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Réamhrá 
 
 
 
Fáiltíonn Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán (An Comhchoiste) 
roimh fhoilsiú Scéim Ghinearálta agus Dhréacht-Chinn Bhille na dTeangacha Oifigiúla 
(Leasú), 2017 (na dréachtchinn).  Aithníonn an Comhchoiste gur gá Acht na dTeangacha 
Oifigiúla, 2003 a leasú agus gur céim chun tosaigh é foilsiú na ndréachtcheann. 
 
Aithníonn an Comhchoiste na forálacha dearfacha atá sna dréachtchinn. Ach de bharr sin, 
creideann an Comhchoiste go bhfuil sé tábhachtach go n-aithníonn an tAire Cultúir, 
Oidhreachta agus Gaeltachta agus a Roinn an ghéarchéim reatha a gcaithfidh Pobal na 
Gaeilge agus Pobal na Gaeltachta dul i ngleic léi láithreach.  Go n-aithníonn an tAire é seo 
go poiblí agus go rachaidh sí i ngleic léi láithreach.  Go soláthróidh an tAire soiléireacht i 
gcomhthéacs cuspóirí láithreacha agus i gcomhthéacs scálaí ama a mbeidh na cuspóirí 
sin nó aon rud eile le baint amach laistigh díobh. 
 
Is cur chuige fadtéarmach amháin atá léirithe sna dréachtchinn.  Is cur chuige iomlán 
easnamhach é seo, i gcomhthéacs na géarchéime sa Ghaeilge agus sa Ghaeltacht faoi 
láthair agus nuair a chuirtear an cheist an mbeidh nó nach mbeidh an Ghaeilge beo don 
chéad ghlúin eile nó an mbeidh nó nach mbeidh an Ghaeltacht ann i gceann tríocha bliain. 
 
An cur chuige a bhfuil gá leis, agus an cur chuige a bhfuil an Comhchoiste ag iarraidh go 
léireofar é go soiléir sna dréachtchinn agus san Acht nua, is cur chuige é ina bhfuil 
cuspóirí dearfacha leagtha amach go soiléir agus ina bhfuil spriocdhátaí cinnte leagtha 
amach agus an gealltanas tugtha go mbeidh na cuspóirí sin bainte amach faoin dáta sin. 
Is é an prionsabal is mó ar a bhfuil ár moltaí bunaithe go n-aithneofar agus go míneofar 
san Acht nua tionscnaimh dhearfacha, riachtanais dhearfacha agus cúraimí ar leith.  
Taispeánann na deacrachtaí a bhaineann le cur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don 
Ghaeilge go bhfuil gá go mbeidh spriocdhátaí cinnte mar chuid lárnach d’aon iarracht an 
Ghaeilge agus an Ghaeltacht a athbheochan.  Tá an riachtanas sin foghlamtha againn 
agus sin an fáth a bhfuil moltaí ar leith ag an gComhchoiste sa tuarascáil seo maidir le 
spriocdhátaí a leagan síos san Acht nua féin.  Molann an Comhchoiste go dtiocfaidh an 
tAcht nua i ngníomh an lá i ndiaidh an lae a rithfear é, agus maidir le forálacha ar leith a 
bheidh san Acht, agus a mbeidh spriocdháta ar leith curtha san Acht ina gcomhair, 
tiocfaidh siad i ngníomh ar an spriocdháta sin. 
 
Creideann an Comhchoiste gurb í foráil 9, Alt Nua: Earcaíocht don tseirbhís phoiblí, an 
fhoráil is tábhachtaí sna dréachtchinn.  Más fíor go bhfuilimid tiomanta do sheirbhísí poiblí 
a sholáthar i gceachtar de dhá theanga oifigiúla an Stáit, seirbhísí a bheidh ar comhchéim 
ó thaobh caighdeáin, inrochtaineachta agus éifeachtachta de, agus dá soláthar taobh 
istigh de na scálaí ama céanna, is cuma cén teanga a úsáidfear, is é cur i bhfeidhm na 
forála seo agus an tslí ina gcuirfear i bhfeidhm í is tábhachtaí thar aon rud eile.  Tá sé thar 
a bheith tábhachtach go nglacfar leis an bhforáil seo, mar atá sé leasaithe agus leagtha 
amach ag an gComhchoiste sa tuarascáil seo, go rithfear an tAcht nua agus í mar chuid 
lárnach de, agus go gcuirfear i bhfeidhm í, ar bhonn córasach, ar fud na seirbhíse poiblí.  
Ní dhéanfaidh aon ghníomh eile an beart atá le déanamh chun an tSeirbhís Phoiblí a 
athchruthú mar sheirbhís phoiblí dhátheangach. 
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Léiríonn na staitisticí nach bhfuil cumas dátheangach ach ag céatadán fíorbheag de 
sheirbhísigh phoiblí.  Agus iad siúd a bhfuil an cumas sin acu, níl an tacaíocht ann dóibh, 
ná níl na háiseanna cuí á gcur ar fáil dóibh, chun iad a éascú nó a spreagadh chun 
seirbhís dhátheangach a chur ar fáil. 
 
Sa lá atá inniu ann, má théann daoine i dteagmháil le comhlacht poiblí agus má dhéanann 
siad iarracht a ngnó a dhéanamh leis an gcomhlacht poiblí i bpríomhtheanga an Stáit, 
cuirtear baic ollmhóra os a gcomhair.  De ghnáth, teipeann orthu, agus ní bhíonn an dara 
rogha acu ach fáil réidh le húsáid na príomhtheanga, agus úsáid a bhaint as dara teanga 
oifigiúil an Stáit.  Ní féidir leo a ngnó a thosú, a leanúint agus a chríochnú i 
bpríomhtheanga an Stáit. 
 
Dóibh siúd a bhfuil an t-ádh orthu seirbhíseach poiblí a aimsiú a deirtear leo a bhfuil 
cumas dátheangach aige nó aici, de ghnáth, faigheann na daoine sin amach go luath nach 
bhfuil an cumas dátheangach sin sách láidir chun an gnó atá á phlé a láimhseáil.  Nó 
faigheann na daoine amach nach bhfuil cúram an ghnó atá á phlé ar an seirbhíseach 
poiblí dátheangach, agus nach bhfuil sé nó sí ach ag feidhmiú mar aistritheoir 
neamhoifigiúil.  Cuirtear ar thimpeallán aistriúcháin iad, agus cuireann an timpeallán sin 
moill ar shocrú an ghnó a bhíonn siad ag iarraidh a chríochnú.  Sa dá chás sin, arís, de 
ghnáth, ní bhíonn an dara rogha ag na daoine ach fáil réidh le húsáid na príomhtheanga, 
agus úsáid a bhaint as an dara teanga oifigiúil. 
 
Tá sé soiléir nach bhfuil an stádas ceart á thabhairt don phríomhtheanga mar ba chóir faoi 
Bhunreacht na hÉireann.  Ní fhaigheann an phríomhtheanga an stádas a fhaigheann an 
dara teanga oifigiúil fiú amháin.  Níl sé seo inghlactha ar chor ar bith.  Tá an stádas íseal 
seo ar cheann de na fáthanna is mó atá le coimhthiú na príomhtheanga agus le coimhthiú 
na ndaoine arb í a gcéad teanga í nó arb í a rogha teanga í.  Sa saol mar atá, lasmuigh 
den Bhunreacht, lasmuigh de na scéimeanna teanga, agus lasmuigh den chomhbhá 
oifigiúil, ní féidir leis an bpobal ná le haon eintiteas eile a gcearta a bhaint amach: 
príomhtheanga an Stáit a úsáid leis an tseirbhís phoiblí. 
 
Ó na 1970í ar aghaidh, tá creimeadh leanúnach á dhéanamh ar stádas na príomhtheanga, 
agus tá na tacaí a bhí ann léi á mbaint de réir a chéile.  Chun an fhírinne a rá, níl mórán 
fágtha le baint, agus mar thoradh air sin, níl cumas dátheangach ann ar fud na seirbhíse 
poiblí i ndáiríre.   Cuireadh agus cuirtear gach ceann de na beartais seo i bhfeidhm ar 
bhonn láithreach chomh luath agus a ordaítear iad.  Ach ar an taobh eile, aon bheartais a 
bhfuil sé mar aidhm acu tacú le húsáid na príomhtheanga nó í a spreagadh, deirtear linn 
gur uaillmhianta fadtéarmacha iad, agus faraor, nach féidir iad a chur i bhfeidhm go fóill.  
Creideann a lán daoine nach gcuirfear i bhfeidhm go deo iad.  Bíonn na diúltóirí an-
ghníomhach, ach bíonn na spreagthóirí go hiomlán neamhghníomhach. 
 
Ar an 21 Samhain 1975, cuireadh deireadh le ‘cumas sa Ghaeilge’ mar riachtanas iontrála 
i bpoist sa státseirbhís, ach amháin do phoist ina bhfuil an Ghaeilge riachtanach chun na 
dualgais a chomhlíonadh (Roinn na Seirbhíse Poiblí, Ciorclán 43/1975, Riachtanais 
Ghaeilge sa Státseirbhís, a cuireadh in ionad Chiorclán 9/74 agus a chealaigh é). 
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Rinneadh foráil sa Chiorclán sin go dtabharfaí comhchreidiúint do chumas sa Ghaeilge 
agus sa Bhéarla i gcomórtais earcaíochta agus buanúcháin.  Tugadh cead d’iarrthóirí iad 
féin a chur in iúl sa Ghaeilge nó sa Bhéarla nó sa dá theanga araon.  Thugtaí marcanna 
breise 10% i dtosach do dhaoine a raibh cumas acu sa dá theanga.  Ach laghdaíodh na 
marcanna breise sin go 6% in 1990 (An Roinn Airgeadais, Ciorclán 30/1990, Creidiúint do 
chumas sa Ghaeilge agus sa Bhéarla araon i gcomórtais dhúnta ardaithe céime) agus 
cuireadh deireadh leo ar fad in 2013. 
 
Rinneadh foráil sa Chiorclán gurb amhlaidh go mbeadh an Ghaeilge ar cheann de na 
gnéithe ina ndéanfaí measúnacht chun comhaltaí foirne a roghnú le haghaidh arduithe 
céime.  Laghdaíodh an fhoráil sin agus cuireadh deireadh léi freisin mar a rinneadh thuas. 
 
Rinneadh foráil sa Chiorclán go leanfaí ar aghaidh leis na tástálacha foirmiúla ardaithe 
céime a rinne Coimisiún na Státseirbhíse go dtí sin ionas go mbeadh deis ag comhaltaí 
foirne measúnacht a fháil ar a gcumas sa Ghaeilge.  Tá na tástálacha sin as feidhm anois. 
Rinneadh foráil sa Chiorclán go leathnófaí ‘na cúrsaí a chuireann Gaeleagras na Seirbhíse 
Poiblí ar fáil agus a thugann deis do chomhaltaí foirne eolas a chur ar an nGaeilge nó cur 
leis an eolas atá acu uirthi cheana féin’.  Cuireadh deireadh, áfach, le Gaeleagras na 
Seirbhíse Poiblí in 2010 agus níor cuireadh aon rud fiúntach inchomparáide ina áit. 
 
In 2010, cuireadh deireadh freisin leis an deontas beag €125 agus leis an tsaoire 
speisialta 5 lá do státseirbhísigh chun freastal ar chúrsa sa Ghaeltacht. 
 
Creideann an Comhchoiste go bhfuil tábhacht ar leith ag baint le Foráil 10, Alt Nua: 
Caighdeán a thabhairt isteach.  Tá sé níos mó ná soiléir don Chomhchoiste gur theip ar na 
scéimeanna teanga agus gur theip orthu amach is amach.  Níor éirigh leis an gcóras 
deonach ná ní éireoidh leis go deo.  Anois, tá an fhreagracht agus an dualgas ar na 
comhlachtaí poiblí a gcúraimí agus a bhfreagracht i gcomhair an dátheangachais a 
ghlacadh agus seirbhísí ar comhchéim ó thaobh caighdeáin, inrochtaineachta agus 
éifeachtachta de a chur ar fáil; seirbhísí a sholáthróidh siad taobh istigh de na scálaí ama 
céanna, is cuma cén teanga oifigiúil a úsáidfear. 
 
Is ar an mbonn sin a fháiltíonn an Comhchoiste roimh an mbogadh i dtreo éirí as na 
scéimeanna teanga agus caighdeáin theanga a chur ina n-áit.  Creideann an Comhchoiste 
go mba chóir go soláthraíonn gach comhlacht poiblí a sheirbhísí iomlána trí cheachtar de 
dhá theanga oifigiúla an Stáit. Mar sin féin, aithníonn an Comhchoiste nach féidir linn an 
sprioc sin a bhaint amach láithreach bonn agus is ar an bhfáth sin atá an Comhchoiste ag 
moladh go mbeidh trí chaighdeán ar leith ag feidhmiú ar dtús agus go mbeidh an dualgas 
ar gach comhlacht poiblí stádas faoin gcaighdeán is airde a bhaint amach laistigh de 10 
mbliana. Is é sin, go soláthróidh siad a gcuid seirbhísí go léir i gceachtar de dhá theanga 
oifigiúla an Stáit ar bhonn comhionannais iomlán. 
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Tá forálacha eile sna dréachtchinn agus fáiltíonn an Comhchoiste rompu.  Ach is iad seo 
na rudaí a bhfuil gá leo sna dréachtchinn agus mar sin tá an Comhchoiste ag iarraidh iad a 
bheith soiléir iontu:- 
 

(1) Forálacha atá soiléir, sainiúil agus atá faoi réir spriocanna ama dochta. 
 
(2) Forálacha atá dírithe ar an ngearrthéarma agus ar an lá atá inniu ann. 

 
Chun marthanas na Gaeilge agus na Gaeltachta a dheimhniú, tá gá go n-aithneoimid an 
ghéarchéim atá os ár gcomhair anois, agus go rachaimid i ngleic leis láithreach, mar scéal 
práinneach.  Tá orainn gníomhú go tapaidh sa ghearrthéarma ar dtús, agus ag an am 
céanna a bheith ag féachaint ar an meántéarma agus ar an bhfadtéarma.  Tá práinn 
láithreach ann agus tá gá le hidirghabháil dheimhneach láithreach in 2018.  Beidh gá le 
hidirghabhálacha eile in 2028, in 2038 agus in 2048.  Is é an prionsabal seo atá laistiar de 
mholtaí an Chomhchoiste.  Is é atá i gceist sna ceannteidil ná cur chuige fadtéarma, agus i 
gcomhthéacs na géarchéime reatha a gcaithfidh Pobal na Gaeilge agus Pobal na 
Gaeltachta dul i ngleic léi agus i gcomhthéacs inmharthanacht na Gaeltachta féin, ní leor é 
seo. 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Catherine Connolly TD 
Cathaoirleach an Chomhchoiste 
29 Bealtaine 2018 
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1. Moltaí 
 
 
 
1. Molann an Comhchoiste an leasú seo a leanas a dhéanamh ar Alt 1(2) d’Acht na 

dTeangacha Oifigiúla, 2003:- 
 

(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. 

 
In ionad:- 
 

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta, nach déanaí ná 3 
bliana tar éis an tAcht seo a rith, a shocrófar chuige sin, le hordú nó le 
horduithe ón Aire faoin alt seo, i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó 
forála áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a shocrú amhlaidh chun 
críoch éagsúil agus le haghaidh forálacha éagsúla 

 
2. Molann an Comhchoiste an fhoráil seo a leanas a dhéanamh:- 

 
“Ciallaíonn “an tAire” an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta;” 
 

In Ionad:- 
 

“Ciallaíonn “an tAire” an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta;”  
 
3. Molann an Comhchoiste leasú a dhéanamh ar alt 2.(1) den Phríomh-Acht, trí na 

focail seo a leanas a chur isteach sa mhíniú ar ‘cúirt’:- 
 

“agus aon bhinse de chuid comhlachta phoiblí a bhfuil an chumhacht aige faoin 
dlí cearta agus dliteanais na bpáirtithe atá os a chomhair a shocrú” 

 
I ndiaidh na bhfocal:- 

 
“binse arna bhunú faoi na hAchtanna um Binsí Fiosrúcháin (Fianaise) 1921 go 
2002”. 

 
4. Molann an Comhchoiste leasú a dhéanamh ar alt 3. den Phríomh-Acht, trí na focail 

seo a leanas a scriosadh:- 
 

“, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é,” 
 

I ndiaidh na bhfocal:- 
 

‘3.– ‘Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire agus aon Aire eile den Rialtas 
ag riaradh an Achta seo a íoc’. 
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5. Molann an Comhchoiste leasú a dhéanamh ar alt 4.(1) den Phríomh-Acht, trí na 

focail seo a leanas a scriosadh:-  
 

“, le toiliú an Aire Airgeadais” 
 

I ndiaidh na bhfocal:- 
 

“4.–(1) ‘Féadfaidh an tAire’” 
 

6. Molann an Comhchoiste foráil nua a chur isteach faoin mbrí atá le “lógó” sa Bhille.   
 

7. Molann an Comhchoiste go dtabharfar míniú ar ‘lógó’ agus ar na riachtanais a 
bhaineann leis an Acht leasaithe. 

 
8. Molann an Comhchoiste an fhoráil seo a dhéanamh:- 

 
“4A. I gcás gan aon duine a bheith ceaptha mar phríomhoifigeach comhlachta 

phoiblí de thuras na huaire, déanfaidh an Rialtas le hordú duine a ainmniú 
chun bheith ina cheann nó ina ceann ar an gcomhlacht poiblí chun críocha 
an Achta seo.  Déanfaidh an Rialtas an ceapachán seo laistigh de 28 lá ón 
dáta a tharla an folúntas i bpost phríomhoifigeach an chomhlachta phoiblí. 
 
Tiocfaidh an fhoráil seo i ngníomh ar an agus ón dáta a thiocfaidh Acht na 
dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2018 i ngníomh, in ainneoin aon achtachán 
eile.” 

 
In ionad:- 

 
“4A. I gcás gan aon duine a bheith ceaptha mar phríomhoifigeach comhlachta 

phoiblí, féadfaidh an Rialtas le hordú duine a ainmniú chun bheith ina 
cheann nó ina ceann ar an gcomhlacht poiblí chun críocha an Achta seo.”. 

 
9. Molann an Comhchoiste an fhoráil seo a dhéanamh:- 

 
Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 7.- 
 

“Reachtaíocht 
 

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. 
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(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 foráil (1) i ngníomh an 1 Eanáir 2022, in ainneoin 

aon achtachán eile.  Tiocfaidh foráil (2), foráil (3) agus 
foráil (4) i gníomh an 1 Eanáir 2029 in ainneoin aon 
achtachán eile.  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 Oibre aon Tí 
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.” 

 
10. Molann an Comhchoiste na forálacha seo a leanas a dhéanamh i ndiaidh Alt 8.(6):-  
 

 “Tiocfaidh na forálacha seo i ngníomh an 1 Eanáir 2021 in ainneoin aon 
achtachán eile.” 

 
11. Molann an Comhchoiste alt 9 den Phríomh-Acht a scriosadh agus an t-alt nua seo a 

leanas a chur ina áit. 
 

“9.— (1) Déanfaidh an tAire, le rialacháin, a fhoráil gur i nGaeilge, nó i 
mBéarla agus i nGaeilge, a mhéid a bheidh sonraithe, a bheidh 
fógairtí béil (cibé acu beo nó taifeadta) arna ndéanamh ag comhlacht 
poiblí, ceannteidil stáiseanóireachta a úsáideann comhlacht poiblí 
agus ábhar agus leagan amach aon chomharthaí nó fógrán dá chuid 
agus féadfar forálacha éagsúla a dhéanamh i ndáil le haicmí éagsúla 
comhlachta, fógairtí béil, stáiseanóireachta, comharthaí nó fógrán. 

 
(2) I gcás ina ndéanfaidh duine cumarsáid i dteanga oifigiúil le 

comhlacht poiblí, i scríbhinn nó leis an bpost leictreonach, freagróidh 
an comhlacht poiblí sa teanga chéanna. 
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(3) I gcás ina ndéanfaidh comhlacht poiblí cumarsáid i scríbhinn nó leis 
an bpost leictreonach leis an bpobal i gcoitinne nó le haicme den 
phobal i gcoitinne chun faisnéis a thabhairt don phobal nó don aicme, 
nó chun fógraíocht nó margaíocht a dhéanamh ar an gcomhlacht 
poiblí féin nó ar a chuid seirbhísí, cinnteoidh an comhlacht gur i 
nGaeilge, nó i mBéarla agus i nGaeilge, a bheidh an chumarsáid. 

 
(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 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 dhátheangach ag gach comhlacht poiblí.  Nuair a 

dhéanfaidh aon chomhlacht poiblí athnuachan, athrú nó leasú ar shlí 
eile ar a chuid lógó féin, nó ar lógó a chruthaíonn sé do sheirbhísí nó 
do ghníomhaíochtaí 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) leagfar amach an leagan Gaeilge agus an leagan Béarla 

mar dhá chuid de dhoiciméad amháin seachas mar dhá 
dhoiciméad ar leith; 

 
(b) leagfar amach an leagan Gaeilge agus an leagan Béarla 

taobh le taobh ar leathanaigh os comhair a chéile sa 
doiciméad céanna agus ní leagfar amach iad ar dhá 
cheann an doiciméid. 

 
(c) beidh an téacs Gaeilge chomh feiceálach, chomh 

sofheicthe agus chomh hinléite céanna leis an téacs 
Béarla agus sa chlófhoireann chéanna agus sa chló 
céanna agus den stíl chéanna; 
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(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, cuirfear in iúl ann an 

fhaisnéis chéanna a chuirfear in iúl sa téacs Béarla; 
 

(f) ní dhéanfar focal sa téacs Gaeilge a ghiorrú, mura rud é 
go mbeidh an focal sa téacs Béarla, a bheidh á aistriú, 
giorraithe freisin; 

 
(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) Beidh an tAire in ann dearadh na bhfoirmeacha oifigiúla sa dá 

theanga oifigiúla a shonrú.  
 

(9) Tiocfaidh na forálacha seo i ngníomh an 1 Eanáir 2022, in ainneoin 
aon achtachán eile.” 

 
12. Molann an Comhchoiste an t-alt nua seo a leanas a chur i ndiaidh alt 9. 

 
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 iad go léir, a thaifeadadh agus 
a úsáid i gceart i nGaeilge.  

 
(2) Bainfidh an fhoráil seo le gach uile sheirbhís a tairgfidh nó a 

sholáthróidh 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 i slí is 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 thairgfidh nó a sholáthróidh sé. 
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(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, cibé acu is mian leo.  Leis an bhforáil 
seo, clúdófar 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 tugadh a úsáid, a 
gcórais taifeadta leictreonacha éagsúla san áireamh, beag 
beann ar cé acu de dhá theanga oifigiúla an Stáit a gcláraítear 
an t-ainm agus an seoladh inti.  
 

(6) Déanfar an trádainm i gcomhair 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 2022. 

 
In ionad:- 
 

Dualgas comhlachtaí poiblí maidir le hainmneacha agus seoltaí i nGaeilge  
 

4. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i 
ndiaidh alt 9:-  
 
“9A. (1) D’fhonn cinnte a dhéanamh go ndéanfaidh comhlacht 

poiblí ainm nó seoladh duine, nó iad araon, a thaifead 
agus a úsáid i gceart i nGaeilge, féadfaidh an tAire, tar éis 
dul i gcomhairle le cibé Aire den Rialtas (más ann) is cuí 
leis an Aire ag féachaint d’fheidhmeanna an chomhlachta 
phoiblí, an comhlacht a fhorordú chun críocha an ailt seo.  
 

(2) Féadfaidh an tAire, le linn dó nó di comhlacht poiblí a 
fhorordú faoi fho-alt (1), na seirbhísí a thairgfidh nó a 
sholáthróidh an comhlacht ar ina leith a fhorordaítear 
amhlaidh é, a shonrú.  
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 (3) Cinnteoidh comhlacht poiblí a fhorordaítear faoi fho-alt (1) 
go bhfuil na córais faisnéise agus cumarsáide, 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 mhodh a cheadaíonn ainm nó seoladh duine, 
nó iad araon, i nGaeilge a thaifeadadh agus a úsáid i 
gceart ag córais den sórt sin i ndáil leis na seirbhísí ar ina 
leith a fhorordaítear an comhlacht amhlaidh.”.  

 
13. Molann an Comhchoiste go mbeidh Gaeilge líofa agus Béarla líofa ag gach 

seirbhíseach poiblí a bheidh ag obair sa Ghaeltacht, agus go mbeidh Gaeilge líofa 
agus Béarla líofa ag 20% de sheirbhísigh phoiblí a bheidh ag obair i ngach 
comhlacht poiblí.  Molann an Comhchoiste go mbeidh seirbhísí dhátheangacha 
iomlána ar fáil ó oifigí áitiúla agus réigiúnacha, go mor mhór iad siúd ina bhfuil 
limistéir Ghaeltachta nó líonra Gaeilge ina gceantair feidhme agus go mbeidh 
seirbhísí iomlána i gceachtar de dhá theanga Oifigiúla an Stáit ar fáil ó gach 
chomhlacht poiblí.    

 
14. Molann an Comhchoiste an t-alt nua seo a leanas a dhéanamh:- 
 

“X.1 (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 ón 1 Eanáir 2020. 

 
(2) Beidh Gaeilge líofa agus Béarla líofa ag gach seirbhíseach poiblí a 

bheidh ag obair sa Ghaeltacht agus beidh an fhoráil seo i bhfeidhm 
in iomlán ón 1 Eanáir 2021 in ainneoin aon achtachán eile. 

 
(3) Beidh Gaeilge líofa agus Béarla líofa ag 20% de sheirbhísigh phoiblí 

a bheidh ag obair i ngach comhlacht poiblí agus beidh an fhoráil seo i 
bhfeidhm ón 1 Eanáir 2024 in ainneoin aon achtachán eile. 

 
(4) Beidh seirbhísí iomlána i gceachtar de dhá theanga oifigiúla an Stáit 

ar fáil ó oifigí áitiúla agus réigiúnacha atá lonnaithe sa Ghaeltacht.  
Beidh seirbhísí iomlána i gceachtar de dhá theanga Oifigiúla an Stáit 
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 2021 in ainneoin aon achtachán eile.    
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(5) Beidh seirbhísí iomlána i gceachtar de dhá theanga oifigiúla an Stáit 
ar fáil ó gach chomhlacht poiblí agus beidh an fhoráil seo i bhfeidhm 
ón 1 Eanáir 2024 in 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 iúl i scríbhinn ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí 
nó ag an gcomhlacht poiblí dó nó di.  Ar ordú den sórt sin á 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 bliana ón dáta ar ar eisíodh é.  
Beidh an fhoráil seo i ngníomh ó 1 Eanáir 2019 in ainneoin aon 
achtachán eile.    

 
(7) Beidh na forálacha agus na rialacháin a bhaineann leis an gcóras 

20% i bhfeidhm i ngach comhlacht poiblí ón 1 Eanáir 2019 in 
ainneoin aon achtachán eile. 

 
(8) Beidh na forálacha agus na rialacháin a bhaineann leis an gcóras 

20% i bhfeidhm i gcomhair gach comórtais earcaíochta agus gach 
comórtais ardaithe céime, idir sheachtrach agus inmheánach, ón 1 
Eanáir 2019 in ainneoin aon achtachán eile. 

 
(9) Bainfidh riachtanas dátheangach 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 2024 in ainneoin aon achtachán eile.    
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(10) Nuair a gheobhaidh duine post nó ardú céime tríd an gcóras 20%, 
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 is 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 is a fhanfaidh sé nó sí sa phost ardaithe 
céime sin.  Má fhaigheann an duine sin post eile taobh amuigh den 
chóras 20%, ní bheidh an dualgas sin ar an duine sin níos mó.  
Beidh an fhoráil seo i bhfeidhm ó 1 Eanáir 2019 in ainneoin aon 
achtachán eile.    

 
(11) Beidh sé de dhualgas ar an gcomhlacht poiblí an oiliúint agus an t-

uas-sciliú leanúnach is gá in dhá theanga oifigiúla an Stáit a chur ar 
fáil d’aon duine a bheidh fostaithe faoin gcóras 20% le linn a shaoil 
oibre nó a saoil oibre.  Beidh an fhoráil seo i bhfeidhm ó 1 Eanáir 
2019 in ainneoin aon achtachán eile.  

 
(12) Beidh sé de cheart ag gach fostaí de chomhlacht 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 go mbeidh sé seo indéanta trí na 
háiseanna agus na foirmeacha cuí a bheith ar fáil don fhostaí. Beidh 
an fhoráil seo i bhfeidhm ó 1 Eanáir 2019 in ainneoin aon achtachán 
eile.    

 
(13) Ceapfaidh gach comhlacht poiblí Oifigeach Forbartha 

Dátheangachais ar leibhéal an Leas-Phríomhoifigigh ar a laghad, 
agus tabharfaidh sé cumhachtaí agus cúraimí sainiúla 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 na hearnála 
ina mbeidh sé.  Beidh an fhoráil seo i bhfeidhm ó 1 Eanáir 2019 in 
ainneoin aon achtachán eile.    

 
(14) Beidh dualgas ar gach comhlacht poiblí tuarascáil a ullmhú agus í a 

leagan os comhair 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; 
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(b) Sonraí faoi líon na ndaoine atá fostaithe ag an gcomhlacht 
poiblí san iomlán, sonraí faoi líon na ndaoine atá fostaithe 
faoin gcóras 20%, 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% 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) 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. 

 
Beidh an fhoráil seo i bhfeidhm ó 1 Eanáir 2019 in ainneoin aon 
achtachán eile.    
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(15) Déanfaidh an tAire grúpa comhairleach a bhunú ar a mbeidh 
ionadaithe don Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, don 
tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, don Roinn Cultúir, Oidhreachta 
agus Gaeltachta, 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), 
2018 i ngníomh, in ainneoin aon achtachán eile.” 

 
15. Molann an Comhchoiste go gcuirfear aon tríú páirtí a sholáthróidh aon seirbhísí thar 

ceann aon chomhlacht poiblí san aicme chéanna ina gcuirfear an comhlacht poiblí 
sin, chomh fada agus a bhaineann sé leis na seirbhísí sin.  Molann an Comhchoiste 
go mbeadh na ranna agus na hoifigí rialtais a bhíonn ag déileáil go minic leis an 
bpobal i gcoitinne, eagraíochtaí a bhfuil sainchúram náisiúnta orthu nó a bhfuil 
dlúthbhaint acu le cuid mhór den phobal, agus comhlachtaí poiblí a bhfuil ceantair 
Ghaeltachta ina limistéir feidhme sa chatagóir is airde caighdeáin (Catagóir 1) ón tús. 
 

16. Maidir leis na catagóirí eile ina mbeidh aicmiú déanta ar chomhlachtaí poiblí áirithe 
eile agus ina mbeidh siad faoi réir caighdeán is ísle ná an caighdeán a bheidh 
leagtha síos i gCatagóir 1, molann an Comhchoiste nach mairfeadh an t-aicmiú sin 
ach 5 bliana ar a mhéad agus go gceanglófaí ar an gcomhlacht poiblí ina dhiaidh sin 
a chuid seirbhísí a sholáthar faoi réir catagóiriú níos airde.  Molann an Comhchoiste 
nach mbeadh ann ach 3 chatagóir ar a mhéad agus go mbeadh ar na comhlachtaí 
poiblí sin bogadh i dtreo stádas Chatagóir 1 a bhaint amach laistigh de thréimhse 10 
mbliana ar a mhéad.  Creideann an Comhchoiste gur leor an méid ama é sin chun 
gur féidir le gach comhlacht poiblí, beag beann ar mhéid an chomhlachta agus ar an 
méid acmhainní a bheidh ar fáil dó, a chuid seirbhísí go léir a sholáthar, agus a 
fheabhsú, in dhá theanga oifigiúla an Stáit. 
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17. Molann an Comhchoiste an t-alt nua seo a leanas a dhéanamh:- 
 

Caighdeán a thabhairt isteach 
 

X.2 (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 ina 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 
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 sholáthraíonn 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 de, 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 de.  Maidir le tríú páirtithe a sholáthraíonn 
seirbhísí thar ceann an chomhlachta phoiblí, soláthróidh siad na 
seirbhísí sin de réir na gcaighdeán céanna.    
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(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.  Aistreoidh 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) I gcás go mainneoidh comhlacht poiblí nó tríú páirtí a 
sholáthraíonn aon seirbhísí thar ceann aon chomhlacht poiblí 
déanamh de réir na gcaighdeán a shocrófar don earnáil ina 
mbeidh sé aicmithe, féadfaidh an Coimisinéir Teanga pionós 
suas le €5,000 a fhorchur.  Ní fhorchuirfear an pionós sin ach 
uair amháin in aon tréimhse áirithe 5 bliana.  Ní dhéanfaidh sé 
nó sí é sin go dtí go mbeidh tuarascáil iomlán déanta aige nó 
aici ar sholáthar seirbhísí ag an gcomhlacht poiblí nó ag an tríú 
páirtí.  Beidh an ceart ag an gcomhlacht poiblí nó ag an tríú 
páirtí chun 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 an dá Theach den Oireachtas 
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 
fhoilseoidh sé nó sí an bhreith ar an achomharc. 

 
(10) D’ainneoin aon ní in (6) thuas, 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 é sin go dtí 
go mbeidh tuarascáil iomlán déanta aige nó aici ar sholáthar 
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 €5,000 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 chun 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 an dá Theach den Oireachtas 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. 
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(11) D’ainneoin aon ní in (6) thuas, 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 é sin go dtí 
go mbeidh tuarascáil iomlán déanta aige nó aici ar sholáthar 
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 €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 chun 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 an 
dá Theach den Oireachtas 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) Beidh na cúraimí seo a leanas ar an gCoimisinéir Teanga:- 

 
(a) An caighdeán seirbhíse i ngach Catagóir a shocrú; 

 
(b) Athbhreithniú a dhéanamh go rialta ar fheidhmíocht 

gach comhlachta phoiblí i ngach catagóir, agus má 
mhainníonn comhlacht poiblí an caighdeán sin a 
bhaint amach, tuarascáil a leagan os comhair Thithe 
an Oireachtais ina leith; 
 

(c) Tacaíocht agus spreagadh a thabhairt do 
chomhlachtaí poiblí agus iad ag bogadh i dtreo 
stádas Chatagóir 1 a bhaint amach laistigh de 10 
mbliana ar a mhéad. 

 
(13) Tiocfaidh na forálacha seo i ngníomh an 1 Eanáir 2022 in 

ainneoin aon achtachán eile. 
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18. Molann an Comhchoiste an t-alt nua seo a leanas a dhéanamh:- 

 
Comhlachtaí Poiblí 

 
X.3 (1) Faoi réir an ailt seo, is comhlacht poiblí gach ceann díobh seo a 

leanas chun críocha an Achta seo: 
 
(a) Roinn Stáit; 
 
(b) eintiteas eile arna bhunú le haon achtachán nó faoi 

aon achtachán (seachas 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-airítear 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); 

 
19. Molann an Comhchoiste alt 21 den Phríomh-Acht a scriosadh agus an t-alt nua seo a 

leanas a chur ina áit. 
 
Feidhmeanna an Choimisinéara. 

 
21.—(1) Is iad feidhmeanna an Choimisinéara, i dteannta aon 

fheidhmeanna a thugtar dó nó di le haon fhoráil eile den Acht 
seo— 

 
(a) faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh fhorálacha 

an Achta seo, nó forálacha aon Achta eile a 
bhaineann le húsáid teanga oifigiúla, ag comhlachtaí 
poiblí, 
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(b) gach beart riachtanach atá faoi réim a údaráis nó a 
húdaráis a dhéanamh chun a chinntiú go 
gcomhlíonfaidh comhlachtaí poiblí forálacha an 
Achta seo, nó forálacha aon Achta eile a bhaineann 
le húsáid teanga oifigiúla, 

 
(c) imscrúduithe a dhéanamh, cibé acu ar a 

thionscnamh nó ar a tionscnamh féin, ar iarraidh ón 
Aire nó de bhun gearán a bheidh déanta leis nó léi 
ag aon duine, maidir le haon mhainneachtain ag 
comhlacht poiblí forálacha an Achta seo a 
chomhlíonadh, ar mainneachtain í ar dóigh leis nó léi 
nó, de réir mar is cuí, leis an Aire, gur féidir gur tharla 
sí, 

 
(d) comhairle nó cúnamh eile a sholáthar, de réir mar is 

cuí leis nó léi, don phobal maidir lena gcearta faoin 
Acht seo, nó faoi fhorálacha aon Achta eile a 
bhaineann le húsáid teanga oifigiúla, 

 
(e) comhairle nó cúnamh eile a sholáthar, de réir mar is 

cuí leis nó léi, do chomhlachtaí poiblí maidir lena n-
oibleagáidí faoin Acht seo, nó faoi fhorálacha aon 
Achta eile a bhaineann le húsáid teanga oifigiúla, 
agus 

 
(f) imscrúdú a dhéanamh, cibé acu ar a thionscnamh nó 

ar a tionscnamh féin, ar iarraidh ón Aire nó de bhun 
gearán a bheidh déanta leis nó léi ag aon duine, 
chun a fháil amach an amhlaidh nach raibh nó nach 
bhfuil aon fhoráil d'aon achtachán eile a bhaineann le 
stádas nó le húsáid teanga oifigiúla á comhlíonadh. 

 
(2) Beidh an t-údarás ag an gCoimisinéir Teanga cinneadh a 

dhéanamh grinnfhiosrú a dhéanamh, agus an grinnfhiosrú sin a 
dhéanamh ar aon phíosa reachtaíochta, nó ar aon Bhille a 
bheidh os comhair an Oireachtais, nó ar aon tuarascáil, nó ar 
aon scéim nó tograí a eisíonn comhlacht poiblí, chun a 
dheimhniú an dtiocfaidh sé salach ar chur chun cinn ceachtar 
de dhá theanga oifigiúla an Stáit.  I ndiaidh don Choimisinéir 
Teanga an grinnfhiosrú sin a dhéanamh leagfaidh sé nó sí 
tuarascáil ar thorthaí an ghrinnfhiosraithe os comhair Thithe an 
Oireachtais. 
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20. Molann an Comhchoiste an t-alt nua seo a leanas a dhéanamh:- 

 
Comharthaí tráchta 

 
1. (1) San fho-alt seo— 

 
ciallaíonn “Acht 1961” an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 
1961 (Uimh. 24 de 1961); 
 
tá le “comharthaí tráchta” an bhrí chéanna atá leis in alt 95 
(arna leasú le halt 37(a)(ii) den Acht um Thrácht ar 
Bhóithre, 1994 (Uimh. 7 de 1994)) d’Acht 1961. 

 
(2) Baineann an fo-alt seo le comharthaí tráchta lena n-áirítear iad 

sin lena mbaineann Rialacháin faoi alt 95(2) d’Acht 1961 agus 
iad sin lena mbaineann ordúchán faoi alt 95(16) den Acht sin. 

 
(3) Faoi réir fhorálacha an fho-ailt seo, aon chomhartha tráchta a 

chuirfear in airde in aon suíomh sa Stát, is i nGaeilge nó i 
nGaeilge agus i mBéarla a bheidh sé, in ainneoin aon 
achtachán eile.  I gcás comhartha tráchta i nGaeilge agus i 
mBéarla araon:- 

 
(a) beidh an téacs Gaeilge ann ar dtús; 

 
(b) beidh an téacs Gaeilge chomh feiceálach, chomh 

sofheicthe agus chomh hinléite céanna leis an téacs 
Béarla agus sa chlófhoireann chéanna agus sa chló 
céanna agus den stíl chéanna; 
 

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

(d) maidir leis an téacs Gaeilge, cuirfear in iúl ann an 
fhaisnéis chéanna a chuirfear in iúl sa téacs Béarla; 
 

(e) ní dhéanfar focal sa téacs Gaeilge a ghiorrú, mura 
rud é go mbeidh an focal sa téacs Béarla, a bheidh á 
aistriú, giorraithe freisin; 
 

(f) i gcás gurb ionann an téacs Gaeilge agus an téacs 
Béarla nó gurb ionann logainm Gaeilge agus Béarla 
is leor an leagan Gaeilge; 
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(g) d’ainneoin ghinearáltacht an fho-ailt seo, féadfar 

comharthaí tráchta a chur in airde atá de réir Chóras 
Idirnáisiúnta na nAonad arna ghlacadh ag an 
‘Bureau Internationale des Poids et Mesures’, arna 
bhunú leis an ‘Metre Convention’ a síníodh i bPáras 
sa bhliain 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 chomharthaí 
tráchta a chuirfear in airde. 

 
(4) I gcás go mbeartófar comhartha tráchta i nGaeilge agus i 

mBéarla a chur in airde agus de thoradh téacs sa dá theanga 
sin a bheith ann go mbeadh sé ró-mhór nó go mbeadh sé 
deacair é a léamh, nó gur dóigh go mbeadh sé ina bhacainn, nó 
gur dóigh go gcuirfeadh daoine  iad féin nó daoine eile i mbaol 
le linn é a léamh, féadfar, ina ionad sin, 2 chomhartha a chur in 
airde ag an suíomh sin, agus an fhaisnéis lena mbaineann a 
bheith i nGaeilge ar cheann amháin díobh agus i mBéarla ar an 
gceann eile ach na forálacha i míreanna (c)(ii)-(viii) a 
chomhlíonadh. 
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2. Breithniú an Chomhchoiste ar Scéim Ghinearálta 
Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017 

 
 
2.1 Ceannteideal 1 – Gearrtheideal agus Tosach Feidhme 
 

Ceannteideal 1 mar atá sé faoi láthair 
 

Foráil a dhéanamh:  
 

 Chun go bhféadfar Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2017 a 
ghairm den Bhille seo; agus 

 
 Chun go bhféadfar na forálacha atá anseo a thosú ar dháta nó ar 

dhátaí a fhorordóidh an tAire. 
 
Nóta míniúcháin 
 
Is forálacha caighdeánacha iad seo. 

 
“I gcás na hearcaíochta san earnáil phoiblí sa bhaile in Éirinn. Caithfear, 
cosúil leis an AE [Aontas Eorpach], spriocbhliain a leagan síos agus plean 
cuimsitheach a chur le chéile leis an spriocbhliain sin a bhaint amach le 
hearcaíocht 20% inniúil ar an nGaeilge mar thoradh ar an bplean.  Mura 
ndéantar seo, in ár dtuairim, teipfidh ar an iarracht seirbhís shásúil 
Ghaeilge a chinntiú do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta.” 
 
Conradh na Gaeilge, 6 Márta 2018 

 
Is é an fhadhb is mó a bhaineann le cur chun cinn an dátheangachais agus le 
seirbhísí a bheith ar fáil in dhá theanga oifigiúla an Stáit, ar comhchéim ó thaobh 
caighdeáin, inrochtaineachta agus éifeachtachta de, nach mbíonn aon spriocdháta 
ann de ghnáth i gcomhair cur i bhfeidhm forálacha éagsúla a luaitear sa 
phríomhreachtaíocht féin.  De ghnáth, bíonn an fhoráil seo ann: ‘Chun go bhféadfar 
na forálacha atá anseo a thosú ar dháta nó ar dhátaí a fhorordóidh an tAire’, ach go 
minic, ní fhorordaíonn an tAire aon dáta, agus fanann an togra sa reachtaíocht, agus 
ní chuirtear i bhfeidhm é go deo. 
 
Mar sin, comhaontaíonn an Comhchoiste agus molann sé go láidir go luafaí na 
spriocdhátaí cuí go léir san Acht in ainneoin iad a bheith ag brath ar reachtaíocht 
thánaisteach nó forordú an Aire.  
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Molann an Comhchoiste an leasú seo a leanas a dhéanamh ar Alt 1(2) d’Acht na 
dTeangacha Oifigiúla, 2003:- 
 

(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. 

 
In ionad:- 
 

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta, nach déanaí ná 3 
bliana tar éis an tAcht seo a rith, a shocrófar chuige sin, le hordú nó le 
horduithe ón Aire faoin alt seo, i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó 
forála áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a shocrú amhlaidh chun 
críoch éagsúil agus le haghaidh forálacha éagsúla. 
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2.2 Ceannteideal 2 – Léiriú 
 

Ceannteideal 2 mar atá sé faoi láthair 
 

Foráil a dhéanamh:  
 
Sa Bhille seo mar seo a leanas:-  
 
Ciallaíonn “Aire” an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe 
agus Gaeltachta, mura sonraítear a mhalairt; 
 
Déanfar “comhlacht poiblí” a fhorléiriú de réir an Chéad Sceideal arna leasú i 
gceannteideal 14; 
 
Tá le “scéim” an bhrí atá leis sa Phríomh-Acht; 
 
Ciallaíonn “caighdeánach” leibhéal íosta ceadaithe comhlíonta le linn beartas 
poiblí a dhéanamh nó seirbhís phoiblí a sheachadadh; 
 
Ciallaíonn “Príomh-Acht” Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003; 
 
Nóta míniúcháin 
 
Is foráil chaighdeánach é an ceannteideal seo ina bhfuil mínithe ar théarmaí 
fíorthábhachtacha an Bhille. Níl sé i gceist gur liosta iomlán é liosta molta na 
dtéarmaí.  
 
Mar a fhoráiltear i gCeannteideal 10, foilseofar tacar cuimsitheach caighdeán i 
reachtaíocht thánaisteach agus déanfar é a athbhreithniú agus a thabhairt 
cothrom le dáta ó am go ham. Cabhróidh na caighdeáin, a dhíreofar ar 
sheachadadh seirbhíse agus ar cheapadh beartais, le comhlachtaí poiblí 
tuilleadh seirbhísí a sheachadadh do chainteoirí Gaeilge. 

 
Molann an Comhchoiste an fhoráil seo a leanas a dhéanamh:- 

 
“Ciallaíonn “an tAire” an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta;” 
 

In Ionad:- 
 

“Ciallaíonn “an tAire” an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta;” 
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“Is mion-leasuithe iad seo [a leanas] a chuireann an tAire ar comhchéim le 
hAirí eile ó thaobh caiteachais de, maidir le feidhmeanna a Roinne féin, 
faoi réir faireachán ag an Oireachtas. Freisin, cuirtear an tAire ar 
comhchéim le hAirí eile, maidir le rialacháin a dhéanamh, arís faoi réir 
faireachán ag an Oireachtas, agus le Airí eile a mbaineann na rialacháin 
atá i gceist lena gcuid dualgas agus inniúlachtaí.” 
 
Aighneacht ó Dhaithí Mac Carthaigh BL Uasal 

 
Molann an Comhchoiste leasú a dhéanamh ar alt 2.(1) den Phríomh-Acht, trí na 
focail seo a leanas a chur isteach sa mhíniú ar ‘cúirt’:- 
 

“agus aon bhinse de chuid comhlachta phoiblí a bhfuil an chumhacht aige faoin 
dlí cearta agus dliteanais na bpáirtithe atá os a chomhair a shocrú” 

 
I ndiaidh na bhfocal:- 

 
“binse arna bhunú faoi na hAchtanna um Binsí Fiosrúcháin (Fianaise) 1921 go 
2002”. 

 
Molann an Comhchoiste leasú a dhéanamh ar alt 3. den Phríomh-Acht, trí na focail 
seo a leanas a scriosadh:- 
 

“, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é,” 
 

I ndiaidh na bhfocal:- 
 

“3.– ‘Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire agus aon Aire eile den Rialtas 
ag riaradh an Achta seo a íoc”. 

 
Molann an Comhchoiste leasú a dhéanamh ar alt 4.(1) den Phríomh-Acht, trí na 
focail seo a leanas a scriosadh:-  
 

“, le toiliú an Aire Airgeadais” 
 

I ndiaidh na bhfocal:- 
 

“4.–(1) ‘Féadfaidh an tAire’” 
 
Molann an Comhchoiste foráil nua a chur isteach faoin mbrí atá le “lógó” sa Bhille.   
 
Molann an Comhchoiste go dtabharfar míniú ar ‘lógó’ agus ar na riachtanais a 
bhaineann leis an Acht leasaithe. 
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2.3 Ceannteideal 3 – Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht 
 

Ceannteideal 3 mar atá sé faoi láthair 
 

Foráil a dhéanamh:  
 

(1) Maidir le mínithe ar “Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta” agus 
“Baile Seirbhíse Gaeltachta” de réir Acht na Gaeltachta 2012 a chur 
isteach;  

 
(2) Maidir le míniú nua ar “limistéar Gaeltachta” de réir Acht na Gaeltachta 

2012 a chur isteach; agus  
 
(3) Maidir le halt 2 den Phríomh-Acht, lena ndéantar foráil maidir leis an 

míniú ar “ceann comhlachta phoiblí”, a leasú chun an míniú ar cheann 
comhlachta phoiblí a chur de réir a bhfuil san Acht um Bainistíocht na 
Seirbhíse Poiblí, 1997 (Uimh. 27 de 1997).  

 
(4) Maidir le míniú ar “Líonra Gaeilge” de réir Acht na Gaeltachta 2012 a 

chur isteach .  
 
Nóta Míniúcháin  
 
Is é is éifeacht don leasú seo an míniú ar cheann comhlachta phoiblí a chur de 
réir a bhfuil san Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí, 1997, a meastar gurb 
é an míniú is cuí. Ina theannta sin, beidh míniú na dtéarmaí a tugadh isteach in 
Acht na Gaeltachta 2012 san áireamh anois i mBille na dTeangacha Oifigiúla 
(Leasú) 2017.   
 
Téacs molta  
 
Seo a leanas an téacs ábhartha ó Bhille stampáilte na dTeangacha Oifigiúla 
(Leasú) 2015:  
 
Leasú ar alt 2(1) den Phríomh-Acht  
 
2. Leasaítear alt 2(1) den Phríomh-Acht -  
 

(a) trí na mínithe seo a leanas a chur in ionad “limistéar 
Gaeltachta”:  

 
“Tá le ‘limistéar Gaeltachta’ an bhrí atá leis i gCuid 2 
d’Acht na Gaeltachta 2012;”,  
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(b) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:  

 
“Tá le ‘Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta’ agus ‘Baile 
Seirbhíse Gaeltachta’ na bríonna faoi seach atá leo i 
gCuid 2 d’Acht na Gaeltachta 2012;” 
 

(c) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach in ionad an mhínithe 
ar “ceann comhlachta phoiblí”:  

 
“ciallaíonn ‘ceann comhlachta phoiblí’ an duine arna 
cheapadh nó arna ceapadh mar phríomhoifigeach an 
chomhlachta phoiblí nó, i gcás nach bhfuil aon duine den 
sórt sin ceaptha, an duine arna ainmniú nó arna hainmniú 
le hordú ón Rialtas arna dhéanamh faoi alt 4A chun bheith 
mar cheann an chomhlachta phoiblí chun críocha an 
Achta seo;”, agus  
 

(d) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:  
 
“Tá le ‘Líonra Gaeilge’ an bhrí atá leis i gCuid 2 d’Acht na 
Gaeltachta 2012;”. 

 
Mar eolas do léitheoirí is iad seo a leanas na sliocht ábhartha as Acht na Gaeltachta 
2012:- 
  

Alt 6: Mínithe (Cuid 2). 
 

ciallaíonn “limistéar Gaeltachta” limistéar ar cinneadh roimh an Acht seo a 
rith le hordú arna dhéanamh faoi alt 2 den Acht Airí agus Rúnaithe 
(Leasú), 1956 gur limistéar Gaeltachta é agus a lean de bheith ina 
limistéar den sórt sin le halt 7(1); 
 
ciallaíonn “Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta” limistéar a ainmnítear le 
hordú faoi alt 7(2) chun bheith ina Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta; 
 
ciallaíonn “Baile Seirbhíse Gaeltachta” baile a ainmnítear le hordú faoi alt 
9(1) chun bheith ina Bhaile Seirbhíse Gaeltachta; 
 
ciallaíonn “Líonra Gaeilge” pobal a ainmnítear le hordú faoi alt 11(1) chun 
bheith ina Líonra Gaeilge; 
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Alt 7: Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta. 
 

7.— (2) Féadfaidh an tAire, le hordú, limistéar sonraithe a ainmniú, faoi 
threoir toghrann, is limistéar arb éard atá ann— 

 
(a) limistéar Gaeltachta, 
 
(b) cuid de limistéar Gaeltachta, 
 
(c) níos mó ná limistéar Gaeltachta amháin, 
 
(d) codanna de níos mó ná limistéar Gaeltachta amháin, 

nó 
 

(e) limistéar, nó cuid de limistéar, is ábhar d’ordú faoi 
fho-ailt (5), (10)(b) nó (13)(b), 

 
chun bheith ina Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta de réir 
an ailt seo. 

 
Alt 9: Bailte Seirbhíse Gaeltachta 
 

9.— (1) Féadfaidh an tAire, le hordú, baile sonraithe a ainmniú chun 
bheith ina Bhaile Seirbhíse Gaeltachta de réir an ailt seo, i gcás 
go bhfuil an baile lena mbaineann suite i Limistéar Pleanála 
Teanga Gaeltachta, nó tadhlach leis, má tá na nithe seo a 
leanas ar fáil sa bhaile sin— 

 
(a) seirbhísí poiblí le haghaidh an Limistéir Pleanála 

Teanga Gaeltachta, agus 
 
(b) saoráidí sóisialta, áineasa agus tráchtála a théann 

chun tairbhe don Limistéar Pleanála Teanga 
Gaeltachta. 

 
Alt 11: Líonraí Gaeilge 

 
11.— (1) Féadfaidh an tAire le hordú, pobal sonraithe, seachas pobal i 

Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta nó i limistéar Gaeltachta, 
a ainmniú chun bheith ina Líonra Gaeilge. 

 
(2) Maidir le pobal a shonrófar in ordú arna dhéanamh faoi fho-alt 

(1), is pobal é— 
 
(a) a thacaíonn le húsáid na Gaeilge, agus 
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(b) a chomhaontaigh plean Gaeilge dá dtagraítear i 

bhfo-alt (3) a chur i ngníomh. 
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2.4 Ceannteideal 4 – Ceann comhlachta phoiblí a cheapadh 
 

Ceannteideal 4 mar atá sé faoi láthair 
 

Foráil a dhéanamh:  
 
Maidir le cás ina bhfuil post cheann comhlachta phoiblí folamh, go bhféadfar 
duine laistigh den chomhlacht poiblí a cheapadh mar cheann comhlachta 
phoiblí chun críocha an Achta.  
 
Nóta Míniúcháin  
 
Leis an bhforáil seo cinnteofar go leanfar le comhlíonadh na ndualgas atá ar 
chomhlachtaí poiblí faoi réim an Bhille fiú nuair atá post cheann comhlachta 
phoiblí folamh go sealadach.  
 
Téacs molta  
 
Seo a leanas an téacs ábhartha ó Bhille stampáilte na dTeangacha Oifigiúla 
(Leasú) 2015:  
 
Ceann comhlachta phoiblí a cheapadh  
 

3 Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i 
ndiaidh alt 4:  

 
“4A. I gcás gan aon duine a bheith ceaptha mar 

phríomhoifigeach comhlachta phoiblí, féadfaidh an Rialtas 
le hordú duine a ainmniú chun bheith ina cheann nó ina 
ceann ar an gcomhlacht poiblí chun críocha an Achta 
seo.”. 

 
Molann an Comhchoiste an fhoráil seo a dhéanamh:- 
 

“4A. I gcás gan aon duine a bheith ceaptha mar phríomhoifigeach comhlachta 
phoiblí de thuras na huaire, déanfaidh an Rialtas le hordú duine a ainmniú 
chun bheith ina cheann nó ina ceann ar an gcomhlacht poiblí chun críocha 
an Achta seo.  Déanfaidh an Rialtas an ceapachán seo laistigh de 28 lá ón 
dáta a tharla an folúntas i bpost phríomhoifigeach an chomhlachta phoiblí. 
 
Tiocfaidh an fhoráil seo i ngníomh ar an agus ón dáta a thiocfaidh Acht na 
dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2018 i ngníomh, in ainneoin aon achtachán 
eile.” 
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In ionad:- 
 
“4A. I gcás gan aon duine a bheith ceaptha mar phríomhoifigeach comhlachta 

phoiblí, féadfaidh an Rialtas le hordú duine a ainmniú chun bheith ina 
cheann nó ina ceann ar an gcomhlacht poiblí chun críocha an Achta seo.”. 
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2.5 Ceannteideal nua molta ag an gComhchoiste – Achtanna an Oireachtais 

 
“Is é an gnáth-nós i dtíortha a bhfuil dhá theanga oifigiúla acu, 
reachtaíocht a rith go dátheangach sa pharlaimint ó thús deireadh.  Is é 
nós na hÉireann, mura leasú ar an mBunreacht atá i gceist nó mura Bille é 
a bhfuil dlúthbhaint aige leis an nGaeilge nó leis an nGaeltacht, an Bille a 
phlé agus a rith as Béarla amháin agus tiontú oifigiúil, nach bhfuil síniú an 
Uachtaráin leis, a chur amach tar éis go bhfógraítear an tAcht ina dhlí.  
 
Is deacair Bille a phlé i nGaeilge nó leasú a mholadh má tá an Bille as 
Béarla amháin.  Srianann sé sin an ceart ceachtar de na teangacha 
oifigiúla a úsáid in imeachtaí an Oireachtais. 
 
Nuair a thiocfaidh deireadh leis an maolú ar stádas oifigiúil na Gaeilge san 
AE [Aontas Eorpach] ag deireadh na bliana 2021, beidh reachtaíocht an 
Aontais Eorpaigh ag dul trí Pharlaimint na hEorpa ó thús deireadh as 
Gaeilge (mar aon leis na teangacha oifigiúla eile).  Ba sheafóideach an 
scéal gan reachtaíocht a bheith ag dul trí Pharlaimint na hÉireann as 
Gaeilge freisin.” 
 
Aighneacht ó Dhaithí Mac Carthaigh BL Uasal 
 

Molann an Comhchoiste an fhoráil seo a dhéanamh:- 
 

Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 7:– 
 

“Reachtaíocht 
 

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. 
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(5)  Tiocfaidh foráil (1) i ngníomh an 1 Eanáir 2022, in ainneoin 
aon achtachán eile.  Tiocfaidh foráil (2), foráil (3) agus foráil 
(4) i gníomh an 1 Eanáir 2029 in ainneoin aon achtachán eile.  
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 Oibre aon Tí 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.” 

 
Aithníonn an Comhchoiste go bhfuil an cuspóir seo an-uaillmhianach agus is ar an 
gcúis sin atáimid ag moladh go dtiocfaidh foráil (2), foráil (3) agus foráil (4) i gníomh 
an 1 Eanáir 2029.  Tugann an dáta sin níos mó ná 10 mbliana dúinn chun an sprioc 
seo a bhaint amach agus níl aon leithscéal againn i dtaobh cén fáth nach mbeadh sé 
indéanta faoin dáta sin. 

 
1. Ós í an Ghaeilge an teanga náisiúnta is í an phríomh-theanga oifigiúil 

í. 
 
2. Glactar leis an Sacs-Bhéarla mar theanga oifigiúil eile. 
 
3. Ach féadfar socrú a dhéanamh le dlí d’fhonn ceachtar den dá 

theanga sin a bheith ina haonteanga le haghaidh aon ghnó nó 
gnóthaí oifigiúla ar fud an Stáit ar fad nó in aon chuid de. 

 
Bunreacht na hÉireann – Airteagal 8 
 

Tá an Comhchoiste ag moladh go dtiocfaidh foráil (1) i ngníomh an 1 Eanáir 2022, 
mar is ón dáta sin a thiocfaidh deireadh leis an maolú ar stádas oifigiúil na Gaeilge 
san Aontas Eorpach.  Ón dáta sin, beidh reachtaíocht an Aontais Eorpaigh ag dul trí 
Pharlaimint na hEorpa ó thús deireadh as Gaeilge.  Agus sin ag tarlú san Eoraip, ba 
náireach an mhaise é dúinn in Éireann, gan an stádas oifigiúil céanna a thabhairt dár 
bPríomhtheanga is a bheidh tugtha di san Eoraip. 
 
Comhaontaíonn an Comhchoiste go láidir leis an Uasal Mac Cárthaigh maidir le cé 
chomh tábhachtach is atá sé go ndéanfaidh Tithe an Oireachtais a ngnó ina iomlán 
tríd an bPríomhtheanga agus tríd an dara teanga oifigiúil.  Mura bhfuil an stádas sin 
ag an nGaeilge in ár bParlaimint náisiúnta, ní príomhtheanga í an Ghaeilge, i 
ndáiríre. 
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Is cuid lárnach de stádas na Gaeilge mar phríomhtheanga na hÉireann an moladh 
seo.  Mura mbeidh an Ghaeilge beo, feidhmiúil agus feiceálach i bParlaimint agus i 
Rialtas na hÉireann, ní féidir linn, ionadaithe an phobail, a rá go bhfuil an fód á 
seasamh againn ar son ár gcearta daonna, ar gcearta cultúrtha agus ár gcearta 
féiniúlachta.  
 
Creideann an Comhchoiste go bhfuil sé de cheart ag gach Teachta Dála, mar 
ionadaí an phobail, agus ag gach Seanadóir, mar ionadaí an Taoisigh nó mar 
ionadaí chomhlacht ainmniúcháin, a ghnó nó a gnó in iomlán a dhéanamh trí mheán 
ceachtar de dhá theanga oifigiúla an Stáit, mar is mian leis nó léi. 
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2.6 Ceannteideal 5 – Leasú ar alt 8 den Phríomh-Acht 
 

Ceannteideal 5 mar atá sé faoi láthair 
 

Foráil a dhéanamh:  
 
 Maidir le halt 8 den Acht a leasú chun forálacha nua a áireamh ann chun 

go dtionólfar ar a laghad suí amháin in aghaidh na bliana de chuid na 
Cúirte Dúiche i nGaeilge i ngach ceann de na ceantair a fhreastalaíonn ar 
limistéir Ghaeltachta.  

 
 I gcás ina bhfuil limistéar Gaeltachta i gcuaird chúirte cuarda i gContae 

Chorcaí, Contae Dhún na nGall, Contae na Gaillimhe, Contae Chiarraí, 
Contae na Mí, Contae Mhaigh Eo nó i gContae Phort Láirge, déanfar suí 
amháin ar a laghad den chúirt sin a sheoladh sa limistéar sin go bliantúil 
agus déanfar é a sheoladh i nGaeilge gan dochar do chearta na bpáirtithe 
nach comhlachtaí poiblí agus gach finné Béarla nó teanga eile a úsáid.  

 
Nóta Míniúcháin  
 
Déileálann alt 8 den Phríomh-Acht le cearta cainteoirí Gaeilge i dtéarmaí riar an 
cheartais. Dírítear na forálacha atá ann cheana ar oibríochtaí imeachtaí na 
cúirte, e.g. doiciméadacht chúirte nó ateangaireacht chomhuaineach. Dírítear 
na forálacha nua ar shuíomh na n-imeachtaí cúirte sin atá le seoladh trí 
Ghaeilge sna Cúirteanna Dúiche agus Cuarda éagsúla.  
 
Go bunúsach, cinnteoidh an chéad leasú agus an dara leasú go mbeidh an 
Ghaeilge ina teanga oibre sna cúirteanna sa Ghaeltacht. Tacaíonn moladh 14 
de Thuarascáil an Chomhchoiste maidir le Scéim Ghinearálta Bhille na 
dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2014 le cur isteach an cheannteidil seo - féach an 
chóip thíos mar thagairt.  
 
Moladh 14:  
 
Ba chóir do gach comhlacht poiblí, lena n-áirítear an tSeirbhís Chúirteanna a 
bheith faoi oibleagáid gealltanas a thabhairt go soláthróidh siad a seirbhísí uile 
trí Ghaeilge sna limistéir uile in Éirinn lena n-áirítear agus go háirithe i limistéir 
Ghaeltachta... Ba chóir an tseirbhís a sholáthrófar i nGaeilge a bheith ar an 
gcaighdeán céanna leis an tseirbhís a sholáthrófar i mBéarla. 

 
Comhaontaíonn an Comhchoiste leis an bprionsabal ar a bhfuil na forálacha seo 
bunaithe agus creideann sé go bhfuil sé de cheart ag saoránaigh ceachtar de dhá 
theanga oifigiúla an Stáit a úsáid sna cúirteanna. 
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Glacann an Comhchoiste leis go mbeidh gá le tréimhse thionscnaimh sula gcuirfear i 
bhfeidhm an fhoráil seo chun deis a thabhairt don tSeirbhís Chúirteanna a gcórais a 
leasú, ach creideann an Comhchoiste go bhfuil sé seo indéanta laistigh de dhá 
bhliain. 
 
Molann an Comhchoiste na forálacha seo a leanas a dhéanamh i ndiaidh Alt 8.(6):-  
 

 “Tiocfaidh na forálacha seo i ngníomh an 1 Eanáir 2021 in ainneoin aon 
achtachán eile.” 
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2.7 Ceannteideal 6 – Leasú ar alt 9 den Phríomh-Acht 
 

Ceannteideal 6 mar atá sé faoi láthair 
 

Foráil a dhéanamh:  
 

 Maidir le hainmneacha Gaeilge a bheith ag gach comhlacht poiblí 
nua seachas i gcás ina n-oibríonn an comhlacht poiblí, den chuid is 
mó, lasmuigh den Stát. Sa chás sin, beidh ainm i nGaeilge agus i 
mBéarla ag an gcomhlacht.  

 
 Maidir le lógónna dátheangacha a bheith ag gach comhlacht poiblí 

nua. Cinnteoidh gach comhlacht poiblí a dhéanann a lógó a 
athnuachan, a athrú nó a leasú ar shlí eile go bhfuil an lógó 
dátheangach.  

 
 Maidir leis an Aire, le Rialachán, do bheith in ann dearadh na 

bhfoirmeacha oifigiúla i nGaeilge nó sa dá theanga oifigiúla a shonrú.  
 
Nóta Míniúcháin  
 
Leis na forálacha seo cinnteofar go mbeidh céannacht chorparáideach ag 
comhlachtaí poiblí a léiríonn a stádas mar chomhlachtaí poiblí a thagann faoi 
réim Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.  
 
Leagtar amach sna hailt seo a leanas sonraí na mbeart atá beartaithe:  
 
Ainmneacha Comhlachtaí poiblí  
 
Beidh ainm aon chomhlachta phoiblí a bhunófar tar éis tabhairt isteach an 
Achta seo i nGaeilge amháin seachas i gcás aon Roinne Stáit nó aon 
chomhlachta phoiblí a chuireann a feidhmeanna nó a fheidhmeanna i gcrích 
den chuid is mó lasmuigh den Stáit, ag a mbeidh ainmneacha i nGaeilge agus i 
mBéarla araon agus beidh an stádas céanna agus an suntasacht chéanna ag 
an dá leagan ar lógó agus stáiseanóireacht an chomhlachta phoiblí sin.  
 
Lógónna  
 
Beidh aon lógó de chuid chomhlachta phoiblí i nGaeilge nó i nGaeilge agus i 
mBéarla araon d’ainneoin aon achtacháin eile. I gcás lógó i nGaeilge agus i 
mBéarla araon:  

 beidh an téacs i nGaeilge ann ar dtús, 
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 beidh an téacs i nGaeilge chomh feiceálach, chomh sofheicthe agus 

chomh hinléite céanna leis an téacs i mBéarla, beidh an cló, cuma 
agus stíl chéanna air agus beidh sé ar an taobh céanna den 
leathanach lena mbaineann,  
 

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

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

 ní dhéanfar focal sa téacs i nGaeilge a ghiorrú mura rud é go bhfuil 
an focal sa téacs i mBéarla, ar aistriúchán air é, giorraithe freisin. 

 
Foirmeacha  
 
D’fhéadfadh an méid seo a leanas a bheith san áireamh le rialacháin a 
bhaineann le foirmeacha oifigiúla:  
 
Is i nGaeilge nó i nGaeilge agus i mBéarla araon a bheidh aon fhoirm oifigiúil 
arna táirgeadh ag comhlacht poiblí, nó thar a cheann, atá le comhlánú ag duine, 
nó thar a cheann nó thar a ceann. I gcás foirmeacha oifigiúla i nGaeilge agus i 
mBéarla araon: 
  

 beidh an téacs i nGaeilge ann ar dtús;  
 

 beidh an téacs i nGaeilge chomh feiceálach, chomh sofheicthe agus 
chomh hinléite céanna leis an téacs i mBéarla, beidh an cló, cuma 
agus stíl chéanna air agus beidh sé ar an taobh céanna den 
leathanach lena mbaineann;  
 

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

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

 ní dhéanfar focal sa téacs i nGaeilge a ghiorrú mura rud é go bhfuil 
an focal sa téacs i mBéarla, ar aistriúchán air é, giorraithe freisin. 

 
Tugann an Comhchoiste dá aire go n-úsáideann comhlachtaí poiblí éagsúla ainm 
Gaeilge agus ainm Béarla araon mar ainm oifigiúil, ach taobh amuigh de sin, 
déanann cuid dóibh fáil réidh den ainm Gaeilge ina gcúrsaí gnó laethúla. 
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Mar shampla, tá lógó dhátheangach ag Uisce Éireann ‘Uisce Éireann : Irish Water’, 
ach taobh amuigh den lógó sin, ní úsáideann an comhlacht na focail ‘Uisce Éireann’ 
ina chuid doiciméad, comhfhreagrais, billí agus fógraí, ach go fánach.  Is iad na focail 
‘Irish Water’ amháin a úsáideann an comhlacht sin mar ainm dó féin, nó mar thagairt 
dó féin, níos mó ná 90% den am.  Is é ‘www.water.ie’ an seoladh idirlín a úsáideann 
sé, is é  ‘…@water.ie’ an seoladh ríomhphoist a úsáideann sé agus is é ‘Twitter - 
@IrishWater’ agus ‘Twitter - @IWCare’ na seoltaí giolcaireachta a úsáideann sé.  
Mar sin i meon an phobail, i meon na meáin agus i meon Thadhg an mhargaidh is é 
‘Irish Water’ atá ann agus níl aithne acu ar ‘Uisce Éireann’. 
 
Is cleas seachantach é seo i gcomhair na Gaeilge.  Ní thugann sé cothrom na Féinne 
dí agus tagann sé salach ar an sprid taobh thiar de Acht na dTeangacha Oifigiúla 
2003, agus níl gá leis.   
 
Tá roghanna éasca mar seo a leanas ag gach comhlacht poiblí, ach an toil a bheith 
ann iad a chur i bhfeidhm:- 
 

Seoladh idirlín: ‘www.uisce.ie’ nó ‘www.uiscewater.ie’; 
 ‘www.uisceeireann.ie’ nó 

‘www.uisceeireannirishwater.ie’; 
 
Seoladh ríomhphoist: ‘...@uisce.ie’ nó ‘...@uiscewater.ie’; 
 ‘...@uisceeireann.ie’ nó 

‘...@uisceeireannirishwater.ie’; 
 
Seoladh Giolcaireachta:  ‘Twitter - @UisceÉireann’ nó 

‘Twitter - @UisceÉireannIrishWater’; 
‘Twitter - @UÉCúram’ nó ‘Twitter - 
@UÉCúramIWCare’. 

 
Molann an Comhchoiste alt 9 den Phríomh-Acht a scriosadh agus an t-alt nua seo a 
leanas a chur ina áit:- 
 

“9.— (1) Déanfaidh an tAire, le rialacháin, a fhoráil gur i nGaeilge, nó i 
mBéarla agus i nGaeilge, a mhéid a bheidh sonraithe, a bheidh 
fógairtí béil (cibé acu beo nó taifeadta) arna ndéanamh ag comhlacht 
poiblí, ceannteidil stáiseanóireachta a úsáideann comhlacht poiblí 
agus ábhar agus leagan amach aon chomharthaí nó fógrán dá chuid 
agus féadfar forálacha éagsúla a dhéanamh i ndáil le haicmí éagsúla 
comhlachta, fógairtí béil, stáiseanóireachta, comharthaí nó fógrán. 

 
 (2) I gcás ina ndéanfaidh duine cumarsáid i dteanga oifigiúil le 

comhlacht poiblí, i scríbhinn nó leis an bpost leictreonach, freagróidh 
an comhlacht poiblí sa teanga chéanna. 
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(3) I gcás ina ndéanfaidh comhlacht poiblí cumarsáid i scríbhinn nó leis 
an bpost leictreonach leis an bpobal i gcoitinne nó le haicme den 
phobal i gcoitinne chun faisnéis a thabhairt don phobal nó don aicme, 
nó chun fógraíocht nó margaíocht a dhéanamh ar an gcomhlacht 
poiblí féin nó ar a chuid seirbhísí, cinnteoidh an comhlacht gur i 
nGaeilge, nó i mBéarla agus i nGaeilge, a bheidh an chumarsáid. 

  
(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 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 dhátheangach ag gach comhlacht poiblí.  Nuair a 

dhéanfaidh aon chomhlacht poiblí athnuachan, athrú nó leasú ar shlí 
eile ar a chuid lógó féin, nó ar lógó a chruthaíonn sé do sheirbhísí nó 
do ghníomhaíochtaí 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) leagfar amach an leagan Gaeilge agus an leagan Béarla 

mar dhá chuid de dhoiciméad amháin seachas mar dhá 
dhoiciméad ar leith; 
 

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

 
(c) beidh an téacs Gaeilge chomh feiceálach, chomh 

sofheicthe agus chomh hinléite céanna leis an téacs 
Béarla agus sa chlófhoireann chéanna agus sa chló 
céanna agus den stíl chéanna; 
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(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, cuirfear in iúl ann an 

fhaisnéis chéanna a chuirfear in iúl sa téacs Béarla; 
 

(f) ní dhéanfar focal sa téacs Gaeilge a ghiorrú, mura rud é 
go mbeidh an focal sa téacs Béarla, a bheidh á aistriú, 
giorraithe freisin; 
 

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

 
(h) Beidh an tAire in ann dearadh na bhfoirmeacha oifigiúla sa 

dá theanga oifigiúla a shonrú.  
 

(i) Tiocfaidh na forálacha seo i ngníomh an 1 Eanáir 2022, in 
ainneoin aon achtachán eile.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 

 
 
 
 
2.8 Ceannteideal 7 – Ailt 11 – 18 den Phríomh-Acht a scriosadh 
 

Ceannteideal 7 mar atá sé faoi láthair 
 
Foráil a dhéanamh:  
 
Maidir le hailt 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 agus 18 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 
2003 a scriosadh.  
 
Nóta Míniúcháin  
 
Leis an bhforáil seo déantar ailt ón Phríomh-Acht lena gcuirfear oibleagáid ar 
chomhlachtaí poiblí Scéimeanna Teanga a ullmhú agus a chur i ngníomh a 
scriosadh. Déanfar caighdeáin teanga a chur in ionad Scéimeanna Teanga - 
tagraíonn Ceannteideal 10 dó sin. Fanfaidh na Scéimeanna atá ann cheana i 
bhfeidhm, áfach, go dtiocfaidh caighdeáin nua ina n-áit.  

 
Comhaontaíonn an Comhchoiste leis an gcinneadh deireadh a chur leis na 
scéimeanna teanga, mar tá sé soiléir go bhfuil teipthe beagnach go hiomlán orthu.  Is 
léir nach bhfuil siad ag feidhmiú go héifeachtach mar uirlis chun an dátheangachas a 
chur chun cinn agus nach bhfuil seirbhísí dátheangacha á gcur ar fáil mar thoradh 
orthu.  Tá gá le córas nua agus is é córas an chaighdeáin an córas is éifeachtaí chun 
seirbhís dhátheangach a chur ar fáil don phobal. 
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2.9 Ceannteideal 8 – Alt Nua: Dualgas comhlachtaí poiblí maidir le hainmneacha, 

seoltaí agus foirmeacha oifigiúla i nGaeilge 
 

Ceannteideal 8 mar atá sé faoi láthair 
 
Foráil a dhéanamh:  
 

• Maidir le dualgas ar gach comhlacht poiblí daoine a éascú i ndáil le 
leagan Gaeilge nó leagan Béarla a n-ainmneacha agus a seoltaí 
poist, cibé acu is mian leo, a úsáid ina gcomhfhreagras le 
comhlachtaí poiblí.  
 

• Go mbeidh sé roghnach teideal a úsáid roimh ainm duine. Leis an 
bhforáil seo clúdaítear idirghníomhaíochtaí clóite agus leictreonacha 
le comhlacht poiblí.  
 

• Maidir le líne roghnach a chur isteach chun freastal ar dhaoine a 
bhfuil “ainm áitiúil” acu lena ndéantar idirdhealú idir iad agus daoine 
eile leis an ainm céanna sa cheantar.  

 
Nóta Míniúcháin  
 
Cinnteoidh an chéad dá fhoráil go n-éascóidh comhlachtaí poiblí úsáid 
ainmneacha agus seoltaí sa dá theanga oifigiúla, lena n-áirítear úsáid an 
tsínithe fhada agus sloinnte níos faide a éascú agus aon oibleagáidí atá ar 
dhuine maidir le teideal a úsáid roimh a ainm nó a hainm in idirghníomhaíochtaí 
clóite nó leictreonacha a scriosadh. Leis an tríú foráil beifear in ann líne a chur 
isteach, a mbeidh sé roghnach a chomhlíonadh, le haghaidh ainm áitiúil a 
thaifeadadh.  
 
Tá „ainmneacha áitiúla‟ ceaptha le hidirdhealú a dhéanamh idir daoine a bhfuil 
an ainm céanna acu agus atá mar bhaill de theaghlaigh éagsúla nó idirdhealú a 
dhéanamh idir ghlúine éagsúla laistigh de theaghlach amháin, e.g. John 
Conneely – Johnny Joe Shéamuis. I mórán de réigiúin na Gaeltachta leanann 
an córas traidisiúnta seo an t-ainm athartha nó, níos annaimhe, an t-ainm 
máthartha. Tá an fhoráil seo tábhachtach mar go dtugann sé aitheantas do 
luach cultúrtha an chórais thraidisiúnta ainmniúcháin áitiúil. Ina theannta sin, ó 
tharla nach bhfuil sé éigeantach faoi láthair Éirchód a úsáid, d’fheadfadh a 
úsáid aitheantóir eile a sholáthar do Ranna Rialtais agus comhlachtaí poiblí 
nuair atá seoladh á chur ar chomhfhreagras chuig daoine, go háirithe i réigiúin 
na Gaeltachta. Ní thugtar le haitheantas ar ainm áitiúil stádas oifigiúil don ainm 
féin mar go bhfuil ainm oifigiúil duine cláraithe ar a dteastas breithe - is beart 
ionchuimsitheach é atá ceaptha chun tacú le pobail sa Ghaeltacht. Is é an baol 
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a bhaineann le mainneachtain aitheantas agus tacaíocht a thabhairt d’úsáid 
ainmneacha áitiúla agus í a éascú ná go ndéanfar an córas traidisiúnta a dhí-
úsáid agus go mbeidh sé caillte ag na glúine atá le teacht. 
 
Tacaítear le húsáid ainmneacha áitiúla le fasach sa Roinn Ealaíon, 
Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta nuair a cuireadh 
líne san áireamh le foirm iarratais do Scéim na mBóithre Áise le haghaidh “ainm 
áitiúil”.  
 
Baineann impleachtaí ionchasacha praiticiúla le tabhairt isteach na bhforálacha 
seo i réimsí amhail IT agus córais ghnó eile a úsáidtear san earnáil phoiblí agus 
d’fhéadfaí, mar sin, go mbeidh gá le tréimhse thionscnaimh sula gcuirfear i 
bhfeidhm é chun deis a thabhairt do chomhlachtaí poiblí a gcórais a leasú. Mar 
thoradh air sin, tá sé beartaithe a chumasú don Aire an fhoráil seo a chur i 
ngníomh ar bhonn céimnithe ar dháta nó ar dhátaí a fhorordófar le rialachán. Is 
é is aidhm leis an gcur chuige seo a cheadú don Aire cur le liosta na 
gcomhlachtaí lena mbaineann an fhoráil, de réir mar a leasaítear a gcórais 
ghnó chun an fhoráil a chur san áireamh. Ar leibhéal praiticiúil, cuirfear 
comhlachtaí poiblí ar an eolas faoi na riachtanais seo faoin Acht ar bhonn 
riaracháin agus iarrfar orthu amscála a chur ar fáil ar laistigh de a aontaíonn 
siad na ceartuithe cuí a dhéanamh ar a gcórais.  
 
Téacs molta  
 
Tagraítear sa téacs ábhartha ó Bhille stampáilte na dTeangacha Oifigiúla 
(Leasú) 2015 d’fho-alt (1) thuas mar seo a leanas:  
 
Dualgas comhlachtaí poiblí maidir le hainmneacha agus seoltaí i nGaeilge  
 

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

 
“9A. (1) D’fhonn cinnte a dhéanamh go ndéanfaidh comhlacht 

poiblí ainm nó seoladh duine, nó iad araon, a thaifead 
agus a úsáid i gceart i nGaeilge, féadfaidh an tAire, tar éis 
dul i gcomhairle le cibé Aire den Rialtas (más ann) is cuí 
leis an Aire ag féachaint d’fheidhmeanna an chomhlachta 
phoiblí, an comhlacht a fhorordú chun críocha an ailt seo.  

 
(2) Féadfaidh an tAire, le linn dó nó di comhlacht poiblí a 

fhorordú faoi fho-alt (1), na seirbhísí a thairgfidh nó a 
sholáthróidh an comhlacht ar ina leith a fhorordaítear 
amhlaidh é, a shonrú.  
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(3) Cinnteoidh comhlacht poiblí a fhorordaítear faoi fho-alt (1) go 

bhfuil na córais faisnéise agus cumarsáide, 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 mhodh a 
cheadaíonn ainm nó seoladh duine, nó iad araon, i nGaeilge 
a thaifeadadh agus a úsáid i gceart ag córais den sórt sin i 
ndáil leis na seirbhísí ar ina leith a fhorordaítear an 
comhlacht amhlaidh.”.  

 
Tá an fhoráil seo ag teacht le moladh 28 de Thuarascáil an Chomhchoiste 
maidir le Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2014.  

 
Moladh 28:  
 
Ba chóir do gach comhlacht poiblí, lena n-áirítear an tSeirbhís Chúirteanna, a 
bheith faoi oibleagáid a chinntiú go ndéanfaidh siad, ina gcuid cumarsáidí agus 
caidrimh le tríú páirtithe, an cúram céanna maidir le cruinneas i gcás daoine 
agus eagraíochtaí a úsáideann an leagan Gaeilge dá n-ainmneacha agus dá 
seoltaí agus a dhéanann siad ina gcás siúd a úsáideann an leagan Béarla dá n 
ainmneacha agus dá seoltaí. Ba chóir go mbeadh d’oibleagáid ar chomhlachtaí 
poiblí a chinntiú go bhfuil na sonraíochtaí teicniúla agus na córais faisnéise is 
gá acu chun an riachtanas seo a chomhlíonadh. Ba chóir do gach comhlacht 
poiblí a bheith faoi oibleagáid aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist sin ina ráitis 
straitéise agus ina dtuarascálacha bliantúla. Ba chóir do chomhlachtaí poiblí 
achoimre a thabhairt ar scála ama sonrach, suas go dtí tréimhse uasta 3 bliana, 
chun an ceanglas seo a chomhlíonadh agus ar na bearta sonracha a bhfuil 
beartaithe acu a dhéanamh chun é a chomhlíonadh. 

 
Molann an Comhchoiste an t-alt nua seo a leanas a chur i ndiaidh alt 9:- 
 
“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 iad go léir, a thaifeadadh agus a 
úsáid i gceart i nGaeilge.  

 
(2) Bainfidh an fhoráil seo le gach uile sheirbhís a thairgfidh nó a 

sholáthróidh an comhlacht poiblí.  
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(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 i slí is 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 
thairgfidh nó a sholáthróidh sé. 

 
(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, cibé acu is mian leo.  Leis an bhforáil seo, clúdófar 
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 tugadh a úsáid, a gcórais taifeadta 
leictreonacha éagsúla san áireamh, beag beann ar cé acu de dhá 
theanga oifigiúla an Stáit a gcláraítear an t-ainm agus an seoladh 
inti.  

 
(6) Déanfar an trádainm i gcomhair 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 2022. 
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In ionad:- 
 

Dualgas comhlachtaí poiblí maidir le hainmneacha agus seoltaí i nGaeilge  
 

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

“9A. (1) D’fhonn cinnte a dhéanamh go ndéanfaidh 
comhlacht poiblí ainm nó seoladh duine, nó iad 
araon, a thaifead agus a úsáid i gceart i nGaeilge, 
féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le cibé Aire 
den Rialtas (más ann) is cuí leis an Aire ag féachaint 
d’fheidhmeanna an chomhlachta phoiblí, an 
comhlacht a fhorordú chun críocha an ailt seo.  

 
(2) Féadfaidh an tAire, le linn dó nó di comhlacht poiblí a 

fhorordú faoi fho-alt (1), na seirbhísí a thairgfidh nó a 
sholáthróidh an comhlacht ar ina leith a fhorordaítear 
amhlaidh é, a shonrú.  

 
(3) Cinnteoidh comhlacht poiblí a fhorordaítear faoi fho-

alt (1) go bhfuil na córais faisnéise agus cumarsáide, 
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 mhodh a cheadaíonn ainm nó seoladh duine, nó 
iad araon, i nGaeilge a thaifeadadh agus a úsáid i 
gceart ag córais den sórt sin i ndáil leis na seirbhísí 
ar ina leith a fhorordaítear an comhlacht amhlaidh.”.  
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2.10 Ceannteideal 9 – Alt Nua: Earcaíocht don Earnáil Phoiblí 
 

Ceannteideal 9 mar atá sé faoi láthair 
 
Ag féachaint do na cuspóirí foriomlána go mbeidh 20% d’earcaigh nua sa 
tseirbhís phoiblí ina gcainteoirí Gaeilge, go bhfeidhmeoidh gach oifig 
phoiblí lonnaithe sa Ghaeltacht trí mheán na Gaeilge agus go méadófaí 
acmhainneacht chomhlachtaí poiblí seirbhísí poiblí a sholáthar trí 
Ghaeilge, foráil a dhéanamh:  
 

• Maidir le comórtas ar leithligh do chainteoirí Gaeilge a reáchtáil do 
gach feachtas earcaíochta sa tseirbhís phoiblí do ghráid seirbhíse 
ginearálta arna riar ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí.  

 
• Maidir le gach grád eile sa tseirbhís phoiblí, féadfaidh an tAire, tar éis 

dul i gcomhairle leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 
agus aon Aire eile nó Ceann comhlachta phoiblí a mheasfaidh an 
tAire is gá, a ordú don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí comórtais 
ar leithligh a bhunú do chainteoirí Gaeilge.  

 
• Féadfaidh an tAire grúpa comhairleach a bhunú lena n-áireofar 

ionadaithe don Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, an 
tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, 
Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta agus aon chomhlacht 
poiblí eile, de réir mar is cuí, chun comhairle a chur ar an tSeirbhís 
um Cheapacháin Phoiblí maidir leis na comórtais earcaíochta agus 
an cuspóir líon na gcainteoirí Gaeilge atá in ann feidhmiú go 
dátheangach a mhéadú sa tseirbhís phoiblí, agus an soláthar 
cainteoirí Gaeilge in oifigí lonnaithe i limistéir Ghaeltachta nó a 
fhreastalaíonn ar limistéir Ghaeltachta a chinntiú.  

 
• Maidir leis an Aire do shonrú le Rialachán an modh ina ndéanfar 

cainteoirí Gaeilge a n-éireoidh leo i gcomórtais earcaíochta na 
Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí a leithroinnt ar chomhlachtaí 
poiblí.  

 
Nóta Míniúcháin  
 
Leis na forálacha seo léirítear aidhm an Aire an cion de chainteoirí Gaeilge a 
earcaítear don tseirbhís phoiblí a mhéadú go 20% san fhadtréimhse, ar an 
gcaoi sin ag méadú acmhainneacht comhlachtaí poiblí seirbhísí a sholáthar i 
nGaeilge do chainteoirí Gaeilge agus do phobail Ghaeltachta. 
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Is é an easpa foirne a bhfuil líofacht dhátheangach acu agus a bhfuil sé de dhualgas 
orthu an acmhainn sin a úsáid, an fhadhb is mó do chur chun cinn forálacha Acht na 
dTeangacha Oifigiúla 2003.  Mura bhfuil na daoine ann, mura bhfuil siad oilte, mura 
bhfuil siad toilteanach agus mura bhfaigheann siad an tacaíocht agus an spreagadh 
a bhfuil gá leo, ‘ní féidir a bheith ag súil go dtabharfadh an córas earcaíochta atá i 
bhfeidhm faoi láthair go ceann scríbe muid’ (An Coimisinéir Teanga ag labhairt leis 
an gComhchoiste ag a chruinniú ar an 19 Márta 2018). 
 
Is é sin an lomfhírinne, agus is é sin an príomhdhúshlán práinneach atá le réiteach 
ag an Rialtas má tá sé i ndáiríre faoi sheirbhísí dhátheangacha a chur ar fáil.  An líon 
duine ar fud na seirbhíse poiblí, i ngach uile chomhlacht poiblí, a bhfuil Gaeilge agus 
Béarla líofa ar a dtoil, a mhéadú, agus dualgais shonracha a thabhairt dóibh seirbhísí 
dhátheangacha a chur ar fáil don phobal.  
 

“Molaim, dá bhrí sin, foráil a chur san Acht a chinnteoidh go mbíonn 
Gaeilge ag seirbhísigh phoiblí a bhíonn ag obair sa Ghaeltacht agus go 
mbíonn seirbhísí trí Ghaeilge ar fáil ó oifigí áitiúla agus réigiúnacha a bhfuil 
limistéir Ghaeltachta ina gceantair feidhme.” 
 
An Coimisinéir Teanga: Tráchtaireacht ar Chóras na Scéimeanna Teanga; 
Tuairisc an Choimisinéara Teanga faoi Alt 29 d’Acht na dTeangacha 
Oifigiúla, 2003; Aibreán 2017; leathanach 26 

 
I dtaca le cúrsaí earcaíochta, mhol an Coimisinéir Teanga i dTráchtaireacht ar 
Chóras na Scéimeanna Teanga (https://coimisineir.ie/userfiles/files/Trachtaireacht-
Leagan-Gaeilge.pdf), in 2017, go ‘mbeadh an measúnú inniúlachta ag tagairt do 
chreat caighdeánach a bheadh bunaithe, mar shampla, ar leithéid Comhchreat 
Tagartha na hEorpa um Theangacha’ agus go gcuimseodh an córas ‘monatóireacht 
neamhspléach ar fheidhmiú agus éifeacht an chórais sin agus tuairisciú go bliantúil 
chuig Tithe an Oireachtais’. 
  
Moltar in aighneacht ó Chonradh na Gaeilge go mbeadh earcaigh nua inniúil i 
labhairt agus scríobh na Gaeilge ag leibhéal B2 nó níos airde ar Chomhchreat 
Tagartha na hEorpa um Theangacha.  
 
Moltar in aighneacht ó Chumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge go mbeadh pas le 
gradam i labhairt na Gaeilge ag TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge – scrúdú atá 
bunaithe ar Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha) B2, nó a 
macasamhail, agus pas i scríobh na Gaeilge ag TEG B2, nó a macasamhail, ag na 
fostaithe nua.  Bhí sé de nós ag an tSeirbhís um Cheapacháin Poiblí an eagraíocht 
TEG a úsáid chun cumas Gaeilge na n-earcach a scrúdú ach faoi láthair úsáideann  
an tSeirbhís scrúdú dá chuid féin atá bunaithe ar an scrúdú TEG B2 chun caighdeán 
Gaeilge iarrthóirí a mheas. Ba chóir go mbeadh córas i bhfeidhm ag an tSeirbhís 
chun cumas a dheimhniú sa Ghaeilge labhartha agus sa Ghaeilge scríofa agus ba 
chóir go mbeadh an chóras seo oibiachtúil agus bunaithe ar Chomhchreat Tagartha 
na hEorpa um Theangacha.  
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“Cé go n-aithnímid nach dtagann post agus ról na nOifigeach Forbartha 
Gaeilge faoi scáth na reachtaíochta atá idir chaibidil san aighneacht seo, 
is fíor go dtiteann cúraimí agus freagracht maidir le cur i bhfeidhm Acht na 
dTeangacha Oifigiúla ar na hoifigigh seo (in eagraíochtaí ina bhfuil a 
leithéid ag feidhmiú).  Tá ról bunúsach agus lárnach ag na hoifigigh 
forbartha Gaeilge ó thaobh chur chun cinn na Gaeilge agus feidhmiú na 
reachtaíochta Stáit ina bhfuil siad. 
 
Mar sin, chun go mbeidh na hoifigigh ábalta tacaíocht shásúil a thabhairt 
don chomhlacht poiblí ó thaobh na dteanga de, ní mór féachaint chuige go 
bhfuil obair na n-oifigeach forbartha Gaeilge aitheanta mar phost sainiúil 
ag leibhéal sinsearach sna comhlachtaí poiblí ar mhaithe lena chinntiú go 
mbeidh ceist na Gaeilge á cur san áireamh agus polasaithe ‘s straitéisí á 
bheartú ag na comhlachtaí poiblí.” 

 
Aighneacht ó Chumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge 

 
Molann an Comhchoiste go mbeidh Gaeilge líofa agus Béarla líofa ag gach 
seirbhíseach poiblí a bheidh ag obair sa Ghaeltacht, agus go mbeidh Gaeilge líofa 
agus Béarla líofa ag 20% de seirbhísigh phoiblí a bheidh ag obair i ngach comhlacht 
poiblí.  Molann an Comhchoiste go mbeidh seirbhísí dhátheangacha iomlána ar fáil ó 
oifigí áitiúla agus réigiúnacha, go mor mhór iad siúd ina bhfuil limistéir Ghaeltachta 
nó líonra Gaeilge ina gceantair feidhme agus go mbeidh seirbhísí iomlána i 
gceachtar de dhá theanga Oifigiúla an Stáit ar fáil ó gach chomhlacht poiblí. 
 

“Ni aon amhras ann, mar shampla, nach bhfuil ag eirí leis na socruithe a 
tugadh isteach sa bhliain 2013 chun dóthain foirne le hinniúlacht sa 
Ghaeilge a earcú don státseirbhís. Tá an córas sin ag brath ar shainaithint 
post sainiúil a mbeadh riachtanas Gaeilge ag baint leo. Níl na poist sin a 
sainaithint, cé is moite d’fhíorbheagán cásanna.” 
 
An Coimisinéir Teanga: Tráchtaireacht ar Chóras na Scéimeanna 
Teanga; Tuairisc an Choimisinéara Teanga faoi Alt 29 d’Acht na 
dTeangacha Oifigiúla, 2003; Aibreán 2017; leathanach 27 

 
Molann an Comhchoiste an t-alt nua seo a leanas a dhéanamh:- 

 
“X.1 (1) Beidh Gaeilge líofa agus Béarla líofa ag gach duine a earcófar i 

gcomhair phoist i gcomhlacht poiblí atá lonnaithe sa Ghaeltacht, nó a 
earcófar i gcomhair aon oifig, rannóg, rannán nó roinn (office, 
section, or division) den chomhlacht poiblí atá lonnaithe sa 
Ghaeltacht.  Tiocfaidh an fhoráil seo i ngníomh ón 1 Eanáir 2020. 
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(2) Beidh Gaeilge líofa agus Béarla líofa ag gach seirbhíseach poiblí a 
bheidh ag obair sa Ghaeltacht agus beidh an fhoráil seo i bhfeidhm 
in iomlán ón 1 Eanáir 2021 in ainneoin aon achtachán eile. 
 

(3) Beidh Gaeilge líofa agus Béarla líofa ag 20% de sheirbhísigh phoiblí 
a bheidh ag obair i ngach comhlacht poiblí agus beidh an fhoráil seo i 
bhfeidhm ón 1 Eanáir 2024 in ainneoin aon achtachán eile. 

 
(4) Beidh seirbhísí iomlána i gceachtar de dhá theanga Oifigiúla an Stáit 

ar fáil ó oifigí áitiúla agus réigiúnacha atá lonnaithe sa Ghaeltacht.  
Beidh seirbhísí iomlána i gceachtar de dhá theanga Oifigiúla an Stáit 
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 2021 in 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 2024 in 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 iúl i scríbhinn ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí 
nó ag an gcomhlacht poiblí dó nó di.  Ar ordú den sórt sin á 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 bliana ón dáta ar ar eisíodh é.  
Beidh an fhoráil seo i ngníomh ón 1 Eanáir 2019 in ainneoin aon 
achtachán eile.    

 
(7) Beidh na forálacha agus na rialacháin a bhaineann leis an gcóras 

20% i bhfeidhm i ngach comhlacht poiblí ón 1 Eanáir 2019 in 
ainneoin aon achtachán eile. 

 
 
 
 



56 

 

 
 
 
 

(8) Beidh na forálacha agus na rialacháin a bhaineann leis an gcóras 
20% i bhfeidhm i gcomhair gach comórtais earcaíochta agus gach 
comórtais ardaithe céime, idir sheachtrach agus inmheánach, ón 1 
Eanáir 2019 in ainneoin aon achtachán eile. 

 
(9) Bainfidh riachtanas dátheangach 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 
gníomh ón 1 Eanáir 2024 in ainneoin aon achtachán eile.    

 
(10) Nuair a gheobhaidh duine post nó ardú céime tríd an gcóras 20%, 

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 is 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 is a fhanfaidh sé nó sí sa phost ardaithe 
céime sin.  Má fhaigheann an duine sin post eile taobh amuigh den 
chóras 20%, ní bheidh an dualgas sin ar an duine sin níos mó.  
Beidh an fhoráil seo i gníomh ón 1 Eanáir 2019 in ainneoin aon 
achtachán eile.    

 
(11) Beidh sé de dhualgas ar an gcomhlacht poiblí an oiliúint agus an t-

uas-sciliú leanúnach is gá in dhá theanga oifigiúla an Stáit a chur ar 
fáil d’aon duine a bheidh fostaithe faoin gcóras 20% le linn a shaoil 
oibre nó a saoil oibre.  Beidh an fhoráil seo i ngníomh ón 1 Eanáir 
2019 in ainneoin aon achtachán eile.    

 
(12) Beidh sé de cheart ag gach fostaí de chomhlacht 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 go mbeidh sé seo indéanta trí na 
háiseanna agus na foirmeacha cuí a bheith ar fáil don fhostaí. Beidh 
an fhoráil seo i gníomh ón 1 Eanáir 2019 in ainneoin aon achtachán 
eile.    

 
(13) Ceapfaidh gach comhlacht poiblí Oifigeach Forbartha 

Dátheangachais ar leibhéal an Leas-Phríomhoifigigh ar a laghad, 
agus tabharfaidh sé cumhachtaí agus cúraimí sainiúla 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 na hearnála 
ina mbeidh sé.  Beidh an fhoráil seo i bhfeidhm ó 1 Eanáir 2019 in 
ainneoin aon achtachán eile.    
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(14) Beidh dualgas ar gach comhlacht poiblí tuarascáil a ullmhú agus í a 
leagan os comhair 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%, 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% 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) 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. 
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(i) Beidh an fhoráil seo i bhfeidhm ó 1 Eanáir 2019 in 
ainneoin aon achtachán eile.    

 
(15) Déanfaidh an tAire grúpa comhairleach a bhunú ar a mbeidh 

ionadaithe don Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, 
don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, don Roinn Cultúir, 
Oidhreachta agus Gaeltachta, 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), 2018 i 
ngníomh, in ainneoin aon achtachán eile. Beidh an fhoráil seo i 
bhfeidhm ó 1 Eanáir 2019 in ainneoin aon achtachán eile.”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 

 

 
 
 
 
2.11 Ceannteideal 10 – Alt Nua: Caighdeán a thabhairt isteach 
 

Ceannteideal 10 mar atá sé faoi láthair 
 
Foráil a dhéanamh:  
 

 Maidir le caighdeáin teanga a thabhairt isteach, tar éis dul i 
gcomhairle le ranna rialtais agus comhlachtaí poiblí ábhartha, le 
Rialachán, le haghaidh earnálacha éagsúla den tseirbhís phoiblí in 
ionad chóras reatha na scéimeanna teanga.  

 
 Fanfaidh na scéimeanna teanga atá ann cheana i bhfeidhm go dtí 

cibé tráth atá caighdeáin nua sannta le cur ina n-ionad.  
 

Nóta Míniúcháin  
 
Measann príomhpháirtithe leasmhara, lena n-áirítear an Coimisinéir Teanga, 
nach bhfuil córas na scéimeanna teanga a bunaíodh faoin bPríomh-Acht 
oiriúnach don fheidhm. Leag an Coimisinéir, Rónán Ó Domhnaill, amach go leor 
de na laigeachtaí atá i bhformáid na scéimeanna teanga sa doiciméad 
“Tráchtaireacht ar Chóras na Scéimeanna Teanga”, a foilsíodh i mí Aibreáin 
2017. Sa doiciméad, luann sé go bhfuil na comhlachtaí poiblí ag cúlú ar 
ghealltanais in “52% de na dara nó na tríú scéimeanna teanga a aontaíodh in 
2015 agus in 2016”. Léiríonn maolú seo na scéimeanna teanga nach bhfuil siad 
éifeachtach níos mó. Tugadh faoi deara freisin go dtógann sé 3½ bliana scéim 
teanga a aontú, ar an meán. Mhol an Coimisinéir roimhe seo go dtabharfaí 
caighdeáin teanga isteach ar nós samhail na Breataine Bige.  
 
Is é is críoch an cheannteidil seo oibleagáidí a chur ar chomhlachtaí poiblí 
caighdeáin a thabhairt isteach agus a chur i bhfeidhm i leith na Gaeilge de réir 
mar a fhorordóidh an tAire. Trí chaighdeáin a thabhairt isteach beidh níos mó 
soiléireachta ag comhlachtaí poiblí maidir lena ndualgais faoin Acht. Cinnteoidh 
sé freisin go nglacfar cur chuige níos comhtháite i leith sheirbhísí a sholáthar i 
nGaeilge.  
 
Beidh an córas nua cuimsitheach ach intuigthe go héasca freisin leis an leibhéal 
is airde comhaill a chinntiú. Cuideoidh sé leis na heagraíochtaí an Ghaeilge a 
leabú ina gcéannacht chorparáideach agus cinnte a dhéanamh go bhfuil sé ag 
croílár a gcreat corparáidigh ar bhealach an-struchtúrtha agus praiticiúil. Ba 
chóir a thabhairt faoi deara freisin go ndéanfar na hoibleagáidí a ghrádú leis an 
méid seo a leanas a léiriú maidir le roinnt comhlachtaí poiblí:  
 

 go bhfuil níos mó acmhainní ar fáil acu;  
 
 go bhfuil níos mó idirphlé acu le cainteoirí Gaeilge;  
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 go bhfuil siad lonnaithe i limistéar Gaeltachta nó in aice le limistéir 

Gaeltachta. 
 

Áireofar leis na caighdeáin aicmí doiciméad a bheidh le cur ar fáil sa dá 
theanga oifigiúla. Déanfar na caighdeáin éagsúla, lena n-áirítear caighdeáin 
seachadta seirbhíse agus caighdeáin déanta beartais, a shrathú. Mar sin de, 
beidh níos mó dualgais ar eagraíochtaí a bhfuil oifig acu sa Ghaeltacht nó a 
bhfuil níos mó idirphlé acu le cainteoirí Gaeilge i dtaca le seirbhísí a sholáthar 
sa teanga oifigiúil sin. Tá samhail na gcaighdeán níos solúbtha, níos réadúla 
agus níos soláimhsithe agus ligfidh sé do chomhlachtaí poiblí freastal níos fearr 
a dhéanamh ar riachtanais úsáideoirí a seirbhísí. Ina theannta sin, ba cheart go 
gcuideodh an dul chun cinn atá déanta sa teicneolaíocht go mór leis an gcreat 
ama chun na caighdeáin shannta a chur i bhfeidhm a laghdú.  
 
Tá bearta idirthréimhseacha á dtabhairt isteach lena chinntiú go leanfaidh 
comhlachtaí poiblí ar aghaidh ag cur seirbhísí ar fáil i nGaeilge do chainteoirí 
Gaeilge le linn na tréimhse sin.  
 
Mar shampla de chaighdeán a d’fhéadfaí a chur san áireamh tá an „Tairiscint 
Ghníomhach‟. Is ionann an tairiscint ghníomhach agus bealach chun beannú 
don phobal lena gcuirtear in iúl dóibh go bhfuil fáilte rompu cumarsáid a 
dhéanamh i mBéarla nó i nGaeilge agus eolas nó seirbhís á lorg acu. Is féidir 
tairiscint ghníomhach a bheith i bhfoirm chomhartha, beannacht phearsanta nó 
teachtaireacht thaifeadta. Tá ról i dtaca leis an tairiscint ghníomhach ag gach 
duine a bhíonn ag freastal ar an bpobal.  
 
Mura bhfuil an t-oifigeach in ann seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge, is é an ról atá 
aige nó aici an “tairiscint” a dhéanamh, lena chinntiú go mothaíonn daoine 
compordach agus iad ag iarraidh seirbhís i nGaeilge, agus rochtain a éascú ar 
dhuine a bheidh in ann an t-eolas nó an tseirbhís atá de dhíth orthu a sholáthar 
i nGaeilge.  
 
Ar ndóigh, le go ndéanfaidh oifigeach é sin, tá sé tábhachtach go mbeidh siad 
ar an eolas maidir leis na hacmhainní atá ar fáil ina n-eagraíocht do chliaint le 
Gaeilge agus conas a ba chóir iarratais ar Ghaeilge a chur ar aghaidh. Ba chóir 
do bhaill foirne: 
 

 fios a bheith acu ar ainm agus eolas teagmhála Oifigeach Gaeilge a 
n-eagraíochta (más infheidhme)  

 
 fios a bheith acu ar ainmneacha agus eolas teagmhála bhaill foirne 

dhátheangacha ainmnithe agus conas a dhéanfaidh siad teagmháil 
leis an gcliant   
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 iad féin a chur ar an eolas maidir le gealltanais a n-eagraíochta agus 

an raon seirbhísí a chuirtear ar fáil i nGaeilge.  
 

Tá an fhoráil seo ag teacht le moladh 20 de Thuarascáil an Chomhchoiste 
maidir le Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2014. 
 
Moladh 20:  
 
Bíodh is go bhfuil sé lasmuigh de réimse Scéim Ghinearálta Bhille na 
dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2014, ba chóir don Aire aghaidh a thabhairt, gan 
mhoill, ar cibé acu is indéanta nó nach indéanta córas nua caighdeán, a mbeidh 
an reachtaíocht mar thaca leis, a chur in ionad an chórais reatha scéimeanna. 

 
“Molaim comhlachtaí poiblí a rangú de réir catagóirí atá bunaithe ar an 
réimse feidhme agus an caidreamh atá acu leis an bpobal i gcoitinne, 
pobal na Gaeilge14 agus na Gaeltachta san áireamh. Bheifí ag súil leis gur 
sa chatagóir is airde a bheadh na ranna agus na hoifigí rialtais sin a bhfuil 
plé mór acu leis an bpobal i gcoitinne, eagraíochtaí a bhfuil sainchúram 
náisiúnta orthu nó a bhfuil baint mhór acu le haicmí móra den phobal, 
chomh maith le comhlachtaí poiblí a bhfuil ceantair Ghaeltachta ina 
limistéir feidhme. Bheadh an leibhéal seirbhíse a bheadh le soláthar ag 
comhlachtaí poiblí tri Ghaeilge i gcomhréir leis an rangú sin de thuras na 
huaire. Leagfaí síos sna rialacháin (mar atá a mholadh ag uimhir 5 thíos) 
na leibhéil seirbhíse as Gaeilge a d’oirfeadh do na catagóirí i gcás na 
réimsí feidhme a d’aireofaí faoi na rialacháin sin. 
… 
 

14  Lena n-airítear na Líonraí Gaeilge a aithnítear nó a aithneofar 
faoi Alt 11 d’Acht na Gaeltachta 2012.” 

 
An Coimisinéir Teanga: Tráchtaireacht ar Chóras na Scéimeanna 
Teanga; Tuairisc an Choimisinéara Teanga faoi Alt 29 d’Acht na 
dTeangacha Oifigiúla, 2003; Aibreán 2017; leathanach 30 

 
Tacaíonn an Comhchoiste go hiomlán leis an moladh seo ón gCoimisinéir Teanga 
agus tá sé go mór den tuairim go bhfuil ciall leis.  Mar sin féin, tá an-imní air go n-
úsáidfidh comhlachtaí poiblí áirithe an cur chuige seo mar leithscéal chun seirbhís ar 
leibhéal íseal a sholáthar as Gaeilge, príomhtheanga an Stáit.  Molann an 
Comhchoiste an Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht a scriosadh agus 
foráil a chur isteach a clúdaíonn gach uile chomhlacht poiblí agus gach uile tríú páirtí 
a sholáthraíonn seirbhísí thar ceann comhlacht poiblí. 

 
 
 



62 

 

 
 
 
 

Tá an Comhchoiste go mór den tuairim gurb amhlaidh, má tá seirbhís á soláthar don 
phobal, do chomhlacht nó do dhuine ag comhlacht poiblí, go bhfuil riachtanas ann an 
tseirbhís sin a sholáthar in dhá theanga oifigiúla an Stáit.  Ní ceart an prionsabal seo 
a laghdú nó a lagú agus ba chóir go mbeadh mar chuspóir ag comhlachtaí poiblí go 
mbeidís ábalta, faoi dheireadh, a gcuid seirbhísí go léir a sholáthar don phobal agus 
do thríú páirtithe in dhá theanga oifigiúla an Stáit.  Ní foláir soláthar na seirbhísí sin a 
bheith ar comhchéim ó thaobh caighdeáin, inrochtaineachta agus éifeachtachta de, 
is cuma cén teanga a úsáidtear. 

 
Creideann an Comhchoiste go mba chóir go gcuirfear an prionsabal seo i bhfeidhm 
ina iomlán i gcomhair gach tríú páirtí a sholáthraíonn seirbhísí thar ceann comhlacht 
poiblí.  Bá chóir go mbeidh sé i bhfeidhm i gcomhair gach seirbhíse a sholáthraíonn 
aon tríú páirtí thar ceann aon chomhlacht poiblí.  Ba chóir go mbeidh sé mar 
choinníoll i leith aon chomhaontú nó aon chonradh go soláthróidh an tríú páirtí aon 
seirbhís a sholáthraíonn sé i gceachtar de dhá theanga oifigiúla an Stáit ar 
comhchéim ó thaobh caighdeáin, inrochtaineachta agus éifeachtachta de, is cuma 
cén teanga a úsáidtear. 

 
Mar sin féin, aithníonn an Comhchoiste nach féidir na cuspóirí sin a bhaint amach 
láithreach.  Dá réir sin, molann an Comhchoiste cur chuige céim ar chéim i leith gach 
seirbhís a sholáthar don phobal agus do thríú páirtithe in dhá theanga oifigiúla an 
Stáit agus, mar an gcéanna, i leith an oibleagáid a chomhlíonadh go mbeidh soláthar 
na seirbhísí sin ar comhchéim ó thaobh caighdeáin, inrochtaineachta agus 
éifeachtachta de, is cuma cén teanga a úsáidtear. 
 
Comhaontaíonn an Comhchoiste leis an gCoimisinéir Teanga gur chóir comhlachtaí 
poiblí a rangú ina gcatagóirí atá bunaithe ar an réimse feidhme agus ar an 
gcaidreamh atá acu leis an bpobal i gcoitinne, pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta 
san áireamh.   

 
Molann an Comhchoiste go gcuirfear aon tríú páirtí a sholáthróidh aon seirbhísí thar 
ceann aon chomhlacht poiblí san aicme chéanna ina gcuirfear an comhlacht poiblí 
sin, chomh fada agus a bhaineann sé leis na seirbhísí sin.  Molann an Comhchoiste 
go mbeadh na ranna agus na hoifigí rialtais a bhíonn ag déileáil go minic leis an 
bpobal i gcoitinne, eagraíochtaí a bhfuil sainchúram náisiúnta orthu nó a bhfuil 
dlúthbhaint acu le cuid mhór den phobal, agus comhlachtaí poiblí a bhfuil ceantair 
Ghaeltachta ina limistéir feidhme sa chatagóir is airde caighdeáin (Catagóir 1) ón tús. 
 
Maidir leis na catagóirí eile ina mbeidh aicmiú déanta ar chomhlachtaí poiblí áirithe 
eile agus ina mbeidh siad faoi réir caighdeán is ísle ná an caighdeán a bheidh 
leagtha síos i gCatagóir 1, molann an Comhchoiste nach mairfeadh an t-aicmiú sin 
ach 5 bliana ar a mhéad agus go gceanglófaí ar an gcomhlacht poiblí ina dhiaidh sin 
a chuid seirbhísí a sholáthar faoi réir catagóiriú níos airde. 
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Molann an Comhchoiste nach mbeadh ann ach 3 chatagóir ar a mhéad agus go 
mbeadh ar na comhlachtaí poiblí sin bogadh i dtreo stádas Chatagóir 1 a bhaint 
amach laistigh de thréimhse 10 mbliana ar a mhéad.  Creideann an Comhchoiste gur 
leor an méid ama é sin chun gur féidir le gach comhlacht poiblí, beag beann ar mhéid 
an chomhlachta agus ar an méid acmhainní a bheidh ar fáil dó, a chuid seirbhísí go 
léir a sholáthar, agus a fheabhsú, in dhá theanga oifigiúla an Stáit. 
 

“Ag teacht leis an bpróiseas rangaithe, molaim foráil a chur san Acht 
faoina bhféadfaí rialacháin bhreise a dhéanamh maidir le húsáid na 
Gaeilge i réimse níos leithne ábhar agus modhanna seachadta faisnéise 
agus i seirbhísí áirithe agus maidir leis na seirbhísí atá ar fáil trí Ghaeilge 
don phobal, a fhógairt go héifeachtach.” 
 
An Coimisinéir Teanga: Tráchtaireacht ar Chóras na Scéimeanna 
Teanga; Tuairisc an Choimisinéara Teanga faoi Alt 29 d’Acht na 
dTeangacha Oifigiúla, 2003; Aibreán 2017; leathanach 30 

 
Creideann an Comhchoiste go bhfuil dualgas ar an Rialtas agus ar gach comhlacht 
poiblí seirbhís iomlán a sholáthar in dhá theanga oifigiúla an Stáit.  Ní ceart a mheas, 
maidir leis na seirbhísí sin a sholáthar i gceann amháin de dhá theanga oifigiúla an 
Stáit, gurb éard é costas breise nó úsáid bhreise acmhainní anuas ar na seirbhísí a 
sholáthar sa teanga oifigiúil eile.  Dáiríre, ós rud é gurb í an Ghaeilge céad teanga 
oifigiúil an Stáit, má tá costas breise nó úsáid bhreise acmhainní i gceist, baineann 
siad, de réir an Bhunreachta, leis na seirbhísí sin a sholáthar sa dara teanga oifigiúil, 
an Béarla. 
 
Creideann an Comhchoiste go mba chóir go dtiocfadh córas na gcaighdeán i 
bhfeidhm i ngach eagraíocht phoiblí tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2022. 

 
Molann an Comhchoiste an t-alt nua seo a leanas a dhéanamh:- 
 

Caighdeán a thabhairt isteach 
 

X.2 (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 ina 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. 
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(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 
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 sholáthraíonn 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 de, 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 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 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. 
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(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 seirbhísí thar ceann comhlacht 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.  Aistreoidh gach comhlacht poiblí agus tríú páirtí a 
sholáthraíonn seirbhísí thar ceann comhlacht poiblí tar éis 5 
bliana chuig Earnáil is 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 
seirbhísí thar ceann comhlacht 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 

sholáthróidh aon seirbhísí thar ceann aon chomhlacht poiblí 
déanamh de réir na gcaighdeán a shocrófar don earnáil ina 
mbeidh sé aicmithe, féadfaidh an Coimisinéir Teanga pionós 
suas le €5,000 a fhorchur.  Ní fhorchuirfear an pionós sin ach 
uair amháin in aon tréimhse áirithe 5 bliana.  Ní dhéanfaidh sé 
nó sí é sin go dtí go mbeidh tuarascáil iomlán déanta aige nó 
aici ar sholáthar seirbhísí ag an gcomhlacht poiblí nó ag an tríú 
páirtí.  Beidh an ceart ag an gcomhlacht poiblí nó ag an tríú 
páirtí chun 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 an dá Theach den Oireachtas 
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. 
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 (10) D’ainneoin aon ní in (6) thuas, beidh an chumhacht ag an 
gCoimisinéir Teanga chun comhlacht poiblí nó tríú páirtí a 
sholáthraíonn seirbhísí thar ceann comhlacht poiblí a athaicmiú 
in earnáil is ísle ná an earnáil ina mbeidh sé aicmithe aon tráth 
áirithe.  Ní dhéanfaidh sé nó sí é sin go dtí go mbeidh tuarascáil 
iomlán déanta aige nó aici ar sholáthar 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 €5,000 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 chun 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 an dá Theach den Oireachtas 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 in (6) thuas, beidh an chumhacht ag an 

gCoimisinéir Teanga chun a cheadú do chomhlacht poiblí nó do 
thríú páirtí a sholáthraíonn seirbhísí thar ceann comhlacht poiblí 
fanacht san earnáil chéanna go ceann tréimhse bhreise 5 
bliana.  Ní dhéanfaidh sé nó sí é sin go dtí go mbeidh tuarascáil 
iomlán déanta aige nó aici ar sholáthar 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 €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 chun 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 an dá Theach den Oireachtas 
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. 
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(12) Beidh na cúraimí seo a leanas ar an gCoimisinéir Teanga:- 
 

(a) An caighdeán seirbhíse i ngach Catagóir a shocrú; 
 
(b) Athbhreithniú a dhéanamh go rialta ar fheidhmíocht 

gach comhlachta phoiblí i ngach catagóir, agus má 
mhainníonn comhlacht poiblí an caighdeán sin a 
bhaint amach, tuarascáil a leagan os comhair Thithe 
an Oireachtais ina leith; 

 
(c) Tacaíocht agus spreagadh a thabhairt do 

chomhlachtaí poiblí agus iad ag bogadh i dtreo 
stádas Chatagóir 1 a bhaint amach laistigh de 10 
mbliana ar a mhéad. 

 
(13)  Tiocfaidh na forálacha seo i ngníomh an 1 Eanáir 2022 in 

ainneoin aon achtachán eile. 
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2.12 Ceannteideal 11 – Alt Nua: Neamhchomhlíonadh Rialachán 

 

Ceannteideal 11 mar atá sé faoi láthair 
 
Foráil a dhéanamh:  
 

 Maidir le sáruithe ar an Acht do bheith le tuairisciú ag an gCoimisinéir 
Teanga do Thithe an Oireachtais.  

 
 Maidir le fíneálacha a thabhairt isteach, ar mhodh rialachán, a bheidh 

le forchur ar chomhlachtaí poiblí mar gheall ar neamhchomhlíonadh, 
agus freisin mar gheall ar sháruithe sheasmhacha agus córasacha ar 
an Acht.  

 
Nóta Míniúcháin  
 
Déanfaidh an Coimisinéir Teanga aon mhainneachtain ag comhlacht poiblí na 
caighdeáin a shannfar dóibh a chur i ngníomh a chinneadh. Tá an chéad fhoráil 
in Alt 17 den Phríomh-Acht. Tiocfaidh an beart tábhachtach cuntasachta seo 
faoi na hailt den Phríomh-Acht atá le scrios, áfach, eadhon ailt 11-18. Déanfar 
foráil leis an bhfomhírcheann seo chun an beart cuntasachta sin a chur ar ais.  
 
Is gá cumhachtaí nua forfheidhmithe a chruthú don Choimisinéir Teanga i ndáil 
le forchur fíneálacha i leith neamhchomhlíonta agus sáruithe sheasmhacha 
agus córasacha ag comhlachtaí poiblí ar théarmaí an Achta. Bainfear é sin 
amach trí reachtaíocht thánaisteach a thabhairt isteach. Cuirfear córas srianta 
agus ceartúchán san áireamh sna rialacháin agus beidh aon smachtbhannaí i 
gcomhréir leis an sárú / neamhchomhlíonadh. Déanfar athbhreithniú ar na 
fíneálacha ó am go ham.  

 
Comhaontaíonn an Comhchoiste leis an bhforáil seo. 
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2.13 Ceannteideal 12 – Leasú ar alt 31 den Phríomh-Acht 
 

Ceannteideal 12 mar atá sé faoi láthair 
 
Foráil a dhéanamh:  
 
Maidir leis an tagairt don Choimisiún Logainmneacha a scriosadh.  
 
Nóta Míniúcháin  
 
Tá an leasú seo riachtanach i bhfianaise chinneadh an Rialtais deireadh a chur 
leis an gCoimisiún Logainmneacha i mí Dheireadh Fómhair 2012, mar chuid dá 
Phlean um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí. Tá sainchoiste atá ceaptha ar bhonn 
riaracháin ag an Aire in ionad an Choimisiúin Logainmneacha.  
 
Téacs molta  
 
Seo a leanas an téacs ábhartha ó Bhille stampáilte na dTeangacha Oifigiúla 
(Leasú) 2015:  
 
Leasú ar alt 31 den Phríomh-Acht  
 
Leasaítear alt 31 den Phríomh-Acht tríd an sainmhíniú ar “an Coimisiún” a 
scriosadh. 

 
Comhaontaíonn an Comhchoiste leis an bhforáil seo. 
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2.14 Ceannteideal 13 – Leasú ar alt 32 den Phríomh-Acht 
 

Ceannteideal 13 mar atá sé faoi láthair 
 
Foráil a dhéanamh:  
 
Maidir leis an Aire do dhul i gcomhairle le cibé daoine is cuí leis an Aire, sula 
bhfeidhmíonn an tAire na feidhmeanna dá dtagraítear i bhfo-ailt 32(1)(a) agus 
32(1)(b).  
 
Nóta Míniúcháin  
 
Is mar thoradh ar an leasú roimhe seo i gceannteideal 14 atá an leasú seo 
beartaithe. Déantar foráil leis maidir le próiseas comhairliúcháin sula 
ndéanfaidh an tAire Ordú Logainmneacha a dhéanamh, a leasú nó a 
chúlghairm.  
 
Téacs molta  
 
Seo a leanas an téacs ábhartha ó Bhille stampáilte na dTeangacha Oifigiúla 
(Leasú) 2015:  
 
Leasú ar alt 32(1) den Phríomh-Acht  
 
Leasaítear alt 32(1) den Phríomh-Acht trí “an tAire, tar éis dó nó di dul i 
gcomhairle le cibé daoine ag a bhfuil taithí nó saineolas i ndáil le hábhair a 
bhaineann le logainmneacha, nó iad araon, de réir mar is cuí leis nó léi” a chur 
in ionad “an tAire, tar éis dó nó di comhairle a fháil ón gCoimisiún agus an 
chomhairle sin a bhreithniú”.  

 
Comhaontaíonn an Comhchoiste leis an bhforáil seo. 
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2.15 Ceannteideal 14 – Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-

Acht 
 

Ceannteideal 14 mar atá sé faoi láthair 
 
Foráil a dhéanamh:  
 

 Maidir leis an Aire do thabhairt liosta na gcomhlachtaí poiblí atá san 
áireamh leis an gCéad Sceideal a ghabhann leis an Acht chun dáta 
le rialachán ar bhonn débhliantúil ar a laghad nó níos minice, má 
mheastar gur gá.  

 
 Maidir le mír 1(5) (d) de Sceideal 1 a ghabhann le hAcht na 

dTeangacha Oifigiúla 2003 a leasú chun breithiúnais chúirte a chur i 
gcuntas, a bhfuil comhairle faighte ina thaobh ó Oifig an Ard-Aighne.  

 
Nóta Míniúcháin  
 
Sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht liostaítear níos mó ná 600 
comhlacht poiblí atá clúdaithe faoin Acht. Tá rialacháin riachtanach chun an 
Sceideal sin a thabhairt cothrom le dáta nuair a athróidh stádas comhlachtaí 
poiblí. Is é seo an cur chuige roghnaithe lena chinntiú go mbeidh an comhlacht 
poiblí ainmnithe clúdaithe faoin Acht. Cé go mb’fhéidir go measfaí gur modh 
am-íditheach agus neamhéifeachtach é seo chun a chinntiú go dtiocfaidh gach 
comhlacht poiblí faoi réim an Achta, tá sé bunaithe ar chomhairle iontaofa dhlí. 
Déantar foráil leis an gceannteideal seo freisin chun fomhír (4) a scriosadh agus 
leasú a dhéanamh ar fhomhír (5).  
 
Tá sé beartaithe freisin leasú a dhéanamh ar mhír 1(5) (d) de Sceideal 1 a 
ghabhann le hAcht na dTeangacha Oifigiúla (Acht 2003).  
 
Bhí an mhír ina foirm reatha mar ábhar thráchta diúltaigh san Ard-Chúirt agus 
sa Chúirt Uachtarach in Lár-Oifig Iontrála Teo v An tAire Gnóthaí Pobail, 
Tuaithe agus Gaeltachta [2010] IESC 32 agus [2008] IEHC 309. Is mian leis an 
Roinn an mhír a leasú chun na breithiúnais chúirte a chur i gcuntas. Fuarthas 
comhairle maidir leis an gceist ó Oifig an Ard-Aighne le linn do Bhille stampáilte 
na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2015 a bheith á ullmhú.  
 
Téacs molta  
 
Maidir leis an leasú ar alt 1(5) (d) den Chéad Sceideal, is mar seo a leanas atá 
an téacs ábhartha ó Bhille stampáilte na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2015:  
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Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht  
 

12. Leasaítear an Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht -  

(a) in alt 1 -  

(i) trí na fomhíreanna sa Sceideal a chur in ionad 
fhomhíreanna (1) agus (2), 23  

 
(ii) trí fhomhír (4) a scriosadh, agus  
 
(iii) 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 i 
ndáil leis an bpobal i 
gcoitinne, nó le haicme 
den phobal i gcoitinne, 
tugtha dó nó di le haon 
achtachán, nó  

 
(ii)   a cheadaítear nó is gá le 

haon cheadúnas nó 
údarás arna dheonú nó 
arna thabhairt faoi aon 
achtachán chun 
feidhmeanna a chur i 
gcrích faoin achtachán sin 
nó 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)”, agus  
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(c) tríd an mhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mír 3:  

“3A. Le linn rialacháin a dhéanamh i leith comhlachta, 
eagraíochta nó grúpa de réir an Sceidil seo, beidh 
aird ag an Aire ar chríocha an Achta seo agus, le 
linn dó nó di déanamh amhlaidh, cuirfidh sé nó sí an 
méid seo a leanas i gcuntas:  

 
(a) an leibhéal cumarsáide, cibé acu i 

scríbhinn nó ar ríomhphost, ar an 
teileafón nó go pearsanta, idir an 
comhlacht, eagraíocht nó grúpa lena 
mbaineann agus an pobal i gcoitinne nó 
aicme den phobal i gcoitinne;  

 
(b) an leibhéal cumarsáide, cibé acu i 

scríbhinn nó ar ríomhphost, ar an 
teileafón nó go pearsanta, idir an 
comhlacht, eagraíocht nó grúpa lena 
mbaineann agus an pobal i gcoitinne nó 
aicme den phobal i gcoitinne a chónaíonn 
i Limistéar Gaeltachta, i Limistéar 
Pleanála Teanga Gaeltachta nó i mBaile 
Seirbhíse Gaeltachta nó pobal ainmnithe 
mar Líonra Gaeilge.”. 

 
“Bheadh sé inmholta go dtabharfaí comhlachtaí poiblí, agus a chuid 
fochuideachtaí, faoi bhrí an Achta go huathoibríoch seachas a bheith ag 
uasdátú an sceideal ar bhonn débhliantúil ar a laghad. Tá múnla in úsáid de 
phíosaí eile reachtaíochta ar nós Acht an Mhíchumais, Acht an Ombudsman 
agus an Acht um shaoráil Faisnéise ina ndéantar sainmhíniú ar céard is brí 
le comhlacht poiblí.  Má thagann aon chomhlacht poiblí faoin sainmhíniú sin 
bíonn siad faoi bhrí an Achta.  Is dóigh linn gur bealach níos cuimsithí agus 
níos éifeachtaí atá sa gcur chuige seo.” 
 
An Coimisinéir Teanga ag labhairt leis an gComhchoiste ag a chruinniú 
ar an 19 Márta 2018 

 
Tacaíonn an Comhchoiste go hiomlán leis an moladh seo ón gCoimisinéir Teanga 
agus tá sé go mór den tuairim go bhfuil ciall leis.  Molann an Comhchoiste fáil réidh 
leis an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht agus an fhoráil seo a 
leanas a dhéanamh:-   
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Comhlachtaí Poiblí 
 
X.3 (1) Faoi réir an ailt seo, is comhlacht poiblí gach ceann díobh seo a 

leanas chun críocha an Achta seo: 
 
(a) Roinn Stáit; 
 
(b) eintiteas eile arna bhunú le haon achtachán nó faoi 

aon achtachán (seachas 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-airítear 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); 

 
(g) foras ardoideachais a fhaigheann maoiniú poiblí. 
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2.16 Ceannteideal nua molta ag an gComhchoiste i gcomhair Alt 21 den Phríomh-

Acht – Feidhmeanna an Choimisinéara. 
 
Molann an Comhchoiste alt 21 den Phríomh-Acht a scriosadh agus an t-alt nua seo a 
leanas a chur ina áit. 

 
Feidhmeanna an Choimisinéara. 

 
21.—(1) Is iad feidhmeanna an Choimisinéara, i dteannta aon 

fheidhmeanna a thugtar dó nó di le haon fhoráil eile den Acht 
seo— 

 
(a) faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh fhorálacha 

an Achta seo, nó forálacha aon Achta eile a 
bhaineann le húsáid teanga oifigiúla, ag comhlachtaí 
poiblí, 

 
(b) gach beart riachtanach atá faoi réim a údaráis nó a 

húdaráis a dhéanamh chun a chinntiú go 
gcomhlíonfaidh comhlachtaí poiblí forálacha an 
Achta seo, nó forálacha aon Achta eile a bhaineann 
le húsáid teanga oifigiúla, 

 
(c) imscrúduithe a dhéanamh, cibé acu ar a 

thionscnamh nó ar a tionscnamh féin, ar iarraidh ón 
Aire nó de bhun gearán a bheidh déanta leis nó léi 
ag aon duine, maidir le haon mhainneachtain ag 
comhlacht poiblí forálacha an Achta seo a 
chomhlíonadh, ar mainneachtain í ar dóigh leis nó léi 
nó, de réir mar is cuí, leis an Aire, gur féidir gur tharla 
sí, 

 
(d) comhairle nó cúnamh eile a sholáthar, de réir mar is 

cuí leis nó léi, don phobal maidir lena gcearta faoin 
Acht seo, nó faoi fhorálacha aon Achta eile a 
bhaineann le húsáid teanga oifigiúla, 

 
(e) comhairle nó cúnamh eile a sholáthar, de réir mar is 

cuí leis nó léi, do chomhlachtaí poiblí maidir lena n-
oibleagáidí faoin Acht seo, nó faoi fhorálacha aon 
Achta eile a bhaineann le húsáid teanga oifigiúla, 
agus 
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(f) imscrúdú a dhéanamh, cibé acu ar a thionscnamh nó 
ar a tionscnamh féin, ar iarraidh ón Aire nó de bhun 
gearán a bheidh déanta leis nó léi ag aon duine, 
chun a fháil amach an amhlaidh nach raibh nó nach 
bhfuil aon fhoráil d'aon achtachán eile a bhaineann le 
stádas nó le húsáid teanga oifigiúla á comhlíonadh. 

 
(2) Beidh an t-údarás ag an gCoimisinéir Teanga cinneadh a 

dhéanamh grinnfhiosrú a dhéanamh, agus an grinnfhiosrú sin a 
dhéanamh ar aon phíosa reachtaíochta, nó ar aon Bhille a 
bheidh os comhair an Oireachtais, nó ar aon tuarascáil, nó ar 
aon scéim nó tograí a eisíonn comhlacht poiblí, chun a 
dheimhniú an dtiocfaidh sé salach ar chur chun cinn ceachtar 
de dhá theanga oifigiúla an Stáit.  I ndiaidh don Choimisinéir 
Teanga an grinnfhiosrú sin a dhéanamh leagfaidh sé nó sí 
tuarascáil ar thorthaí an ghrinnfhiosraithe os comhair Thithe an 
Oireachtais. 
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2.17 Ceannteideal Nua molta ag an gComhchoiste i gcomhair chomharthaí tráchta 

 
“Cinnteofar leis na forálacha seo go mbeidh na coinníollacha céanna i 
bhfeidhm ar chomharthaí tráchta agus atá i bhfeidhm ar chomharthaí 
eile de chuid comhlachtaí poiblí de bhun I.R. Uimh. 391 de 2008, go 
sonrach, nach mbeidh an leagan Gaeilge níos lú, ná giorraithe, ná sa 
chló iodálach, ná fágtha ar lár ar fad.  Is faoin Aire Iompair a bheidh sé 
feidhm a thabhairt don fho-alt seo trí eagrán nua den Traffic Signs 
Manual.  De bharr an togra seo, beidh comharthaí tráchta na hÉireann 
ar aon dul leis an dearadh i ndlínsí dátheangacha eile, ar nós na 
hAlban, agus glacadh le dearadh eiseamláireach Gareth Reil ag an 
gCoiste Uilepháirtí san Oireachtas roimhe seo.” 
 

 Aighneacht ó Chonradh na Gaeilge 
 

Molann an Comhchoiste an t-alt nua seo a leanas a dhéanamh:- 
 

Comharthaí tráchta 
 

2. (1) San fho-alt seo— 
 

ciallaíonn “Acht 1961” an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 
1961 (Uimh. 24 de 1961); 
 
tá le “comharthaí tráchta” an bhrí chéanna atá leis in alt 95 
(arna leasú le halt 37(a)(ii) den Acht um Thrácht ar 
Bhóithre, 1994 (Uimh. 7 de 1994)) d’Acht 1961. 

 
(2) Baineann an fo-alt seo le comharthaí tráchta lena n-áirítear iad 

sin lena mbaineann Rialacháin faoi alt 95(2) d’Acht 1961 agus 
iad sin lena mbaineann ordachán faoi alt 95(16) den Acht sin. 

 
(3) Faoi réir fhorálacha an fho-ailt seo, aon chomhartha tráchta a 

chuirfear in airde in aon suíomh sa Stát, is i nGaeilge nó i 
nGaeilge agus i mBéarla a bheidh sé, in ainneoin aon 
achtachán eile.  I gcás comhartha tráchta i nGaeilge agus i 
mBéarla araon:- 

 
(a) beidh an téacs Gaeilge ann ar dtús; 

 
(b) beidh an téacs Gaeilge chomh feiceálach, chomh 

sofheicthe agus chomh hinléite céanna leis an téacs 
Béarla agus sa chlófhoireann chéanna agus sa chló 
céanna agus den stíl chéanna; 
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(c) ní bheidh na litreacha sa téacs Gaeilge níos lú, ó 
thaobh méide de, ná na litreacha sa téacs Béarla; 
 

(d) maidir leis an téacs Gaeilge, cuirfear in iúl ann an 
fhaisnéis chéanna a chuirfear in iúl sa téacs Béarla; 
 

(e) ní dhéanfar focal sa téacs Gaeilge a ghiorrú, mura 
rud é go mbeidh an focal sa téacs Béarla, a bheidh á 
aistriú, giorraithe freisin; 
 

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

(g) d’ainneoin ghinearáltacht an fho-ailt seo, féadfar 
comharthaí tráchta a chur in airde atá de réir Chóras 
Idirnáisiúnta na nAonad arna ghlacadh ag an 
‘Bureau Internationale des Poids et Mesures’, arna 
bhunú leis an ‘Metre Convention’ a síníodh i bPáras 
sa bhliain 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 chomharthaí 
tráchta a chuirfear in airde. 

 
(4) I gcás go mbeartófar comhartha tráchta i nGaeilge agus i 

mBéarla a chur in airde agus de thoradh téacs sa dá theanga 
sin a bheith ann go mbeadh sé ró-mhór nó go mbeadh sé 
deacair é a léamh, nó gur dóigh go mbeadh sé ina bhacainn, nó 
gur dóigh go gcuirfeadh daoine  iad féin nó daoine eile i mbaol 
le linn é a léamh, féadfar, ina ionad sin, 2 chomhartha a chur in 
airde ag an suíomh sin, agus an fhaisnéis lena mbaineann a 
bheith i nGaeilge ar cheann amháin díobh agus i mBéarla ar an 
gceann eile ach na forálacha i míreanna (c)(ii)-(viii) a 
chomhlíonadh. 
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Aguisín 1: Aighneachtaí a bhfuarthas 
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1.1 Aighneacht ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta 
 

 



81 

 

 
 
 
 

 



82 

 

 
 
 
 

 



83 

 

 
 
 
 

 



84 

 

 
 
 
 
1.2 Aighneacht ó Chonradh na Gaeilge 

 
SCÉIM GHINEARÁLTA AGUS CEANNTEIDIL AN BHILLE 

Deireadh Fómhair 2017 
 

Ceannteideal 8 
 
Alt nua: Dualgas comhlachtaí poiblí maidir le hainmneacha, seoltaí agus foirmeacha 
oifigiúla i nGaeilge 
 
Moladh ó Chonradh na Gaeilge 
 

8.1.  Leasaigh: ‘de réir mar is cuí, cumraithe ar mhodh a cheadaíonn ainm nó 
seoladh duine, nó iad araon, i nGaeilge a thaifeadadh agus a úsáid i 
gceart ag córais den sórt sin i ndáil leis na seirbhísí ar ina leith a 
fhorordaítear an comhlacht amhlaidh.’ 
 
Go dtí: ‘de réir mar is cuí, cumraithe ar mhodh a cheadaíonn ainm nó 
seoladh duine, nó iad araon, i gceachtar de na teangacha oifigiúla a 
thaifeadadh agus a úsáid i gceart ag córais den sórt sin i ndáil leis na 
seirbhísí ar ina leith a fhorordaítear an comhlacht amhlaidh.’ 
 
8.2. Dáta le Críochnú: Ba chóir dáta de 2020 le críochnú a shonrú sa 

reachtaíocht. 
 

Ceannteideal 9 
 
Alt Nua: Earcaíocht don earnáil phoiblí 
 
Moladh ó Chonradh na Gaeilge 

 
9.1. 20% d’earcaithe: Ba chóir dáta de 2020 le críochnú a chur san áireamh le 

haghaidh 20% d’earcaithe nua le Gaeilge a bheith ann go bliantúil  
 
9.2. Oifigí poiblí sa Ghaeltacht: Ba chóir dáta de 2020 le críochnú a chur san 

áireamh le haghaidh oifigí poiblí sa Ghaeltacht a bheith ag feidhmiú trí 
mheán na Gaeilge.  

 
9.3. Caighdeán Gaeilge: Ba chóir go mbeadh na fostaithe nua le Gaeilge sa 

státseirbhís inniúil i labhairt agus i scríobh na Gaeilge ag leibhéal B2 nó 
níos airde ar Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha. 

 
9.4. Grúpa comhairleach: Ba chóir go mbeadh ionadaíocht ón bpobal ar an 

nGrúpa Comhairleach ar earcaíocht. 
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Ceannteideal 10 
 
Alt Nua: Caighdeáin a Thabhairt Isteach 
 
Moladh ó Chonradh na Gaeilge 
 

10.1. An Tairiscint Ghníomhach: Ba chóir an tairiscint ghníomhach a chur san 
áireamh sa Bhille. 

 
In easnamh sna Ceannteidil ag an bpointe seo: 
 
Ceannteideal 15 
 
Comharthaí Tráchta 
 
Foráil a dhéanamh… 
 

 Cinnteoidh na forálacha seo go mbeidh na coinníollacha céanna i 
bhfeidhm ar chomharthaí tráchta agus atá ar chomharthaí eile de chuid 
comhlachtaí poiblí de bhun I.R. Uimh. 391 de 2008, go sonrach nach 
mbeidh an leagan Gaeilge níos lú ná giorraithe ná sa chló iodálach nó 
fágtha ar lár ar fad. Is faoin Aire Iompair a bheidh sé feidhm a thabhairt 
don fo-alt seo le heagrán nua den Traffic Signs Manual. De bharr an togra 
seo beidh comharthaí tráchta na hÉireann ar aon dul leis an dearadh i 
ndlínsí dátheangacha eile ar nós na hAlban agus glacadh le dearadh 
eiseamláireach Gareth Reil ag an gCoiste Uilepháirtí san Oireachtas 
roimhe seo.. 

 
Téacs molta ag an gConradh 

 
7. (1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur i ndiaidh 

alt 9(1):- 
 

 “Comharthaí tráchta 
 

9.- (1A)  
 

(a) San fo-alt seo— 
 
ciallaíonn “Acht 1961” an tAcht um 
Thrácht ar Bhóithre 1961 (Uimh. 24 de 
1961); 
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tá le “comharthaí tráchta” an bhrí chéanna 
atá leis in alt 95 (arna leasú le halt 37(a)(ii) 
den Acht um Thrácht ar Bhóithre 1994 
(Uimh. 7 de 1994)) d’Acht 1961. 

 
(b)  Baineann an fo-alt seo le comharthaí tráchta 

lena n-áirítear iad sin lena mbaineann 
Rialacháin faoi alt 95(2) d’Acht 1961 agus iad 
sin lena mbaineann ordachán faoi alt 95(16) 
den Acht sin. 

 
(c)   Faoi réir fhorálacha an fho-ailt seo, maidir le 

haon chomhartha tráchta a chuirtear in airde in 
aon suíomh sa Stát is i nGaeilge nó i nGaeilge 
agus i mBéarla a bheidh sé in ainneoin aon 
achtacháin eile. I gcás comhartha tráchta i 
nGaeilge agus i mBéarla araon, 

 
(i) beidh an téacs i nGaeilge ann ar 

dtús, 
 
(ii) beidh 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, 

 
(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, ar 
aistriúchán air é, giorraithe freisin, 
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(vi) 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, 
 

(vii) d’ainneoin ghinearáltacht an fo-ailt 
seo, féadfar comharthaí tráchta a 
chur in airde ar comharthaí iad atá 
de réir Chóras Idirnáisiúnta na 
nAonad arna ghlacadh ag an Bureau 
Internationale des poids et mesures, 
arna bhunú leis an Metre Convention 
a síníodh i bPáras sa bhliain 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 
shonraítear san ordú a úsáid in aon 
chomharthaí tráchta a chuirtear in 
airde. 

 
(d) I gcás ina mbeartaítear comhartha tráchta i 

nGaeilge agus i mBéarla a shuíomh agus de 
thoradh téacs sa dá theanga sin a bheith ann 
go mbeadh sé ró-mhór nó go mbeadh sé 
deacair é a léamh nó gur dhócha go mbeadh sé 
ina chúis le bacainn, nó gur dhócha go mbeadh 
daoine, le linn é a léamh, ina mbaol dóibh féin 
nó do dhaoine eile, féadfar, ina ionad sin, 2 
chomhartha a shuíomh ag an suíomh sin, agus 
an fhaisnéis lena mbaineann a bheith i 
nGaeilge ar cheann amháin díobh agus i 
mBéarla ar an gceann eile ach na forálacha i 
míreanna (c)(ii)-(viii) a bheith chomhlíonta. 
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Ceannteideal 16 
 
Freagrachtaí Oifig an Choimisinéara Teanga  
 
Foráil a dhéanamh 

 
 Tugtar ról don Choimisinéir Teanga chun iniúchadh a dhéanamh ó thaobh 

na teanga de ar reachtaíocht mholta agus ar aon straitéis phoiblí a 
bhaineann le teanga oifigiúil a chur chun cinn m.sh. an Straitéis 20 Bliain 
don Ghaeilge. 

 
 Chinnteodh an méid seo go dtiocfadh gach comhlacht poiblí, agus gach 

feidhm de chuid an chomhlachta poiblí a roinnfear ar chomhlacht eile, faoi 
réim an Achta go huathoibríoch, m.sh. Dublin Bikes 

 
Téacs molta ag an gConradh 
 

11.- Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur i ndiaidh alt 
21 (f):-  
 

“(g) iniúchadh a dhéanamh ar gach Bille a thionscnófar i dTithe an 
Oireachtais agus tuairisc a thabhairt ar an tionchar a imreoidh 
an Bille sin, má ritear é, ar stádas agus ar úsáid teangacha 
oifigiúla an Stáit agus foilseofar an tuairisc sin i Meabhrán 
Mínitheach an Bhille. 

 
(h) iniúchadh a dhéanamh ar gach straitéis de chuid an Stáit, an 

Rialtais nó aon chomhlachta phoiblí i ndáil le stádas nó le 
húsáid teanga oifigiúla agus tuarascáil a thabhairt do gach 
Teach den Oireachtas go bliantúil maidir leis an gcéanna.” 
 

Ceannteideal 17 
 
Fochonraitheoirí 
 
Foráil a dhéanamh 

 
 Chinnteodh an méid seo go dtiocfadh gach comhlacht poiblí, agus gach 

feidhm de chuid an chomhlachta poiblí a roinnfear ar chomhlacht eile, faoi 
réim an Achta go huathoibríoch, m.sh. Dublin Bikes. 
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Téacs molta ag an gConradh 
 

13.- (1) Leasaítear Chéad Sceideal den Phríomh-Acht tríd an méid seo a 
leanas a chur ag deireadh (2):- 
 
“(i)    aonán ar bith ag bheas ag feidhmiú de bhun conartha nó eile 

mar ghníomhaire thar ceann comhlachta phoiblí ag 
comhlíonadh feidhmeanna an chomhlachta phoiblí sin a mhéid 
is a bhaineann le comhlíonadh na bhfeidhmeanna áirithe sin 
amháin”. 

 
Ceannteideal 18 
 
Impleachtaí ar neamhchomhlíonadh 
 
Foráil a dhéanamh 

 
 Tugtar ról don Choimisinéir agus don phobal maidir le cur i bhfeidhm ar 

aon dul leis an meicníocht urghaire faoi na hAchtanna Pleanála ó tharla an 
ghné láidir poiblí a bhaineann le reachtaíocht teanga. 

 
I gcás go mainneoidh nó go ndiúltóidh nó go bhfailleoidh comhlacht poiblí déanamh 
de réir aon fhorála den Acht seo nó de réir aon fhorála de rialacháin arna ndéanamh 
de bhun an Achta seo, féadfaidh an Ard-Chúirt ar iarratas ón gCoimisinéir nó ó aon 
duine eile, cibé acu atá nó nach bhfuil leas ar leith sa mhainneachtain sin nó sa diúltú 
sin nó sa bhfailliú sin ag an duine, a cheangal ar aon chomhlacht poiblí le hordú, aon 
ní a dhéanamh nó gan é a dhéanamh de réir mar a bheidh, le déanamh de réir aon 
fhorála den Acht seo nó de réir aon fhorála de rialacháin arna ndéanamh de bhun an 
Achta seo amhlaidh, is ní is dóigh leis an gCúirt is gá, agus a shonróidh sí san ordú. 
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Téacs molta ag an gConradh 
 

10.- Leasaítear an Príomh-Acht:-  
 

(6) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 16 –  
 

“Urghairí i ndáil le sáruithe 
 

16.- I gcás go mainneoidh nó go ndiúltóidh nó go 
bhfailleoidh comhlacht poiblí déanamh de réir 
aon fhorála den Acht seo nó de réir aon fhorála 
de rialacháin arna ndéanamh de bhun an Achta 
seo, féadfaidh an Ard-Chúirt ar iarratas ón 
gCoimisinéir nó ó aon duine eile, cibé acu atá 
nó nach bhfuil leas ar leith sa mhainneachtain 
sin nó sa diúltú sin nó sa bhfailliú sin ag an 
duine, a cheangal ar aon chomhlacht poiblí le 
hordú, aon ní a dhéanamh nó gan é a 
dhéanamh, nó scor d'aon ní a dhéanamh, de 
réir mar a bheidh, le déanamh de réir aon 
fhorála den Acht seo nó de réir aon fhorála de 
rialacháin arna ndéanamh de bhun an Achta 
seo amhlaidh, is ní is dóigh leis an gCúirt is gá, 
agus a shonróidh sí san ordú.” 

 
(7) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 17:-  

 
“Faoiseamh eatramhach nó idirbhreitheach 

 
17.- Is trí fhoriarratas a dhéanfar iarratas chuig an 

Ard-Chúirt ar ordú faoi alt 16 agus féadfaidh an 
Chúirt, le linn di an ní a bhreithniú, cibé ordú 
eatramhach nó idirbhreitheach (más ann) is cuí 
léi a dhéanamh.” 
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Ceannteideal 19 
 
Ábhair margaíochta don phobal 
 
Foráil a dhéanamh 

 
 Go gcinnteofar go mbeidh ábhar margaíochta de chuid comhlachtaí poiblí 

ag teacht faoi fhoráil 9 (3) den Acht nuair a cuirtear an ábhar céanna chuig 
an bpobal. 

 
Téacs molta ag an gConradh 

 
9.- Leasaítear an Príomh-Acht:-  

 
(3) I gcás ina ndéanfaidh comhlacht poiblí cumarsáid i scríbhinn nó 

leis an bpost leictreonach leis an bpobal i gcoitinne nó le 
haicme den phobal i gcoitinne chun faisnéis, lena n-áirítear 
ábhar margaíochta de chuid an chomhlacht poiblí, a thabhairt 
don phobal nó don aicme, cinnteoidh an comhlacht gur i 
nGaeilge, nó i mBéarla agus i nGaeilge, a bheidh an 
chumarsáid. 

 
Ceannteideal 20 
 
Foráil a dhéanamh 
 
Ceart Gaeilge a úsáid sa státseirbhís féin 
 
Go gcinnteofar go mbeadh an ceart céanna ag aon duine ag obair sa státseirbhís 
lena  gcuid oibre a dhéanamh leis an stát trí Ghaeilge. Mar shampla go mbeadh an 
próiseas ardú céime, an próiseas measúnaithe foirne, comhfhreagras inmheánach 
don fhoireann, srl. ar fáil i nGaeilge do na státseirbhísí le Gaeilge. 
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1.3 Aighneacht ó Chumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge 
 

Pointí le soiléiriú i nDréacht-Cheann Teidil an Bhille 
 

1. Moltar gurb é an ‘leagan Gaeilge’ a bheidh ina bhuntéacs ar an mBille. 
 
2. Moltar na gráid seirbhíse ginearálta do na Comhlachtaí Poiblí éagsúla a 

shonrú sa chuid ‘Réamhrá & Ginearálta’ den Bhille. 
 
3. D’fhéadfaí an chéad alt i gCeannteideal 9 a léamh mar ‘20% d’earcaigh 

nua do na hoifigí lonnaithe sa Ghaeltacht’, go háirithe sa Béarla den téacs.  
Moltar seo a leasú le ‘agus 100% d’earcaigh nua sa tseirbhís phoiblí ina 
gcainteoirí Gaeilge i ngach oifig phoiblí sa Ghaeltacht ionas gur féidir leis 
na hoifigí seo feidhmiú trí mheán na Gaeilge. 

 
4. D’fhéadfaí an bhrí a bhaint as nach mbainfeadh an córas earcaíochta nua 

le 20% leis na comhlachtaí Poiblí ach le comórtas earcaíochta atá 
eagraithe ag PAS amháin.  Molta é seo a leasú ‘agus arna riar ag gach 
comhlachta poiblí’ a chur i bPointe 1-3. 

 
5. Níl aon tréimhse luaite leis an ama leis an Nóta Míniúchán, rud a fhágann 

go bhféadfadh Lá Philib a’ Chleite a bheith mar an spriocdháta chun an 
cuspóir seo a bhaint amach.  Moltar seo leasú le ‘céatadán earcaíochta 
XXXX a leagadh síos don Earnáil Phoiblí le teacht i bhfeidhm ó dháta 
XXXX (faoi leith)’. 

 
Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017 
 
Ceannteideal 9 Alt Nua: Earcaíocht don earnáil phoiblí 
 
Ag féachaint do na cuspóirí foriomlána go mbeidh 20% d’earcaigh nua sa tseirbhís 
poiblí ina gcainteoirí Gaeilge ‘agus 100% d’earcaigh nua sa tseirbhís poiblí ina 
gcainteoirí Gaeilge i ngach oifig phoiblí sa Ghaeltacht ionas gur féidir  leis na hoifigí 
seo feidhmiú trí mheán na Gaeilge’ go bhfeidhmeoidh gach oifig phoiblí lonnaithe sa 
Ghaeltacht trí mheán na Gaeilge agus go méadófaí acmhainneacht chomhlachta 
poiblí seirbhísí poiblí a sholáthar trí Ghaeilge, foráil a dhéanamh:- 

 
1. Maidir le comórtas ar leithligh do chainteoirí Gaeilge a reáchtáil do gach 

feachtas earcaíochta sa tseirbhís poiblí do ghráid seirbhíse ginearálta 
arna riar ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí agus arna riar ag gach 
Comhlacht Poiblí. 
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2. Maidir le gach grád eile sa tseirbhís poiblí, féadfaidh an tAire, tar éis dul i 
gcomhairle leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus aon 
Aire eile nó Ceann comhlachta phoiblí a mheasfaidh an tAire is gá, a ordú 
don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí agus do gach comhlacht poiblí 
comórtais ar leith a bhunú do chainteoirí Gaeilge. 
 

3. Féadfaidh an tAire grúpa comhairleach a bhunú lena n-áireofar ionadaithe 
ón Roinn Caiteachais Phoiblí, an tSeirbhís um Cheapacháin Poiblí, an 
Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus 
Gaeltachta agus aon chomhlacht poiblí eile, de réir mar is cuí, chun 
comhairle a chur ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí agus ar gach 
comhlacht poiblí maidir leis na comórtais earcaíochta agus an cuspóir líon 
na gcainteoirí Gaeilge atá in ann feidhmiú go dátheangach a mhéadú sa 
tseirbhís poiblí, agus an soláthar cainteoirí Gaeilge in oifigí lonnaithe i 
limistéir Ghaeltachta nó a fhreastalaíonn ar limistéir Ghaeltachta a 
chinntiú. 
 

4. Maidir leis an Aire do shonrú le rialachán an modh ina ndéanfar cainteoirí 
Gaeilge a n-éireoidh leo i gcomórtas earcaíochta na Seirbhíse um 
Cheapacháin Phoiblí a leithroinnt ar chomhlachtaí poiblí. 

 
Nóta Míniúcháin  
 
Leis na forálacha seo léirítear aidhm an Aire an cion de chainteoirí Gaeilge a 
earcaítear don tseirbhís poiblí a mhéadú go 20% san fhadthréimhse, ‘trí chéatadán 
earcaíochta XXXX a leagan síos don Earnáil Poiblí le teacht i bhfeidhm ar an dáta 
XXXX’ ar an gcaoi sin ag méadú acmhainneacht comhlachtaí poiblí seirbhísí a 
sholáthar i nGaeilge agus do phobail Ghaeltachta. 
 
Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017 
 
Ceannteideal 10 Alt Nua: Caighdeán a thabhairt isteach 

 
1. Fáiltímid roimh Cheannteideal 10 maidir le deireadh a chur leis na 

scéimeanna teanga agus Caighdeáin a thabhairt isteach ina n-áit.  Ar 
mhaithe le praiticiúlacht, le héifeachtúlacht, agus chun dea-thoil agus dea-
mhéin a chothú i measc na gcomhlachtaí poiblí chomh fada is a 
bhaineann sé le dualgais teanga de, moltar go gcuirfí síniú ama leis na 
scéimeanna teanga reatha atá i bhfeidhm in eagraíochtaí éagsúla go dtí 
go mbeidh an reachtaíocht nua in áit. 
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Ní luíonn sé le ciall a bheith ag iarraidh r chomhlachta poiblí tosnú ar an 
bpróiseas chun scéimeanna teanga nua a chur le chéile (agus an obair 
agus maorlathas ar fad a bhaineann leis sin) fad is atá reachtaíocht a 
chuirfidh deireadh leis na scéimeanna teanga céanna idir lámha, go 
háirithe agus an méid atá luaite ag an gCoimisinéir Teanga agus ag Roinn 
na Gaeltachta féin sa  
 
Nóta Míniúcháin le Ceannteideal 10 – ‘Léiríonn maolú seo na scéimeanna 
teanga nach bhfuil siad éifeachtach níos mó’.  Trí bheith ag iarraidh ar 
chomhlachtaí poiblí tabhairt faoi scéimeanna nua sa chomhthéacs seo, 
cothaíonn sé droch-cháil agus droch-mheas i leith na Gaeilge agus ní 
dóigh linn go gcabhraíonn sé le cás forbairt agus cur chun cinn na Gaeilge 
sa tseirbhís poiblí. 

 
2. Ní mór feidhm na mbearta i scéim teanga aon chomhlachta poiblí a 

shoiléiriú trátha a chuirfear tús le córas na gcaighdeán.  Moltar go 
bhfanfaidh na bearta seo i bhfeidhm ach teacht ar aontú leis an 
gCoimisinéir Teanga le faomhadh ón Aire gur féidir na bearta a chur ar 
leataoibh.  
 
Má tá beart áitiúil sa scéim i réimse nach dtagann faoi réir na gcaighdeán 
a leagtar ar an gcomhlacht, nó má tá beart níos uaillmhianaí socraithe 
cheana féin in aon réimse a thagann faoi réir na gcaighdeán, an mbeidh 
sé de dhualgas i gcónaí ag an gcomhlacht sin an beart a chomhlíonadh?  
Nó an mbeidh ualach laghdaithe i gceist ar leibhéal comhionann leis na 
comhlachtaí eile lena rangaítear é? 

 
Seo leanas thíos moltaí Chumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge, moltaí atá 
bunaithe ar an plécháipéis ‘Seirbhísí trí Ghaeilge do Phobal na hÉireann – COFG’, 
gur féidir a íoslódáil ón suíomh idirlín ag https://cumannofg.wordpress.com/ 
 
Polasaí Earcaíochta 
 
Moltar polasaí earcaíocht nua a chur in áit sa tSeirbhís Ceapacháin Phoiblí agus sna 
comhlachtaí poiblí, ina mbeidh Gaeilge labhartha líofa ag 30% d’fhostaithe nua a 
bheidh ag feidhmiú ar an líne tosaigh san earnáil poiblí, go dtí go mbeidh 20% den 
bhfoireann chuí in ann seirbhísí a sholáthar go compordach i nGaeilge. 
 
Ar mhaithe le Seirbhísí trí Ghaeilge a thairiscint don phobal ón earnáil poiblí i 
gcoitinne, moltar go mbeidh dátheangachas feidhmiúil, sa Ghaeilge agus sa Bhéarla, 
ag baill foirne sna poist seo a leanas:- 

 
 Oifigigh ag Grád 3, 4 agus 5 san hÚdaráis Áitiúla agus a gcomhionainn i 

ngach  comhlacht poiblí eile, a sholáthraíonn seirbhísí custaiméara ag an 
líne tosaigh ar nós cuntar poiblí agus malartán. 
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 Oifigigh eile san earnáil poiblí a bhíonn ag plé go rialta leis an bpobal, ar 
nós Oifigigh Forbartha Gaeilge, Oifigigh Phreasa, Oifigigh Seirbhísí 
Custaiméara agus Leabharlannaithe. 

 
 Oifigigh lonnaithe nó ag obair go rialta sa Ghaeltacht, ina measc Oifigigh 

Riaracháin agus innealtóirí áitiúla sna húdaráis áitiúla, agus oifigigh áitiúla 
i gcomhlachtaí poiblí ina measc An Post, An Garda Síochána, An Roinn 
Coimirce Sóisialaí, Feidhmeannach na Seirbhíse Sláinte, Roinn na Mara 
agus oifigigh áitiúla i ngach comhlacht poiblí eile. 

 
Caighdeán Gaeilge 

 
 Chun plé iomlán a dhéanamh le custaiméirí líofa agus Gaeltachta trí 

Ghaeilge gan iompú ar an mBéarla, moltar pas le gradam i labhairt na 
Gaeilge ag TEG B2*, nó a macasamhail, a bheith acu. 
 

 Má tá oifigigh le litreacha bunúsacha a scríobh agus a fhreagairt trí 
Ghaeilge, mar aon le fógraí agus comharthaí gairide a dhréachta, moltar 
pas i scríobh na Gaeilge ag TEG B2, nó a macasamhail, a bheith acu. 

 
* Bunaithe ar Teastas Eorpach na Gaeilge, atá aitheanta ag an 

tSeirbhís um Cheapachán Phoiblí 
 

Rialacháin Chomharthaíochta 
 
Moltar Lámhleabhar na gComharthaí Tráchta a chur faoi Rialacháin 
Chomharthaíochta Acht na dTeangacha Oifigiúla, mar aon cháipéis amháin, a bheidh 
ina threoir chomónta ar chomharthaíocht dhátheangach don earnáil poiblí, agus í 
bunaithe ar chóras dathchódaithe, seachas cló iodálach, chun go ndéanfar idirdhealú 
idir an téacs Gaeilge agus Béarla. 
 
Faoi láthair tagann codanna den Lámhleabhar salach ar rialacháin Acht na 
dTeangacha Oifigiúla.  Cothaíonn seo deacrachtaí dóibh siúd atá freagrach as 
comharthaí a chrochadh, mar shampla comharthaí do charrchlós v. comharthaí 
sráide agus comharthaí ar nós ‘Pobal ar Aire’. 
 
Coinníoll Conartha (d’obair thar ceann Comhlachta Phoiblí) 
 
Moltar go gcuirfí coinníoll san Acht Leasaithe le deimhniú gur gá obair a dhéantar 
thar ceann comhlachta phoiblí nó eagras stáit cloí leis an Acht bunaidh, leis an Acht 
leasaithe agus le haon bheartas, ordú nó rialachán eile faoi bhun an dá phíosa 
reachtaíocht sin. 
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Baineann doiléireacht nach beag le coinníollacha teanga i gcás seirbhísí, oibreacha 
agus tionscadail a thagann faoi stiúir cuideachta tríú pháirtí ag obair thar cheann 
comhlachta poiblí nó eagras stáit .i. an bhfuil feidhm ag an Acht nó ag scéim an 
chomhlachta orthu.  Ina theannta sin, is léir s lá atá inniu ann go bhfuil ról 
substainteach ag soláthraithe ón earnáil príobháideach obair de chuid na seirbhíse 
poiblí a dhéanamh ar conradh. 

 
Is é an t-amhras atá ann ná go mbíonn bearnaí i soláthar seirbhís trí Ghaeilge don 
phobal nuair nach bhfuil cinnteacht ó thaobh dhualgas teanga de i gcás seirbhísí tríú 
páirtí.  D’fhéadfadh an coinníoll seo a chomhlíonadh tráth dréachtaithe aon chonradh 
nó aon chreatlach seirbhíse nua. 
 
Ról na nOifigeach Forbartha Gaeilge 
 
Cé go n-aithnímid nach dtagann post agus ról na nOifigeach Forbartha Gaeilge faoi 
scáth na reachtaíochta atá idir chaibidil san aighneacht seo, is fíor go dtiteann 
cúraimí agus freagracht maidir le cur i bhfeidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla ar na 
hoifigigh seo (in eagraíochtaí ina bhfuil a leithéid ag feidhmiú).  Tá ról bunúsach agus 
lárnach ag na hoifigigh forbartha Gaeilge ó thaobh chur chun cinn na Gaeilge agus 
feidhmiú na reachtaíochta stáit ina bhfuil siad. 
 
Mar sin, chun go mbeidh na hoifigigh ábalta tacaíocht shásúil a thabhairt don 
chomhlacht poiblí ó thaobh na dteanga de, ní mór féachaint chuige go bhfuil obair na 
n-oifigeach forbartha Gaeilge aitheanta mar phost sainiúil ag leibhéal sinsearach sna 
comhlachtaí poiblí ar mhaithe  lena chinntiú go mbeidh ceist na Gaeilge á cur san 
áireamh agus polasaithe ‘s straitéisí á bheartú ag na comhlachtaí poiblí.  
 
Moltar obair an Oifigigh Forbartha Gaeilge a aithint mar phost sainiúil ag leibhéal 
sinsearach san eagraíocht lena chinntiú go n-áireofaí an Ghaeilge i ngach gné 
d’fheidhmiú na heagraíochta sin. 
 
Tá cuid mhór de na hoifigigh forbartha Gaeilge ag feidhmiú ina gcuid eagraíochtaí ag 
leibhéal atá ró-íseal chun dul i bhfeidhm ar na heagraíochtaí sin.  Is minic de bharr 
nach mbíonn ar na hoifigigh déileáil le gníomhaíochtaí a sháraíonn Acht na 
dTeangacha Oifigiúla chun iad a chur ina gceart mar aon le gearán ón bpobal nó ón 
gCoimisinéir Teanga.  Is féidir go gcothaíonn seo costas breise ar an eagraíocht, 
costas nach mbeadh ann dá gcuirfí an Ghaeilge san áireamh ag tús an phróisis.  Ní 
mór ról comhairleach agus an grád cuí, a thabhairt do na hoifigigh forbartha Gaeilge 
agus reachtaíocht, próiseas oibre, polasaithe agus straitéisí á ndréachtú agus á 
bhforbairt. 
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Faoi láthair tá ról na n-oifigeach forbartha Gaeilge an éagsúil ó eagraíocht go chéile, 
ó thaobh grád, feidhmeanna, cúraimí poist, riachtanais teanga agus rannóg de.  
Tráth dá raibh bhí Coiste Gaeilge faoi chúram na n-údarás áitiúil ann, arna raibh 
oifigigh forbartha Gaeilge páirteach, rud a thug soiléireacht do ról na nOifigeach mar 
aon le treoir agus cur chuige leanúnach ó thaobh seirbhísí  a fhorbairt agus a 
sholáthar trí Ghaeilge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 

 

 
 
 
 
1.4 Aighneacht ó Julian de Spáinn Uasal 

 
Seo duit aighneacht uaimse chomh maith do na ceannteidil: 
 

 Spriocbhliain a chur leis an gceannteideal go mbeidh Gaeilge inniúil ag ar 
a laghad 20% d’earcaithe nua sa státseirbhís go bliantúil 

 
 Spriocbhliain a chur leis an gceannteideal go mbeidh na hoifigí poiblí sa 

Ghaeltacht ag feidhmiú trí Ghaeilge 
 
 Spriocbhliain a chur leis an gceannteideal go mbeidh saoránach in ann a 

(h)ainm nó seoladh, nó iad araon, a úsáid i gceachtar de na teangacha 
oifigiúla leis an stát 

 
 Comharthaí tráchta, lasmuigh den Ghaeltacht,  leis an nGaeilge agus leis 

an mBéarla ar chomhchéim a chur san áireamh sna ceannteidil 
 
 Breis freagrachtaí a thabhairt don Choimisinéir Teanga, m.sh. go mbeidh 

sé mar fhreagracht air iniúchadh a dhéanamh ó thaobh na teanga de ar 
reachtaíocht mholta agus ar aon straitéis phoiblí a bhaineann le teanga 
oifigiúil a chur chun cinn 

 
 Go dtiocfadh gach comhlacht poiblí, agus gach feidhm de chuid an 

chomhlachta poiblí a roinnfear ar chomhlacht eile, faoi réim an Achta go 
huathoibríoch, m.sh. Dublin Bikes 

 
 Go gcinnteofar go mbeidh ábhar margaíochta de chuid comhlachtaí poiblí 

ag teacht faoi fhoráil 9 (3) den Acht nuair a cuirtear an ábhar céanna chuig 
an bpobal. 

 
 Go gcinnteofar go mbeadh an ceart céanna ag aon duine ag obair sa 

státseirbhís lena  gcuid oibre a dhéanamh leis an stát trí Ghaeilge. Mar 
shampla go mbeadh an próiseas ardú céime, an próiseas measúnaithe 
foirne, comhfhreagras inmheánach don fhoireann, srl. ar fáil i nGaeilge do 
na státseirbhísí le Gaeilge. 

 
Tá leasú eile molta don Acht thíos bunaithe ar na heachtraí a bhí ann le déanaí le 
Dáithí Mac Cárthaigh agus leis an bhfear i gCorcaigh tamall ó shin nuair a dúradh leo 
gan Gaeilge a úsáid san ionad oibre. 
 
Chomh maith leis sin, an mbeidh deis ag an gConradh ár moltaí a chur os comhair 
an Bhuan-Chomhchoiste go luath? 
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Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 36:- 
 

‘Cosc ar thoirmeasc ar Ghaeilge san ionad oibre 
 

37. – (1) Ní ceadmhach d’aon fhostóir cosc a chur ar aon fhostaí dá 
chuid 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 i gcásanna ar leith ar 
ócáidí áirithe inar féidir leis an bhfostóir a chruthú go 
hoibiachtúil gur den riachtanas an cosc ar labhairt nó ar scríobh 
na Gaeilge go gcuirfí gnó an fhostóra i gcríoch. 

 
(2) I gcás go gcinneann an Coimisinéir de bhun imscrúdú a 

reáchtálfar faoi Chuid 4 gur sháraigh fostóir fo-alt (1) féadfaidh 
an Coimisinéir a ordú go n-íocfaidh an fostóir sin cúiteamh nach 
mó ná 5,000 euro leis an bhfostaí ar tharla an sárú sin ina 
thaobh nó ina taobh.’ 

 
Nóta Míniúcháin: 
 
Is minic agus is ró-mhinic a chuirtear cosc ar úsáid na Gaeilge san ionad oibre gan 
bun ná barr a bheith leis an gcosc céanna. Is pleanáil teanga fíor-éifeachtach sa treo 
mí-cheart é ar gá á chosc má táimid le cur le húsáid na Gaeilge sa tsochaí seo. 
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1.5 Aighneacht ó Dháithí Mac Carthaigh BL Uasal 
 

Réamhrá: 
 
Is moltaí iad seo a dréachtaíodh chun cabhrú leis an gCoiste leasuithe chun feabhais 
a chur leis an scéim ghinearálta sara dtéitear chun cinn ag dréachtú an Bhille féin. 
Mar áis don Choiste tá na leasuithe molta leagtha amach de réir leagan amach na 
scéime ginearálta. 
 
Tríd is tríd is forálacha breise atá i gceist anseo a dhéanann iomlánú ar an scéim 
ghinearálta seachas leasuithe atá le cur in ionad a bhfuil inti. 
 
Molaim go hard obair an Choiste agus na Roinne agus tá súil agam go gcuireann sé 
seo leis an obair sin. 
 
Cuid 1 Réamhráiteach agus Ginearálta 
 
Ceannteideal 1  Gearrtheideal agus tosach feidhme 
 
Leasaítear an dara cuid den chéad alt anseo agus cuirtear é seo a leanas ina áit:- 

 
‘(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta, nach déanaí ná 3 

bliana tar éis an tAcht seo a rith, a shocrófar chuige sin, le hordú nó le 
horduithe ón Aire faoin alt seo, i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó 
forála áirithe agus féadfar laethanta éagsula a shocrú amhlaidh chun 
críoch éagsúil agus le haghaidh forálacha éagsúla.’ 

 
Nóta Míniúcháin: 
 
Tá an fhoclaíocht seo tógtha focal ar fhocal ón bPríomh-Acht ach cinntíonn sí nach 
bhfágfar forálacha gan teacht i ngníomh. 
 
Ceannteideal 2 Léiriú 
 
Athraigh ‘an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus 
Gaeltachta’ go dtí ‘an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta’. 
 
Nóta Míniúcháin: 
 
Tugann sé seo ceann don athrú in ainm na Roinne. 
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Cuid 2: Leasú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003  
 
Ceannteideal 3: Leasú ar alt 2, 3 & 4 den Phríomh-Acht 

 
Foclaíocht bhreise arna moladh:- 
 
Leasaítear alt 2(1) den Phríomhacht trí “agus binse ar bith de chuid comhlachta 
phoiblí a bhfuil an chumhacht aige faoin dlí cearta agus dliteanais na bpáirtithe os a 
chomhair a shocrú” a chur isteach sa mhíniú ar “cúirt” i ndiaidh “binse arna bhunú 
faoi na hAchtanna um Binsí Fiosrúcháin (Fianaise) 1921 go 2002”. 
 
Nóta Míniúcháin: 
 
Déanann an leasú molta seo an ceart atá ag dlíthí an teanga oifigiúil is rogha leis / léi 
a úsáid os comhair cúirte a shíneadh chuig binsí eile a bhfuil cumhachtaí 
breithiúnacha acu. 
 
Leasaítear alt 3 den Phríomh-Acht trí “a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é,” a 
scriosadh. 
 
Leasaítear alt 4(1) den Phríomh-Acht trí “, le toiliú an Aire Airgeadais” a scriosadh. 
 
Nóta Míniúcháin: 
 
Is mion-leasuithe iad seo a chuireann an tAire ar comhchéim le hAirí eile ó thaobh 
caiteachais de maidir le feidhmeanna a Roinne féin, faoi réir faireacháin an 
Oireachtais. Freisin cuirtear an tAire ar comhchéim le hAirí eile maidir le rialacháin a 
dhéanamh arís faoi réir faireacháin an Oireachtais agus Aire eile a mbaineann na 
rialacháin i gceist lena gcuid dualgas agus inniúlachtaí. 
 
Ceannteideal 3 ar lean: 
 
Leasú ar alt 7 den Phríomh-Acht 
 
Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 7:- 
 

“Reachtaíocht 
 

7.-  (1) Achtófar, clófar agus foilseofar gach Bille agus gach Acht den 
Oireachtas go comhuaineach i ngach ceann de na teangacha 
oifigiúla. 

 
(2)  Clófar agus foilseofar Riar na hOibre do gach Teach den 

Oireachtas agus an Iris Oifigiúil go comhuaineach i ngach 
ceann de na teangacha oifigiúla. 
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(3)  Déanfar, clófar agus foilseofar gach ionstraim reachtúil lena 
mbaineann an tAcht Ionstraimí Reachtúla 1947 go 
comhuaineach i ngach ceann de na teangacha oifigiúla.  

 
(4)  Tógfaidh an Rialtas gach céim is féidir chun a chinntiú go 

bhfíordheimhneofar aon chonradh nó coinbhinsiún idir Éire 
agus stát nó stáit eile i ngach ceann de na teangacha oifigiúla. 

 
(5)  Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2022. Ní choscann 

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 
Oibre aon Tí 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, nó 
conradh nó coinbhinsiún a fhíordheimhniú i ngach ceann de na 
teangacha oifigiúla.” 

 
Nóta Míniúcháin: 
 
Maidir le halt 7(1), is é an gnáth-nós i dtíortha a bhfuil dhá theanga oifigiúla acu, 
reachtaíocht a rith go dátheangach sa pharlaimint ó thús deireadh. Is é nós na 
hÉireann, murar leasú ar an mBunreacht atá i gceist nó murar Bille é a bhfuil 
dlúthbhaint aige leis an nGaeilge nó leis an nGaeltacht, an Bille a phlé agus a rith as 
Béarla amháin agus tiontú oifigiúil, nach bhfuil síniú an Uachtaráin leis, a chur amach 
tar éis go bhfógraítear an tAcht ina dhlí.  
 
Is deacair Bille a phlé i nGaeilge nó leasú a mholadh má tá an Bille as Béarla 
amháin. Srianaíonn sé sin an ceart ceachtar de na teangacha oifigiúla a úsáid in 
imeachtaí an Oireachtais. Moltar an leasú seo chun é sin a leigheas.  
 
Freisin ó tharla go mbeidh an dá leagan á bplé ó thús na próise reachtaí, seachnófar 
débhríochas agus feabhsófar caighdeán na reachtaíochta dá réir. Mar shampla is 
deacair ciall a bhaint as an bhfocal Béarla ‘interest’ (leas / spéis / ús) gan tuilleadh 
sonraí, sonraí nach soláthraítear go minic. 
 
Nuair a thagann deireadh leis an maolú ar stádas oifigiúil na Gaeilge san AE ag 
deireadh na bliana 2021, beidh reachtaíocht an Aontais Eorpaigh ag dul trí 
Pharlaimint na hEorpa ó thús deireadh as Gaeilge (mar aon leis na teangacha 
oifigiúla eile). Ba sheafóideach a scéal gan reachtaíocht a bheidh ag dul trí 
Pharlaimint na hÉireann as Gaeilge freisin. 
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Maidir le halt 7(2), beidh Riar na hOibre agus an Iris Oifigiúil á leagan amach go 
dátheangach chun úsáid na Gaeilge san Oireachtas a áisiú agus a éascú.  
 
Maidir le halt 7(3) tá formhór na reachtaíochta ar fáil i rialacháin (ionstraimí reachtúla) 
agus is deacair ciall a bhaint as Acht dá gceal. Ó thaobh rochtain ar an dlí de, níl ciall 
le hAcht a bheith ar fáil i nGaeilge agus na rialacháin a thugann feidhm dó a bheith 
as Béarla amháin. Ina theannta sin, is trasuí reachtaíochta an AE a bhíonn i gceist le 
hionstraimí reachtúla go minic agus má bhíonn an Treoir den AE ar fáil as Gaeilge is 
seafóideach nach mbeadh na rialacháin Éireannacha a thugann feidhm di as Gaeilge 
freisin. 
 
Maidir le halt 7(4) in ainneoin go mbíonn téacs Gaeilge gach Conartha den AE ar aon 
chéim leis na téacsanna eile, ní gnáth go mbíonn téacs Gaeilge ann de chonarthaí 
idirnáisiúnta eile ar nós an Choinbhinsiúin Eorpaigh um Chearta an Duine. Moltar an 
leasú seo chun íomhá agus féin-íomhá an Stáit mar stát dátheangach a láidriú. 
 
Tugtar amach go dtí 1 Eanáir 2022 don Stát le meicníochtaí nua a chur i bhfeidhm de 
bhun an ailt nua seo. 
 
Ceannteideal 5: Leasú ar alt 8 den Phríomh-Acht (Riaradh an Cheartais) 
 

(1) -  Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur i ndiaidh alt 
8(3):- 

 
“(3A)- Tá dualgas ar gach cúirt in aon imeachtaí os a comhair a 

chinntiú -  
 

(a)  más í an Ghaeilge an teanga atá roghnaithe ag na 
páirtithe a úsáid sna himeachtaí, go mbeidh gach 
breitheamh nó oifigeach eile a éistfidh na himeachtaí sin 
inniúil ar fhianaise agus aighneachtaí as Gaeilge a 
thuiscint gan chúnamh ó ateangaire; 

 
(b)  más é an Béarla an teanga atá roghnaithe ag na páirtithe 

a úsáid sna himeachtaí, go mbeidh gach breitheamh nó 
oifigeach eile a éistfidh na himeachtaí sin inniúil ar 
fhianaise agus aighneachtaí as Béarla a thuiscint gan 
chúnamh ó ateangaire; agus 

 
(c) más iad an Ghaeilge agus an Béarla ar aon na teangacha 

atá roghnaithe ag na páirtithe a úsáid sna himeachtaí, go 
mbeidh gach breitheamh nó oifigeach eile a éistfidh na 
himeachtaí sin inniúil ar fhianaise agus aighneachtaí as 
Gaeilge agus as Béarla ar aon a thuiscint gan chúnamh ó 
ateangaire.” 
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(2) -  Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur i ndiaidh alt 
8(4):- 

 
“(4A)–  

 
(a)  Seolfar ionchúiseamh coiriúil sa teanga oifigiúil atá 

roghnaithe ag an gcúisí a úsáid sna himeachtaí agus 
seolfar trialacha ar leith i gcás comhchúisithe más gá chun 
an ceart seo a chur i bhfeidhm. 

 
(b)  Más rud é nach ndéanann cúisí an teanga oifigiúil a 

bheidh le húsáid sna himeachtaí a roghnú, déanfaidh an t-
ionchúisitheoir cibé teanga oifigiúil is dealraitheach dó a 
bheith réasúnach, ag féachaint do na himthosca, a úsáid 
sna himeachtaí. 

 
(c)  Déanfaidh an breitheamh a dtagann an cúisí os a 

chomhair i gcéaduair in aon ionchúiseamh ar leith a 
chearta nó a cearta faoin alt seo a chur in iúl dó nó di.” 

 
 (3) - Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i 

ndiaidh alt 8(6):- 
 

“8.(7) - Tá dualgas ar gach cúirt in aon imeachtaí os a comhair, a 
chinntiú - 

 
(a)  más Gaeilge an teanga atá roghnaithe ag na páirtithe a 

úsáid sna himeachtaí, go dtabharfar gach breithiúnas 
agus go ndréachtófar gach ordú sna himeachtaí i 
nGaeilge; 

 
(b)  más Béarla an teanga atá roghnaithe ag na páirtithe a 

úsáid sna himeachtaí, go dtabharfar gach breithiúnas 
agus go ndréachtófar gach ordú sna himeachtaí i 
mBéarla; agus 

 
(c)  más Gaeilge agus Béarla ar aon na teangacha atá 

roghnaithe ag na páirtithe a úsáid sna himeachtaí, go 
dtabharfar gach breithiúnas agus go ndréachtófar gach 
ordú sna himeachtaí i nGaeilge agus i mBéarla ar aon. 

 
8.(8)- I gcás suí aon chúirte sa Ghaeltacht, seolfar na himeachtaí 

trí mheán na Gaeilge gan dochar do chearta aon pháirtí nó 
aon fhinné an teanga oifigiúil a roghnaíonn sé nó sí a úsáid 
faoi réir fhorálacha fo-ailt (4), (4A) agus (5). 
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8.(9) - I gcás dúiche den Chúirt Dúiche nó cuaird den Chúirt 
Chuarda a bhfuil limistéar Gaeltachta ann, 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 na 
téarma dlí i nGaeltacht Dhún na nGall, i nGaeltacht 
Chonamara agus i nGaeltacht Chorca Dhuibhne.” 

 
(4) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2020. 

 
Nóta Míniúcháin: 
 
Cinnteoidh na forálacha seo mbeidh breitheamh i gcás a reáchtáiltear as Gaeilge nó 
go dátheangach (Gaeilge / Béarla) in ann Gaeilge a thuiscint agus an cás a éisteacht 
inti gan chabhair ó ateangaire. Shábhálfadh sé seo costais ateangaireachta agus 
chinnteodh sé éisteacht chothrom agus rochtain cheart ar na cúirteanna do lucht 
labhartha na Gaeilge. Is constaic an-mhór é ateangaire a chur idir páirtí (nó a 
(h)abhcóide) agus an Chúirt. Is measa ar fad é seo agus inchreidteacht finnéithe i 
gceist. Tá sé an-tábhachtach go dtabharfaí breithiúnas ar inchreidteacht finné ar a 
chuid focal féin seachas aistriúchán, a bheadh míchruinn b’fhéidir, a thagann ar ball, 
a chuireann cuma amhrasach ar an bhfinné Gaeilge. 
 
Cinnteoidh na forálacha seo go mbeidh breithiúnas a thabhairt sa teanga oifigiúil nó 
sna teangacha oifigiúla a reáchtálann na páirtithe a dtaobh sin den chás trína meáin 
mar chúirtéis do na páirtithe. 
 
Tá an Príomh-Acht ina thost, cuid mhaith, maidir le cúrsa coiriúla in ainneoin gur 
faoin gcóras sin is ea a thugtar ar an saoránach de bhun próise éigeantaí freastal ar 
imeachtaí Cúirte a gcuirtear gníomh coiriúil in leith lena linn agus ar féidir pionós 
airgeadais a ghearradh air nó a shaoirse a bhain de dá dheasca.  
 
Cinnteoidh na forálacha seo go mbeidh cúisí á ionchúiseamh sa teanga oifigiúil a 
roghnaíonn sé / sí, faoi mar a tharlaíonn i gCeanada. Tabharfaidh sé seo Cothrom na 
Féinne, fiú os comhair giúiré gan Ghaeilge, mar faoi láthair caitear scáth an amhrais 
mar dhuine deacair ar an té a úsáideann Gaeilge in imeachtaí coiriúla agus fágtar 
faoi mhíbhuntáiste é dá dheasca. 
 
Cinnteoidh na forálacha seo go mbeidh an Ghaeilge mar theanga oibre gach cúirte 
sa Ghaeltacht ach cead ag baill den phobal láithriú iontu as Béarla más mian leo nó, 
muna bhfuil Gaeilge ná Béarla acu, i dteanga eile trí ateangaire. Tá dualgas mar seo 
i bhfeidhm cheana le halt 135(8)(b) den Acht Pleanála 2000 maidir le éisteacht poiblí 
ó bhéal de chuid an Bhord Pleanála sa Ghaeltacht. Ní hea ról na gCúirteanna an 
Ghaeltacht a Bhéarlú. 
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Ceannteideal 6:  Leasú ar alt 9 den Phríomh-Acht 
 
Ainmneacha Comhlachtaí Poiblí 
 
Molaim an fhoclaíocht seo a leanas don leasú:- 
 
“Ainmneacha Comhlachtaí Poiblí 

 
Aon chomhlacht poiblí a bhunófar an 1 Eanáir 2020 nó dá éis is i nGaeilge 
amháin a bheith a ainm seachas i gcás Roinn Stáit ar bith nó comhlacht poiblí a 
bheidh ag feidhmiú taobh amuigh den Stát den chuid is mó ar i nGaeilge agus i 
mBéarla a bheidh a ainm nó a hainm sin agus beidh comhsheasamh agus an 
tosaíocht chéanna ag an dá leagan ar lógó agus ar stáiseanóireacht an 
chomhlachta phoiblí sin.”  

 
Nóta Míniúcháin: 
 
Is é an cuspóir atá leis an alt nua seo a chinntiú go mbeidh ainmneacha Gaeilge ar 
chomhlachtaí poiblí nua a bhunófar amach anseo. Ba é seo an cleachtas ar feadh 
formhór stair an Stáit agus chothaigh sé an-dámh idir na comhlachtaí sin agus an tír 
agus le Muintir na Éireann. Déantar eisceacht do na Ranna Stáit agus do 
chomhlachtaí poiblí a bheidh ag feidhmiú taobh amuigh den Stát den chuid is mó 
agus tabharfaidh siad sin comhthosaíocht don leagan Gaeilge agus do leagan Béarla 
dá n-ainmneacha. 
 
Lógónna. 
 
Molaim an fhoclaíocht seo a leanas:- 

 
Leasaítear alt 9 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur tar éis alt 
9(1B):- 
 

“Lógónna 
 

9. -  (1C)  
 

(a) Maidir le lógó ar bith de chuid comhlachta poiblí, is i 
nGaeilge nó i nGaeilge agus i mBéarla a bheidh sé 
in ainneoin aon achtacháin eile. I gcás lógó i 
nGaeilge agus i mBéarla araon, 

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

 
 
 

 
 



107 

 

 
 

(ii) beidh 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 agus 
ar an taobh céanna den leathanach lena 
mbaineann,  

 
(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, ar aistriúchán air é, 
giorraithe freisin, 

 
(vi) 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 shonraítear san ordú a 
úsáid in aon fhoirm oifigiúil. 

 
(b) Tiocfaidh an fo-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2020.” 

 
Nóta Míniúcháin: 
 
Is cuid fíor-bhunúsach do fhéiniúlacht aon eagraíochta an lógó agus tugann lógó i 
mBéarla amháin le fios nach mórán fáilte roimh Ghaeilge atá ag an gcomhlacht agus 
nach samhlaíonn an chomhlacht é féin le hÉirinn. Tá dul chun cinn mór á dhéanamh 
in Albain le déanaí le lógónna dátheangacha as Gaeilge agus as Béarla, m.sh. 
‘Poileas Alba-Police Scotland’ agus is mór an maisiú a leithéid.  
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Foirmeacha Oifigiúla 
 
Molaim an fhoclaíocht seo a leanas san Acht féin seachas feitheamh fada a bheith ar 
phobal na Gaeilge ag fanacht ar rialacháin:- 

 
Leasaítear alt 9 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur tar éis alt 9(1A):- 
 

“Foirmeacha oifigiúla 
 

9. -  (1B) 
 

(a) Maidir le foirm oifigiúil ar bith arna déanamh ag 
comhlachta poiblí, nó thar a cheann, a bheith le líonadh 
amach ag, 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 sí in ainneoin aon 
achtacháin eile. I gcás foirm oifigiúil i nGaeilge agus i 
mBéarla araon, 

 
(i) beidh an téacs i nGaeilge ann ar dtús, 
 
(ii) beidh 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 agus ar an taobh céanna den 
leathanach lena mbaineann,  

 
(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, ar aistriúchán air é, giorraithe freisin, 

 
(vi) 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 
shonraítear san ordú a úsáid in aon fhoirm 
oifigiúil. 
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(b) D’ainneoin ghinearáltacht an fho-ailt seo, más rud é go 
rachadh leagan dátheangach de fhoirm oifigiúil thar 8 
leathanach, féadfar 2 leagan den fhoirm oifigiúil chéanna 
chur ar fáil, ceann i nGaeilge agus ceann i mBéarla agus 
an fhaisnéis chéanna sa dá leagan araon, an dá leagan 
den chló agus den stíl chéanna leis an téacs den mhéad 
céanna gan ghiorrú sa téacs Gaeilge mura rud é go bhfuil 
an focal sa téacs i mBéarla, ar aistriúchán air é, giorraithe 
freisin agus beidh an ceart ag gach duine teacht a bheith 
aige nó aici chomh héasca céanna ar an leagan Gaeilge 
den fhoirm oifigiúil agus is féidir teacht 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. 

 
(c) Beidh fáil ar gach foirm oifigiúil lena mbaineann an fo-alt 

seo ar líne i bhfoirm in-íoslódálaithe nó inchomhlíonaithe 
ar líne. 

 
(d) Tiocfaidh an fo-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2020.” 

 
Nóta Míniúcháin:  
 
Cinnteoidh an fo-alt seo go mbeidh na coinníollacha céanna i bhfeidhm ar 
fhoirmeacha oifigiúil a bheidh le líonadh amach ag an bpobal agus atá ar 
stáiseanóireacht de chuid comhlachtaí poiblí de bhun I.R. Uimh.391 de 2008, go 
sonrach nach mbeidh an leagan Gaeilge níos lú ná giorraithe ná sa chló iodálach nó 
fágtha ar lár ar fad. Déanfaidh an fo-alt seo cinnte de go mbeidh foirmeacha i 
nGaeilge nó i nGaeilge agus i mBéarla. Tá ceart bunreachtúil ann leagan Gaeilge 
d’fhoirmeacha oifigiúla a fháil: Ó Murchú v. Cláraitheoir na gCuideachtaí, ach déantar 
neamhaird den cheart bunreachtúil seo agus brútar an Béarla dá réir i ngnóthaí 
oifigiúla an Stáit leis an bpobal. Freisin féachann an fo-alt le costais a laghdú trí 
fhoirmeacha íoslódálaithe nó inchomhlíonaithe ar líne a chur chun cinn. 
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Comharthaí tráchta. 
 
Seo easnamh an-mhór sa Bhille faoi láthair. Faoi láthair tugtar tosaíocht don leagan 
béarlaithe de logainmneacha agus don Bhéarla ar na bunleaganacha Gaeilge ar 
chomharthaí tráchta. Seo éagóir ar oidhreacht gach Éireannaigh agus droch-
bhrandáil ar fhéin-íomhá na tíre seo. Molaim an fhoclaíocht seo a leanas:- 

 
Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur i ndiaidh alt 9(1):- 

 
“Comharthaí tráchta 

 
9.-  (1A)  

 
(a)  San fo-alt seo— 

 
ciallaíonn “Acht 1961” an tAcht um Thrácht ar 
Bhóithre 1961 (Uimh. 24 de 1961); 
 
tá le “comharthaí tráchta” an bhrí chéanna atá leis in 
alt 95 (arna leasú le halt 37(a)(ii) den Acht um 
Thrácht ar Bhóithre 1994 (Uimh. 7 de 1994)) d’Acht 
1961. 

 
(b)  Baineann an fo-alt seo le comharthaí tráchta lena n-

áirítear iad sin lena mbaineann Rialacháin faoi alt 95(2) 
d’Acht 1961 agus iad sin lena mbaineann ordachán faoi alt 
95(16) den Acht sin. 

 
(c)  Faoi réir fhorálacha an fho-ailt seo, maidir le haon 

chomhartha tráchta a chuirtear in airde in aon suíomh sa 
Stát is i nGaeilge nó i nGaeilge agus i mBéarla a bheidh 
sé in ainneoin aon achtacháin eile. I gcás comhartha 
tráchta i nGaeilge agus i mBéarla araon, 

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

 
(iii) ní bheidh na litreacha sa téacs i nGaeilge níos 

lú, ó thaobh méide de, ná na litreacha sa téacs i 
mBéarla, 
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(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, ar aistriúchán air é, giorraithe freisin, 

 
(vi) 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, 

 
(vii) d’ainneoin ghinearáltacht an fo-ailt seo, féadfar 

comharthaí tráchta a chur in airde ar 
comharthaí iad atá de réir Chóras Idirnáisiúnta 
na nAonad arna ghlacadh ag an Bureau 
Internationale des poids et mesures, arna 
bhunú leis an ‘Metre Convention’ a síníodh i 
bPáras sa bhliain 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 
shonraítear san ordú a úsáid in aon 
chomharthaí tráchta a chuirtear in airde. 

 
(d)  I gcás ina mbeartaítear comhartha tráchta i nGaeilge agus 

i mBéarla a shuíomh agus de thoradh téacs sa dá theanga 
sin a bheith ann go mbeadh sé ró-mhór nó go mbeadh sé 
deacair é a léamh nó gur dhócha go mbeadh sé ina chúis 
le bacainn, nó gur dhócha go mbeadh daoine, le linn é a 
léamh, ina mbaol dóibh féin nó do dhaoine eile, féadfar, 
ina ionad sin, 2 chomhartha a shuíomh ag an suíomh sin, 
agus an fhaisnéis lena mbaineann a bheith i nGaeilge ar 
cheann amháin díobh agus i mBéarla ar an gceann eile 
ach na forálacha i míreanna (c)(ii)-(viii) a bheith 
chomhlíonta. 
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(e) Tiocfaidh an fo-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2020 i ndáil 
le comharthaí tráchta a shuitear (cibé acu in ionad 
comharthaí níos sine nó nach ea) in aon suíomh ar an 1 
Eanáir 2020 nó dá éis agus an 1 Eanáir 2028 i ndáil le 
comharthaí tráchta a shuitear in aon suíomh roimh an 1 
Eanáir 2020.” 

 
Nóta Míniúcháin: 
 
Cinnteoidh na forálacha seo go mbeidh na coinníollacha céanna i bhfeidhm ar 
chomharthaí tráchta agus atá ar chomharthaí eile de chuid comhlachtaí poiblí de 
bhun I.R. Uimh. 391 de 2008, go sonrach nach mbeidh an leagan Gaeilge níos lú ná 
giorraithe ná sa chló iodálach nó fágtha ar lár ar fad. Is faoin Aire Iompair a bheidh sé 
feidhm a thabhairt don fo-alt seo le heagrán nua den Traffic Signs Manual. De bharr 
an togra seo beidh comharthaí tráchta na hÉireann ar aon dul leis an dearadh i 
ndlínsí dátheangacha eile ar nós na hAlban agus glacadh le dearadh eiseamláireach 
Gareth Reil ag an gCoiste Uilepháirtí san Oireachtas roimhe seo. 

 
Ceannteideal 7:  Ailt 11-18 den Phríomh-Acht a Scriosadh 
 
Féach na moltaí faoi Cheannteideal 10 thíos. 
 
Ceannteideal 8: Alt nua: Dualgas comhlachtaí poiblí maidir le hainmneacha, 
seoltaí srl. i nGaeilge 
 
Molaim an fhoclaíocht seo a leanas:- 

 
“Leaganacha Gaeilge nó Béarla d’ainmneacha, de shloinntí, agus de sheoltaí 
poist 

 
(1)  Beidh lán-saoirse ag gach duine leagan Gaeilge agus / nó leagan 

Béarla dá ainm nó dá hainm, dá shloinne nó dá sloinne, dá sheoladh 
poist nó dá seoladh poist, cibé acu is mian leis nó léi, a úsáid ina 
chuid nó na cuid gnóthaí príobháideacha agus oifigiúla lena n-áirítear 
gnó oifigiúil le comhlacht poiblí. 

 
(2)  Sa chás go úsáideann duine an leagan Gaeilge nó an leagan Béarla 

dá ainm nó dá hainm, dá shloinne nó dá sloinne, dá sheoladh poist 
nó dá seoladh poist, ina chuid nó na cuid gnó oifigiúil le cuideachta 
poiblí, úsáidfidh an comhlacht poiblí sin an leagan Gaeilge sin, sínte 
fada san áireamh, nó an leagan Béarla sin sa ghnó oifigiúil sin leis an 
duine sin. 
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(3)  Ní choscann dada san alt seo comhlacht poiblí fiafraí de dhuine an 
úsáideann sé nó sí leagan eile dá ainm nó dá hainm, dá shloinne nó 
dá sloinne, ar a n-áirítear leagan Gaeilge nó leagan Béarla díobh nó 
leasainm nó ailias de shaghas ar bith. 

 
(4)  Folaíonn an téarma “ainm” leaganacha traidisiúnta athartha agus 

máthartha de réir úsáid agus traidisiún na hÉireann. 
 
(5)  Tá sé de cheart ag gach duine gan teideal a úsáid roimh a ainm nó a 

hainm nó roimh a shloinne nó a sloinne ar aon fhoirm clóite nó 
leictreonach. 

 
(6)  Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2020.” 

 
Nóta Míniúcháin 
 
Is é an cuspóir atá leis an alt nua seo a cheadú do dhaoine leaganacha Gaeilge nó 
Béarla a n-ainmneacha agus a seoltaí a úsáid lena n-áirítear le linn dóibh cumarsáid 
a dhéanamh le comhlachtaí poiblí. Is é an prionsabal bunúsach atá leis seo nár 
cheart go ndéileálfadh comhlachtaí poiblí le daoine ar mian leo leaganacha Gaeilge a 
n-ainmneacha a úsáid ar an mbonn céanna le daoine ar mian leo na leaganacha 
Béarla a úsáid. 
 
Leis an togra seo, tabharfar aghaidh ar na deacrachtaí is féidir a bheith ag daoine a 
bhfuil a n-ainmneacha i nGaeilge le linn dóibh a gcuid sonraí pearsanta a chur 
isteach i gcórais teicneolaíochta faisnéise (TF) a úsáideann comhlachtaí poiblí. I 
measc na ndeacrachtaí sin, d’fhéadfadh, mar shampla, an síneadh fada a bheith 
fágtha ar lár nó gan a bheith ina charachtar aitheanta i gcórais TF agus dá bhrí sin 
tugtar tamall do na comhlachtaí poiblí na córais TF a chur in oiriúint a mhéid agus is 
gá. 
 
Ceannteideal 9  Alt Nua: Earcaíocht don earnáil phoiblí 
 
Molaim forálacha ar leith don Státseirbhís féin mar inneall beartais an Rialtais bhuain. 
Táimid i dtaobh le státseirbhís atá nach mór aonteangach lánBhéarla faoi láthair 
agus is mór an bac an meon aonteangach seo ar spás a chothú don Ghaeilge sa 
tseirbhís phoiblí agus ar an ilteangachas trí chéile a chur chun cinn sa tsochaí seo, 
rud a dhúnann amach ón gcuid eile den Aontas Eorpach sinn. 
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Molaim an fhoclaíocht seo a leanas:- 
 

“(1)  Leasaítear an tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus 
Ceapacháin) 2004 tríd an alt seo a leanas a chur tar éis alt 24(11):- 

 
(11A) (a) Ní cheapfar aon duine chuig post sa Státseirbhís ná ní 

bhfaighidh aon duine ardú céime chuige munar bhain 
an duine sin amach le linn na 3 bliana roimhe sin pas i 
measúnú ag leibhéal B2 (lánchreidiúint) nó níos airde ar 
Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha in 2 
theanga oifigiúla den Aontas Eorpach a mbeidh an 
Ghaeilge nó an Béarla ar cheann acu. 

 
(b) Ní choscfaidh dada san alt seo inniúlacht bhreise 

teanga nó inniúlacht teanga níos airde do fhorchur i 
gcás post nó poist ar leith i gcomhréir leis na dualgais a 
bheas le comhlíonadh. 

 
(2)  Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2020.” 

 
Nóta Míniúcháin: 
 
Féachann an foráil seo le státseirbhís na hÉireann a ailíniú níos fearr le státseirbhís 
an Aontais Eorpaigh ó thaobh cúrsa ilteangachais de agus le haitheantas a thabhairt 
do scileanna teanga mar acmhainn ar mhargadh fostaíochta na Státseirbhíse 
Éireannaí.  
 
Tá cinneadh le déanamh againn mar náisiún agus mar phobal le himeacht na 
Breataine ón Aontas Eorpaigh. Cuid mhór den fhadhb a bhain le ballraíocht na 
Breataine is ea gur bheag a suim, go háirithe le blianta beaga anuas, i dteangacha 
na Mór-Roinne. Is scil bhunúsach é cumas sa Bhéarla i measc aicmí gairmiúla an 
Aontais Eorpaigh. Ba mhór an dearmad é ligean orainn gur buntáiste d’Éirinn a 
muintir a bheith aineolach ar theangacha na Mór-Roinne. 
 
Tá scileanna ilteangachais mhuintir na hÉireann an-íseal i gcomparáid le tíortha eile 
an AE. Go dtí seo bhí an pobal dírithe ar thíortha an Bhéarla agus gan dóthain aird 
acu ar na deiseanna oideachais, trádála agus oibre ar fud an domhain mhóir nó go 
deimhin in Institiúidí an Aontais Eorpaigh, a dteastaíonn cumas in dhá theanga 
oifigiúla den AE ar a laghad mar riachtanas iontrála. 
 
Mar thoradh air seo níl oiread Éireannach ag obair in Institiúidí an Aontais, rud a 
dhéanann dochar do leas na hÉireann agus tá easnamh orainn ó thaobh trádála 
agus taidhleoireachta de. 
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Ina theannta sin, tá an-easnamh scileanna Gaeilge sa tStátseirbhís intíre rud a 
chuireann cosc go héifeachtach ar dhaoine a gcearta bunreachtúla plé leis an Stát trí 
Ghaeilge a fheidhmiú. Ar ndóigh toisc gur teanga oifigiúil den AE í an Ghaeilge, 
comhlíonann an té a bhfuil cumas sa Ghaeilge agus sa Bhéarla aige nó aici dhá 
aidhm ó thaobh pholasaí an Stáit de: soghluaiseacht isteach in Institiúidí an Aontais 
Eorpaigh agus cumas freastal ar mhuintir na hÉireann ar mian leo an Ghaeilge a 
úsáid ina gcuid gnóthaí oifigiúla. 
 
Cinnteofar go mbeadh dhá theanga oifigiúla den Aontas Eorpach ag leibhéal B2 nó 
níos airde ar Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha ag gach duine a 
cheapfar chun post sa Státseirbhís nó a gheobhaidh ardú céime inti. Ní foláir an 
Ghaeilge nó an Béarla a bheith ar cheann de na teangacha sin. Sa tslí seo spreagfar 
daoine lena gcuid scileanna teanga a chaomhnú agus a fhorbairt ar bhonn 
leanúnach. De bhun Rialacháin Státseirbhís an Aontais Eorpaigh is gá eolas sásúil 
ar dhá theanga oifigiúla den AE ar a laghad a léiriú chun post a fháil (Rialachán 31 
(EEC), 11 (EAEC), Airteagal 28). 
 
Is é leibhéal B2, leibhéal an fhoghlaimeora neamhspléach. Ní bheadh i gceist le 
leibhéal cumais níos ísle a éileamh ach an béal bán a chuirfeadh iarrthóirí chun 
trioblóide gan tairbhe. 
 
Ní hamháin go mbeidh méadú i líon na státseirbhíseach a bheidh in ann seirbhísí as 
Gaeilge a sholáthar agus obair a dhéanamh trína meán, ach méadófar freisin 
acmhainn teangacha na Státseirbhíse, rud a eascróidh aistriú státseirbhísigh 
Éireannacha isteach sa Státseirbhís Eorpach agus a neartóidh ceangail an Stáit le 
tíortha eile san AE agus ar fud an Domhain mhóir ó thaobh cúrsaí trádála agus 
taidhleoireachta de. 
 
Déanann formhór mhuintir na hÉireann staidéar ar thrí theanga oifigiúla den AE mar 
ábhair scoile go leibhéal na hArdteiste. Dá bhrí sin ní hualach ró-ard é cumas an 
fhoghlaimeora neamhspleáigh (B2) a bhaint amach. Is mó cúrsa forbartha ghairmiúla 
leanúnaí a leanann státseirbhísigh agus beidh cúrsaí teanga anois ar na cinn a bhfuil 
tábhacht ar leith leo. 
 
Ar leibhéal pearsanta forbrófar cumas cognaíochta na státseirbhíseach maidir le 
míniú a bhaint de riocht na bhfocal, le réiteach fadhbanna, le cumas níos fearr sa 
chéad teanga acu, le díriú ar thascanna, le meath meabhrach a bhaineann le haois a 
chur siar, le cuimhne a fheabhsú, le tuiscint ar chultúr eile agus le caoinfhulaingt. 
 
Ar leibhéal na Státseirbhíse beidh an fhoireann féin níos cumasaí trí chéile, beifear in 
ann seirbhísí ilteangacha a chur ar fáil go háirithe seirbhís trí mheán na Gaeilge. 
Beifear in ann comhghuaillíochtaí a fhorbairt le ballstáit eile agus a gcuid saoránach. 
Cuirfear le líon na nÉireannach a oibríonn in Institiúidí an AE agus cuirfear le 
teagmhála trádála agus taighde an Stáit. 
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Is chun deis a thabhairt do na húdaráis náisiúnta na socruithe oiliúna agus 
measúnaithe is gá a chur in áit atá an idirthréimhse ann. 
 
Ceannteideal 10:  Alt Nua: Caighdeáin a Thabhairt Isteach agus  
 
Ceannteideal 11:  Alt Nua: Neamhchomhlíonadh Rialachán (fo-ailt (6)-(7) thíos) 
 
Molaim go haird a bhfuil i ndréacht an Choiste agus molaim an fhoclaíocht seo a 
leanas: 

 
“Leasaítear an Príomh-Acht -  

 
(1) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 11 –  

 
Úsáid na dteangacha oifigiúla ag comhlachtaí poiblí. 
 

11.– (1) D'fhonn úsáid na Gaeilge a chur chun cinn chun 
críoch oifigiúil sa Stát, déanfaidh an tAire foráil 
le rialacháin, tar éis dó nó di dul i gcomhairle le 
cibé Aire eile (más ann) den Rialtas is cuí leis 
an Aire ag féachaint d’fheidhmeanna an Aire 
eile sin den Rialtas i ndáil leis na rialacháin atá 
beartaithe, gur i nGaeilge, nó i mBéarla agus i 
nGaeilge, a mhéid a bheidh sonraithe, a 
dhéanfaidh aon chomhlacht poiblí, nó aon 
aicme de chomhlachtaí poiblí a bheidh 
forordaithe de thuras na huaire, seirbhísí 
sonraithe a sheachadadh don phobal i gcoitinne 
nó d’aicme den phobal i gcoitinne. 

 
 (2)  Féadfar rialacháin éagsúla a dhéanamh faoin 

alt seo i ndáil le haicmí éagsúla seirbhísí nó i 
ndáil le haon chomhlacht poiblí nó le haon 
aicme de comhlachtaí poiblí a bheidh 
forordaithe de thuras na huaire. 

 
(3)  Déanfar gach rialachán faoin alt seo a leagan 

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 rialachán a 
leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an 
rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá 
réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní 
a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.” 
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(2)  tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 12:-  
 

“12. – Eiseoidh an tAire fógra ina mbeidh dréacht-rialacháin 
chuig cibé comhlacht poiblí nó cibé comhlachtaí poiblí 
lena mbaineann i ndáil le hullmhú rialacháin de bhun alt 
11.”  

 
(3) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 13:-  

 
“13.-  Ar fhógra faoi alt 12 a fháil, déanfaidh comhlacht poiblí 

laistigh de 4 seachtaine fógra a fhoilsiú agus uiríll a lorg ó 
aon pháirtithe leasmhara laistigh de cibé tréimhse ama 
(nach faide ná 2 mhí ó dháta eisithe an fhógra) a bheidh 
sonraithe san fhógra.” 

 
(4)  tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 14:-  

 
“14. - Le linn rialacháin de bhun alt 11 a dhéanamh, déanfaidh 

an tAire – 
 

(a)  aird a thabhairt ar aon uiríll arna ndéanamh ag 
aon pháirtí leasmhar faoi alt 13 

 
(b)  a chinntiú go bhfreastalófar ar na riachtanais 

áirithe Gaeilge a bhaineann le seirbhísí a 
sholáthar i limistéir Ghaeltachta.” 

 
(5)  tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 15:- 

 
“15.-  Le linn do chomhlacht poiblí na rialacháin de bhun alt 11 a 

chur i ngníomh, cinnteoidh sé go bhfuil líon 
leordhóthanach dá fhoireann inniúil sa Ghaeilge chun go 
mbeidh siad in ann a sheirbhís a sholáthar trí Ghaeilge 
chomh maith lena soláthar trí Bhéarla.” 
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(6)  tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 16:-  
 

“Urghairí i ndáil le sáruithe 
 

16.- I gcás go mainneoidh nó go ndiúltóidh nó go 
bhfailleoidh comhlacht poiblí déanamh de réir aon 
fhorála den Acht seo nó de réir aon fhorála de 
rialacháin arna ndéanamh de bhun an Achta seo, 
féadfaidh an Ard-Chúirt ar iarratas ón gCoimisinéir 
nó ó aon duine eile, cibé acu atá nó nach bhfuil leas 
ar leith sa mhainneachtain sin nó sa diúltú sin nó sa 
bhfailliú sin ag an duine, a cheangal ar aon 
chomhlacht poiblí le hordú, aon ní a dhéanamh nó 
gan é a dhéanamh, nó scor d'aon ní a dhéanamh, de 
réir mar a bheidh, le déanamh de réir aon fhorála 
den Acht seo nó de réir aon fhorála de rialacháin 
arna ndéanamh de bhun an Achta seo amhlaidh, is 
ní is dóigh leis an gCúirt is gá, agus a shonróidh sí 
san ordú.” 

 
(7)  tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 17:- 

 
“Faoiseamh eatramhach nó idirbhreitheach 

 
17.- Is trí fhoriarratas a dhéanfar iarratas chuig an Ard-

Chúirt ar ordú faoi alt 16 agus féadfaidh an Chúirt, le 
linn di an ní a bhreithniú, cibé ordú eatramhach nó 
idirbhreitheach (más ann) is cuí léi a dhéanamh.” 

 
(8)  tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 18:-  

 
“Teangacha oifigiúla a chur chun cinn 

 
18.-  Ní fhorléireofar aon ní i rialachán arna ndéanamh de bhun 

an Achta seo mar ní a thoirmisceann ar chomhlacht poiblí 
bearta breise a chur i ngníomh chun stádas teanga 
oifigiúla a chur chun cinn laistigh dá eagraíocht. 

 
(9) (a) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2020. ” 
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(b)    Fanfaidh aon scéim teanga arna ndaingniú ag an Aire faoi alt 
14 den Phríomh-Acht nó arna leasú faoi alt 16 den Phríomh-
Acht, i bhfeidhm go dtí go ndéanfaidh an tAire rialacháin de 
bhun na leasuithe san alt seo i ndáil leis an gcomhlacht poiblí 
sin nó i ndáil leis an aicme sin de chomhlachtaí poiblí a bheidh 
forordaithe de thuras na huaire.’ 
 

Feidhmeanna breise don Choimisinéir Teanga 
 
Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur i ndiaidh alt 21 (f):-  

 
“(g)  iniúchadh a dhéanamh ar gach Bille a thionscnófar i dTithe an Oireachtais 

agus tuairisc a thabhairt ar an tionchar a imreoidh an Bille sin, má ritear é, 
ar stádas agus ar úsáid teangacha oifigiúla an Stáit agus foilseofar an 
tuairisc sin i Meabhrán Mínitheach an Bhille. 

 
(h) iniúchadh a dhéanamh ar gach stráitéis de chuid an Stáit, an Rialtais nó 

aon chomhlachta phoiblí i ndáil le stádas nó le húsáid teanga oifigiúla 
agus tuarascáil a thabhairt do gach Teach den Oireachtas go bliantúil 
maidir leis an gcéanna.” 

 
An Ghaeltacht 

 
“(1)  Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur i ndiaidh alt 

11(5):-  
 

(6) (a) In ainneoin aon achtacháin eile, is í an Ghaeilge a bheidh 
mar theanga oibre gach oifige de chuid gach comhlachta 
phoiblí a bhfuil an oifig sin suite sa Ghaeltacht.  

 
(b)  In ainneoin aon achtachán eile, beidh gach seirbhís a 

chuireann comhlacht poiblí ar fáil don phobal i gcoitinne 
nó do sciar den phobal i gcoitinne i limistéar ar leith, ar lú 
an limistéar sin ná limistéar an Stáit agus a chuimsíonn 
limistéar Gaeltachta, beidh gach seirbhís a chuirtear ar fáil 
sa limistéar sin ar fáil trí mheán na Gaeilge ar théarmaí 
nach lú a buntáiste ná an tseirbhís a chuirtear ar fáil trí 
mheán an Bhéarla agus déanfar an tseirbhís a thairiscint 
go gníomhach sa dá theanga oifigiúla ar aon.” 

 
(2) - Leasaítear an tAcht um Údarás na Gaeltachta 1979 (arna leasú ag Acht 

na Gaeltachta 2012) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 8(6B):- 
 

“(6B)- San alt seo tá an bhrí chéanna ag “comhlacht poiblí” agus atá 
in alt 2 d’Achtanna na dTeangacha Oifigiúla 2003 go 2018. 
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(a)  Déanfaidh an t-Údarás seirbhísí pleanála a 

sheachadadh thar ceann na n-údarás áitiúil sa 
Ghaeltacht. 

 
(b)  Déanfaidh an t-Údarás gach seirbhís a chuireann an 

tAire Coimirce Sóisialaí agus an t-Aire Talmhaíochta, 
Bia agus Mara ar fáil don phobal i gcoitinne nó do 
sciar den phobal i gcoitinne sa Ghaeltacht a 
sheachadadh sa Ghaeltacht thar ceann na nAirí sin. 

 
(c)  Féadfaidh an t-Údarás, le toiliú an Aire, seirbhísí a 

sheachadadh thar ceann comhlachta phoiblí eile sa 
Ghaeltacht. 

 
(d)  Gach seirbhís a dhéanann an tÚdarás a 

sheachadadh, is trí mheán na Gaeilge a dhéanfar í a 
sheachadadh.” 

 
(3)  Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2020.’ 

 
Nóta míniúcháin: 
 
Tugtar an t-údarás don Aire de bhun na leasuithe seo rialacháin chuí sonraithe a 
dhéanamh maidir le seirbhísí ar leith, comhlachtaí poiblí ar leith agus aicme de 
chomhlachtaí poiblí ar leith ó thaobh na seirbhísí a chuirfear ar fáil as Gaeilge nó as 
Gaeilge agus as Béarla. Tagann na forálacha seo in áit na scéimeanna teanga a 
mbaineann cuid mhaith doiléire leo agus nár éirigh leo líon na seirbhísí a chuirtear ar 
fáil as Gaeilge a mhéadú mórán nó an caighdeán a bhaineann leo a fheabhsú 
mórán. 
 
Freisin tugtar ról don Choimisinéir agus don phobal maidir le cur i bhfeidhm ar aon 
dul leis an meicníocht urghaire faoi na hAchtanna Pleanála ó tharla an ghné láidir 
phoiblí a bhaineann le reachtaíocht teanga. 
 
Ina theannta sin, tugtar ról don Choimisinéir Teanga chun iniúchadh a dhéanamh ó 
thaobh na teanga de ar reachtaíocht mholta agus ar aon straitéis phoiblí a bhaineann 
le teanga oifigiúil a chur chun cinn m.sh. an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge. 
 
Cinntíonn na forálacha seo seirbhísí poiblí trí mheán na Gaeilge do mhuintir na 
Gaeltachta le dualgais chinnte shoiléire agus tugtar ról d’Údarás na Gaeltachta i 
seachadadh na seirbhísí sin de réir mar is cuí. Ní hea ról na Seirbhíse Poiblí an 
Ghaeltacht a Bhéarlú. 
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Ceannteideal 12: Leasú ar alt 31 den Phríomh-Acht & Ceannteideal 13 Leasú ar 
alt 32 den Phríomh-Acht (an Coimisiún Logainmneacha) 
 
Is mór an easpa ar shaol poiblí na hÉireann an Coimisiún Logainmneacha a bheith 
ar lár. Molaim a athbhunú leis an bhfoclaíocht seo a leanas:- 
 
“An Coimisiún Logainmneacha. 

 
(1)  Bunaítear comhlacht ar a dtabharfar An Coimisiún Logainmneacha ar na 

téarmaí céanna agus atá sa bharántas ina thaobh ón Aire Airgeadais dar 
dáta an 24ú lá de Dheireadh Fómhair 1946. 

 
(2)  Leasaítear alt 31 den Phríomh-Acht tríd “agus a bunaíodh le barántas ón 

Aire Airgeadais dar dáta an 24ú lá de Dheireadh Fómhair 1946” a 
scriosadh sa mhíniú ar “an Coimisiún. 

 
(3)  Féadfaidh an tAire aon ní a dhéanamh le rialacháin ar dealraitheach gur 

gá nó gur fóirsteanach é chun éifeacht a thabhairt don alt seo agus chun 
an Coimisiún Logainmneacha a rialáil, lena n-áirítear an barántas a 
dtagraítear dó i bhfo-alt (1) a leasú.” 

 
Nóta Míniúcháin: 
 
Cuireann na forálacha seo an Coimisiún Logainmneacha ar bhonn reachtúil agus 
tugann gach údarás is gá don Aire go gcomhlíonfadh an Coimisiún a chuid 
feidhmeanna, rud is gá chun críche Cuid 5 den Phríomh-Acht. 

 
Ceannteideal 14: Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht 
 

Leasú ar Sceideal an Phríomh-Achta 
 

(1) Leasaítear Chéad Sceideal den Phríomh-Acht tríd an méid seo a 
leanas a chur in ionad mír 1(1) agus mír 1(2) - 

 
“ 
(1) gach Roinn Stáit agus gach oifig bhunreachtúil; 

 
(2) (a) aonán arna bhunú de bhun achtacháin nó faoi 

(seachas Achtanna na gCuideachtaí); 
 

(b)  gach aonán eile arna bhunú (seachas faoi Achtanna 
na gCuideachta) nó arna cheapadh ag an Rialtas nó 
ag Aire Rialtais, lena n-áirítear aonán arna bhunú 
(seachas faoi Achtanna na gCuideachta) ag Aire 
Rialtas faoi scéim ar bith; 
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(c)  cuideachta (de réir brí Achtanna na gCuideachta) a 
bhfuil tromlach na scaireanna inti ag Aire Rialtais nó 
ag duine eile thar ceann Aire Rialtais; 

 
(d)  fochuideachta (de réir brí Achtanna na gCuideachta) 

de chuid cuideachta lena mbaineann mír (c); 
 
(e)  aonán (seachas fochuideachta lena mbaineann mír 

(d)) atá faoi rialú go díreach nó go hindíreach ag 
aonán lena mbaineann mír (a), (b), (c) nó (d); 

 
(f)  institiúid ard-oideachais a fhaigheann maoiniú poiblí; 
 
(g)  ball ar bith eile den Stát;  
 
(h)  in ainneoin aisghairm míreanna 1(1) and 1(2) den 

Chéad Sceideal den Phríomh-Acht, aonán ar bith a 
bhí ina chomhlacht poiblí (lena n-áirítear comhlachtaí 
nó codanna de chomhlachtaí arna bhforordú 
amhlaidh) de réir bhrí an Phríomh-Achta tráth a 
achtaíodh Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 
2018; 

 
(i)  aonán ar bith ag bheas ag feidhmiú de bhun 

conartha nó eile mar ghníomhaire thar ceann 
comhlachta phoiblí ag comhlíonadh feidhmeanna an 
chomhlachta phoiblí sin a mhéid is a bhaineann le 
comhlíonadh na bhfeidhmeanna áirithe sin amháin.” 

 
(2)  Leasaítear Chéad Sceideal den Phríomh-Acht tríd an méid seo a 

leanas a chur isteach in ionad mír 3:- 
 

“3.  Féadfaidh an tAire rangú a dhéanamh le rialacháin ar na 
comhlachtaí poiblí chun críocha an Achta seo de thuras 
na huaire.” 
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Nóta Míniúcháin: 
 
Sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht, liostaítear breis is 600 
comhlacht poiblí a chumhdaítear leis an Acht. Ní foláir Rialacháin a dhéanamh chun 
an Sceideal seo a thabhairt cothrom le dáta nuair a thagann athrú ar stádas 
comhlachtaí poiblí. Is am-íditheach agus neamhéifeachtúil an modh é chun a chinntiú 
go dtagann gach comhlacht poiblí faoi réim an Achta. Tá an leasú seo beartaithe 
chun foráil chineálach atá i gcomhréir le forálacha dá samhail i reachtaíocht eile a 
chur in ionad an Sceidil. D’fhágfadh an méid sin go dtiocfadh gach comhlacht poiblí, 
agus gach feidhm de chuid an chomhlachta poiblí a roinnfear ar chomhlacht eile, faoi 
réim an Achta go huathoibríoch. Tá an leasú seo bunaithe ar alt 6 den Acht um 
Shaoráil Faisnéise 2014. 
 
Leasú nua as an bpíosa:- 
 
Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 36:- 
 

“Cosc ar thoirmeasc ar Ghaeilge san ionad oibre 
 

37. -  (1) Ní ceadmhach d’aon fhostóir cosc a chur ar aon fhostaí dá 
chuid 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 i gcásanna ar leith ar 
ócáidí áirithe inar féidir leis an bhfostóir a chruthú go 
hoibríochtúil gur den riachtanas an cosc ar labhairt nó ar 
scríobh na Gaeilge go gcuirfí gnó an fhostóra i gcríoch. 

 
(2)  I gcás go gcinneann an Coimisinéir de bhun imscrúdú a 

reáchtálfar faoi Chuid 4 gur sháraigh fostóir fo-alt (1) féadfaidh 
an Coimisinéir a ordú go n-íocfaidh an fostóir sin cúiteamh nach 
mó ná 5,000 euro leis an bhfostaí ar tharla an sárú sin ina 
thaobh nó ina taobh.” 

 
Nóta Míniúcháin: 
 
Is minic agus is ró-mhinic a chuirtear cosc ar úsáid na Gaeilge san ionad oibre gan 
bun ná barr a bheith leis an gcosc céanna. Is pleanáil teanga fíor-éifeachtach sa treo 
mí-cheart é ar gá á chosc má táimid le cur le húsáid na Gaeilge sa tsochaí seo. 
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1.6 Aighneacht ó Phádraig Mac Fheargusa Uasal 
 

Ba mhaith liom aighneacht a dhéanamh maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla a 
láidriú. 
  
Ba chóir freagracht a chur ar an gCoimisinéir Teanga reachtaíocht a mholtar a 
iniúchadh, ar mhaithe le seasamh na Gaeilge sa chóras poiblí a chosaint. Má tá 
straitéis i leith an Ghaeilge agus an Ghaeltacht á cothú ag an stát, níor cóir go 
gcealódh ná go lagódh aon reachtaíocht nua an stratéis sin, de thaisme nó 
d’aonturas.  
  
Ba chóir dáta cinnte a chur leis an sprioc go mbeidh oifigí poiblí sa Ghaeltacht in ann 
feidhmiú trí Ghaeilge, seachas an stát a bheith ag brú athrú agus iompú teanga ar an 
nGaeltacht, mar atá ó aimsir na dTúdarach, agus isteach inár ré féin. 
  
Ba chóir spriocdháta cinnte a chur leis an gceannteideal go mbeidh Gaeilge líofacht 
ag 20% ar a laghad de iontrálaithe nua sa státseirbhís. Ní teanga oifigiúil go teanga 
seirbhíse poiblí. 
 
Níor mhiste, chomh maith, ceanglas a chur ar na coláistí oiliúna múinteoireachta, 
agus ar an Roinn Oideachais féin, múinteoirí atá inniúil ar an nGaeilge a labhairt 
agus a mhúineadh a sholáthar, chun go mbeidh rogha na teanga ar fáil do dhaltaí an 
stáit i gcoitinne. 
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1.7 Aighneacht ó Cholm Mac Séalaigh Uasal 
 

Is mian liom tacú go láidir le moltaí de chuid Conradh na Gaeilge i dtaobh Acht na 
dTeangacha Oifigiúla a láidriú. 
 
Seo a leanas achoimre ar na príomh-mholtaí:- 

 
1. Spriocbhliain a chur leis an gceannteideal go mbeidh Gaeilge inniúil ag ar 

a laghad 20% d’earcaithe nua sa státseirbhís go bliantúil. 
 
2. Spriocbhliain a chur leis an gceannteideal go mbeidh na hoifigí poiblí sa 

Ghaeltacht ag feidhmiú trí Ghaeilge. 
 
3. Spriocbhliain a chur leis an gceannteideal go mbeidh saoránach in ann a 

(h)ainm nó seoladh, nó iad araon, a úsáid leis an stát i gceachtar de na 
teangacha oifigiúla. 

 
4. Comharthaí tráchta, lasmuigh den Ghaeltacht, leis an nGaeilge agus leis 

an mBéarla ar chomhchéim a chur san áireamh sna ceannteidil. 
 
5. Breis freagrachtaí a thabhairt don Choimisinéir Teanga, m.sh. go mbeidh 

sé mar fhreagracht air iniúchadh a dhéanamh ó thaobh na teanga de ar 
reachtaíocht mholta agus ar aon straitéis phoiblí a bhaineann le teanga 
oifigiúil a chur chun cinn. 

 
6. Go dtiocfadh gach comhlacht poiblí, agus gach feidhm de chuid an 

chomhlachta poiblí a roinnfear ar chomhlacht eile, faoi réim an Achta go 
huathoibríoch, m.sh. Dublin Bikes. 
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1.8 Aighneacht ó Mhisneach 
 

Seo a leanas roinnt mhaith moltaí mar gheal ar an leasú a dhéanfar ar Bhille na 
dTeangacha Oifigiúla, mar aon le roinnt moltaí ginearálta. 

 
1. Breis freagrachtaí a thabhairt don Choimisinéir Teanga, m.sh. go mbeidh 

sé mar fhreagracht air iniúchadh a dhéanamh ó thaobh na teanga de ar 
reachtaíocht mholta agus ar aon straitéis phoiblí a bhaineann le teanga 
oifigiúil a chur chun cinn. 
 

2. Cumhachtaí pionósacha don Choimisinéir Teanga, m.sh. fíneálacha 
suntasach a ghearradh ar eagraíochtaí poiblí nach gcomhlíonann a gcuid 
dualgas teanga, nó ar eagraíochtaí príobháideacha a sháraíonn cearta 
teanga saoránach; cás cúirte a ghlacadh i gcásanna 
neamhghoilliúnachais. 
 

3. Go dtiocfaidh gach comhlacht poiblí, agus gach feidhm de chuid an 
chomhlachta poiblí a roinnfear ar chomhlacht eile, faoi réim an Achta go 
huathoibríoch, m.sh. Dublin Bikes. 
 

4. Deimhniú go bhfuil ceart ag gach duine seirbhísí sláinte (meabhairshláinte 
san áireamh) a fháil ina rogha de na teangacha oifigiúla. Dualgas a chur 
ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ar na hinstitiúidí 
oideachais leighis an seirbhís seo a chur ar fáil trí Ghaeilge roimh 
spriocbhliain áirithe. Go ndéanfar comhairliúchán le hÚdarás na 
Gaeltachta agus leis na coistí pleanáil teanga ar bhonn leanúnach mar 
gheall air seo. 
 

5. Cumas sa Ghaeilge a bheith riachtanach chun teach a cheannach nó a 
thógáil sa Ghaeltacht, nó chun gnólacht a bhunú ann. 
 

6. Deimhniú go bhfuil sé de cheart ag aon duine a rogha de na teangacha 
oifigiúla a labhairt sa láthair oibre más le duine tuillteanach atáthar ag 
caint. 
 

7. Cumas sa Ghaeilge a bheith riachtanach do gach post poiblí atá lonnaithe 
sa Ghaeltacht, roimh spriocbhliain áirithe. 
 

8. Deimhniú go bhfuil sé de cheart ag aon duine oideachas a fháil tríd a 
rogha féin nó rogha a dtuismitheoirí de na teangacha oifigiúla. 
 

9. Deimhniú go bhfuil sé de cheart ag aon duine déileáil leis na cúirteanna go 
hiomlán trí mheán na Gaeilge, de réir an bhunreachta. 
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10. Aitheantas oifigiúil a thabhairt do lucht labhartha na Gaeilge mar 
mhionlach bundúchasach. 
 

11. Cumas sa Ghaeilge a bheith riachtanach don Aire le freagracht an 
nGaeltacht sula n-ainmneofar é / í. 
 

12. Cumhachtaí pionósacha do Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta 
agus na nOileán sa chás go ndéanfar neamhaird ar toghairm dá gcuid. 
 

13. Na focail do 10 a athrú  - leasaítear an Príomh-Acht a chur in ionad alt 11- 
‘gur i nGaeilge, nó i mBéarla agus i nGaeilge, a mhéid a bheith sonraithe’ 
agus ‘seirbhísí sonraithe a sheachadadh don phobal’. 
 

14. Earcaíocht 15-(1) alt a chur tar éis alt 24(11) ceart go leor faoi 20% 
d'earcaithe nua a bheith inniúil sa Ghaeilge ach tagairt ar bith faoi 
postanna a bheith sainaitheanta roimh earcaíocht agus ceapacháin. 
 

15. Ainmneacha Comhlachtaí Poiblí aon cheann acu a bhunófar tar éis 
01/01/19 I nGaeilge amháin a bheidh a ainm tá cúpla comhlacht théis 
ainm Béarla a chur chun tosaigh roimhe seo níl dualgas ar bith orthu. 
 

16. Riaradh an Cheartais an méid a chur i ndiaidh alt 8(6) -sé sin 8(8) lá na 
Gaeilge nó suí amháin in aghaidh na bliana an leor sin an cuid eile den 
bhliain córas cúirte a reáchtáil trí Bhéarla i gCúirt Dúiche Gaeltachta gan 
coinníoll breitheamh le Ghaeilge a bheith ann chomh maith le fho-alt 8(8) 
níl Port Láirge nó Co.na Mí luaite don suí amháin in aghaidh na bliana. 
 

17. Spriocbhliain a chur leis an gceannteideal go mbeidh Gaeilge inniúil ag ar 
a laghad 20% d’earcaithe nua sa státseirbhís go bliantúil. 
 

18. Spriocbhliain a chur leis an gceannteideal go mbeidh na hoifigí poiblí sa 
Ghaeltacht ag feidhmiú trí Ghaeilge. 
 

19. Spriocbhliain a chur leis an gceannteideal go mbeidh saoránach in ann a 
(h)ainm nó seoladh, nó iad araon, a úsáid i gceachtar de na teangacha 
oifigiúla leis an stát. 
 

20. Comharthaí tráchta, lasmuigh den Ghaeltacht, leis an nGaeilge agus leis 
an mBéarla ar chomhchéim a chur san áireamh sna ceannteidil. 
 

21. Go mbeidh comhlachtaí móra (níos mó ná 250 fostaithe) clúdaithe faoin 
Acht. 
 

22. Athraigh 20% go 39.8% bunaithe ar fhigiúirí an daonáirimh. 
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23. Go mbeidh na meáin ag craoladh 39.8% den am as Gaeilge seachas TG4 
a ba choir a bheith ag craoladh 100% den am as Gaeilge, fógraíocht san 
áireamh.  Gach nuachtán agus iris a fhoilsítear in Éirinn go mbeidh leagan 
Gaeilge á fhoilsiú chomh maith. 
 

24. Go mbeidh 39.8% de na leabhair i Leabharlann gur leabhar as Gaeilge atá 
iontu. 
 

25. Go mbeidh sé mar choinníoll chun a fháil go mbeidh leagan Gaeilge den 
suíomh ann.  Ní bheidh an té in ann an suíomh a athnuachan muna bhfuil 
leagan Gaeilge déanta acu. 
 

26. Go mbeidh gach meaisín le rogha Gaeilge orthu. 
 

27. Go glactar le ainm agus seoladh Gaeilge an té gan ceist. 
 

28. Go glactar le fada ar na foirmeacha leictreonacha. 
 

29. Go mbeidh gach scannán, leabhar ar fáil mar rogha Gaeilge.  Ní gá ach 
3% nó 5% de na leabhar a bheith ar fáil as Gaeilge.  Is féidir níos mó a 
chló de réir mar atá éileamh. 
 

30. Ceart an Gaeilge a úsáid sa láthair oibre. 
 

31. Ceart post trí Ghaeilge a fháil.  Fíneáil ar an Roinn Leasa Shóisialaigh 
muna gcuirtear post trí Ghaeilge ar fáil. 
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1.9 Aighneacht ó Ite Ní Chionnaith Uasal 
 

Mar dhuine a tógadh le Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus atá ag úsáid / nó ag 
éileamh / seirbhísí Gaeilge ón Stát feadh mo shaoil, is gá dom a rá go mbraithim go 
láidir nach raibh sé riamh chomh deacair seirbhís i nGaeilge a fháil ó Oifigí Stáit. 
 
Dá bhrí sin tá sé fíorthábhachtach Acht na dTeangacha Oifigiúla a láidriú chun a 
chinntiú go gcuirfear seirbhís Ghaeilge ar fáil do phobal na Gaeltachta agus do 
phobal na Gaeilge ar fud na tíre atá ag lorg a leithéid.  
 
Níor chóir go gcaithfí linn mar shaoránaigh den dara grád. Ba chóir go mbeadh 
seirbhís chomh héifeachtach, chomh béasach agus chomh sciobtha ar fáil don té gur 
mian leis a ghnó a dhéanamh as Gaeilge is atá ar fáil don té a dhéanann a ghnó as 
Béarla. Níor chóir go mbeadh bacanna ar leith orthu siúd gur mian leo gnó a 
dhéanamh as Gaeilge. 
 
Chuige sin ba mhaith liom na moltaí seo a leanas a dhéanamh faoi leasú an 
Achta 
 

1. Go gcuirfí gach seirbhís poiblí ar fáil trí mheán na Gaeilge do mhuintir na 
Gaeltachta faoi 2020. 

 
2. Go gcuirfí seirbhís Ghaeilge ar fáil i ngach oifig poiblí stáit a bhíonn ag plé 

leis an bpobal trí chéile faoi 2025 ar a dhéanaí. 
 
3. Go mbeidh ar a laghad 20% d’fhostaithe nua earcaithe sa státseirbhís 

amach anseo inniúil i labhairt agus i scríobh na Gaeilge; 
 
4. Go mbeadh an Ghaeilge inmhianaithe (desirable an Bhéarla) do gach 

post stáit agus marcanna ag dul leis an gcáilíocht bhreise inmhianaithe 
seo sna scrúduithe iontrála scríofa agus ag boird agallaimh. 

 
5. Go gcuirfí deireadh le córas na scéimeanna teanga, córas nach bhfuil ag 

éirí leis ar bhealach ar bith, ach atá ag meilt am Roinn na Gaeltachta agus 
na gCoistí Gaeilge in Oifigí Stáit agus Institiúidí eile. Ba chóir go gcuirfí 
córas rialacháin ina n-áit, mar aon le plean teanga a léireodh conas agus 
cathain a chuirfeadh gach dream na rialacháin i bhfeidhm. Cabhraíonn 
plean teanga chun an Ghaeilge a chur chun cinn ach níor chóir go 
mbeadh na seirbhísí ná na cearta a chuirtear ar fáil do bhean nó d’fhear 
na Gaeilge ag brath ar a bhfuil scríofa sa phlean teanga. Ba chóir go 
soiléireofaí na seirbhísí agus na cearta sin sna rialacháin.  

 
6. Go gcuirfí foirmeacha an stáit ar fáil go dátheangach. 
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7. Go mbeadh sé de cheart ag gach saoránach a ainm / a hainm a úsáid as 
Gaeilge agus an leagan Gaeilge dá seoladh baile a úsáid. Go gcinnteofaí 
go mbeadh na córais teicneolaíochta in ann déileáil le hainmneacha, 
sloinnte agus seoltaí as Gaeilge; nach mbeadh sé riachtanach Mr. Ms. 
Mrs. Miss a chur le sloinnte Gaeilge agus nach gcuirfí moill ar phostas 
toisc go raibh an seoladh as Gaeilge. 
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1.10 Aighneacht ó Thadhg Ó Cruadhlaoich Uasal 

 
Tá sé soiléir domsa anois, i ndiaidh nach mór 15 bliana d’Acht na dTeangacha 
Oifigiúla 2003, go bhfuil gá leis an reachtaíocht a leasú chun feabhais. 
 
I measc na bhforálacha atá á moladh agam leis an Acht a láidriú, tá na moltaí seo a 
leanas:- 
 

1. Go gcuirfí gach seirbhís poiblí ar fáil trí mheán na Gaeilge do mhuintir na 
Gaeltachta faoi 2020. 

 
2. Go gcuirfí seirbhís dátheangach do gach duine eile in Éireann, i dtús i 

nGaeilge (an gnáth cló) agus an Béarla sa dara háit (i gcló iodálach) nó ar 
a laghad, ar chomhchéim. 

 
3. Go mbeidh ar a laghad 20% d’fhostaithe nua earcaithe sa státseirbhís 

amach anseo inniúil i labhairt agus i scríobh na Gaeilge, rud a 
shábhálfadh airgead ar an stát. 

 
4. Go gcuirfí deireadh le córas na scéimeanna teanga, chomh luath agus is 

féidir, a thuairisc an Coimisinéir Teanga le déanaí atá ag teipeadh, agus 
go gcuirfí córas rialacháin ina n-áit le rangú ar na comhlachtaí stáit mar 
chuid de seo. 

 
5. Go gcuirfí foirmeacha an stáit ar fáil go dátheangach (an Ghaeilge sa céad 

áit i gnáth cló, agus an Béarla i cló iodálach). 
 
6. Go mbeadh an ceart ag gach saoránach an leagan Gaeilge dá n-ainm 

agus dá seoladh baile a úsáid as Gaeilge*. 
 

* Thabharfadh sé seo spreagadh d’íomhá agus do stádas na 
Gaeilge sa mhórphobal trí chéile. 

 
1. Spriocbhliain a chur leis an gceannteideal go mbeidh Gaeilge inniúil ag ar 

a laghad 20% d’earcaithe nua sa státseirbhís go bliantúil. 
 
2. Spriocbhliain a chur leis an gceannteideal go mbeidh na hoifigí poiblí sa 

Ghaeltacht ag feidhmiú trí Ghaeilge. 
 
3. Spriocbhliain a chur leis an gceannteideal go mbeidh saoránach in ann a 

(h)ainm nó seoladh, nó iad araon, a úsáid i gceachtar de na teangacha 
oifigiúla leis an stát. 

 
4. Comharthaí tráchta, lasmuigh den Ghaeltacht, leis an nGaeilge agus leis 

an mBéarla ar chomhchéim a chur san áireamh sna ceannteidil. 
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5. Breis freagrachtaí a thabhairt don Choimisinéir Teanga, m.sh. go mbeidh 
sé mar fhreagracht air iniúchadh a dhéanamh ó thaobh na teanga de ar 
reachtaíocht mholta agus ar aon straitéis phoiblí a bhaineann le teanga 
oifigiúil a chur chun cinn. 

 
6. Go dtiocfadh gach comhlacht poiblí, agus gach feidhm de chuid an 

chomhlachta poiblí a roinnfear ar chomhlacht eile, faoi réim an Achta go 
huathoibríoch, m.sh. Dublin Bikes. 
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1.11 Aighneacht ó Chriostóir Ó Faoláin Uasal 
 

Maidir le ceannteideal 9: earcaíocht don earnáil phoiblí. 
 
Measaim nach leor é sprioc a bheith ag an stáit go mbeidh 20% d’earcaigh nua sa 
tseirbhís phoiblí ina gcainteoirí Gaeilge. Faoi láthair, is cur chuige deonach atá i 
bhfeidhm chun seirbhísí i nGaeilge a sholáthair don phobal. Má bhíonn 1% nó 20% 
d'earcaigh ina chainteoirí Gaeilge, ní bheidh an córas deonach seo in ann seirbhísí i 
nGaeilge a sholáthair don bpobal go héifeachtach.  
 
Is cóir go mbeidh dualgas ar chomhlachtaí poiblí seirbhís i nGaeilge ar aon 
chaighdeán leis na seirbhísí Béarla a chur ar fáil, is cóir go mbeidh dualgas ar 
chomhlachtaí poiblí líon na gcainteoirí Gaeilge a bheidh de díth sa chomhlacht chun 
an tseirbhís seo a cur ar fáil a mheas agus na poist sin a shainaithint mar phost le 
riachtanas Gaeilge.  
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1.12 Aighneacht ó Sheán Ó Suilleabháin Uasal 
 
 

Aighneacht maidir le Dréacht-Cheannteidil Bhille na dTeangacha Oifigiúla. 
 
I mo thuairimse, ba chóir go mbeadh ‘Oifig na Gaeilge’ nó ‘Roinn na Gaeilge’ ag gach 
údarás áitiúil agus gach eagras san earnáil phoiblí, thuaidh agus theas sa tír seo.  
 
Ins an roinn sin bheadh duine amháin, ar a laghad, agus níos mó de réir méide an 
údaráis.  
 
Bheadh an oifig sin freagrach as cur chun cinn na Gaeilge san údarás sin, ina measc 
siúd, gnóthaí a bhaineann le Acht na dTeangacha Oifigiúla ach, níos tábhachtaí na 
sin, go mbeadh an oifig sin ann chun seirbhís don phobal a chur ar fáil trí Gaeilge.  
 
Go mbeadh córas i bhfeidhm i ngach údarás san earnáil phoiblí ag tabhairt rogha do 
custaiméirí ag an gcéad pointe ag a ndéantar teagmháil chun rogha a phiocadh 
‘Gaeilge’ nó ‘Béarla’.  Bheadh an oifig sin ag feidhmiú go huile is go hiomlán trí 
mheán na Gaeilge. 
 
Tuigim gur cabhair mhór dá mbeadh céatadán d’earcaithe nua sa státseirbhís agus 
sa chóras áitiúil inniúil sa Gaeilge ach, sa bhreis ar sin, mura bhfuil oifig atá 
tiomnaithe go hiomlán don Ghaeilge, ní fiú tada é. 
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1.13 Aighneacht ó Mhuiris Siodóid Uasal 
 

Thar  mo  cheann  féin  agus  thar  ceann  Ghlór  an  Mhuilinn  agus  phobal  Gaeilge  
an  Mhuilinn  Chearr  trí  chéile  táim  ag  cur  na  haighneachta  seo  agus  na  moltaí  
thíos shonraithe  faoi  bhur  mbráid  agus  ag  tacú  is  ag  treisiú  le  moltaí  uile  
Chonradh  na  Gaeilge  agus  gach  páirtí  agus  ghrúpa  eile  atá  ag  iarraidh  
seasamh  agus  stádas  dlíthiúil  ár  dteanga  náisiúnta  a  chur  chun  cinn  i  dtreo  
na  staide  agus  na  céime  atá  dlite  di  agus  arb  é  dualgas  ár  bpairliminte  
náisiúnta  sin  a  aithint  le  reachtaíocht  fhreagrach. 
 
Moltaí: 

 
1. Go  gcuirfear  spriocbhliain  leis  an  gceannteideal  go  mbeidh  inniúlacht  

Ghaeilge  ag  20%  ar  a  laghad  de  earcaigh  nua  sa  státseirbhís  gach  
bliain  uaidh  sin  ar  aghaidh. 
 

2. Go  gcuirfear  spriocbhliain  leis  an  gceannteideal  go  mbeidh  na  hoifigí  
poiblí  uile  sa  Ghaeltacht   ag  feidhmiú  trí  Ghaeilge  as  sin  amach. 
 

3. Go  gcuirfear  spriocbhliain  leis  an  gceannteideal  go  mbeidh  gach  
saoránach  in  ann  a  (h)ainm  nó  seoladh  nó  iad  seo  araon  a  úsáid  i  
gceachtar  de  na  teangacha  oifigiúla in  aon  chumarsáid / 
chomhfhreagras  leis  an  Stát. 
 

4. Go  mbeidh  áit  mar  cheannteideal  ag  an  Ghaeilge  agus  an  Béarla    
a  bheith  ar  comhchéim  ar  na  comharthaí  tráchta  lasmuigh  den  
Ghaeltacht. 
 

5. Go  dtabharfar  breis  freagrachta  don  Choimisinéir  Teanga;  go  
gcuirfear  freagracht,  mar  shampla,  air  as  iniúchadh  a  dhéanamh  ó  
thaobh  na  teanga  de  ar  aon  reachtaíocht  mholta   agus  ar  aon  
straitéis  phoiblí  a  bhaineann  le  teanga  oifigiúil  a  chur  chun  cinn. 
 

6. Go  dtiocfaidh  gach  comhlacht  phoiblí  agus  gach  feidhm  de  chuid  
comhlachta  phoiblí  a  roinntear  ar  chomhlucht  eile  faoi  réim  an  Achta  
go  huathoibríoch. 
 

7. Nach  bhfágfar  aon  tuismitheoirí  atá  ag  iarraidh  oideachais  céad  nó  
dara  leibhéal  trí  Ghaeilge  dá  gclann  gan  a  leithéid  a  bheith  ar  fáil  
dóibh. 
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Aguisín 2: Taifead Chruinnithe an Chomhchoiste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 

 

 
 
 
 
2.1 Cruinniú an 7 Samhain 2017 

 
Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán  

 
Tháinig an Comhchoiste le chéile ar 17:00 

 
COMHALTAÍ I LÁTHAIR: 

 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív,*  An Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh, 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin,  An Seanadóir Brian Ó Domhnaill, 
 
An Teachta Dála Fergus O'Dowd, 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín. 

 
* Mar ionadaí ar An Teachta Dála Pat The Cope Gallagher. 

 
I láthair: An Teachta Dála Denise Mitchell. 

 
BHÍ AN TEACHTA DÁLA CATHERINE CONNOLLY I GCEANNAS. 

 
Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017 

 
Cathaoirleach: Tá ceathrar comhaltaí i láthair agus is féidir linn tús a chur leis an 
gcruinniú. Tá leithscéal faighte agam ón Teachta Éamon Ó Cuív. 
 
Inniu déanfaimid plé ar an scéim ginearálta agus na dréacht cheannteidil de Bhille na 
dteangacha oifigiúla (leasú) 2017 le hionadaithe ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta. Cuirim céad míle fáilte roimh an Dochtúir Aodhán Mac Cormaic, stiúrthóir 
na Gaeilge, an tUasal Micheál Ó Conaire, príomhoifigeach, agus Tríona Ní 
Mhathúna, Uasal. Beidh seisiún poiblí againn ar dtús agus ansin beidh seisiún 
príobháideach againn chun na mionsonraí a phlé. Tá sé tábhachtach tús poiblí a 
chur leis an bplé mar táimid ag fanacht le fada an lá ar an dréacht Bhille seo. Tá an-
tábhacht ag baint leis, go háirithe i bhfianaise an Choimisinéara Teanga agus na 
deacrachtaí atá againn faoi láthair maidir leis na scéimeanna teanga nach bhfuil ag 
feidhmiú agus maidir le cúrsaí earcaíochta mar a bhaineann siad le daoine le 
Gaeilge. 
 
Cléireach don Choiste: Ba mhaith liom na finnéithe a chur ar a n-aird go bhfuil siad, 
de bhua alt 17(2)(l) den Acht um Chlúmhilleadh 2009, faoi chosaint ag lán-phribhléid 
maidir leis an bhfianaise a thugann siad don choiste seo. Má ordaíonn an coiste do 
na finnéithe, ámh, éirí as fianaise a thabhairt i leith ní áirithe agus má leanann siad 
dá tabhairt, níl siad i dteideal tar éis sin ach pribhléid cháilithe i leith na fianaise acu.  
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Ordaítear dóibh nach dtabharfar ach fianaise a bhaineann le hábhar na n-imeachtaí 
seo agus fiafraítear dóibh cleachtadh parlaiminte a urramú nach chóir, más féidir, 
daoine ná eintiteas a cháineadh ná líomhaintí a dhéanamh ina n-aghaidh, ina ainm, 
ina hainm nó ina n-ainmneacha ar shlí ar bhféadfaí iad a aithint. Ba mhaith liom iad a 
chur ar an eolas go ndéanfar na ráitis tionscnaimh a chuireann siad faoi bhráid an 
choiste a fhoilsiú ar shuíomh ghréasáin an choiste tar éis an chruinnithe seo. 
Meabhraítear do chomhaltaí an cleachtadh parlaiminte atá ann le fada nár chóir 
dóibh tuairimí a thabhairt maidir le duine atá taobh amuigh de na Tithe nó le 
hoifigeach ina ainm nó ina hainm nó ar shlí ina bhféadfaí é nó í a aithint. 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Gabhaim mo bhuíochas leis an gcoiste as ucht 
an cuireadh a thabhairt dom labhairt anseo inniu. Tá mé anseo inniu, dar ndóigh, le 
labhairt faoi cheannteidil Bhille na dteangacha oifigiúla (leasú) 2017. Déarfainn go 
dtuigeann an coiste an cúlra maidir leis an athbhreithniú ar an Acht teanga. Foilsíodh 
torthaí an athbhreithnithe i mí Aibreán 2014. Mar atá a fhios ag an gcoiste, bhí go 
leor míshástacht le cuid de na leasuithe a bhí molta sa chéad leagan den Bhille 
leasaithe a d'eascair ón athbhreithniú sin agus níor foilsíodh riamh é dá bharr. D'iarr 
an t-iarAire Stáit, an Teachta Seán Kyne, athbhreithniú eile a dhéanamh ar an mBille 
nuair a cheapadh é don aireacht anuraidh. Tar éis thréimhse comhairliúcháin i mí 
Mheithimh na bliana seo, foilsíodh ceannteidil an Bhille nua. Is dóigh go bhfuil cur 
amach maith ag an gcoiste ar an bpointe seo ar céard atá sna ceannteidil. Níl sé i 
gceist agam mar sin dul tríd na ceannteidil ceann i ndiaidh cheann ach tabharfaidh 
mé léargas ar na spriocanna atá againn leis an mBille. 
 
Ba chóir a rá i dtosach gurb é an bunfhadhb atá againn leis an mBille nua seo ná 
cinntiú go leanann an tAcht do bheith ina thacaíocht éifeachtach do gach duine ar 
mhian leo seirbhísí d'ardchaighdeán i nGaeilge a fháil ón Stáit. Ó mo thaithí féin agus 
taithí na Roinne de agus ón bhfianaise atá ar fáil ó thaighde ó Oifig an Choimisinéara 
Teanga agus ó na heagrais Ghaeilge agus grúpaí eile, creidim go bhfuil éileamh ann 
i measc an phobail ar sheirbhísí a bheith ar fáil i nGaeilge. Ní hamháin sin ach tá an 
pobal ag súil go mbeidh na seirbhísí a bheidh ar fáil ar chomhchéim leis na seirbhísí 
a cuirtear ar fáil i mBéarla. Tá mé cinnte go bhfuil cur amach ag comhaltaí an choiste 
air sin óna dtaithí féin. Is iarracht í an Bille seo tríd na ceannteidil éagsúla an 
timpeallacht a chruthú ina mbeidh ról níos lárnaí ag an teanga in obair an Stáit agus 
go mbeidh an teanga níos feiceálaí agus go mbeidh fáil i bhfad níos leithne ar 
sheirbhísí trí Ghaeilge, agus ní hamháin sin ach go mbeidh tuiscint i bhfad níos fearr 
ag an tsaoránach ar na seirbhísí atá ar fáil dó nó di agus cén caighdeán seirbhíse ar 
cheart a bheith ag siúl leis. 
 
Tá iarracht déanta sna ceannteidil seo dul i ngleic le dhá mhórcheist: na scéimeanna 
teanga agus an earcaíocht sa tseirbhís phoiblí. Mar atá a fhios ag an gcoiste, 
cuireadh córas na scéimeanna ar bun chun cur le líon agus caighdeán na seirbhísí trí 
Ghaeilge a bheadh á gcur ar fáil ag na comhlachtaí poiblí don phobal. Tá próiseas 
daingnithe na scéimeanna dúshlánach ach tá dul chun cinn áirithe déanta ó thaobh 
seirbhísí de ó cuireadh na scéimeanna ar bun.  
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Ag an am céanna, tá sé aitheanta againn go raibh agus go bhfuil go leor deacrachtaí 
leis an gcóras. Ina thráchtaireacht níos túisce i mbliana, chuala muid ón gCoimisinéir 
Teanga faoi na laigeachtaí a bhaineann le córas na scéimeanna teanga. Ba mhór an 
cuidiú an tráchtaireacht sin agus tógadh na hargóintí a rinne sé ar bord agus muid ag 
dréachtú na gceannteideal. Mar sin, mar chuid den Bhille nua, tá sé i gceist córas na 
gcaighdeáin a thabhairt isteach anseo in Éirinn. Faoin gcóras seo, beidh rangú le 
déanamh ar chomhlachtaí poiblí ag baint úsáid as rialacháin chun caighdeán a 
leagan síos do na comhlachtaí seo. Ar an mbealach seo, bheadh muid in ann a 
chinntiú go mbeadh na caighdeáin is ard ó thaobh úsáid na Gaeilge de bainteach leis 
na heagraíochtaí a mbíonn ag soláthar seirbhísí don phobal, go háirithe pobal na 
Gaeilge agus na Gaeltachta. 
 
Táthar ag súil go mbeidh an córas seo níos éifeachtaí ó thaobh chearta an 
tsaoránaigh a chosaint agus go laghdódh sé an t-ualach riaracháin a bhaineann le 
haontú scéimeanna teanga faoi láthair. Má tá an córas nua seo chun a bheith 
éifeachtach, beidh orainn díriú ar chúrsaí earcaíochta. Is é ceann de na 
príomhfhadhbanna a chuireann bac ar sheirbhísí a chur ar fáil trí Ghaeilge nach 
bhfuil na daoine leis na scileanna cuí fostaithe sna hoifigí cuí. Má táimid chun 
feabhas a chur ar seo, caithfidh an Stát líon na bhfostaithe Stáit atá in ann seirbhísí a 
chur ar fáil trí Ghaeilge a mhéadú agus a chinntiú go bhfuil Gaeilge ar a dtoil ag 
oifigigh Stáit atá ag feidhmiú i gceantair Ghaeltachta. 
 
Chun an cheist seo a fhiosrú, labhair muid le Ranna Stáit éagsúla le linn dréachtú na 
gceannteideal agus tá plé leanúnach ar bun leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe agus leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí maidir le ceist na 
hearcaíochta.  Beidh sé mar chuspóir sa Bhille go mbeidh 50% de na daoine nua a 
earcaítear don tseirbhís phoiblí ina gcainteoirí Gaeilge, go mbeidh gach oifig phoiblí 
atá lonnaithe sa Ghaeltacht ag feidhmiú trí Ghaeilge agus go mbeidh na comhlachtaí 
in ann freastal ar an éileamh ón bpobal ar sheirbhísí trí Ghaeilge. Ní tharlóidh sé seo 
thar oíche. Tuigimid sin. Creidim gurb í an earcaíocht croílár na ceiste agus táim 
dóchasach gur féidir tógáil, ar bhonn céimiúil, ar líon na bhfostaithe le Gaeilge agus, 
ag eascairt as sin, go mbeidh muid in ann feabhas a chur ar sholáthar seirbhísí trí 
Ghaeilge mar is cóir. 
 
Is iad sin na mórphointí ó na ceannteidil. Mar a thuigfidh baill den choiste, tá roinnt 
mhaith ábhair eile chomh maith, mar shampla dualgais chomhlachtaí poiblí maidir le 
hainmneacha, seoltaí agus foirmeacha oifigiúla i nGaeilge. Táimid ag iarraidh cinntiú 
go n-éascóidh comhlachtaí poiblí úsáid ainmneacha agus seoltaí sa dá theanga 
oifigiúla. Is rud bunúsach é seo ach is rud fíor-thábhachtach é freisin. Táimid ag 
iarraidh cinntiú go mbeidh ainmneacha Gaeilge agus lógónna i nGaeilge ag gach 
comhlacht Stáit mar go bhfuil siombalachas láidir ag baint leis na nithe seo. Tá sé 
tábhachtach go mbeadh an Stáit ag léiriú meas ar ár gcéad teanga náisiúnta agus is 
modh díreach agus simplí é seo chun é sin a dhéanamh. 
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Cá bhfuil muid anois leis an mBille? Faoi láthair táimid ag obair i gcomhréir le 
dréachtóir in Oifig an Ard-Aighne chun an Bille a dhréachtú. Ag an am céanna agus 
muid ag foilsiú na ceannteidil, táimid i mbun comhairliúcháin leis na Ranna Stáit 
ábhartha, grúpaí Gaeilge agus Gaeltachta, an Coimisinéir Teanga agus páirtithe 
leasmhara eile le cinntiú go mbeidh an Bille is fearr, is éifeachtaí agus is láidre gur 
féidir a bheith againn le tabhairt ós comhair an Oireachtais. Tá na ceannteidil curtha 
faoi bhráid an chomhchoiste ar mhaithe le scrúdú réamhreachtach a dhéanamh 
orthu. Tá súil againn go mbeidh an Bille ar chlár reachtaíochta an Rialtais ag tús 
2018. Creidim go láidir gur ag obair i gcomhar lena chéile is fearr a bhainfimid torthaí 
dearfacha amach don teanga agus do phobal na Gaeilge.  
 
Ag deireadh an lae tá na cuspóirí céanna againn ar fad. Is é sin an teanga a chur 
chun cinn sa Státchóras agus í a thabhairt ar aghaidh go dtí an chéad ghlúin eile. 
 
Cathaoirleach: Ar dtús beidh ceisteanna ginearálta agus ansin beidh seisiún 
príobháideach againn. B'fhéidir go gcuirfidh na baill ceisteanna ginearálta, ag díriú 
isteach ar na ceisteanna atá tábhachtach. 
 
An Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh: Cuirim céad fáilte roimh na finnéithe. Táimid 
thar a bheith sásta go bhfuil muid ag an staid seo agus go bhfuil muid ag plé an Bille 
seo. Ceapaim go nglacann chuile duine ar an gcoiste seo leis go bhfuilimid ag 
iarraidh brú ar aghaidh leis an reachtaíocht chomh sciobtha agus is féidir. Aithnímid 
chomh maith céanna, ó bheith ag caint leis an gCoimisinéir Teanga agus le 
heagraíochtaí Gaeilge, go bhfuil deacrachtaí ollmhóra le cur i bhfeidhm an Achta mar 
atá. Maidir le ceist atá sna meáin arís inniu, bhí an Coimisinéir Teanga ag caint ar 
maidin maidir le comhlachtaí a chuireann seirbhísí ar fáil i gceantair Gaeltachta ar 
son Ranna Stáit nó comhlachtaí Stáit. An bhfuil sé i gceist go mbeidh sé sin clúdaithe 
i bhforálacha an Bhille nua? Mar shampla, má tá an Roinn Sláinte ag úsáid 
comhlacht príobháideach le seirbhísí sa nGaeltacht a sholáthar ar a son, an mbeidh 
sé sin clúdaithe faoin Acht nua? 
 
Is é an taithí atá againn ná go bhfuil cuid mhaith de na Ranna Stáit an-dona ó thaobh 
seirbhísí Gaeilge agus mar sin de, de réir na tuairiscí bliantúla a chuireann an 
Coimisinéir Teanga amach. Ó thaobh na comhráite atá ar bun leis an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, an bhfuil na finnéithe dóchasach go bhfuil an 
Roinn tiomanta agus dáiríre maidir leis an Acht nua seo, go háirithe ó thaobh na 
spriocanna dúshlánacha i leith earcaíocht? Caithfidh sí bheith lán taobh thiar dóibh 
siúd. Le bheith fírinneach, bhí an Roinn an-dona ó thaobh cur i bhfeidhm an scéim 
teanga a bhí aici féin. Bhí drochthaithí ag an gCoimisinéir Teanga léi de réir mar a 
thuigim. Bheadh sé sin tábhachtach. 
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Ó thaobh na rialachán, bhí Dochtúir Mac Cormaic ag caint ar rangú comhlachtaí. Cén 
chaoi a shamhlaíonn na finnéithe a tharlóidh an rangú sin? Cén rangú a bheidh i 
gceist? An mbeidh catagóir A, B agus C ar nós na catagóirí Gaeltachta? Cén chaoi a 
ndéanfar briseadh síos air sin? Cén chaoi a roghnófar an ceann ina gcuirfear 
comhlacht faoi leith? 
 
Tá caint ar earcaíocht sa Státseirbhís agus go mbeidh 20% de na daoine inti inniúil 
ar an nGaeilge agus in ann seirbhís a thabhairt tríthi. Cén caighdeán Gaeilge a 
mbeifear ag súil leis ón ndream seo? An mbeidh muid ag caint ar lucht na cúpla focal 
nó an mbeifear ag úsáid caighdeán ar nós Theastas Eorpach na Gaeilge, TEG, atá 
aitheanta ar fud na hEorpa? An gcaithfidh duine caighdeán TEG a bhaint amach sula 
nglacfar leis go bhfuil sé nó sí inniúil agus incháilithe ó thaobh Acht na dteangacha 
oifigiúla de? Má táimid ag caint ar 20% den Státseirbhís agus na comhlachtaí seo, cé 
mhéad duine a bheadh i gceist go garbh? Cathain a shamhlaíonn na finnéithe go 
tiocfaimid le 20%? Chonaic muid taithí an Thuaiscirt nuair a bhí comhionannas a chur 
i bhfeidhm sa gcóras póilíneachta. Leagadh tréimhse ama síos - sílim gur cúig bliana 
a bhí i gceist - le comhionannas a bhaint amach. Cén sórt scála ama a bheadh muid 
ag caint faoi ó thaobh an 20% seo a bhaint amach tar éis na cainteanna a bhí ag na 
finnéithe? 
 
An bhfuil comhráite ar bun maidir le comhlachtaí príobháideacha sa Stáit? Tuigim go 
bhfuil méid áirithe oibre ar siúl ag coimisinéir teanga na Breataine Bige agus go bhfuil 
cumhachtaí áirithe aige le hiarraidh ar comhlachtaí príobháideacha an Bhreatnais a 
úsáid níos mó agus i mbealach i bhfad níos feiceálaí. An bhféadfaí sin a thabhairt 
san áireamh san Acht seo? Sílim go bhfuil go leor ceisteanna ansin agus go bhfuil 
cuid de na croícheisteanna san áireamh. Bheadh mé an-sásta na freagraí a 
chloisteáil. 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Maidir leis an cheist faoin rud a tharla i Ros a' 
Mhíl, níl rud mar sin inghlactha. Bímid i gcónaí ag caint faoin deacracht a bhaineann 
le daoine le Gaeilge agus le scileanna arda ar nós dochtúirí, síceolaithe agus araile a 
fháil. Tá sé deacair ag an earnáil Stáit postanna le Gaeilge mar sin a líonadh sna 
ceantair Ghaeltachta. Maidir leis an bpost áirithe atá i gceist, tá cónaí orm agus ar an 
Seanadóir féin i gConamara, agus tá a fhios agam go bhfuil neart daoine le Gaeilge 
thart a bheadh in ann post ar nós an post i Ros a' Mhíl a chomhlíonadh. Caithfidh go 
mbeidh bealach níos fearr ann chun tabhairt faoin fhadhb sin a réiteach. Más buan 
mó chuimhne, bhí plé againn leis an gCoimisinéir Teanga agus bhreathnaigh muid ar 
bhealaí le tabhairt faoi sin. B'fhéidir gur bhféadfaí breathnú ar chonarthaí áirithe. 
 
Bhí muid ag caint ag pointe amháin ar chonarthaí a bhaineann infheictheacht mhór 
leo, conarthaí ar nós ceann Dublinbikes, cé gur comhlacht príobháideach é. Is léir go 
bhfuil tionchar mór ag an comhlacht sin agus go bhfuil sé le feiceáil ag chuile duine. 
Níl sé sásúil go mbeadh na rothair sin ag dul thart gan Ghaeilge orthu. Níl a fhios 
agam i ndáiríre an bhfuil Gaeilge ar an tseirbhís toisc nár úsáidim é, ach is é sin an 
cineál rud go mbeadh muid in ann déileáil leis.  
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Bheadh muid in ann teacht ar mheicníocht le conarthaí áirithe a aithint agus iad a 
chur san áireamh san Acht. Is é an freagra gearr atá ar cheist Ros a' Mhíl ná gur 
daoine le Gaeilge iad tromlach na ndaoine agus na gcustaiméirí a bhíonn ann. Ní 
bheadh sé sásúil dúinn mar Roinn go mbeadh ar daoine bheith ag plé leis an Stát i 
Ros a' Mhíl trí mheán an Bhéarla. 
 
An Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh: Ar an gceist sin, nár chóir go mbeadh an 
freagracht céanna ar fhochomhlacht agus atá ar an Roinn? 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Sílim go gcaithfimid breathnú ar an gceist. Bhí 
smaointe ag an gCoimisinéir Teanga faoi sin agus phléigh muid leis iad. Sílim go 
gcaithfimid breathnú níos géire air sin, go háirithe ar rudaí ar nós an cás sin a tharla 
ar maidin. Bhí go leor ceisteanna ag an Seanadóir. Maidir leis an gceann faoin Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, bhí cúpla cruinniú againn leis an Roinn agus 
bhí na hoifigigh thar a bheith cabhrach agus dearfach i rith na comhráite uilig a bhí 
againn. D'aithin siad go raibh fadhb ann leis an earcaíocht agus le líon na ndaoine le 
Gaeilge sa Státchóras agus go bhfuil deacracht ann maidir le postanna le Gaeilge. 
Nuair a ceapadh mé féin agus mo chomhghleacaí, an tUasal Ó Conaire, inár 
bpostanna ag deireadh na bliana seo caite, ghabh muid timpeall na Ranna Stáit uilig 
ag caint leis na hoifigigh pearsanra. Fuair muid tacaíocht don rud a bhí muid ag díol 
leo - seachas i Roinn nó dó - is é sin go raibh gá le níos mó daoine le Gaeilge a fháil 
isteach sa Státchóras. Luaigh siad cúis na deacrachta agus bhí sé thar a bheith 
simplí.  
 
Bhí orthu daoine a fháil le scil ar leith ar chostas neodrach do na Ranna seo. Dá 
mbeadh siad in ann teacht ar thuilleadh daoine le Gaeilge, chuirfidís fáilte mór 
rompu.  Tá a fhios agam go bhfuil sé aitheanta ag an Seirbhís um Cheapacháin 
Phoiblí go bhfuil fadhb ann i dtaobh an bhealach ina láimhseáladh na comórtais. Tá 
sí tar éis breathnú ar na córais agus, go bhfios dúinn agus má tá an ceart agam, tá 
roinnt tweaking déanta aici ar an gcóras a úsáidtear. Tá sí ag dul sa treo agus go 
mbeidh toradh níos fearr ar na comórtais atá aici le haghaidh tuilleadh daoine le 
Gaeilge a sholáthar don Státchóras. Is fadhb mór é. Chuaigh muid ag go leor Ranna 
agus dúirt siad nach raibh siad in ann daoine le Gaeilge a fháil. Is é sin ceann de na 
deacrachtaí. Chun dul ar ais go buncheist an Seanadóra, go ginearálta tá na daoine 
a bhfuil muid ag plé leo sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe thar a bheith 
cabhrach. Aithníonn siad go bhfuil fadhb ann agus bíonn siad ag iarraidh tacú le 
réiteach na faidhbe a aimsiú. 
 
Ar cheist na rialachán agus rangú a dhéanamh ar na comhlachtaí, tá roinnt 
mhachnaimh déanta againn air seo. I dtaobh an rangaithe, tá roinnt rudaí a 
sheasann amach. Fhéadfaí a rá gur féidir leis na Ranna Stáit, go háirithe dóibh siúd 
a bhfuil interface mór acu leis an bpobal, a chur isteach i rangú amháin. Bheadh 
rangú eile ann i leith na hearnála tríú leibhéal. Bheadh ceann eile do na húdaráis 
áitiúla. 
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Tá a lán rudaí a tharlóidh anseo go nádúrtha agus a bheadh éasca. Is é an áit ina 
bheidh an deacracht ná nuair a tagtar síos go dtí cuid de na comhlachtaí poiblí - 
comhlachtaí leath-Stáit. Beidh cinneadh le déanamh maidir le conas a dhéileálann na 
comhlachtaí seo leis an bpobal. Is léir go bhfuil dreamanna ar nós an HSE a bhfuil 
interface mór acu leis an bpobal. Nuair a tagtar síos go dtí comhlachtaí ina bhfuil 
cúpla duine ag obair ag plé le hábhair nimhneach nó whatever, anseo caithfear a rá 
cén sórt catagóir inar chóir iad a chur. Is é sin an áit ina mbeidh na deacrachtaí. Ní 
dóigh liom go mbeidh deacrachtaí leis na príomhchomhlachtaí. Tá go leor 
machnaimh á dhéanamh againn air seo agus táimid ag breathnú air. Chas muid le 
Rialtas na Breataine Bige freisin agus chuaigh a ionadaithe tríd na deacrachtaí a bhí 
acu. Tá siadsan ag feidhmiú córas na caighdeán le roinnt blianta. Ag pointe amháin 
tháinig an córas beagnach go dtí lán stad mar gheall ar chomh casta a bhí na 
caighdeáin a leagadh síos. Is rud amháin nach bhfuil muid ag iarraidh é sin. Tá sé 
sách deacair bheith ag plé le scéimeanna teanga. Níl muid ag iarraidh críochnú suas 
le córas eile atá chomh casta leis agus lena thagann an t-uafás riaracháin. Táimid ag 
iarraidh go mbeidh na caighdeáin a leagfaidh muid amach chomh simplí agus is 
féidir. 
 
Tá súil againn go mbeidh muid in ann dréacht chaighdeáin nó dréacht rialacháin a 
chur le chéile mar phlécháipéis nuair a bheidh an Bille réidh le dul tríd an Oireachtas. 
 
An Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh: An é sin le rá nach mbeadh na rialacháin 
mar chuid den bhun reachtaíocht? 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Déanfar na rialacháin astu féin. Is é sin an 
bealach ina dhéantar é seo. Bheadh sé an-chasta dá mbeadh rialacháin san Acht. 
Nuair atáthar ag plé leis an oiread sin comhlachtaí poiblí, ní mhaith le go mbeadh na 
rialacháin istigh sa phríomh reachtaíocht. Dá mbeadh ceann le leasú, bheith orainn 
teacht ar ais agus an próiseas a chur tríd na Tithe arís. Is fearr é a dhéanamh mar 
sin. 
 
Is é sin atá déanta sa Bhreatain Bheag freisin. Tá na rialacháin nó na caighdeáin 
istigh i rialachán. Is é sin an coincheap ach beimid ag súil go mbeadh muid in ann 
rud éicint a chur ar fáil mar phlécháipéis in éineacht leis an mBille le go dtuigfidh Baill 
céard faoi a bhfuil muid ag caint agus an Bille ag dul tríd na Tithe. 
 
Bhí cúpla rud eile ag an Seanadóir. Ar an 20% agus an caighdeán a bheadh muid ag 
úsáid ina leith, déileálfaidh mé leis an gcaighdeán ar dtús. Tá cúpla rud ann a 
dhéanann an scéal casta. Arís, tá áiteanna ar nós an oifig atá againn sna Forbacha 
ina dhéantar an gnó uilig trí mheán na Gaeilge. Bímid ag súil go bhfaighimid daoine 
le hardchaighdeán scileanna teanga idir labhartha agus scríofa isteach ansin. Is 
beithíoch ar leith é sin. Caithfimid teacht ar bhealach le déileáil leis sin. Is ceann de 
spriocanna na gceannteideal é go mbeidh na hoifigí Gaeltachta uilig ag feidhmiú trí 
mheán na Gaeilge amach anseo. Caithfimid bheith ar an airdeall faoi sin.  
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Nuair a bhfaighimid daoine isteach sna hoifigí sin, caithfimid bheith cinnte go bhfuil 
na scileanna ar ardchaighdeán acu. Tá sé difriúil ansin nuair a tagtar go dtí Ranna 
Stáit atá lonnaithe ar Shráid Chill Dara, mar shampla. B'fhéidir go dteastaíonn 
leibhéal difriúil Gaeilge ansin. Braitheann sé go leor ar an bpost agus ar an ngrád atá 
i gceist. Bheifí ag súil go mbeadh duine ar leibhéal príomhoifigigh nó leibhéal 
príomhoifigigh cúnta ag teacht isteach réidh le himeacht. B'fhéidir go mbeidh am ann 
le haghaidh oiliúint a chur ar dhaoine i gcuid de na grádanna eile. Sin ceann de na 
rudaí ar a gcaithfimid breathnú freisin. 
 
I dtaobh an 20%, beidh sé thar a bheith dúshlánach é sin a bhaint amach. Is é 
bunaidhm an Achta seo ná daoine a fháil isteach sa chóras cé chomh sciobtha is 
atáimid in ann. Táimid ag dul tríd an rud ceannann céanna anois agus muid ag plé 
leis na hinstitiúidí Eorpacha ar mhaithe le deireadh a chur leis an maolú ar úsáid na 
Gaeilge iontu. Tá siad ag cuardú daoine le hardscileanna - aistritheoirí agus 
dlítheangeolaithe. Níl daoine leis na scileanna sin ag titim ó na crainn. Caithfimid 
bheith réalaíoch faoi seo. Má táimid ag iarraidh daoine a fháil isteach sa Státchóras 
agus an cuóta sin de 20% a líonadh, caithfimid caint faoi phróiseas fadtéarmach. 
Táimid ag caint faoi dul ag obair ar rud atá tosaithe cheana féin. Is é seo a bheith ag 
obair leis na scoileanna dara leibhéal agus cur ina luí ar na daltaí go bhfuil postanna 
amuigh ansin do dhaoine a bhfuil Gaeilge acu, nó go mbeidh siad ann, nuair a 
chríochnaíonn siad ag an scoil nó an ollscoil. Beidh sé sin thar a bheith lárnach sa 
phróiseas. Táimid tosaithe air sin agus tá feachtas ar siúl againn sna scoileanna. 
 
An Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh: Cén chaoi a dhéanfaidh a leithéid den 
tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí é sin, mar shampla? 
 
Cathaoirleach: Tiocfaidh mé ar ais chuig an Seanadóir. 
 
An Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh: An féidir liom díreach soiléiriú a fháil ar an 
gceist seo faoi na caighdeáin? An bhfuilimid ag caint le daoine a bhfuil Gaeilge láidir 
acu nó a bhfuil TEG acu? 
 
Cathaoirleach: Gabh mo leithscéal. Beidh neart ama ag an Seanadóir sa seisiún 
príobháideach. 
 
An Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh: Is ceist phoiblí é seo atá fíor-thábhachtach 
do dhaoine. 
 
Cathaoirleach: Tá a fhios agam ach tá cúigear ag iarraidh teacht isteach. Beimid 
anseo go 7.30 p.m. Beidh neart ama agus neart deiseanna ag an Seanadóir. Gabh 
mo leithscéal as cur isteach ar an Seanadóir. An tabharfaidh Dochtúir Mac Cormaic 
freagra ar an gceist deireanach seo agus ansin rachaidh mé ar aghaidh go dtí an 
Teachta Tóibín? 
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An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Is rud fadtéarmach é agus caithfimid bheith 
réalaíoch faoi seo. Níl líon na daoine a thagann tríd an Seirbhís um Cheapacháin 
Phoiblí faoi láthair, fiú na daoine a chuireann isteach ar na postanna le Gaeilge, 
chomh fairsing sin. Caithfimid tosú ag aois óg ag cur in iúl do na daoine óga gur féidir 
le postanna le Gaeilge a bheith ann, ní hamháin sa Státchóras in Éirinn ach sa 
Státchóras sa Bhruiséil. Táimid ag cur tograí eile chun cinn sna hollscoileanna. 
Luaigh an Seanadóir comhráite faoi na comhlachtaí príobháideacha. Faoi láthair níl 
aon rud faoi comhlachtaí príobháideacha sna ceannteidil mar atá siad, seachas 
comhlachtaí a fhaigheann conarthaí ón Stát. Caithfimid teacht ar bhealach le hiad a 
chlúdach san Acht. 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: Is lá maith é seo. Is é sin an chéad rud. Is iontach 
an rud go bhfuil muid ag tosnú ar an mbóthar sin. Tá fíor-dheis againn ré nua a 
chruthú mar gheall ar an nGaeilge agus mar gheall ar an nGaeltacht.  I ndáiríre, 
braitheann sé ar na sonraí freisin. Is féidir linn rogha idir dhá Bhille a dhéanamh: Bille 
atá láidir nó Bille atá lag. Tá an deis sin os ár gcomhair. 
 
Labhair an Seanadóir Ó Clochartaigh faoin méid a thit amach i Ros an Mhíl agus 
cuireadh sé mearbhall agus fearg ar dhuine. Sin eagraíocht Stáit ag déanamh 
neamhaird iomlán arís is arís eile ar an nGaeltacht agus ar an nGaeilge agus ar a 
dualgais freisin. Ní thuigeann eagraíochtaí Stáit an rud atá ann. Tá taithí agamsa ar 
an OPW, ar an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, ar líne gutháin na gCoimisinéirí 
Ioncaim agus ar cúram baile an HSE. Tá na heagraíochtaí Stáit sa tír seo ag 
déanamh neamhaird arís is arís eile ar an nGaeilge agus tá siad ag déanamh dochar 
don teanga, ach tá deis againn é seo a dheisiú. Ba cheart go mbeadh cairéad agus 
bata sa Bhille seo. Tá cabhair de dhíth ag eagraíochtaí a ndualgais a chomhlíonadh, 
ach caithfidh go mbeadh a fhios acu go mbeidh bata éigin ann, mar shampla, fíneáil, 
má sháraíonn siad a ndualgais. 
 
Má chuirfimis na rudaí i bhfeidhm i gceart, ní bheidh costas mór ag baint leis seo ar 
chor ar bith. Ní bheidh costas mór ann do na heagraíochtaí a ndualgais earcaíochta 
a chomhlíonadh. Chun é seo a dhéanamh, áfach, ba cheart don chóras oideachais 
cabhrú leis. Ba cheart don Aire Oideachais agus Scileanna agus a Roinn a bheith ag 
obair leis an Roinn seo chun gach ceann de na céimeanna a chur i bhfeidhm ag an 
am ceart ionas go dtiocfaimid go dtí an sprioc atá againn. 
 
Maidir leis na mionsonraí, tá go leor daoine ag teacht chugam agus tá siad ag dul go 
dtí an Coimisinéir Teanga freisin ag iarraidh a n-ainmneacha iomlána a úsáid as 
Gaeilge. Tá a fhios agam go bhfuil an Bille seo ag iarraidh fíoraitheantas dlíthiúil a 
thabhairt dóibh siúd atá ag iarraidh a n-ainm Gaelach a úsáid. Is iontach an rud go 
bhfuil an nós sin i bhfad níos feiceálaí thart timpeall orainn anois ná mar a bhí nuair a 
bhí mise óg. Ní cheapaim go bhfuil córas simplí, éasca agus caighdeánach ann chun 
go mbeadh daoine in ann é a bhaint amach, áfach.  
 
 



146 

 

 
 
 
 
Ceapaim go bhfuil ceann ag Oifig na bPasanna ach ba cheart go mbeadh caighdeán 
ann do na heagraíochtaí eile sa Stát. Ba cheart go mbeadh duine in ann cinneadh a 
dhéanamh agus go mbeadh a ainm aitheanta go hiomlán. 
 
Ba cheart go mbeadh córas ann chun profáil a dhéanamh ar Billí nua atá ag teacht 
ón Rialtas agus ón bhfreasúra ó thaobh a ndualgais Ghaeilge a chomhlíonadh. 
Titfidh an rud amach as a chéile sa todhchaí má bhíonn reachtaíocht nua ann agus 
fós neamhaird déanta sa reachtaíocht sin ar an nGaeilge. 
 
An mbeadh aon deis againn sa Bhille seo dualgais a chur ar eagraíochtaí 
príobháideacha ar nós na bainc atá ag feidhmiú le ceadúnas ón Stát? Nílim ag caint 
faoi dhualgais a bheadh mar an gcéanna le dualgais an Stáit ach, mar atá sa 
Bhreatain Bheag, go mbeadh dualgais orthu a gcuid seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge 
in áiteanna áirithe. 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Maidir leis na hainmneacha Gaeilge agus go 
mbeadh cead ag daoine ainmneacha Gaeilge a úsáid, bhíomar ag obair leis an 
rannán sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe a bhíonn ag plé le cúrsaí 
ríomhaireachta agus a leithéid ar son an Stáit. Bhíomar ag plé leis an rannán seo 
faoin chóras IT atá ag na heagraíochtaí Stáit a chur in oiriúint do hainmneacha 
Gaeilge. Mar is eol dúinn uilig, go hiondúil bíonn ár gcuid ainmneacha i nGaeilge 
níos faide. Bíonn rudaí den tsaghas sin ann. Tá ceann de na ceannteidil sa Bhille 
dírithe ar chórais a chur in oiriúint le haghaidh ainmneacha Gaeilge. Is rud difriúil uilig 
go mbeadh duine éigin a bhí ag baint úsáid as leagan Béarla dá ainm ar feadh na 
mblianta ag teacht isteach ón tsráid agus a rá go bhfuil siad ag iarraidh úsáid a 
bhaint as an leagan Gaeilge. Tá deacrachtaí ansin ó thaobh chúrsaí slándála agus 
mar sin de. Tá a córas féin ag gach eagraíocht agus aontaím leis an Teachta go 
mbeadh sé go deas dá mbeadh an córas céanna ag gach dream, mar shampla, Oifig 
na bPasanna nó an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí. Níl mise 
chun dul i ngleic leis sin mar is ceist difriúil é seachas ceist teanga. Is ceist slándála é 
sin agus tá mé ag ceapadh nach bhfeileadh an cheist áirithe sin don Bhille seo. 
 
Maidir le Billí agus polasaithe an Stáit profáilte le haghaidh cúrsaí teanga, mar 
státseirbhíseach bím i gcónaí in amhras faoi na rudaí sin. Feicimid go leor den stuif 
agus chuamar tríd go leor pleananna forbartha náisiúnta. Feictear poverty proofing, 
rural proofing agus chuile saghas proofing ann ach, ag deireadh an lae, bíonn siad 
fágtha ag bun an liosta. Níl mé ag rá go dtarlaíonn sé seo i gcónaí ach go leor den 
am bíonn an claonadh ar an tseirbhís phoiblí an bosca a ticeáil nach bhfuil aon 
impleachtaí ansin. Tá sé feicthe againn uilig. Sin an fáth go bhfuil mé cineál 
amhrasach faoin rud seo. Tá sé iontach a bheith in ann a rá go bhfuilimid ag 
déanamh cineál profáil i dtaobh teanga ar reachtaíocht agus polasaithe, ach bíonn 
an claonadh sin ann. Ní dhearfainn go bhfuil sé chomh tábhachtach sa mhéad is go 
shílfear. 
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Luaigh an Teachta comhlachtaí príobháideacha ar nós na bainc agus iad sin a fháil 
isteach faoin reachtaíocht. Mar a luaigh mé leis an Seanadóir Ó Clochartaigh, táimid 
ag breathnú ar bhealaí le haghaidh comhlachtaí a bhfuil conarthaí Stáit acu a fháil 
isteach faoin Acht. Tá conarthaí ag an Roinn seo againne, mar shampla, seirbhísí 
farantóireachta agus seirbhísí aeir ar chósta an iarthair. Mar gheall go bhfuil an 
teanga ar an radar seo againne sa Roinn, níor theastaigh Acht teanga le haghaidh 
stuif a chur isteach sna conarthaí le go leor de na comhlachtaí sin. Tá coinníollacha 
curtha isteach sna conarthaí sin faoi sheirbhísí i nGaeilge a chur ar fáil do na 
custaiméirí. Leath de na hoileáin sin, is oileáin Gaeltachta iad. Mar sin, leag muide 
síos sna conarthaí seo go gcaithfidh siad a bheith in ann seirbhísí a chur ar fáil trí 
mheán na Gaeilge. De réir mar a chuirfimid le líon na ndaoine le Gaeilge sa 
Státchóras, tiocfaidh an Ghaeilge ar an radar níos mó nuair a bheidh conarthaí Stáit 
á mbronnadh agus cáipéisí tairisceana á ndréachtú. Beidh daoine ag labhairt faoi 
ceisteanna teanga sna conarthaí sin. Tiocfaidh sé sin in imeacht ama. Má oibríonn 
an rud atá beartaithe againne amach i gceart, tiocfaidh sé sin in imeacht ama. 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin: Dul chun cinn maith é seo agus 
aontaím go mór leis an bhfinné mar gheall ar an gclár ama. Ba chóir dúinn brú ar 
aghaidh go tapa leis chun go mbeidh sé ar an gclár reachtaíochta tar éis na Nollag. 
Is maith an rud a bheadh ann dá bhféadfaí é a bhrú ar aghaidh chomh tapaigh leis 
sin. Bí cinnte go mbeidh mé ag déanamh gach iarracht chuige.  Tá an-chuid ráite ag 
an bhfinné mar gheall ar na comhlachtaí éagsúla agus an teanga. Teastaíonn uaim 
díriú ar ábhar amháin faoi leith agus is é sin na conarthaí agus na comhlachtaí a 
bheadh ag cur seirbhísí ar fáil do mhuintir na Gaolainne ar fud na tíre ar fad. Go leor 
dóibh, tá na conarthaí ann cheana féin agus leanfaidh cuid de na conarthaí sin ar 
feadh na mblianta amach romhainn. Cuir i gcás an ceadúnas tiománaí: comhlacht 
príobháideach a bheidh ag freastal ar muintir na Gaolainne. An bhfuil sá in aigne an 
Roinn go mbeadh coinníoll sna conarthaí dá leithéid sin nuair a bheidh athnuachaint 
á dhéanamh orthu nó an féidir dul thar nais chuig na comhlachtaí sin a bhfuil conradh 
ann ar feadh tamaill fada chun é a phlé leo chun a chinntiú go mbeidh seirbhísí don 
chaighdeán cuí á chur ar fáil do mhuintir na Gaolainne? 
 
Maidir leis an 20%, is é an tuiscint atá agam ná go bhfuil an finné ag díriú go hiomlán 
ansan ar earcaíocht agus ar dhaoine nua ag teacht isteach sa chóras. An bhfuil an 
finné sásta go mbeidh an córas ábalta agallamh a chur orthu? An bhfuil go leor ag an 
gcóras cheana féin? N'fheadar cé chomh tapaigh is a bheadh sé in aigne teacht ar 
an 20% sin. Cad faoi dheiseanna a thabhairt dóibh siúd atá sa chóras cheana féin 
chun feabhas a chur ar a gcuid Gaolainne nó a chur leis an gcaighdeán atá acu? 
 
 
 
 
 
 
 



148 

 

 
 
 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Ní dóigh liom go bhféadfaí dul ar ais ar aon 
chonradh Stáit atá ann faoi láthair. An t-aon bhealach a bhféadfaí é sin a dhéanamh 
ná ar bhonn deonach. Ní dóigh liom go bhféadfaí dul ar ais agus iachall a chur ar 
chomhlachtaí a bhfuil conarthaí nó téarmaí agus coinníollacha áirithe acu cheana 
agus a rá go gcaithfidh siad rud ar leith a chur i bhfeidhm. Má éiríonn linn rud éicint 
mar seo a chur isteach sa mBille, déarfainn le haghaidh conarthaí nua a bheadh sé 
le cur i bhfeidhm. Mar a dúirt mé leis an Seanadóir Ó Clochartaigh faoin 20%, tá sé 
deacair a rá cén t-amscála a bheadh ann lena chur i bhfeidhm. Caithfimid dul i 
bhfeidhm ar dhaltaí óga sna meánscoileanna agus mic léinn sna hollscoileanna 
ionas go mbeadh siad ag smaoineamh agus ag cuimhneamh go bhfuil poist 
d'ardchaighdeán le Gaeilge sa Státchóras dóibh. 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin: Mar sin, an bhfuil an finné ag 
tomhais an t-amscála i nglún nó blianta nó míonna? 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Ní mhaith liom dáta a chur air. Táimid tosaithe 
cheana féin le feachtas póstaer agus le feachtas leis na scoileanna. Táimid ag obair 
leis an dream atá i gceannas ar careersportal.ie. Úsáideann múinteoirí 
gairmthreoracha an suíomh seo. Táimid ag obair leis an suíomh seo agus ag cur 
suas stuif maidir leis na poist san earnáil phoiblí a bhfuil Gaeilge riachtanach lena n-
aghaidh. Tá sé sin tosaithe cheana féin le mic léinn dara leibhéal. Táimid ag 
déanamh go leor oibre ag an tríú leibhéal freisin. Go háirithe, táimid faoi láthair ag 
díriú ar na poist san Eoraip. Tá thart ar 185 post d'ardchaighdeán ansin a bheidh le 
líonadh idir seo agus deireadh 2021. Tá cuid acu líonta cheana féin. Is dúshlán é mar 
gheall ar na scileanna teicniúla atá i gceist. Táimid ag caint faoi dhlítheangeolaithe 
agus aistritheoirí go príomha. Bheadh máistreachtaí déanta ag na daoine seo agus 
Gaeilge acu freisin. Mar a dúirt mé níos túisce, níl siad ag titim ó na crainn agus is 
dúshlán atá ann. Ó thaobh na hearnála tríú leibhéal, táimid ag díriú ar na poist sin 
san Eoraip go príomha ag an bpointe seo. Tá súil agam go bhfreagraíonn sé sin 
ceisteanna an Teachta. 
 
An Teachta Dála Fergus O'Dowd: Molaim an méid atá ráite agus an obair atá 
déanta go dtí seo. Is dócha go bhfuilimid go léir ar comhaigne gur rud maith é an 
Bille seo. Tá cúpla rud le rá agam. Ba chóir go mbeadh an Béarla agus an Ghaeilge 
comhionann lena chéile ar chomharthaí bóithre ach, nuair a bhíonn duine ag 
féachaint orthu, níl an Ghaeilge ró-soiléir. Sin mar atá domsa ar aon nós. When there 
is an obligation to have rudaí dátheangach, they should be the same size font agus 
gan difríocht. Mar a fheicimse é, níl sé soiléir go bhfuil an bhéim ar an nGaolainn 
chomh maith agus is chóir. Sin mo thuairim phearsanta. B'fhéidir go bhfuil rud bun os 
cionn le mo spéaclaí ach sin a deirimse. 
 
Labhair an Seanadóir faoi cháilíochtaí chun Gaolainn a labhairt agus an leibhéal atá 
ag teastáil. Níl éinne ag rá gur chóir go mbeadh PhD sa Ghaeilge ag duine. Ba chóir 
dúinn seans a thabhairt do dhaoine nach bhfuil an Ghaeilge ró-mhaith acu obair a 
dhéanamh trí Ghaeilge agus a bheith ag déileáil leis an bpobal.  
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Tuigim nach bhfuil aon duine ag rá nach chóir é sin a dhéanamh. Baineann sé seo le 
daoine - an custaiméir agus an Státseirbhíseach - a mhealladh chun Gaolainn a 
úsáid. Má tá Gaolainn ag duine agus, b'fhéidir, canúint Mhuimhneach aige, uaireanta 
ní thuigeann sé na canúintí eile. Caithfidh an Roinn féachaint air sin. Bhí Gaeilge na 
Mumhan ag mo athair. Na blianta fada ó shin, bhí cúrsaí cánach á phlé aige le bean 
in oifigí na gCoimisinéirí Ioncaim. Bhí Gaolainn Dhún na nGall aici agus Gaolainn na 
Mumhan ag mo athair agus níor thuig ceachtar acu cad a bhíodar ag rá ach ní raibh 
aon duine den bheirt acu an Béarla a labhairt. Lean an rud ar aghaidh ar feadh 
tamaill agus ní raibh aon fhreagra fiúntach air. Caithfidh béim a chur ar na canúintí 
agus go mbeadh eolas éigin ag daoine ar na canúintí eile, go mórmhór nuair nach 
bhfuil mórán Gaeilge acu. Chabhródh sé sin le labhairt na Gaeilge.  
 
Aontaím gur chóir go mbeadh comhlachtaí príobháideacha ag úsáid Gaeilge, más 
féidir. Ag an am céanna, dúirt Banc na hÉireann go raibh sé chun deireadh a chur 
leis an rogha Ghaeilge ag an ATM toisc nach raibh aon duine á húsáid. Níl a fhios 
agam cad a tharla ó shin ach dúradh nach raibh ach b'fhéidir 1% nó 2% de na daoine 
a bhí ag úsáid na hATManna ag baint úsáid as an rogha Ghaeilge. Níl aon 
mhaitheas rialacha agus dlíthe a bheith ann muna bhfuil an Ghaeilge féin á labhairt 
nó á úsáid. Aontaím leis an méid atá ráite ó thaobh na Roinne Oideachais agus 
Scileanna chun cabhrú le Gaolainn a mhúineadh i slí níos fearr nó níos simplí agus 
níos mó béime a chur ar labhairt na Gaeilge. 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Tá an chéad cheist faoi chomharthaí bóithre 
ardaithe le blianta ag Conradh na Gaeilge, go háirithe, agus daoine eile nach iad. Ní 
thagann an chomharaíocht bóithre faoin Acht seo ach faoi reachtaíocht atá faoi 
chúram na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt. 
 
An Teachta Dála Fergus O’Dowd: Is An féidir leasú a chur sa Bhille seo chun é sin 
a thabhairt faoin reachtaíocht seo? 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Go bhfios domsa, is rud an-chasta í an 
chomharaíocht bóithre. Tá go leor múnlaí ann. Bhí mé féin agus an tUasal Ó Conaire 
thall sa Bhreatain Bheag agus, i measc rudaí eile a bhíomar ag déanamh, bhíomar 
ag déanamh suntais de na comharthaí agus an stíl a úsáideann siad thall ansin.  Tá 
a fhios agam go bhfuil deacrachtaí áirithe leis an múnla a úsáideann muide agus go 
bhfuil míshástacht ann i measc cainteoirí Gaeilge leis an gcóras atá ann, ach níl i 
gceist dul i ngleic leis sa mBille seo. Roinnt blianta ó shin, nuair a bhí an Taoiseach 
ina Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt ag an am, más buan mo chuimhne, thug 
sé scéim phíolótach isteach ach ní dheachthas ar aghaidh leis sin ar fáth éicint. Is 
faoin Roinn eile atá an cúram sin. 
 
Maidir leis na canúintí, ní dóigh liom go bhfuil aon duine ag iarraidh coinneáil daoine 
le canúintí áirithe amach as an tseirbhís phoiblí. Ní hé sin a bhí i gceist ag an 
Teachta, dar ndóigh. Nuair a chasaim le daoine le Gaeilge sa Státchóras, feicim 
meascán de chanúintí. 
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An Teachta Dála Fergus O’Dowd: Is é a bhí i gceist agam ná go mbeadh duine leis 
an gcanúint chéanna ar fáil, mar shampla, ar an teileafón. 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Tarlaíonn sé sin go nádúrtha in áiteanna ar nós 
an áit a bhfuil muide lonnaithe sna Forbacha, mar shampla. An chuid is mó de na 
daoine atá ag obair ansin, is daoine le canúint Chonamara iad seachas mé féin agus 
cúpla Dub eile. Sin a tharlaíonn go nádúrtha. Lonnaíonn daoine iad féin i gceantair 
mar sin.  
 
Ach an oiread leis an dream atá san oifig seo againne thuas i dTír Chonaill, is daoine 
le canúint Dhún na nGall iad. Tarlaíonn sé sin sna réigiúin agus déarfainn go 
dtarlaíonn sé go nádúrtha. B'fhéidir go bhfuil sé difriúil i mBaile Átha Cliath, áit a 
bhfuil meascán mór de dhaoine. 
 
An Teachta Dála Fergus O’Dowd: Is Tá mé ag caint faoi ghnáthdhaoine ar, 
b'fhéidir, the eastern side of the country atá ag iarraidh Gaeilge a labhairt le 
Státseirbhíseach. That is my point. I accept nach mbeadh an difríocht sin ann sa 
Ghaeltacht. 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: An fhadhb atá ann ná go mbíonn sé sách 
deacair teacht ar dhaoine le Gaeilge. Má thosaíonn muid ag rá go dteastaíonn duine 
le canúint Dhún na nGall nó canúint----- 
 
An Teachta Dála Fergus O’Dowd: Is If it happens that people do not understand 
each other, that is the problem. As a principle, I think it would be a good one that we 
would try to help them. Perhaps I am wrong. 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Luaigh an Teachta Banc na hÉireann agus na 
hATManna. Is comhlacht príobháideach é Banc na hÉireann. Tá a fhios agam go 
raibh feachtas ann maidir leis an gcinneadh. Go bhfios dom, thosaigh Conradh na 
Gaeilge an feachtas. Níl a fhios agam cad a tharla. 
 
An Teachta Dála Fergus O’Dowd: Is Níl a fhios agam ach an oiread. 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Tá an rogha fós ann i go leor de na hATManna 
ach níl a fhios agam an mbaineann sé le hinnill áirithe atá siad á gcur isteach 
seachas na cinn uilig. 
 
Ba mhaith liom dul ar ais go dtí pointe a luaigh an Teachta Moynihan faoi dheiseanna 
a thabhairt do dhaoine taobh istigh den Státchóras an Ghaeilge a fhoghlaim. Tá 
conradh ag Foras na Gaeilge le Gaelchultúr agus cuireann an cuideachta sin 
seirbhís ar fáil. Tá na figiúirí thar a bheith folláin. Má bhreathnaíonn muid ar na figiúirí 
ó thús 2013 go dtí Nollaig 2016, chuaigh 4,744 seirbhísigh phoiblí tríd na doirse 
ansin chun cúrsa a dhéanamh. 
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Cathaoirleach: Cé mhéad? 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: An figiúir atá ann ná 4,744 suas go dtí 
deireadh na bliana seo caite. An líon daoine san earnáil phoiblí a rinne na cúrsaí ná 
5,258. Is líon mór daoine atá i gceist agus is iadsan oifigigh atá ag feidhmiú sa 
chóras cheana féin. Má táimid chun réiteach a fháil ar an bhfadhb seo, is meascán 
de dhaoine nua le Gaeilge a fháil isteach agus oiliúint níos fearr a chur ar dhaoine 
atá ann sa chóras cheana féin a bheadh ann. 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin: Maidir leis na figiúirí sin, cén 
caighdeán a bhí ag na daoine ag déanamh na cúrsaí sin? 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Tá an liosta iomlán agam. Tabharfaidh mé blas 
dó----- 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin: Fiú an liosta a chur ar fáil tar éis an 
chruinnithe. 
 
Cathaoirleach: B'fhéidir go dtabharfadh an Dochtúir Mac Cormaic cóip den liosta do 
chuile dhuine. Glaoim ar an Seanadóir Ó Domhnaill. 
 
An Seanadóir Brian Ó Domhnaill: Tá lúcháir orainn an deis a bheith againn an phlé 
seo a bheith againn. Bille tábhachtach an Bille seo agus tá sé tábhachtach go 
mbeadh an réamhscrúdú seo ann. Is deis maith é don choiste seo go bhfuil an deis 
sin againn. Tá cúpla ceist agam ag an phointe seo. Is é sprioc an Bhille seo ná 
leibhéal na Gaeilge san earnáil phoiblí a ardú agus an tseirbhís a chuirtear ar fáil ón 
Stát a bheith níos cothroime ó thaobh na Gaeilge de, rud nach bhfuil, de réir 
cosúlachta, ag tarlú trasna go leor de na Ranna Rialtais, eagraíochtaí Stáit agus 
comhlachtaí pobalbhunaithe faoi láthair. Ó thaobh an chórais mar atá sé faoi láthair, 
bhí seirbhís darbh ainm Gaeleagras ar fáil taobh istigh den Státchóras agus bhí 
deontais ar fáil do dhaoine a bhí ag obair san earnáil phoiblí chun dul go dtí an 
Ghaeltacht leis an Ghaeilge a bhí acu a fhorbairt nó leis an Ghaeilge a fhoghlaim, 
ach cuireadh deireadh leis sin. An féidir é sin a athbhunú taobh istigh den Bhille seo? 
Measaim go raibh buntáiste mór leis an scéim sin. 
 
Ó thaobh an sprioc earcaíochta maidir leis an 20%, glacaim go mbaineann sé sin leis 
na comhairlí contae fosta. An mbaineann? 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Baineann sé sin leis an tseirbhís phoiblí agus 
bheadh na comhairlí contae agus na húdaráis áitiúla san áireamh. 
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An Seanadóir Brian Ó Domhnaill: Nuair a bhristear síos an 20%, an mbaineann sé 
le gach grád? Mar shampla, an mbaineann sé le seirbhísí riaracháin agus innealtóirí 
nó an sprioc ghinearálta atá i gceist? Más sprioc ghinearálta atá i gceist, an contúirt a 
bheadh ann ná go mbeadh Gaeilge ag daoine ag an leibhéal is ísle san chóras poiblí 
agus go mbeadh skewing ar na figiúirí. An bhfuil sé sin briste amach sa Bhille? 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Tá tagairt sa cheannteidil do choiste 
comhairleach a chur le chéile leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus muid féin. Táimid tar éis moladh a fháil ón 
tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí go mba cheart go mbeadh sé sin leathnaithe 
amach d'aon dream a bheadh ag déanamh earcaíochta. Is é a tharlóidh anseo, dar 
liom, ná go mbeidh muid ag breathnú ag tús na bliana ar an bplean earcaíochta don 
bhliain seo chugainn agus, mar shampla, dá mbeadh an Roinn Talmhaíochta, Bia 
agus Mara ag dul ag earcú líon mór oifigigh talmhaíochta, bheadh muid in ann a rá 
leo go mbeidh cuid acu lonnaithe i gceantair Ghaeltachta agus go dteastaíonn 
deichniúr le haghaidh Dún na nGall, Conamara, Corcaigh agus Ciarraí. Bheadh muid 
ag breathnú ar na comórtais. Tagann an líon is mó daoine isteach sa Státseirbhís ag 
leibhéal an oifigigh cléireachais.  
 
Aon duine atá ag obair sa Státseirbhís faoi láthair, feiceann siad an throughput 
d'oifigigh cléireachais. Tá siad ag teacht agus ag imeacht chuile lá. Bíonn sé deacair 
daoine le Béarla a choinneáil, ná bac daoine le Gaeilge. Go nádúrtha, mar sin, 
tagann an líon is mó daoine isteach ag na gráid is ísle agus sin an áit a bheadh líon 
mór ann chun an cuóta a líonadh. In áiteanna eile, b'fhéidir nach mbeimid ag líonadh 
an cuóta. 
 
An Seanadóir Brian Ó Domhnaill: Go minic bíonn an pobal ag iarraidh labhairt le 
duine ag grád níos airde agus tá sé tábhachtach go mbeadh----- 
 
Cathaoirleach: Iarraim ar an Seanadóir ceisteanna a chur. 
 
An Seanadóir Brian Ó Domhnaill: An bhfuil aon mhachnamh déanta ag an Roinn 
ar an chóras atá acu i gCeanada? Tá an Fhraincis agus an Béarla fite fuaite ansin. 
Cé nach bhfuil aon mhachnamh déanta agamsa air, óna bheith ag amharc air, cím 
go bhfuil briseadh síos ar fáil ag gach grád.  Tá an Fhraincis agus an Béarla ag 
31.5% de na hoibrithe ag an grád is ísle i federal Government Cheanada, is é sin an 
grád riaracháin, agus tá an Fhraincis agus an Béarla ag thart ar 30% d'oibrithe ag 
leibhéal bainistíochta. Is é sin an córas atá i bhfeidhm ansin. Níl a fhios agam an 
bhfuil aon machnamh nó obair déanta ar sin. Tá ardú suntasach tagtha ar líon na 
foirne atá ag obair leis an dá theanga atá ann i gCeanada ó 10.4% go ginearálta i 
1964 go dtí thart ar 30% inniu. Obviously tá rud éigin ag obair go maith ansin. B'fhiú 
breathnú ar sin. 
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Tá sé tábhachtach go mbeidh na boird Stáit go léir clúdaithe faoin reachtaíocht. Go 
minic bíonn cinntí móra polasaithe le déanamh ag boird Stáit a bhfuil tionchar acu ar 
chúrsaí Gaeilge agus Gaeltachta. Tá sé tábhachtach go mbeidh na ndaoine ar na 
boird sin clúdaithe faoin reachtaíocht seo. Tá sé ráite ag Dochtúir Mac Cormaic ina 
ráiteas gur chuspóir é seo. Tá súil agam gur níos mó ná cuspóir é. Tá súil agam go 
mbeidh reachtaíocht dhaingean ann agus go mbeidh remit dlíthiúil ag an Stát í a chur 
i bhfeidhm. Tá sé maith go leor mar chuspóir. Is rud maith cuspóir. Tá go leor 
cuspóirí againn uilig. Beidh cuspóirí ag gach duine tar éis na Nollag meáchan a 
chailleadh, ach ní hionann cuspóir agus cailleadh meáchain. Caithfidh níos mó ná 
cuspóir a bheith againn. 
 
Tá a fhios agam go raibh ceist faoi mhúinteoirí bunscoile ag an Seanadóir Ó 
Clochartaigh fosta. Tá beirt dheirfiúr agam féin a tháinig amach ó cheann de na 
coláistí oiliúna do mhúinteoirí. Tá a fhios agam go bhfuil géarchéim mhúinteoirí 
bunscoile ann faoi láthair. Ó thaobh an chórais oideachais do mhúinteoirí bunscoile 
sna hinstitiúidí tríú leibhéal, anseo sa chathair agus in áiteanna eile, an bhfuil aon rud 
sa reachtaíocht chun an córas oiliúna a láidriú ó thaobh na Gaeilge de? An 
gcreideann na finnéithe go bhfuil sé láidir go leor? Deireann tuismitheoirí ó 
scoileanna Gaeltachta linn go minic nach bhfuil Gaeilge láidir ag cuid de na 
múinteoirí. Cén fáth go bhfuil sé seo ag tarlú nuair atá na coláistí oiliúna againn? 
 
Ní fiú bheith ag dul síos bóthar amháin agus a bheith ag cruthú faidhbe in áit éigin 
eile. Caithfear an Roinn Oideachas agus Scileanna, agus na Ranna Stáit eile, a 
thabhairt ós comhair an chomhchoiste. Rinne Dochtúir Mac Cormaic pointe ó thaobh 
an proofing de - rural-proofing and language-proofing - but muna bhfuil an proofing 
ann trasna gach uile eagrais nó Roinn Stáit, ní oibreoidh sé. Caithfidh sé seo tarlú ón 
bhun aníos. Caithfidh a fhios a bheith ag páistí go bhfuil an Stát dáiríre faoi seo agus 
iad cúig, sé nó seacht mbliana d'aois agus ag dul ar an scoil agus ag dul ar aghaidh 
go dtí an dara agus an tríú leibhéal. Caithfidh a fhios a bheith acu, dá rachaidís ar 
aghaidh lena gcuid oideachais trí mheán na Gaeilge, go mbeadh post acu ag 
deireadh an lae, agus go mbeadh deiseanna níos fearr acu. Ar a laghad, caithfidh 
deis níos fearr a bheith ag duine ó Dhún na nGall nó Contae na Gaillimhe, duine 
nach raibh an deis chéanna acu féin agus nach raibh duine ar bith den a mhuintir ag 
obair san earnáil phoiblí, a chuid scileanna Gaeilge agus cumarsáide a úsáid agus 
post a bhaint amach má tá Gaeilge láidir aige. Tá súil againn go mbeidh na postanna 
lonnaithe i gceantair taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath freisin. 
 
Tá go leor deiseanna anseo. B'fhiú breathnú ar seo go fabhrach. Is deis mhór é sin 
don tír, don Stát, dár gcultúr agus dár n-oidhreacht. Tá súil agam gur níos mó ná 
cuspóir a bheidh ann agus go mbeidh sé níos buaine ná sin. Tá go leor cáineadh 
déanta againn ó thaobh an straitéis 20 bliain don Ghaeilge. Bhí díospóireacht agam 
féin leis an Aire Stáit sa Seanad an seachtain seo caite faoi. Bhí an Seanadóir Ó 
Clochartaigh agus daoine eile i láthair fosta. Dúirt mé nach bhfuil machnamh iomlán 
déanta ar an straitéis sin. Níl a fhios againn cá bhfuil muid.  
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Leis an straitéis úr seo agus an Bille úr seo, an mbeadh remit ar an Roinn agus ar an 
Aire teacht ós comhair an choiste seo agus tuarascáil a thabhairt gach bhliain ar an 
dul chun cinn atá déanta? Gan sin, ní bheadh na figiúirí againn, ní bheadh an t-eolas 
againn agus ní bheadh an chinnteacht againn go bhfuil an tAcht ag obair. 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Tosóidh mé leis an gceist dheireadh ansin. Bhí 
an Seanadóir ag caint faoin Aire Stáit nó muid féin teacht----- 
 
An Seanadóir Brian Ó Domhnaill: Bhí mé ag caint faoi tuarascáil bhliantúil ar an 
dul chun cinn. 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Tuarascáil maidir le cur i bhfeidhm an Bhille, 
an ea? Tá córas istigh san Acht cheana go leagfaidh an tAire tuairisc ós comhair na 
dTithe chuile bliain maidir le cur i bhfeidhm an Achta. Tá sé sin istigh san Acht 
cheana. Dar ndóigh, déanann an Coimisinéir Teanga a chuid tuairisciú freisin. Sílim 
go bhfuil an mheicníocht istigh ansin é sin a dhéanamh. Chun teacht ar ais go dtí an 
cheist sin faoin gcuóta agus é a bheith ina sprioc, táimid ag iarraidh go mbeidh sé sin 
scríofa isteach sa mBille. Níl aon cheist faoi sin. Is é sin an aidhm atá againn maidir 
leis an gceann sin. 
 
Díreoidh mé isteach ar roinnt de na ceisteanna eile a bhí ag an Seanadóir ansin. 
D’fhreastail mé féin ar chúrsaí Gaeleagrais thíos i mBaile an Fheirtéaraigh blianta ó 
shin. Scéim iontach a bhí ann. Tá sé roinnt blianta ó cuireadh deireadh leis an scéim 
sin. Dá mbeadh airgead ar fáil----- 
 
An Seanadóir Brian Ó Domhnaill: Tá go leor airgid ann anois. 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: -----tá go leor rudaí gur féidir a dhéanamh. 
 
An Seanadóir Brian Ó Domhnaill: Tá a lán ann de réir an Rialtais. 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Níor tháinig an scéim sin faoinár Roinn ag an 
am. Tháinig sé faoi chúram an Roinn Airgeadais. Is rud go bhféadfaimid breathnú air 
agus is féidir linn an cheist sin an thabhairt chuig an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe. 
 
Maidir le Ceanada, níl a fhios agam gur ionann an dá dlínse. Tá daonra mór de 
chainteoirí Béarla agus cainteoirí Fraincise ansin le hais líon na ndaoine a labhraíonn 
Gaeilge anseo in Éirinn. Tá cineál dynamic difriúil ansin. Caithfimid teacht aníos le 
réiteach ar an bhfadhb a n-oibreoidh dúinn in Éirinn. Bhí muid ag caint le Rialtas na 
Breataine Bige agus tá a chuid deacrachtaí féin aige. Feiceann muid na rudaí atá 
déanta aige agus na botúin atá déanta aige atá muid in ann foghlaim uathu, ach ní 
hionann an dá chóras nó an dá dhlínse. Bímid airdeallach ar na rudaí a tharlaíonn 
sna dlínsí seo. Bainimid triail as gnéithe maithe de na córais atá acu. Fanann muid 
go dtí go bhfuil muid in ann foghlaim ó na botúin atá déanta acu. 
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Níl aon rud sa reachtaíocht faoi daoine le Gaeilge a bheith ar na boird Stáit. B'fhéidir 
go gcaithfear machnamh a dhéanamh ar sin. Níor smaoinigh muid ar an gceann sin. 
Cuirfimid san áireamh é agus muid ag plé an reachtaíocht. Maidir leis an gceist a 
chuir an Seanadóir faoi mhúinteoirí bunscoile, tá polasaí d'oideachas Gaeltachta ann 
agus tá tús curtha lena chur i bhfeidhm. Is ceist thar a bheith leathan í an cheist faoi 
chaighdeán Gaeilge na múinteoirí bunscoile, agus múinteoirí meánscoile freisin. Is 
ceist í a bhaineann leis na rudaí atá ráite agam anseo inniu. Níl daoine le 
hardscileanna Gaeilge ag titim ó na crainn. Caithfimid tosnú ag leibhéal na 
meánscolaíochta, agus ag leibhéal na mbunscoileanna freisin, chun na scileanna a 
fhorbairt. Tá ár Roinn ag cur an polasaí maidir le pleanáil teanga i bhfeidhm faoi 
láthair agus bíonn an t-aonad um oideachas Gaeltachta sa Roinn ag obair as lámh a 
chéile leis an Roinn Oideachais agus Scileanna leis an bpolasaí don oideachas 
Gaeltachta a chur i bhfeidhm. Tá dlúthbhaint idir an dá pholasaí sin. 
 
Arís, is próiseas fadtéarmach é seo. Nílimid chun réiteach a fháil thar oíche. Tá dul 
amú ar aon duine a bhfuil súil aige go bhfaigheann. Is ceist an-leathan í sin. Tá ceist 
ann faoin tumoideachas do ghasúir óga agus an gcuirfidh sé sin leis an gcaighdeán 
Gaeilge labhartha atá acu.  Táimid ag obair leis an Roinn Oideachais agus Scileanna 
le dul i ngleic leis sin. 
 
Cathaoirleach: An bhfuil aon cheist eile ag an Seanadóir? Tá ceist amháin agam 
maidir leis an gCoimisinéir Teanga. Tá a fhios againn go raibh tráchtaireacht i gceist 
agus is é sin an fáth go bhfuil práinn leis an mBille seo. Cén cumhachtaí breise a 
bheidh ag an gCoimisinéir Teanga? Tá sé tábhachtach an Bille seo a chur i 
gcomhthéacs.  
 
Tá práinn ag baint leis. Luaigh mé an tráchtaireacht agus luaigh Dochtúir Mac 
Cormaic croílár na faidhbe, is é sin an ghéarchéim daoine atá inniúil sa Ghaeilge atá 
ann. Tá fadhb ann le scéim na pleanála teanga freisin. Breathnaíonn sé iontach 
dearfach ach, faoi láthair, níl a lán muiníne agam maidir le scála ama. Chuir roinnt 
Teachtaí agus Seanadóirí ceisteanna maidir leis seo. Cén uair a bheimid in ann an 
Bille a léamh? Mí Eanáir? Cuirfidh mé na ceisteanna agus ansin stopfaidh mé. Tá sé 
níos éasca. Maidir leis an 20%, dúirt Dochtúir Mac Cormaic ina ráiteas go mbainfear 
é amach ar bonn céimniúil. Cad is brí leis sin? Dhá bhliain, trí bliana, cúig bliana? 
Cén uair a bheidh Gaeilge ag 20% d'fhostaithe sa Státseirbhís? 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Ar an gceist faoin 20%, is é an sprioc ná 
Gaeilge a bheith ag 20% de na daoine a n-earcaítear seachas Gaeilge a bheith ag 
20% d'fhostaithe trasna an Státchóras. 
 
Cathaoirleach: De réir a chéile----- 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: De réir a chéile, déanfar----- 
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Cathaoirleach: Gabh mo leithscéal, de réir a chéile beidh Gaeilge ag 20% de na 
daoine nua atá ag teacht isteach. 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Beidh, ach beidh sé mar sprioc ón tús. Táimid 
ag iarraidh go mbeidh sé mar sprioc ón tús. Is í an fhadhb atá anseo ná, ón taithí atá 
againn agus atá ag an Seirbhís um Cheapacháin Phoiblí, níl Gaeilge ag 20% de na 
hiarrthóirí a chuireann isteach ar phost. Is é sin an fáth go bhfuilimid ag caint faoin 
jab mór atá againn i dtaobh gasúr óga a spreagadh sna scoileanna agus a chur ar a 
radar go bhfuil postanna le Gaeilge ann. Is rud thar a bheith fadtéarmach atá ann. 
Bheadh sé fíor-dheacair dáta a chur leis na rudaí seo. Is próiseas fadtéarmach é. Níl 
muid in ann ach daoine a spreagadh agus iad a chur ar an eolas go bhfuil postanna 
ann agus, má chuireann siad feabhas ar a nGaeilge agus má bhíonn na scileanna 
cearta acu, go mbeadh siad in ann cur isteach ar na postanna sin le Gaeilge sa 
Státchóras nuair a tiocfaidh siad amach ó na meánscoileanna agus na 
hollscoileanna. 
 
Maidir leis na cumhachtaí breise a bheadh ar an gCoimisinéir Teanga, ceann de na 
rudaí atá istigh sna ceannteidil ná go mbeadh córas fíneála i gceist. Nílim cinnte cén 
ceannteideal faoi leith atá i gceist. Bheadh an coimisinéir in ann fíneálacha a chur ar 
comhlachtaí nach gcomhlíonann a gcuid dualgais. Is rud nua atá istigh ann é sin. Tá 
rud san Acht cheana féin a deireann go bhfuil an coimisinéir in ann scéim a chur ar 
fáil le hairgead a aisíoc mar chúiteamh le daoine a bhí as póca toisc nach raibh siad 
ag fáil seirbhísí i nGaeilge. Níor cuireadh é sin i bhfeidhm riamh. An rud a bheidh i 
gceist anseo ná córas pionóis a chur i bhfeidhm. Is cuma cén leibhéal fíneála a 
bheidh i gceist ar bhealach. Is airgeadh cáiníocóra a bheidh i gceist agus ní mhaith le 
státseirbhísigh teacht ós comhair coistí de chuid an Oireachtais chun míniú a 
thabhairt ar airgead Stáit a cuireadh amú ar fíneálacha. Sin a bheidh i gceist ansin. 
 
Le teacht ar ais go dtí ceist na scéimeanna, i ndáiríre ní chiallaíonn córas pionóis 
tada muna bhfuil daoine istigh le haghaidh na caighdeáin a chomhlíonadh agus na 
seirbhísí a chur ar fáil. Muna gcuirfimid le líon na ndaoine atá istigh sa Státchóras, 
beimid ar ais anseo an chéad bhliain eile agus an bhliain ina dhiaidh sin ag rá an rud 
céanna. Beidh an coimisinéir ag cur pionós ar chomhlachtaí Stáit ach, muna bhfuil na 
daoine le Gaeilge istigh sa Státchóras, ní bheidh na comhlachtaí poiblí in ann na 
dualgais atá orthu a chomhlíonadh. 
 
Cathaoirleach: Tiocfaimid ar ais ar an gceist sin sa seisiún príobháideach. Gabhaim 
buíochas leis na finnéithe. Ní tús spleodrach ach tús tábhachtach é. Sin a bhí i gceist 
inniu. Ba é an chéad chéim í. Cén dáta atá i gceist maidir leis an mBille? 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Tá sé ráite go poiblí ag an Aire Stáit go mbeidh 
sé ar clár reachtaíocht an Rialtais don sheisiún tar éis na Nollag. 
 
Cathaoirleach: Mí Eanáir? 
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An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Táimid ag iarraidh go mbeidh sé ar an gclár 
reachtaíochta nuair a fhoilseofar é. Once go bhfoilseofar é, ní bheidh aon deacracht 
ann am a fháil ar chlár na Dála mar tá an Príomh-Aoire sa champa. 
 
Cathaoirleach: Gabhaim buíochas le Dochtúir Mac Cormaic. Sin deireadh leis an 
seisiún poiblí. 
 
Chuaigh an comhchoiste isteach i seisiún príobháideach ar 6.20 p.m. agus cuireadh 
ar athló é ar 7.15 p.m. 
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2.2 Cruinniú an 6 Márta 2018 
 

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán  
 

Tháinig an Comhchoiste le chéile ar 17:00 
 

COMHALTAÍ I LÁTHAIR: 
 

An Teachta Dála Éamon Ó Cuív,*  An Seanadóir Rónán Mullen, 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin,  An Seanadóir Brian Ó Domhnaill, 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín. An Seanadóir Joe O’Reilly. 

 
* Mar ionadaí ar An Teachta Dála Pat The Cope Gallagher. 

 
I láthair: An Teachta Dála Aengus Ó Snodaigh. 

 
BHÍ AN TEACHTA DÁLA CATHERINE CONNOLLY I GCEANNAS. 

 
Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017 

 
Cathaoirleach: Fáilte roimh na finnéithe go léir. Go raibh maith ag an Teachta Ó 
Snodaigh as ucht teacht isteach. Tá tús curtha anois leis an gcruinniú. Tá a fhios 
agam go bhfuil na Teachtaí Dála agus na Seanadóirí faoi bhrú mar, faraor géar, tá 
an díospóireacht maidir leis an nGaeilge ar siúl sa Dáil ag an am céanna is atá ag an 
coiste féin s’againne, agus tá sé deacair an dá thrá a fhreastal. B'shin an fáth go 
bhfuil slua beag anseo.  I dtús báire, maidir leis an Acht, ba mhaith liom a chur ar aird 
na bhfinnéithe de bhua alt 17(2)(l) den Acht um Chlúmhilleadh 2009 go bhfuil 
finnéithe faoi chosaint ag lánphribhléid maidir leis an bhfianaise a thabharfaidh siad 
don choiste seo. Má ordaíonn an coiste dóibh, ámh, éirí as fianaise a thabhairt i leith 
ní áirithe agus má leanann siad dá tabhairt amhlaidh, ní bheidh siad i dteideal dá éis 
sin ach pribhléid cháilithe i leith a gcuid fianaise. Ordaítear dóibh gan fianaise a 
thabhairt ach amháin fianaise a bhaineann le hábhar na n-imeachtaí seo agus 
fiafraítear díobh cleachtadh parlaiminte a urramú nár cóir, más féidir, daoine ná 
eintiteas a cháineadh ná líomhaintí a dhéanamh ina n-aghaidh, ina n-ainm, ina hainm 
nó ina ainm ar shlí a bhféadfaí iad a aithint. Ba mhaith liom na finnéithe a chur ar an 
eolas freisin go ndéanfar na ráitis tionscnaimh seo a gcuirfear faoi bhráid an choiste 
a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin an choiste tar éis an chruinnithe seo. Meabhraítear do 
chomhaltaí an cleachtadh parlaiminte atá ann le fada nár chóir dóibh tuairimí a 
thabhairt maidir le duine atá taobh amuigh de na Tithe nó maidir le hoifigeach ina 
ainm, nó ina hainm, ar shlí a bhféadfaí iad a aithint. 
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Ba mhaith liom agus é sin ráite míle fáilte a chur roimh na hionadaithe ó gComhairle 
um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, COGG. Bhí duine eile le bheith 
anseo, gabh mo leithscéal faoi sin, ach níl sé ag teacht de réir mar a thuigim. Ba 
mhaith liom céad míle fáilte a chur roimh na hionadaithe ó COGG, go háirithe an 
tUasal Dónal Ó hAiniféin, cathaoirleach, agus Muireann Ní Mhóráin, 
príomhfheidhmeannach. Go raibh míle maith agaibh agus an bhfuil ráiteas agaibh? 
 
Dónal Ó hAiniféin Uasal: Tá an ráiteas seolta isteach cheana féin agus ní léifidh mé 
é ina iomlán ach ba mhaith liom roinnt de na pointí is tábhachtaí atá sa ráiteas a 
shoiléiriú. 
 
Cathaoirleach: An bhfuil cóip agaibhse go léir de? 
 
Dónal Ó hAiniféin Uasal: Mar is eol daoibh, bunaíodh an Chomhairle um Oideachas 
Gaeltachta agus Gaelscolaíochta faoin Acht Oideachais 1998 chun comhairle a chur 
ar an Aire Oideachais agus Scileanna agus ar an gComhairle Náisiúnta Curaclaim 
agus Measúnachta, CNCM maidir le gach ní a bhaineann leis an nGaeilge, teagasc 
trí Ghaeilge agus teagasc na Gaeilge sa chóras oideachais. Is sa chomhthéacs sin a 
chuireamar an aighneacht seo isteach maidir leis an ngnó atá idir lámha inniu 
againn. Ba mhaith liom a aithint ag an tús ar fad an obair iontach atá déanta ag oifig 
an Choimisinéara Teanga ó bunaíodh an oifig sin, agus go áirithe iarChoimisinéir 
Teanga, Seán Ó Cuirreáin, a d'éirigh as, áfach, de bharr gur theip air, a dúirt sé, dul i 
bhfeidhm ar an gcóras agus nach raibh sé sásta leis an dul chun cinn a rinneadh. Bhí 
díomá orainn nuair a bhí air an cinneadh sin a dhéanamh. Bhí sárobair déanta aige. 
Maidir leis an dul chun cinn faoi láthair atá déanta ag an gCoimisinéir Rónán Ó 
Domhnaill, ba mhaith liom tréaslú leis as an dea-obair atá ar siúl aige. 
 
Maidir leis na leasuithe atá le déanamh ar Acht na dTeangacha Oifigiúla, chomh fada 
agus a bhaineann siad le feidhmeanna reachtúla COGG, molaimid go láidir an 
reachtaíocht nua atá molta a bhaineann le hearcaíocht na hearnála poiblí, is é sin go 
mbeadh 20% de na hearcaigh ina gcainteoirí Gaeilge. In imeacht bliana in ár gcás 
féin nuair a bhí fostaí á lorg againn, theip orainn duine éigin a fháil trí Sheirbhís na 
gCeapachán Poiblí. Theip orainn teacht ar dhuine éigin sásúil ó thaobh na Gaeilge 
de le hardú céime chun teacht ag obair in COGG.  Tá a fhios againn go bhfuil sé thar 
a bheith deacair teacht ar dhaoine faoi láthair laistigh den tseirbhís. Molaimid go hard 
go mbeadh an sprioc sin, is é sin go mbeadh 20% de na hearcaigh a bheadh ag 
feidhmiú ina gcainteoirí Gaeilge, ann. 
 
Chuige sin, má táimid dáiríre faoi sin, má tá sprioc de 20% á leagan amach againn 
agus má táimid ag iarraidh é sin a bhaint amach laistigh de amlíne áirithe, caithfimid 
an cheist a chur go macánta orainn féin cárbh as a thiocfaidh na daoine seo a bheidh 
ardchumasach sa Ghaeilge agus sa Bhéarla? Is breá linn an Béarla ach is fearr linn 
an Ghaeilge. Tá sé an-thábhachtach go dtuigfeadh daoine, chun a bheith réalaíoch 
agus an 20% a bhaint amach, gur gá dúinn féachaint ar an gceist ar bhonn níos 
leithne ar fad.  
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Is gá dúinn féachaint ar an gcóras oideachais agus cad as atá an soláthar sin chun 
teacht. Mar atá luaite cheana féin ag COGG, is gá don Rialtas agus is gá don Stát 
plean comhordaithe oibre a fhorbairt don soláthar sin agus do na scoileanna lán-
Ghaeilge timpeall na tíre go léir ag an mbunleibhéal, an iar-bhunleibhéal agus 
leibhéal na réamhscolaíochta fiú.  
 
Is gá an plean seo a fhorbairt ar bhonn céimnithe le go mbeidh teacht ar dhaoine 
chun na poist seo a ghlacadh sa tseirbhís phoiblí agus go mbeidh Gaeilge agus 
Béarla, an dhá theanga chumasacha, ar fáil acu chun na poist sin a líonadh. 
 
Faoi láthair tá sé ag dul dian ar an gcóras teacht ar dhaoine mar sin. Ceann de na 
cúiseanna atá leis sin ná easpa na hiar-bhunscolaíochta lán-Ghaeilge timpeall na 
tíre. Is gá plean a chur i dtoll a cheile le cinntiú gur féidir leis é sin a fhorbairt. Tá an-
obair déanta ag leibhéal na réamhscolaíochta agus na bunscolaíochta, ach is gá 
aghaidh a thabhairt ar fhorbairt iomlán a dhéanamh ar leibhéal na hiar-
bhunscolaíochta. Deireann 25% de thuismitheoirí na tíre go gcuirfidís a gcuid páistí 
chuig scoil lán-Ghaeilge dá mbeadh a leithéid ar fáil i ngiorracht dóibh. Cad ina 
thaobh nach bhfuilimid ag feidhmiú de réir a mianta, an soláthar sin a mhéadú, agus 
a chinntiú, má mhéadóimid an soláthar sin, go mbeidh teacht againn ar dhaoine don 
tseirbhís phoiblí a bheidh Gaeilge agus Béarla ar a dtoil acu? 
 
Is gá dúinn chomh maith cur leis na hacmhainní ata ar fáil do scoileanna Gaeltachta 
atá páirteach sa scéim aitheantais Gaeltachta, chun cabhrú linn an anáil sin a 
threisiú agus a láidriú. Go traidisiúnta bhíodh go leor daoine le Gaeilge, gan dabht, 
ón nGaeltacht ag teacht isteach sa tseirbhís phoiblí agus iadsan ar fáil agus 
caighdeán ard acu sa dá theanga. Le déanaí, ó cuireadh deireadh le scoláireachtaí 
agus mar sin de don tríú leibhéal, tá sé ag dul an-dian ar theaghlaigh Gaeltachta mic 
léinn a chur ag na coláistí oideachais agus mar sin de, lena dheimhniú go mbeidh 
ardchaighdeán Gaeilge ag múinteoirí chun freastal ar an éileamh atá ann. Is gá 
dúinn féachaint sna coláistí oiliúna ar na caighdeáin fágála seachas iontrála a bheidh 
i gceist le cáiliú mar mhúinteoir bunscoile chun cabhrú le daltaí uilig na tíre dul i 
bhfeidhm ar mhúineadh na Gaeilge agus múineadh trí mheán na Gaeilge ag leibhéal 
na bunscoile agus leibhéal na hiar-bhunscoile. 
 
Tá sé riachtanach dúinn féachaint ar na ceisteanna seo go fuarchúiseach mar Stát 
agus sinn féin a cheistiú an bhfuilimid dáiríre faoi. Má táimid dáiríre faoin amlíne agus 
an 20% sin a chur ar fáil, caithfimid smaoineamh ar cén fhad a thógfaidh sé sin. Cad 
iad na spriocanna meántéarmacha agus fadtéarmacha atá againn? Cathain a 
bhainfimid 8%, 10%, 15% agus 20% amach? Caithfidh an amlíne sin a bheith soiléir 
dúinn le gur féidir linn é sin a dhéanamh ar bhonn tomhaiste, céimnithe agus 
pleanáilte. Gan dabht, is gá infheistíocht a dhéanamh anseo. Déanann an Stát 
infheistíocht go laethúil sa Bhéarla. Tá gach aon ní bunaithe ar an mBéarla agus is 
gá féachaint ar infheistíocht ar leith a dhéanamh chun cabhrú leis an nGaeilge mar 
phríomhtheanga sna scoileanna atá luaite agam nó mar theanga náisiúnta na tíre. 
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Más Gaeil sinn, agus is Gaeil sinn, cén luach atá ar an teanga agus cén luach atá ar 
an éileamh a dhéanann cainteoirí Gaeilge nuair is mian leo seirbhísí a bheith ar fáil 
tríd an teanga sin dóibh féin? Ní mian le Gaeilgeoirí a bheith ina nGaeilgeoirí 
cantalacha agus achrannacha nuair a lorgaíonn siad seirbhísí ón Stát. Go minic, nó 
níos minice ná a mhalairt, b'shin a shíleann an Stát nuair a théann duine i mbun 
iarrachta teagmháil a dhéanamh leis an Stát trí mheán na Gaeilge, mar nach bhfuil 
sé ann do na seirbhísí atá ag teastáil. Faraor, tá taithí againn go léir, bíodh sé san 
earnáil oideachais, sláinte nó in aon earnáil eile, go mbíonn ar Ghaeil iompú ar an 
mBéarla chun aon dul chun cinn a dhéanamh leis an Stát. Ní thugann sé sin cothrom 
na féinne. Is ísliú stádais iomláin atá ansin don Ghaeilge. 
 
Agus sinn ag caint anois ar Sheachtain na Gaeilge agus ar thacaíochtaí don 
Ghaeilge, agus gach duine agus gach aon pháirtí ag caint faoi na rudaí iontacha go 
léir a bhaineann leis an nGaeilge, má táimid sásta luach a chur ar an teanga, sílimse 
go bhfuil an teanga níos luachmhaire ná gnéithe eile den chultúr agus go bhfuil an 
cultúr i bhfad Éireann níos boichte gan an teanga a bheith ann. Nach ann don 
chultúr, i ndáiríre, gan an teanga? Ní féidir in aon tír eile nó in aon chultúr eile an dá 
rud a stoitheadh agus a scaradh óna chéile. Síleann daoine go minic sa tír seo gur 
féidir linn cuid den chultúr a bhaineann lenár bhféiniúlacht féin a bheith againn gan 
an teanga. Is boichte i bhfad a bheimid má leanfaimid orainn síos an bóthar seo. Tá 
deis againn anois infheistíocht a dhéanamh sna rudaí atá luaite agam agus is dóigh 
liom go bhfuil sé thar a bheith in am do bhaill an choiste seo a nglacann go bhfuil 
siad dáiríre agus paiseanta agus go bhfuil spéis acu sa Ghaeilge dul i bhfeidhm ar an 
gcóras go ginearálta le gur féidir linn dul i bhfeidhm ar na páirtithe éagsúla lena 
dheimhniú go bhfuilimid dáiríre faoin gceist seo. Mar a dúirt mé cheana, mura 
bhfuilimid dáiríre faoi, ná bímis ag ligean orainn. B'shin atá le rá agam ag an bpointe 
seo. 
 
Cathaoirleach: Go raibh maith agat, a Uasail Uí hAiniféin. A Iníon Ní Mhóráin, an 
chéad chainteoir eile le do thoil? 
 
Muireann Ní Mhóráin Uasal: Ní déarfaidh mise mórán ach díreach cúpla pointe eile 
a lua atá againne anseo. Maidir le cumas daoine óga an Ghaeilge a labhairt, 
cloisimid go rí-mhinic é, gach dara lá, go gcaitheann daoine óga an oiread sin de 
bhlianta sna scoileanna agus go bhfuil siad ag teacht amach gan de chumas acu 
comhrá a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. Síleann COGG gur ceart aghaidh a 
thabhairt air seo mar ábhar práinne agus mar thús air seo gur gá féachaint ar scrúdú 
agus ar shiollabas na hardteistiméireachta. Fógraíodh sa bhliain 2007 go raibh athrú 
ag teacht ar an siollabas. Tosaíodh in 2012 ag déanamh scrúdú ar an siollabas don 
ardteistiméireacht ach gealladh go ndéanfaí athbhreithniú air. Níl an t-athbhreithniú 
déanta air ach tá sé soiléir d'aon duine go bhfuil fadhbanna leis an siollabas agus leis 
an gcóras measúnaithe.  
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Cé go molann daoine an 40% atá ar fáil don scrúdú cainte, is léir dúinn, agus níl aon 
fhianaise ar chor ar bith ann, nach bhfuil aon tionchar tar éis a bheith aige seo de 
bharr nach bhfuil ag tarlú ach go bhfuil daoine óga ag foghlaim an t-uafás stuif de 
ghlanmheabhair. Níl an córas measúnaithe bailí mar chóras. Dá bhrí sin, níl 
caighdeán ná cumais na ndaoine óga ag feabhsú. 
 
Mar a luaigh an tUasal Ó hAiniféin ansin, fuarthas réidh leis na scoláireachtaí tríú 
leibhéal a bhí mar chrann taca, go háirithe ag muintir na Gaeltachta, ach ag muintir 
na nGaelscoileanna chomh maith. Cúpla bliain ó shin, de bharr cúrsaí 
eacnamaíochta, fuarthas réidh leo, agus is éard a bhí iontu sin ná scoláireachtaí a 
bronnadh ar lucht ardteistiméireachta a rinne go maith san ardteistiméireacht agus a 
bhí tar éis an ardteistiméireacht a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. Molaimidne go 
dtabharfaí iad sin ar ais chomh maith leis na deontais Ghaeltachta atá luaite ag an 
Uasal Ó hAiniféin. 
 
Táimid ag moladh go bhféadfaí, mar shocrú eatramhach, aonad seirbhísí Gaeilge a 
bhunú ionas go bhféadfadh freastal a dhéanamh ar scoileanna agus mar sin de, go 
dtí go mbíonn an 20% seo ann, mar de réir mar atá ráite ag an Uasal Ó hAiniféin, ní 
tharlóidh sé sin thar oíche. Tá an t-aonad Gaeltachta ag feidhmiú go han-mhaith 
maidir leis an bpolasaí don oideachas Gaeltachta. Tá pointe teagmhála maidir leis an 
bpolasaí ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge ar fáil. Dá mbeadh a leithéid de sheirbhís 
ar fáil do na scoileanna ar fad le plé leis na rudaí ar fad éagsúla - cúrsaí foirne, 
foirgneamh agus mar sin de - ionas go bhféadfaidís plé trí mheán na Gaeilge leis an 
Roinn Oideachais agus Scileanna, ba mhór an dul chun cinn a bheadh ann. 
Chinnteodh an t-aonad sin go mbeadh gach seirbhís ar fáil sna scoileanna. Tá sé go 
breá na múinteoirí nuair atá siad ar fáil, an chigireacht agus mar sin de, ach bíonn an 
tseirbhís sláinte, Túsla, teiripeoirí cainte agus daoine eile ag teacht agus ag imeacht 
ó na scoileanna.  Dá gcinnteofaí, go háirithe i gcomhthéacs an pholasaí don 
oideachas Gaeltachta, go raibh na seirbhísí sin ar fáil, mar a dúirt an tUasal Ó 
hAiniféin, gan argóint, gan bheith ar nós duine cantalach i gcónaí ach mar cheart, 
bheadh lá maith oibre déanta. 
 
Cathaoirleach: An bhfuil moltaí faoi leith ag na finnéithe do na ceannteideal den 
dréacht-Acht atá os ár gcionn? 
 
Dónal Ó hAiniféin Uasal: An pointe is mó a bhaineann muidne as ná an 20% a 
bheith á n-earcú tríd na seirbhísí poiblí ins na blianta atá romhainn. 
 
Cathaoirleach: Tá sé sin molta sna ceannteideal. An bhfuil aon rud nua ag na 
finnéithe maidir leis na ceannteideal, mar is sin an rud atá á scrúdú againn faoi 
láthair? 
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Dónal Ó hAiniféin Uasal: Is sin an rud go bhfuilimid ag tacú go láidir leis, agus má 
dhéanfaimid é sin, is dóigh go bhfuil deis againn dul i bhfeidhm ar an gcóras. Má 
dhéanfaimid é sin go dáiríre, is dóigh go bhfuil deis againn dul i bhfeidhm ar na 
glúnta atá romhainn amach. Is sin an príomh phointe a bhí againn ins an aighneacht. 
 
Cathaoirleach: Maidir le aon ceann eile de na ceannteideal, an bhfuil na finnéithe ag 
aontú leo nó an bhfuil rudaí eile atá ag cur imní orthu? 
 
Muireann Ní Mhóráin Uasal: Díreach maidir leis na feidhmeanna reachtúla atá ar 
COGG agus ag plé le cúrsaí oideachais, teagasc na Gaeilge agus mar sin de, cé go 
bhfuil ceannteidil eile ann a bhfuil tábhacht leo, bhraith COGG nach bhfuil an-
tionchar chun a bheith acu ar chúrsaí oideachais. An rud mór ná go mbeadh seirbhísí 
ar fáil tríd agus tríd don chóras oideachais agus do na feidhmeanna atá againne, 
agus gur cheist é seirbhísí a bheith ar fáil, gan argóint leis an Stáit. 
 
Cathaoirleach: Aontaímid uilig leis sin, ach an fáth go bhfuilimid anseo ná chun díriú isteach 
ar an dréacht-Bhille agus ar na ceannteideal. Tá gá le reachtaíocht nua because theip ar an 
gcóras a bhí ann. Tá a fhios againn sin ón cur i láthair a bhí againne. Gabh mo leithscéal as 
ucht mé a bheith beagáinín dian, ach cé go bhfuil an rud atá ráite thar a bheith suimiúil agus 
cé nach bhfuil easpa dáiríreacht i gceist ar an gcoiste seo, tá ról le déanamh againn maidir 
leis an dréacht-Bhille agus na ceannteideal, so b'fhéidir go dtiocfaimid ar ais go dtí sin. 
Glaoim ar an Teachta Moynihan. 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin: Fanfaidh mé leis an figiúir 20% sin 
an méid is féidir liom. Go raibh maith ag na finnéithe as ucht na tuairimí ann. Is ceist 
maith é cad as a thiocfaidh an 20% seo mar tá sé soiléir ó na scoileanna agus na h-
eagraíochtaí éagsúla go bhfuil deacrachtaí ann daoine a fháil, cosúil leis na finnéithe 
féin. Thóg sé thart ar bliain, agus n'fheadar ar bhfuair siad an duine ar deireadh. Go 
rialta bíonn ar scoileanna post a fhógairt arís agus arís, thart ar trí uair sara 
bhfaigheann siad aon duine cáilithe. Tá na finnéithe ag leagadh amach sórt amchlár i 
gcóir an 20% seo. An bhfuil aon rud faoi leith in aigne ag na finnéithe go mbeadh sé 
thart ar cúig bliain nó deich bliain sara bheimis ag dul i dtreo an 20% sin? An bhfuil 
aon tuairim faoi leith ar sin mar bhí cúpla tréimhse ama luaite níos luaithe? 
 
Dónal Ó hAiniféin Uasal: Aithnímid go léir go bhfuil deacrachtaí ann faoi láthair, 
agus ní féidir an céatadán sin a bhaint amach le slaitín draíochta. Níl sé sin chun 
tarlú, ach caithfimid céimeanna ar leith a bheith aitheanta ar an mbóthar chuige sin. 
Tá sé go breá sprioc a bheith againn agus é sin a chaitheamh amach ansin, ach tá 
an baol an-láidir ann nach n-éireoidh linn dul chun cinn a dhéanamh sa treo sin in 
aon chur mura bhfuil spriocanna réadúla céimnithe againn chun dul sa treo sin le go 
mbeadh a fhios againn go bhfuil ag éirí linn nó nach bhfuil ag éirí linn. 
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Comhthreomhar leis sin tá sé rí-thábhachtach go ndéanfaí an fhorbairt a bhí luaite 
agam maidir le earnáil na Gaeltachta, earnáil an Ghaeloideachais, an 
réamhscolaíocht, an bunscolaíocht agus an iar bhunscolaíocht, le cinntiú go bhfuil an 
tobar as a bhfuilimid ag tarraic ag méadú agus go bhfuil sé ag éirí níos doimhne 
seachas a bheith ag éirí níos éadoimhne mar atá cúrsaí faoi láthair. Má táimid 
réalaíoch faoin sprioc sin a bheith á baint amach againn, is gá don dá ghníomh 
tarlúint go comhthreomhar lena chéile. 
 
Má bhreathnaímid chun cinn deich mbliana agus má bhímid ag smaoineamh ar 
dhaltaí atá a hocht nó a naoi nó a deich ins na scoileanna faoi láthair, a bheidh ag 
teacht amach agus iad 18, 19 agus 20, iad ag críochnú san ollscoil agus ag fáil 
postanna agus marthana síos an bóthar, is ga dúinn féachaint ar thréimhsí ama mar 
sin leis an sprioc sin a bhaint amach mar ní éireoidh linn an sprioc sin a bhaint 
amach i dtréimhsí níos giorra ná sin. B'fhearr i bhfad go mbeimis réalaíoch agus go 
mbeimis dáiríre faoi na spriocanna atá á leagadh amach, seachas sprioc a leagadh 
amach atá do-dhéanta. 
 
Is dóigh liomsa gur féidir 20% a bhaint amach. Ní dóigh liom gur féidir é a bhaint 
amach laistigh de bhliain nó dhó nó trí, ach is féidir é a bhaint amach laistigh de 
thréimhse níos faide ná sin má táimid dáiríre faoi. Má táimid chun seirbhísí a 
sholáthar agus má táimid chun éalú ó na pleananna agus mar sin de, is gá go n-
aontódh daoine anois nár oibrigh siad agus sinn ag plé le Ranna éagsúla agus mar 
sin de agus go mbeadh bunseirbhísí ar fáil, trí mheán na Gaeilge, ag saoránaigh ach 
iad a iarraidh agus iad a lorg. 

 
An obair mhaith atá déanta ag oifig an choimisinéara ná go bhfuil a fhios ag daoine 
anois go bhfuil an ceart acu na seirbhísí a éileamh. Tá a fhios ag daoine go bhfuil an 
ceart acu seirbhísí a éileamh ó dhreamanna éagsúla trí mheán na Gaeilge. An 
deacracht atá ann anois ná deimhniú go bhfuil dóthain daoine ins na seirbhísí 
éagsúla chun freastal ar lucht na Gaeltachta agus lucht na Gaeilge gur mian leo 
seirbhís a bheith acu trí mheán na Gaeilge, agus gan iad a bheith ag mothú 
achrannach agus amaideach de bharr iad a bheith ag iarraidh a saol a chaitheamh trí 
mheán na Gaeilge. 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin: Aontaímid go léir nach féidir teacht 
ar an sprioc sin 20% ná aon sprioc thar oíche. Feicimid é sin ó na córais earcaíochta 
atá ann faoi láthair, ach tá sé soiléir go bhfuil daoine ann cheana féin agus go 
bhféadfar roinnt den sprioc sin a bhaint amach tapaigh go leor. Tuigim ón méid a 
dúirt an finné mar gheall ar daoine atá ar scoil faoi láthair gur glúin a bhfuil á úsáid 
aige mar slat tomhais in ionad blianta. Sin céim mór, mar bheadh daoine ag lorg na 
háiseanna agus ag iarraidh a bheith ábalta plé le Ranna inniu agus amárach agus 
thar na blianta romhainn. An bhfuil aon tuairim ag an bhfinné ar an líon daoine atá 
amuigh ann, má bheimis ábalta tosnú ag 3% nó 4% láithreach, nó an bhfuil aon 
tuairim faoi sin ag na finnéithe? 
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Dónal Ó hAiniféin Uasal: Mar a luaigh Iníon Ní Mhóráin agus nuair a táimid ag caint 
ar aonad seirbhísí Gaeilge, má thógfaimid an Roinn Oideachais agus Scileanna mar 
shampla, má ghlaonn duine ar an Roinn Oideachais agus Scileanna faoi chúrsaí pá, 
tuarastal, cóiríochta nó aon ní a bhaineann le scoileanna, agus cé go mbíonn an 
duine seo ag déanamh a chuid comhfhreagras ar fad leis an Roinn, toisc nach bhfuil 
ach 1.5% de oifigigh na Roinne in iúl ar an Gaeilge faoi láthair, tá an duine sin in 
aimhleas cinnte de go mbeidh moill an-fhada ar a chuid nó a cuid gnó agus go 
mbeidh sé nó sí curtha siar de bharr go bhfuil an duine sin ag éileamh a chuid nó a 
cuid seirbhísí trí Ghaeilge. Le déanaí bhí an taithí agam féin agus mé ag plé leis an 
rannóg tógála. Gan dabht tá daoine an-deas agus tá daoine sásta beannú agus mar 
sin de as Gaeilge, ach nuair a bhíonn ar daoine a ngnó a dhéanamh chun dul chun 
cinn a dhéanamh, bíonn orthu é a dhéanamh trí Bhéarla. Dá mbunófaí an aonad 
seirbhísí Gaeilge mar atá luaite, mar shampla, just sa Roinn sin, agus dá mbeadh a 
fhios ag daoine go raibh pointe teagmhála nó duine éigin ins na rannóga éagsúla 
lena d'fhéadfaidís teagmháil a dhéanamh trí mheán na Gaeilge, táim cinnte go n-
ardódh an t-éileamh agus go mbeadh daoine níos sásta agus níos shona a gcearta 
teanga a éileamh mar go mbeadh fáil acu ar sheirbhísí. 
 
Creid é nó ná creid, éiríonn daoine bréan de bheith ag éileamh rudaí nach bhfuil ann. 
Éiríonn daoine bréan de bheith ag éileamh seirbhísí ar lucht sláinte, oideachais, 
cosanta agus mar sin de nuair nach bhfuil na seirbhísí ann. Géilleann daoine i 
ndeireadh thiar thall. Tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios ag daoine go mbeadh 
pointe teagmhála ar fáil le freastal agus le seirbhís a chur ar fáil trí mheán na 
Gaeilge.  Nuair a bheidh sé soiléir go mbeidh teagmhálacha dá leithéid ar fáil, ní 
bheidh leisce ar na Gaeil na teagmhálacha sin a dhéanamh. 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin: An dóigh leis an tUasal Ó hAiniféin 
gur cóir go mbeadh spriocanna difriúla riachtanach i gcomhair na leibhéil post difriúil, 
cuir i gcás ról ceannaireachta, mar shampla, príomhoifigeach? An cóir go mbeadh 
sprioc níos airde ansin, go gcaithfidh go mbeadh na poist sin líonta as Gaeilge níos 
tapúla ná poist eile, toisc gur ról ceannaireachta atá ann, nó an mbeadh sé mar an 
gcéanna, nó an dtabharfar meáchan don duine front-line a bheadh ag freagairt an 
fón? 
 
Dónal Ó hAiniféin Uasal: Is é an pointe teagmhála an pointe criticiúil. Nuair a 
bhíonn duine ag iarraidh teagmháil agus gnó a dhéanamh tri Ghaeilge le daoine, is é 
an chéad pointe teagmhála an pointe criticiúil. Gan dabht, tá dualgas ar cheannairí, 
mar atá léirithe go minic in earnáil na polaitíochta, sampla agus dea-shampla a 
thabhairt. Chun a bheith féaráilte san earnáil ina bhfuilimid, sa Roinn Oideachais 
agus Scileanna go dtí seo, tá lucht ceannaireachta cumasach agus báúil agus 
dátheangach agus ar fáil istigh sa Roinn, go háirithe nuair a bhítear ag plé le cúrsaí 
cigireachta. Mar sin féin, tá earnálacha eile agus eití eile den Roinn nach bhfuil 
chomh cumasach sa dá theanga.  
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An buntáiste a bheadh ag baint le haonad seirbhísí Gaeilge ná go mbeadh na daoine 
sna hearnálacha nó sna ranna sin nó sna fo-ranna sin laistigh den Roinn bailithe le 
chéile agus ar fáil mar phointe teagmhála do na daoine atá ag éileamh seirbhísí tri 
mheán na Gaeilge agus gan glaonna a bheith á ndéanamh ar an rannóg tógála nó 
an rannóg forbartha nó seo nó siúd agus iad a rá nach bhfuil an t-oifigeach sin istigh 
inniu agus mar sin de. 
 
Cathaoirleach: Chun a rá arís, táimid anseo chun na leasuithe atá beartaithe a 
dhéanamh do Bhille na dTeangacha Oifigiúla a phlé. B'fhéidir go bhféadfadh na 
finnéithe díriú isteach air sin. Tabharfaimid neart deiseanna daoibh teacht ar ais agus 
táimid ag brath oraibh mar shaineolaithe, ach is gá é a chur in iúl gurb shin an rud 
atá ar siúl againn. Tá a fhios againn na fadhbanna. Tá a fhios againn an fáth go 
bhfuilimid anseo agus cén fáth a bhfuil gá le hAcht nua, mar gur theip go huile is go 
hiomlán go dtí seo leis an ceann atá againn. Maidir leis an rud atá beartaithe, beidh 
cur i láthair eile i gceist ó Chonradh na Gaeilge. An bhfuil na finnéithe sásta leis na 
ceannteidil? Táim ag cur na ceisteanna arís. An bhfuil aon rud istigh ansin nach 
bhfuil na finnéithe sásta leis? Tá siad ag freagairt na ceisteanna sa chomhthéacs sin. 
Tháinig mé ar aghaidh roimh Iníon Ní Mhóráin. An raibh sí ag iarraidh teacht isteach? 
 
Muireann Ní Mhóráin Uasal: An seasamh atá againn maidir leis na ceannteidil agus 
na scéimeanna ná go n-aontaímid go bhfuil teipthe orthu sin. Is é sin atá á rá againn. 
I measc na ndeacrachtaí a bhí ann leis na scéimeanna ná nach ndearnadh 
athnuachan orthu agus níor tharla na cineál seirbhísí a bhí á ngealladh ag na 
comhlachtaí éagsúla, agus ní tharlóidh, mar nach raibh agus nach bhfuil an córas 
ann chun iad a chur i bhfeidhm i gceart. Anuas air sin, bhí rudaí á gcur ar fáil i gcuid 
de na scéimeanna a bhí ann nach raibh ag teastáil ó na daoine. Maidir le 
hathbhreithniú iomlán a dhéanamh air sin, an méid atá á rá againn ná gur ag teacht 
ina áit a bheadh muid á mholadh. Táimid ag aontú nár cheart leanúint leis na 
scéimeanna mar a bhí. 
 
Cathaoirleach: Go raibh maith agat. An raibh an Seanadóir Ó Domhnaill ag iarraidh 
teacht isteach? 
 
An Seanadóir Brian Ó Domhnaill: Ag éisteacht leis an díospóireacht, táim ag 
piocadh suas go bhfuil na finnéithe ag tabhairt tacaíocht don 20% atá molta sa Bhille, 
agus cuirim fáilte roimhe sin. Is ceann de na ceannteidil is tábhachtaí sa Bhille é 
ceannteideal 9. Faoi láthair tá slad iomlán á dhéanamh ag an Státchóras ar an 
nGaeilge. Fiú amháin an coiste seo, rinne rúnaí agus Cathaoirleach an choiste seo 
réamhscrúdú ar na seirbhísí Stáit agus sa tseirbhís phoiblí ó thaobh líon na 
gcainteoirí Gaeilge atá i ngach rannóg Stáit nó gach Roinn Stáit, agus fuarthas 
amach nach bhfuil ach 1.5% de na daoine atá ag obair sa Státchóras a bhfuil 
Gaeilge acu agus in ann an tseirbhís a chur ar fáil tri mheán na Gaeilge. Ciallaíonn 
sé seo nach bhfuil 98.5% de na 37,500 duine atá ag obair sa Státchóras in ann an 
tseirbhís sin a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge. Músclaíonn sé sin suas muid le rá 
nach bhfuil an córas ag obair mar is cóir agus go gcaithfear rud éigin a dhéanamh. 
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Is sprioc atá ann an 20% seo. Tá cuimhne againn nuair a bhí feidhmeannaigh na 
Roinne os comhair an choiste agus nuair a bhíomar ag plé é seo leo. Bhíomar á 
gceistiú faoin sprioc sin agus cén dóigh a dtiocfadh leis an Roinn cinnteacht a bheith 
ann go mbeadh an sprioc sin comhlíonta. B'fhéidir gur brionglóid atá ann, ach más 
sprioc é, caithfimid é a leagan amach go soiléir. Má táimid ag caint ar thréimhse trí 
bliana, deich mbliana nó 20 bliain, caithfimid a bheith an-soiléir agus caithfimid é a 
thomhas go maith leis sin fosta. Níl a fhios agam cén tuairim atá ag na finnéithe agus 
níl a fhios agam an mbeadh siad ag aontú liom, ach ba mhaith liomsa sa Bhille seo 
go mbeadh ar an Aire teacht os comhair an choiste seo gach bliain le tuarascáil dul 
chun cinn ar an mBille, go háirithe ar na ceannteidil, a chur os comhair an choiste 
agus an Oireachtais. An mbeadh na finnéithe ag tabhairt tacaíocht do leithéid de 
mholadh? 
 
Tá ceannteideal 9 ag brath ar na poist úra a bheidh le cruthú, ach níl sé ag déileáil 
leis na daoine atá ag obair sa Státchóras faoi láthair. Má táimid ag caint faoi 98.5% 
den 37,500, caidé atáimid le déanamh faoi sin? Bhí córas iontach maith ann blianta ó 
shin, córas a raibh taobh istigh den Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus 
den Roinn Airgeadais, is é sin Gaeleagras. Níl a leithéid de chóras ann faoi láthair. 
An bhfuil gá lena leithéid de chóras nó d'ionad úr sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe nó sa Roinn Airgeadais a chur ar fáil chun deis a thabhairt do na daoine 
atá ag obair sa Státchóras ar mian leo an Ghaeilge a fhoghlaim é sin a dhéanamh? 
Thabharfadh sé deis do phobal na Gaeltachta chomh maith buntáiste a bhaint as sin 
fosta mar go dtagann na daoine go dtí ceantair Ghaeltachta, is cosúil, mar a bhí á 
dhéanamh roimhe seo. An bhfuil aon tuairim ag na finnéithe ar an moladh sin, go 
háirithe mar go mbaineann sé le cúrsaí oideachais? Tá siad féin ag plé le cúrsaí 
oideachais agus cúrsaí Gaeltachta. An bhféadfadh moladh den chineál sin oibriú go 
praiticiúil agus an bhfuil aon smaointe ag na finnéithe air sin? 
 
Dónal Ó hAiniféin Uasal: Táim cinnte go mbeidh ár gcairde ag caint faoi na 
ceannteidil eile agus bhíomar ag díriú ar cheannteidil 9 mar gur bhain sé go dlúth leis 
an obair atá idir lámha againne. Maidir leis an 98% atá laistigh den chóras faoi 
láthair, gan dabht tá céatadán áirithe díobh sin go bhfuil Gaeilge áirithe acu a 
mhothaíonn nach bhfuil sé ar a gcumas seirbhís chuimsitheach a chur ar fáil trí 
mheán na Gaeilge. Bheimis go hiomlán i bhfabhar cúrsaí forbartha gairmiúla a bheith 
ar fáil dóibh sin le feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge agus le tacú leo seirbhísí ar 
chaighdeáin áirithe a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge. Gan dabht chabhródh sé le 
hearnáil na Gaeltachta agus leis na Gaeltachtaí uilig, atá faoi bhrú ó thaobh 
fostaíochta agus mar sin de, cúrsaí a bheith ar fail dá leithéidí sin sa Ghaeltacht agus 
iad a bheith creidiúnaithe agus céimnithe agus iad a bheith ar fáil mar mheascán ar 
líne agus cónaithe do na státseirbhísigh sin gur mian leo feabhas a chur ar an 
gcumas agus ar an gcaighdeán Gaeilge atá acu faoi láthair. An rud nach féidir a 
dhéanamh ná Gaeilge a bhrú ar dhaoine nach mian leo í a labhairt. Táim cinnte 
laistigh den 98%, ámh, go bhfuil dornán áirithe daoine go mba cheart dúinne a bheith 
ag díriú orthu chomh maith san idirlinn.  
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An pointe is láidre ná, má táimid chun an sprioc de 20% a bhaint amach in aon chor 
agus má tá sé le bheith bainte amach againn faoi 2047, fiú, caithfimid bóthar agus 
céimeanna chuige sin a aontú. Thacóimis go láidir leis an dtuairim go mbeadh ar an 
Aire teacht isteach ag amanta rialta in aghaidh na bliana nó mar sin chun cur síos a 
dhéanamh ar an dul chun cinn a bhfuil déanta sa bhliain atá imithe, an méid a bhfuil 
bainte amach, agus an t-ardú ins na céatadáin a bhfuil ag úsáid na seirbhísí breise 
atá curtha ar fáil. Sa tslí sin, bheimis ábalta measúnú agus monatóireacht a 
dhéanamh ar an rud. 
 
Mar a deirim, ní fiú an sprioc a chaitheamh amach mura bhfuilimid agus mura bhfuil 
an Teach seo sásta measúnú agus monatóireacht a dhéanamh air le fáil amach an 
bhfuil dul chun cinn á dhéanamh againn. Chun é sin a dhéanamh, caithfimid an 
earnáil eile, earnáil na Gaelscolaíochta i ngach leibhéal agus earnáil na Gaeltachta, 
a fhorbairt go comhthreomhar le cur ar chumas tuismitheoirí gur mian leo, sin 25%, 
ceathrú den daonra, go mbeadh Gaeloideachas ar fáil dá bpáistí. Caithfimid é sin a 
dhéanamh go comhthreomhar nó ní fiú faic an sprioc de 20%. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Caithfimid a bheith réalaíoch faoi seo. Go minic, 
cuirtear an iomarca béime ar an dlí mar uirlis ann féin le rud a bhaint amach. Tá trí 
rud ag teastáil, ceann acu is ea an dlí. Maidir leis an dlí ann féin, go minic tá an 
fhadhb céanna ann, mar shampla, le daoine le míchumas, toisc nach ndéantar tada 
leis an dlí agus go ndéantar neamhaird air. Tá trí rud ag teastáil, is iad sin an dlí, an 
maoiniú leis an dlí a chur i bhfeidhm agus le na tacaíochtaí a chur ar fáil, agus plean 
feidhmíochta. Ceann de na fáthanna nach bhfuil an oiread toradh ar an Acht a 
tugadh isteach i 2003, agus ba mhaith liom tuiscint a fháil ó na bhfinnéithe, ná nár 
cuireadh an maoiniú ná an plean tacaíochta i bhfeidhm. 
 
Tabharfaidh mé sampla den rud atá i gceist agam. Má táimid ag dul ag rá go mbeidh 
20% den phobal nó de na daoine a earcófar sa Státseirbhís inniúil ar an nGaeilge, ní 
leor é sin a rá i dtéarmaí dlí mura bhfuil an córas oideachais eagraithe sa chaoi agus 
go mbeidh iarrthóirí againn. Táimid ar ais sa fáinne fia seo, ag iarraidh an bhfuil an 
bunscolaíocht ann, trí Ghaeilge agus trí Bhéarla, agus go deimhin féin tá cuid déanta 
ó Thuaidh ag scoileanna Bhéarla, an bhfuil an meánscolaíocht ann agus an bhfuil an 
tríú leibhéal ann. Is siar go mór atáimid imithe ó thaobh an tríú leibhéal le hocht 
mbliain anuas.  
 
Caithfear plean a bheith ann má táimid ag iarraidh sprioc de 20%. Cé as a dtiocfaidh 
siad? Ní thiocfaidh siad anuas ón spéir. An bhfuilimid chun cúrsaí Gaeilge a chur le 
go leor ábhar éagsúla eile a d'fhéadfaí a dhéanamh sa tríú leibhéal agus ansin 
cáilíocht a thabhairt isteach go bhfuil duine inniúil ar an nGaeilge a úsáid ina cuid 
oibre laethúil? B'shin an áit, dar liomsa, nár cuireadh an Acht i bhfeidhm. Ba mhaith 
liom tuairimí na bhfinnéithe faoi sin. 
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An dtógann na finnéithe faoi deara, in ainneoin an Acht a deireann go gcaitheann 
duine freagra i nGaeilge a fháil ar chomhfhreagras i nGaeilge, go bhfuil go leor 
dreamanna Gaeltachta agus Gaeilge, scoileanna Gaeilge agus mar sin de a 
scríobhann litir i mBéarla agus i nGaeilge ag cuideanna eile den Roinn Oideachais 
agus Scileanna taobh amuigh de COGG mar nach bhfuil muinín acu as an gcóras 
agus go bhfuil an dá oiread oibre orthu ag cur litir in dhá theanga? Feicim na 
litreacha, mar cuirtear cóipeanna ag Teachtaí Dála go minic, a sheoltar chuig an 
Roinn Oideachais agus Scileanna agus an leagan Béarla agus Gaeilge orthu. Deirim 
liom féin nár chuala siad ariamh go gcaithfidh siad na litreacha seo a fhreagairt i 
nGaeilge, go gcaithfidh siad déileáil leo, agus go bhfuil easpa muinín ag daoine sa 
chórais dá bharr nach bhfuiltear ag déanamh seo. 
 
Arís táimid ar ais ag plean feidhmíochta, mar níl aon mhaith in dlí gan plean 
feidhmíochta. Tá an ceart ag na finnéithe a rá anseo agus a chur ar ár súile anseo 
inniu nach bhfuil aon mhaith an dlí a bheith ann murar féidir le duine dul go héasca 
chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna agus ceist a chur faoi na treoraí, na 
rialacha ar fad a fhaigheann siad, cóiríochta scoileanna agus mar sin de, agus na 
ceisteanna sin a chur trí Ghaeilge. Tá plean ag teastáil mar ní féidir é seo ar fad a 
chur i ndlí. Níl an dlí chomh mór sin. Caithfimid a rá leis an Aire go bhfuil na rudaí seo 
a leanas ag teastáil: dlí níos láidre, agus aontaímid ar fad leis sin, maoiniú, plean 
feidhmíochta, agus ar ndóigh ag deireadh an lae, níos mó cumhachtaí ag an 
gCoimisinéir Teanga. 
 
Bhí rud amháin, nuair a bhí mé ag plé leis seo cheana, go bhfuil soláthar dó san 
Acht. Is maith le daoine airgead a fháil ón Stáit, fiú mura bhfuil ann ach €10. Ceann 
de na rudaí a bhí ann ná go bhféadfaí cúiteamh a thabhairt do dhaoine dá mbeadh 
sárú ar an Acht ann. Mar shampla, dá bhfaigheadh duine litir ar ais i mBéarla agus 
an duine tar éis é a scríobh i nGaeilge, faigheadh sé nó sí €20 nó €30 de chúiteamh 
ón gCoimisinéir Teanga. Tá mé cinnte nach bhfreagrófaí mórán litreacha ach go 
mbeadh go leor litreacha ag teacht isteach i nGaeilge ag súil le go bhfaighfí freagra i 
mBéarla. Mar sin féin, tá mé ag ceapadh go n-athródh na béasaí go mór mar bheadh 
na hoifigigh cuntasaíochta sa Roinn ag ceistiú cén fáth go raibh airgead á chur amú. 
 
Tá go leor le déanamh agus ná cheapfadh muid gurb é an dlí tús deireadh an scéal. 
Is cuid lárnach den scéal é ach gan an chuid eile, beidh thiar orainn sa deireadh 
agus just neamhaird á thabhairt ar an dlí. 
 
Cathaoirleach: Is tús agus deireadh an scéal anseo an dréacht-Bhille. Sin an rud atá 
os ár gcomhair. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Tuigim é sin ach an scéal atá ag na daoine ó 
COGG chugainn inniu ná nach bhfuil mórán le rá acu faoin dréacht, ach gan an chuid 
eile ag cur leis an dréacht, beidh thiar orainn sa deireadh. Sa sochaí go ginearálta, tá 
nós ann ceapadh gur ionann dlí a fháil rite agus an cath a bheith buaite. Ní hionann 
é. 
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Cathaoirleach: Ní hionann é ach tá práinn i gceist maidir leis an dréacht-Bhille, na 
leasuithe atá á dhéanamh agus é a thabhairt ar ais. 
 
Muireann Ní Mhóráin Uasal: Tuigim an cheist atá an coiste ag cur orainn agus an 
brú atá an coiste ag cur orainn, ach dar liom féin, is cuma. Is cuma faoi an-chuid den 
stuif atá sa Bhille i ndeireadh an lae mura bhfuil daoine againn atá cumasach sa 
teanga agus in ann a chuid gnó a dhéanamh trí Ghaeilge. Is cuma faoi lógónna nó 
foilseacháin ach amháin go bhfuil na daoine ansin le Gaeilge agus an dream ar an 
taobh eile den bhinse atá in ann a gcuid seirbhísí a chur ar fáil dóibhsean trí 
Ghaeilge. Ní hé go bhfuilimid ag tabhairt neamhaird ar an ról atá againn anseo ach 
táimid ag iarraidh díriú isteach mar tá dlí mar sin ann ach fós ní féidir le duine dul 
isteach in oifig an phoist chun stampa a cheannach. 
 
Cathaoirleach: Chun soiléireacht a thabhairt isteach, táimid anseo le breis agus 
bliain agus tá an t-uafás cur i láthair cloiste againn. Tá a fhios againn go bhfuil an 
córas teipthe. Seo iarracht ón Rialtas ag rá, de bharr na gearáin atá déanta, gurb iad 
seo na cinnteideal. Sin an fáth go bhfuilimid ag díriú isteach air. Aontaím leis na 
finnéithe agus aontaíonn an coiste leo. Táimid anseo gach uile coicís ag éisteacht le 
cur i láthair ag cur in iúl chomh dona agus atá an córas agus an easpa éilimh. Níl 
daoine ag éileamh na seirbhísí - sin fadhb amháin - mar nach bhfuil muinín acu go 
bhfuil na seirbhísí ann. I gcónaí nuair a thagann na Ranna os ár gcomhair, deirtear 
linn nach bhfuil aon éileamh. Sin an saghas rud a táimid ag éisteacht leis.  Níl mé ag 
aontú leis sin ach ag rá gurb é an saghas rudaí atá i gceist. Is iad seo na ceannteidil. 
Tá a fhios againn na fadhbanna. Sin an fáth a bhfuil mé ag cur brú ar na finnéithe, ar 
na Teachtaí agus ar an Seanadóir díriú isteach ar an rud atá faoi chaibidil againn. 
 
Dónal Ó hAiniféin Uasal: Táim an-bhuíoch don Chathaoirleach. Aontaím go 
hiomlán léi. Má tá daoine ag ceapadh go bhfuil easpa éilimh ann----- 
 
Cathaoirleach: Níl siad á cheapadh. Tá siad ag rá an méid sin go díreach linn. 
 
Dónal Ó hAiniféin Uasal: Is é an pointe ná go raibh daoine ag rá ar feadh i bhfad 
nach raibh aon éileamh ar an earnáil lena bhfuil muidne bainteach nó ar an 
nGaelscolaíocht ag an mbunleibhéal nó ag an iar-bhunleibhéal. Bhí mé ag éisteacht 
le daoine i Luimneach ar feadh deich mbliana ag rá nach raibh aon éileamh ar iar-
bhunscoil lán-Ghaeilge. Bunaíodh ceann agus tá sé ar an iar-bhunscoil lán-Ghaeilge 
is mó sa tír. Nuair a chuirtear seirbhísí ar fáil, mar a dúirt an Teachta, bíonn daoine 
sásta iad a úsáid. Nuair atá ríomhphost á sheoladh ag daoine ag an Roinn 
Oideachais agus Scileanna, tá dhá rogha acu. Má sheolann siad a ríomhphost i 
nGaeilge amháin, féadfaidh siad feitheamh roinnt seachtaine ar fhreagra a fháil. Má 
tá pointe teagmhála ag daoine le duine le Gaeilge agus má sheolann siad 
ríomhphost ag an duine sin, gheobhaidh siad teachtaireacht i nGaeilge ar ais go 
tapaigh ag rá go bhfuil an duine sin buíoch as an gcomhfhreagras, go bhfuil sé nó sí 
ag féachaint ar an ábhar agus go mbeidh siad ar ais chucu laistigh de tréimhse ama.  
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Má sheoltar ríomhphost den leithéid sin ag oifigeach nach bhfuil inniúil ar an 
nGaolainn, beidh feitheamh fada fuar ar chosa laga i gceist. Táim cinnte go mbeidh 
ár gcairde ag caint faoi na ceannteidil eile ach, maidir leis an ceannteideal is 
tábhachtaí agus an 20% a fhad is a bhaineann sé linne, is gá an dá rud a fhorbairt go 
chomhthreomhar lena chéile. Ní féidir linn a bheith níos soiléire faoi sin. 
 
Measaim go bhfuil an ceart ar fad ag an Teachta Ó Cuív ansin nuair a deireann sé 
gur gá an dlí, an maoiniú agus plean feidhmíochta a bheith ann. Is gá go mbeidh 
monatóireacht á déanamh ar an bplean sin de réir a chéile. Mura ndéantar é sin, mar 
a deirim, ní fiú aon ní an sprioc agus déanfar neamhaird don dlí. Mar is eol dúinn, 
níor oibrigh na scéimeanna. Má tá bunseirbhísí le bheith ar fáil trasna an bhoird agus 
iad a bheith ar fáil i nGaeilge, is é seo an chaoi lena dhéanamh - an céatadán de 
chainteoirí Gaeilge agus Béarla san earnáil a mhéadú. 
 
Cathaoirleach: Gabhaim buíochas leis an bhfinné. Bhí Iníon Ní Mhóráin ag iarraidh 
teacht isteach. 
 
Muireann Ní Mhóráin Uasal: Ní raibh. Tá mise go breá. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Ba mhaith liom ceist a chur ar Iníon Ní Mhóráin. Is 
ceist an-simplí í. Glacaim leis go ndéanann na céadta agus na mílte teagmháil le 
COGG i gcaitheamh na bliana. Glacaim leis go bhfuil ar a laghad 90% den ghnó, nó 
níos mó, leo siúd a bhfuil Gaeilge acu, mar shampla na Gaelscoileanna agus mar sin 
de, déanta trí mheán na Gaeilge. Cén céatadán de na daoine ceannann céanna a 
bhacfadh leis an nGaeilge a úsáid agus iad a plé leis an gcuid eile den Roinn 
Oideachais agus Scileanna? An bhfuil aon bharúil ag Iníon Ní Mhóráin? Ar mhaith léi 
barúil a thabhairt? 
 
Muireann Ní Mhóráin Uasal: Tá an ceart ag an Teachta----- 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Glacaim leis go bhfuil an t-éileamh ann nuair atá 
an tseirbhís ann. An mbeadh an ceart agam faoin méid de na daoine le Gaeilge a 
dhéanann teagmháil le COGG trí Ghaeilge? 
 
Muireann Ní Mhóráin Uasal: Cinnte. Móramh mór na ndaoine a dhéanann 
teagmháil linn is trí Ghaeilge a dhéanann iad é. Tá céatadán an-bheag a deir ‘I am 
from a Gaelscoil’ nó rud éigin ach labhraítear Gaeilge leo, mar amanta ní bhíonn 
daoine ag súil le Gaeilge. Mar sin, is annamh i ndáiríre a bhíonn gnó le déanamh 
againn trí mheán an Bhéarla sa ghnáthlá oibre. Maidir leis an Roinn, níl fianaise 
agam ach déarfainn go bhféadfaí é a mhalartú an treo eile. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Freagraíonn sé sin ceist an éilimh in aon abairt 
amháin. QED, mar a deireann muid. 
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Dónal Ó hAiniféin Uasal: Má fhreastalaítear agus má chuirtear na seirbhísí ar fáil, 
bainfidh daoine úsáid as na seirbhísí sin. Is é an pointe teagmhála an pointe criticiúil. 
Sin an duine lena mbítear ag plé. Más féidir dul go dtí an duine sin faoi pé ábhair atá 
i gceist - bíodh sé sláinte, oideachas, nó rud ar bith eile - is é seo an pointe criticiúil 
agus an áit gur gá dúinn feabhas a chur. 
 
Cathaoirleach: An bhfuil an Teachta Tóibín ceart go leor? 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: Tá brón orm. Bhí mé ag labhairt sa Dáil. Tá ráitis 
ar an nGaeilge ar siúl. 
 
Cathaoirleach: Dúirt mé é sin. Gabhaim buíochas leis na finnéithe. Gabh mo 
leithscéal go raibh mé beagáinín dian ach bhí mé ag iarraidh díriú isteach ar an 
ábhar. Bhí sé sin cabhrach dúinn. 
 
  Cuireadh an suí ar fionraí ar 6.15 p.m. go dtí 6.17 p.m. 
 
Cathaoirleach: Cuirim céad míle fáilte roimh na hionadaithe ó Chonradh na Gaeilge, 
go háirithe Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí, agus Peadar Mac Fhlannchadha, leas-Ard-
Rúnaí agus bainisteoir abhcóideachta. Níl Emma Ní Chearúil anseo. Tá sean-taithí 
ag na finnéithe ar bheith anseo. Tuigeann siad a ndualgais faoin Acht um 
Chlúmhilleadh 2009. Ní gá dúinn é a léamh arís. Tá ráitis tosaigh acu, an bhfuil? 
 
Julian de Spáinn Uasal: Ba mhaith liom tréaslú, ar dtús, le Cathaoirleach, le baill 
agus le foireann an choiste seo as an obair mhaith thábhachtach atá ar siúl acu ó a 
bunaíodh an comhchoiste seo. Aithním i measc na hoibre sin, an tuarascáil a d’eisigh 
an coiste ar a thoscaireacht ar na hoileáin, an tuarascáil ar straitéis óga don 
Ghaeltacht, an tacaíocht tugtha aige don oideachas Gaeilge agus Gaeltachta, Raidió 
Rí-Rá, Acht ó Thuaidh agus neart eile. Tá sé fíor-thábhachtach go bhfuil an 
comhchoiste seo ann agus guím gach rath ar a chuid oibre i gcónaí. 
 
Gabhaim buíochas, ar son an chonartha, as an deis cur i láthair a dhéanamh inniu ar 
na moltaí atá ag Conradh na Gaeilge le hAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a 
láidriú. Dar ndóigh, baineann an chaint inniu go háirithe leis na ceannteidil foilsithe ag 
an Rialtas ach tá súil againn, le cabhrach an choiste, tionchar a imirt ar an 
reachtaíocht ag gach Céim den Bhille agus é ag dul tríd Tithe an Oireachtais. 
Cuireadh ár n-aighneacht chuig an gcoiste don phróiseas atá ar siúl ag an 
gcomhchoiste seo roimhe seo agus tá sé i gceist agam, mar sin, gan ach achoimre 
gasta a thabhairt ar chuid de na ceannteidil molta, cuid de na ceannteidil níos 
tábhachtaí a phlé, agus cur síos a dhéanamh ar na ceannteidil, in ár dtuairim, atá in 
easnamh ó na ceannteidil foilsithe ag an bpointe seo. 
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Mar eolas, níl aon mholtaí againn do ceannteideal 1, 2 nó 3 agus táimid ag tacú le 
ceannteideal 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 agus 14. Agus iad sin ar fad ar leataobh, is féidir 
liom dul ar aghaidh go cinn áirithe eile. Táimid ag tacú le ceannteideal 8 ach táimid 
ag moladh go mbeidh spriocdháta de 2020 curtha leis an bhfeidhmiú ina iomlán de 
na córais faisnéise agus cumarsáide ó thaobh úsáid ainmneacha agus seoltaí 
Gaeilge de. Chomh maith leis sin, táimid ag moladh go mbeidh leasú ar an 
bhfoclaíocht beagáinín le haithint nach bhfuil leaganacha Béarla ar ainmneacha agus 
seoltaí ag go leor Gaeil agus nár chóir córas nua a sholáthar nach dtógfaidh sin san 
áireamh.  
 
Leis an bhfoclaíocht atá ann faoi láthair, sílimid go bhfuil an rud oscailte agus go 
bhféadfadh duine a rá go bhfuil leagan eile dá ainm nó hainm ann nuair nach bhfuil 
sé sin fíor do go leor daoine. Is gá a bheith cúramach leis sin ó thaobh foclaíochta 
de. 
 
Táimid ag tacú le ceannteideal 10 ach táimid ag moladh go mbeidh dualgas soiléir 
agus cuimsitheach ar gach comhlacht poiblí agus Roinn Rialtas chun tairiscint 
gníomhach a sholáthar don phobal san áireamh san Acht. Mura cuirtear an pobal ar 
an eolas go leanúnach agus go gníomhach go bhfuil ceart acu agus go bhfuil fáilte 
rompu na seirbhísí Gaeilge atá ar fáil a úsáid, ní chuirfear go suntasach le húsáid na 
seirbhísí sin agus leanfar a rá nach bhfuil éileamh ar na seirbhísí céanna.  Is féidir 
liom a rá, ó mo thaithí pearsanta agus ó aiseolas ó go leor daoine, nach bhfuil an 
pobal ar an eolas ar na seirbhísí atá ar fáil ón Stát trí Ghaeilge tríd is tríd faoi láthair 
agus ní dhéantar beagnach aon tairiscint gníomhach sa chás go bhfuil seirbhís ar fáil 
trí Ghaeilge. Tá an téarma ‘tairiscint gníomhach’ luaite sna ceannteidil ach níl an 
téacs curtha leis fós. Sin an fáth go bhfuil mé ag cur an-bhéim air sin. Bhí an coiste 
ag caint faoi roimhe seo. Tá sé fíorthábhachtach go mbeadh an tairiscint gníomhach 
curtha os comhair an phobail i gcónaí. Mura cuirtear os a gcomhair, ní bhainfidh 
daoine úsáid as na seirbhísí agus deirféar i gcónaí nach raibh an t-éileamh ann. Tá 
an moladh sin fíorthábhachtach dá bharr agus ba cheart go mbeadh sé láidir agus 
soiléir sa reachtaíocht.  
 
Níl aon cheist ann ach go bhfuil ceannteideal 9, earcaíocht san earnáil phoiblí, an 
ceannteidil is tábhachtaí le cinntiú go mbeidh seirbhís sásúil agus cuimsitheach 
curtha ar fáil don phobal as Gaeilge ón earnáil phoiblí. Ba mhaith liom cúpla rud a rá 
faoi. Ar dtús, tá moladh ag dul don chomhchoiste seo, don Fhreasúra, don Roinn 
Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus don Rialtas trí chéile as éisteacht leis an 
éileamh a chuir an conradh chun cinn le cúpla bliain anuas go mbeidh 20% 
d’fhostaithe nua a earcófar don tseirbhís phoiblí inniúil ar an nGaeilge. Is í ár dtuairim 
go bhfuil gá spriocbhliain a lua leis an gceannteideal seo. Táimid ag moladh 2020 le 
bheith ag an sprioc de 20%. 
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Teip a bhí ag gach Rialtas ó na 1970idí ar aghaidh, nuair a athraíodh rialacha 
earcaíochta an earnáil phoiblí, le cinntiú go mbeadh seirbhís sásúil as Gaeilge ar fáil 
do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta. Ligeadh síos muid thar na blianta agus le 
muinín an phobail a chinntiú don Acht leasaithe is gá, in ár dtuairim, spriocbhliain a 
lua leis an gceannteideal seo. Ba chóir dúinn ceacht ciallmhar a fhoghlaim agus a 
leanúint ón Aontas Eorpach agus an dlús atá leis an obair chun fáil réidh leis an 
maolú ar stádas na Gaeilge san Aontas Eorpach mar gheall ar an spriocbhliain de 
2022 luaite leis. Chun cothrom na Féinne a thabhairt don Rialtas, tá obair mhaith ar 
siúl anois le bheith réidh ar 31 Nollaig 2021 chun ligint don mhaolú dul in éag agus 
stádas iomlán a bheith ag an teanga ann. I gás na hearcaíochta san earnáil phoiblí 
sa bhaile in Éirinn, caithfear, cosúil leis an Aontas Eorpach, spriocbhliain a leagan 
síos agus plean cuimsitheach a chur le chéile leis an spriocbhliain sin a bhaint amach 
le hearcaíocht 20% inniúil ar an nGaeilge mar thoradh ar an bplean. Mura dhéantar 
seo, in ár dtuairim teipfidh ar an iarracht seirbhís sásúil Ghaeilge a chinntiú do phobal 
na Gaeilge agus na Gaeltachta. 
 
Le críochnú, ba mhaith liom tagairt a dhéanamh de roinnt de na ceannteidil atá in 
easnamh sna ceannteidil faoi láthair. Ba chóir go mbeadh an Ghaeilge ar aon chéim 
leis an mBéarla ar chomharthaí bóthair na hÉireann. Déantar é seo sa Bhreatain 
Bheag, san Alban agus i dtíortha eile le breis is teanga oifigiúil amháin ar fud an 
domhain. Bhí an Taoiseach reatha, an Teachta Leo Varadkar, nuair a bhí sé ina Aire 
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt ar son an mholadh seo. Chuir Cathaoirleach an 
comhchoiste Oireachtais ar iompair, an Teachta Fergus Ó Dubhda, in iúl ag an 
gcoiste seo roimh na Nollaig go raibh sé ar son an mholadh seo. Ghlac an 
comhchoiste iompair leis an moladh cúpla bliain ó shin. Cén fáth nach mbeadh sé 
curtha san áireamh sna ceannteidil agus sa Bhille atá le teacht? Níl aon duine ag 
caint faoi na comharthaí a athrú thar oíche ach iad a athrú de réir is gur gá iad a 
athnuachan nó cinn nua a chrochadh. 
 
Ar nós sa Bhreatain Bheag, ba chóir go mbeadh iniúchadh déanta ag an 
gCoimisinéir Teanga ó thaobh na teanga de ar reachtaíocht mholta agus ar aon 
straitéis phoiblí a bhaineann le teanga oifigiúil a chur chun cinn, mar shampla, an 
Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge. Ceann de na heasnaimh is mó atá ann le cur i 
bhfeidhm na straitéise ná nach bhfuil aon dream neamhspleách ag déanamh 
monatóireachta air. Sílimid gurb é seo rud gur bhféadfaí a chur sa reachtaíocht leis 
an dualgas sin a thabhairt don Choimisinéir Teanga. Ní hamháin sin ach sa 
Bhreatain Bheag, mar a luaigh mé, tá siad tosaithe ag breathnú ar reachtaíocht atá 
ag dul tríd gach Roinn ann. Níl aon fáth nach ndéanfadh an Coimisinéir Teanga in 
Éirinn an rud ceannann céanna. 
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Ba chóir go dtiocfadh gach comhlacht poiblí agus gach feidhm de chuid an 
chomhlachta poiblí a bheidh idirghníomhaíocht ag an bpobal leis agus a roinnfear ar 
chomhlacht eile faoi réim an Achta go huathoibríoch. Tóg, mar shampla, Dublin 
Bikes. Faoi láthair, má dhéanann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a dhualgas 
a tharmligean ó thaobh rothair a chur ar fáil sa chathair go dtí comhlacht 
neamhspleách, ní thagann an comhlacht sin faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla agus 
níl gá don chomhlacht aon sheirbhís a chur ar fáil don phobal trí Ghaeilge. Mar gheall 
air sin, ní féidir liomsa fós clárú ar líne le Dublin Bikes trí Ghaeilge chun na rothair a 
fháil ar iasacht. Tá sé sin mar an gcéanna d'aon dhuine le Gaeilge. Táimid ag lorg go 
dtiocfadh siad go huathoibríoch faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla má tá siad ag plé 
leis an bpobal nó ag fáil oibre ó chomhlacht Stáit. 
 
Níor chóir go mbeadh dreamanna ar nós An Post in ann dualgais a 9 den Acht 
reatha a sheachaint maidir le hábhair margaíochta a cuirtear ar fáil don phobal mar 
gheall nach raibh na dualgais soiléir a dhóthain in Acht na dTeangacha Oifigiúla 
2003. Má dhéanann comhlacht poiblí nó Roinn teagmháil ar bith leis an bpobal, ba 
chóir go mbeadh an teagmháil sin déanta go dátheangach nó i nGaeilge amháin 
agus níor chóir ligint d’eisceachtaí mar atá ann faoi láthair. Faighimse rudaí i mo 
bhosca poist go rialta agus den chuid is mó bíonn siad as Béarla amháin. An fáth leis 
sin ná go bhfuil solúbthacht fágtha san Acht atá ann faoi láthair i gcúrsaí margaíochta 
agus eile. Tá gá ann é sin a bhaint amach agus a chinntiú nach dtarlóidh sé a 
thuilleadh. 
 
Tháinig moladh praiticiúil agus réasúnta chun tosaigh le déanaí sa chonradh agus ba 
chóir é a chur san áireamh in aon Acht nua. Is é sin go mbeidh an ceart céanna ag 
aon duine ag obair sa Státseirbhís lena chuid oibre a dhéanamh leis an Stát trí 
Ghaeilge. Mar shampla, ba chóir go mbeadh an próiseas ardú céime, an próiseas 
measúnaithe foirne agus comhfhreagras inmheánach don fhoireann agus araile ar 
fáil i nGaeilge do na státseirbhísí le Gaeilge. Conas gur féidir linn státseirbhísigh a 
bheadh sásta an Ghaeilge a úsáid go leanúnach a chothú muna bhfuil an Státchóras 
féin ag freastal orthu? Má táimid ag iarraidh daoine a spreagadh chun Gaeilge a 
úsáid go leanúnach sa Státchóras, is cinnte go gcaithfidh an Státchóras freastal 
orthu sa chéad áit. 
 
Cuirtear cosc uaireanta ar úsáid na Gaeilge san ionad oibre gan bun ná barr a bheith 
leis an gcosc céanna. Is pleanáil teanga fíor-éifeachtach sa treo mícheart é ar gá á 
chosc má táimid le cur le húsáid na Gaeilge sa tsochaí seo. 
 
Gabhaim buíochas leis an gcoiste as éisteacht liom inniu. Ba bhreá liom aon 
cheisteanna atá ag an gcoiste a fhreagairt nó aon soiléiriú atá ag teastáil a thabhairt. 
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An Teachta Dála Peadar Tóibín: Gabhaim buíochas leis na finnéithe as teacht 
isteach inniu. Bhí an aitheasc sin an-suimiúil. Ní raibh mé anseo don chéad seisiún 
don chruinniú seo. Mar sin, ba mhaith liom a rá go bhfuil mé buíoch go bhfuilimid ag 
an staid seo leis an mBille seo. Tá an Bille á phlé againn le fada an lá sna Tithe 
anseo. Tá go leor rudaí maithe sa Bhille agus caithfimid iad a aithint. Tá laigeachtaí 
ann freisin agus sin an fáth go bhfuil coiste ann. Beimid in ann díriú orthu agus, más 
féidir, iad a dheisiú. 
 
Tá go leor in aghaidh na Gaeilge agus tá siad ag iarraidh cur isteach ar an nGaeilge 
toisc an costas a bhaineann leis an teanga. Nuair a fheicimid ar Bille cosúil leis an 
gceann seo, tá sé soiléir, má dhéanann an Rialtas rudaí i gceart ón tús, nach 
mbeadh aon costas breise i gcás i ndáiríre. Mar shampla, má chuireann siad 
comharthaí bóthair dhátheangach as seo amach, ní bheadh costas ag baint leis sin 
ar chor ar bith. Labhair mise leis an Aire, an Teachta Ross, faoin rud seo. D'iarr mé 
air an mbeadh sé sásta dul leis seo agus dúirt sé liom i rith an comhrá de cúig nó 
deich nóiméad a bhí againn nach mbeadh fadhb ar bith aige leis na rudaí seo. Tá na 
comharthaí seo i bhfeidhm in Aerfort Bhaile Átha Cliath agus níl daoine caillte i 
Timbuktu nó i Tenerife ag an mbomaite. Is léir go bhfuil daoine in ann iad a úsáid. Tá 
siad á n-úsáid go forleathan thar lear. Ba cheart go mbeadh in ann leasú a 
dhéanamh ar an rud seo. 
 
Bíonn an Rialtas i gcónaí ag gearán faoin gcostas a bhaineann le seirbhísí a chur ar 
fáil do shaoránaigh trí Ghaeilge. Dá earcaítear daoine atá in ann a gcuid oibre a 
dhéanamh trí Ghaeilge, ní bheadh aon chostas ag baint leis sin ar chor ar bith. 
 
Beidh gearán ann faoi na moltaí atá déanta agus ba cheart dúinn iad a phlé. An 
bhfuil an comhréir a luadh sodhéanta? Beidh an Rialtas ag rá go gcaithfimid é a 
dhéanamh i slí fadtéarmach. Ní haontaím leis an tuairim sin. An bhfuil 2020 mar 
spriocbhliain sodhéanta chun é a chur i bhfeidhm? Chaithfeadh impleachtaí a bheith 
ann maidir le neamhchomhlíonadh leis na rialacha agus leis an dlí agus na ráitis 
agus tuarascáil a thagann as Oifig an Choimisinéara Teanga.   
 
Is léir d'éinne atá ag díriú isteach ar an ábhar seo go mbíonn na heagraíochtaí Stáit i 
gcónaí ag tabhairt neamhaird don Choimisinéir Teanga. B'fhéidir go bhfuil rudaí ag 
dul i bhfeabhas le cúpla bliain anuas, ach tá a fhios agam go mbíonn eagraíochtaí 
Stáit cosúil le hOifig na nOibreacha Poiblí fós ag sárú a gcuid dualgais maidir leis an 
dlí. Nuair a chuirtear glaoch ar Oifig an Choimisinéara Teanga, téann sé i dteagmháil 
leis an eagraíocht atá i gceist agus deisítear an fhadhb. Bíonn sé mar an gcéanna an 
chéad uair eile, áfach. Bíonn sé briste arís. Cuireann sé sin an-chuid ama, airgid 
agus iarrachta amú. Ní bheadh an fhadhb sin ann ar chor ar bith dá mbeadh bata 
mór de chineál éigin i gceist. Ba cheart go mbeadh cairéad éigin i gceist freisin chun 
cabhrú leis na heagraíochtaí a gcuid dualgais a chomhlíonadh. 
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Ba mhaith liom tagairt a dhéanamh do rud beag nach bhfuil luaite go dtí seo. 
Baineann sé le feachtas ollmhór a bhí ann trí mhí nó ceithre mhí ó shin. Tá go leor 
eagraíochtaí agus comhlachtaí ag feidhmiú sa tír seo ar bhonn ceadúnais a 
fhaigheann siad ón Rialtas. Tá mé ag smaoineamh ar na bainc agus na comhlachtaí 
árachais, mar shampla. Úsáideann go leor comhlachtaí idirnáisiúnta an Ghaeilge i 
slite iontacha, ach tá sé dochreidte go bhfuil go leor comhlachtaí Éireannacha fós 
ann a dhéanann neamhaird iomlán ar an teanga. Ní thuigeann siad an deis, nó an 
competitive advantage, atá i gceist anseo. An ceart dúinn rud éigin a dhéanamh chun 
dualgas a chur ar na bainc, nó na comhlachtaí árachais, níos mó measa a 
thaispeáint agus níos mó Gaeilge a úsáid?  
 
Is féidir linn a chruthú go bhfuil dualgais ar chomhlachtaí atá ag feidhmiú anseo an 
Ghaeilge a úsáid. Chuala muid cúpla seachtain ó shin gur cuireadh iachall ar dhuine 
taobh istigh in AA Ireland a bhí ag labhairt Gaeilge le custaiméir ar a thoil féin athrú 
go Béarla. Céard ba cheart don Rialtas agus don Stát a dhéanamh sna cásanna sin? 
 
An Seanadóir Joe O'Reilly: Ba mhaith liom fáilte a chur roimh na finnéithe. Is maith 
an rud é go bhfuil siad anseo agus go bhfuil an comhrá seo againn. Tréaslaím leis na 
finnéithe i dtaobh na hoibre iontaí atá ar siúl acu. Fuair mé eolas faoin obair sin nuair 
a bhuail mé le cuid acu in Óstán Buswells. Is fiú an obair iontach atá ar siúl acu. 
 
Tá ceist agam a bhaineann le rud beag tábhachtach. Tá sé mar éileamh go mbeidh 
Gaeilge líofa, nó Gaeilge mhaith, ag 20% de na fostaithe sa Státseirbhís, sna Ranna 
Stáit agus sna comhairlí contae. Is breá an t-éileamh é sin, ar bhealach, ach an bhfuil 
sé réalaíoch? An mbeadh dóthain iarrthóir sa tír leis an gcaighdeán cuí Gaeilge acu? 
An mbeadh go leor daoine le Gaeilge ann leis na poist seo a líonadh? Ba chóir go 
mbeadh, ach sílim go mbeidh deacracht ansin. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: De réir mo léamh ar an mhéid atá á rá ag na 
finnéithe, tá cúig leasú uathu. Baineann an chéad dá cheann le 2020 a chur isteach 
mar spriocdháta ó thaobh feidhmiú an chórais faisnéise agus freisin maidir le 
hearcaíocht. Baineann na trí cinn eile leis na comharthaí bóthair, le margaíocht agus 
le comhfhreagras inmheánach. An bhfuil na finnéithe ag rá go gcuirfeadh na 
hathruithe sin, agus iad déanta réasúnta foirfe, leis an mhéid atá molta? Nílimid ag rá 
go mbeadh gach rud ann, ach is féidir dul ar aghaidh leis. B'fhéidir gurb é an rud is 
tábhachtaí le déanamh anois ná dul ar aghaidh agus Acht leasaithe a chur i 
bhfeidhm. Cuirfidh mé mar seo é. Bheadh comhghéillte i gceist i gcomhthéacs an 
mhéid atá á lorg agus an dlús a bhaineann le rud éigin a dhéanamh. An bhfuil an 
ceart agam gur shin atá ar bun? 
 
An Seanadóir Joe O'Reilly: Rinne mé dearmad a rá go bhfuil mé lán i bhfabhar na 
comharthaí bóithre a chur as Gaeilge. Ba chóir é sin a dhéanamh. 
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Peadar Mac Fhlannchadha Uasal: Tosóidh mé leis an gceist ón Teachta Ó Cuív. 
Táimid ag iarraidh an rud seo a bhrostú ar aghaidh. Beidh deiseanna fós ann 
leasuithe a mholadh. Tá sé tábhachtach go gcuirfear an cheist seo ar ais ar bhord an 
Rialtais agus go mbogfar an Rialtas ar aghaidh. Le bheith macánta, bhí comhghéillte 
i gceist sa bhun Bhille a chuir muid féin amach an chéad lá riamh. Má thiteann an 
Rialtas agus má thagann Rialtas nua ina áit - is cuma cén meascán páirtithe a 
bheadh ann - beidh buairt ann an mbeidh Acht chomh láidir againn. Níl aon cheist 
faoi ach nach mbeadh roinnt den Státchóras sásta an t-éileamh 20% a scaoileadh 
tríd sna cúinsí sin. 
 
Bhí plé níos luaithe ar cheist an-mhaith faoin éileamh a bheadh ann. Táimid ag obair 
ar roinnt scéimeanna ar an dara leibhéal agus an tríú leibhéal faoi láthair. Táimid 
réasúnta dóchasach go mbeidh an t-éileamh ann. Ní mór dúinn breathnú freisin ar 
céard a bhí ar siúl ó thaobh cúrsaí earcaíochta. An babhta deireanach a fógraíodh 
scéim earcaíochta, cruthaíodh painéal Béarla agus painéal Gaeilge. Fágadh ar an 
bpainéal Gaeilge an cúpla chéad duine a chur isteach ar an bpainéal sin agus ar 
éirigh leo dul chun cinn a dhéanamh. Dá mbeidís tar éis cur isteach ar an bpainéal 
Béarla, bheadh seans acu agus b'fhéidir go mbeadh post faighte acu ag an bpointe 
seo, ach ní raibh an deis sin acu. Fágadh i liombó iad mar go raibh na Ranna Stáit 
ag rá nach raibh aon éileamh ar phoist i nGaeilge. Bheadh an cúpla céad duine sin 
againn ar aon nós, mar thús, chomh maith leis na daoine eile lena mbeimid ag súil. 
Téann sé ar ais go dtí an plé a bhí againn roimhe seo.  
 
Má tá an t-éileamh ann agus má tá na poist ann, tiocfaidh na hiarrthóirí. Mar a dúirt 
an tUasal de Spáinn níos luaithe maidir le ceist na hEorpa, má tá poist san earnáil 
phoiblí le rátaí tuarastail agus coinníollacha maithe, beidh éileamh orthu. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Ba mhaith liom soiléiriú a fháil ar an gceist seo. 
Nuair atá líon áirithe Gaeilgeoirí ag teastáil agus daoine á gceapadh, shíl mise i 
gcónaí go gcuirfear gach iarrthóir ar an bpainéal Béarla amháin nó ar an bpainéal 
Gaeilge-Béarla. Níl aithne agam ar éinne a bheadh ag cur isteach ar an Státseirbhís 
nach mbeadh Béarla aige nó aici. Tá Béarla ag gach cainteoir dúchasach Gaeilge a 
bheadh ag cur isteach ar phost mar sin. An bhfuil an tUasal Mac Fhlannchadha ag rá 
nach mbeadh duine a chuir isteach ar an bpainéal Gaeilge in ann jab Béarla a fháil? 
B'fhéidir go mbeadh Béarla níos fearr ag an duine sin ná ag an dream ar an bpainéal 
Béarla. 
  
Peadar Mac Fhlannchadha Uasal: B'shin a tharla an babhta deireanach. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Níl ansin ach cleasaíocht ón Státseirbhís ag 
iarraidh daoine a choinneáil ó dhoras. An raibh deis ag daoine cur isteach ar an dá 
phainéal? 
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Peadar Mac Fhlannchadha Uasal: Tá mé ag caint faoi dhuine amháin. Níor mhaith 
liom í a ainmniú. Thuig sí go raibh sí ag cur isteach ar an dá phainéal. Nuair a rinne 
sí fiosrúcháin níos faide, dúradh léi go raibh sí ar an bpainéal Gaeilge agus go 
mbeidh sí ina suí ansin go dtí go bhfuil an t-éileamh ann. Tá aithne fhíormhaith agam 
ar an duine atá i gceist. Níor mhaith liom a hainm a lua. Tá an fhianaise seo ann. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Tá sé seo lárnach. Deirim i gcónaí go bhfuil dhá 
chineál duine ann ó thaobh postanna poiblí - daoine aonteangacha le Béarla agus 
daoine dátheangacha le Gaeilge agus Béarla. Tá mé ag caint faoi dhaoine le 
hoideachas tríú leibhéal, mar shampla. Níl éinne aonteangach Gaeilge ann ar an 
leibhéal sin.  Mar sin bheadh sé an-tábhachtach dúinne an cheist sin a thógáil 
láithreach leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus leis an tSeirbhís 
um Cheapacháin Phoiblí agus a rá leo - in ainm Dé - bíodh dhá phainéil ann, ceann 
dóibh siúd atá in ann an dá chluiche a imirt agus ceann dóibh siúd nach bhfuil in ann 
ach cluiche amháin a imirt, agus ná bhíodh míbhuntáiste ar dhuine a bheith 
dhátheangach seachas a bheith aonteangach. 
 
Cathaoirleach: An bhfuil an finné ag rá go bhfuil sé seo tarlaithe le déanaí? 
  
Peadar Mac Fhlannchadha Uasal: Sa bhabhta deireanach ba os cionn sé a bhí 
againn. 
 
Cathaoirleach: Beidh dualgas orainn é sin a leanúint suas. Tá sé sin ráite agam. 
 
Julian de Spáinn Uasal: Baineann sé sin freisin leis an gcóras a cuireadh ar bun i 
ndiaidh fáil réidh leis na marcanna bónais. Tógadh anseo an córas seo agus dúradh 
go mbeadh 6% de na spásanna curtha ar fáil do dhaoine le Gaeilge. Ach dúradh 
freisin go mbeidh sé i gceist daoine le Gaeilge a fháil do phostanna ina n-aithnítear 
go bhfuil gá le Gaeilge. Dar ndóigh, níor aithníodh aon phost i ndáiríre. Níor aithníodh 
mórán post ina raibh gá le Gaeilge. Tháinig sé ar ais go dtí ceist an éilimh arís.  

 
Tá muid ag iarraidh sin ar fad a pháirceáil nó a chur ar leataobh agus a rá gur theip 
air. Leis an reachtaíocht nua is féidir a rá go mbeidh 20% i gceist. Táimid ag rá go 
mba chóir é sin a bheith i bhfeidhm faoi 2020 toisc go gcaithfear, mar a dúradh níos 
luaithe, go mbeidh plean cuimsitheach ann a mbeidh maoiniú taobh thiar de agus go 
gcaithfear bogadh láithreach air seo. Más rud é agus muid ag cur plean mar sin le 
chéile go mbeadh síneadh le déanamh air ar fáth faoi leith, bheadh muid lánsásta 
breathnú air sin sa tslí chéanna ina bhfuil muid ag breathnú ar rud éigin a bheith 
réidh agus i bhfeidhm faoi dheireadh san Eoraip faoi 2021. Táimid ag breathnú go 
mbeidh sé sin ag feidhmiú i gceart faoin am sin. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Ach san Eoraip caithfidh trí theanga a bheith ar 
dhuine. 
 
Cathaoirleach: Gabh mo leithscéal, tá ceisteanna eile le freagairt. 
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Julian de Spáinn Uasal: Sular fhág an Teachta Tóibín luaigh sé na comharthaí 
bóthar agus go raibh an tAire, an Teachta Ross, ar a son freisin. Tá an Teachta Ross 
ar a son, tá an Taoiseach, an Teachta Varadkar, ar a son, agus tá an Fergus 
O'Dowd, atá mar chathaoirleach ar an gComhchoiste um Iompar, Turasóireacht agus 
Spórt, ar a son. Ní fheicim na daoine atá ina gcoinne ach amháin an Státchóras a bhí 
ag iarraidh stop a chur leis nuair a bhí an iar-Aire, an Teachta Varadkar, sásta 
bogadh ar aghaidh leis. Sílim gur rud é seo a bhféadfadh an coiste a chur san 
áireamh mar go bhfuil an oiread sin tacaíochta amuigh ansin dá leithéid cheana féin. 
Tá sé luaite gan chostas, mar a luaigh an Teachta Tóibín freisin. 
 
Cathaoirleach: An labhróidh an finné faoin spriocdháta de 2020? 
  
Julian de Spáinn Uasal: Mar a deirimid, is spriocdháta é sin a bhí againn nuair a 
thosaigh an próiseas seo ar fad. Ní fheicimid aon fáth go bhfuil gá é a shíneadh fós. 
Táimid ag iarraidh go mbeidh an plean cuimsitheach ceart curtha le chéile. Luaigh 
Dónal Ó hAiniféin agus Muireann Ní Mhóráin níos luaithe go bhfuil sé fíor-
thábhachtach go mbeidh sé sin déanta lámh le lámh le céard atá ag dul ar aghaidh 
sna scoileanna. Tá ceannródaíocht ar siúl againn sa chonradh. Tá tionscadal ar siúl 
againn i bpáirt leis an Roinn. Táimid istigh sna scoileanna agus institiúidí tríú leibhéal 
ag iarraidh daoine a chur ar an eolas go bhfuil a leithéid de fhéidearthacht fiú ann. 
Táimid ag labhairt leo faoin Eoraip den chuid is mó, ní faoi na poist sa bhaile mar níl 
na poist sa bhaile ann. D'fhéadfaí sé sin a bheith athruithe. 
 
Bhí an Teachta Tóibín ag caint faoin mbata mór. Cad é an bata mór le cinntiú go 
dtarlóidh na rudaí seo agus go leanfaidh siad? Tá rud amháin molta againn nach 
bhfuil san áireamh anseo ach go bhféadfaí é a chur san áireamh. Tá fíneálacha 
luaite sna ceannteidil mar atá siad faoi láthair agus bheadh muid ag aontú leis sin 
mar a luaigh mé níos luaithe. Ach, sa chás nach n-oibríonn fíneálacha agus go 
gcuirtear pé tuairisc ón gCoimisinéir Teanga os comhair Tithe an Oireachtais agus 
fós nach bhfuil aon rud tar éis a tharla, sílimid féin gur chóir go mbeadh deis ag 
saoránaigh nó ag an gCoimisinéir Teanga dul chuig na cúirteanna chun cinntiú go 
mbeidh ordú cúirte curtha i bhfeidhm. 
 
Peadar Mac Fhlannchadha Uasal: Más féidir liom teacht ar ais ar rud eile ó thaobh 
chúrsaí earcaíochta, phléigh an Seanadóir Brian Ó Domhnaill ábhar eile níos luaithe. 
Cinnte tagann daoine tríd an gcóras oideachais agus foghlaimíonn siad Gaeilge. Níl 
aon cheist faoi sin. Bhí grúpaí ar nós Gaeleagrais ag cabhrú le daoine a bhí istigh sa 
chóras freisin. Ach léiríonn an taighde idirnáisiúnta, go háirithe i gCeanada, go 
bhfoghlaimíonn céatadán fíor-bheag de na daoine nach bhfuil an teanga atá ag 
teastáil uathu acu é tríd córas ranganna nó córas oiliúna agus iad laistigh den phost. 
Ní raibh mé ag caint faoi chúrsaí Gaeilge, bhí mé ag caint faoi thaighde atá déanta i 
gCeanada. Is é sin an fáth go bhfuil gá go mbeidh an teanga sách maith ag daoine 
atá ag teacht isteach sa chóras. 
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Julian de Spáinn Uasal: Mar a luaigh mé níos luaithe, agus na daoine sin sa chóras 
caithfidh an córas tacú leo agus a bheith oscailte d’úsáid na Gaeilge laistigh de. Tá 
sé cloiste agam ó go leor daoine atá sa chóras nach féidir leo an t-athbhreithniú 
feidhmíochta nó eile a dhéanamh trí Ghaeilge. Sílim muidne go bhfuil sé sin thar a 
bheith lochtach mar chóras. 
 
Cathaoirleach: An féidir leis na finnéithe soiléiriú a thabhairt ar ról an Choimisinéir 
Teanga? Ní dóigh liom go dtuigim go cruinn cad atá i gceist ag an gconradh ansin. 
 
Julian de Spáinn Uasal: Cinnte. Tá córas ann sa Bhreatain Bheag anois. Má tá 
Roinn Rialtais ag cur polasaí nó reachtaíocht nua le chéile, caithfidh sí é a chur ar 
aghaidh go dtí an Coimisinéir Teanga le----- 
 
Cathaoirleach: An dréacht-reachtaíocht atá i gceist, an ea? 
 
Julian de Spáinn Uasal: Is ea. Sa tslí chéanna ina chuirtear a leithéid timpeall na 
Ranna ar fad, cuirtear chuig an gCoimisinéir Teanga é. An rud atá sa reachtaíocht na 
go gcaithfear aird a thabhairt ar na moltaí a thiocfaidh ar ais ón gcoimisinéir. Dar 
ndóigh níl sé luaite go caithfidh na Ranna feidhmiú ar aon rud atá ráite ag an 
gcoimisinéir ach go gcaithfidh siad aird a thabhairt dó. Sin an chéad rud. Is é an dara 
rud ná go mbeadh an Coimisinéir Teanga mar an duine gur féidir leis nó léi breathnú 
ar pholasaithe an Stáit i leith na Gaeilge nó i leith na Gaeltachta agus féachaint go 
neamhspleách an bhfuil ag éirí le pé Rialtais leis an obair atá geallta acu i gcibé 
straitéis atá acu. An sampla is fearr de sin ná an----- 
 
Cathaoirleach: An straitéis 20 bliain don Ghaeilge. 
 
Julian de Spáinn Uasal: -----straitéis 20 bliain don Ghaeilge. Níl aon duine ag 
déanamh measúnú seachtrach air sin ar bhonn leanúnach cuimsitheach i ndáiríre. 
Tuigim go bhfuil an coiste seo ag breathnú ar míreanna áirithe den straitéis go 
leanúnach, agus is maith sin, ach ba chóir go mbeidh plean faoi leith leis sin a 
dhéanamh ar bhonn leanúnach. 
 
Cathaoirleach: Agus is é an moladh atá ag an gconradh ná é a chur isteach sa 
reachtaíocht, an ea? 
 
Julian de Spáinn Uasal: Sin é - dualgais an Choimisinéir Teanga a leathnú agus an 
dá rud sin a chur san áireamh. 
 
Cathaoirleach: Mar chóras monatóireachta neamhspleách. 
 
Julian de Spáinn Uasal: Sin é. 
 
Cathaoirleach: An bhfuil aon rud gur mhaith leis an bhfinné a rá? 
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Julian de Spáinn Uasal: D'fhág mé rud amháin ar lár atá fíor-thábhachtach. Tagann 
sé leis an earcaíocht freisin. Tá luaite ansin ceannteideal maidir le úsáid na Gaeilge 
agus maidir le gach seirbhís Stáit a bheith ar fáil do phobal na Gaeltachta trí 
Ghaeilge. Tá sin luaite mar cheannteideal ach sílim go mbraitheann sé ar an 
gceannteideal a bhaineann le hearcaíocht. Le cinntiú go mbeidh na seirbhísí curtha 
ar fáil do phobal na Gaeltachta i gceart, is gá go mbeidh na daoine ann chun sin a 
dhéanamh. Tá dlúthcheangal idir an dá rud. Arís, níl aon spriocbhliain luaite leis seo. 
Cén bhliain gur féidir le pobal na Gaeltachta a bheith ag súil leis go mbeidh gach 
seirbhís sásúil curtha ar fáil dóibh trí Ghaeilge? Níl a fhios againn. Má chuirtear 
reachtaíocht tríd gan spriocbhliain luaite leis, d'fhéadfaimis a bheith ag fanacht air ar 
feadh 20 nó 30 bliain eile. Cá bhfios? 
 
Cathaoirleach: Tá an ceart ag an bhfinné. Gabhaim buíochas le idir an bheirt fhinné. 
Táimid buíoch. Tá sé cabhrach dúinn. Ní bheidh moill eile. Tá cúpla dream eile chun 
teacht os ár gcomhair amárach agus i gceann coicíse agus ansin beidh deireadh leis 
an bpróiseas le cúnamh Dé agus beidh an Bille ar ais ar bhord an Rialtais. 
 
Roimh deireadh an chruinnithe, ní bhfuair mé deis rath a ghuí ar an iar-Sheanadóir, 
Trevor Ó Clochartaigh. Ní raibh deis againn aon rud a rá because, mar a tharla, ní 
raibh cruinniú againn dé Máirt seo caite. Beidh an coiste seo beagáinín níos boichte 
gan é. D’fhreastail sé ar chuile chruinniú agus ghlac sé páirt gníomhach. Gabhaim 
mo bhuíochas leis agus guím gach rath air sa phost nua atá aige. 
 
Chuaigh an comhchoiste isteach i seisiún príobháideach ar 6.50 p.m. agus cuireadh 
ar athló é ar 7 p.m. go dtí 5 p.m., Dé Céadaoin, 7 Márta 2018. 
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2.3 Cruinniú an 7 Márta 2018 
 

Tháinig an Comhchoiste le chéile ar 17:00 
 

COMHALTAÍ I LÁTHAIR: 
 

An Teachta Dála Éamon Ó Cuív,*  An Seanadóir Brian Ó Domhnaill, 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin,   
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín.  

 
* Mar ionadaí ar An Teachta Dála Pat The Cope Gallagher. 

 
I láthair: An Seanadóir Fintan Warfield. 

 
BHÍ AN TEACHTA DÁLA CATHERINE CONNOLLY I GCEANNAS. 

 
Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017 

 
Cathaoirleach: Táimid ar ais arís ag leanúint ar aghaidh leis an bpróiseas agus ár 
grinnscrúdú réamhtheachtach ar Bhille na Teangacha Oifigiúla agus ba mhaith liom 
céad míle fáilte a chur roimh na hionadaí ó Chumann na nOifigeach Forbartha 
Gaeilge, agus go háirithe Roibeard Ó hEartáin, Orla Mc Morrow agus Emmet Ó 
Fatharta. Gabhaim buíochas leo. Gabh mo leithscéal mar táimid go léir faoi bhrú 
inniu. Is rud neamhghnách é ach beidh mé ag dul ar ais go dtí an Dáil agus beidh an 
Teachta Dála Aindrias Moynihan sa Chathaoir ansin. Gabh mo leithscéal faoi sin 
agus gabhaim buíochas don Seanadóir. 
 
Maidir leis an Acht um Chlúmhilleadh, tá rud le léamh amach agam. Bím i gcónaí ag 
lorg an focal i nGaeilge ar mouthful ach is mouthful an rud seo. Ba mhaith liom a chur 
ar aird na bhfinnéithe de bhua alt 17(2)(l) den Acht um Chlúmhilleadh 2009 go bhfuil 
finnéithe faoi chosaint ag lánphribhléid maidir leis an bhfianaise a thugann siad don 
choiste seo. Má ordaíonn an coiste dóibh, ámh, éirí as fianaise a thabhairt i leith ní 
áirithe agus má leanann siad dá tabhairt, níl sibh i dteideal dá éis sin ach pribhléid 
cháilithe i leith na fianaise agaibh. Ordaítear dóibh gan fianaise a thabhairt ach 
amháin fianaise a bhaineann le hábhar na n-imeachtaí seo agus fiafraítear díobh 
cleachtadh parlaiminte a urramú nár cóir, más féidir, daoine ná eintiteas a cháineadh 
ná líomhaintí a dhéanamh ina n-aghaidh, ina n-ainm, ina hainm nó ina ainm ar shlí a 
bhféadfaí iad a aithint. Ba mhaith liom na finnéithe a chur ar an eolas freisin go 
ndéanfar na ráitis tionscnaimh seo a gcuirfear faoi bhráid an choiste a fhoilsiú ar 
shuíomh gréasáin an choiste tar éis an chruinnithe seo. 
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Meabhraítear do chomhaltaí an cleachtadh parlaiminte atá ann le fada nár chóir 
dóibh tuairimí a thabhairt maidir le duine atá taobh amuigh de na Tithe nó le 
hoifigeach ina ainm, no ina hainm, ar shlí a bhféadfaí iad a aithint. So, má tá focal ag 
na finnéithe ar mouthful, ba mhaith liom é a cloisteáil. 
 
Tá ráitis tosaí ag na finnéithe an bhfuil? Tá. An bhfuil cóipeanna ar fáil? 
 
Roibeard Ó hEartáin Uasal: Gabhaim buíochas don choiste as an gcuireadh. Ba 
dheas liom a rá díreach ag an tús gur gréasán tacaíochta agus urlabhraithe iad do 
oifigí forbartha Gaeilge san earnáil poiblí agus eile, is ea Cumann na nOifigeach 
Forbartha Gaeilge agus mar chuid dár ndualgas, tacaímid lenár n-eagraíochtaí féin 
san earnáil phoiblí chun seirbhísí custaiméir a sholáthar trí mheán na Gaeilge. De 
réir ár scéimeanna Gaeilge agus de réir forálacha rialachán agus Acht na 
dTeangacha Oifigiúla 2003, tacaíonn an gréasán lena chéile, tríd eolas a roinnt, taithí 
a mhalartú agus cur chuige comónta a phlé agus a aontú ar mhaithe le dea-
chleachtas, éifeacht agus luach airgid. Sin an fáth go bhfuil an cumann seo curtha ar 
bun agus fágfaidh mé faoi Orla Mc Morrow tosnú ar an ráiteas tosaigh. 
 
Orla Mc Morrow Uasal: Chuireamar isteach aighneacht agus táimid chun pointí a 
shoiléiriú i dtaobh na ndréacht-ceannteideal agus tá na cinn a táimid chun díriú orthu 
- Uimh. 3, 4 agus 5 - sa dréacht a chuireamar chuig an coiste.  
 
Maidir le huimhir a trí, d'fhéadfaí an chéad alt i gceannteideal a naoi a léamh mar 
20% de earcaigh nua do na hoifigí lonnaithe sa Ghaeltacht, go háirithe sa leagan 
Béarla den téacs. Moltar seo a leasú le 100% de earcaigh nua sa tseirbhís phoiblí 
ina gcainteoirí Gaeilge i ngach oifig phoiblí sa Ghaeltacht ionas gur féidir leis na 
hoifigigh sin feidhmiú trí mheán na Gaeilge. 
 
Maidir le huimhir a ceathair, d’fhéadfaí an bhrí a bhaint as nach mbainfeadh an córas 
earcaíochta nua de 20% leis na comhlachtaí poiblí ach le comórtais earcaíochta atá 
eagraithe ag Public Appointments Service, PAS, amháin. Moltar seo a leasú le agus 
arna riar ag gach comhlachta poiblí a chur i bpointí a haon go dtí a trí. 
 
Níl aon tréimhse ama luaite leis an nóta míniúcháin, rud a fhágann go bhféadfaí Lá 
Philib an Chleite a bheith mar an spriocdháta chun an cuspóir seo a bhaint amach. 
Moltar seo a leasú le céatadán earcaíochta faoi leith a leagadh síos don earnáil 
phoiblí le teacht i bhfeidhm ó dháta faoi leith. 
 
Roibeard Ó hEartáin Uasal: I dtaobh ansin, ag dul ar aghaidh tríd an aighneacht 
ansin, is dócha gurb é an polasaí earcaíochta an rud is mó a chinn muidne mar 
chumann, an rud is tábhachtaí ar fad atá ann ó thaobh seirbhísí Gaeilge a fhorbairt 
san earnáil phoiblí. Muna bhfuil Gaeilge ag oifigigh tá sé fíor-dheacair seirbhís 
Gaeilge a chur ar fáil agus ar an mbonn sin táimid ag moladh san aighneacht go 
gcuirfí polasaí earcaíochta nua in áit sa tSeirbhís Ceapacháin Phoiblí, agus sna 
comhlachtaí poiblí, ina mbeidh Gaeilge labhartha líofa ag 30% de fostaithe nua.  
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Tabhair faoi ndeara gur 20% atá molta ag Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta. Táimid féin ag moladh 30% agus go mbainfidh sé sin le daoine ag 
feidhmiú ag an líne tosaigh san earnáil phoiblí ionas mar is é sin an chéad pointe 
teagmhála leis an bpobal agus go bhfanfaidh sé sin i bhfeidhm go dtí go mbeidh 
suas le 20% den bhfoireann chuí in ann seirbhísí a sholáthar go compordach trí 
mheán na Gaeilge. 
 
Ar mhaithe le na seirbhísí trí Ghaeilge a thairiscint don bpobal, moltar go mbeidh 
dhátheangachas feidhmiúil sa Ghaeilge agus sa Bhéarla ag baill foirne sna poist seo 
a leanas: oifigigh ag grád a trí, a ceathair agus a cúig sna húdaráis áitiúla agus a 
gcomhionainn i ngach comhlacht poiblí eile, a sholáthraíonn seirbhísí custaiméara ag 
an líne tosaigh ar nós cuntar poiblí agus malartán; oifigigh eile san earnáil phoiblí a 
bhíonn ag plé go rialta leis an bpobal, ar nós oifigigh forbartha Gaeilge, oifigigh 
phreasa, oifigigh seirbhísí custaiméara agus leabharlannaithe; agus i gcás oifigigh a 
bheith lonnaithe nó ag obair go rialta sa Ghaeltacht, bheimid ag moladh go mbeadh 
Gaeilge acu ar fad maraon leis an mBéarla dar ndóigh, ina measc oifigigh riaracháin, 
innealtóirí áitiúla, oifigigh áitiúla i gcomhlachtaí poiblí ina measc An Post, An Garda 
Síochána, An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Feidhmeannach 
na Seirbhíse Sláinte, An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, na húdaráis áitiúla 
agus oifigigh áitiúla i ngach comhlacht poiblí eile. 
 
Ghlac An Teachta Dála Aindrias Moynihan ról mar Chathaoirleach. 
 
Emmet Ó Fatharta Uasal: Tiocfaidh mise suas ar an chéad phointe eile, is e sin 
caighdeán Gaeilge ag daoine agus iad á earcú isteach sa tseirbhís phoiblí. An rud 
atá molta againn anseo ná go mbeadh ar a laghad pas le gradam i labhairt na 
Gaeilge ag leibhéal Teastas Eorpach Gaeilge, TEG, B2 ag daoine agus iad ag teacht 
amach, ionas go bhféadfadh siad plé a bheith acu ina iomlána le custaiméirí, bíodh 
siad ina custaiméirí Gaeltachta nó daoine le Gaeilge agus iad ag cuartú seirbhís i 
nGaeilge agus nach mbeadh orthu iompar ar an mBéarla, le go dtuigfí iad agus ina 
theannta sin, má tá oifigigh chun a bheith ag plé le comhfhreagras nó aon ábhar 
scríofa den chineál sin, bíodh sé ina rud á chur amach nó bíodh sé ina fhreagairt ar 
aon comhfhreagras tagtha isteach chun na hoifige, go mbeadh pas ar a laghad i 
scríobh na Gaeilge ag TEG B2, ag an leibhéal sin. 
 
Más féidir liom, leanfaidh mé ar aghaidh chuig an bpointe mar gheall ar choinníoll 
conartha. Tá samplaí feicthe againn thar na blianta mar gheall ar rudaí a bhíonn á 
reáchtáil thar cheann nó á reáchtáil ag comhlachtaí príobháideacha do na húdaráis 
áitiúil nó na Ranna Rialtais, sa státseirbhís, nach gcoinníonn leis na coinníollacha 
teanga atá ar an Roinn nó an bunchomhlacht sin de réir na scéimeanna teanga agus 
de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla agus bheadh uainn díreach soláthar iomlán a 
bheith ann go mbeadh coinníoll curtha isteach sa reachtaíocht nua a thabharfaidh le 
fios go gcaithfí aon obair atá déanta thar cheann Ranna Rialtais nó oifigí Rialtais nó 
údaráis áitiúil nó aon dream eile den tseirbhís phoiblí cloí leis na coinníollacha 
céanna atá orthu agus na dualgais céanna atá orthu faoin reachtaíocht sin ionas go  
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mbeadh seirbhís foriomlán á fháil ag an bpobal ón airgead a bhíonn á chaitheamh ag 
gach Roinn agus gach comhlacht phoiblí. 
 
Orla Mc Morrow Uasal: Tá mé ag breathnú ar na rialacháin chomharthaíochta agus 
molaimid go mbeadh lámhleabhar na gcomharthaí tráchta curtha faoi bhonn 
rialacháin chomharthaíochta Acht na dTeangacha Oifigiúla. Molaimid sin toisc faoi 
láthair tá an dá rud ag teacht salach ar a chéile agus cruthaíonn sé deacrachtaí. Mar 
atá sé faoi láthair, níl sé chomh soiléir do dhaoine cén rialacháin go mba chóir go 
mbeidís ag faire orthu. Chífidh an coiste go mbeadh sé i bhfad níos fearr go mbeadh 
idirdhealú déanta faoin dátheangacht agus úsáid dathchódaithe seachas cló iodálach 
mar atá scríofa ins an lámhleabhar do chomharthaí tráchta. Bheadh soiléiriú déanta 
ag baint úsáid as dathanna chun go ndéanfar idirdhealú idir an téacs Gaeilge agus 
Béarla. 
 
Roibeard Ó hEartáin Uasal: An pointe deireanach den aighneacht a thagann anseo 
ná maidir le ról na n-oifigeach forbartha Gaeilge féin. I láthair na huaire, tá cuid 
mhaith de na hoifigigh forbartha Gaeilge ag feidhmiú go maith ag leibhéal áirithe 
sóisearach ins na heagraíochtaí mórthimpeall na tíre. Tá sé seo ag cothú 
deacrachtaí leanúnach sa mhéid agus go bhfuilimid ag teacht an-dhéanach go dtí 
aon cinntí atá á thógaint i dtaobh polasaithe nó i dtaobh straitéisí. Bíonn na 
polasaithe nó na straitéisí curtha in áit agus ansin, ag deireadh an lae nó ag deireadh 
na seachtaine, tagann scéal chomh fada linn agus tugtar faoi ndeara nach bhfuil an 
straitéis nó an polasaí ag teacht le hAcht na dTeangacha Oifigiúla. De bharr go bhfuil 
muidne mar oifigigh ag feidhmiú ag leibhéal chomh sóisearach sin, nílimid ag an 
leibhéal atá ag teastáil le gur féidir na pointí seo a ardú ag an am cuí. Moltar obair an 
oifigigh forbartha Gaeilge a aithint mar phost sainiúil ag leibhéal sinsearach san 
eagraíocht lena chinntiú go n-áireofaí an Ghaeilge i ngach gné d'fheidhmiú na 
heagraíochta sin. 
 
Tá eireaball eile leis an scéal seo sa mhéid is go bhfuil roinnt de na hoifigigh 
forbartha Gaeilge nach bhfuil Gaeilge acu ar an gcéad dul síos, rud a chothaíonn 
fíordheacrachtaí dóibh féin. Anuas ar sin b'fhéidir go mbeadh cúpla jab le déanamh 
acu laistigh den eagraíocht. Má tá dhá nó trí jab éagsúil le déanamh ag duine, 
b'fhéidir go dtógfaidh an ceann eile tús áite. Tá na deacrachtaí seo ann go 
leanúnach. Sin an fáth go bhfuil an moladh sin déanta againn. Sin an ráiteas tosaigh 
a Chathaoirligh agus fáiltímid ar aon cheisteanna. 
 
Leas-Chathaoirleach: Tosaímid leis an Teachta Tóibín. 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: Ar dtús, cuirim míle fáilte roimh na finnéithe as 
ucht teacht anseo inniu agus an saineolas sin a thabhairt dúinne. Is deis iontach é an 
Bille seo, i ndáiríre, go leor rudaí a dhéanamh ar son an Ghaeilge agus ar son an 
Ghaeltacht. Tá suim agam sa ráiteas deireanach a thug an finné dúinne mar gheall 
ar na hoifigigh Gaeilge. An bhfuil sé ag caint faoi iad siúd atá ag obair sna comhairlí 
contae? 
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Roibeard Ó hEartáin Uasal: Tá muidne ionadaíocht ar an earnáil phoiblí i gcoitinne. 
Tá na húdaráis áitiúil san áireamh ansin ach tá na seirbhísí sláinte san áireamh 
chomh maith, araon leis na seirbhísí cosanta, seirbhísí oideachais, coláistí tríú 
leibhéal agus na Ranna Stát. Tá réimse an-leathan agus tá na hoifigigh forbartha 
Gaeilge in an-chuid áiteanna faoi láthair. Go ginearálta táimid ar fad thart ar an 
leibhéal céanna inár n-eagraíochtaí féin ach is rud a chím atá ag cothú na 
deacrachtaí céanna dúinn féin ar bhonn leanúnach. 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: Tá brón orm nach raibh mé in ann freastal ag an 
tús mar bhí mé ag labhairt sa Dáil mar gheall ar cúrsaí feamainne, amach ón gcósta 
thiar na tíre seo. Cé mhéad daoine atá ag obair mar oifigigh Ghaeilge sna seirbhísí 
poiblí ag an mbomaite? 
 
Roibeard Ó hEartáin Uasal: Is ceist í sin nach féidir linn a fhreagairt mar níl teacht 
againn ar an eolas sin, ach tá os cionn 40 oifigigh forbartha Gaeilge cláraithe leis an 
gcumann seo. 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: Sin parliamentary question dúinne chun an t-eolas 
sin a fháil amach. Dúirt an finné freisin go bhfuil go leor díobh ag obair agus nach 
bhfuil Gaeilge acu. 
 
Roibeard Ó hEartáin Uasal: Tagaimid le chéile uair sa bhliain, bíonn comhdháil 
bliantúil againn, bíonn an doras oscailte go gach oifigeach forbartha Gaeilge atá ag 
obair san earnáil phoiblí, agus fáiltímid roimh gach éinne teacht. Go hiondúil bíonn trí 
chinn de cheardlann againn ar maidin agus bíonn ceann amháin acu siúd trí Bhéarla 
chun freastal orthu siúd nach bhfuil an Gaeilge acu. Cuireann sé laincisí ar an 
eagraíocht féin nuair atá oifigeach acu nach bhfuil an dátheangachas ar a gcumas 
acu, gan trácht ar an dúshlán agus na deacrachtaí a chothaíonn sé don oifigeach 
féin a bheith ag déileáil leis an gceist seo ar bhonn leanúnach. 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: Cinnte. Tá mise lán i bhfabhar an Bille seo, go 
huile agus go hiomlán, agus táimid ag iarraidh leasaithe a dhéanamh dó maidir le 
cúrsaí earcaíochta agus cúrsaí comharthaí bóithre freisin mar tá siadsan ró lag nó níl 
siad ann. An rud a bheadh an Rialtas nó daoine sna Ranna ag rá ná nach mbeidh 
daoine le fáil le dóthain Ghaeilge le gur féidir leo a phost a dhéanamh go hiomlán i 
gceart. Beidh siad ag díriú ar an bhfadhb atá ann leis na hoifigigh Gaeilge, fiú na 
hoifigigh Gaeilge atá ag obair san earnáil seo, agus is dream beag atá iontu i ndáiríre 
nuair a chuirtear iad i gcomparáid le cé chomh mór is atá an tseirbhís poiblí. Cad ba 
chúis nach bhfuil Gaeilge ag na daoine sin? An bhfuil fadhb ann mar gheall ar cúrsaí 
earcaíochta? Tá daoine sa seirbhís poiblí le Gaeilge iontach ach níl siad ag iarraidh 
dul isteach i phost atá teoranta ar an Ghaeilge mar ceapann siad go gcuireann sé sin 
srian ar forbairt a chuid gairm os a comhair. Má tá sé sin fíor, cad is féidir linne a 
dhéanamh nó cad ba cheart dúinne a chur isteach sa Bhille seo chun stop a chur leis 
sin? 
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Orla Mc Morrow Uasal: Ón aighneacht atá curtha isteach againn féin, an rud is fearr 
go bhféadfaí a dhéanamh ná go gcuirfear deis nó foráil ar chomhlachtaí go mbeadh 
Gaeilge líofa ag ar a laghad 30% de earcaigh nua, agus an líofacht sin go dtí an 
chaighdeán atá luaite againn, B2 sa scríobh. Feictear dúinn go bhfuil an-chuid 
Gaelscoileanna ar fud na tíre, sa Ghaeltacht agus sa Ghalltacht, agus caithfidh go 
bhfuil Gaeilgeoirí ann. Caithfear breathnú air. Má tá Gaeilge ag duine is cinnte go 
bhfuil Béarla aige nó aici. Níl deacracht mar gheall ar na teangacha. Is é an 
deacracht ná daoine a tharraingt isteach ins an chóras. 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: Aontaím go huile agus go hiomlán mar gheall ar 
an rud seo. Tá mé saghas ag bheith mar devil's advocate ag an bpointe seo mar 
caithfidh go mbeadh muid ag déanamh imscrúdú ceart ar an rud. Nuair a deireann an 
finné go mba cheart go mbeadh Gaeilge ag 30% de na daoine nua a thagann isteach 
gach bliain agus go mbeadh siad in ann a chuid dualgaisí a dhéanamh as Gaeilge, 
cé mhéad daoine atá istigh sa figiúr sin? An bhfuil a fhios ag an finné cad é 30% de 
na daoine nua atá ag teacht isteach gach bliain sa seirbhís? 
 
Roibeard Ó hEartáin Uasal: Níl an figiúr sin againn ach is 30% de na hoifigigh nua 
ar an líne tosaigh atá á mholadh againne, go dtí go mbeimid ag an leibhéal de 20% 
laistigh den eagraíocht cuí sin. An cúis go bhfuilimid ag moladh é sin ná, mar is eol 
dúinn, táimid deich mbliain isteach anois sa tréimhse a thug an staidéir cuimsitheach 
ar úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht. Tá deich mbliana de sin caite. Chífimid ar fad an 
cúlú atá ag tarlú sna Gaeltachtaí ó thuaidh, ó dheas agus san iarthar ar bhonn 
leanúnach. Creidimid go bhfuil sé tábhachtach luas a chur leis an bpróiseas, agus 
má thosaímid ag 20%, tógfaidh sé i bhfad Éireann níos faide teacht suas go dtí an 
bpointe go bhfuilimid ag soláthar seirbhísí ag an gcuntar poiblí. Tá an fócas againne 
ar an gcuntar poiblí, grád a trí a ceathair agus a cúig agus tá sé á chur againn ar na 
hoifigigh atá ins na Gaeltachtaí féin. Sin an áit a bhfuil an fócas againne. 
 
Chun an ceist a fhreagairt maidir le daoine a bheadh amhrasach faoi a bheith 
teanntaithe i bpost, is fadhb an-mhór é seo laistigh de na heagraíochtaí. Tá sé ag 
teacht aníos ag cruinnithe a bhíonn againne bliain i ndiaidh bliana. Tá daoine a bhfuil 
Gaeilge acu, b'fhéidir, a bhfuil lán sásta oibriú ag an gcuntar poiblí ach a bhfuil eagla 
orthu go bhfágfaí ann ag an gcuntar poiblí iad i jab a bhfuil ró-dhúshlánach, b'fhéidir, 
nó ró dheacair dóibh.  É sin nó b'fhéidir nach bhfuil sé dúshlánach a dhóthain. An rud 
ann ná nach beidh siad in ann bogadh ar dheis nó ar chlé, suas nó síos, de bharr go 
bhfuil Gaeilge acu agus go bhfuil a laghad sin daoine le Gaeilge sa chóras. Caithfidh 
an córas aghaidh a thabhairt ar an gceist seo. Má fhéachtar ar an obair a rinne an 
Garda Síochána roinnt blianta ó shin, bhí próiseas earcaíochta acu siúd agus 
bhíodar ag cuardach - más buan mo chuimhne ach níl na fíricí anseo agam - 11% 
agus fuaireadar 30% de na daoine a bhí uathu. Leathnaíodar é sin amach thar 
thréimhse trí bliana. Tá an t-eolas sin ann. Bheadh sé ag an oifigeach Gaeilge atá ag 
plé leis an Gharda.  
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Chuir sé iontas orm féin gur tháinig an méid sin daoine chun cinn, agus arís, mar a 
dúirt Bean Mc Morrow ansin, féach ar an bhfás atá tagtha ar Ghaelscolaíocht agus 
líon na ndaoine atá ag teacht tríd an gcóras sin, agus féach ar an bhfás atá ag teacht 
ar Fhéile an Oireachtais - 10,000 duine ag teacht ann go bliantúil. Tá na daoine ann 
agus níl ach slí amháin chun é sin a dheimhniú, agus b'shin an próiseas earcaíochta 
sin a thosú le daoine a earcú le Gaeilge. 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: Caithfidh mé a rá chun a bheith soiléir go n-
aontaím go huile is go hiomlán leis an bhfinné go mba cheart go mbeadh an Rialtas 
nó an Stát sásta an tseirbhís a chur ar fáil do h-aon duine, sa Ghaeltacht ar a laghad, 
atá ag iarraidh a gcuid gnó a dhéanamh as Gaeilge. Ba cheart ach níl sé ar fáil. Is sé 
sin an cuspóir atá agamsa gan dabht é sin a dhéanamh. Aontaím leis an bhfinné 
freisin go bhfuil go leor daoine sa Státseirbhís le Gaeilge agus go bhfuil faitíos orthu 
dul isteach i ról a bhaineann leis an nGaeilge mar go gceapann siad go mbeidh siad 
mar shaghas i ngaiste éigin agus go mbeidh siad fágtha isteach sa ról sin gan a 
bheith solúbtha agus iad ag dul tríd an gcóras i gceart ina shaol nó ina saol. Chaithfí 
go mbeadh an meon sin athraithe go huile is go hiomlán sa Státseirbhís. Tá sé sin 
suimiúil. B'shin mo cheist ag an mbomaite seo. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Glacaim leis gurb é an bunús a bhí le ceann de na 
leasuithe atá molta ná go bhfuil na finnéithe ag iarraidh go gclúdófar anseo an 
tseirbhís phoiblí i gcoitinne seachas díreach an Státseirbhís. 
 
Orla Mc Morrow Uasal: Chomh maith leis sin, ní gá do chomhlachtaí poiblí 
earcaíocht a dhéanamh tríd an gcóras sin. Déanann an-chuid de na comhlachtaí 
poiblí a gcuid earcaíochta lasmuigh den chóras sin. Déanann roinnt díobh iad a 
earcú, go háirithe i gcomhair na ngrád a bhfuil muidne ag faire orthu - na gráid is ísle 
sa chóras, grád a trí, a ceathair, a cúig - gan dul trí chóras na Seirbhíse Um 
Cheapacháin Phoiblí, PAS. B'shin an fáth gur chuir mé isteach é. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Maidir le ceannteideal 10, fanann na scéimeanna i 
bhfeidhm ar aon chaoi go dtí go dtagann scéim eile ina háit. Má chinneann an Rialtas 
reachtaíocht nua a thabhairt isteach, agus cur chuige éagsúil a bheith aige, fanann 
na scéimeanna ar fad ann go dtí go dtiocfaidh a mhalairt ann. Ní gá dóibh tada a 
dhéanamh. Ní gá síneadh a chur leis mar fanann an scéim ann go dtí go dtagann an 
chéad scéim eile isteach. Bhí faitíos ormsa nuair a bhí mé ag tabhairt isteach an 
reachtaíochta in 2003 go dtiocfadh scéimeanna in éag mura mbeadh an Roinn in ann 
teacht ar chomhaontú leis na comhlachtaí poiblí sách sciobtha. Chuireamar foráil ann 
sa chás nach dtiocfadh scéim nua ann go bhfanfadh an seanscéim i bhfeidhm go dtí 
go dtiocfadh scéim nua. 
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Emmet Ó Fatharta Uasal: Is dóigh gurb é an pointe a bhí á dhéanamh ansin ná más 
rud é go bhfuil an trí bliana istigh agus go bhfuil an Roinn ag lorg an chéad scéim eile 
ó chomhlachtaí poiblí, abraimis, dá mba rud é go raibh an reachtaíocht nua agus na 
caighdeáin nua ag teacht i bhfeidhm sé mhí níos déanaí, nach mbeadh pointe scéim 
úr---- 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Níl. Fanann an scéim ann go ndéantar leasú ar 
Acht 2003 agus go dtagann an scéim nua i bhfeidhm. Leanfaidh sé sin. Níl aon 
mholadh ann go ndéanfar aon athrú air sin. Ba cheart go bhfanfadh na scéimeanna 
ann mar tá róil ag na scéimeanna. Ní ceart deireadh a chur leis sin ar fad. An rud a 
bhí i gceist a dhéanamh, dála an scéil, nuair a bhí mise i m'Aire agus sinn tar éis na 
chéad scéimeanna a chur i bhfeidhm ná, sa an dara céim de na scéimeanna, cineál 
scéime caighdeánaigh A, B nó C a leagadh síos do eagraíochtaí áirithe. Is é an rud 
céanna atá i gceist leis an reachtaíocht seo. Dá mba rud e go raibh duine ag plé, mar 
shampla, le Comhairle Contae Chiarraí nó na Gaillimhe nó mar sin de, bheadh sé nó 
sí ag plé le scéim A agus bheadh dualgais i bhfad níos leithne agus i bhfad níos 
troime orthu ná mar a bheadh dá mbeadh and duine sin ag plé leis an Radiological 
Protection Agency nó rud éigin. Níor cuireadh é sin riamh i bhfeidhm. Ní dheachthas 
ar aghaidh leis. Leis é sin a chur i bhfeidhm agus déanamh cinnte de go nglacfar leis, 
agus is é sin an fáth go bhfuilim i bhfabhar an dlí a athrú, caithfear meamram Rialtais 
a thabhairt isteach á aontú cad iad na heagraíochtaí a bheadh faoi scéim A, B nó C. 
Bheadh cinneadh an Rialtais ann leis sin, agus chaithfeadh na fo-eagraíochtaí de 
chuile Roinn Stáit glacadh leis sin, mar go mbeadh an tAire tar éis glacadh leis. Ní 
dóigh liom go bhfuil an toil sin sa Rialtas, agus mar sin tá mé i bhfabhar go ndéanfar 
ar an mbealach atá dá bheartú. Bhí sé indéanta ar an mbealach eile, mar shampla, 
leis an Rialtas ina raibh mise mar chuid de, agus gheofaí tríd an Rialtas é. Tá mé go 
mór i bhfabhar go ndéanfar é ar an mbealach atá dá bheartú. 
 
Bhí caint inné againn faoi úsáid na Gaeilge istigh sna comhairlí contae nó, mar 
shampla, i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, HSE. Déarfainn go n-admhódh 
na Teachtaí Dála anseo go bhfuil muidne ar nós an phobail. Is é sin, má tá aithne 
againn ar dhuine éigin sa tseirbhís atá in ann a ghnóthaí nó a gnóthaí a dhéanamh trí 
Ghaeilge, déanfaimid ár ngnóthaí trí Ghaeilge leis nó léi ar son an phobail. Mura 
bhfuil, déanfaimid trí Bhéarla iad. Tá comhairle contae áirithe i mo dháilcheantar, 
agus má ghlaoitear uirthi ar an bhfón, faightear freagra má táthar ag iarraidh 
seirbhíse trí Ghaeilge, brú a haon, má táthar ag iarraidh seirbhíse trí Bhéarla, brú a 
dó. Lá amháin, mar amadán, bhrúigh mise a haon, agus tháinig guth taifeadta ar ais 
chugam á rá gur oth leo nach raibh an duine le seirbhís a chur ar fáil trí Ghaeilge ar 
fáil faoi láthair agus go dtiocfar ar ais chugam. Bhí mise ag iarraidh freagra ar an 
gceist áirithe ar an toirt, so chuir mé síos an fón, bhrúigh mé a dó an dara huair agus 
d'iarr mé an bhféadfaí mé a chur tríd go dtí an rannóg pleanála, rud a rinneadh agus 
áit a rinne mé mo ghnóthaí trí Bhéarla. Ní raibh mise sásta fanacht dhá lá nó trí lá go 
dtí go nglaofadh an duine le Gaeilge ar ais orm. Níl an milleán ar an duine amháin le 
Gaeilge san áit. Ní fhéadfaidís a bheith ina shuí nó ina suí cois teileafóin an lá uilig le 
freagra a thabhairt ar Éamon Ó Cuív.  
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Mar sin féin, is é sin an rud atá ag tarlú chuile áit. Níl oifigeach Gaeilge ann agus 
bíonn daoine ag plé le Béarla sa rannóg tithíochta agus rannóga eile toisc nár 
cuireadh frontline staff ann. 
 
An dara rud, agus tháinig mé isteach ag deireadh an chomhrá, ó thaobh istigh den 
chóras de, mura bhfuil go leor Gaeilgeoirí ann, beidh faitíos ar na Gaeilgeoirí go 
sáinneofar i jabanna go brách iad mar gurb iad an duine le Gaeilge. Chomh maith 
leis sin, beidh faitíos orthu go landálfaidh siad ag déanamh aistriúcháin agus chuile 
ní beo agus ag tógáil glaonna gutháin ó dhaoine eile ar fad mura bhfuil gréasán ceart 
daoine istigh sna heagraíochtaí. Bheadh an-spéis agamsa tuairimí na bhfinnéithe a 
fháil maidir leis sin, mar is dóigh liomsa go bhfuil go leor daoine le Gaeilge nach 
dteastaíonn uathu a bheith luaite le Gaeilge ar fhaitíos go sáinneofar iad ó thaobh dul 
chun cinn agus go gcuirfear dualgais orthu. Feicfimid é á tarlú sa Teach seo, aon 
duine a bhfuil in ann é seo nó é siúd a aistriú. Fuair mé an tuairim uaidh na finnéithe 
gurb shin an fhadhb atá ann, go bhfuil faitíos ar sheirbhísigh phoiblí go sáinneofar 
iad, go gcuirfear lipéad orthu agus go ndéarfar gurb é nó gurb í seo an duine le 
Gaeilge. Bheadh post mar EO sa Státseirbhís, nó cibé cineál gráid é sin sa tseirbhís 
phoiblí, ag an duine sin agus bheadh sé nó sí ró-luachmhar lena chur nó lena cur 
chun tosaigh. 
 
Orla Mc Morrow Uasal: Is fíor, cinnte, é sin. Tá an ceart go hiomlán agat. Bíonn 
eagla ar dhaoine a rá go bhfuil Gaeilge acu nó a ligean orthu go bhfuil flúirse Gaeilge 
acu, toisc go bhfuil an eagla sin ann. Tá an dá rud fíor, tá daoine ann go bhfuil suim 
acu sa Ghaeilge agus tá siad an-sásta tabhairt faoi ranganna Gaeilge agus feabhas 
a chur ar a gcuid Gaeilge. An t-aon bhealach ar féidir teacht thar an bhfadhb seo ná 
daoine a bhreith isteach ón dtús atá líofa sa Ghaeilge ach nach mbeadh orainn córas 
oiliúna a chur ar fáil dóibh agus má tá barraíocht daoine le Gaeilge ann ní bheidh 
fadhb ann bogadh ar aghaidh nó bogadh ó Roinn go Roinn agus, b’fhéidir, ardú 
céime a bhaint amach. Ní bheidh an sceon sin ar dhaoine. I láthair na huaire an rud 
atá ag tarlú le deich nó cúig bliana dhéag anuas ná go bhfuil daoine a raibh Gaeilge 
acu ag fágáil an chórais. B'fhéidir go bhfuil siad imithe ar scor nó bogtha go dtí áit 
éigin eile. Níl na daoine ag teacht isteach ar an líon céanna a bhfuil Gaeilge acu. Tá 
laghdú ag teacht an t-am uilig maidir le daoine atá líofa sa teanga. Is é an rud is mó 
atá mar bhac ar oifigeach forbartha Gaeilge ná go bhfuilimid ag iarraidh Acht na 
dTeangacha Oifigiúla a chur i bhfeidhm.  
 
Tá suim againn na rialacháin agus gach rud eile a chur i bhfeidhm ach táimid ag 
treabhadh inár n-aonar toisc nach bhfuil go leor earcaíocht nó daoine á n-earcú le 
Gaeilge. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Caithfidh mé a rá go dtagaim leat go hiomlán. Is é 
mo bharúilse, cloisim caint ar ranganna Gaeilge, agus bhíodh plé agamsa go 
hindíreach le Gaeleagras mar Aire na Gaeltachta agus ba mhaith ann é ar mhaithe le 
Gaeilge chúirtéiseach a fhoghlaim.  
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Is beag acu a ndeachaigh isteach ag plé le Gaeleagras ar bheagán Gaeilge agus a 
tháinig amach líofa a bhféadfaí gnóthaí laethúla a dhéanamh trí Ghaeilge. Bhí siad in 
ann beannú duit ar an bhfón agus rudaí mar sin ach ní raibh siad in ann gnóthaí an 
lae a dhéanamh. Bhí roinnt daoine eile agus bhí aithne agam orthu, bail ó Dhia orthu, 
agus bhíodh siad in ann dul go dtí an Ghaeltacht agus tá aithne agam ar dhaoine as 
an nGaeltacht a ndeachaigh abhaile ar feadh coicíse chun Gaeilge a fhoghlaim agus 
bhí sé sin thar cionn ar fad, agus b'iontach an deis saoire, agus cén dochar é sin ach 
oiread? 
 
Go praiticiúil, agus 99% de na hearcaigh ag teacht isteach an dorais, caithfidh a 
dhéanamh cinnte trí theastas neamhspleách a ghnóthú, go bhfuil dóthain Gaeilge ag 
an duine le gnóthaí an lae, gnáthghnóthaí oifigiúla a dhéanamh trí mheán na Gaeilge 
nó nach bhfuil. 
 
Tá córas Cheanada thar a bheith spéisiúil mar tá trí leibhéal i gceist acu siúd, duine a 
bhféadfadh feidhmiú mar chainteoir dúchais na Fraincise, is é sin daoine a bhfuil 
Gaeilge iomlán cumasach oibre acu, nó sa Fhraincis sa chás acu siúd. An dara 
leibhéal ná daoine a bhféadfadh roinnt obair a dhéanamh sa Ghaeilge agus ansin tá 
tríú leibhéal, is é sin abair go raibh áit ann agus go raibh gá roimh a gnó, duine éigin 
nach mbeadh an oiread sin plé acu leis an bpobal ach go mbeadh an cúpla focal acu 
agus tá siad an-righin faoi seo, agus ní hiad an státseirbhís a shocraíonn é seo. Tá 
sé seo ar fad déanta taobh amuigh den státseirbhís ag dream atá údaraithe, mar a 
bheadh lucht na gceadúnas tiomána, leis na ceadúnais seo a eisiúint, agus mar sin 
coinníonn siad na caighdeáin. Tá nós in Éirinn, mura bhfuiltear in ann dóthain daoine 
a fháil - feicimid é seo le múinteoirí scoile - go bhfuil an caighdeán Gaeilge 
laghdaithe ó thaobh na múinteoirí thar na blianta. An gceapann sibh go mbeidh sé 
tábhachtach, má táimid ag caint ar 20% nó cibé cé mhéad faoin gcéad, go mbeidh 
teastas iomlán neamhspleách lena bhaint amach i gceist, seachas an státchóras a 
bheith ag déanamh teist orthu féin, agus ag déanamh cinnte do mhuintir na n-
uimhreacha go mbeadh na caighdeáin ag na daoine nó nach mbeadh? 
 
Emmet Ó Fatharta Uasal: Tá sé sin an-tábhachtach. Bhí sé luaite againn ag pointe 
amháin mar gheall ar chaighdeán Gaeilge: b'shin an teideal atá ann sa cháipéis air 
sin. An píosa a bhí luaite ná de réir an mhúnla Teastas Eorpacha na Gaeilge, TEG, 
go mbeadh pas le gradam ag leibhéal B2 i labhairt na Gaeilge agus pas i scríobh na 
Gaeilge ag leibhéal B2 ag daoine a bheadh ag dul isteach ag plé le Gaeilge 
labhartha agus Gaeilge scríofa. Le cur leis sin, ó mo thaithí féin, rinne mé comórtas 
cúpla bliain ó shin don phost ina bhfuilim faoi láthair, agus go ndearnadh rud cineál 
ar an gcaoi sin, go raibh na hagallaimh agus na tástálacha síciméadracha á reáchtáil 
mar is gnách faoi chúram na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, PAS.  
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Ansin ina dhiaidh bhí an sruth Gaeilge á dhéanamh, is dócha mar bhreiseán don 
chomórtas, agus mar chuid de sin, bhí tástáil sa bhreis sa scríobh agus sa labhairt 
agus bhí sé sin faoi chúram lucht na hollscoile Mhá Nuad, an dream atá i bhfeighil ar 
na gnáthscrúduithe TEG. Shíl mé go raibh fiúntas leis sin agus go bhféadfaí a bheith 
ag brath air go raibh caighdeáin arda ag na daoine a bhí ag teacht amach as. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Ba cheart dó sin a bheith scríofa sa reachtaíocht 
lena dhéanamh cinnte nach mbeidh ísliú caighdeán ann. Mar a deirim---- 
 
Emmet Ó Fatharta Uasal: Is dóigh linn gur tábhachtach é nach mbeadh socruithe á 
ndéanamh de réir a cheile, de réir an chomórtais, ach go mbeadh múnla leagtha síos 
agus bunsprioc leagtha síos. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Mar a deirim, leis an gceadúnas tiomána, tá sé 
neamhspleách go hiomlán agus tá sé scríofa sa dlí. Dá dteastófaí 300 tiománaí ón 
Stát, ní féidir leat teastais tiomána a bhronnadh ar dhaoine. 
 
Roibeard Ó hEartáin Uasal: Dá bhféadfainn cur leis sin, maidir le córas TEG, is rud 
neamhspleách é, dar ndóigh, rud a bhaineann le Teastas Eorpach na Gaeilge. 
Baineann sé leis an Eoraip, baineann sé le caighdeán nó foghlaim atá leagtha síos in 
25 nó in 26 cinn de theangacha éagsúla trasna na hEorpa. Tá sé neamhspleách sa 
mhéid is go gcuireann Ollscoil na hÉireann Mhá Nuad na scrúdúchán ar fáil agus 
déantar athbhreithniú ar na scrúdúcháin a dhéanann Ollscoil Mhá Nuad ansin, is 
dóigh liom, ag Ollscoil Oxford, lena dheimhniú go bhfuil siad ag cloí leis na 
caighdeáin áirithe atá leagtha síos. Tá siad neamhspleách go maith agus tarlaíonn 
siad ar bhonn bliantúil agus sa mhéid sin is féidir le duine éigin tabhairt faoin scrúdú 
réasúnta éasca i gcaitheamh aon bhliain. Tá gné eile is dóigh liom atá 
fíorthábhachtach a bhaineann leis seo ar fad. Má dhéantar duine éigin a earcú 
isteach san earnáil phoiblí, a bhfuil an dá theanga líofa acu, tá sé fíorthábhachtach 
go mbeidh sé sin luaite sa chonradh atá acu, go bhfuil freagracht orthu seirbhísí a 
sholáthar trí mheán an Bhéarla agus trí mheán na Gaeilge. Tá sé sin 
fíorthábhachtach go ndéanfaí an pointe sin don fhostaí nua, don earcach nua, agus 
ansin nuair atá an duine tagtha isteach laistigh den chóras, tá réimse leathan cearta 
agus deiseanna eile gur gá cur in áit, ar mhaithe le go mbeadh deis ag an duine sin 
dul in airde sa chóras le go bhfeicfí ar an nGaeilge mar scil sa bhreis, go mbeidh 
buntáiste áirithe ag baint leis sin sa tslí chéanna is a bheadh ag ceardaí, dá mbeadh 
scil bhreise ag an gceardaí, ag an siúinéir, go mbeadh sé nó sí ábalta rud éigin sa 
bhreis a dhéanamh, go n-aithneofaí é sin laistigh den chóras. Tá na cearta sin 
fíorthábhachtach. 
 
Gan trácht air, má tá duine éigin ag dul faoi agallaimh laistigh dá eagraíocht nó dá 
heagraíocht féin agus ag lorg ardú céime, tá sé tábhachtach go mbeadh deis ag an 
duine sin an Ghaeilge a úsáid nuair atá siad ag dul trí na hagallamh sin agus go 
mbeadh duine éigin, ar a laghad duine amháin, ar an mbord agallaimh laistigh den 
eagraíocht a mbeadh Gaeilge acu, chun an deis sin a thabhairt dóibh. 
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Tá réimse leathan rudaí eile ag teastáil nuair a thagann an duine dátheangach, nuair 
a dhéantar duine dátheangach a earcú isteach san eagraíocht. Is gá rudaí eile a chur 
in áit laistigh de na heagraíochtaí agus is gá, b’fhéidir, féachaint air sin ó thaobh na 
reachtaíochta de. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Is dóigh liom - bhí muid ag déanamh plé faoi seo 
inné - go bhfuil sé tábhachtach go n-aithneofaí na daoine a bhfuil Gaeilge acu, go 
bhfuil siad chomh cáilithe céanna i mBéarla le dream ar bith eile. Is é sin le rá go 
bhfuil cumas dátheangach acu siúd. Níl ach cumas aon teanga amháin ag an duine 
eile.  Mar sin, tá siad comhcháilithe le duine ar bith eile ó thaobh seirbhís a chur ar 
fáil trí Bhéarla, ach go bhfuil rud breise acu, is é sin go bhfuil siad in ann seirbhís a 
chur ar fáil trí Ghaeilge. Ní ceart go gcuirfidís seirbhís ar fáil trí Ghaeilge agus nach 
mbainfeadh an Béarla leo. Ar ndóigh, tá Béarla chomh maith céanna acu agus a 
bheadh ag duine ar bith eile sa tír. Sílim go bhfuil sé lárnach sa scéal seo ar fad go 
bhfeictear ar an nGaeilge mar cháilíocht bhreise seachas mar cháilíocht mhalartach. 
 
Leas-Chathaoirleach: An bhfuil aon cheist eile? 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis na 
finnéithe as ucht teacht isteach. 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: Tá súil agam go n-éireoidh go geal leo ina gcuid 
oibre. Más féidir liom aon rud a dhéanamh dóibh istigh anseo, bheinn buíoch é a 
dhéanamh. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Nuair a bhí mé mar Aire, cheap mé go mbeimis in 
iomaíocht i dtaobh poist. 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: Fuair an Teachta dhá ardú céime inniu, ar aon 
nós. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Fuair. Rinne mé go maith. B'fhéidir go mbeimid 
istigh le Sinn Féin. 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: B'fhéidir. Tá mise oscailte le haghaidh sin. 
 
Leas-Chathaoirleach: N'fheadar. Gabhaim buíochas leis na finnéithe as bheith i 
láthair inniu, cuir i láthair a dhéanamh agus ceisteanna a fhreagairt. Tá cúpla ceist 
agam. Tá mé ag lorg soiléiriú ar chúpla ábhar. Tuigim go bhfuil thart ar 40 ball ag an 
gcumann faoi láthair. An bhfuil oifigigh Gaeilge in eagrais eile nach bhfuil cláraithe 
leis an gcumann, nó an é sin an uimhir iomlán? 
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Roibeard Ó hEartáin Uasal: Is cinnte go bhfuil oifigigh Gaeilge in eagraíochtaí eile 
nach bhfuil aon eolas againn fúthu, agus nach bhfuil aon eolas acu siúd fúinne. 
Cuireadh an grúpa seo ar bun nuair a tháinig an reachtaíocht isteach. Cuireadh an 
cumann ar bun in 2004 nó 2005 mar shaghas fóram tacaíochta. Dar ndóigh, tá an 
rud céanna á dhéanamh ag oifigigh faoi leith in an-chuid réimsí den earnáil phoiblí. 
Níl aon slí againn le teagmháil díreach a dhéanamh leo, seachas an fón a phiocadh 
suas agus glaoch a chur ar gach aon eagraíocht agus ceist a chur. 
 
Leas-Chathaoirleach: Mar sin, níl sé srianta go 40 ball nó oifigeach. 
 
Orla Mc Morrow Uasal: Níl. 
 
Leas-Chathaoirleach: Tá roinnt daoine eile ann. 
 
Orla Mc Morrow Uasal: Ba thrí thimpiste, ar bhealach, a tháinig muid le chéile. 
Bhíomar ag bualadh le chéile agus chuireamar aithne ar a chéile de réir a chéile. 
Cuireadh an cumann ar bun sa dóigh sin. Níl aon chumhacht againn. Is cumann 
tacaíochta dúinn féin muid. Ní bheadh aithne ná eolas againn ar chuile dhuine atá ag 
feidhmiú sa phost seo mura dtiocfaidís chugainn nó mura mbuailfimis leo. 
 
Leas-Chathaoirleach: Ba mhaith liom soiléiriú a fháil maidir leis an sprioc de 30% 
atá molta. An mbeadh sé sin ag tosnú láithreach? An leanfadh sé go dtí go mbeidh 
an Ghaeilge ag 20% de baill foirne sna heagrais ar fad, nó i ngach eagras ina aonar? 
 
Roibeard Ó hEartáin Uasal: Is dócha go dtosódh sé ar pé spriocdháta a bheidh 
leagtha síos mar thúsphointe. Tá sé ráite sa nóta míniúcháin a bhaineann leis an 
ndréacht-Bhille gur cheart dáta tosaigh a chur isteach. Táimid ag moladh go dtosóidh 
an earcaíocht ar dháta a bhfuil chomh luath agus is féidir. Tá sé i gceist againn go 
líonfar 30% de fholúntais le haghaidh daoine ar ghráid 3, 4 agus 5 a bhíonn ag plé le 
custaiméirí ag an gcuntar poiblí, in aon chomhlacht phoiblí faoi leith, faoin gcóras 
seo. Má tá deichniúr á n-earcú, is dóigh linn gur cheart triúr a earcú atá líofa sa 
Ghaeilge agus sa Bhéarla agus seachtar a earcú atá líofa sa Bhéarla amháin. Sa 
chaoi sin, bheadh 100% dóibh siúd a thagann tríd an bpróiseas earcaithe fós in ann 
seirbhís a sholáthar trí mheán an Bhéarla agus, ag an am céanna, bheadh 30% 
dóibh in ann seirbhís a sholáthar trí mheán na Gaeilge. 
 
Leas-Chathaoirleach: Cad faoi na gráid éagsúla eile? 
 
Roibeard Ó hEartáin Uasal: Níl aon mholadh á dhéanamh againn i dtaobh na gráid 
sin ag an bpointe seo. Dé réir mar a thuigim, tá figiúr de 20% á mholadh ag an Roinn 
do na gráid eile. 
 
Leas-Chathaoirleach: An leanfadh an ráta 30% earcaíochta go dtí go mbeadh 20% 
den fhoireann san eagras sin le Gaeilge, nó go dtí go mbeadh 20% den fhoireann i 
ngach eagras le Gaeilge? 
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Roibeard Ó hEartáin Uasal: I ngach eagras. 
 
Leas-Chathaoirleach: Luadh nach bhfuil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí á 
úsáid i gcomhair gráid éagsúla. An bhfuil gráid faoi leith aitheanta nach bhfuil faoi 
chúram na seirbhíse? Conas is féidir a chinntiú go bhfuil na daoine atá ag teacht tríd 
an dá chainéal san áireamh i gcomhthéacs na spriocanna seo? 
 
Roibeard Ó hEartáin Uasal: Tá moladh déanta againn a dhéanann iarracht é sin a 
chinntiú. Tá sé molta i ceannteideal 9, sa chéad mhír, gur chóir comórtas ar leithligh 
do chainteoirí Gaeilge a reáchtáil do gach feachtas earcaíochta sa tseirbhís phoiblí 
do ghráid seirbhíse ginearálta arna riar ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. 
Táimid ag moladh gur cheart na focail agus arna riar ag gach comhlacht poiblí a chur 
le sin.  
 
Chinnteodh sé sin go bhféadfaí an dá ghrúpa a bheadh ag teacht isteach in aon 
eagraíocht faoi leith a scagadh agus a bheith cinnte go bhfuil daoine le Gaeilge ag 
teacht tríd. Tá sé tábhachtach freisin a rá gur cheart go dtiocfadh an ráta earcaíochta 
ar chomhchéim, ar a laghad, leis an ráta scor. Níl aon dabht ach go bhfuil an-chuid 
daoine le Gaeilge tar éis imeacht ón earnáil phoiblí le tamall de bhlianta. Bhí Gaeilge 
an-bhreá ar fad acu. Níor tháinig cuid acu tríd an gcóras Gaelscolaíochta. B'fhéidir go 
raibh múinteoir maith Gaeilge acu sa bhunscoil agus thugadar an Ghaeilge leo.  
 
Tá siad imithe amach as na heagraíochtaí anois agus tá na heagraíochtaí níos laige 
ó thaobh an dátheangachas dá bharr. 
 
Leas-Chathaoirleach: Teastaíonn uainn go léir an reachtaíocht is láidre agus is 
féidir a chur le chéile. Tá má an-bhuíoch do na finnéithe as an eolas atá tugtha dúinn 
agus as an deis na hábhair seo a phlé leo. Gabhaim buíochas freisin leis na Teachtaí 
agus na Seanadóirí as páirt a ghlacadh sa chuid seo den chruinniú. Is féidir leis na 
finnéithe fanacht anseo, más mian leo, le haghaidh an chéad chur i láthair eile ón 
ghrúpa Misneach. 
 
Cuirim fáilte roimh an Dochtúir Kerron Ó Luain atá anseo thar ceann Misneach. 
Caithfidh mé ráiteas faoi leith a chur in iúl dó sula dtosóidh sé. Tá a ráiteas tosaigh ar 
fáil. Ba mhaith liom é a chur ar a aird go bhfuil sé, de bhua alt 17(2)(l) den Acht um 
Chlúmhilleadh 2009, faoi chosaint ag lán-phribhléid maidir leis an bhfianaise a 
thugann sé don choiste seo. Má ordaíonn an coiste dó ámh éirí as fianaise a 
thabhairt i leith ní áirithe agus má leanann sé dá tabhairt, níl sé i dteideal tar éis sin 
ach pribhléid cháilithe i leith na fianaise aige. Ordaítear dó nach dtabharfar ach 
fianaise a bhaineann le hábhar na n-imeachtaí seo.  Fiafraítear dó cleachtadh 
parlaiminte a urramú nár chóir, más féidir, daoine ná eintiteas a cháineadh ná 
líomhaintí a dhéanamh ina n-aghaidh, ina n-ainm, ina hainm nó ina ainm ar shlí a 
bhféadfaí iad a aithint. Ba mhaith liom é a chur ar an eolas freisin go ndéanfar an 
ráiteas atá curtha faoi bhráid an choiste aige a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin an 
choiste tar éis an chruinnithe seo. Níl ansin ach rud dlíthiúil. 
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An Dochtúir Kerron Ó Luain: Tuigim. 
 
Leas-Chathaoirleach: Is féidir linn leanúint ar aghaidh. 
 
An Dochtúir Kerron Ó Luain: Formalities. An féidir liom mo ráiteas tosaigh a léamh 
anois? 
 
Leas-Chathaoirleach: Le do thoil. 
 
An Dochtúir Kerron Ó Luain: Ba mhaith linn i Misneach ár mbuíochas a ghabháil 
leis an gcoiste as cuireadh a thabhairt dúinn labhairt inniu. Tá an-mheas ag 
Misneach ar an obair atá á dhéanamh ag an gcoiste chun easpa chúram an Stáit i 
leith na Gaeilge a fhiosrú. Molann muid bhur gcuid iarrachtaí go nuige seo. Is grúpa 
ón mbun aníos é Misneach a ghníomhaíonn chun athneartú na Gaeilge a thiomáint 
agus todhchaí na teanga a chinntiú trí bheith ag obair le cosmhuintir na Gaeltachta 
agus na tíre i gcoitinne. 
 
Creideann Misneach go maireann an Ghaeilge in Éirinn i dtrí chomhthéacs éagsúla: 
sa Ghaeltacht, san iar-Ghaeltacht sna Fiche-sé Chontae agus san iar-Ghaeltacht sna 
Sé Chontae. Tá riachtanais éagsúla sna limistéir dhifriúla seo, ach braitheann 
todhchaí na Gaeilge mar theanga bheo áit ar bith ar na croíphobail sa Ghaeltacht a 
thabhairt slán ón tsáinn ina bhfuil siad. Dar linn go mbraitheann athneartú na Gaeilge 
go hiomlán ar shlánú na Gaeltachta. Mar is eol dúinn uilig, áfach, tá géarchéim 
theangeolaíoch sa Ghaeltacht inniu. Ní mhairfidh an Ghaeilge i bhfad eile mar 
phríomhtheanga phobail áit ar bith mura ndéantar gníomh radacach gan mhoill. Ní 
féidir aghaidh a thabhairt ar an gcruachás teanga seo gan aghaidh a thabhairt ar na 
fadhbanna eacnamaíochta, sóisialta agus polaitiúla atá ag bagairt ar na pobail seo. 
 
Tuigeann muid go bhfuil an coiste seo ag plé le leasú Acht na dTeangacha Oifigiúla 
2003. Tá géarghá lena leasú gan dabht, rud atá ar an mhéar fhada ag an Stát le 
rófhada anois. Rinne craobh Bhaile Átha Cliath de Mhisneach moltaí don phróiseas 
comhairliúcháin phoiblí. Ag deireadh an lae, creideann Misneach go bhfuil 
comhthuiscint fhairsing i measc phobal na Gaeilge faoina bhfuil ag teastáil leis an 
Acht sin a fheabhsú. Is é sin cur i bhfeidhm mholtaí an Choimisinéara Teanga ina n-
iomláine, gan cheist. Dá dtabharfaí brí reachtúil don mhéid atá iarrtha ag an 
gCoimisinéir Teanga, níl aon dabht ach go gcuirfeadh sé go mór le cearta teanga sa 
tír seo. Mura bhfuil an Stát sásta an méid seo a dhéanamh gan mhoill, is ceap 
magaidh a bheidh sna pleananna teanga atá á n-ullmhú ag pobail Ghaeltachta ar fud 
na tíre faoi láthair. 
 
Cé go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh Acht teanga láidir ann, creideann Misneach 
go bhfuil sé i bhfad níos tábhachtaí arís go rachaimid i ngleic go dáiríre leis na 
dúshláin reatha atá roimh an nGaeltacht agus go n-aithneofaí go hoscailte go bhfuil 
gá le hathrú ó bhonn ar chur chuige an Stáit i leith na Gaeltachta.  
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Cé gur fiú an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud an oileáin mar chuid de phróiseas an 
díchoilínithe, léiríonn an taighde go gceapann formhór mhuintir na hÉireann go 
mbeidh an Ghaeilge básaithe mar ghnáth-theanga má chailltear an Ghaeltacht. Is 
cailleadh é sin nach bhfuil i bhfad uainn mura ndéantar infheistíocht mhór sna pobail 
sin gan mhoill. Dar leis an saineolaí ar pholasaí teanga, an tOllamh Colin Williams, a 
bhí ag obair in Ollscoil Cardiff, teastaíonn féinriail pholaitiúil agus neamhspleáchas 
eacnamaíochta chun go mairfidh pobal mionteanga beo. Ar ndóigh, scrios polasaithe 
na déine iad seo i gcás na Gaeltachta le blianta beaga anuas. 
 
Lochtach dá raibh sé, ba chéim mhór ar chúl é deireadh le toghchán Údarás na 
Gaeltachta, a thug ionadaíocht dhaonlathach de chineál éigean do mhuintir na 
Gaeltachta. Scriosadh feidhmiúlacht na heagraíochta sin freisin nuair a gearradh 
75% dá mbuiséad, agus gearradh buiséad na Roinne Gaeltachta go cnámh freisin. 
Ní shin le rá go raibh rath an-mhór ar pholasaithe an údaráis fiú agus airgead acu. 
Mar is eol do chách, chuir go leor dá bhforbairtí le galldú na Gaeltachta le 30 bliain 
anuas agus imíonn a gcliantchomhlachtaí thar sáile chomh luath is a bhíonn an 
deontas caite. In ionad cur chuige infheistíocht dhíreach eachtrach an údaráis, 
molann Misneach comharchumainn oibre a bhunú ar fud na Gaeltachta ionas go 
mbeadh comhlachtaí i seilbh iomlán a n-oibrithe agus go mbeidís ag teacht le 
riachtanais a gceantar chun fostaíocht a chruthú agus deiseanna chun saol níos fearr 
a chur ar fáil do phobal na Gaeltachta, agus go dtarlódh sé seo go hiomlán trí 
Ghaeilge. 
 
Tuigeann Misneach gur labhair go leor saineolaithe eile leis an gcoiste seo cheana. 
Ní fios cé mhéad tuarascáil a scríobhadh faoi shábháil na Gaeltachta ó bunaíodh an 
Stát. Ní hea nach bhfuil moltaí ann - an fhadhb atá ann ná go ndéantar neamhaird 
orthu agus leantar ar aghaidh le polasaithe faillíocha a bhfuil an teangadhíothú mar 
thoradh orthu. Cé go bhfuilimid buíoch as an gcuireadh a bheith anseo inniu, 
caithfidh Misneach ceist amháin a chur. Cén mhaitheas atá ann bheith ag éisteacht 
linn, nó le haon ghrúpa eile, mura gcuirtear na moltaí agus na polasaithe seo ar fad i 
bhfeidhm i ndeireadh na dála? Ní comhairliúchán é mura ndéantar gníomh dá bharr. 
Tá Misneach agus pobal na Gaeilge ar fad tinn tuirseach den easpa tacaíochta agus 
gnímh ón Stát. Táimid tinn den easpa tacaíochta don phleanáil teanga, don 
Ghaeloideachas, do bhád Thoraí, do chearta feamainne agus do bhunchearta 
mhuintir an oileáin seo ar gach bealach. 
Tuigeann Misneach go bhfuil greim ag an Roinn Airgeadais ar na Ranna Stáit is 
eagraíochtaí poiblí eile ar fad agus go bhfuil sé an-deacair dá bharr maoiniú cuí a 
fháil leis an obair seo a dhéanamh. Dar linn, níl ansin ach léiriú ar an ngá atá ann 
córas eile a chur i bhfeidhm a chuireann riachtanais chosmhuintir na tíre chun cinn, 
na Gaeil san áireamh, in áit a bheith ag sodar i ndiaidh lucht an rachmais mar atá 
faoi láthair. Tá troid le cur. Bua nó bás – fúinne atá sé. 
 
Leas-Chathaoirleach: Gabhaim buíochas leis an Uasal Ó Luain as an gcur i láthair. 
Táimid dírithe ar an mBille atá ag teacht chun tosaigh. 
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An Dochtúir Kerron Ó Luain: Tuigeann muid é sin. 
 
Leas-Chathaoirleach: Beidh deis againn labhairt ar ábhair éagsúla amach anseo. 
Táimid dírithe ar an mBille ach go háirithe. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Tuigim cárbh as a bhfuil na finnéithe ag teacht. Tá 
mé tar éis breathnú ar an liosta mór rudaí atá ar an gcéad dá leathanach eile. 
Baineann an dúshlán atá romhainn leis an mhéid gur féidir linn a bhaint amach. Tá 
mé ag plé le ceist na Gaeilge ón uair ar fhág mé an scoil. Níor mhaith liom a rá cé 
chomh fada ó shin is atá sé sin. D'oibrigh mé i gcomharchumann Gaeltachta. Molaim 
an dearcadh atá ag lucht Misneach - is beag locht atá ar an méid atá ráite ag an 
Uasal Ó Luain - ach caithfidh mé a rá nach féidir cuid de na rudaí atá leagtha amach 
acu a bhaint amach i láthair na huaire. Tá sé de dhualgas ar bhaill an choiste seo 
tomhas a dhéanamh ar céard is féidir linn a bhaint amach ag an bpointe seo go 
praiticiúil tríd an gcóras. Luaigh an tUasal Ó Luain an Roinn Airgeadais, agus is 
cinnte go mbíonn fadhbanna ansin go minic. Tá fadhb sa Státchóras. 
 
Má tá Baill an Oireachtais, atá tofa ag an bpobal, macánta sa Teach seo, admhóidh siad go 
bhfuil ceithre ghrúpa anseo: iad siúd nach bhfuil meas dá laghad acu ar an nGaeilge, iad 
siúd atá cineál báúil, iad siúd atá báúil fad is nach bhfuil Gaeilgeoirí ag lorg a gcuid cearta 
leis an teanga a úsáid mar theanga oibre, agus iad siúd a bhfuil an Ghaeilge mar chuid de 
shaol pearsanta laethúil a gclann a úsáideann an Ghaeilge chuile lá, mar shampla ina saol 
oibre. Tuigeann na daoine sa tríú ghrúpa an Ghaeilge mar chúpla focal i bPáirc an 
Chrócaigh, ach ní thuigeann siad go ndéanann daoine a gcuid gnó trí Ghaeilge.  
 
Mar shampla, bíonn an-iontas orthu go ndéanaim an oiread sin d'obair mo 
Dháilcheantar trí mheán na Gaeilge. Tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge ag an 
bhfoireann atá agam i m'oifig Dháilcheantar ós rud é go mbíonn mo thoghthóirí ag 
déileáil linn i nGaeilge faoi chártaí leighis, fadhbanna deontais beithígh agus mar sin 
de. Tá cleachtadh ag daoine sna cheithre ghrúpa ar chúrsaí den chineál sin, ach is 
mionlach beag é an dream sin sa Dáil. Dá bhrí sin, tá go leor leibhéil sa chóras atá 
míthuisceanach ar céard atá ag teastáil. 
 
Dar liom, taispeánann na comharthaí bóithre an síceolaíocht a bhaineann leis seo. 
Níor mhaith le formhór de mhuintir na hÉireann go mbainfí an Ghaeilge de na 
comharthaí bóithre. Is léir go bhfuil sé mí-réalaíoch bheith ag ceapadh go bhfuil 
amharc níos fearr ag Gaeilgeoirí ná mar atá ag Béarlóirí mar go bhfuil siad in ann 
litreacha níos lú a léamh ar chomharthaí bóithre. Caithfidh go bhfuil orthu dul go 
Specsavers. Dar le formhór na ndaoine, níl sa Ghaeilge ar na comharthaí ach 
ornáidíocht, seachas rud ar a mbreathnaíonn daoine nuair atá siad ag iarraidh bheith 
cinnte cá bhfuil siad ag dul. Is dóigh liom go dtaispeánann sé sin cé chomh casta is 
atá an cheist seo. Nuair a bheimid réidh leis seo, is ar éigean go mbeidh gach rud 
atá molta ag an Uasal Ó Luain curtha i bhfeidhm, ach tá súil agam go mbeidh cuid 
mhaith de curtha i bhfeidhm. Tá sé sin ráite agam ar bhealach fhada. Má tá ar an 
gcoiste glacadh le níos lú, tá gach seans ann go dtarlóidh sé sin de bharr go mbeidh 
rogha ann idir glacadh leis an mhéid atá ar fáil agus gan rud ar bith a fháil.  
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Má fhaigheann muid rud, is féidir tógáil ar sin . Ba mhaith liom go dtuigfeadh an 
tUasal Ó Luain é sin ionas nach mbeadh díomá air mura mbainfimid amach chuile 
rud ar an liosta uaillmhianach seo in aon gheab amháin. 
 
Ghlac An Teachta Dála Catherine Connolly ról mar Chathaoirleach. 
 
An Dochtúir Kerron Ó Luain: Tuigim é sin agus aontaím go bhfuil leibhéil áirithe i 
gceist. Mar a luaigh an Teachta, go minic is teanga shiombalach í an Ghaeilge, 
faraor. Mura mbímid uaillmhianach, ní bhainfimid mórán amach. Is fearr bheith 
uaillmhianach agus an méid a chuirtear ar fáil a bhaint amach, ná níos lú a iarraidh 
agus níos lú a fháil. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Tuigim é sin go maith. Caithfear an t-iomlán a 
iarraidh. Tá súil agam go dtuigeann an tUasal Ó Luain go bhfuil seans ann nach 
mbeimid in ann chuile rud a sheachadadh. 
 
An Dochtúir Kerron Ó Luain: Tuigim é sin. 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: Caithim a rá i dtús báire nach bhfreastalaíonn baill 
ó Fhine Gael nó ó Pháirtí an Lucht Oibre ar ár gcruinnithe go rialta. Ceapaim gur 
drochrud é nach bhfuil siad anseo inniu agus muid ag plé leis an mBille is tábhachtaí 
le fada a bhaineann leis an nGaeilge. Ní maith liom aird a tharraingt ar an bhfadhb 
seo de ghnáth ós rud é go dtuigim go mbíonn dualgais at gach Teachta agus ar gach 
Seanadóir uaireanta agus ní bhíonn siad in ann bheith i láthair, ach ba cheart go 
mbeadh----- 
 
Cathaoirleach: Níl aon bhall de chuid Páirtí an Lucht Oibre ar an gcoiste seo. 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: Nach bhfuil? 
 
Cathaoirleach: No. 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: Admhaím go bhfuil an ceart ag an gCathaoirleach 
faoi sin. Is féidir le haon Teachta Dála nó aon Seanadóir san Oireachtas----- 
 
Cathaoirleach: Is féidir, ach le bheith féaráilte, níl siad ina mbaill 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: Níl siad ina mbaill, ach is féidir le haon Teacht nó 
Seanadóir freastal ar chruinnithe Oireachtais. 
 
Cathaoirleach: Tá an ceart agat. 
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An Teachta Dála Peadar Tóibín: Is trua é nach bhfuil níos mó daoine anseo ó na 
páirtithe eile anseo. Is é sin an méid atá á rá agam. Tá Seachtain na Gaeilge ar siúl 
agus táimid ag díriú ar Bhille an-mhór. Ba cheart go mbeadh na páirtithe eile dírithe 
isteach ar an obair atá ar bun ag an gcoiste iontach tábhachtach seo. 
 
Ba mhaith liom mo mhíle buíochas a ghabháil leis an Uasal Ó Luain as ucht teacht 
isteach. Guím gach rath ar Misneach. Is iontach an rud é go bhfuil an eagraíocht ann 
agus go bhfuil sé gníomhach, láidir agus bríomhar. Níl aon rud mícheart le bheith 
uaillmhianach agus molaim an Uasal Ó Luain as an uaillmhian atá léirithe aige. Is í 
an fhadhb atá againn sa tír seo, agus an rud is deacra, ná nach bhfuil dóthain 
tuiscine nó dóthain suime san ábhar seo. Is í sin an fhadhb is mó a fheicim san áit 
seo, go háirithe leis an Rialtas. Aontaím leis an gcuid is mó den mhéid atá ráite ag an 
Uasal Ó Luain. Tá cuid mhór de na moltaí atá leagtha amach aige clúdaithe sa 
reachtaíocht ar aon nós. Ceapaim go bhfuil an Bille 80% láidir, ach tá laigí ann agus 
ba cheart cur leis ar an gcúis sin. 
 
Aontaím go huile is go hiomlán leis an mhéid a bhí le rá ag an Uasal Ó Luain maidir 
leis an nGaeltacht. Mura bhfuil an Ghaeilge sa Ghaeltacht mar theanga pobail 
laethúil, beidh an Ghaeilge marbh i slí uafásach. Ní hionann teanga phobail agus 
líonra teanga ar chor ar bith. Ní bhíonn an saibhreas ann agus ní bhíonn an fhorbairt 
nádúrtha ann ach oiread. Caithfimid go huile is go hiomlán díriú isteach ar 
dhaonlathas in Údarás na Gaeltachta, mar a dúirt an tUasal Ó Luain. Caithfimid díriú 
isteach ar gheilleagar na Gaeltachta. Mura bhfuil geilleagar na Gaeltachta ag obair i 
gceart, titfidh sé i bponc. Dar leis an Rialtas féin, tá líon na gcainteoirí laethúla sa tír 
seo tar éis dul i laghad de bharr nach bhfuil geilleagar na Gaeltachta sách láidir le 
deich mbliana anuas. Molaim go hard an obair atá déanta ag Misneach - maith sibh. 
 
An Teachta Dála Aindrias Moynihan: Gabhaim buíochas leis an Uasal Ó Luain as 
an gcur i láthair. Tá liosta an-mhór leagtha amach aige. 
 
Cathaoirleach: Gabh mo leithscéal, a Theachta. Ba mhaith liom an mhéid a bhí le rá 
ag an Teachta Tóibín a chur i gcomhthéacs. Bhí cúigear nó seisear anseo inniu. Is 
maith an rud é go raibh leath den choiste anseo inniu. Tá mé ag iarraidh bheith 
féaráilte le Páirtí an Lucht Oibre. Is ball mé den Choiste um Chuntais Phoiblí agus 
beidh deacrachtaí agam leis an gcoiste seo nuair a bheidh mé ag an gcruinniú den 
choiste sin amárach. Tá deacrachtaí nach mbaineann leis an nGaeilge ag chuile 
choiste. Bhí an Teachta Ó Cuív agus an Seanadóir Ó Domhnaill anseo. Bhí cúigear 
nó seisear anseo.  
 
Tá na fadhbanna seo ag chuile choiste sa Dáil. De ghnáth, feidhmíonn an coiste seo 
go breá. Bíonn tromlach na mball i láthair ag am éigin. Mar a tharlaíonn, tá trí 
chruinniú againn an tseachtain seo. De ghnáth, bíonn cruinniú againn chuile choicís. 
Beidh cruinniú eile againn amárach. Ina theannta sin, bhí ráitis ar an nGaeilge ar siúl 
sa Dáil inné díreach ag an am nuair a bhí cruinniú den choiste seo ar siúl.  
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Is fadhb eile í sin. Bhí ar na daoine a bhí anseo inné rith amach go dtí an Dáil chun 
páirt a ghlacadh sa díospóireacht sin. Tá mé ag iarraidh bheith féaráilte. Ní 
bhaineann an fhadhb seo leis an nGaeilge. Baineann sí le cruinnithe na gcoistí go 
ginearálta. 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: Níl mé ag iarraidh bheith i mbun díospóireachta 
leis an gCathaoirleach mar gheall ar an ábhar seo. 
 
Cathaoirleach: No. Okay. 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: Caithfidh mé a rá go bhfuil páirtí éigin níos láidre 
ná na páirtithe eile i dtaobh freastal ar an gcoiste seo. 
 
Cathaoirleach: B'fhéidir. Tá sé mar an gcéanna ar chuile choiste. Is é sin an t-aon 
rud. 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: Níl an patrún díreach mar an gcéanna. 
 
Cathaoirleach: Tá, i mo thaithí. 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: Tá taithí dhifriúil ag gach éinne. 
 
Cathaoirleach: Is é sin an rud. Tá coistí éagsúla i gceist. Chuir mé isteach ar an 
Teachta Ó Muimhneacháin agus gabhaim mo leithscéal leis. 
 
An Teachta Dála Aindrias Moynihan: Tá sé sin go breá. Gabhaim buíochas leis an 
Uasal Ó Luain as a chur i láthair. Tá liosta mór forleathan ann. Teastaíonn uaim díriú 
isteach ar roinnt ábhair faoi leith. Bhí plé againn le grúpaí eile, go háirithe maidir le 
hearcaíocht. N'fheadar an bhfuil tuairim ag Misneach maidir leis an líon daoine gur 
chóir dúinn a earcú. Cé chomh tapa agus ba chóir dúinn é sin a dhéanamh? Níl 
amchlár faoi leith luaite go sonrach ag an Uasal Ó Luain ina ráiteas. 
 
An Dochtúir Kerron Ó Luain: Níl. 
 
An Teachta Dála Aindrias Moynihan: N'fheadar ar phléigh Misneach ceist an 
amchláir. An bhfuil tuairim ag an Uasal Ó Luain? 
 
An Dochtúir Kerron Ó Luain: Caithfidh mé a admháil nár phléigh muid go mion é. 
Chonaic muid gur mhol dream amháin go mbeadh 20% d'earcaíocht i dtaobh Ranna 
Stáit agus comhlachtaí Stáit dírithe ar an nGaeilge. Tá figiúr de 30% molta inniu. Dar 
linn, ba chóir go gcloífeadh sé leis an mhéid daoine atá ag maíomh go bhfuil Gaeilge 
acu ionas go mbeadh fáil ag na daoine sin ar sheirbhísí trí Ghaeilge. Dá bhrí sin, is 
dóigh linn gur cheart go mbeadh thart ar 39% d'oibrithe sna heagraíochtaí agus 
comhlachtaí Stáit cumasach ar an nGaeilge. Luíonn sé lenár bhfealsúnacht gur chóir 
dúinn bheith uaillmhianach i dtaobh na cúrsaí seo.  
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Más rud é go bhfuil sprioc de 39% nó 40% i gceist, b'fhéidir go sroichfimid 20%. Má 
chuirimid sprioc de 20% os ár gcomhair, seans go sroichfimid 10%. 
 
An Teachta Dála Aindrias Moynihan: An bhfuil tuairim ag Misneach maidir leis an 
tréimhse ama a bheidh i gceist? Tuigim nach bhfuil an cheist seo pléite go mion ag 
Misneach. 
 
An Dochtúir Kerron Ó Luain: Is dóigh linn go mbeadh tréimhse ceithre bliana 
réadúil.  Tá a fhios agam gur mhol an conradh inné gur cheart 20% a bhaint amach 
mar sprioc faoi 2020. B'fhéidir go luíonn sé le ciall go mbeadh ceithre bliana i gceist 
don sprioc 40%. 
 
An Teachta Dála Aindrias Moynihan: Ba mhaith liom ceist a chur faoin tslí ina 
bhfuil na scéimeanna éagsúla atá ann faoi láthair ag feidhmiú agus an tslí ina 
mbeidís á shíneadh amach go dtí dreamanna agus conraitheoirí cosúil le 
Dublinbikes. Cén sórt tuairim a bheadh ag Misneach mar gheall ar an gceist sin? Ar 
chóir feabhsuithe ar leith a dhéanamh? 
 
An Dochtúir Kerron Ó Luain: Cinnte. Tá níos mó samplaí ann ná sampla 
Dublinbikes a luaigh an Teachta. Léiríomar le déanaí nach bhfuil Gaeilge ar fáil sa 
tseirbhís sin. Déarfainn go mbaineann sé seo leis fadhb níos leithne, an próiseas 
tender atá ann le tamall anuas mar thoradh ar an gcineál príobháidiú a rinneadh ar 
go leor comhlachtaí. Tá baint ag an gceist seo le hainmneacha na comhlachtaí Stáit. 
Ba chomhlacht poiblí le hainm Gaelach é Telecom Éireann, ach fuair an príobháidiú 
réidh leis. Eir is ainm dó anois agus é faoi úinéireacht ag billiúnaí Francach. Níl Eir ag 
soláthar córas leathanbhanda don tuath go ginearálta, an Ghaeltacht san áireamh. Is 
dóigh linn go n-eascraíonn na fadhbanna seo ar fad, ina measc na hainmneacha 
agus úsáid na Gaeilge i gcomhlachtaí atá faoi scáth comhlachtaí Stáit, as an 
bpríobháidiú a rinneadh ar na comhlachtaí sin i dtosach báire. 
 
An Teachta Dála Aindrias Moynihan: Caithfidh mé a admháil go bhfuil mé claonta 
nuair a deirim go n-aontaím go láidir leis an Dochtúir Ó Luain i dtaobh tábhacht agus 
ról lárnach na Gaeltachta. An bhfuil moltaí nó tuairimí faoi leith ag Misneach mar 
gheall ar threisiú na Gaeltachta? 
 
An Dochtúir Kerron Ó Luain: Tá sé molta againn gur cheart aitheantas oifigiúil a 
thabhairt do lucht labhartha na Gaeilge mar mhionlach bundúchasach. Bhronnadh sé 
sin cearta breise ar lucht na Gaeltachta, go háirithe ó thaobh acmhainní nádúrtha a 
choimeád. Tá a fhios agam go bhfuil fadhb ann leis an bhfeamainn faoi láthair. Tá 
aighneas i gConamara maidir le húinéireacht na feamainne. An leis na áitritheoirí a 
bhí á thógáil isteach ar feadh na cianta é, nó an le comhlacht Ceanadach é? Táimid 
ag rá gur chóir na cearta sin a bhronnadh ionas go mbeadh breis cearta 
bundúchasacha i gceist dá bharr, mar shampla, faoi na Náisiúin Aontaithe. Tá sé i 
gceist againn go mbeadh daoine in ann dul chuig institiúid níos airde ná an tAontas 
Eorpach nó Stát na hÉireann leis na cearta sin a iarraidh agus a éileamh. 



204 

 

 
 
 
 
An Teachta Dála Aindrias Moynihan: Tá na hábhair go léir a theastaigh uaim a 
chlúdach clúdaithe agam. 
 
Cathaoirleach: An bhfuil an Teachta Tóibín críochnaithe? 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: Tá. 
 
Cathaoirleach: An bhfuil aon rud eile gur mhian leis an Dochtúir Ó Luain a rá? 
 
An Dochtúir Kerron Ó Luain: Ba mhaith liom cúpla pointe sciobtha a dhéanamh. Tá 
a fhios againn go bhfuil go leor moltaí uaillmhianacha istigh sa chur i láthair atá 
déanta againn. Ba mhaith liom cúpla moladh, a bhaineann le feachtais reatha lena 
bhfuilimid ag plé, a phiocadh amach. 
 
Molann Uimh. 6 - níl a fhios agam an bhfuil na huimhreacha cearta agam mar sheol 
mé liosta leasaithe isteach - go ndeimhneofar go bhfuil sé de cheart ag aon duine a 
rogha de na teangacha oifigiúla a labhairt sa láthair oibre, más le duine toilteanach a 
táthar ag caint. Bhí agóid againn bliain nó dhó ó shin maidir le cás Chormaic Uí 
Bhruic a briseadh as a phost i gcathair Chorcaí. Bhí cás eile le AA Ireland le déanaí 
nuair nár cheadaíodh d'fhostaí labhairt i nGaeilge le Dáithí Mac Cárthaigh nuair a 
ghlaoigh sé isteach. Ba mhaith linn go ndíreofar ar an bpointe seo ionas go mbeidh 
sé de cheart ag éinne atá fostaithe le comhlacht an Ghaeilge a labhairt le duine eile 
sa chomhlacht sin, fad is nach mbíonn sé ag teacht salach ar an gcineál cumarsáide 
idir dhaoine eile. Níl sé i gceist go mbeadh sé ag cur isteach ar éinne. Má tá daoine 
toilteanach an Ghaeilge a labhairt, cén fáth nach mbeadh cead acu é sin a 
dhéanamh? 
 
Tá sé molta againn in Uimh. 9 gur chóir é a dheimhniú go bhfuil sé de cheart ag 
daoine déileáil leis na cúirteanna go hiomlán trí mheán na Gaeilge. Dé réir na 
Bunreachta, is teanga oifigiúil í an Ghaeilge. Tá tuiscint ann dá bharr sin gur chead í 
a úsáid sna cúirteanna. Tá cás Dhiarmaid Uí Chadhla ag dul tríd na cúirteanna faoi 
láthair. Sa Chúirt Dúiche i gCorcaigh, cuireadh bac air agus diúltaíodh dó a chás a 
reáchtáil trí Ghaeilge. Tá sé imithe chuig na hArd-Chúirte anois. Creideann muidne 
go bhfuil gá ann béim a leagadh ar an gceist seo chomh maith. 
 
Tá mé tar éis cur síos a dhéanamh ar Uimh. 10, a mholann gur cheart aitheantas 
oifigiúil a thabhairt do lucht labhartha na Gaeilge. Tá sé molta againn in Uimhir 24 go 
mbeidh rogha Gaeilge ar gach uathmheaisín leictreonach. Bhíomar ag 
feachtasaíocht ar son an moladh sin an bhliain seo caite. Tá sé náireach nach bhfuil 
aon dualgas reachtúil ar Bhanc na hÉireann rogha dhátheangach a chur ar fáil. Nuair 
a bhí mé ar an Mór-Roinn le déanaí, chonaic mé go raibh deich rogha teanga ar na 
scáileáin. Níl ciall ar bith leis an gcur chuige atá á nglacadh anseo. Níl i gceist ach 
leisce. Dar ndóigh, tá dualgas morálta ar Bhanc na hÉireann freastal lena chuid 
custaiméirí.  
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Rinne muidne tarrtháil ar na bainc, ach anois tá siad tar éis an rogha Gaeilge a 
bhaint dúinn. Níl aon dualgas orthu ina thaobh. Ba mhaith linn béim a leagadh ar sin. 
 
Ba mhaith liom béim a chur ar na foirmeacha leictreonacha á úsáideann comhlachtaí 
ar nós aerlínte agus comhlachtaí gutháin. Tá a fhios agam go bhfuil an reachtaíocht 
teoranta agus nach dtéann a scáth níos faide ná na comhlachtaí Stáit. B'fhéidir gur 
chóir go mbeadh sé de cheart ag daoine ainmneacha Gaeilge a úsáid i bhfoirmeacha 
leictreonacha nuair atá siad ag clárú le comhlachtaí iompair agus comhlachtaí 
cumarsáide. Arís, tá leisce orthu rudaí den chineál seo a dhéanamh. Conas nach 
bhfuil siad in ann a gcuid córais theicneolaíocha a shocrú ionas go mbeidís in ann 
fada a ghlacadh in ainm duine? Más féidir rud éigin a dhéanamh faoi sin sa 
reachtaíocht, beidh sé go maith. Tá mé ag iarraidh béim a leagadh ar na cúrsaí atá 
ardaithe agam agus lena mbíonn Misneach ag plé. 
 
Cathaoirleach: Gabhaim buíochas leis an Dochtúir Ó Luain as ucht a chuid oibre. Tá 
a fhios agam nach bhfuil sé éasca. Tá a fhios agam go bhfuil an t-uafás oibre curtha 
isteach ag Misneach agus ag Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge. Tá mé 
buíoch gur dhírigh siad isteach ar an dréacht-reachtaíocht. Uaireanta ní dhíríonn 
daoine a thagann os ár gcomhair ar na hábhair a bhíonn idir lámha ag an choiste. 
Tuigim go bhfuil sé éasca easpa misnigh a bheith againn. Tá a fhios againn go bhfuil 
an Ghaeilge i sáinn. Tá sé molta Acht nua a chur le chéile. Táimid ag úsáid an 
fuinneamh atá againn gan mhoill eile a chur ar an gcóras ionas go mbeidh dréacht-
Bhille ar ais ar bhord an Rialtais agus foilsithe i mbliana. Tá a fhios againn go mbeidh 
gá ann fós beart a dhéanamh tar éis an Achta. 
 
An Dochtúir Kerron Ó Luain: Gabhaim buíochas leis an gcoiste as an gcuireadh. 
 
Cathaoirleach: Gabhaim buíochas leat féin as do chuid oibre. 
 
Chuaigh an comhchoiste isteach i seisiún príobháideach ar 6.30 p.m. agus cuireadh 
ar athló é ar 6.50 p.m. go dtí 5 p.m., Déardaoin, 8 Márta 2018. 
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2.4 Cruinniú an 20 Márta 2018 

 
Tháinig an Comhchoiste le chéile ar 16:00 

 
COMHALTAÍ I LÁTHAIR: 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív,*  An Seanadóir Joe Ó Reilly, 
 
An Teachta Dála Fergus O’Dowd, 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin,   
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín.  

 
* Mar ionadaí ar An Teachta Dála Pat The Cope Gallagher. 

 
BHÍ AN TEACHTA DÁLA CATHERINE CONNOLLY I GCEANNAS. 

 
Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017 

 
Cathaoirleach: Gabhaim buíochas leis na Teachtaí. Tá a fhios agam go bhfuil sibh 
faoi bhrú. Táimid tosaithe. Ba mhaith liom céad míle fáilte a chur roimh an 
gCoimisinéir Teanga. Tá sé ar ais arís os ár gcomhair agus in éineacht leis tá an 
tUasal Colm Ó Coisdealbha. Cuirim fáilte rompu agus gabhaim míle maith acu as an 
gcuireadh uainn a ghlacadh. Tá a fhios agam nach raibh mórán ama acu ach is é 
seo go gcuirfidh siad deireadh leis an gcuid seo den phróiseas. 
 
Ba mhaith liom an tAcht um Chlúmhilleadh a lua, agus táim i gcónaí ag rá go bhfuil 
sé thar a bheith deacair ach déanfaidh mé mó dhícheall, mar sin: ba mhaith liom a 
chur ar bhur n-aird go bhfuil de bhua alt 17(2)(l) den Acht um Chlúmhilleadh 2009, 
finnéithe faoi chosaint lánphribhléid maidir leis an bhfianaise a thugann siad don 
choiste seo. 
 
Má ordaíonn an coiste dóibh, ámh, éirí as fianaise a thabhairt i leith ní áirithe agus 
má leanann siad dá tabhairt amhlaidh, ní bheidh siad i dteideal dá éis sin ach 
pribhléid cháilithe i leith a gcuid fianaise. Ordaítear dóibh gan fianaise a thabhairt ach 
amháin fianaise a bhaineann le hábhar na n-imeachtaí seo agus fiafraítear díobh 
cleachtadh parlaiminte a urramú nár cóir, más féidir, daoine ná eintiteas a cháineadh 
ná líomhaintí a dhéanamh ina n-aghaidh, ina n-ainm, ina hainm nó ina ainm ar shlí a 
bhféadfaí iad a aithint. Ba mhaith liom na finnéithe a chur ar an eolas freisin go 
ndéanfar na ráitis tionscnaimh seo a gcuirfear faoi bhráid an choiste a fhoilsiú ar 
shuíomh gréasáin an choiste tar éis an chruinnithe seo. Meabhraítear do chomhaltaí 
an cleachtadh parlaiminte atá ann le fada nár chóir dóibh tuairimí a thabhairt maidir le 
duine atá taobh amuigh de na Tithe nó maidir le hoifigeach ina ainm, nó ina hainm, 
ar shlí a bhféadfaí iad a aithint. 
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Beidh Teachtaí Dála agus Seanadóirí ag teacht agus ag imeacht. Tá siad go léir faoi 
bhrú maidir leis an Dáil agus le coistí eile. 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Gabhaim buíochas leis an gCathaoirleach. Chuir mé mo 
ráiteas tosaigh ar aghaidh chuig an gcoiste Dé hAoine agus glacaim leis go raibh sé 
curtha ar aghaidh chuig na baill agus ní léifidh mé amach an ráiteas tosaigh dá bharr 
sin. Labhróidh mé faoi chuid de na príomhphointí maidir leis na leasuithe atá molta ar 
Acht na dTeangacha Oifigiúla agus na ceannteidil agus an chaoi gur féidir é sin a 
fheabhsú nuair a bheidh an Bille féin á fhoilsiú amach anseo. 
 
Ba mhaith liom ar dtús mo bhuíochas a ghabháil leis an gCathaoirleach agus leis an 
gcomhchoiste as an spéis atá léirithe acu san ábhar seo, agus an obair luachmhar 
atá á déanamh acu ó thaobh na gceannteideal, agus táim ag súil go mór leis an 
tuarascáil a léamh nuair a bheidh sé sin foilsithe amach anseo. Molaim arís a gcuid 
oibre. Molaim chomh maith, agus mhol mé ag an am é, na ceannteidil a foilsíodh 
maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla. Bhí dhá athrú shuntasacha le brath sna 
ceannteidil. An chéad cheann ó thaobh cúrsaí earcaíochta ná gur aithníodh nach 
raibh an córas atá i bhfeidhm faoi láthair, le go sainaithneofaí poist i ranna Rialtais, 
ag oibriú mar ba chóir mar go raibh líon an-bheag post á sainaithint. Chuige sin tá 
sna ceannteidil go mbeadh earcaíocht 20% sa tseirbhís phoiblí amach anseo. 
 
An dara rud ba shuntasaí ná gur socraíodh go ndearnadh cinneadh imeacht ó na 
scéimeanna teanga agus dul i dtreo córas caighdeáin chomónta d’eagrais éagsúla, 
ag brath ar an teagmháil a bheadh acu leis an bpobal. Agus d'fháiltigh mé agus 
fáiltím roimhe sin. 
 
Maidir leis na ceannteidil go sonrach, ba mhaith liom iad a phlé mura mhiste leis an 
gcoiste ina thrí chuid ó thaobh cé na hathruithe atá ag teastáil, dar liom. I dtús tá 
roinnt soiléirithe ag teastáil, go mór mór i dtaobh an chórais earcaíochta agus leasú 
uimh. 9 faoin earcaíocht seo de 20%. Tá ceisteanna áirithe agam faoi sin, arbh fhiú 
féachaint orthu. Mar shampla, an mbeidh an 20% seo ag chuile ghrád? An mbeidh 
sé ag an tseirbhís phoiblí ina iomláine nó sa státchóras amháin? Cén tréimhse ama 
atá leagtha amach chun an 20% sin a bhaint amach? 
 
Tá ceist freisin faoi chóras na gcaighdeán. Teastaíonn samplaí sonracha faoi céard 
iad na caighdeáin atá beartaithe ó thaobh an chórais seo agus cén chaoi agus cé leis 
a leagfar na caighdeáin sin. 
 
Mar is eol don choise, an t-am seo anuraidh leag mé tuarascáil maidir le córas na 
scéimeanna teanga faoi bhur mbráid agus léiríodh ansin agus tugadh fianaise 
eolaíoch ansin faoi na fadhbanna a bhaineann leis an gcóras sin. Is maith an rud é 
go bhfuil cinneadh déanta ag an Rialtas imeacht ón gcóras sin. B'fhiú dom a rá 
freisin, ón am sin, go bhfuil scéimeanna fós á ndaingniú agus ag teacht faoi mo 
bhráid agus go bhfuil na laigí sin fós le brath i gcóras na scéimeanna teanga.  
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Tabharfaidh mé sampla amháin de sin maidir le Comhairle Contae Dhún Laoghaire-
Ráth an Dúin. In 2007, sa chéad scéim teanga a bhí ag Comhairle Contae Dhún 
Laoghaire-Ráth an Dúin, gealladh go mbeadh ball foirne amháin ar a laghad ag 
deasc eolais agus i ngach ceann de na leabharlanna atá faoi chúram na comhairle 
agus go gcuirfí córas i bhfeidhm chun go mbeadh seirbhís iomlán dhátheangach ar 
fáil ó chúig cinn dá rannóga faoi 31ú Iúil 2010. 
Tháinig sé sin, agus le deireanas rinneadh roinnt gearán le m'oifig nach raibh daoine 
in ann seirbhís i nGaeilge a fháil ón deasc eolais. Ansin daingníodh an dara scéim le 
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin i mí Feabhra 2018 agus gealladh 
faoi dheireadh na scéime sin go mbeadh ball foirne ar a laghad ag an deasc eolais le 
Gaeilge. Is é seo in ainneoin go raibh a leithéid geallta sa scéim teanga in 2008 go 
dtiocfadh sé i bhfeidhm roimh dheireadh na scéime sin in 2010. Tá sé le feiceáil 
anois go bhfuil an rud céanna geallta in 2018 agus chomh maith leis sin go bhfuil an 
dara gealltanas, is é sin duine le Gaeilge a bheith ar fáil i gcúig ionad éagsúla de 
chuid na comhairle, imithe ar fad. B'shin sampla amháin den chaoi nach bhfuil an 
córas sin ag feidhmiú ar chor ar bith faoi láthair. 
Chomh maith leis sin tá roinnt leasuithe ag teastáil ar chuid de na ceannteidil. Mar 
shampla, ó thaobh na n-ionad Gaeltachta a mbeadh an Ghaeilge mar theanga oibre, 
tá sé tábhachtach go mbeadh dáta sonrach luaite leis sin faoi cén uair a mbeadh an 
Ghaeilge mar theanga oibre. 
 
Chomh maith leis an leasú sin, ó thaobh sceideal an Achta, áit a mbíonn na 
comhlachtaí poiblí luaite a thagann faoi scáth an Achta, níl aon uasdátú déanta air 
sin le blianta fada. Ba cheart go mbeadh sé sin á uasdátú go huathoibríoch ar nós 
Achtanna eile, mar shampla, ar nós an Achta um Míchumas, An Achta Ombudsman 
agus mar sin de. Chuideodh sé sin le cúrsaí. 
 
Tá roinnt forálacha breise ag teastáil freisin agus luaim feidhmeanna breise a 
thabhairt do m'oifig mar chuid díobh sin. Bhí tionchar nach beag agus bhí fáilte ag an 
gcoiste seo roimh an tráchtaireacht a rinne mé ar chóras na scéimeanna teanga. Bhí 
mé in ann an tráchtaireacht sin a dhéanamh mar gheall go bhfuil sé sin leagtha 
amach faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, gur féidir an tráchtaireacht a dhéanamh ar 
fheidhmiú an Achta. Bheadh sé ina chabhair dá mbeadh feidhm bhreise san Acht ó 
thaobh tráchtaireacht a dhéanamh ar fhorálacha éagsúla a bhaineann le cúrsaí 
teanga maidir le reachtaíocht eile. Bheadh sé sin úsáideach ó thaobh leithéidí an 
choiste a chur ar an eolas faoi cheard atá ag tarlú ó thaobh chur chun cinn na 
Gaeilge, nó easpa chur chun cinn na Gaeilge i reachtaíocht éagsúil. 
 
Chomh maith leis sin molaim go mbeinn in ann faireachán a dhéanamh ar fhorálacha 
eile nach mbaineann le hAcht na dTeangacha Oifigiúla faoi láthair, déanaim 
faireachán ar fhorálacha de chuid Acht na dTeangacha Oifigiúla ach níl an fheidhm 
ann ó thaobh faireachán a dhéanamh ar Achtacháin eile. Bheadh sé sin ina chabhair. 
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Faoina bhun sin ar fad, tá sé tábhachtach go mbeadh plean náisiúnta leagtha síos 
maidir le soláthar seirbhísí poiblí san Acht féin agus go dtabharfaidh stádas reachtúil 
dó sin. 
 
Má fhéachaimid arís ar na cúiseanna gur theip ar chóras na scéimeanna, ba chóir 
dom a lua an tráth seo go bhfuil cinneadh déanta agam i bhfianaise a laghad 
gealltanas atá i go leor de na scéimeanna nach bhfuil sé i gceist agam monatóireacht 
a dhéanamh ar chur i bhfeidhm scéimeanna teanga níos mó. Tá feidhm orm faoin 
Acht monatóireacht a dhéanamh ar an Acht agus leanfaidh mé á déanamh sin: 
déanfaidh mé monatóireacht ar fhorálacha díreacha an Achta ó thaobh 
stáiseanóireachta, fógairtí, fógairtí taifeadta béil, agus comharthaíochta agus ar 
cháipéisí a bheith aistrithe go Gaeilge. Beidh mé ag fiosrú gearán, dar ndóigh, ach ó 
thaobh monatóireacht dhíreach a dhéanamh ar scéimeanna teanga, ní fheictear dom 
gur chun tairbhe na hoifige é nó chun tairbhe aon duine é i ndáiríre, faireachán 
díreach a dhéanamh orthu siúd mar gheall ar laige na ngealltanas atá iontu. Thug mé 
roinnt samplaí de chuid de na scéimeanna a daingníodh le píosa, agus arís tá na 
rudaí céanna ag teacht chun cinn go rialta iontu. Ó thaobh Chomhairle Contae Uíbh 
Fhailí, tá siad ag caint faoi a luaithe agus a bheidh acmhainní ar fail nó faoi réir na n-
acmhainní riachtanacha; tá Comhairle Contae Shligigh ag caint faoi de réir ár n-
acmhainní; tá Coláiste na Tríonóide ag rá de réir ár n-acmhainní agus tá an tSeirbhís 
Cúirteanna ag brath ar acmhainní. Tá sé an-deacair nó dodhéanta domsa, mar 
Choimisinéir Teanga, faireachán a dhéanamh ar a leithéidí sin nuair atá siad chomh 
coinníollach. Mar gheall air sin tá an cinneadh sin déanta agam. 
 
Má fhéachaimid ar cén fáth gur theip ar an gcóras sin, bhí an smaoineamh taobh 
thiar den chóras go breá, ach i ndáiríre, is é atá ag teastáil ná go bhféachfadh an 
Stát ar cá bhfuilimid anois. Cá bhfuilimid ag iarraidh dul? Cá bhfuil na bearnaí sin? 
Cén chaoi a laghdóimid an bhearna chun teacht chuig an áit a bhfuilimid ag dul? Cé 
na hacmhainní daonna agus airgead atá ag teastáil chun é sin a dhéanamh? Mhol 
mé an plean seo sa tráchtaireacht do chóras na scéimeanna teanga anuraidh agus 
nuair a bheidh an Bille á dhréachtú ina iomlán agus ag dul trí Thithe an Oireachtais 
go mba cheart go mbeadh sé leagtha síos ansin go mbeadh an plean sin mar chuid 
de sin chun a chinntiú, nuair a bheidh na caighdeáin á dtabhairt isteach, nach i 
bhfolús a mbeadh sé sin ag tarlú agus go mbeadh siad mar chuid de phlean maidir le 
soláthar seirbhísí poiblí. Níl a leithéid ann, faoi láthair. Tá an straitéis fiche bliain don 
Ghaeilge ann faoi láthair, dár ndóigh, agus is maith ann é, ach níl an oiread sin nó 
mórán tagairt do sheirbhísí poiblí go ginearálta ansin. D'fhéadfaí é sin a fhorbairt 
agus a chur isteach sa Bhille féin. Ba mhór an chabhair a bheadh ansin freisin. Go 
raibh maith agaibh. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: An n-aontódh an finné gur féidir méid áirithe a 
chur i mBille, ach is cuma cé chomh maith is atá reachtaíocht, reachtaíocht faoi 
mhíchumas nó faoi rud ar bith, agus nach dtarlóidh aon rud mura bhfuil toil an 
Rialtais ann chun é a chur i bhfeidhm? 
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In go leor cásanna, thug na heagrais Stáit neamhaird ar an reachtaíocht agus thug 
siad neamhaird ar an straitéis 20 bliain don Ghaeilge a bhí aontaithe ag an Rialtas. 
Thug siad an dá mhéar don Rialtas agus don Oireachtas. An mbeadh sé fíor a rá 
freisin, le hais mar shampla, de réir mar a dhéanfadh an tOmbudsman cinntí agus 
moltaí, arís ar ais nár glacadh ann dáiríre? Níl mé ag cáineadh ceachtar den bheirt a 
bhí mar Choimisinéirí Teanga. Níor glacadh leis na breithiúnais a thug siad ar an 
gcaoi chéanna is a dhéanfaí a ghlacadh dá mba an tOmbudsman ginearálta a rinne 
an breithiúnas céanna. Arís ar ais tá go leor leor cásanna go ndearnadh neamhaird 
ar mholtaí an Choimisinéara Teanga. 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Faoin Acht féin, is féidir leis an gCoimisinéir, mura 
ndéantar na moltaí, mura gcuirtear na moltaí atá déanta ag an gCoimisinéir mar 
chuid d'imscrúdú i bhfeidhm, an rogha atá aige ina dhiaidh sin ná iad a chur faoi 
bhráid Thithe an Oireachtais. Rinneadh é sin i seacht gcás go dtí seo. Rinne mise 
uair amháin agus mé i mo Choimisinéir Teanga maidir leis an Roinn Oideachais agus 
Scileanna ó thaobh ath-imlonnú múinteora go scoil na Rinne i bPort Láirge nuair a 
dúirt an múinteoir féin nach raibh a dóthain Gaeilge aici le bheith ag teagasc sa scoil. 
Rinneadh imscrúdú air sin agus cuireadh é sin faoi bhráid Thithe an Oireachtais. Tá 
mo chuid feidhmeanna agus mo chuid cumhachtaí leagtha amach san Acht. 
Déanaim imscrúdú nuair is gá é sin a dhéanamh agus déantar na moltaí do 
chomhlachtaí poiblí. Go minic, don chuid is mó déarfainn, cuirtear na moltaí sin i 
bhfeidhm ach nuair nár chuirtear, tá mo chuid lámha ceangailte, sa mhéid is gurb é 
an t-aon áit eile atá fágtha agam sa reachtaíocht ná é sin a chur faoi bhur mbráid 
anseo, i dTithe an Oireachtais. Maidir leis an sé cinn a cuireadh faoi bhráid Thithe an 
Oireachtais, rinneadh dul chun cinn ansin ó thaobh an choiste a bhí ag plé leo ag an 
am, ó thaobh na gcomhlachtaí poiblí agus na moltaí a bhí ann a chur i bhfeidhm ina 
dhiaidh sin. 
 
Tá a fhios againn sna ceannteidil faoi láthair mar atá siad foilsithe go mbeadh deis ag 
an gCoimisinéir Teanga fíneáil a ghearradh ar chomhlachtaí poiblí mura gcuirfí moltaí 
i bhfeidhm. B'fhéidir gur b'shin bealach amháin, is dócha, lena chinntiú nó lena 
dhéanamh níos éasca domsa mar Choimisinéir go gcuirfear i bhfeidhm iad. 
 
Colm Ó Coisdealbha Uasal: B'fhéidir go gcuirfidh mé leis sin ar feadh nóiméad. 
Ceann de na deacrachtaí is mó a bhíonn againne ná nuair a fhaighimid gearán, 
bíonn orainn breathnú an bhfuil dualgas ann nó nach bhfuil. Sa chás nach bhfuil 
dualgas caithfimid comhairliú don ghearánach nach bhfuil aon dualgas. An rud 
atáimid ag feiceáil níos minice ná nuair atá rudaí téagartha ag teacht chun cinn, rudaí 
tábhachtacha, a fháil amach an bhfuil dualgas ann. Minic go maith, mar shampla, i 
gcás cúrsaí oideachais, tugaimid faoi deara go bhfuil níos mó ceangail agus dualgais 
i gceist san Acht Oideachais, b'fhéidir, ná mar atá in Acht na dTeangacha Oifigiúla, 
mar tá an scéim teanga don Roinn Oideachais agus Scileanna réasúnta teoranta. Ní 
hé nach bhfuil rudaí maithe iontu. Bíonn rudaí maithe i chuile scéim. Ní léir, áfach, go 
bhfuil aon chomóntacht nó go bhfuil aon phlean lárnach ag dul i dtreo céard atáthar 
ag iarraidh a bhaint amach anseo. 
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Cén treoir mar státchóras a bhfuil siad ag iarraidh a thabhairt? Ó thaobh na seirbhísí 
a chuirfear ar fáil, cén caighdeán a bheidh ag na seirbhísí sin? Cén chaoi gur féidir le 
saoránach ar bith a bheith cinnte faoin leibhéal seirbhíse a chuirfear ar fáil? Táimid 
ag rá, is dóigh go pointe áirithe, gur deis atá anseo. Tá athbhreithniú á dhéanamh ar 
an Acht. Is deis atá ann chun foghlaim ón méid atá ag teacht chun cinn agus iarracht 
dul agus cleachtadh níos fearr a leagan síos. Táimid ag rá mar chuid de sin, ámh, 
díreach mar atá pleananna eile forbartha i réimsí eile, go dteastaíonn plean i leith 
soláthar na seirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus ní hamháin sin ach go mbeadh dualgas 
reachtúil a leithéid de phlean a ullmhú agus sa bhreis air sin go ndéanfaí 
athbhreithniú ar an bplean sin chuile chúig bliana sa chaoi is gur próiseas leanúnach 
a bheadh ann. Tá a mhacasamhail in áiteanna eile: b'fhéidir plean gnímh atá iontu i 
ndlínsí eile ach tá siad ann. Leagtar amach ansin córas. Tuigeann daoine cá bhfuil 
muid ag dul. 
 
Faoi láthair leagtar dualgais ar eagraíochtaí chun rudaí a dhéanamh. Uaireanta 
bíonn sé sin ina fholús. Tá chuile dhuine ag aontú plean ag leibhéal na heagraíochta 
féin ach níl aon cheo dul i dtreo mórsprioc agus feictear dúinn gur deis atá ann é sin 
a leigheas agus an t-athbhreithniú seo ar siúl. 
 
Cathaoirleach: Go raibh maith agat a Uasail Uí Choisdealbha. 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin: An féidir linn dul i dtreo difriúil, más 
é bhur dtoil é? Is é an chéad rud mar gheall ar an earcaíocht, agus an 20%, agus an 
cheist mar gheall cé acu a mbeidh sé dírithe. An mbeadh sé dírithe ar na daoine ar 
an frontline ag plé go laethúil le muintir na Gaeilge nó an mbeadh sé scaipthe go 
forleathan sna gráid éagsúla ar fad? An bhfuil tuairim agaibh féin mar gheall air sin? 
Cé acu a bheadh níos oiriúnaí nó cén moladh mar gheall ar an tslí a bheadh an 20% 
ag cur béim faoi leith ar aon ghrád amháin, nó a leagan ar aon ghráid faoi leith agus 
cén t-amchlár atá ann chuige sin? B'fhearr linn go léir go mbeadh sé láithreach ann 
ach is í an cheist cé chomh praiticiúil is atá sé, má tá tuairim agaibh air sin. Fanfaimid 
leis sin mar gheall ar chúlra na bpleananna ansin. 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Is ceart go mbeadh sé seo ag tarlú ag chuile ghrád i 
ndáiríre. Feictear domsa, nuair a bhímid ag déanamh gearán a fhiosrú nó ag 
déanamh monatóireacht ar an Acht, go minic má bhíonn duine atá báúil leis an 
nGaeilge, nó duine le Gaeilge i gceannas ar an eagraíocht sin, is ansin a dhéantar 
dul chun cinn go minic. An moladh a bheadh agamsa ná go dtarlódh sé ar chuile 
ghrád ach go n-iarrfaí go sonrach ar dhaoine a bhfuil teagmháil acu leis an bpobal. 
Táimid anseo chun labhairt faoi éascaíocht a dhéanamh do dhaoine chun seirbhísí a 
fháil trí Ghaeilge, go mbeadh sé níos éasca don phobal seirbhísí a fháil trí Ghaeilge 
ón Stát ná mar atá faoi láthair agus má théann duine isteach ag oifig Stáit go 
bhféadfaí a bheith cinnte ina dhiaidh sin siúd go mbeidh duine éigin le Gaeilge chun 
fáilte a chur roimh an duine sin de dheasca eolais ag na hionaid éagsúla in 
eagraíocht atá ag déileáil leis an bpobal. Is é sin an áit go mba cheart do na daoine a 
bheith. Ba cheart an earcaíocht sin a thosú i gceart, chomh sciobtha agus is féidir. 
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Tá a fhios againn go bhfuil fadhbanna faoi láthair ó thaobh na hearcaíochta sin. Tá a 
fhios againn éinne a bhfuil ag iarraidh daoine a earcú le Gaeilge, go mbíonn moill go 
minic daoine a fháil. Caithfear dul i ngleic leis sin. D’fhéadfaí breathnú ar shampla ar 
bhealaí eile chun fógraíocht a dhéanamh ar na poist sin, b'fhéidir chun iad a fhógairt 
go háitiúil go minic, seachas iad a fhógairt go náisiúnta. Mar shampla, dá mbeadh 
oifigeach feidhmiúcháin ag teacht isteach i m'oifig siúd, nó oifigeach cléireachais nó 
aon oifigeach, is é a tharlódh go ginearálta ná go mbeadh liosta ag an tSeirbhís um 
Cheapacháin Phoiblí d'oifigigh cléireachais nó d'oifigigh feidhmiúcháin. Bheadh 
daoine tar éis a chur isteach orthu go náisiúnta, is gan a fhios acu cén post a bheadh 
in ann dóibh, agus go dtabharfaí duine ón liosta sin domsa i m'eagraíocht nó i pé 
eagraíocht. D'fhéadfaí a leithéidí sin a fhógairt go háitiúil, mar shampla, go mbeimis 
ag lorg daoine le Gaeilge le hobair in Oifig an Choimisinéara Teanga, in Údarás na 
Gaeltachta, i bhForas na Gaeilge nó in aon eagraíocht eile. Chuideodh sé sin le 
daoine, go dtuigfidís céard iad na poist atá ann dóibh agus go bhféadfaidís teacht 
timpeall orthu ar an mbealach sin. Ba cheart go dtarlódh sé ar chuile ghrád agus ba 
cheart go dtarlódh sé sa tseirbhís phoiblí agus sa státchóras. Is léir gur b'shin an áit a 
bhfuil an fhadhb.  
 
Táim ag ceapadh go dtuigeann gach duine é sin gurb iad cúrsaí earcaíochta croí na 
ceiste i ndáiríre. Bhí scéal ansin go raibh 59 post as beagnach 50,000 post sa 
státchóras a bhí aitheanta mar phoist le riachtanais Ghaeilge. Is léir go bhfuil teipthe 
ar an gcóras sin faoi shainaithint post. Is é an earcaíocht an bealach le dul i ngleic 
leis sin. 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin: Díreach chun filleadh ar phointe a 
luaigh na finnéithe, dúirt siad go raibh siad ag déanamh teagmháil le heagraíochtaí 
éagsúla agus go raibh siad ag déanamh teagmháil ag leibhéal ard go leor. An 
amhlaidh nach raibh aon deis ansin ghnó a dhéanamh trí Ghaeilge leo, nach raibh an 
Ghaeilge ar fáil sna gráid is airde nó ar tharla sé sin go rialta? 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Ónar dtaobhna, ó mo thaobh féin a bheith ag fiosrú----- 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin: Beidh an fhinné ag brath ar bhoird 
na n-eagraíochtaí éagsúla, ar an Roinn Oideachais agus Scileanna nó ar aon oifig 
eile----- 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Shamhlóinn go mbíonn an chuid is mó de na cruinnithe 
a bhíonn againne le heagraíochtaí agus le comhlachtaí Stáit - cuirfidh mé mar sin é – 
ar siúl i mBéarla go minic seachas i nGaeilge. Is é an pointe a bhí mé ag déanamh, 
má tá duine ag leibhéal ard san eagraíocht atá báúil don teanga, atá báúil d'Acht 
teanga, go gcuidíonn sé sin le cúrsaí. Dá mbeadh earcaíocht ag an leibhéal sin 
freisin agus riachtanais ann ó thaobh méid áirithe post a bheith líonta le Gaeilge ag 
leibhéil arda, go gcuideodh sé sin le cúrsaí freisin. 
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An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin: Díreach chun soiléiriú a fháil air sin, 
maidir leis an t-oifigeach Gaeilge a mbeadh sibh ag plé leis nó léi sna heagraíochtaí 
éagsúla, an rabhadar sin go léir ar ghráid ísle nó arda? Táim ag smaoineamh ar an 
ról ceannaireachta a bheadh ag an oifigeach Gaeilge. An mbeadh sé nó sí ag barr na 
heagraíochta? 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Shamhlóinn go raibh siad sa lár, sa chuid is mó de na 
heagraíochtaí. Cuid acu, ní ag plé le cúrsaí Gaeilge amháin a bhíodh siad, ach ag 
plé le cúrsaí ó thaobh rialachais agus corparáideachas, seachas cúrsaí Gaeilge 
amháin. B'fhéidir go bhfuil an coiste ag súil le taithí an Uasail Uí Choisdealbha chun 
tuilleadh plé air sin ach níl Gaeilge ag chuile oifigeach Gaeilge, ach an oiread. Is é 
sin ceann de na fadhbanna. 
 
Colm Ó Coisdealbha Uasal: Minic go maith is é an sórt taithí atá againn maidir leis 
na hoifigigh Ghaeilge nó nach mbíonn an oiread sin údaráis acu. Bíonn siad ann le 
seirbhísí áirithe a chur ar fáil. Bíonn cuid acu dírithe ar aistriúchán, bíonn cuid acu 
dírithe ar a chinntiú go dtuigeann an eagraíocht cé na dualgais atá le comhlíonadh 
aici. Cinnte tá ról ag oifigigh Ghaeilge taobh istigh d'aon eagraíocht ní hamháin ó 
thaobh a chinntiú go bhfuiltear ag cloí le reachtaíocht, ach ó thaobh an Ghaeilge a 
spreagadh agus a chur chun cinn ó thaobh oiliúna agus na rudaí sin uilig. Ó thaobh 
seachadadh seirbhísí, ó thaobh seirbhísí a chur ar fáil trí Ghaeilge, áfach, táimid ag 
moladh maidir leis an gcóras atá ann faoi láthair nach n-oibríonn sé. Caithfear córas 
eile a dhearadh má tá duine ag iarraidh a chinntiú agus más é an sprioc atá ann go 
mbeidh breis daoine le Gaeilge ag obair sa tseirbhís phoiblí trí chéile. 
 
I dtús, táimid ag rá, caithfear plean a bheith ann lena rá cérbh iad na seirbhísí 
atáimid ag iarraidh a chur ar fáil. Ansin, beimid ag rá go gcaithfidh an córas 
earcaíochta a dhearadh chun an sprioc sin a bhaint amach. An chaoi ina bhfuil sé 
faoi láthair, ní fhaightear an chreidiúint ná an buntáiste ó thaobh na Gaeilge de, má 
aithnítear í mar scil atá luachmhar. Ní thagann sé sin go dtí deireadh an phróisis. Dá 
bhrí sin, tá go leor caillte tríd an bpróiseas sin. Caithfear dul agus córas a dhearadh a 
chinntíonn go bhfaighfear aitheantas mar gheall go dteastaíonn an scil sin sa 
státchóras. Má deir an státchóras go dteastaíonn an scil sin uainn, go dteastaíonn na 
daoine sin uainn, beidh buntáiste le fáil as. Sa chás sin caithfear córas earcaíochta a 
dhearadh lena chinntiú go n-aithnítear na daoine sin go luath sa phróiseas, go 
bhfaigheann siad an buntáiste go luath sa phróiseas agus go dtagann siad chun 
cinn. 
 
Beidh fadhb i gcónaí le sainscileanna. Ní féidir a rá nach mbeidh. Beidh i gcás 
sainscileanna agus b'fhéidir nach mbeidh duine a bhfuil cumas sa Ghaeilge ar fáil. Tá 
ceist ansin, céard a dhéanann duine sna cásanna sin? Bheadh muid ag rá sna 
cásanna sin ba cheart do chomhlacht poiblí a rá gur thriail siad teacht ar dhuine le 
Gaeilge, gur theastaigh uathu duine le Gaeilge a fháil ach gur theip ar a gcuid 
iarrachtaí.  
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Táimid in ann an duais a aimsiú. Ba cheart tacaíochtaí teanga a chur ar fáil do na 
daoine sin gan dabht ach ba cheart ansin chomh maith go mbeadh, go bunúsach, 
taifead ag an tseirbhís phoiblí ar cá bhfuil na bearnaí. Cá bhfuil na scileanna atá ag 
teastáil agus an féidir linn aon rud a dhéanamh le teacht i dtír ar na bearnaí sin? An 
féidir linn oibriú leis na hollscoileanna? An féidir linn rudaí a dhearadh agus a chur 
chun cinn ó thaobh na scileanna sin a fhorbairt? Tá sé tarlaithe i réimsí eile, 
teiripeoirí cainte agus an sórt sin rudaí. Chonacthas go raibh deacrachtaí ann agus 
dearadh córais le dul agus tacú leo le go dtiocfadh daoine chun cinn. Caithfear an 
tsamhlaíocht sin a bheith ann agus an córas a bheith in oiriúint don sprioc atá á 
iarraidh a bhaint amach. 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin: Tá ceist agam maidir leis an gcúlú 
sna scéimeanna éagsúla. Ba mhaith liom tuairim a fháil ar cé chomh forleathan is a 
bhraitheann na finnéithe go bhfuil sé sin ag tarlú mar thug na finnéithe cúpla sampla 
ansin i nDún Laoghaire agus do luaigh na finnéithe cúpla ceann eile. An bhfuil aon 
tuairim acu cé chomh forleathan is atá sé? B'fhéidir 90% de na scéimeanna a 
thagann chucu den dara huair, an bhfuil siad tar éis cúlú a dhéanamh, de réir 
acmhainní a cuireadh isteach ann nó ar shlite eile an bhfuil siad tar éis cúlaithe nó an 
bhfuil siad sa mhionlach, 30% nó 40% díobh? 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Rinneamar iniúchadh air seo in Aibreán 2016 agus 
d'fhéachamar ar chuile scéim teanga a daingníodh sa dá bhliain roimhe sin. Léiríodh 
ansin go raibh cúlú ag teacht go ginearálta ar na gealltanais. Bhí fadhbanna ag baint 
le go leor de na gealltanais a bhí geallta sa chéad scéim a bhí muid ag fiosrú nó go 
raibh imscrúdú déanta orthu agus go raibh na gealltanais sin bainte amach nuair a 
tharlódh an dara scéim nó an tríú scéim. Tá na fíricí ar fad faoi sin leagtha amach sa 
tráchtaireacht sin ar chóras na scéimeanna teanga.  
 
Feictear dom ó foilsíodh é sin go bhfuil ráite ag an Rialtas go bhfuil sé i gceist 
deireadh a chur leis an gcóras sin, agus fáiltím roimhe sin dar ndóigh, agus córas na 
gcaighdeán a thabhairt isteach. Ach feictear dom, ón sracfhéachaint atá tugtha agam 
ar na scéimeanna atá ag teacht faoinár mbráid go fóill, go bhfuil an rud céanna fós ar 
siúl. Tá na deacrachtaí céanna ann le brath ó thaobh an phobail de, nach bhfuil na 
gealltanais ann sách láidir. Tá siad ag rá arís go bhfuil siad ag brath ar acmhainní. Ní 
fheicim go bhfuil aon fheabhas ag teacht ar chaighdeáin na scéimeanna. 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin: An bhfuil sé sin ar siúl le bliain nó 
dhó in ainneoin go bhfuilimid ag cloisteáil go bhfuil níos mó acmhainní ann? 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Le bliain, nuair a d'fhoilsigh mé an tráchtaireacht. An 
méid atá tarlaithe ná go bhfuil sé ráite go bhfuiltear chun deireadh a chur leis an 
gcóras agus córas na gcaighdeán. Tabharfaidh mé sampla amháin eile anseo, is é 
sin faoi Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain. Deir siad go méadófaí líon na 
bpreaseisiúintí a fhoilseodh siad sa dá theanga ag an am céanna, ó 5% go 7%.  
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Tá sé sin ró-íseal, tá sé thar a bheith íseal agus ní dhéanfadh sé ciall dom mar 
Choimisinéir Teanga acmhainní na hoifige a úsáid chun anailís a dhéanamh ar rud 
chomh beag leis sin. Léiríonn sé an fhadhb atá ann leis an gcóras. Maidir leis An 
Bord Pleanála, mar shampla, dúradh go bhfoilseodh siad chuile phreasráiteas i 
nGaeilge agus i mBéarla ag an am céanna, 100% acu, agus bhí an eagraíocht eile 
ag rá go ngabhfadh siad ó 5% go 7%. Léiríonn sé arís an difear idir na scéimeanna 
agus na fadhbanna a bhaineann leis an gcóras sin. 
 
An Seanadóir Joe O'Reilly: Ba mhaith liomsa an seans seo a ghlacadh leis an 
gCoimisinéir, toisc nár bhuail mé leis an gCoimisinéir go poiblí ó toghadh é mar 
Choimisinéir Teanga, mo chomhghairdeas pearsanta a ghabháil leis agus ádh mór 
sa phost. 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Go raibh maith agat. 
 
An Seanadóir Joe O'Reilly: Bhí aithne agam ar an gCoimisinéir mar iriseoir agus a 
leithéid, agus mar chraoltóir, agus bhí sé an-mhaith sa jab sin. Is cosúil go bhfuil sé 
mar an gcéanna sa jab seo. Aontaím go mór leis an rud atá á rá acu anseo, go bhfuil 
an próiseas go léir ró-mhall. Tá sé go hainnis go bhfuil sé bliana imithe gan an leasú 
a chur i bhfeidhm. Is maith an rud go bhfuil cineál iarrachta i gceist ag an mbomaite 
seo chun é a chríochnú. Ba chóir go mbeadh sé críochnaithe. Ní dóigh liom go bhfuil 
sé oiriúnach go bhfuil a leithéid de sé bliana imithe gan aon rud ag tarlú. Tá sé sin 
uafásach. Táimid go léir i bhfabhar an moladh go mbeadh 20% de na daoine 
fostaithe sa státseirbhís ina gcainteoirí Gaeilge. Is fiú é sin a bhaint amach agus a 
dhéanamh. Ceapaim féin, agus ba mhaith liom cloisteáil ó na finnéithe mar gheall air 
seo, go mbeidh sé an-deacair na daoine sin a fháil anois leis na scileanna iomlána 
chun bheith ina gcainteoirí Gaeilge, agus taobh amuigh de sin, na scileanna chun 
bheith mar státseirbhísigh éifeachtacha freisin. Is cosúil go mbeidh sé deacair na 
daoine sin a fháil ar dtús báire. An bhfuil aon tuairim ag na finnéithe faoi sin, agus 
cad ba chóir dúinn a dhéanamh sa chás sin? Chomh maith leis sin cheap mé na 
blianta ó shin go raibh oiliúint inseirbhíse ar siúl an t-am ar fad do státseirbhísigh. 
 
Bhí a fhios agam go raibh státseirbhísigh ó na Roinne ag dul go Tír Conaill agus a 
leithéid de Gaeltachta sin, ar feadh seachtain, coicís nó mí. Bhí deontas ann chun é 
sin a dhéanamh. Bhí sé ag athrú go rialta. An bhfuil sé sin ar siúl fosta? An 
dtarlaíonn sé? An bhfuil na finnéithe ábalta é sin a thacú? Fiú taobh amuigh den 20% 
seo, go mbeadh gach deontas do gach státseirbhíseach agus go mbeadh sé éasca 
dóibh dul ar feadh tréimhse gach bliain nó gach cúpla bliain go dtí an Ghaeltacht 
chun a bheith i measc pobal Gaeilge, chun an teanga a fheabhsú agus a leithéid. Is 
fiú sin a dhéanamh. 
 
Gan amhras, ba chóir go mbeadh na seirbhísí lonnaithe sa Ghaeltacht trí mheán na 
Gaeilge. Níl aon choimhlint faoi sin. Ní bheadh tuairim eile ag éinne. An bhfuil sé fíor 
nach bhfuil sé sin le fáil sna Gaeltachtaí fosta? Cén fianaise de sin atá ann nach 
bhfuil sé le fáil?  
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Tá díomá orm go bhfuil meath ag teacht ar an nGaeilge sna Gaeltachtaí ach mura 
bhfuil na seirbhísí le fáil as Gaeilge, tá sé sin go dona agus ba chóir go mbeadh. 
Bheadh spéis agam sna freagraí mar gheall air sin. 
 
Ba chóir go mbeadh na hacmhainní ann. Tá níos mó acmhainní le fáil anois. Deirtear 
go bhfuil. Ba chóir go mbeadh siad ann don obair seo. Níl a lán le rá agam. Fáiltím 
roimh na finnéithe agus tréaslaím go mór leis na haidhmeanna seo. Taobh amuigh 
de sin níl a fhios agam. 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Ó thaobh ceist na Gaeltachta sa chéad dul síos, tá sé 
tábhachtach, ní hamháin go mbeadh an Ghaeilge mar theanga oibre sna hoifigí atá 
sa Ghaeltacht ach chomh maith leis sin go mbeadh comhlachtaí atá ag cur seirbhísí 
ar fáil sa Ghaeltacht, go mbeadh na seirbhísí sin ar fáil trí Ghaeilge freisin. B'fhéidir 
nach bhfuil siad lonnaithe sa Ghaeltacht féin. Is cuimhin liom, mar shampla, ar cigirí 
talmhaíochta agus mar sin de ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, go mbeadh sé 
de dhualgas go mbeadh na seirbhísí sin ar fáil trí Ghaeilge. Ní ceart dúinn díriú ar 
oifigí atá lonnaithe sa Ghaeltacht amháin ach seirbhísí atá curtha ar fáil freisin. 
 
Ó thaobh na scéimeanna teanga agus na gealltanais atá ann ó thaobh na Gaeltachta 
de, ní raibh dáta luaite ag go leor de na scéimeanna. Bhí scéim teanga ann ach níor 
tugadh aon gealltanas ar leith maidir le seirbhís a chur ar fáil do mhuintir na 
Gaeltachta in ocht gcinn acu sin. Ní raibh aon gealltanas ann. Is léiriú é sin ar na 
fadhbanna a bhaineann leis sin. Trí foráil iarracht san Acht féin nuair a thiocfadh sé 
sin, go mba cheart go bhfeabhsódh sé sin an riachtanas sa gcás sin ó thaobh na 
nGaeltachtaí de. 
 
Ó thaobh cúrsaí oiliúna de, bíonn ranganna agus deis ag daoine dul go dtí an 
Ghaeltacht. Tá a fhios agam go dtéann lucht an Airm, mar shampla agus go mbíonn 
seal acu san acadamh san gCeathrú Rua. Chomh maith leis sin, tá Gaelchultúr ag 
cur ranganna ar fáil, agus bhí Éamon Ó Domhnaill os comhair an choiste ag tabhairt 
fianaise faoin obair atá ar siúl ag Gaelchultúr ó thaobh cuidiú le daoine feabhas a 
chur a gcuid Gaeilge. Tá sé sin an-mhaith agus cuideoidh sé sin le cúrsaí i dteannta 
cúrsaí earcaíochta. Teastaíonn an dá rud chun a cinntiú go mbeidh an seirbhís ceart 
ar fáil ina leith sin. 
 
Ó thaobh na hacmhainní, tá acmhainní daonna tábhachtach ach teastaíonn an toil le 
chur leis sin. Is ceist tolla atá ann chomh maith go mbeadh an toil á fheiceáil againn 
ag an gcóras polaitíochta ag leibhéal sa Státchóras, go mbeadh an toil ann daoine le 
Gaeilge a earcú agus a aithint cá bhfuil siad ag teastáil agus iad a chur san áit ina 
bhfuil siad ag teastáil. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Tá go leor fadhbanna romhainn, is cuma cén 
chaoi a mbreathnóimid air. An aontaíonn an finné nach bhfuil sa reachtaíocht ach 
béillic amháin ar an mballa? Gan plean agus toil, len é a aidhmiú, nach dtarlóidh an 
rud a bheimid ag súil leis? 
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Tá ceist eile agam. Tá mé i bhfabhar go mbeadh caighdeán leagtha síos faoi cheist ó 
thús, go mbeadh sé sin déanta trí na pleananna agus bhíomar tosaithe ar an obair 
sin. Níl aon fadhb agam go mbeidh sé mar ghníomh faoi leith ó thaobh na 
reachtaíochta de. An bhfuil sé ceart fáil réidh le córas na bpleananna? Tá rudaí ar 
bun ag Rannaí Stáit éagsúla nach dtitfidh isteach go héasca i gcóras leathan 
chaighdeán mar go bhfuil éagsúlacht ollmhór idir obair na Rannaí Stáit. An bhfuil 
deireadh curtha go hiomlán agus go huile ag muintir na Breataine Bige le pleananna 
agus an bhfuil sé ar fad anois bunaithe ar chaighdeán? Shamhlóinn, más caighdeán 
atá i gceist, go mbeidh ar duine caighdeán a leagan síos a bheadh sonrach do Roinn 
amháin nó do dhá Roinn. 
 
Tá an tríú ceist agam. Bhí moladh amháin sa straitéis 20 bliain don Ghaeilge go 
dtabharfadh cúram don údaráis agus don Roinn níos mó seirbhísí laethúil a chur ar 
fáil sa Ghaeltacht don phobal, mar shampla, seirbhísí tithíochta, seirbhísí pleanála nó 
seirbhísí bóithre. Bheadh sé á dhéanamh do chomhairle contae ó thaobh riaracháin 
na seirbhísí sin ó lá go lá, go dtiocfadh sé faoi Údarás na Gaeltachta nó faoin Roinn 
ar an mbunús go bhfaigheann siad nádúr na n-eagraíochtaí sin an rud a dhéanamh 
trí Ghaeilge. Ní hamháin sin, ach an éilíonn an pobal na seirbhísí trí Ghaeilge ó 
tharla go dtuigeann siad go bhfuil seirbhísí trí Ghaeilge? Go hiondúil éilíonn siad na 
seirbhísí ceannann céanna trí Bhéarla in eagraíochtaí nó ón chomhairle contae, fiú 
má tá siad le fáil i nGaeilge, mar tá cáil na Bhéarla ar na heagraíochtaí sin agus 
beidh go brách. 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Ó thaobh cúrsaí reachtaíochta de, níl sa reachtaíocht 
ach cuid amháin den réiteach ar an bhfadhb. 
 
Maidir leis an tráchtaireacht ar chóras na scéimeanna, an dara mholadh a bhí agam 
tar éis cúrsaí earcaíochta ná plean do sholáthar seirbhísí na Gaeilge agus tá sé sin 
luaite agam arís. An méid atá molta agam ná go mbeadh na seirbhísí atá mar 
thosaíocht ag an Stát a chur ar fáil trí Ghaeilge, na slite a bheartaítear chun na 
seirbhísí sin a chur ar fáil, na socraithe is gá chun na seirbhísí a chur ar fáil trí 
Ghaeilge sa Ghaeltacht, na hacmhainní, na h-aird do acmhainní daonna agus 
acmhainní airgeadais atá ag teastáil agus ansin an creat reachtaíochta a theastaítear 
le chur leis sin chomh maith. Tá nithe eile ann: go n-aithneodh an Stát céard atá ann 
faoi láthair, céard atá ag teastáil, céard atá sa lár a táimid ag iarraidh líonadh isteach 
agus céard iad na hacmhainní atá ag teastáil chun sin a dhéanamh agus go mbeidh 
sé sin leagtha amach go soiléir i bplean. Tá a leithéid déanta i gCeanada. Tá péire 
ansin ó Cheanada agus cuirfidh mé faoi iomráidh é go bhfeicfidh an coiste céard atá i 
gceist. Leagann siad amach go soiléir céard atá i gceist acu a dhéanamh ó thaobh 
plean do sholáthar seirbhísí. Bhí ceann ann anseo, forbairt agus nuálaíocht ár 
seirbhís poiblí 2020 ag Rialtas na hÉireann, ag deireadh na bliana seo caite.  
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Is ansin gur cheart dó a bheith ach i ndáiríre níl. Níl ach beag-tagairt ansin don 
straitéis 20 bliain a chur i bhfeidhm, ach tá níos mó ná sin ag teastáil ó thaobh 
seirbhísí trí Ghaeilge, go mbeadh sé sin inchuidiú agus go mbeadh sé sin mar chuid 
den reachtaíocht nua freisin, le cinntiú go bhféadfaí é a chur i bhfeidhm. 
 
Ó thaobh ceist na gcaighdeán, ní fheictear dom agus ní cheart go dtarlódh sé, nuair 
a thiocfaidh na caighdeán i bhfeidhm, dá mbeadh gealltanas déanta i scéim teanga, 
go raibh fiúntas ag baint leis agus a bhí ag oibriú, go dtiocfaidh deireadh leis sin. 
 
Nuair a thiocfas na caighdeáin isteach, má tá rud éicint geallta i scéim teanga nach 
bhfuil sna caighdeán bheinn ag súil go leanfadh an dualgas reachtúil ó thaobh sin 
freisin. Tá sé sin tábhachtach. Tá sé tábhachtach nach dtiocfaidh na caighdeáin 
isteach i bhfolús agus go mbeadh siad ag luí leis an bplean atá réitithe ó thaobh na 
seirbhísí. Tá sé tábhachtach go mbeadh na caighdeán ag teacht le cá bhfuil an Stát 
ag rá go dteastaíonn uaidh dul agus go bhfuil na caighdeáin ag teacht leis sin. 
 
Ó thaobh na Breataine Bige, is é an tuiscint atá agamsa ná go bhfuil sí imithe ó 
chóras na scéimeanna go dtí córas na gcaighdeán. Arís, sílim go mbeadh sé ina 
chabhair, nuair a bheas an Bille á dhréachtú, go dtabharfaí sampla dúinn de na 
caighdeáin atá beartaithe ag an Rialtas sa gcaoi go dtuigfeadh daoine céard atá i 
gceist. B'fhéidir go dtabharfaí sampla de phéire nó de thrí cinn de chaighdeáin a 
bheas leagtha síos le go dtuigfeadh muid céard atá i gceist. An bua atá leo ná go 
mbeidh comóntacht ann. Ní bheidh an easpa comóntachta sin ann. Shamhlóinn go 
rachadh sé níos leithne ná ceann ná péire de Ranna Rialtais. B'fhéidir go mbeadh sé 
thar chuile Roinn nó, ar a laghad, thar chuile údarás áitiúil nó chuile údarás áitiúil atá 
ag plé le ceantair Gaeltachta. Bheadh na dualgais ceannann céanna leagtha síos sa 
gcás sin. 
 
Ó thaobh seirbhísí laethúla sa Ghaeltacht agus ó thaobh riarachán na seirbhísí sin 
don údarás nó don Roinn, ag deireadh an lae, mar Choimisinéir Teanga cuirim fáilte 
le cibé a chuireann feabhas ar chúrsaí. Más sin an bhealach le feabhas a chur ar 
chúrsaí d'fháilteoinn roimhe sin. Is dóigh gur b'in comhrá idir iad siúd atá ag dréachtú 
an pholasaí ina leith sin agus na comhairlí áitiúla, an t-údarás agus mar sin de. Faoi 
láthair, níl an córas ag feidhmiú mar ba chóir ó thaobh seirbhísí a chur ar fáil trí 
Ghaeilge trí phostanna a shainaithint faoi chóras na scéimeanna. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Caithfimid a bheith réalaíoch faoin rud seo. Tá 
triúr againn anseo. Tá an Coimisinéir ina chónaí i nGaillimh thiar agus tá beirt againn 
a dhéanann ionadaíocht do Ghaillimh thiar. Nuair a théann daoine le Gaeilge ón 
nGaeltacht ag an údarás nó ag an Roinn labhraíonn siad Gaeilge. Níl bheinn chomh 
cinnte gur b'in an idirghabháil a bhíonn acu ar fad leis an gcomhairle contae nó an 
HSE taobh istigh den Ghaeltacht. Nílim ag caint ar taobh amuigh den Ghaeltacht ach 
ar na gcodanna de na heagraíochtaí sin atá ag feidhmiú in oifigí taobh istigh den 
Ghaeltacht. Ní labhraíonn mar ní bheifí cinnte go mbeadh Gaeilge ag an duine ar an 
dtaobh eile den fhón. Is dóigh go gcaithfimid a bheith réalaíoch faoi sin. 
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Imíonn an reachtaíocht isteach sa bplean a thuigeann fíor-nádúr daoine agus an 
chaoi ina mbreathnaíonn an pobal ar eagraíochtaí. 
 
Ach ag dul ar ais ag an rud a dúirt an Coimisinéir faoi caighdeáin, cuir i gcás, mar 
shampla, go mbeadh caighdeán leagtha síos do na gcontaetha a bhfuil Gaeltachtaí 
faoina gcúram go mbeadh duine ar fáil le seirbhísí pleanála a chur ar fáil trí Ghaeilge. 
Tá difríocht ollmhór idir Ráth Chairn agus Baile Ghib agus Conamara ó thaobh 
chomh forleathan agus a d’fhéadfaí a bheith ag súil go mbeadh seirbhísí thar oíche, 
mar tá ceann amháin i bhfad níos mó ná ceann eile. B'in an bua a ceapadh a bheith 
ag baint leis an bplean. Ceapadh go bhféadfaí a rá i gcás na Gaillimhe, mar 
shampla, ó tharla go bhfuil X% den phobal inniúil i nGaeilge nó go bhfuil critéir eile 
comhlíonta, beidh beirt nó triúr san oifig mhótarchánach, beidh duine san oifig 
pleanála, beidh duine sa rannóg tithíochta nó whatever. Bheadh i bhfad níos mó 
éilimh in áiteanna mar sin ná mar a bheadh in áit beag nó, mar shampla, i gcontae. 
Ansin i mBaile Átha Cliath d'fhéadfaí go mbeidh go leor éilimh ann freisin mar, tar éis 
go bhfuil céatadán na nGaeilgeoirí beag, tá líon na nGaeilgeoirí mór mar go bhfuil an 
pobal ollmhór. 
 
Má chuirtear aisghairm ar chuid d'Acht, tá deireadh leis. Nuair a deirtear go bhfuil na 
caighdeáin ag teacht isteach, tá deireadh leis. An bhfuil an Coimisinéir cinnte nár 
cheart dúinn na caighdeáin a tabhairt isteach agus an cumas plean a éileamh a 
bheith fágtha, go mórmhór sa gcás go raibh Rialtas tugtha le deis a bhaint as 
féidearthachtaí na bpleananna sa mhullach ar na caighdeáin mar go bhféadfaí rudaí 
sainiúla a bheith difriúil i gceantar amháin ná ceantar eile? Ní ghlacaim leis go 
gciallaíonn caighdeán gur rud forleathan é. Mar shampla tá caighdeán sa mBille 
cheana féin faoi fhógraíocht agus faoi chomharthaíocht. Níl an fhógraíocht déanta 
ach bhí an deis ann é a dhéanamh. Tá na bearta faoi chomharthaíocht, 
stáiseanóireacht, litreacha a fhreagairt agus mar sin de, go héifeachtach, ina 
gcaighdeán. An idea a bhí faoin bplean ná go bhféadfaí rud éigin sonrach a leagan 
amach ach loic ar an Rialtas a rá lena Ranna Stáit agus na háisíneachtaí go bhfuil 
cinneadh Rialtais déanta go mbeidh minimum X, Y nó Z sna pleananna agus nach 
ghlacfar le haon phlean nach bhfuil siad ann. Beidh ar na Ranna agus áisíneachtaí 
plean a réiteach agus mura ndéanfaidh siad tiocfaidh an Aire air a bhfuil freagracht 
as an nGaeltacht ar ais ag bord ag Rialtas ag rá go bhfuil sé diúltaithe ag 
eagraíochtaí A, B, C agus D plean a réiteach ar an gcaighdeán a leag an Rialtas síos 
agus a d'aontaigh sé. Déarfadh an Rialtas leis an Aire sin go gcaithfidh sé nó sí treoir 
a thabhairt dóibh é a dhéanamh. Ar ndóigh, dá dtarlódh sé sin, ní bheadh go leor de 
na fadhbanna ann. An bhfuil an Coimisinéir fós a rá gur cheart fáil réidh leis an 
gcumas sin maidir leis na pleananna? 
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Rónán Ó Domhnaill Uasal: An rud atá mé a rá ná más rud é go mbeadh gealltanas 
sonrach luaite i scéim teanga, mar shampla scéim teanga Chomhairle Chontae na 
Gaillimhe a luaigh an Teachta, a bhain le hiarratas pleanála, mar shampla, nó aon 
rud mar sin, agus muna chuimsíodh na caighdeáin a dtiocfadh isteach an méid a bhí 
geallta sa scéim teanga, níor cheart go n-imeodh an gealltanas a bhí déanta sa 
scéim teanga. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Cuirfidh mé ar bhealach eile é. Dá dtiocfadh na 
caighdeáin isteach agus mura gcuimseoidh siad rud éicint a cheapann an Roinn a 
bheith thar a bheith indéanta i gcás Chomhairle Chontae na Gaillimhe, mar shampla, 
nó an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara i gConamara, nach mbeadh sé go maith 
go mbeadh córas na bpleananna fágtha ann leis an rud breise sin a chur ann? 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Ba cheart. Ba cheart aon dualgas sa bhreis atá---- 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: No, nílim ag rá é sin. An cheart go mbeadh an 
fhéidearthacht go dtiocfadh an Roinn ar ais ag rá go bhfuil na caighdeáin air seo ar 
fad ann agus caithfear cloí leis sin ach, sa bhreis air sin, go bhfuil sí ag iarraidh plean 
ina mbeidh A, B, C agus D go bhreis ar na caighdeáin. 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: D'fhéadfaí féachaint air sin. Is dóigh gur b'in ceist dóibh 
atá ag ullmhú na reachtaíochta seo. Glacaim leis an méid atá an Teachta ag rá sa 
mhéid is go bhfuil difear idir Ráth Chairn agus Gaeltacht na Gaillimhe, mar shampla, 
ó thaobh iarratais pleanála. Ag an am céanna, ó thaobh Chomhairle Contae na Mí 
mar shampla, ní fheicim go mbeadh sé dodhéanta go mbeadh sé ar a chumas duine 
le Gaeilge a chur ar fáil sa rannóg pleanála chun cabhrú le daoine i Ráth Chairn, i 
mBaile Ghib nó in aon áit eile i gContae na Mí atá ag iarraidh an tseirbhís sin trí 
Ghaeilge. Sílim go dteastaíonn an chomóntacht sin ó daoine chun go mbeidh an 
tuiscint ag daoine, nuair a théann siad isteach in oifig Stáit atá ag freastal ar phobal 
Gaeltachta, gur féidir leo a bheith cinnte gur féidir leo a ngnó a dhéanamh trí 
Ghaeilge. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Ach má thógfaimid mar shampla cás Bhaile Átha 
Cliath versus Ceatharlach nó Laois. 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Arís shamhlóinn go mbeadh caighdeán difriúil leagtha 
síos do Bhaile Átha Cliath, áit a bhfuil pobal líonmhar le Gaeilge ann, agus go 
mbeadh na dualgais ar eagraíochtaí i mBaile Átha Cliath níos troime ó thaobh na 
seirbhísí go gcaithfí a chur ar fáil de bharr gur léir go bhfuil daoine ann le Gaeilge atá 
ag iarraidh a ngnó a dhéanamh trí Ghaeilge. Shamhlóinn go mbeadh an córas 
leagtha síos le freastal ar contaetha eile sa tír freisin. Sílim gurb í an imní atá an 
Teachta á léiriú ná go bhféadfadh sé tarlú go mbeadh níos lú dualgas ann de thoradh 
chóras na gcaighdeán sin.  
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Ach ní fheicim gur cheart go dtarlódh sé sin ar aon bhealach. Bheidh sé an-
tábhachtach go leagfaí síos sa reachtaíocht nua go leanfadh aon ghealltanas atá in 
aon scéim teanga nach bhfuil clúdaithe ag caighdeán ar aghaidh. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Tá rud amháin faighte amach agamsa. Nuair is 
rud diúltach é, tá rud ar bith indéanta ó thaobh na Gaeilge de. Tá rud ar bith indéanta 
a cheapann tú gur plean maith é. Faigheann tú amach go gcuirtear i bhfeidhm é ar 
bhealach an-aisteach. 
 
Táimid ag caint ar phleananna a réiteach agus tuarascálacha a sholáthar. San áit 
seo, cuirtear moill ar tuarascálacha ar chúiseanna éagsúla. Chonaic muid leis an 
bplean tuaithe sampla maith den rud atá ar bun anseo. Ní dhearnadh tada ach 
scríobhadh chuig chuile Roinn ag iarraidh orthu céard atá i gceist acu a dhéanamh 
leis na gceantair thuaithe ar fad. Sheol siad ar fad ar ais na rudaí ar fad atá ar bun 
acu, ar nós scoileanna agus bóithre faoin tuath, agus bully for that. Cuireadh chuile 
rud isteach i leabhar mór, ach níl aon rud ann a chuirfidh ceantair thuaithe chun cinn 
nach raibh ar bun cheana féin. Tá sé soiléir sna tuairiscí ar an straitéis 20 bliain go 
bhfuil an-chumas ag an Státseirbhís tuairiscí a scríobh nach bhfuil tada téagartha 
nua iontu atá comhdhéanta.  
 
Le gairid, bhreathnaigh mé ar an bplean náisiúnta ó thaobh na Gaeltachta de. An 
bhfuil moladh ar bith sa chreatlach phleanála nó sa phlean forbartha ó thaobh forbairt 
na Gaeltachta? An bhfuil aon rud ann nach raibh ann? Táthar chun ionad do 
chomharchumann nó comhlacht forbartha Inis Meáin a thógáil, agus bully for that. Tá 
súil agam go dtuigeann an tUasal Ó Coisdealbha an méid atá á rá agam. An bhfuil 
aon rud ann a dhéanfaidh difríocht nach raibh ann cheana? Is é sin an fáth go bhfuil 
mé in amhras gur féidir an rud seo a dhéanamh gan toil Rialtais. Nuair a deirim toil 
Rialtais, nílim ag caint ar thoil na Státseirbhíse - tá mé ag caint faoi dheimhniú ag 
teacht anuas ó bhord an Rialtais go ndéanfar é seo. Dar liom, is cuma cén 
reachtaíocht a chuirfidh muid i bhfeidhm - caithfear Rialtas a bheith ann a deireann 
go ndéanfar é seo agus mura ndéanfar beidh an tAire ag leagan síos go ndéanfar 
mar is cinneadh Rialtais é. 
 
Colm Ó Coisdealbha Uasal: Tá rudaí áirithe go bhfuil smacht againn orthu agus tá 
rudaí áirithe nach bhfuil aon smacht againn orthu ar chor ar bith. Táimid ag rá go 
bhfuil buanna ag baint leis na scéimeanna teanga mar phróiseas agus mar chóras. 
Táthar in ann iad a chur in oiriúint don eagraíocht. Is é sin an bua is mó. Is í an 
deacracht atá leo ná go bhfuil siad bunaithe ar phróiseas idirbheartaíochta. 
Aontaíonn an dá pháirtí céard iad na seirbhísí a chuirfear ar fáil de thuras na huaire, 
mar a deirtear. Má tá eagraíocht ann atá iontach báúil - tá caint déanta ar an toil a 
bheith ann - aontaítear riar maith. Tá mé in ann samplaí a thabhairt den chineál sin 
scéim. Táimid ag féachaint ar an bpróiseas agus ar an gcóras. Dá bheimis uilig ag 
dul sa treo céanna, bheimis in ann a rá tá na scéimeanna mar uirlis le fáil ansin. Is 
próiseas idirbheartaíochta iad faoi láthair, áfach.  
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Nuair a aontaítear rudaí, cuirtear coinníollacha agus teorainneacha leo in áiteanna 
áirithe ach ní tharlaíonn a leithéid in áiteanna eile. Ní bhíonn an toradh cinnte. Táimid 
ag caint faoi chóras caighdeáin cosúil leis na rialacháin atá déanta le 
comharthaíocht, stáiseanóireacht agus mar sin de. Tá sé luaite sa reachtaíocht gur 
féidir aicmí difriúla caighdeáin a leagan síos de réir mar a shocraítear. Is féidir 
breathnú ar aicmí difriúla caighdeáin ag aon tráth nó ag aon bhealach. Sa bhreis air 
sin, má theastaíonn uainn dul i ngleic réasúnta sciobtha le rud éigin a tharlaíonn gan 
choinne nó rud éigin faoi leith nach bhfuil clúdaithe ag na caighdeáin, ba cheart dúinn 
dualgas a leagan ar bhealach éigin eile taobh amuigh de na caighdeáin, bíodh sin i 
bhfoirm scéim nó ar aon bhealach eile, ionas go mbeidh údarás nó cumhacht ag Aire 
dul i ngleic leis an gcineál sin rud. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Tá sé ráite san Acht faoi láthair gur féidir 
rialacháin a dhéanamh faoi ábhar ar bith. B'fhéidir go bhfuil argóint dlí ann i dtaobh 
cé chomh leathan is atá sé sin. 
 
Colm Ó Coisdealbha Uasal: Sea. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Ar ndóigh, tá mé go hiomlán i bhfabhar córas na 
gcaighdeán. Is é sin an fáth go raibh deis againn na rialacháin a dhéanamh, mar 
shampla. Ba í an fhógraíocht an chéad rud eile a bhí i gceist againn ag an am. 
Tháinig deireadh leis sin nuair a cuireadh mé as an Roinn. Bhí mé ag obair air. Is 
cuimhin liom an lá. An t-aon rud a bhí ag coinneáil moille ar cheist na fógraíochta ná 
go raibh daoine áirithe i bhfabhar go gcuirfinn----- 
 
Cathaoirleach: Gabh mo leithscéal. Iarraim ar an Teachta díriú isteach----- 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Tagann sé seo go croí céard a dhéanann an 
tAcht. Bhí díospóireacht ag an am an bhféadfaí fógra comhionann a chur in iris 
Ghaeilge, nó an gcaithfear fógra dátheangach a chur in The Irish Times ar chostas 
ollmhór. Bhí na meáin Gaeilge - na hirisí agus an teilifís, srl. - go mór i bhfabhar go 
gcuirfí na fógraí seo i dtreo na meáin Gaeilge - na hirisí, an teilifís agus mar sin de - 
seachas bheith ag tabhairt tuilleadh acmhainní chuig na páipéir móra nuachta nach 
ndéanann an oiread sin don Ghaeilge. Ba mhaith liom freagra a thabhairt ar an 
gcruacheist a luadh níos túisce. Dúradh go bhfuil idirbheartaíocht i gceist idir dhá 
eagraíocht - an Roinn agus eagraíocht X - agus go bhfuil fadhb ann mura ngéilleann 
eagraíocht X don Roinn ós rud é nach n-éiríonn le Roinn na Gaeltachta mórán a 
bhaint amach. Nach í sin an tuairim? Ar ndóigh, an rud a bhí taobh thiar den 
choincheap seo ar fad ná go raibh páirtí amháin - an Rialtas - a bhí níos treise ná 
eagraíocht X agus mura raibh an eagraíocht sin ag teacht suas go dtí caighdeáin na 
Roinne, gheobhadh sé treoir ó bhord an Rialtais ag rá tough, déan é, end of story. 
 
Colm Ó Coisdealbha Uasal: Tá foráil san Acht a cheadaíonn don Aire tuairisciú a 
dhéanamh má tharlaíonn sé nach bhfuil comhlacht poiblí ag comhoibriú leis nó léi i 
dtéarmaí a bheith ag aontú scéim teanga. Níor tharla sé sin riamh. 
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Cathaoirleach: Níor tharla sé riamh. 
 
Colm Ó Coisdealbha Uasal: Ní féidir liom a rá ach gur fíric í sin. Níor dúradh riamh 
go raibh fadhb ann le bheith ag aontú scéim teanga. Tá na scéimeanna mar atá siad. 
Ní féidir linn ach labhairt faoin chaoi go bhfeictear dúinn go bhfuil siad. Go bunúsach, 
is conarthaí faoi sholáthar na seirbhísí thar tréimhse áirithe ama atá iontu. Athraíonn 
siad. Mar a bhíos ag tráchtaireacht, maolaítear agus laghdaítear iad. Cuirtear leo 
chomh maith. Ní féidir linn a rá go bhfuil sé uilig diúltach. Bheimis ag rá go bhfuil cuid 
de na scéimeanna an-mhaith. Mar phátrún, is léir go ginearálta go bhfuil teorannú i 
gceist. D'iarr an Cathaoirleach an ceart dúinn iad go léir a dhíbirt, agus fáil réidh leo 
uilig. Is cinnte gur cheart go mbeadh na caighdeáin in ann bheith níos foirfe mar 
chóras. B'fhéidir go dteastaíonn rud éigin breise i dtaobh na rudaí eisceachtúla. Sa 
chás sin, b'fhéidir gur scéim nó rud éigin eile a bheadh i gceist a thugadh cead don 
Aire rialacháin a dhéanamh, más mian leis nó léi é sin a dhéanamh, ag aon tráth i 
leith aon chineál seirbhís ag an leibhéal eagraíochta. Táimid ar ais go dtí an 
mórphointe - gur cheart an phleanáil cheart a bheith déanta. Ní ceart malartú a 
dhéanamh idir an córas scéimeanna agus an córas caighdeáin gan an phleanáil 
cheart a bheith déanta leis an earcaíocht, leis na seirbhísí agus leis an treo ina 
bhfuilimid ag dul. Teastaíonn an plean sin go mbeadh dualgas reachtúil leis an 
bplean, go mbeadh an plean ullmhaithe taobh istigh de thréimhse áirithe ama agus 
go mbeadh na dualgais á gcomhlíonadh. Tá mé ag caint faoi phlean náisiúnta 
seachas faoi phlean ag leibhéal eagraíochta. 
 
Cathaoirleach: Tá dhá rud i gceist anseo - ceist ollmhór na tola Rialtais agus an 
reachtaíocht chuí a thabhairt isteach. Is í seo an tríú huair a tháinig an Coimisinéir os 
ár gcomhair. Bhí teachtaireacht i gceist an dara huair a tháinig sé os ár gcomhair. 
Dúirt sé go soiléir ina ráiteas tosaigh go raibh teipthe go huile is go hiomlán ar na 
scéimeanna teanga. Tá sé sin ráite ag an gCoimisinéir arís inniu. An bhfuil an leagan 
Gaeilge den togra 2040 foilsithe fós? 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Níl dóigh liom go bhfuil. 
 
Cathaoirleach: An bhfuil cumhacht ar bith ag an gCoimisinéir faoin reachtaíocht atá 
ann maidir leis an tuarascáil sin? 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Tá, i dtaobh cuid de ar aon nós. Tá roinnt gearáin 
déanta leis an oifig s'againne faoi sin. Tagann sé faoi dhá Roinn - an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus an Roinn Tithíochta, Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil. Táimid i dteagmháil leo faoi sin. Tagann cuid amháin - an creat 
pleanála náisiúnta - faoin Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus an 
chuid eile - an plean forbartha náisiúnta - faoin Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe. Táimid i dteagmháil leis an dá Roinn. Tá sé sin fós ar siúl. Táimid fós ag 
plé leis na gearáin. 
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Cathaoirleach: Ba mhaith liom díriú isteach ar shampla de na laigí atá laistigh den 
reachtaíocht atá ann. Cén fáth an bhfuil Oifig an Choimisinéara Teanga fós i mbun 
idirbheartaíochta? Cad atá ar siúl? An bhfuil dualgas ar an Rialtas an tuarascáil seo 
a fhoilsiú trí Ghaeilge agus trí Bhéarla? Tá an tuarascáil sin pioctha amach agam mar 
shampla den phointe atá déanta ag an Teachta Ó Cuív agus daoine eile, mé féin ina 
measc. 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Tá dualgas san Acht rudaí a dtugtar tograí beartais 
phoiblí a fhoilsiú go comhuaineach i nGaeilge agus i mBéarla - go bhfoilseofar iad ag 
an am ceannann céanna. Leagann scéim teanga na Roinne Tithíochta, Pleanála 
agus Rialtais Áitiúil amach cáipéisí go bhfuil i gceist acu a fhoilsiú i nGaeilge agus i 
mBéarla. Is cinnte go dtagann an chuid sin den tionscnamh 2040 faoin mhéid atá 
geallta i scéim teanga na Roinne, sé sin, go bhfoilseofar é i nGaeilge agus i mBéarla. 
 
An chuid eile ansin a thagann trí an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, níl 
aon gealltanas chomh sonrach leis sin sa scéim teanga. Táimid ar ais ag céard atá 
san Acht féin maidir le tograí beartais phoiblí. An cheist atá ann maidir leis an bplean 
seo ná an plean é atá aontaithe ag an Rialtas, seachas moltaí i ndáiríre, an leanann 
an gealltanas sin ar aghaidh? An dearca a bheadh agam sa chás sin ná gur plean é 
seo atá aontaithe, seachas moltaí. Dá bharr sin, d'fhéadfadh sé nach dtagann an 
chuid sin faoin gcuid sin den Acht. An bealach go d’fhéadfaí é sin a dhéanamh faoin 
Acht ná faoi alt 10 a deir gur féidir leis an Aire fo-ordú a dhéanamh go bhfoilseofaí 
cáipéisí nó doiciméid go bhfuil tábhacht faoi leith leo sa dá theanga.  
 
Níor tharla sé sin riamh agus níor tharla sé sa chás seo ach an oiread. Sin bealach 
amháin lena chinntiú go mbeadh a leithéid ar fáil ag an am céanna. Tá an dá pháirtí, 
an dá eagraíocht, an dá Roinn ag rá go bhfoilseofaí i nGaeilge é, ach i ndáiríre tá sé 
an-deireanach anois agus ní raibh sé ar fáil nuair ba cheart dó a bheith ar fáil do 
dhaoine ag am a fhoilsithe. 
 
Cathaoirleach: Nach léargas é sin? Táimid ag caint faoi freagrachtaí atá ar na 
comhlachtaí poiblí agus na fochuideachta de, ach níl an Rialtas é féin, agus níl Oifig 
na Coimisinéara Teanga in ann aon rud a dhéanamh faoi láthair ach----- 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Táimid in ann ó thaobh cuid amháin de cinnte. 
 
Cathaoirleach: Beidh cuid den tuarascáil foilsithe i nGaeilge agus beidh an cuid eile 
i mBéarla. 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Tá an dá Roinn ag rá go bhfoilseoidh siad an leagan i 
nGaeilge ach tá sé ró-mhall ar aon nós. Ba cheart go mbeadh sé tarlaithe ag an am. 
Arís is rud é a thagann chun cinn go minic, go ndeirtear linn go bhfoilseofar é i 
nGaeilge amach anseo ach go raibh brú ama bhí orthu é a fhoilsiú i mBéarla ag an 
dtús. Níl sé sin sásúil. 
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Cathaoirleach: Maidir leis an dréacht-Acht, an bhfuil seans ann go dtarlóidh sé sin 
arís leis an reachtaíocht nua? An bhfuil foráil faoi leith anseo? 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Níl aon athrú ar alt 10. Tá roinnt bealaí thimpeall air. 
Cinnte bealach amháin, tá sé ráite go sonrach agus sílim gur tuigeadh é seo nuair a 
bhí an t-Acht a dhréachtú, go bhféadfadh sé tarlú go mbeadh doiciméid nó 
tuarascálacha ag teacht chun cinn a bhí tábhacht faoi leith leo. Luaitear ansin in alt 
10(e) gur féidir leis an Aire fo-ordú a dhéanamh go gcaithfear é sin a bheith ar fáil go 
chomhionannach i nGaeilge agus i mBéarla. Dá bhfeicfeadh Aire Rialtas go raibh 
tábhacht faoi leith ag baint le cáipéis a bheith ag teacht, muna raibh sé ag teacht 
faoin Alt féin, go bhféadfadh sé fo-ordú a dhéanamh go gcaithfear é a fhoilsiú sa dá 
theanga ag an am céanna. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Deireann an t-Acht go gcaithfear gach togra 
beartais phoiblí--- 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Deireann. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Nach togra beartais phoiblí é an plean náisiúnta 
agus an creatlach náisiúnta pleanála? 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: An léamh a bheadh agam air ná gur plean é seo atá 
aontaithe ag an Rialtas, seachas moltaí. Dá bharr sin, nach dtagann sé faoi alt 10(a) 
go sonrach, ach go dtagann sé, ó thaobh an Roinn Tithíochta, Pleanála, agus 
Rialtais Áitiúil de go bhfuil dualgas sa scéim ó thaobh cáipéisí a bheith aistrithe go 
Gaeilge. Tagann an chuid sin den Acht, den tionscnamh 24, faoin dualgas ansin. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Dá gceapfainn go raibh amhras ar bith air, nach 
polasaí poiblí é, nó beartas phoiblí é an creatlach pleanála, ní shin an uchtaíocht a 
bheadh sa reachtaíocht mar ceapadh ag an am gurb é sin an ciall leis. Ní raibh 
amhras ar bith faoi agus mar a deireadh bhí sé fiafraithe ag an Ard-Aighne ag an am, 
agus fear an-cumasach a bhí ann. Rud eile a dúirt sé a bhí spéisiúil i gcomhthéacs 
an comhrá a bhí againn faoin mBunreacht ná go bhféadfadh plean a bheith níos 
laige ná an chéad phlean. Tá mise ag teacht chun an tuairim gur féidir le lucht dlí an 
dubh a chur ar an mbán ar aon lá den tseachtain. 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin: Tuigim gur an strategic 
communications unit a bhí amach go láidir ag craoladh agus ag cur eolas ann mar 
gheall air an plean Éire 2040. N'fheadar, ar dheineadar aon teagmháil le hOifig an 
Coimisinéara Teanga mar gheall ar bunaidhmithe chun cumarsáid. Ar dheineadar 
aon teagmháil leo mar gheall ar conas a dhéanaidís idirdhealú idir na scéimeanna 
éagsúla nó cén dualgas a bheadh acu maidir leis an bplean 2040 a chur chun cinn 
as Gaeilge? 
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Rónán Ó Domhnaill Uasal: Ní dhearnadh aon teagmháil linn roimh ré. Rud a 
dúradh linn nuair a chuaigh muid i dteagmháil leis na Ranna Rialtais ina dhiaidh sin 
ná go raibh brú ama orthu ó thaobh é a fhoilsiú. Arís, is rud faraor nach rud 
neamhchoitianta é sin, tarlaíonn sé sin go ndeirtear gur tógadh cinneadh. Sa chás 
seo, dúirt siad nár tógadh an cinneadh Rialtais go dtí an mhaidin sin agus gur 
foilsíodh an doiciméad nuair a bhí an cinneadh Rialtais tógtha. I ndáiríre tá sé sin----- 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: -----an leagan Béarla? 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Sin é. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Cén fáth a ndúradh go raibh leagan Béarla ar fáil 
gan leagan chomhionann Gaeilge a bheith ar fáil? 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Is ea. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Cé lenar aontaíodh é? 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Táimid ag teacht ar ais arís i ndáiríre, go ceist pleanála 
agus go ceist tola. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: Chuala mé go bhfuil sé níos measa ná sin, go 
raibh action plan déanta é a fhoilsiú trí Ghaeilge agus go scupperáladh é a lua. 
 
Colm Ó Coisdealbha Uasal: Ag an tráth seo, táimid tar éis scríobh chuig na Ranna 
Rialtais. Tá freagra faighte le gach ceann acu sin. Tá fadhb leis an bhfoclaíocht mar 
atá sé, gan dabht is beartais phoiblí é. Is é an ceist ná an togra atá ann nó an 
bhfuilimid ag báillí thar staid an togra. Bealach amháin nó bealach eile, bheadh mé 
ag rá maidir leis an gcreat, tá níos mó seans go bhfuil togra ansin, maidir leis an 
bplean, tá níos mó seans gur plean atá ansin agus go mba féidir go dtiteann sé 
taobh amuigh de scope na bhfocal atá ins an Acht mar atá sé faoi láthair. 
 
Cathaoirleach: Ag teacht ar ais go dtí na cumhachtaí breise atá á lorg chun 
monatóireacht a dhéanamh ar na pleananna, an dtiocfaidh sé laistigh sa todhchaí 
amach? An dtiocfaidh na pleananna seo laistigh de na cumhachtaí sin a bhíonn ag 
Oifig na Coimisinéara Teanga? 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Ba mhaith liom a shamhlú go dtiocfadh, go bhféadfadh 
an aidhm a bheith ag an gCoimisinéara Teanga, féachaint ar phleananna mar sin 
agus féachaint cén tionchar a bheidh acu ar chúrsaí. 
 
Cathaoirleach: Sin an moladh atá déanta ag an bhfinné, go mbeidh cumhachtaí 
breise aige. Laistigh de na cumhachtaí breise sin, ní tharlódh seo arís dá mbeadh an 
cumhacht sin aige. Bheadh de cumhacht aige chun breathnú roimh ré. 
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Rónán Ó Domhnaill Uasal: Dá mbeadh sé sin leagtha síos sa reachtaíocht 
d'fhéadfainn é sin a fhiosrú roimh ré agus cur ar súile pé eagraíocht nó pé Roinn 
Rialtais atá ag forbairt na bpleananna seo go bhfuil dualgas orthu ó thaobh na 
reachtaíochta de, ó thaobh iad a bheith ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla. Tá sé 
tábhachtach freisin - an smaoineamh atá taobh thiar den mholadh i ndáiríre - go 
bhfeicfinn ar na tuairiscí seo ina iomlán ag féachaint cén tionchar atá acu ó thaobh 
na Gaeilge de agus ó thaobh cur chun cinn na Gaeilge de sa Stát go ginearálta, 
seachas ar chúrsaí aistriúcháin. Ní hé sin a bhí i mo intinn ag an am, ach ó thaobh na 
beartais a bheadh istigh ann ó thaobh na Gaeilge de. 
 
Cathaoirleach: Nuair a bhí an dréacht-plean ann, ní raibh laistigh den rud iomlán 
ach alt beag bídeach faoin nGaeilge: sin an t-aon rud. Rinneamar go léir gearán, 
agus ansin bhí píosa breise i gceist. I bhfad níos tábhachtaí, ní raibh muid in ann 
díospóireacht a dhéanamh mar ní raibh leagan Gaeilge againn ar chor ar bith. Ag 
teacht ar ais arís, nuair a tháinig an finné os comhair an choiste, bhí trí phríomh-
mholadh i gceist aige. Dúirt an finné go mbeadh sé tairbheach dá mbeadh 
monatóireacht neamhspleách á déanamh ar fheidhmiú an pholasaí earcaíochta le 
tuairisciú rialta chuig coiste Oireachtais. An raibh Oifig na Coimisinéara Teanga i 
gceist ansin nó córas neamhspleách eile? 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Oifig na Coimisinéara Teanga féin. Tá taithí ann ag 
déanamh monatóireacht ar fheidhmiú Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus mar 
sin de agus tá na scileanna sin ag an bhfoireann le tabhairt faoin obair sin. Ó thaobh 
Ombudsman na Leanaí, mar shampla, tá dualgas leagtha síos ar an ombudsman 
ansin ó thaobh iniúchadh a dhéanamh ar reachtaíocht atá ag teacht chun cinn, 
féachaint cén tionchar a bheidh aige sin ar chúram agus ar chosaint leanaí. Ba 
cheart go mbeadh a leithéid ar fáil ó thaobh cosaint chearta teanga freisin. 
 
Cathaoirleach: Agus ó thaobh earcaíochta de freisin. 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Is ea, gan dabht. 
 
Cathaoirleach: Okay. Maidir leis na scéimeanna teanga agus an moladh a bhí ag an 
gCoimisinéir Teanga go dtosófaí ag éabhlóidiú ó chóras scéimeanna teanga chuig 
córas rialachán ar bhonn céimneach, ar mhiste leis léargas a thabhairt air sin? Dá 
mba rud é go raibh an reachtaíocht againn amárach, cad a tharlódh maidir le 
scéimeanna teanga agus an córas nua? 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Tagann sé ar ais don phointe a bhí an Teachta Ó Cuív 
ag déanamh freisin. 
 
Cathaoirleach: Tagann. 
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Rónán Ó Domhnaill Uasal: An fhadhb a bhaineann le córas na scéimeanna teanga 
ná nach raibh an tuiscint ann ó thaobh cá bhfuil muid anois, cá bhfuil muid ag dul 
agus céard atá ag teastáil. 
 
Cathaoirleach: Tuigim é seo agus, mar a tharla, aontaím leat. Ach, ó thaobh an 
chórais phraiticiúil, tá na scéimeanna ann. An mbeidh oifig an Coimisinéara ag cur 
brú ar na comhlachtaí leanacht ar aghaidh leis na scéimeanna a fhad is atáimid ag 
fanacht ar an reachtaíocht? Cad a tharlóidh san idirthréimhse? 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Is í an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta a 
dhaingníonn na scéimeanna leis na comhlachtaí poiblí. Is é an ról atá agamsa ná 
faireachán a dhéanamh ar Acht na dTeangacha Oifigiúla féin. Bheinn ag samhlú gur 
próiseas éabhlóide a bheas ann ó chóras na scéimeanna go córas nua caighdeán. 
Shamhlóinn nach féidir fáil réidh le córas na scéimeanna agus a rá go bhfuil na 
caighdeáin i bhfeidhm go dtí go bhfuil na caighdeáin mínithe i gceart agus go bhfuil 
tuiscint ann faoi céard iad na caighdeáin féin. Tuigim an imní atá ann go bhféadfadh 
sé go mbeadh geallúint sa scéim teanga nach mbeadh clúdaithe ag an gcaighdeán. 
Cinnte sa gcás sin chaithfí a chinntiú go leanfaidh pé dualgais atá sa scéimeanna ar 
aghaidh. Tagann sé ar ais go dtí an méid a bhí mé ag rá faoi phleanáil do sheirbhísí 
poiblí. Ba cheart go mbeadh sé sin mar bhunchloch don reachtaíocht nua chun 
cinntiú nach i bhfolús a dtagann na caighdeáin i bhfeidhm. 
 
Colm Ó Coisdealbha Uasal: Feicimid é seo ag oibriú sa tslí atá leagtha amach sna 
ceannteidil féin, is é sin go leanfadh córas na scéimeanna ar aghaidh go dtí go 
dtagann na caighdeáin isteach. Tógaimid seirbhís éicint, b'fhéidir suíomhanna 
gréasáin, mar shampla. Tagann sé ar ais go dtí na seirbhísí. Faoi láthair tagann 
suíomhanna gréasáin nó seirbhísí ar líne faoi scéimeanna teanga. Tá chuile scéim 
difriúil. Tá cuid acu cosúil lena chéile agus tá cuid acu an-difriúil. Táimid ag rá go 
leagfaí síos caighdeán, le haghaidh seirbhísí ar líne mar shampla, agus is é seo an 
caighdeán seirbhíse a bheadh muid ag súil leis le haghaidh seirbhísí ar líne, idir 
chinn nua agus sheanchinn a athróidh thar tréimhse ama.  
 
Nuair a bheidh sé sin aontaithe agus socraithe, ní bheidh bailíocht ag aon 
ghealltanas a tugadh sa scéim teanga. Beidh an réimse seirbhísí sin anois clúdaithe 
ag caighdeán. Sa gcaoi céanna, bheadh seirbhísí ar líne, foilseacháin ar nós an 
tuarascáil a luaigh muid, foirmeacha iarratais agus an sórt sin réimsí seirbhísí 
clúdaithe i gcaighdeán thar tréimhse ama. Sular aontaítear sin, leanann bailíocht aon 
ghealltanais atá tugtha sa scéim teanga. Fanann sé seo i bhfeidhm go dtí go n-
aontaítear caighdeán.  
 
Thóg sé dhá bhliain chun na rialacháin atá ann le haghaidh stáiseanóireachta, 
comharthaíochta agus mar sin de a chur i bhfeidhm. Tógann sé am chun dul tríd an 
bpróiseas. Caithfidh deis a bheith ag daoine comhairliúcháin agus tuairimí a 
thabhairt.  
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A fhad is atá sé sin ag dul tríd an bpróiseas, go dtí go n-aontaítear Acht, fanann na 
gealltanais. Nuair a aontaítear caighdeán ní bheidh bailíocht ag an ngealltanas níos 
mó. 
 
Cathaoirleach: Tá cúpla ceist eile agam. Tá sé soiléir, agus bhí sé soiléir sa ráiteas 
a thug an Coimisinéir i mí Aibreáin 2017, gurb é croílár na faidhbe ná easpa foirne. 
Tá sé sin soiléir agus tá sé ráite. Níl mé chun dul ar ais air. Tá sé ag rá go bhfuil gá le 
córas monatóireachta neamhspleách. Sin croílár na faidhbe. 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Táim ag moladh go mbeadh creidiúint ag daoine go 
bhfuil sé ag tarlú. 
 
Cathaoirleach: Chomh maith leis sin tá pointe déanta ag an Uasal Ó Domhnaill 
maidir le lógónna. Dúirt sé gur chóir go mbeadh sainmhíniú ann. Dúirt sé freisin gur 
chóir go mbeadh caighdeán ann i leith seirbhísí ateangaireachta. B'fhéidir go 
mbeadh sé in ann teacht ar ais le soiléiriú air sin. Maidir le spriocdháta ó thaobh na 
hearcaíochta agus na gcaighdeán de, cad iad na fadhbanna ansin? Cad iad na 
fadhbanna i leith seirbhísí ateangaireachta? Cad atá ag teastáil ón gCoimisinéir? 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Tá díolúine ann faoi láthair do lógónna. An moladh atá 
agam ná go bhfaighidh réidh leis an díolúine sin. An rud atá ag teastáil ná go 
mbeadh sainmhíniú san Acht faoi céard is lógó ann. Céard a chuimsíonn lógó? An 
gcuimsíonn sé níos mó ná ainm an chomhlachta phoiblí? An gcuimsíonn sé manaí a 
bheadh ag dul leis, catchphrase a bheadh ag an gcomhlacht poiblí, nó aon rud mar 
sin? An bhfuil sé sin mar chuid den lógó nó nach bhfuil? Céard é seasamh Thithe an 
Oireachtais air sin? Céard atá ag teastáil ó Thithe an Oireachtais leis sin? Dhéanfadh 
sé sin simpliú agus soiléiriú ar an gceist sin ó thaobh lógónna de dá mbeadh sé 
leagtha síos go soiléir----- 
 
Cathaoirleach: An bhfuil sampla de shainmhíniú ó thaobh lógónna de le feiceáil ón 
mBreatain Beag nó áit éigin eile? 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Ní ritheann aon rud liom. Bíonn go leor anonn agus 
anall againne ag cruinnithe ag féachaint ar céard is lógó ann agus céard nach lógó 
ann. Ní heol dom sampla idirnáisiúnta de sin. Is féidir liom dul á----- 
 
Cathaoirleach: Tá gá le tuilleadh oibre anseo. 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Tá gá le tuilleadh oibre. Ó thaobh córas ateangaireachta 
sna cúirteanna, mar is eol dúinn tá an ceart ag duine faoi láthair fianaise a thabhairt 
sa gcúirt trí Ghaeilge ach ní hin le rá go gcaithfear an cás ar fad a reáchtáil trí 
Ghaeilge. Sa gcás sin úsáidtear ateangaireacht. Rinneadh teagmháil linn roinnt 
uaireanta faoi dheacrachtaí a bhí ag daoine an ateangaireacht a thuiscint agus faoi 
cé chomh cinnte cruinn ceart agus a bhí sé den mhéid a bhí le rá.   
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Arís d'fhéadfaí dul i muinín an shéala aistriúcháin, mar shampla, chun cinntiú go 
mbeadh comóntacht ann agus go mbeadh an tseirbhís ateangaireachta sa 
gcúirteanna soiléir agus níos foirfe. Sin an cheist a bhí ag an gCathaoirleach, an ea? 
 
Cathaoirleach: Is ea, ach cad atá i gceist ag oifig an Coimisinéara? Ar mhian leis 
caighdeáin a leagan síos ó thaobh na hateangaireachta de? Nach bhfuil caighdeán 
ann faoi láthair? Níl 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: D'fhéadfaí leagan síos----- 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin: Tá cás sa chúirt faoi láthair. Níl sé 
sa Cúirt Dúiche ach sa Circuit Court i gCorcaigh. Tá sé díreach ar an ábhar céanna 
go bhfios dom. 
 
Cathaoirleach: Tá sé ag déileáil le heaspa caighdeáin, an bhfuil? 
 
Colm Ó Coisdealbha Uasal: Tagann gearáin faoi seo ó am go chéile. Deireann 
daoine go mbíonn deacracht acu. Tá ceist ann nuair atá daoine os comhair na cúirte, 
is é sin an bhfuil muinín acu a gcuid fhianaise a thabhairt i nGaeilge. Más féidir aon 
rud a dhéanamh le cuidiú leis an muinín sin a thabhairt, is é is fearr é. Is ceann de na 
deacrachtaí uaireanta ná nach mbíonn muinín as an gcaighdeán ateangaireachta a 
bhíonn ar siúl. Bímid ag rá go bhféadfaí dul i ngleic leis sin, mar shampla, trí 
chaighdeán a leagan síos maidir leis an gcaoi inar féidir leis an tSeirbhís Chúirteanna 
ateangairí a fhostú agus maidir leis an leibhéal cáilíochtaí gur chóir a bheith ag 
ateangaire sular féidir leis nó léi bheith ag obair i gcúirteanna. 
 
Cathaoirleach: Ó mo thaithí féin, tá easpa caighdeán i gceist maidir le chuile teanga. 
An rud difriúil é sin? Tá gearáin faighte agam féin ó thaobh teangacha eile. 
 
Colm Ó Coisdealbha Uasal: Ní déileálann muid ach leis na dteangacha oifigiúla. Níl 
muid ag fáil aon locht ar aon cheo eile. D'fhéadfaí múnla a bheith ann chun é sin a 
dhéanamh. Ónár dtaobh de, bheadh muid ag smaoineamh i dtéarmaí na dteangacha 
oifigiúla amháin. 
 
Cathaoirleach: Tuigim. 
 
Colm Ó Coisdealbha Uasal: Nílim ag rá nach féidir é a dhéanamh le teangacha eile 
chomh maith. 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Ar phríomhcheist an Chathaoirligh ó thaobh na 
gcaighdeán agus spriocdháta le hiad a thabhairt isteach de, mar a bhí muid ag rá, 
thóg sé dhá bhliain na rialacháin a thabhairt i bhfeidhm ó thaobh comharthaíochta 
agus stáiseanóireachta, agus fógraí taifeadta béil ina dhiaidh sin, agus mar sin de.  
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Shamhlóinn go dtógfadh sé an méid sin ama arís leis na caighdeáin. Is é an rud atá 
ag teastáil ná go dtabharfaí sampla sa reachtaíocht, nó fiú mar chuid tánaisteach den 
reachtaíocht, ina leagfaí amach go soiléir céard iad na caighdeán a bheas ann. Fiú 
amháin má tá scéimeanna teanga á ndaingniú amach anseo le linn an ama sin, ba 
chóir go mbeadh siad bunaithe ar céard a bheas ag teacht i bhfeidhm ó thaobh na 
gcaighdeán de.  
 
Ba chóir go mbeifí ag rá le comhlachtaí poiblí go bhfuil na caighdeáin seo ag teacht i 
bhfeidhm faoi cheann dhá bhliain agus go mbeidh caighdeáin leagtha síos ó thaobh 
suíomhanna gréasáin, an tairiscint gníomhach agus foilseacháin de. Táimid ag 
iarraidh, go dtí go dtarlódh sé sin, go bhfeicfimid é sin mar chuid den scéim teanga. 
 
Cathaoirleach: Go raibh maith agat. An bhfuil aon cheist eile? Tá ceist dheireanach 
agamsa maidir le córas cúitimh agus fíneálacha. An raibh córas cúitimh i gceist? An 
raibh sé i bhfeidhm? 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Ní raibh sé i bhfeidhm riamh. Níor tugadh feidhm dó sin 
laistigh den Acht riamh maidir le cúiteamh. Is ceist arís é sin, is dóigh, don Roinn nó 
don Aire feidhm a thabhairt dó sin ó thaobh----- 
 
Cathaoirleach: Tá sé ar intinn acu é sin a athrú go dtí córas fíneálacha. Cad é do 
thuairim faoi sin? 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Má chuidíonn sé le comhlachtaí poiblí a n-aigne a dhíriú 
ar mholtaí atá déanta in imscrúduithe, chuideodh sé leis sin. Faoi láthair, don chuid is 
mó, cuirtear cuid mhaith de na moltaí a dhéantar i bhfeidhm, ach nuair nach 
gcuirtear, an t-aon áit atá le dul ansin ná Tithe an Oireachtais. Tá súil agam, ar aon 
nós, go gcuideodh sé liom cur ina luí ar dhaoine go bhfuil an dualgas seo orthu na 
moltaí a chur i bhfeidhm agus go bhfuil an chumhacht sin ann fíneáil a ghearradh. Go 
minic, feictear domsa, ní hé an tuairisc chuig Tithe an Oireachtais a théann i 
bhfeidhm ar dhaoine, ach an baol go bhféadfadh sé sin tarlú. Dá mbeadh an baol 
ann go bhféadfaí fíneáil a ghearradh seachas an fhíneáil féin, is cuidiú a bheadh 
ansin. 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív: An fáth a ndeachaigh muid síos bóthar an 
chúitimh seachas bóthar na bhfíneálacha ná is é an costas céanna ar an eagraíocht 
é. Ach an smaoineamh a bhí ann ná go mbeadh go leor a scríobhfadh litir i nGaeilge, 
mar shampla, ag súil le freagra i mBéarla, dá gceapfaidís go bhfaighidís €10 nó €20 
go bog as an Stát as. Má tá fíneáil i gceist ciallaíonn sé sin nach dtiocfaidh sé ag an 
té a ndéanfar an éagóir air nó uirthi. Is é an trua nár feidhmíodh é riamh é, ach dá 
bhfeidhmeofaí, cheap mé féin go mbeadh an cúiteamh níos fearr ná an fhíneáil, mar 
bheadh spreagadh ann do dhaoine an tseirbhís a lorg i nGaeilge agus bheadh win 
win situation. Gheobhaidís an tseirbhís i nGaeilge atá uathu, agus mura bhfaighidís i 
nGaeilge: lolly. Bheadh go leor daoine ag éileamh seirbhís i nGaeilge ansin. 
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Colm Ó Coisdealbha Uasal: Is é sin foráil bhreise atá beartaithe anseo. Is dóigh 
liom go bhfanann alt---- 
 
Cathaoirleach: Gabh mo leithscéal----- 
 
Colm Ó Coisdealbha Uasal: Fanann an scéim cúiteamh go dtí go dtiocfaidh foráil 
bhreise isteach gur féidir fíneáil a ghearradh. An rud atáimid a rá leis sin ná 
chaithfimis a bheith soiléir, má tá fíneálacha i gceist, céard a tharla do na fíneálacha. 
Cén dearadh a bheadh ar na fíneálacha? Cé a shocródh na fíneálacha? D'fhéadfaí 
breathnú air mar rud dearfach maidir leo gan dabht nó d'fhéadfaí breathnú ó thaobh 
diúltach orthu, ó thaobh fíneálacha a bheith á ngearradh agus go mbeadh ciorruithe 
ar sheirbhísí agus mar sin de. Tá sé tábhachtach é sin a shoiléiriú, is é sin an pointe 
atáimid á dhéanamh. 
 
Cathaoirleach: An bhfuil aon rud eile le rá ag an gcoimisinéir? 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Gúim gach rath leis an tuarascáil a chur le chéile agus 
tá súil agam go n-éireoidh go maith leis sin agus go ndéanfar é go luath. 
 
Cathaoirleach: Tá súil agam nach mbeimid ar ais anseo an bhliain seo chugainn 
agus gan an tuarascáil. Go raibh míle maith agaibh, táimid thar a bheith buíoch 
díobh. Tá a fhios agam an t-uafás oibre atá curtha isteach ag na finnéithe. Bhí na 
cruinnithe thar a bheith cabhrach domsa agus don chléireach freisin. 
 
Rónán Ó Domhnaill Uasal: Gabhaim buíochas leis an gCathaoirleach. 
 
Cathaoirleach: Beidh seisiún príobháideach againne anois ar feadh tréimhse. 
 
Lean an coiste le gnó príobháideach, agus cuireadh an coiste ar fionraí ag 6.17 p.m. 
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2.5 Cruinniú an 17 Aibreán 2018 
 

Tháinig an Comhchoiste le chéile ar 18:00 
 

COMHALTAÍ I LÁTHAIR: 
 
An Teachta Dála Éamon Ó Cuív,*  An Seanadóir Niall Ó Donnghaile, 
 
An Teachta Dála Fergus O’Dowd, 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin,   
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín.  
 

* Mar ionadaí ar An Teachta Dála Pat The Cope Gallagher. 
 

BHÍ AN TEACHTA DÁLA CATHERINE CONNOLLY I GCEANNAS. 
 

Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017 
 
Cathaoirleach: Cuirim fáilte roimh gach duine, go háirithe roimh na hionadaithe ón 
Roinn, roimh Aodhán Mac Cormaic agus Tríona Ní Mhathúna. Táimid ag leanúint ar 
aghaidh lenár ngrinnscrúdú réamhreachtach ar Bhille na dTeangacha Oifigiúla 
(Leasú) 2017. Seo deireadh leis an bpróiseas ó thaobh an phróisis féin de agus 
táimid i mbun oibre ar dhréachtphlean faoi láthair. Bhí an Dochtúir Mac Cormaic 
anseo ag an tús agus tá sé ar ais linn arís. 
 
Ba mhaith liom a chur ar aird na bhfinnéithe de bhua alt 17(2)(l) den Acht um 
Chlúmhilleadh 2009, go bhfuil finnéithe faoi chosaint ag lánphribhléid maidir leis an 
bhfianaise a thabharfaidh siad don choiste seo. Má ordaíonn an coiste dóibh, ámh, 
éirí as fianaise a thabhairt i leith ní áirithe agus má leanann siad dá tabhairt 
amhlaidh, ní bheidh siad i dteideal dá éis sin ach pribhléid cháilithe i leith a gcuid 
fianaise. Ordaítear dóibh gan fianaise a thabhairt ach amháin fianaise a bhaineann le 
hábhar na n-imeachtaí seo agus fiafraítear díobh cleachtadh parlaiminte a urramú 
nár cóir, más féidir, daoine ná eintiteas a cháineadh ná líomhaintí a dhéanamh ina n-
aghaidh, ina n-ainm, ina hainm nó ina ainm ar shlí a bhféadfaí iad a aithint. Ba 
mhaith liom na finnéithe a chur ar an eolas freisin go ndéanfar na ráitis tionscnaimh 
seo a gcuirfear faoi bhráid an choiste a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin an choiste tar 
éis an chruinnithe seo. Meabhraítear do chomhaltaí an cleachtadh parlaiminte atá 
ann le fada nár chóir dóibh tuairimí a thabhairt maidir le duine atá taobh amuigh de 
na Tithe nó maidir le hoifigeach ina ainm, nó ina hainm, ar shlí a bhféadfaí iad a 
aithint. 
 
Cad is mouthful i nGaeilge, bolgam an ea? Ba mhaith liom an bolgam sin a éascú 
ach ní féidir. Tosóimid leis an Dochtúir Mac Cormaic. 
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An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Léifidh mé an ráiteas oscailte. Ba mhaith liom 
buíochas a ghlacadh leis an gcomhchoiste as an gcuireadh a thabhairt dom teacht 
ós bhur gcomhair arís le labhairt faoi Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017. 
 
Tabharfaidh mé soiléiriú sa ráiteas seo maidir le nithe áirithe a bhaineann leis an 
mBille a bhfuil spéis ar leith ag baill an chomhchoiste iontu, mar a nochtadh i litir a 
chuir an cléireach chuig an Roinn le déanaí. Caithfear a chur san áireamh nach bhfuil 
gach rud a bheidh luaite agam faofa ag an Aire Stáit atá freagrach as an nGaeilge, 
an nGaeltacht agus na hOileáin nó ag an Rialtas go fóill agus gur uasdátú atá ann 
maidir leis an bpróiseas comhairliúcháin agus dréachtaithe i leith an Bhille atá ar bun 
le tamall anuas. 
 
Caithfear a chur san áireamh nach bhfuil gach rud a bheidh luaite agam faofa ag an 
Aire Stáit ar a bhfuil freagracht don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hoileáin nó 
ag an Rialtas go fóill agus gur uasdátú atá ann maidir leis an bpróiseas 
comhairliúcháin agus dréachtaithe i leith an Bhille atá ar bun le tamall anuas. Beidh 
deis, dár ndóigh, ag baill an choiste tuilleadh plé a dhéanamh maidir leis na nithe seo 
ar ball, más mian leo. 
 
Maidir leis an bpróiseas comhairliúcháin atá ar bun, is féidir liom a dheimhniú gur 
chas oifigigh na Roinne, le linn an phróisis, le 13 cinn de na Ranna Stáit, an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe san áireamh, agus le heagraíochtaí eile de 
chuid an Stáit. San áireamh anseo, bhí Oifig an Uachtaráin, Tithe an Oireachtais, 
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, Oifig an Ard-Aighne, an tSeirbhís um 
Cheapacháin Phoiblí, an tSeirbhís Cúirteanna, Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 
agus, dár ndóigh, Oifig an Choimisinéara Teanga. Tionóladh cruinnithe chomh maith 
le Conradh na Gaeilge agus le hionadaíocht ón earnáil dlí. Cuireann an réimse 
leathan tuairimí agus moltaí atá faighte ag an Roinn le linn an phróisis 
chomhairliúcháin seo leis na moltaí ón bpobal a tháinig isteach mar chuid den 
athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a rinneadh ceithre bliana ó shin. 
Tar éis an chomhairliúcháin seo uilig a chur i gcrích, tá an Roinn dóchasach go 
mbeifear in ann Bille a fhoilsiú roimh an tsamhraidh a dhéanfaidh an tAcht a láidriú ar 
mhaithe le seirbhísí d’ardchaighdeán a chur ar fáil do phobal labhartha na Gaeilge i 
gcoitinne agus do phobal na Gaeltachta ach go háirithe. 
 
Bhí spéis ar leith ag baill den chomhchoiste i gceannteideal 9. Maidir leis an sprioc a 
bheidh sa Bhille 20% dóibh siúd a earcófar don tseirbhís phoiblí a bheith inniúil sa 
Ghaeilge, cé go gclúdóidh an sprioc seo an tseirbhís phoiblí uilig, caithfear a chur 
san áireamh gur córas casta é córas earcaíochta na seirbhíse phoiblí agus go 
gcaithfear a bheith cúramach nach n-imreoidh cur i bhfeidhm fhorálacha an Bhille 
leasaithe tionchar diúltach ar riachtanais gnó agus seirbhísí na gcomhlachtaí poiblí. 
Is próiseas fadtéarmach a bheidh ann an sprioc de 20% a bhaint amach agus tá tús 
curtha ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta le feachtais feasachta sna 
scoileanna dara leibhéil agus sna hollscoileanna ar mhaithe le daoine óga le Gaeilge 
a spreagadh le cur isteach ar phoist sa seirbhís phoiblí.  
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Bainfidh an sprioc de 20% le hearcaithe seachtracha amháin sa Bhille seo. Mar atá 
ráite i gceannteideal 9, is féidir leis an Aire Stáit coiste a bhunú chun comhairle a 
chur ar chomhlachtaí poiblí a bheas ag earcú daoine maidir le riachtanais Gaeilge na 
seirbhíse phoiblí, rud a chuirfidh go mór le cumas na gcomhlachtaí freastal ar lucht 
labhartha na Gaeilge. 
 
Maidir leis an gceist atá ardaithe i litir an chomhchoiste i dtaobh cearta fostaithe a 
rogha teanga a úsáid agus iad ag plé lena bhfostóirí, tuigfidh an comhchoiste nach 
bhfuil sa Bhille seo ach moladh reachtaíochta maidir le húsáid na dteangacha 
oifigiúla san earnáil phoiblí. Níl aon fhoráil sa Bhille maidir le cearta fostaithe san 
earnáil sin ceann de na teangacha oifigiúla a úsáid go hinmheánach ina gcuid 
eagraíochtaí. I ndáiríre, is é tuairim na Roinne seo nach bhféadfaí foráil den tsaghas 
sin a chur i bhfeidhm go dtí go gcuirfear le líon na n-oifigeach le Gaeilge atá ag obair 
sa Státchóras. 
 
Ní bheadh sé indéanta, ach oiread, d’eagrais Stáit dáta a leagan síos faoina 
gcaithfeadh 20% dá gcuid fostaithe bheith inniúil sa Ghaeilge. Mar is eol don 
chomhchoiste, is cainteoirí Béarla aonteangacha iad formhór na ndaoine atá ag obair 
sa Státchóras faoi láthair agus, cé go gcuirtear cúrsaí oiliúna Gaeilge ar fáil dóibh, ní 
féidir iachall a chur ar na fostaithe seo an teanga a fhoghlaim mar gheall, go 
príomha, ar na coinníollacha conartha faoina bhfuil siad fostaithe. Anuas air sin, is 
féidir leis an Roinn daoine óga a spreagadh le dul ag obair sa Státchóras, rud atá á 
dhéanamh againn cheana féin, ach ní féidir iachall a chur orthu iarratais a dhéanamh 
ar na comórtais. 
 
Maidir le ceannteideal 10, is léir ón méid atá ráite agam roimhe seo nach féidir a 
bheith ag súil go mbeidh gach seirbhís ón Stát ar fáil ar chomhchaighdeán sa dá 
theanga oifigiúil sa ghearrthéarma, nó fiú sa mheántéarma dar liom. Tá 
dlúthcheangal, dár ndóigh, idir cheannteideal 9 agus ceannteideal 10 den Bhille agus 
is léir gur próiseas fadtéarmach a bheidh ann an sprioc de 20% a bhaint amach agus 
líon agus caighdeán na seirbhísí i nGaeilge a ardú. 
 
Is í aidhm na Roinne cáipéis a fhoilsiú in éineacht leis an mBille a leagfaidh amach 
samplaí de dhréacht chaighdeáin. Cuirfidh an cháipéis seo ar chumas Bhaill an 
Oireachtais tuiscint níos fearr a bheith acu maidir le dearadh na gcaighdeán seo 
agus díospóireacht cuimsitheach a bheith acu ar an ábhar. Leagfar na caighdeáin do 
gach earnáil síos i rialacháin a dhéanfaidh an tAire Stáit tar éis dul i mbun 
comhairliúcháin leis na earnálacha éagsúla, agus beidh siad le hathbhreithniú go 
rialta de réir mar a ndéanfar níos mó daoine le Gaeilge a earcú don Státchóras agus 
cumas chomhlachtaí phoiblí cur lena gcuid seirbhísí i nGaeilge méadaithe, dá réir. Is 
é an Coimisinéir Teanga a dhéanfaidh monatóireacht ar chur i bhfeidhm na 
gcaighdeán agus tá i gceist sa Bhille cur le cumhachtaí an choimisinéara chuige sin, 
mar atá leagtha síos i gceannteideal 11.  
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De bharr na ndúshlán atá léirithe agam roimhe seo, is léir go mbeidh ar an Roinn an 
rogha maidir le maolú a thabhairt do chomhlachtaí poiblí a bhreithniú nuair a thagann 
sé go dtí cloí le gnéithe áirithe de na caighdeáin. Tabharfaidh sé seo deis do na 
comhlachtaí áirithe seo cur le líon na gcainteoirí Gaeilge atá fostaithe acu ar mhaithe 
leis na caighdeáin atá leagtha síos don earnáil a bhaint amach. Is tríd an bpróiseas 
comhairliúcháin leis na hearnálacha éagsúla, dár ndóigh, a thiocfaidh na hiarratais 
seo ar mhaolaithe chun solais. 
 
Is léir ón méid atá ráite agam anseo gur dúshlán a bheidh ann an córas nua seo a 
chur ag feidhmiú ar bhonn éifeachtach. Síleann an Roinn, áfach, gur fiú tabhairt faoin 
dúshlán seo ar mhaithe le feabhas a chur ar líon agus caighdeán na seirbhísí atá á 
chur ar fáil ag an Stát do phobal labhartha na Gaeilge agus pobal na Gaeltachta 
araon. 
 
Cathaoirleach: Gabhaim buíochas le Dochtúir Mac Cormaic. Anois beidh 
ceisteanna. Gabh mo leithscéal, rinne mé dearmad fáilte a chur roimh an Seanadóir 
Niall Ó Donnghaile. Tá céad míle fáilte roimhe. 
 
An Seanadóir Niall Ó Donnghaile: Gabhaim buíochas leis an Chathaoirleach. Bhí 
Gaeilge Uladh le cloisteáil sa chaoi inar bhfuaimnigh an Cathaoirleach Ó Donnghaile. 
Gabhaim buíochas léi. 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: Gabhaim míle buíochas leis na finnéithe as teacht 
isteach anseo inniu. Táimid ag caint faoi Bhille an-tábhachtach anseo. Tá géarchéim 
ann ag an mbomaite mar gheall ar an nGaeilge thart timpeall na tíre. Tá drochthaithí 
ag go leor daoine mar gheall ar sheirbhísí a fháil ón Stát trí Ghaeilge, go háirithe sa 
Ghaeltacht. Bliain i ndiaidh bliana, nuair a thugann an Rialtas an deis do na 
heagraíochtaí Stáit rudaí a chur i bhfeidhm iad féin, teipeann orthu. Tá an taithí sin 
ag gach uile dhuine a bhíonn ag iarraidh dul i dteagmháil leis an Státseirbhís ina 
theanga féin. Má phiocann duine an guthán suas inniu chun caint le haon ceann de 
na heagraíochtaí, beidh an t-ádh dearg air nó uirthi má tá sé nó sí in ann seirbhís a 
fháil sa Ghaeilge. Tá géarchéim ann agus tá an Bille seo de dhíth. 
 
Táimse den tuairim go mba cheart go mbeadh spriocdhátaí ann. Muna bhfuil 
spriocdhátaí ann, ní tharlóidh aon rud in am ar chor ar bith. Sleamhnaíonn rudaí siar i 
gcónaí nuair nach mbíonn spriocdhátaí ann. Sin an chéad fhaitíos atá ormsa mar 
gheall ar an eolas ar thug Dochtúir Mac Cormaic dúinne inniu. Sa díospóireacht a bhí 
againn le Conradh na Gaeilge agus na heagraíochtaí eile, dúradh linne go mba 
cheart go mbeadh sé seo curtha i bhfeidhm ó 2020 agus go mbeadh muid ag tosnú 
ar an mbóthar seo. 
 
Is é an dara rud ná go bhfuil cuma ar an scéal go bhfuil gach rud srianta agus go 
bhfuil an Roinn ag caint faoi earcaíocht sheachtrach amháin. Cé mhéad duine a 
thagann isteach sa chóras sin ó taobh amuigh gach bliain ar an meán? Cén saghas 
comhréir atá ann idir na daoine sin agus na daoine a earcaítear go hinmheánach?  
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Tá mé ag iarraidh fáil amach cé mhéad duine atá i gceist anseo chun go mbeidh mo 
chuid eolais níos cruinne. An bhfuil muid ag caint faoin Státseirbhís amháin nó faoin 
seirbhís phoiblí ar fad? 
 
An tríú rud, bhí an finné ag caint faoin gcaighdeán. Ní bheidh an caighdeán céanna 
ag na seirbhísí sa dá theanga, ní hamháin sa ghearrthéarma ach sa mheántéarma 
freisin: ní bheidh siad le fáil. An bhfuil sé sin i gceist san Ghaeltacht agus san 
Ghalltacht? An féidir méad bliana a chur ar an meántéarma don choiste chun go 
mbeimid ar an eolas? Cathain go díreach atá sé i gceist cearta teanga a thabhairt do 
dhaoine thart timpeall na tíre? Tá an Roinn ag caint faoin Bhille a fhoilsiú roimh an 
samhradh so ciallaíonn sé sin nach mbeidh sé ag tosnú tríd na Dála go dtí b'fhéidir 
Mí Dheireadh Fómhair nó Mí na Samhna. B'fhéidir go bhfreagrófaí na ceisteanna sin 
ar dtús. 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Luaigh an Teachta spriocdhátaí agus sprioc-
am a leagan síos. An sprioc a bheas ann, is aidhm ginearálta a bheas ann sa Bhille 
mar tá ráitis taobh istigh de cheannteideal 10 maidir leis an 20%. Beidh sé sin i 
bhfeidhm ón chéad lá agus beidh ar aon comhlacht poiblí a bheas ag earcú breathnú 
air agus aird a thabhairt ar an sprioc de 20%. Níl aon spriocdháta leagtha síos dó sin 
mar beidh sé i bhfeidhm a luaithe agus atá an reachtaíocht achtaithe: beidh sé sin i 
bhfeidhm. 
 
Is cineál overarching aim atá ansin le haghaidh na postanna sin a líonadh. Maidir le 
spriocanna eile a bheas leagtha amach, mar shampla sna rialacháin, tógfaidh mé 
earnáil na tríú leibhéil mar shampla maidir leis an chaighdeán. Beidh cuid den earnáil 
sin ag rá go bhfuil na caighdeáin ann, b'fhéidir go bhfuil ceann anseo agus ansiúd 
nach féidir leo a bhaint amach nó nach bhfuil siad in ann a chomhlíonadh faoi láthair. 
Sula ndéanann an tAire na rialacháin, beidh orainn dáta a leagadh síos faoin a 
mbeidh ar an institiúid áirithe sin an sprioc sin a bhaint amach. Samhlaímid go 
mbeimid ag leagadh síos spriocdhátaí ansin d'aon dream nó comhlacht phoiblí atá 
ag cuairtiú díolúine nó maolaithe ó cheann de na caighdeáin, go mbeidh spriocdháta 
tugtha dóibh agus go mbeidh orthu díriú ansin ar daoine a earcú le haghaidh na 
seirbhísí sin a chur ar fáil roimh an sprioc-am áirithe sin. Níl a fhios agam an 
freagraíonn sé sin ceist an Teachta. 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: Mar a dúirt an finné, beidh aidhm ginearálta ann. 
Beidh ar an Státseirbhís breathnú ar na rudaí agus beidh féin rialú ann mar beidh 
siad ag cruthú na spriocanna iad féin le haghaidh rudaí a chur isteach. 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Ní hea. Beidh coiste i gceist. Tá foráil sna 
cinnteidil faoin a mbeidh an tAire ag bunú coiste le comhairle a chur ar aon dream 
atá ag déanamh earcaíochta. Mar shampla, tá An Garda Síochána ann agus tá an 
Seirbhís um Cheapacháin Phoiblí ann. Déanann cuid de na ranna a earcaíocht féin 
ar cheadúnas. Shamhlóinn go mbeadh clár oibre leagtha amach ag tús gach bliain 
do na comhlachtaí seo a bheas ag déanamh earcaíochta.  
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Beidh muidne ar an gcoiste, ag suí síos leo agus ag cur comhairle orthu faoi aon 
ghné a fheicimid, mar shampla, le haghaidh tús áite a thabhairt don Ghaeltacht. Má 
tá cohort de dhaoine le tabhairt isteach ag comhlacht poiblí, beidh muidne in ann a 
insint dóibh go bhfuil gá le daoine le Gaeilge má tá siad ag freastal ar lucht na 
Gaeltachta nó earnáil na Gaeilge ansin. Is é aineolas trasna an Státchórais uilig 
maidir leis na riachtanais Gaeilge go leor den fhadhb. Sin an cóir gnó atá againne. 
Tagann sé go dtí croílár gnó na Roinne go bhfuil spéis agus cur amach againne 
maidir le cúrsaí teanga agus na riachtanais atá ann. Beidh muidne istigh ag cur 
comhairle ar an earnáil mar chuid den choiste comhairleach seo. 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: I mo thuairim tá an Gaeilge----- 
 
Cathaoirleach: Lig dó na ceisteanna a fhreagairt a Theachta. Ag dul ar ais go dtí an 
cheist a chuir an Teachta faoin 20%, níl spriocdháta i gceist, sin a thuig mé ón méid a 
dúirt tú. 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Beidh sé ann ar an gcéad lá. 
 
Cathaoirleach: Tuigim. Beidh sé mar dlí. 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Beidh sé ann mar oll-aidhm san Acht agus 
ansin beidh orainne, leis na rudaí eile, daoine a spreagadh le cur isteach ar an 
gcomórtas. 
 
Cathaoirleach: But níl spriocdháta i gceist. Sin bun agus barr an scéil an ag bpointe 
seo. Sin mo thuiscint. Lean ort leis an gceisteanna eile. 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Arís beimid ag dul tríd na cláracha oibre. 
Samhlaím go mbeadh an coiste comhairleach ag cur comhairle ar aon dream atá ag 
déanamh earcaíochta i rith na bliana agus go mbeimid ag cur comhairle orthu tríd an 
coiste comhairleach seo maidir leis na riachtanais atá ann don Ghaeltacht. Tá sé an-
deacair sprioc-am a chur ann. Tá sé ar nós duine a bheith ag tiomáint ar an 
mótarbhealach go Baile Átha Cliath inniu. Dá mbeadh an duine ag dul ar luas ró-ard 
bheadh na gardaí in ann a rá gur stop siad é mar gheall ar a iompar pearsanta, go 
raibh sé ag dul ró-sciobtha. Níl aon smacht againne ar líon na ndaoine a chuireann 
isteach ar na comórtais seo. Níl aon smacht againne ar iompar pearsanta an duine 
so ní féidir linne aon ghealltanas a thabhairt go mbeimid in ann é seo a 
chomhlíonadh roimh spriocdháta áirithe, ach is bealach é atá ann go mbeimid istigh i 
lár an phróiseas, rud nach raibh ann go dtí seo. Go mbeidh an Roinn a bhfuil 
freagracht na Gaeilge agus na Gaeltachta uirthi, go mbeimid istigh i lár an phróisis 
agus earcaíocht ag tarlú. 
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An Teachta Dála Peadar Tóibín: An fhadhb atá agamsa ná go bhfuil an Ghaeilge 
tinn le comhairle i ndáiríre. An rud atá de dhíth ar an nGaeilge ná cinntí daingne. Tá 
an Rialtas ag rá go bhfuil siad ag iarraidh rudaí a dhéanamh agus ag cur an 
tacaíocht i bhfeidhm mar gheall ar na haidhmeanna sin a bhaint amach. Tá na 
spriocdhátaí anseo agus tar éis tamaill, muna bhfuil siad comhlíonta, beidh pionós 
ann. Beidh baic mhór ann ag an deireadh, muna bhfuil an jab déanta. Caithfidh go 
mbeadh sé réalaíoch. Caithfidh go mbeadh an Stát in ann é a chomhlíonadh, ach i 
ndáiríre, dá mbeadh an Rialtas ag cur an tacaíocht chuí isteach beidh siad in ann é a 
dhéanamh. Ceapaim nach mbeidh sé sin inghlactha mar gheall ar an gcoiste seo nó 
b'fhéidir mar gheall ar an Dáil freisin. 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Mar a dúirt mé beidh uirlis ann leis na 
rialacháin agus leis an gcóras maolaithe seo a bheas ann do na rialacháin so má 
leagann an tAire síos caighdeán na rialachán agus má thagann comhlacht poiblí 
chugainn ag rá nach bhfuil siad in ann an seirbhís sin a chur ar fáil sa Ghaeltacht faoi 
láthair, beidh an tAire in ann a rá go bhfaighidh siad maolú ón gcaighdeán sin go fóill 
ach faoi am áirithe, bíodh sé dhá bhliain, trí bliana nó sé mhí, caithfidh siad an 
caighdeán sin a chomhlíonadh. Beidh an oscailt ag an Aire ansin sna rialacháin le 
haghaidh spriocdhátaí a leagadh síos. 
 
Cathaoirleach: Na ceisteanna eile más é do thoil é. 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Tá brón orm. Maidir leis an nGaeltacht, táimid 
ag iarraidh tús áite a thabhairt don Ghaeltacht. Tá cuid againn inár gcónaí sa 
Ghaeltacht agus níl sé sásúil go mbeadh seirbhísí trí mheán an Bhéarla á thabhairt 
do mhuintir na Gaeltachta. Sa rud seo agus muid ag leagan síos caighdeán, beidh 
tús áite á thabhairt don Ghaeltacht. Sna caighdeáin sin, agus na rialacháin a 
dhéanann an tAire, beidh an deis spriocanna a leagadh síos le haghaidh oifigí áirithe 
agus le haghaidh caighdeán a chur i bhfeidhm sna hoifigí sin taobh istigh de 
spriocdhátaí. 
 
Cathaoirleach: Tabharfaidh mé deis don Teachta Tóibín teacht isteach arís. Bhí 
ceist eile maidir le daoine a earcú ón taobh amuigh agus go hinmheánach. 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Luaigh an Teachta an cóimheas idir earcaíocht 
inmheánach agus earcaíocht sheachtrach, ach tá brón orm a rá nach bhfuil na figiúirí 
sin agam. Gheobhaidh mé na figiúirí dó. 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: An bhfuil na figiúirí ar eolas ag an Dochtúir Mac 
Cormaic go ginearálta? 
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An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Ní mhaith liom tuairim a thabhairt go garbh gan 
aon bhunús a bheith leis. Baineann an Bhille seo le hearcaíocht sheachtrach go 
príomha. Is ansin atá an smacht againn. Táimid in ann oibriú leis an Public 
Appointments Service agus dreamanna eile atá ag earcú daoine nua le córais a chur 
i bhfeidhm chun teacht ar dhaoine le Gaeilge. Faoi láthair, taobh istigh d'aon 
chomhlacht poiblí táthar ag brath ar dea-thoil ó dhaoine atá ag obair san earnáil. Mar 
a mhínigh mé ag an gcoiste seo cheana, bíonn drogall ar dhaoine scaití a lámh a 
chur suas agus a rá go bhfuil Gaeilge acu, mar go gcríochnaíonn siad suas le chuile 
shaghas aistriúcháin agus glaoch teileafóin. Is bocht an rud é go dtarlaíonn sé seo, 
ach tuigim an fáth atá leis. Is fadhb dhaonna í an deacracht seo. Bíonn muid ag brath 
ar dea-thoil na daoine atá ag obair sa chóras cheana. Tá an reachtaíocht seo dírithe 
ar earcaíocht sheachtrach. 
 
Cathaoirleach: An bhfuil dáta foilseacháin i gceist? 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Thóg sé beagáinín níos faide ná mar a cheap 
muid. Tarlaíonn sé seo leis an teanga i gcónaí. Mar is eol d'aon duine atá ag plé le 
cúrsaí teanga, tá rud bunreachtúil ann. Caithfimid bheith an-chúramach faoi aon rud 
atá beartaithe againn. De réir an Bhunreachta, ní féidir dul siar ar rudaí atá bainte 
amach cheana féin. Caithfimid bheith cúramach. Cheadaigh an Rialtas na cinnteidil 
seo bunaithe ar an tuiscint go mbeadh tuilleadh comhairliúcháin á dhéanamh againn 
le comhlachtaí poiblí, leis an gCoimisinéir Teanga, leis an gcoiste seo agus le 
dreamanna eile. Tá an próiseas ag tógáil beagáinín níos faide dá bharr sin. Táimid 
fós ar sceideal leis an reachtaíocht a fhoilsiú roimh an samhraidh. 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: Ba mhaith liom teacht isteach arís ar feadh cúpla 
soicind. 
 
Cathaoirleach: No. Caithfidh mé deis a thabhairt do chuile dhuine. Tiocfaidh mé ar 
ais go dtí an Teachta Tóibín. 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin: Tá reachtaíocht an-tábhachtach á 
phlé againn ag am ina bhfuil an-bhrú ar an nGaeilge agus ar an straitéis 20 bliain. 
Bhí sé soiléir ag an gceiliúradh mór ag an deireadh seachtaine go bhfuil dea-thoil 
ann, go háirithe i measc an phobail. Ós rud é go bhfuil an t-éileamh ann, caithfear an 
dea-thoil atá luaite agam a fheiscint laistigh de na córais éagsúla. Teastaíonn ó 
dhaoine bheith in ann plé leis an Roinn. Nuair a chuireann siad glaoch ar oifig Stáit, 
táthar ag súil go mbeidh duine ar fáil ionas go mbeidís in ann a gcuid gnó a 
dhéanamh trí mheán na Gaeilge. 
 
Tá an sprioc de 20% an-tábhachtach. Aontaím gur cheart tosú láithreach le daoine 
nua a thógaint isteach. Tá earcaíocht inmheánach ag teastáil i dtaobh na ndaoine atá 
laistigh den chóras faoi láthair. Glacaim leis nach bhfuil figiúirí cruinne ag an Dochtúir 
Mac Cormaic. Shamhlófaí go mbeadh an-chuid daoine ag teacht suas tríd an gcóras. 
An dóigh leis an Dochtúir Mac Cormaic go mbeadh aon sprioc oiriúnach chuige sin?  
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Measaim go bhfuil sé an-tábhachtach go mbeadh sprioc ansin. Tuigim ón Dochtúir 
Mac Cormaic nach bhfuil aon sprioc in aon chor á leagadh síos maidir le cúrsaí 
inmheánacha. Shamhlóinn go mbeadh an-chuid daoine ag bogadh laistigh den 
chóras. Tá sé an-tábhachtach go mbeadh tréimhse ama áirithe mar sprioc chomh 
maith, ní hamháin ionas go mbeadh daoine ábalta plé leis an bpobal ach freisin ionas 
go mbeadh daoine le Gaeilge in ann druidim suas tríd an gcóras agus ról 
ceannaireachta níos mó a ghlacadh. Go minic, ní bhíonn an t-oifigeach Gaeilge in a 
lán eagraíochtaí suas ar barr an liosta ceannaireachta. Mar sin, tá sé tábhachtach go 
mbeadh rud éigin ann chun daoine a bhrú suas. Ba cheart go mbeadh an córas ag 
brú ar aghaidh muintir na Gaeilge agus go mbeadh sprioc leagtha síos sa 
chomhthéacs sin. 
 
Tá sé ráite go mbeidh an tAire Stáit ag leagadh síos caighdeáin agus ag seoladh 
amach ciorcláin chuig na heagraíochtaí éagsúla. An í an tuiscint atá ann ná go 
mbeidh an sprioc, i dtaobh an méid duine lena mbeifear ag glacadh, laistigh de sin? 
An mbeadh an leibhéal nó an caighdeán a bheidh le baint amach ag na heagrais 
éagsúla á chinntiú? An bhfuil an ceart agam a leithéid de thuiscint a thógaint ón 
Dochtúir Mac Cormaic? An mbeadh aon cheannas air sin? An mbeadh sé seo ag 
gluaiseacht an t-am ar fad? 
 
Dúirt an Dochtúir Mac Cormaic go bhfuil sé dóchasach go bhfoilseofar an 
reachtaíocht roimh an samhradh. Creid nó ná creid, in ainneoin na haimsire, táimid 
ag druid i dtreo an tsamhraidh. An dóigh leis an Dochtúir Mac Cormaic go mbeidh an 
Bille againn go gairid ionas go mbeidh deis againn é a phlé roimh an samhradh, nó 
an bhfuil sé ag féachaint ar spriocdháta an-déanach sa samhradh? An bhfuil baol 
ann go mbeimid ag sleamhnú isteach san fhómhar sar a bheidh aon deis againn an 
reachtaíocht a phlé? 
 
Braithim go bhfuil na spriocanna atá luaite agam an-tábhachtach. Tá an Roinn tar éis 
plé a dhéanamh le roinnt de na rannóga difriúla agus na córais dhifriúla. An bhfuil 
aon tuairim faighte uathu i dtaobh líon na ndaoine atá ag lorg poist Gaeilge? Cén t-
éileamh atá ann?  
 
Shamhlóinn go mbeadh figiúirí ag na heagraíochtaí ar fad agus go mbeadh sé soiléir 
go bhfuil daoine ann a bheadh in ann tosú tapa go leor. Cén saghas figiúirí atá 
faighte ag an Roinn ó na rannóga éagsúla maidir le héileamh? 
 
Cathaoirleach: Iarraim ar an Dochtúir Mac Cormaic na ceithre cheist atá curtha ag 
an Teachta Ó Muimhneacháin a fhreagairt. 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Tá cúig cinn nótaithe agam. 
 
Cathaoirleach: Iontach. 
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An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Aontaím leis an Teachta Ó Muimhneacháin 
faoin oiread dea-thoil atá ann. Chonaic muid ar na sráideanna é Dé Sathairn seo 
caite. Nuair a d'fhreastail mé ar an tsiúlóid sin, thug mé faoi deara an dea-thoil ní 
hamháin ó na daoine a bhí ag siúl ach freisin ó na daoine ar thaobh na sráide a bhí 
ag glacadh grianghraif agus chuile rud. Nuair a théim isteach i dtacsaithe i mBaile 
Átha Cliath, cloisim na tiománaithe ag rá gur bhreá leo bheith in ann labhairt i 
nGaeilge. Aontaím leis an Teachta go bhfuil an dea-thoil sin ar fáil chuile lá. 
 
Maidir leis an éileamh ar na poist, is léir ó chuid mhaith den aiseolas atá faighte 
againn ó dhaoine sna Ranna agus sna heagraíochtaí éagsúla go mbíonn 
deacrachtaí acu daoine le Gaeilge a fháil. Níor mhaith liom a rá go bhfuil fadhb ann 
leis na córais atá ann faoi láthair le haghaidh daoine a earcú. Is dócha go bhfuil an 
córas sin dírithe ar uimhreacha, go háirithe nuair a thagann uimhreacha móra 
isteach. Nuair a rith an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí comórtas le haghaidh 
oifigigh cléireachais cúpla bliain ó shin, chuir thart ar 28,000 duine iarratas isteach. 
Caithfear teacht ar bhealach chun a leithéid de chomórtas a bhainistiú. Ag an tús, 
déanann siad tástáil shíciméadrach ar na hiarratasóirí agus faigheann an próiseas 
sin réidh le go leor de na daoine a chuireann isteach ar na comórtais seo. Glacaim 
leis go mbíonn go leor Gaeilgeoirí i measc an chohóirt a chuirtear as an iomaíocht ag 
an bpointe seo. Labhair muid cheana leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí 
maidir leis an gcóras sin a athrú b'fhéidir chun Gaeilgeoirí a choinneáil istigh sa 
chomórtas. Ag deireadh an lae, tá an Rialtas tar éis na sprice a leagan amach go 
bhfuil siad ag iarraidh tuilleadh daoine le Gaeilge a fháil isteach sa Státchóras. 
Caithfimid oibriú leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, agus na dreamanna eile 
ar nós an Gharda Síochána atá ag earcú seirbhíseach poiblí, le teacht ar chóras le 
haghaidh cohórt níos mó le Gaeilge a fháil isteach sa chóras. Is cinnte ón aiseolas 
atá faighte againn ó go leor de na comhlachtaí agus na Ranna atáimid ag caint fúthu 
go bhfuil cinn orthu teacht ar dhaoine le Gaeilge tríd an gcóras atá ann. Caithfimid 
dul i ngleic leis an bhfadhb sin a réiteach. 
 
Maidir leis an gcoiste comhairleach a bhí mé ag caint faoi, nuair a shuíonn muid síos 
leis na heagraíochtaí uilig a déanann earcaíocht, tiocfaimid ar bhealach le dul i ngleic 
leis sin. Níl ansin ach cuid den fhadhb. Caithfimid daoine a spreagadh le cur isteach 
ar na comórtais freisin. Maidir leis an próiseas comhairliúcháin, cuirfear dréacht 
chaighdeán amach go dtí earnáil. Má phioctar earnáil amháin, déanann muidne 
dréacht amach de chaighdeán a bheadh muid ag súil leis agus déanfar é sin 
bunaithe ar eolas atá againn cheana féin. Tá go leor eolas againn a fuair muid mar 
cuid den athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Cuirfidh muidne 
dréacht amach le haghaidh comhairliúcháin ansin agus beidh deis ag an earnáil agus 
ag an bpobal freisin, ionchur a bheith acu maidir leis an dréacht agus an dearadh 
don chaighdeán seo. Sin a bheadh muid ag súil go dtarlódh ansin. Tar éis an 
phróiseas comhairliúcháin phoiblí, samhlaím go mbeadh muidne ag suí síos leis an 
earnáil mar ghrúpa le hionadaithe. Más san earnáil tríú leibhéil atá sé, tiocfaidh na 
hollscoileanna le chéile agus suímid síos leo le haghaidh na gcaighdeán a leagadh 
amach. Beimid ag iarraidh go mbeidh siad dúshlánach.  
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Nílimid ag iarraidh críochnú suas leis an gcaoi a bhfuilimid leis na scéimeanna 
teanga, cuid acu gan aon dúshlán ann faoi láthair. Táimid ag iarraidh go mbeidh 
rudaí dúshlánach ann agus go mbeidh spriocanna leagtha síos.  
 
Muna bhfuil siad in ann cuid de na dúshláin sin a bhaint amach láithreach bonn, 
beidh spriocanna leagtha amach sna caighdeáin sin, sna díolúintí a bheas sna 
caighdeáin, do chomhlachtaí áirithe le haghaidh na caighdeáin a bhaint amach tar 
éis cúpla bliain. Sin an bealach a oibreoidh sé sin. Tá súil agam go bhfreagraíonn sé 
sin an cheist ar an gceann sin. 
 
Tagraím don chóras maidir le spriocanna inmheánach. Beidh sé deacair aon rud a 
dhéanamh go hinmheánach. Ar an bpointe a dtosaíonn duine ag caint faoi rudaí a 
dhéanamh go hinmheánach agus sruthanna áirithe de dhaoine le Gaeilge a chur 
isteach sa chóras, d'fhéadfadh impleachtaí a bheith ansin agus d'fhéadfadh spéis a 
bheith ag na ceardchumainn ansin. Ní bheadh siad iontach tógtha leis an 
smaoineamh. Caithfimid a bheith airdeallach faoi sin. D'fhéadfaimis deacrachtaí a 
chruthú ansin agus níos mó trioblóid a tharraingt orainn féin agus muid ag iarraidh 
córas nua a chur isteach. 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin: deacrachtaí ann cheana féin don 
phobal nuair nach bhfuil cainteoirí ar fáil dóibh. 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Tá. Is rud é a d'fhéadfaimis breathnú air. Ag 
deireadh an lae is é an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe a bhíonn ag 
déileáil leis na ceardchumainn ar bhonn náisiúnta. Táimid in ann labhairt leo agus 
féachaint cad a gceapann siad faoi sruth a thabhairt isteach go hinmheánach. 
Glacaim le pointe an Teachta. Dá mbeadh daoine ann, is cinnte go bhfuil cohórt de 
dhaoine a labhraíonn Gaeilge, go bhfuil cumas labhartha na Gaeilge acu sa 
Státchóras cheana agus nach bhfuilimid ag cloisteáil fúthu ar chor ar bith mar níl siad 
sásta a lámh a chur suas. B'fhéidir dá mbeadh muid in ann struchtúr gairme a 
chruthú dóibh siúd atá ag úsáid na Gaeilge go mbeadh deis ansin. Glacaim le pointe 
an Teachta agus is rud é sin gur ceart dúinn breathnú air. 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin: An bhfuil am scála i gceist? 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Dar ndóigh, is féidir leis na daoine 
inmheánacha atá ag obair sa Státchóras cheana cur isteach ar na comórtais 
sheachtracha freisin. Is deis é sin. An rud a bhaineann leis na comórtais sin ná go 
bhfuilimid in ann a rá le daoine, má fhaigheann siad post tríd an sruth Gaeilge sna 
comórtais sheachtracha, go gcaithfidh siad a bheith sásta feidhmiú trí Ghaeilge nuair 
atá siad sa chóras ar feadh an tsaoil ghairmiúil. 
 
 
 
 



244 

 

 
 
 
 
Tagraím don spriocdháta. Caithfimid dul ar ais chuig Oifig an Ard-Aighne chuig an 
dréachtóir le roinnt mhaith stuif anois, stuif breise le tuilleadh oibre a thabhairt di agus 
beidh tuairim i gceann cúpla seachtain eile againn faoin sprioc sin. Táimid thar a 
bheith dóchasach go mbeidh sé foilsithe roimh an samhradh ach níl mé in ann a rá 
cén uair go baileach ag an bpointe seo. Cinnte, tá muidne agus an tAire Stáit ag 
iarraidh spás a fháil ar amchlár na Dála nuair a bheas an Bille seo foilsithe. Níl aon 
easpa toil pholaitiúil ansin. Tá muidne agus an tAire Stáit ag iarraidh é a bhrú chun 
cinn chomh sciobtha agus is féidir. 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: Ba mhaith liom sampla a thabhairt den fhadhb atá 
ann anois mar gheall ar an gcur chuige atá ag an Rialtas faoin rud seo. Sa 
Ghaeltacht tá sé mar aidhm ag an Rialtas go mbeidh deis ag gach páiste sa 
Ghaeltacht a chuid oideachas a dhéanamh go hiomlán i nGaeilge. Tá sé lárnach don 
straitéis 20 bliain. Fós, níl ach 46% de na páistí sa Ghaeltacht ag freastal ar naíonra 
lán-Gaelach. Tá móramh na páistí ag freastal ar naíonra i mBéarla. Má chuirtear 
córas i bhfeidhm chun go mbeidh Gaeilge ag daoine nua san earnáil sin a bheith 
earcaithe agus gan aon rud a dhéanamh leis na daoine atá ann cheanna, tógfaidh sé 
na blianta go dtí go mbeidh na foirne sna heagraíochtaí sin in ann Gaeilge a 
mhúineadh do na páistí atá ann. Má chuirtear continuing professional development, 
CPD, mar a déarfadh duine i mBéarla, ar fáil ina mbeadh na daoine ag obair lá i 
ndiaidh lae ar chruinneas a chur ar a chuid Gaeilge, beidh sé indéanta an córas a 
athrú i bhfad níos tapúla. Sin an rud a dhéanfadh duine dá mbeadh duine dáiríre faoi 
agus ní bheadh aon gá fanacht le haghaidh 20, 30 nó 40 bliain chun é sin a bheith 
ann. Dúirt an finné é féin nach bhfuil an Rialtas in ann iachall a chur ar dhuine 
iarratas a chur isteach ar phost agus Gaeilge a bheith acu ach tá go leor slite cliste 
ann mar gheall ar dhaoine a dhreasú chun post a thógáil. Fadó, nuair a bhí siad ag 
iarraidh go mbeidh daoine ag múineadh sa Ghaeltacht, thug siad síntiús don 
mhúinteoir ionas go mbeidh siad in ann múineadh i nGaeilge do pháistí sa 
Ghaeltacht. Aon duine atá ag earcú le haghaidh comhlachta amuigh ansin, má tá 
scileanna áirithe de dhíth orthu, gheobhaidh siad slite chun an t-éileamh a chruthú i 
measc na ndaoine ar na poist sin. I mo thuairim, ní bheidh an Bille mar atá sé ag an 
Rialtas ag an mbomaite maith go leor do mhuintir na Gaeltachta, ní bheidh sé maith 
go leor le haghaidh muintir na hÉireann agus ní bheidh sé maith go leor le haghaidh 
an Oireachtas ach oiread. 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Luaigh an Teachta naíonraí. Ní seirbhísigh 
phoiblí na daoine atá ag obair ann ach glacaim leis an sampla atá i gceist. Beidh 
impleachtaí anseo agus beidh tionchar ag an gcóras pleanála teanga air seo freisin 
sa Ghaeltacht, mar shampla. Mar nuair a bheas na daoine seo fostaithe ag na fóraim 
áitiúla pleanála teanga, beidh deis ansin ag na daoine seo dul agus áitreabh ar chuid 
de na seirbhísí naíonra mar shampla atá ag feidhmiú trí mheán an Bhéarla agus 
b'fhéidir iad a spreagadh le dul i dtreo feidhmiú trí mheán na Gaeilge. Feictear domsa 
go bhfuil ról againne anseo agus tá ról ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige freisin 
áitreabh ar naíonraí nó crèches atá ag feidhmiú sa Ghaeltacht agus cinn nua atá le 
bunú go mbeidh siad ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge.  
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Táimid ag caint leis an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige faoin gceist áirithe sin faoi 
láthair agus táimid ag súil go mbeidh rud éicint sa phlean cúig bliana atá luaite agam 
cheana maidir leis an gceist sin. Tá féidearthachtaí ansin. Tá crèche amháin in aice 
leis an áit in a bhfuil mé ag cur fúm. 
 
Tá sé ag feidhmiú trí mheán an Bhéarla sa Ghaeltacht ach bímse ag breathnú ar 
dhaoine a bhfuil aithne phearsanta agam orthu ag siúl isteach ag an obair chuile lá 
agus togha na Gaeilge acu. Dá bharr, ní thógfadh sé mórán do ghnólacht mar sin a 
chur ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge mar tá na hacmhainní acu. B'fhéidir go bhfuil 
sé difriúil i gceantair laga Gaeltachta. Táim cinnte go mbeadh cúinsí difriúla ansin. Tá 
jab againne mar Roinn agus ag an údarás go mbeadh áit ag na dreamanna sin a 
bheith ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge. 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: Déanann tú an pointe domsa, i ndáiríre, go bhfuil 
an t-éileamh ann ach tá an Rialtas ag cur bac ar an dul chun cinn mar gheall ar 
sholáthar a dhéanamh ar an éileamh atá ann. 
 
Tá sé cosúil leis na Gaelscoileanna. Tá 23% de thuismitheoirí thart timpeall na tíre ag 
iarraidh go mbeidh a gcuid páistí ag dul go dtí na Gaelscoileanna. Tá 5% ag fáil an t-
oideachas seo agus níl an Rialtas ag déanamh aon rud faoi ar chor ar bith ag an 
mbomaite seo. Níl gaelscoil nua le bheith ann i mbliana, agus níl aon chóras 
inmheánach chun aistriú ó scoil Bhéarla go dtí scoil Ghaeilge. Tá dualgais ar na 
comhairlí contae agus na comhairlí cathrach oifigeach Gaeilge a bheith acu. I 
gcontae na Mí le dhá Ghaeltacht, tá an post sin mar cheann de na dualgais atá ag 
duine amháin. B'fhéidir go bhfuil sé sa tríú, sa cheathrú nó sa chúigiú háit mar gheall 
ar thosaíocht na ndualgas sin. An rud atá mé ag iarraidh a chur in iúl chugaibhse ná 
mura bhfuil an Rialtas ag leagan síos rialacha daingne agus spriocdháta daingean 
agus tacaíocht chuí ní bhainfimid amach na haidhmeanna atá anseo. Beidh daoine 
eile ag caint faoi seo i gceann 20 bliain agus á rá cad a tharla don Bhille sin, b'shin 
mo thuairim. 
 
Cathaoirleach: Go raibh maith agat a Theachta. Níl aon duine eile ar mhian leis nó 
léi labhairt. Bhí mé lán de dhóchas nuair a thosaigh an próiseas seo. Níl mé lán de 
dhóchas inniu. Tá a fhios agam go bhfuil an t-uafás oibre curtha isteach agat go 
pearsanta, dá bharr ní rud pearsanta é seo. Táim ag éisteacht agus táim ag 
breathnú. Ní dóigh liom go bhfuil fianaise ar bith go bhfuil tuiscint ag an Roinn go 
bhfuil géarchéim ann ó thaobh na Gaeilge de. Tá sé de phribhléid agam a bheith i 
mo shuí anseo. Tháinig an Coimisinéir Teanga os ár gcomhair faoi thrí is dócha, faoi 
dhó ar aon nós. Tá tráchtaireacht faoi chóras na scéimeanna teanga agus an 
teachtaireacht láidir, tá sé teipthe go huile is go hiomlán. Tá aighneachtaí foilsithe 
againne ó thrí dhream déag, Conradh na Gaeilge san áireamh. Tá an tUasal Mac 
Cárthaigh linn agus beidh sé ag teacht os ár gcomhair i gceann tamaillín. An téama 
céanna atá le cloisteáil go bhfuil géarchéim ann ó thaobh na Gaeilge de, tá gá le 
beart práinneach a dhéanamh agus spriocdháta agus sprioc-amanna. Faraor géar, ní 
fheicim aon ní ann, agus níl mé ag iarraidh a bheith diúltach.  
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Níl mé lán de dhóchas inniu. Ní fheicim go bhfuil práinn i gceist ar chor ar bith anseo. 
Le dhá bhliain anuas táimid inár suí anseo agus an teachtaireacht chéanna, tá gá 
ann agus is é croílár na faidhbe ná easpa foirne agus scéim nua ó thaobh na 
scéimeanna teanga a thabhairt isteach. Is é an scéim nua scéim ó thaobh caighdeán 
de. Is é croílár na faidhbe ná foireann le Gaeilge agus le hinniúlacht sa Ghaeilge. 
 
Cén dáta a cheapann an Dochtúir Mac Cormaic go mbeimid in ann seirbhísí a 
thabhairt do dhaoine i nGaeilge mar atá tuillte acu faoin dlí, ón a thaobh pearsanta 
agus ó thaobh na Roinne? 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Níl mé anseo le tuairim phearsanta a thabhairt, 
a Chathaoirligh----- 
 
Cathaoirleach: Glacaim le haon tuairim ag an bpointe seo ó thaobh sprioc-ama----- 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Caithfidh mé teacht aníos agus caithfidh mé 
féin agus an fhoireann atá agam teacht aníos le píosa reachtaíochta a bheimid in 
ann a chur ag feidhmiú. 
 
Cathaoirleach: An aontaíonn an finné go bhfuil géarchéim ann ó thaobh na Gaeilge 
de? 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Aontaím leat agus is léir ó fhigiúirí an 
daonáirimh go bhfuil deacrachtaí ann----- 
 
Cathaoirleach: Tá níos mó ná deacrachtaí ann. Gabh mo leithscéal, ligfidh mé duit, 
táim ag cur isteach ort. 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Níl na figiúirí a tháinig amach go hiontach. Ní 
fhéadfaidh aon duine é sin a shéanadh. B'fhéidir go bhfuil cúinsí eile mar gheall ar na 
figiúirí sin. Níl sé sin soiléir ach an oiread. Aontaím nach bhfuil na figiúirí iontach agus 
caithfimid é sin a aithint. 
 
An plé faoi na spriocanna, tá deis sna caighdeáin. Mar a dúirt mé leis an Teachta 
Tóibín, beidh an sprioc sin, an ollsprioc de 20%, istigh ann ón gcéad lá nuair a 
bheidh an Bille achtaithe. Ansin, beidh an tAire Stáit in ann spriocanna a leagadh 
síos sna rialacháin. Is é sin an áit a bheidh na spriocanna. Nuair a thagann sé go dtí 
an Ghaeltacht, mar shampla, beidh deis ag an Aire Stáit, i gcomhar leis an bpobal 
agus leis an earnáil, spriocanna réalaíocha a thugann deis do na comhlachtaí 
éagsúla sna cúinsí éagsúla atá ann le daoine a earcú le Gaeilge i bhfianaise na holl-
aidhme sin de 20% a leagan síos. 
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Ba mhaith liom a rá freisin go bhfuil rud difriúil faoin mBille seo nach raibh in aon 
Bhille eile a bhí ag plé leis an gceist seo, nó aon pholasaí a bhí ann feictear dom. Is 
muid an Roinn atá freagrach as cúrsaí Gaeilge agus cúrsaí Gaeltachta agus beidh 
muid i lár an phróisis maidir le hearcú a dhéanamh ar dhaoine le Gaeilge agus is rud 
é sin rud raibh ann go dtí seo. Beidh muid istigh ar an gcoiste comhairleach agus ag 
iarraidh ar na comhlachtaí poiblí a bheidh ag déanamh earcú ar dhaoine an sprioc 
sin a chur i bhfeidhm agus tuilleadh daoine a earcú. Beimid ag caint leis an tSeirbhís 
um Cheapacháin Phoiblí freisin maidir leis na córais a athrú chun tuilleadh daoine a 
chur ar fáil. 
 
Cathaoirleach: Go raibh míle maith agaibh. Níl aon duine eile ag iarraidh teacht 
isteach. Táim buíoch díobh as teacht isteach. Tá deireadh leis an bpróiseas seo, mar 
a dúirt mé, agus tá an dréacht-thuarascáil beagnach réidh. Ní bheidh moill ó thaobh 
an choiste seo de agus beidh sé ar ais ar bhord an Rialtais. 
 
An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic: Beidh mé ag súil leis sin. Tá cuid de na moltaí, 
dar ndóigh, a chuir sibh isteach mar gheall gur tuarascáil dheiridh maidir leis an 
mBille, Bille nár foilsíodh riamh, curtha san áireamh sa phróiseas seo agus glacadh 
le cuid acu sin. Beimid ag súil go mór le bhur dtuarascáil a fheiceáil. 
Cathaoirleach: Go raibh míle maith agaibh. Ba mhaith liom fáilte a chur roimh an 
tUasal Daithí Mac Cárthaigh. Rinne sé a lán oibre: tá aighneacht os mo chomhair 
anseo agus is aighneacht chuimsitheach í agus gabhaim buíochas as sin. An bhfuil 
cóip ag gach duine? Tá. 
 
Daithí Mac Cárthaigh Uasal: Bail ó Dhia ar an gCathaoirleach, na Teachtaí agus na 
Seanadóirí. Táim an-bhuíoch go bhfuair mé an cuireadh seo. Is ó Loch Garman ó 
dhúchas mé. Bhí mé ar an ollscoil i nGaillimh, áit a rinne mé dlí agus an Ghaeilge. Tá 
cónaí anois orm i nGaeltacht Ráth Chairn. Is abhcóide mé agus déanaim go leor de 
mo chuid oibre trí Ghaeilge, b'fhéidir idir aon cheathrú agus aon trian di. Dá bharr, tá 
saineolas agam go pointe áirithe anois ar chleachtadh an dlí trí Ghaeilge agus bhí 
baint agam le go leor cásanna ar bhain le cearta teanga san Ard-Chúirt, sa Chúirt 
Uachtarach agus mar sin de. 
 
Chomh maith leis sin táim ag plé in Óstaí an Rí le daoine a oiliúint chun bheith ag 
obair leis na hinstitiúidí Eorpacha. Mar gheall air sin, tá eolas agus aithne curtha 
agam ar na hinstitiúidí Eorpacha agus ar an réimeas teanga atá ann agus is dóigh 
liom go bhfuil sé sin thar a bheith áisiúil ó thaobh obair an choiste seo de go 
bhfuilimid ag dul isteach i gcomhthéacs eile ar fad, ó thaobh cúrsaí teangacha, go 
háirithe tar éis na Breatimeachta, go mbeimid eisceachtúil, más maith leat, san 
Aontas Eorpach. Is é sin go mbeimid mar bhallstát nach bhfuil ár dteanga féin i réim 
agus chomh maith leis sin, go mbeidh ár bpobal difriúil ó phobail gach stát eile mar 
gheall go mbeimid i dtaobh le teanga amháin, rud nach bhfaigheann tú ar fud an 
Aontais. 
 
 



248 

 

 
 
 
 
Dá mhéad gur féidir linn, ba chóir dúinn sa phlé poiblí béim a chur ar ár mballraíocht 
san Aontas Eorpach agus ar an gcomhthéacs ina bhfuilimid, go bhfuilimidne ar shlí 
as alt leis an gcuid eile den Eoraip, agus gur ceart dúinn ár ndearcadh i leith 
teangacha per sé a athrú. Mura ndéanfaimidne é sin, feictear dom go mbeimid i 
dtrioblóid mar ní bheimid ábalta comhghuaillíochta cearta a chur ar bun fud fad an 
Aontais. 
 
Táim ag labhairt i mo cháil phearsanta. Mar a dúirt an Cathaoirleach, tá taithí agam 
ar chúrsaí pleanála teanga chomh maith. Táim i mo chathaoirleach ar choiste 
pleanála teanga na Mí. Ní deirim é sin ach go dtuigfidh an coiste an cúlra atá agam 
ionas gur féidir le na baill ceisteanna a chur. Táim i m’iar-uachtarán ar Chonradh na 
Gaeilge chomh maith, más aon chabhair é sin don choiste. Rachaidh mé tríd an méid 
seo go mear. B'fhéidir gurb é sin an rud is fearr. 
 
Cathaoirleach: Is féidir, go raibh maith agat. 
 
Daithí Mac Cárthaigh Uasal: Tá roinnt rudaí teicniúla agus tá rudaí eile anseo a 
shílfinn a dhéanfadh an-difríocht ach iad a chur i bhfeidhm. Baineann an chéad 
cheann le ceannteideal 3 agus leis an sainmhíniú atá ar chúirteanna, agus b'shin rud 
a bheadh an-chóngarach do mo chroí féin agus do chroí an Chathaoirligh, mar is as 
an nead céanna sinn ó thaobh cúrsaí gairme de. Faoin Acht mar atá, folaíonn an 
téarma an chúirt binse fiosrúcháin, ach molaim go leathnófaí é agus go mbeadh sé ar 
aon dul leis an mbreithiúnas a bhí sa chás An Stát (Mac Fhearraigh) v. Mac Gamhnia 
de, agus go bhfolóidh binse ar bith de chuid comhlachta phoiblí a bhfuil cumhacht 
aige faoin dlí cearta agus dliteanas na bpáirtithe os a chomhair a shocrú. S'éard a 
bheadh i gceist ansin ná go mbeadh an ceart ag daoine dul chun dlí as Gaeilge os 
comhair an WRC nó aon choiste de chuid aon chomhlacht poiblí a shocraíonn cearta 
agus dualgais. Is ceart bunreachtúil é ach ba cheart go mbeadh sé ina cheart féin 
faoin gcreatlach seo chomh maith ionas go dtuigfeadh daoine le cinnteacht cá 
seasann siad. 
 
An dara rud in alt 3 ná go bhfuil cumhacht an Aire srianta faoi láthair maidir le 
rialacháin a dhéanamh mar go gcaithfidh sé cead a fháil ón Aire Airgeadais. Ba 
cheart go scriosfaí é sin. Is céim síos e do Roinn na Gaeltachta, seachas do Roinn 
eile, go gcaithfidh siad dul agus cead a fháil ón Aire Airgeadais chuige sin. 
 
Maidir le reachtaíocht, aon áit sa stair gur tharla athrú teanga, agus is féidir linn 
féachaint ar chúrsaí na hAlban, cúrsaí na Seice nó aon áit den saghas sin, is ón 
mbarr anuas agus ó na cathracha amach a thagann athrú teanga. Ní thaitníonn sé 
sin linn atá i dtaobh le cúrsaí na tuaithe, ach tuigimidne go bhfuil cónaí orainn sa 
Ghaeltacht, go bhfuil taithí againn faoi chúrsaí na tuaithe agus go dtéann caint an 
bhaile mhóir i bhfeidhm ar chaint na tuaithe. Chítear é sin, fiú amháin, maidir leis an 
athrú a thagann ar chanúintí Béarla an aosa óig, go bhfuil sé i dtaobh le caint na 
cathrach toisc go bhfuil an meon ann go bhfuil sé sin níos sofaisticiúla. 
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Ó thaobh na háite seo de, is dóigh liom go bhfuil sé thar a bheith suntasach a laghad 
Gaeilge a bhíonn á húsáid i dTithe an Oireachtais. Nílim á rá sin le caitheamh anuas 
a dhéanamh ar éinne mar tá fadhb chórasach ann, sé sin, go ritear príomhghnó na 
háite seo, reachtaíocht agus Billí, i mBéarla mura mbaineann sé go dlúth le cúrsaí na 
Gaeilge nó na Gaeltachta. Bíonn an plé ar fad i mBéarla. Tá sé dodhéanta leasú a 
mholadh i nGaeilge má tá an Bille i mBéarla. Ní féidir é sin a dhéanamh. Laghdaíonn 
sé sin an méid Gaeilge a bhíonn á labhairt san áit seo, agus tugann sé sin le fios don 
phobal gurb beag an tábhacht a bhaineann léi agus nach bhfuil sa Ghaeilge ach 
ornáid. Sin é dáiríre polasaí neamhoifigiúil córasach an Státchórais ó cuireadh an 
Stát ar bun, faraor, in ainneoin go bhfuil daoine maithe taobh istigh den chóras. Is é 
sin mar atá an córas ag oibriú. 
 
An moladh atá anseo ná go mbeimis ar aon dul le haon stát dátheangach eile, go 
bhfoilseofaí na Billí i nGaeilge agus go rachadh siad tríd an Dáil agus an Seanad go 
dátheangach. Faoi láthair ní dhéantar aon aistriúchán orthu go dtí go mbíonn siad 
rite, agus is é an míbhuntáiste a bhaineann leis sin ná nach mbíonn sa leagan 
Gaeilge ach tiontú oifigiúil. Má théann duine ina muinín sa chúirt, is féidir leis an 
taobh eile a rá go mba cheart dúinn féachaint ar an leagan Béarla, an leagan a bhfuil 
lámh an Uachtaráin leis. Ar shlí treisíonn an córas atá anois ann, is é sin nach 
ndéantar an t-aistriúchán oifigiúil go dtí go mbíonn an Bille rite, an coincheap agus an 
creideamh nach bhfuil sa leagan Gaeilge ach ornáid. 
 
Chomh maith leis sin, tá sé taispeánta ar fud an domhain go mbíonn caighdeán níos 
fearr ag baint le téacs Bille má bhíonn sé dátheangach. Mar shampla, tá focal sa 
Bhéarla interest, matter of public interest agus mar sin de. Bíonn sé deacair a rá ó 
am go chéile cé acu atá i gceist le interest, mar tá trí fhocal i gceist ansin in aon 
fhocal amháin. Tá leas i gceist, mar shampla, go mbeidh leas ag duine i rud éigin. Tá 
spéis i gceist chomh maith. Tá an tríú ciall leis. Tá go leor díobh sin ann, gur féidir 
leis an mBéarla nó le haon teanga a bheith doiléir. Dá mbeadh an dá leagan á 
dhréachtú in éineacht a chéile, is é is fearr a bheadh an dá leagan ar deireadh, mar 
bheadh an duine a bheadh á ndréachtú i nGaeilge ag cur ceisteanna ar an duine a 
bheadh á ndréachtú i mBéarla agus ag iarraidh cad go díreach a raibh i gceist aige 
nó aici.  
 
Is cinnte go mbeadh an rud thar a bheith níos soiléire i ndeireadh an lae. Is é an 
cleachtas atá ar fud an domhain, i gCeanada, sa Bhreatain Bheag agus mar sin de. 
 
Ó tharla go bhfuil dualgas bunreachtúil ann, agus é ráite ag an gCúirt Uachtarach 
arís is arís eile in Ó Beoláin, in Ó Murchú agus mar sin de, go gcaithfear an leagan a 
chur amach, pé scéal é, bheadh sé i bhfad níos ciallmhaire, seachas a bheith ag cur, 
ar shlí, acmhainní amú ar leagan nach bhfuil céad faoi gcéad chomh bailí leis an 
leagan Béarla, dá dtosófaí ag an tús agus go dtosódh an Bille agus gach leasú air sa 
dá theanga oifigiúla ó thús deireadh. Rachadh sé sin i bhfeidhm ar gach aon Teachta 
Dála agus ar gach aon Seanadóir mar déarfaidís go raibh tábhacht agus cumhacht 
dhlíthiúil ag baint leis seo.  
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Chomh maith leis sin, sna cuideachtaí móra aturnaetha fud fad na cathrach, dá 
mbeadh cás le troid, déarfaidís le duine a raibh Gaeilge aige nó aici a raibh ag 
Gaelscoil nó pé an rud é, súil a chaitheamh ar an leagan Gaeilge ar an seans gur ar 
éigean go mb'fhéidir leo leas a bhaint as. Is sa tslí sin go gcaithfí féachaint ar an 
téacs Gaeilge mar dhlí seachas mar ornáid. 
 
Tá íoróin nach beag ag baint leis seo. De réir mar is eol don choiste, beidh an 
Ghaeilge ina teanga oifigiúil oibre go huile is hiomlán don Aontas Eorpach ón gcéad 
lá Eanáir 2022. Faoi láthair, aon rud a dhéanann siad, aon rud a ritheann an 
Chomhairle agus an Pharlaimint in éineacht a chéile, aon treoir, aon rialachán nó aon 
chinneadh a ritheann siad, bíonn sé sin i nGaeilge chomh maith leis na teangacha 
oifigiúla ar fad eile. Tagann na tograí os comhair Pharlaimint na hEorpa i nGaeilge 
chomh maith le gach teanga oifigiúil eile. Tá níos mó stádais ag dlí an Aontais 
Eorpaigh i nGaeilge seachas dlí na Parlaiminte seo i nGaeilge, agus ní dóigh liom 
gur féidir leis sin seasamh, mar tá droch-chuma air. Tá an stádas sin thar a bheith 
tábhachtach don tír seo, mar a thuigimid go léir, faoi go bhfuaireamar réidh leis an 
maolú, go mbeadh an Ghaeilge lán-oifigiúil agus go mbeadh rannóga móra 
aistriúcháin sna hinstitiúidí ar fad. 
 
Ceann de na cúiseanna go ndearnadh é sin, agus ba cheart dúinn é sin a 
cheiliúradh, ná ar mhaithe le líon na nÉireannach sna hinstitiúidí. Tá daoine inár n-
aithne ar fad a thosaigh amach mar aistritheoirí atá anois ag plé le cúrsaí iompair, 
cúrsaí baincéireachta agus cúrsaí iascaigh. Cuireann sé sin go mór le seasamh na 
tíre seo ag an Aontas Eorpach, go bhfuil Éireannaigh ann gur féidir leo dul i 
dteagmháil leo is a rá, cogar, ní fheadar an bhféadfaí rudaí a dhéanamh dóibh. Is é 
sin an tábhacht a bhaineann le stádas na Gaeilge san Aontas Eorpach don 
Státchóras agus do na daoine sa Státchóras nach mbeadh chomh báúil don 
Ghaeilge. Tuigeann siad an méid sin agus caithfidh siad a thuiscint nach féidir leis sin 
seasamh, nach féidir leis an nGaeilge a bheith ina teanga oifigiúil oibre sa Bhruiséil, i 
Lucsamburg ag i Strasbourg agus í mar ornáid sa tír seo. Ní sheasfaidh sé sin. 
 
Chomh maith leis sin tá moladh déanta mar gheall ar ionstraimí reachtúla. Tá airgead 
le caitheamh ag an Stát - cúpla céad míle euro - chun an acquis communautaire, 
dlíthe reatha an Aontais Eorpaigh, a aistriú go Gaeilge. Ní féidir le teanga a bheith 
leathoifigiúil ag leibhéal Eorpach. Is léir gur féidir sa tír seo, ach i saol na ndaoine 
fásta, ní bhíonn teanga leathoifigiúil. Cuirfear na riaráistí ar fad ar fáil i nGaeilge. Is 
dá bhrí sin go gcaithfimidne é sin a fhreagairt. 
 
Tá sé thar a bheith deacair aon seirbhís a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge mura 
bhfuil an tAcht ar fáil agus an ionstraim reachtúil ar fáil mar ní féidir, mar shampla, na 
foirmeacha a chur ar fáil mar gur sna hionstraimí reachtúla a mbíonn na foirmeacha 
leagtha amach. Ní féidir leis an duine ar mhian leis nó léi a bheith ag feidhmiú trí 
Ghaeilge, fiú má tá duine i gceannas ar oifig i gceantar Gaeltachta, tabhairt air nó 
uirthi féin na foirmeacha reachtúla sin a chur le chéile. 
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Sin an dúshlán a bhaineann leis sin. I ndáiríre, nílimid ach ag iarraidh breith suas leis 
an gcleachtas atá san Aontas Eorpach ach is í an difríocht a dhéanfadh sé, ní 
hamháin sa tír seo ach i measc an pobail, ná go mbeadh an Ghaolainn mar theanga 
oibre cheart i dTithe an Oireachtais den chéad uair, seachas an chéad lá i 1919 nuair 
a bhí an Teach seo ina Ghaeltacht ar feadh lá amháin. Bhí Dáil Éireann mar 
Ghaeltacht ar feadh dhá uair an chloig sular iompaigh sí ar an mBéarla ar an dara lá. 
 
Maidir leis an rud a bhaineann leis na cúirteanna anseo thar an leathanach, ní 
rachaidh mé i bhfadscéal leis. Faoi láthair, má chuireann daoine an dlí ar chomhlacht 
poiblí sna cúirteanna sibhialta caithfidh an comhlacht sin iad a fhreagairt i dteanga 
oifigiúil a roghnaíonn na daoine príobháideacha sin. Má chuirtear an dlí ar Údarás na 
Gaeltachta as Béarla, caithfidh sé teacht isteach sa chúirt agus freagra a thabhairt i 
mBéarla. Má chuirtear an dlí ar Chomhairle Contae na Mí i nGaolainn, caithfidh an 
fhoireann dlí teacht isteach agus a bheith ag Gaeilgeoireacht. I gcead don duine a 
bhí mar Aire ag an am, agus tá sé os mo chomhair, an Teachta Ó Cuív, tá sé sin tar 
éis líon na gcásanna sna cúirteanna a reáchtáiltear trí Ghaolainn a mhéadú go mór. 
An rud a bhí ann go dtí seo ná go rachadh duine isteach ag Gaeilgeoireacht agus 
bheadh an taobh eile ag Béarlóireacht. Bheadh an breitheamh ar a chompord leis an 
mBéarla, mar ba é sin an taithí a bhíodh acu, agus bheadh caint an éilitheora ag 
seasamh amach. Ní hamháil atá sé níos mó. Má théann daoine chun cúirte in 
aghaidh comhlachta phoiblí as Gaolainn, freagraíonn an comhlacht an duine sin as 
Gaolainn. Tá daoine go bhfuil go leor taithí faighte acu ag an bpointe seo agus bíonn 
an caighdeán chomh maith le cás ar bith eile. Cuireann sé sin le líon na Gaolainne 
sna cúirteanna. 
 
Ach níl aon choinníoll ann go gcaithfidh Gaolainn a bheith ag an mbreitheamh agus 
is é sin ceann de na rudaí a chaithfear a athrú. Tá nós ann breithiúna le Gaolainn á 
chur ann ach ní bhíonn sé absalóideach. Tá cás ag dul ar aghaidh san Ardchúirt faoi 
láthair mar gheall ar fhear i gCorcaigh gur diúltaíodh breitheamh le Gaolainn dó agus 
a chás á chloisteáil sa Chúirt Dúiche. Sin bac iomlán i ndáiríre. Théann daoine os 
comhair breithiúna nach dtuigeann iad. 
 
Maidir le cúrsaí coiriúla, i gCeanada agus i bhformhór na dtíortha dátheangacha 
bíonn an rogha ag an duine a bhfuil an Stát ag dul sa tóir air nó uirthi an teanga 
oifigiúil ina ionchúiseoidh sé nó sí a roghnú. Ní mar sin atá sé sa tír seo. Ní dóigh 
liom gur cuireadh ionchúiseamh ar bun riamh sa tír seo sa Chúirt Chuarda i 
nGaolainn. Tharlaíodh sé fadó go mbíodh an sáirsint áitiúil ag dul ar aghaidh sa 
Ghaolainn i nGaillimh. Tarlaíonn sé fós ach níl aon riail ann gur amhail a bheadh sé.  
 
Is é a tharlódh go praiticiúil ná go bhfostófaí abhcóide don chás a bheadh á rith trí 
Ghaolainn, ach dhéanfadh sé difríocht an domhain ó thaobh dhearcadh an phobail i 
leith na Gaolainne dá mba teanga í gur féidir í a úsáid sa Chúirt Dúiche nó sa Chúirt 
Chuarda dá gcuirfí an dlí ar dhuine as tiomáint ar deoch nó as na gnáthrudaí eile a 
bhíonn ar siúl sa Chúirt Dúiche - gan ceadúnas a bheith ag duine dá mhadra, mar 
shampla.  
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Sílim gur chomhartha mícheart ar fad é nuair a bhíonn cumhacht iomlán an Stáit i 
gcoinne duine agus gur i mBéarla a bhíonn sé i gcónaí, sa Ghaeltacht agus sa 
Ghalltacht. Is smál é sin go bhféadfaí é a réiteach go héasca. 
 
Tá rud agam chomh maith maidir le breithiúnais agus orduithe i dteanga na cúise, 
rud nach dtarlaíonn i gcónaí. D'fhéadfadh cás a bheith ag dul ar aghaidh i nGaolainn 
agus d'fhéadfadh an t-ordú agus an breithiúnas a theacht amach i mBéarla, rud atá 
seafóideach arís. Bíonn tionchar aige seo ar an ndearcadh a bhíonn ar dhaoine i leith 
na teangan. Ceaptar nach bhfuil inti ach ornáid gur is fiú í a labhairt agus gur is fiú í a 
thabhairt ar aghaidh don chlann agus mar sin de. Seo rudaí a bhféadfaí a réiteach go 
han-éasca. Chomh maith leis sin, ba cheart go gcinnteofaí go seolfaí na himeachtaí 
trí mheán na Gaolainne nuair a bhíonn suí cúirte sa Ghaeltacht agus go dtarlódh sé 
go mbeadh suí amháin in aghaidh na bliana, ar a laghad, sna príomh cheantair 
Gaeltachta. Leis seo, thuigfeadh daoine nach teanga í seo atá ar an dé deiridh ach 
go bhfuil an Stát ag tacú leis na hiarrachtaí atá siad á ndéanamh de bhun na 
pleanála teanga agus le húsáid na teanga a normalú sa phobal. 
 
Bhí nós ann go mbeadh ainmneacha chomhlachtaí poiblí i nGaolainn. Ba cheart é 
sin a athbheochan. Bíonn an-tacaíocht ag a leithéid sin. Taitníonn sé go mór leis an 
bpobal go mbeadh ainmneacha chomhlachtaí poiblí i nGaolainn. Má tá comhlacht 
poiblí le feidhmiú den chuid is mó taobh amuigh den Stát, ní haon dochar a ainm a 
bheith dhátheangach. Tá rud eile agam a bhaineann le híomhánna nó lógónna. Faoi 
láthair is minic a bhíonn lógónna chomhlachtaí poiblí i mBéarla. Arís, maidir le 
brandáil, tugann sé sin le fios nach bhfuil fáilte roimh an nGaolainn sa teach sin. 
 
Tá ceart bunreachtúil ann de bhun Ó Murchú v. Cláraitheoir na gCuideachtaí 
foirmeacha oifigiúla a fháil i nGaolainn ach caithfear dul chun na hArd-Chúirte chun é 
a bhaint amach. Cuireann sé bac iomlán ar ghnó a dhéanamh muna bhfuil foirm ar 
leith ar fáil. Tá an réiteach thar a bheith éasca. Ba cheart go mbeadh na foirmeacha 
oifigiúla ar aon dul leis an stáiseanóireacht agus na comharthaí a chuireann na 
comhlachtaí poiblí amach, is é sin go mbeidís dhátheangach. Sa chás go dtéann 
siad thar ocht leathanach, d'fhéadfaí leagan Gaolainne agus leagan Béarla a bheith 
ar fáil, ach i gcás formhór acu ba cheart go mbeidís dhátheangach le Gaolainn ar 
thaobh amháin agus Béarla ar an dtaobh eile. Dá mbeadh téarma ann nach mbeadh 
in úsáid go minic, d'aithneofaí ón mBéarla céard is brí leis an leagan Gaolainne. Is 
rud é seo a spreagfadh gnó trí Ghaolainn. Feictear dom go bhfuil leisce ar an 
Státchóras a leithéid a áisiú mar gheall go bhfeictear dó go gcuirfeadh sé tuilleadh 
oibre air. Ach má táimid ag cuimhniú ar céimeanna a thógaint a bheadh éasca, mar a 
dhearfá, agus a chuirfeadh go mór le húsáid na Gaolainne leis an Státchóras agus 
an pobal i gcoitinne, sílim nach féidir cúlú ó na foirmeacha. 
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Tá píosa agam mar gheall ar chomharthaí tráchta. Faoi láthair seasann siad amach 
ar shlí mar bíonn gach aon chomhartha poiblí a chrochann aon chomhlacht poiblí 
dhátheangach leis an nGaolainn in uachtar. Is cuid é sin de normalú na teangan. 
Sílim go gcabhraíonn sé go mór le cúrsaí turasóireachta agus le brandáil na tíre seo 
mar thír ar leith a bhfuil a chultúr féin aici, mar thír nach Sasana í agus mar thír a 
bhfuil níos mó i gceist léi ná sin. San Acht 2003 níor tugadh i gceist na comharthaí 
tráchta, rud is féidir a dhéanamh go héasca ach na focail dhraíochta in ainneoin aon 
achtacháin eile a chur isteach sa bhforál sin. Tá na forálacha sin i m'aighneacht, ó 
9(1A)(c)(i) go dtí 9(1A)(c)(viii), ar aon dul leis na forálacha atá sna rialacháin maidir le 
comharthaí eile. Tá sé ait agus náireach go bhfuil níos mó tosaíochta ag an leagan 
Gaolainne in Albain ná mar atá ag an leagan Gaolainne in Éirinn, go háirithe má 
chuimhnítear gurb í an leagan Gaolainne an leagan ceart sa tír seo agus gurb é an 
leagan Béarla an leagan atá truaillithe. Feictear dom go spreagfadh sé go mór spéis i 
bpobail áitiúla sa Ghaolainn agus sna logainmneacha, go mbeadh bród acu san áit 
air a bháistíodh na logainmneacha sin agus go gcuirfidís spéis sa teanga agus sa 
cheangal a bheadh idir áit cosúil le Béal Easa Dara agus an t-eas agus an crann 
darach atá ar an mbaile. Feictear dom go gcuirfeadh daoine spéis sa Ghaolainn ar 
an mbonn go mbaineann sí lena dtimpeallacht agus a n-oidhreacht féin. 
 
Bhí caint anseo mar gheall ar chúrsaí earcaíochta sa Státseirbhís. Níl mé in aghaidh 
an 20% atá daoine ag moladh, ach feictear dom go bhfuil slí éifeachtach ann chomh 
maith a bhainfeadh leis an Státseirbhís amháin gan caint ar an seirbhís phoiblí. Mar a 
dúirt mé, táimid an-íseal sa tír seo ó thaobh caighdeáin teangacha eile seachas an 
Béarla. In ainneoin sin, déanann gach duine dhá theanga ar a laghad - nó bhféidir trí 
nó ceithre theanga - ar an meánscoil. De ghnáth tagann siad amach agus bheadh 
idir leibhéil B1 agus B2 acu, is iad sin leibhéil an fhoghlaimeora chumasaigh. Leis an 
meon aonteangach Béarla atá sa Státseirbhís a leasú agus a bhriseadh, bheinn ag 
moladh nach bhfaighidh aon dhuine aon phost sa Státseirbhís tar éis dáta áirithe 
mura mbeadh dhá theanga acu go dtí leibhéal B2. B'fhéidir go ndéarfaí go bhfuil sé 
sin pas crua, ach níl sé. Sin an gnáthrud a bheadh ar siúl in aon tír eile san Aontas 
Eorpach. Ní gá go mbeadh an Ghaolainn mar an dara theanga, ach bheadh 
Gaolainn ag go leor daoine. Cuireann go leor daoine atá in aghaidh cur le húsáid na 
Gaolainne san earnáil phoiblí an cheist cén fáth nach bhfoghlaimítear Fraincis nó 
Gearmáinis. 
 
Is é an freagra atá air sin ná gur féidir Fraincis nó Gearmáinis a fhoghlaim. Tá daoine 
le Fraincis agus Gearmáinis ag teastáil ón Státseirbhís. Caithfimid dul ag plé agus 
comhghuaillíochtaí a fhorbairt ar fud fad an Aontais Eorpaigh. Teastaíonn daoine 
uainn gur féidir leo dul agus labhairt le daoine ina dteanga féin san Ungáir, sa 
Rómáin, sa Pholainn, san Iodáil, sa Fhrainc agus sa Spáinn agus níl an córas 
oideachais ag cur é sin ar fáil faoi láthair mar gheall nach bhfeictear do na mic léinn 
go mbeadh aon úsáid acu do na teangacha sin amach anseo. Beidh muid thíos leis 
mar ní bheidh muid ábalta brath ar Shasana le cúrsaí a bhrú chun cinn dúinn ag 
leibhéal na Comhairle san Aontas Eorpach a thuilleadh.  
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Beidh orainn comhghuaillíochtaí a chur ar bun sinn féin agus ní dhéanfaimid é sin má 
bhíonn muid i dtaobh le Béarla amháin. Dá bhrí sin, molaimse nach bhfostófaí daoine 
sa Státseirbhís feasta gan leibhéal bunúsach de dhá theanga ar a laghad acu.  
 
Leasódh agus d'athródh sé sin an meon atá againn maidir le teangacha agus ní 
bheadh muid ag útamáil le cé mhéad duine atá againn le Gaeilge. Bheidís ann mar is 
í sin an dara teanga is mó a bheadh ag daoine. Bheadh daoine ann le Fraincis agus 
Gearmáinis agus is féidir obair a bhaint astu sin chomh maith, sa phríomhionadíocht 
sa Bhruiséil, mar shampla. Tá daoine amuigh ansin agus bíonn siad i dtaobh le 
Béarla amháin agus, i ndáiríre, d'fhéadfaí leas níos mó a bhaint astu. Níl an 
Státseirbhís ann chun fostaíocht a chur ar fáil do mhuintir na hÉireann. Tá an 
Státseirbhís ann le freastal ar riachtanais an Stáit agus, dá bhrí sin, go hindíreach le 
freastal ar mhuintir na hÉireann. 
 
Tá moltaí ansin agam faoi cheannteidil 10 agus 11. Mar is eol don choiste, tá 
urghairí, nó injunctions, pleanála ar fáil. Má sháraíonn duine éigin an cód pleanála, tá 
cead ag duine ar bith dul isteach agus urghaire a fháil ón Ard-Chúirt nó ón gCúirt 
Chuarda chun rudaí a chur i gceart. Molaim go mbeadh cead ag duine ar bith dul 
isteach agus urghaire a lorg má sháraítear na rialacháin faoin Acht seo. Chabhródh 
sé sin go mór le cur i bhfeidhm an Achta agus thaispeánfadh sé don phobal gur leis 
an t-Acht. Bhraithfeadh na comhlachtaí poiblí freisin go bhfuil an Stát dáiríre faoi sin 
agus nach gá go bhfanfaí ar urghaire ón gCoimisinéir Teanga. Níl mé ag rá go 
dtarlódh níos mó ná cheann nó dó in aghaidh na bliana, ach d'athródh sé an meon. 
Ní bheadh daoine ag rá go mbaineann na rialacháin le Gaolainn agus mar sin ní gá 
iad a chur i bhfeidhm mar, mura gcuireann siad i bhfeidhm iad, bheadh an seans i 
gcónaí ann go mbeadh daoine áitiúla sásta dul isteach agus urghaire a lorg ón Ard-
Chúirt. Níl i gceist ach go gcuirfí an dlí i bhfeidhm. 
 
Ó thaobh na Gaeltachta de, ní dócha go n-easaontódh aon duine gur cheart go 
mbeadh na hoifigí sna ceantair Gaeltachta ag feidhmiú trí Ghaolainn agus go 
mbeadh seirbhísí trí Ghaolainn ar fáil ó na hoifigí a fhreastalaíonn ar cheantair 
Gaeltachta. Tá fadhb anseo le hearcaíocht. Tá mo chuid ráite agam faoi sin. Má 
leanfaimid orainn ag fostú daoine nach bhfuil ach teanga amháin acu, ní thiocfaidh 
aon athrú ná feabhas air sin. 
 
Maidir le seirbhísí sa Ghaeltacht, tá Údarás na Gaeltachta ann. Tá sé ag plé le 
pleanáil teangan faoi láthair. Tá foráil in Acht na Gaeltachta 2003 go bhféadfadh an t-
údarás seirbhísí a chur ar fáil thar ceann comhlachtaí poiblí eile. Molaimse gur cheart 
go mbeadh air seirbhísí pleanála a chur ar fáil sa Ghaeltacht agus go mbeadh 
Údarás na Gaeltachta mar údarás pleanála fisiciúla don Ghaeltacht. Mar gheall air 
sin bheadh dualgas air faoin Acht Pleanála cur le líon na gcainteoirí Gaolainne sa 
Ghaeltacht agus cur le húsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht. Bheadh sé ag dréachtú 
pleananna forbartha don Ghaeltacht seachas go mbeadh an Ghaeltacht, mar a 
tharla, i mbearna.  
 



255 

 

 
 
 
 
Tá bearna anois maidir le freastal ar riachtanais tithíochta chathair na Gaillimhe mar 
gheall gurb é sin an chloch is mó atá ar phaidrín na n-údarás áitiúil a dhréachtaigh an 
plean. Dá mbeadh Údarás na Gaeltachta ag cur seirbhísí pleanála ar fáil, bheadh a 
mhalairt de scéal ann. Is bun agus barr an scéil a bheadh ann ná an áit a fhorbairt 
mar Ghaeltacht agus cur le labhairt agus úsáid na Gaolainne ann. 
 
Chomh maith leis sin, d'fhéadfadh an t-údarás seirbhísí an Aire Gnóthaí Fostaíochta 
agus Coimirce Sóisialaí agus seirbhísí an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara a 
sheachadadh sa Ghaeltacht. Feictear dom gurb iad sin na Ranna is mó a bhíonn ag 
plé le muintir na Gaeltachta. Dá mbeadh an t-údarás ag seachadadh na seirbhísí 
thar ceann an dá Roinn sin, is cinnte gur trí Ghaolainn a dhéanfaí é agus bheifí ag 
cur fostaíochta ar fáil go háitiúil do mhuintir na háite ina teanga féin.  
 
Tá fostaíocht trí mheán na Gaolainne sa Ghaeltacht fite fuaite le cumas daoine leis 
an teanga maireachaint ansin. Chonaiceamar é sin i Rinn Ua gCuanach, áit a bhfuil 
fás tar éis teacht ar líon na gcainteoirí Gaolainne mar gheall go bhfuil Nemeton, 
comhlacht closamhairc, ag feidhmiú trí mheán na Gaolainne. Ní féidir an dá rud a 
dheighilt óna chéile. 
 
Tá rud agam mar gheall ar leasú ar sceideal an Phríomh-Achta. Molaim go mbeadh 
an sceideal ar aon dul leis an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 agus go mbeadh 
gach ball Stáit istigh faoin Acht teanga go uathoibríoch. Tá rud eile agam ar deireadh 
agus ansin beidh mo chuidse ráite agam. Tá moladh agam mar gheall ar chosc ar 
thoirmeasc ar úsáid na Gaeilge san ionad oibre. Tharla sé faoi dhó go poiblí le bliain 
anuas gur cuireadh cosc ar dhaoine an Ghaolainn a labhairt san áit oibre. Dúradh le 
fear ón Moiltín a bhí ag obair i gCorcaigh gan aon Ghaolainn a labhairt san áit oibre 
agus cuireadh é óna phost mar gheall air sin. Tuigim go bhfuil cúinsí ann agus go 
bhfuil cásanna ar leith ina mbeadh gá d'ionad oibre feidhmiú i dteanga ar leith ar 
ócáidí áirithe ach ba cheart go gcuirfí an t-ualach ar an bhfostóir a chruthú go raibh 
sé riachtanach cosc a chur ar úsáid na Gaolainne san ionad oibre. Bheadh sé faoin 
gCoimisinéir Teanga cinneadh a dhéanamh an raibh an caighdeán sin sásaithe agus 
an raibh gá sa chás ar leith sin go gcuireadh cosc ar úsáid na Gaolainne. Arís táimid 
ag iarraidh cur le labhairt na Gaeilge sa tír seo seachas cead a thabhairt do daoine 
cosc a chur uirthi. Sin iad mo chuid moltaí. Táim tar éis dul tríothu go hachomair. 
 
Cathaoirleach: Gabhaim míle buíochas leis an Uasal Mac Cárthaigh. Tá an t-uafás 
oibre curtha isteach aige. 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: Gabhaim míle buíochas leis an Uasal Mac 
Cárthaigh as teacht isteach inniu. Is léir go bhfuil obair iontach déanta aige mar 
gheall ar na haighneachtaí atá curtha os ár gcomhair inniu. Is é sin an rud atá de 
dhíth ag an gcoiste seo, saineolaithe leithéid í an tUasal Mac Cárthaigh atá in ann a 
gcuid tuairimí a chur os ár gcomhair roimh an bpróiseas seo. Tá sé deacair 
fadhbanna a aimsiú ina chuid aighneachtaí. Molaim an chuid is mó dóibh.  
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Mar gheall ar an bpointe deireanach ar rith sé tríd, ba cheart go mbeadh dualgais ag 
baint le, ar a laghad, comhlachtaí atá ag feidhmiú sa tír seo ar bonn ceadúnais - na 
bainc, na comhlachtaí árachais, eagraíochtaí cosúil leis sin, agus fiú Vodafone agus 
na heagraíochtaí eile a fhaigheann ceadúnais ón Stát. Ba cheart go mbeadh na 
heagraíochtaí sin ag cur seirbhísí ar fáil i nGaeilge. Ar an gcéad dul síos, b'fhearr 
liom go mbeadh siad á dhéanamh as a stuaim féin. Ceapaim go huile is go hiomlán 
go mbaineann competitive advantage leis an nGaeilge. Ba cheart dóibh 
féidearthachtaí na Gaeilge a dhíol don phobal, ach níl sé sin ag tarlú go fóill. 
Ceapaim go bhfuil rudaí ag titim amach ag cúpla comhlacht le déanaí. 
Tá an-suim agam in Údarás na Gaeltachta. Bhí fadhb inniu i Rath Chairn mar gheall 
ar fhaitíos atá ar an gcomharchumann nach mbeidh aon choinníoll teanga ann le 
haghaidh forbartha i Rath Chairn sa todhchaí. Má thagann forbróir isteach agus má 
thógann sé 20 nó 30 teach istigh i Rath Chairn a bheidh lán le Béarlóirí, scriosfaidh 
sé sin an Ghaeltacht go huile is go hiomlán. Dá mbeadh an dualgas sin ar Údarás na 
Gaeltachta, athródh sé rudaí go huile is go hiomlán.  
 
Chuaigh mise agus Trevor Ó Clochartaigh thar timpeall na nGaeltachtaí go léir cúpla 
mí ó shin. Is é an rud a fuair muid amach ná nach mbíonn dearcadh dearfach ag an 
gcomhairle contae mar gheall ar an nGaeilge de ghnáth. 
 
Is mór an trua é sin. 
 
Maidir le comharthaí bóithre, is ait an rud é i ndáiríre, mar tá an Taoiseach i bhfabhar 
comharthaí bóithre agus tá an Teachta Ross i bhfabhar comharthaí bóithre, go huile 
is go hiomlán go dtí an méid céanna, ach tá fadhb ann i mo thuairim leis an Roinn 
féin. 
 
Feictear dom na buntáistí atá ag baint leis na Billí a bheith déanta as Gaeilge agus 
an córas dréachtaithe a bheith á dhéanamh ag an am céanna sa dá theanga. An 
fhadhb é sin mar gheall go mbeidh dualgas ar dhaoine díospóireacht a bheith acu ar 
dhá shaghas Bhille, is é sin beidh orthu dul tríd an dá cheann ag an am céanna de 
bharr go mbeidh tuiscint dhifriúil uaireanta ag focail áirithe i mBéarla agus i 
nGaeilge? An bhfuil aon taighde déanta maidir leis an gcostas a bheadh ag gabháil 
leis sin? Táim ag iarraidh a bheith i mo devil's advocate mar gheall ar na míbhuntáistí 
a bhaineann leis an gcóras sin. An chuid is mó atá ráite, aontaím go huile is go 
hiomlán leis. 
 
Cathaoirleach: Go raibh míle maith agat, a Theachta. 
 
Daithí Mac Cárthaigh Uasal: Tógfaidh mé an cheist mar gheall ar an dréachtú 
dátheangach ar dtús. Ní bheadh dualgas ann aon rud a phlé go dátheangach, mar 
bheadh an Bille á chur ar fáil mar áis. An rud atá i gCeanada, mar shampla, nuair atá 
ciall le baint as téacs atá dátheangach, labhraíonn siad mar gheall ar an riail 
chomhchéille nó an shared-meaning rule.  
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Caitheann siad súil ar an leagan Béarla agus ar an leagan Fraincise agus an leagan 
a chuimsíonn nó a chuimsítear ag an dá téacs. B'shin an leagan a théann siad leis. 
Tá go leor coinbhinsiún a bhaineann le reachtaíocht a fhorléiriú, agus b'shin ceann 
acu, agus nuair atáimid á dhéanamh le Bunreacht na hÉireann, 1937, cé go bhfuil 
forlámhas ag an leagan Gaeilge, fós féin níl an leagan Béarla gan tábhacht, mar rith 
an pobal an dá leagan ag an am céanna. Más féidir, tagtar ar an leagan gur féidir brí 
choiteann a bhaint as sa dá theanga. 
 
Ar ndóigh i bParlaimint na hEorpa táimid ag caint faoi 24 leagan, agus ní dóigh liom 
go bhfuil aon duine beo a bhfuil 24 teanga an Aontais Eorpaigh acu. Is éard a 
tharlaíonn ná go mbíonn coincheap i gceist. Céard a bhí i gceist ag an bParlaimint? 
Céard a bhí i gceist ag an Oireachtas? Cé acu an leagan is fearr a chuireann feoil 
agus cnámha ar an gcoincheap sin? Mura mbíonn ann ach dá theanga ní bhíonn 
deacracht ann, i ndáiríre. Bí cinnte go mbeidh plé ann sa dá theanga oifigiúla agus 
go mbeidh sé níos soiléire. 
 
Mar gheall ar chostas, arís ar ais, an fhadhb atá anois ann ná nach bhfuil siad ag 
caitheamh a dhóthain airgid ar Rannóg an Aistriúcháin faoi láthair. Sílim go raibh 
Tithe an Oireachtais os comhair an choiste seo, agus go dúradh go raibh os cionn 
300 Acht nach raibh aistrithe go Gaeilge go fóill nó nach raibh ar fáil. Tá sé sin soiléir 
ach dul isteach ar shuíomh idirlín an Taoisigh.  
 
Is cinnte go bhfuil airgead le caitheamh air sin ach nach bhfuil dóthain airgid á 
chaitheamh air i gcomparáid le háit a bhfuil an t-airgead cuí á chaitheamh ar 
reachtaíocht i nGaeilge, is é sin le rá san Aontas Eorpach, mar ní bhíonn siad ag rá, 
an gcaithfimid é seo a dhéanamh nó an féidir linn gan é a dhéanamh. Glacann siad 
leis an dualgas an reachtaíocht a chur amach go hilteangach agus déantar é. Seans 
go mba gá le foireann aistriúcháin i ngach Roinn Stáit, go mbeadh dlítheangeolaithe i 
ngach Roinn Stáit, go mbeadh daoine ag plé in oifig an dréachtóra pharlaimintigh 
agus go mbeadh daoine dátheangacha ag obair ansin. 
 
Nach bhfuilimid ag iarraidh an reachtaíocht is fearr a chur ar fáil, seachas dul ar ais 
agus é a leasú arís is arís eile? B'fhearr é a bheith i gceart ar dtús. 
 
Maidir le fadhb a bheith leis an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, caithfear 
an cheist a chur cé atá i gceannas. Táimid inár gcónaí i dtír dhaonlathach agus 
toghtar daoine chun smacht a choimeád ar an státchóras, agus is é sin an áit a 
dtagann baill an choiste isteach. Mura mbíonn na polaiteoirí ag cur brú ar an Rialtas 
buan, tarlóidh an rud a tharla faoin gcóras cumannach, is é sin b'ionann na polaiteoirí 
agus na státseirbhísigh, agus bhí an-easnamh orthu mar gheall ar rudaí a dhéanamh 
nua, i bpíosaí, mar nach raibh aon bhrú ag teacht ón bpobal nó ní raibh aon bhrú ag 
teacht ó na polaiteoirí anuas ar na státseirbhísigh. Seans nach raibh an córas chun 
oibriú, pé scéal é, ach níor chabhraigh sé nach raibh deighilt shoiléir idir na polaiteoirí 
agus an rialtas buan, agus níor chabhraigh sé nach raibh an brú anuas sin ann.  
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Caithfear ceist a chur cé atá i gceannas, mar tá an pobal ar a shon agus tá na 
polaiteoirí ar a shon. Caithfidh na státseirbhísigh géilleadh, mar sin an jab atá acu. 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín: Is leor sin, go raibh maith agat faoi sin. 
 
Cathaoirleach: An Teachta Ó Muineacháin le do thoil. 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin: Go raibh maith agat, a 
Chathaoirligh. Gabhaim buíochas don Uasal Mac Cárthaigh as a aighneas. Bhí sé 
an-chuimsitheach, bhí deis agam roinnt de a léamh, agus fiú amháin ó thaobh cur i 
láthair bhí an-chuid eolais ann agus go háirithe bhain mé an-tairbheach as nuair 
nach raibh sé á léamh go díreach. Bhí míniú ann agus bhí mé ábalta roinnt pointí a 
shoiléiriú ansin chomh maith. Tá cúpla ceist leagtha as an áireamh cheana féin agat. 
 
Tá moladh agat faoi ainm a úsáid as Gaeilge. Aontaím go huile is go hiomlán leat. Is 
aitheantas atá ann in ainm an duine, ina áit dhúchais agus tá sé fíorthábhachtach go 
mbeadh an córas ábalta plé leis agus nach mbeidís ag cur iallach ar dhuine é sin a 
athrú agus go mbeidís ábalta plé le duine lena ainm nó lena hainm mar atá sé. 
Aontaím go hiomlán leis sin. 
 
Bhí moladh aige mar gheall ar an nGaeilge á úsáid os comhair na gcúirteanna agus 
na mbinsí éagsúla eile agus luaigh sé an Workplace Relations Commission chomh 
maith. Cé chomh forleathan is a bhfeicfeá na binsí éagsúla a bheadh san áireamh 
leis sin?  
Tá mé ag smaoineamh, mar shampla, ar an Ombudsman - is féidir le duine iarratas 
tithíochta leis an gcomhairle contae, agus gan a bheith sásta leis sin, a bhogadh go 
dtí an Ombudsman - nó binse cúirte. Cé chomh forleathan nó an bhféadfá ainm 
cúpla eagraíocht eile a thabhairt a bheadh san áireamh? 
 
Maidir le comharthaí bóithre, aontaím go mba chóir go mbeadh an Ghaeilge ar 
chomhchéim agus an scéim a chinntiú mar gheall ar ainmneacha áiteanna sa 
Ghaeltacht. Faoi láthair, is an t-ainm Gaeilge atá ann. An chóir go mbeadh an t-ainm 
Béarla á úsáid? Ní dóigh liom gur chóir. Arís, ó thaobh aitheantais agus áite, ba chóir 
gur an leagan Gaeilge a bheadh ann. Ón tslí a bhfuil sé leagtha síos bheadh na 
comharthaí sin dátheangach. An féidir leis an bhfinné é sin a chinntiú, nach bhfuilimid 
ag moladh dul ar ais ansin? 
 
Daithí Mac Cárthaigh Uasal: Mar gheall ar ainmneacha, tá sé suimiúil, abair, do 
mhuintir na Gaeltachta, an duine is mó a bheadh ag labhairt Gaeilge sa bhaile, 
b'fhéidir gurb é sin an duine is mó a bheadh an leagan Béarla den ainm in úsáid aige 
nó aici. Is rud nádúrtha é sin, ní dhéanaim féin é ach is nós thar a bheith coitianta é. 
Cosúil leis an mbailitheoir béaloidis ó Dhún Caoin, tá dhá ainm orm, a deir sé, 
Seosamh Ó Dálaigh i mBéarla agus Joe Daly as Gaeilge.  
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Ba cheart é sin a aithint agus deis a thabhairt do dhaoine an dá leagan a úsáid má tá 
siad ag iarraidh dul leis an leagan Béarla nó dul leis an leagan Gaeilge, agus ní 
dóigh liom go mbeidh aon díchéillí leis sin. 
 
Maidir leis binsí, is binsí iad a thabharfadh ordú uathu, mar go bhfuil siad ar aon dul 
le cúirt. Ní bheadh an Ombudsman i gceist. Bheadh an PRTB i gceist, mar shampla 
agus an WRC. Bheadh na binsí a bhaineann le cúrsaí gairme i gceist chomh maith 
dá mbeadh smacht gairmiúil i gceist, mar shampla, Comhairle an Bharra. Tá an 
comhairle sin thart anois, ach maidir lena leithéid, bhfaighfeá binse triúr le Gaeilge 
agus cead dul ar aghaidh trí Ghaeilge agus gan a bheith thíos leis. Tá mé ag caint 
maidir le rudaí den saghas sin. D’fhéadfadh ordú a dhéanamh le haghaidh 
forfheidhmithe do chuid cearta, seachas gearán a dhéanamh ar an tslí sin. An bhfuil 
sé sin mínithe agam? 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin: Mar sin, bheadh duine ag dul 
isteach le habhcóide, ní bheadh an pobal ag dul isteach iad féin agus ag déanamh 
cur i láthair. 
 
Daithí Mac Cárthaigh Uasal: Is féidir é sin a dhéanamh sa Chúirt Uachtarach féin 
gan abhcóide in áit ar bith. 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin: Is féidir ach ní----- 
 
Daithí Mac Cárthaigh Uasal: Bíonn daoine ón Teach seo fiú, an t-iarAire Shatter 
mar shampla a sheas an fód dó féin, atá an-chumasach seasamh an fhóid dóibh féin 
sa Chúirt Uachtarach. 
Tagraím do na comharthaí bóithre. Luaigh mé go gcaithfear cloí leis an leagan a 
dhéanann Aire Stáit na Gaeltachta ordú ina thaobh agus i gcás áit sa Ghaeltacht, is 
logainm Gaeilge amháin a bheadh i gceist ansin. Baineann sé leis na horduithe. 
Bheadh fios níos fearr ag an Teachta Ó Cuív mar tá liosta fada orduithe 
logainmneacha Gaelach Gaeltachta agus tagraím do cheist Baile Bhúirne - B nó M. 
Bíonn cúrsaí le réiteach ansin. 
 
An Teachta Dála Ó Cuív: Tá gach rud maidir leis sin faoi smacht ag an gCoimisiún. 
 
Daithí Mac Cárthaigh Uasal: Ag an gCoimisiún Logainmneacha yes ach----- 
 
An Teachta Dála Ó Cuív: Tá na horduithe logainmneacha, ach níl siad i mBéarla----- 
 
Daithí Mac Cárthaigh Uasal: Is ea. 
 
An Teachta Dála Ó Cuív: Má deireann an t-ordú a dhéanann an t-Aire Stáit go 
baileach bh, is bh atá ann. Bíonn argóint faoin rud seo ach tá córas i bhfad níos fearr 
dul i gcomhairle ann anois ach is é an leagan údarásach ná an leagan a leagtar síos 
ag ordú an Aire Stáit. 
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Daithí Mac Cárthaigh Uasal: Is ait an méid spéis a chuireann daoine ann, mar 
shampla muintir Thamhnach an tSalainn i gContae Dún na nGall, Mountcharles. Is 
iontach go mbeadh daoine fiú i gceantar Galltachta ag cur suim sa leagan Gaeilge 
agus ag rá nach bhfuil siad sásta leis sin. Chomh maith leis sin, tagraím do muintir 
Chaiseal. Deireann siad gur Caiseal Mumhan a theastaíonn uathu agus teastaíonn 
Cathair Dún Iasc ó mhuintir na Cathrach. Is maith an rud é nuair a bhíonn daoine ag 
cur sa chúiteamh mar gheall air seo mar bíonn an Gaeilge i gceist ansin sa ghnáth 
dioscúrsa phoiblí. Tagraím do cúrsaí logainmneacha sa Ghaeltacht mar gheall ar na 
horduithe logainmneacha, is í an leagan Gaeilge amháin atá baileach ansin ó thaobh 
comharthaí bóithre de. Ní bheadh sé i gceist go mbeadh Ballyvourney nó Ballingeary 
nó a leithéid sin ar chomharthaí bóthar phoiblí. Bheadh cead ag daoine é a 
dhéanamh go príobháideach ar ndóigh más mian leo. 
 
An Teachta Dála Ó Cuív: Tá an méid atá curtha i láthair thar a bheith spéisiúil agus 
breathnóimid air. B'fhéidir go bhfuil ábhar Bille breise ann ach sin scéal eile. D'iarradh 
rud amháin faoi aistriú na mBillí. Nuair a bhí an tAcht á dhréachtú agus á réiteach 
agus sa triail, shíl muid go mbeadh sé thar cionn, go n-éireodh linn. D'éirigh le na 
hAchtanna agus iad sin a thabhairt suas chun dáta. Táimid thar 15 bliain ina dhiaidh 
sin agus níl siad déanta agus bheadh sé mícheart go hiomlán ceapadh gur chis 
airgid a bhí i gceist. Ní raibh riamh. Níor tháinig aon iarratas riamh ón Oireachtas le 
haghaidh foireann nó airgead agus bhí mise mar Aire go dtí 2011 le na Theachtaí a 
thiontaigh. Sin an fáth, má tá duine ag cuimhneamh ar an am, gur bhunaigh an 
Rialtas ag an am aonad aistriúcháin thiar sna Forbacha. Chomh maith leis sin, shíl 
muid go laghdódh muid an t-ualach ar fhoireann an Tí seo faoi cúram an chaighdeáin 
a chur faoin Rialtas, seachas faoi Thithe an Oireachtais. Ghearr an Rialtas a tháinig 
isteach i 2011 é sin ar ais. Níor thug siad é isteach. Le fírinne, baineadh leis ach ní 
ceist airgid a bhí ann. Theastaigh uathu é a dhéanamh because bhí muidne ag sárú 
an dlí. Bhí an tOireachtas ag sárú an dlí, ní muidne mar Rialtas. Níl aon ceannas ag 
an Rialtas ar an Oireachtas: tá ceannas ag an Oireachtas ar an Rialtas, mar is eol 
dúinn. 
 
Daithí Mac Cárthaigh Uasal: An Stát a bhí á shárú ach cá bhfuil an Stát? 
 
An Teachta Dála Ó Cuív: Sa chás seo níl aon ceannas ag an Rialtas, cinneadh 
Rialtais ar an Oireachtas is é an bealach eile thart air. 
 
Daithí Mac Cárthaigh Uasal: Sin an tábhacht a baineann le reachtaíocht an type 
seo is dócha. 
 
An Teachta Dála Ó Cuív: Is ea agus ní hea mar is eol don bhfinné. Tógadh isteach 
an reachtaíocht, thóg an Dáil agus an Seanad isteach an reachtaíocht maidir le 
haistriú na n-Achtanna. Níor fhéimhigh an tOireachtas féin an dlí a thug siad féin 
isteach agus ba bheag a raibh an Rialtas in ann a dhéanamh faoi sin. An t-aon 
dream a bhí in ann tada a dhéanamh faoi sin ná an tOireachtas. An t-aon smacht a 
bhí ag an Rialtas ag an am ná mar shaorú breis airgid, go dtabharfaí breis airgid. 
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Daithí Mac Cárthaigh Uasal: Bhí móramh ag an Rialtas san Oireachtas but ní féidir 
le sárú mar gheall air. 
 
An Teachta Dála Ó Cuív: Níl aon ionadaíocht ag an Rialtas ar Choimisiún Thithe an 
Oireachtais. 
 
Cathaoirleach: Níos----- 
 
An Teachta Dála Ó Cuív: No. Tá rud an-tábhachtach i gceist. I bprionsabal ní 
fhéadfadh éinne sárú ná ceartanna Billí a aistriú ach nuair nach bhfuilimid in ann na 
hacmhainní, ar cúis amháin nó ar chúis eile - ní ceist airgid atá ann, a fháil----- 
 
Daithí Mac Cárthaigh Uasal: Más féidir é a dhéanamh ba cheart é a dhéanamh 
agus caithfidh Tithe an Oireachtais----- 
 
An Teachta Dála Ó Cuív: Tá a fhios agam. 
 
Daithí Mac Cárthaigh Uasal: -----ag teacht aníos leis sin. 
 
An Teachta Dála Ó Cuív: Cad faoin rud a cheartaíonn----- 
 
Cathaoirleach: Bun agus barr an aistriúchán----- 
 
Daithí Mac Cárthaigh Uasal: Má tá parlaimint eile atá lonnaithe i Strasbourg á 
déanamh agus muna bhfuil sé a dhéanamh anseo tá droch chuma air. Beidh ar aon 
dream atá freagrach as dul ag plé leis. 
An Teachta Dála Ó Cuív: An tOireachtas féin atá freagrach. An t-aon lámh a 
bhféadfadh a bheith ag an Rialtas ann ná cúrsaí foirne a cheadú agus airgead a 
cheadú. Ní hé sin a rá céard a tharla tar éis 2011. 
 
Daithí Mac Cárthaigh Uasal: Bhí mise chun locht a chur ar Rialtas ar bith, nó ar 
dhream ar bith. Níl mé ach ag moladh cur chuige nua. 
 
An Teachta Dála Ó Cuív: No tá an finné ag rá go bhfuil fadhb airgid ann ach ní raibh 
fadhb airgid atá ann. 
 
Daithí Mac Cárthaigh Uasal: Cad é? 
 
An Teachta Dála Ó Cuív: Bheadh sé éasca dá mba fadhb airgid ba chiontach leis 
an rud. 
 
Daithí Mac Cárthaigh Uasal: Is ea. 
 
 
 



262 

 

 
 
 
 
An Teachta Dála Ó Cuív: Mar a deirim, agus ná bíodh amhras ar bith ach go bhfuil 
mé ag insint an fírinne, is é an cruthúnas ná gur chuir muid aonad aistriúchán ár 
gcuid féin because bhí caint ann ag an am go gcaithfimid na rialacháin a aistriú 
freisin agus ní raibh muid chun é a fhágáil faoi Thithe an Oireachtas anseo because 
ní raibh aon mhuinín ag éinne go ndéanfadh siad é. Sin a bhí i gceist againn a 
dhéanamh ag an am, go ndéanfadh an Rialtas é sin because tá siad sin faoi na 
Rannaí Stáit, faoi ord an Aire Stáit. Bhun muid aonad thiar sna Forbacha so cén fáth 
go gcuirfidh siad leis, mar bhí sé i gceist againn go ndéanfaí an t-aonad sin a aistriú 
do chuile Roinn Stáit chomh maith ar ghnáth rudaí laethúla ach chomh maith leis sin 
go ndéanfadh siad na horduithe Rialtais. Faraor ghéar cuireadh é sin ar ceal ach 
taispeánann sé sin go raibh dáiríreacht ann ó thaobh an Rialtais de ach go raibh an 
fhadhb sa Teach anseo. 
 
Cathaoirleach: Táimid beagnach críochnaithe agus táimid----- 
 
An Teachta Dála Ó Cuív: Bhí mise i bhfad siar. 
 
Cathaoirleach: Gabh mo leithscéal as cur isteach ort, an bhfuil aon rud eile le rá? 
 
An Teachta Dála Ó Cuív: Níl. 
 
Cathaoirleach: Tá mé ag smaoineamh ar an dréacht tuarascáil. Gabh mo leithscéal 
as cur isteach ort. Gabhaim buíochas don bhfinné. 
 
Daithí Mac Cárthaigh Uasal: Go raibh maith agaibh. Go n-éirí libh. 
 
Cathaoirleach: Tagraím don dréacht tuarascáil. Cuirfidh mé an cruinniú ar athló ar 
feadh cúpla nóiméad. Rachaimid isteach i seisiún príobháideach. 
 
Lean an coiste le gnó príobháideach ag 7.58 p.m. agus cuireadh an coiste ar fionraí 
ag 8.10 p.m. go dtí 4 p.m. ar an Máirt, an 1 Bealtaine 2018. 
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Aguisín 3: Finnéithe a leag Aighneacht os comhair an 
Chomhchoiste  

 
 
An Comhairle um Oideachas  Gaeltachta agus Scolaíochta 
 
Conradh na Gaeilge 
 
Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge 
 
Julian de Spáinn Uasal 
 
Dáithí Mac Carthaigh Uasal BL 
 
Pádraig Mac Fhearghusa Uasal 
 
Colm Mac Séalaigh Uasal 
 
Misneach 
 
Ite Ní Chionnaith Uasal 
 
Tadhg Ó Cruadhlaoich Uasal 
 
Cristóir Ó Faoláin Uasal 
 
Seán Ó Súilleabháin Uasal 
 
Muiris Siodóid Uasal 
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Aguisín 4: Finnéithe a labhair leis an gComhchoiste 
 
 
 
An Coimisinéir Teanga 
 
An Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Scolaíochta 
 
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta 
 
Conradh na Gaeilge 
 
Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge 
 
Dáithí Mac Carthaigh Uasal BL 
 
Misneach 
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Aguisín 5: Comhaltaí an Chomhchoiste 
 
 
 
An Teachta Dála Catherine Connolly – Cathaoirleach 
 
An Teachta Dála Pat the Cope Gallagher 
 
An Teachta Dála Brendan Griffin 
 
An Teachta Dála Fergus O’Dowd 
 
An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin 
 
An Teachta Dála Bríd Smith 
 
An Teachta Dála Peadar Tóibín 
 
An Seanadóir Rónán Mullen 
 
An Seanadóir Brian Ó Domhnaill 
 
An Seanadóir Niall Ó Donnghaile 
 
An Seanadóir Joe O’Reilly 
 
 
 


