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Fóram daonlathach phobal na Gaeilge ó 1893 Uimhir Charthanachta: CHY 3094 

da 

 

Cur i láthair ó Chonradh na Gaeilge 

 

do Bhuan-Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán 

 

07 Márta 2018 
 

 

 

A Chathaoirligh, a Theachtaí Dála agus a Sheanadóirí, ba mhaith liom tréaslú, ar dtús, le 

Cathaoirleach, le baill agus le foireann an Bhuanchoiste seo as an obair mhaith thábhachtach 

atá ar siúl agaibh ó a bunaíodh an Bhuan-Chomhchoiste. Aithním i measc na hoibre sin, an 

tuarascáil a d’eisigh sibh ar bhur dtoscaireacht ar na hoileáin, an tuarascáil ar straitéis óga don 

Ghaeltacht, an tacaíocht tugtha agaibh don oideachas Gaeilge agus Gaeltachta, Raidió Rí-Rá, 

Acht ó thuaidh agus neart eile. Tá sé fíor-thábhachtach go bhfuil an Buan-Chomhchoiste seo 

ann agus guím gach rath ar bhur gcuid oibre.  

 

Ba mhaith liom buíochas a ghabhail, ar son an Chonartha, as an deis cur i láthair a dhéanamh 

libh 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 bhur gcabhrach, tionchar a imirt ar an reachtaíocht ag gach céim 

den Acht agus é ag dul tríd Tithe an Oireachtais. Cuireadh ár n-aighneacht chugaibh don 

phróiseas atá ar siúl ag an mBuan-Chomhchoiste 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 libh agus cur síos a dhéanamh ar na ceannteidil, in ár dtuairim, atá in 

easnamh ó na ceannteidil foilsithe ag an bpointe seo. 

 

Mar eolas agus go gasta,  

 Níl aon mholtaí againn do ceannteideal 1, 2, 3 

 Táimid ag tacú le ceannteideal 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 agus 14 

 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 

 Táimid ag tacú le ceannteideal a 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 
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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 leor daoine, nach bhfuil an pobal ar an eolas 

ar na seirbhísí atá ar fáil ón Stáit trí Ghaeilge tríd is tríd, faoi láthair, agus ní dhéantar 

beagnach aon tairiscint gníomhach sa chás go bhfuil seirbhís ar fáil trí Ghaeilge.  

 

Nil 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 Bhuan-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%.  

 

Teip a bhí ag gach Rialtas ó na 1970í 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 

leasuithe 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 AE 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 AE, 

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 seo sa Bhreatain Bheag, san Alban agus i dtíortha eile le breis is 

teanga oifigiúil amháin ar fud an domhain. Bhí an Taoiseach reatha, Leo Varadkar, 

nuair a bhí sé ina Aire Iompair ar son an mholadh seo. Chuir Cathaoirleach an 
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Comhchoiste Oireachtais ar Iompair, Fergus Ó Dubhdha, in iúl ag an gcoiste seo roimh 

na Nollaig go raibh sé ar son 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 m.sh. an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge  

 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, m.sh. Dublin Bikes 

 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 Rialtais 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 

 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  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 

 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 mí-cheart é ar gá á 

chosc má táimid le cur le húsáid na Gaeilge sa tsochaí seo 

 

Go raibh maith agaibh as éisteacht liom inniu agus ba bhreá linn aon ceisteanna atá agaibh a 

fhreagairt nó aon soiléiriú atá ag teastáil uaibh a thabhairt. 
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