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Ráiteas Tosaigh Iomlán ag Hildegarde Naughton 

Aire Stáit Iompair 

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 

Logainmneacha Gaeilge i gCás Éirchóid 

2 Márta 2022 

 

Táim buíoch den Chathaoirleach agus den Choiste as an deis seo mionsonraí a chur 

i láthair maidir le tuairisc an Choimisinéara Teanga ar fheidhmiú scéim theanga na 

Roinne, faoi mar a bhaineann sí le logainmneacha Gaeltachta. 

Cúlra:  

1. Ba é an tátal a bhí i dTuairisc Fiosrúcháin 20155 gur sháraigh an Roinn 

Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, mar a tugadh uirthi san am, a 

dualgas reachtach teanga i leith a scéim theanga a chomhlíonadh. Ar bhreithniú 

ionchur na Roinne, d'eisigh An Coimisinéir Teanga tuairisc dheiridh ina 

ndearnadh seacht moladh a bhí le cur i bhfeidhm ag an Roinn. Ghlac an Roinn 

le gach moladh agus cuireadh tús leis an bhfeidhmiú. 

2. In 2018 d'iarr An Coimisinéir Teanga uasdátú ar dhul chun cinn ar na moltaí, mar 

atá, réiteach aon neamhréir in úsáid logainmneacha i mbunachar sonraí an 

LogEolaire. Lena chois sin, cuireadh saincheist nua in iúl don Roinn a bhaineann 

le gearáin a fuair An Coimisinéir Teanga go raibh comhlachtaí príobháideacha 

ag úsáid seoltaí agus ainmneacha daoine i mBéarla seachas ina dteanga 

bhunaidh, an Ghaeilge. 
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Comhlíonadh na Scéime Gaeilge 

3. Chuir an Roinn na socruithe riachtanacha i bhfeidhm chun a chinntiú go n-

úsáidtear logainmneacha oifigiúla Gaeltachta mar réamhshocrú ar chúiseanna 

oifigiúla i leith chomhlíonadh ár Scéim Theanga Oifigiúil, Acht na dTeangacha 

Oifigiúla, Acht na Logainmneacha agus Ordú na Logainmneacha mar a 

achtaíodh. Áirítear leis na socruithe seo: 

a. Tiomantas a shocrú chun a chinntiú go dtugtar faoinár n-oibleagáidí faoi Acht 

na dTeangacha Oifigiúla ar bhonn incriminteach trí Scéimeanna Gaeilge 

reatha agus Scéimeanna a bheidh againn feasta. Tá tiomantas sa scéim 

reatha formhór na seirbhísí a chur ar fáil go dátheangach ach sonraítear 

freisin go bhféadfadh tionchar a bheith ar an dul chun cinn a mbeifí ag súil 

leis dáiríre ag srianta ar acmhainní agus ar earcaíocht san earnáil phoiblí. 

Dála scéimeanna a bhí ann cheana, pléifear leis an gCoimisinéir aon teip i 

dtiomantais a fheidhmiú go hiomlán. Táimid iomlán tiomanta do theacht ar 

réitigh in aon réimse nach bhfuilimid ag déanamh dul chun cinn, ar aon chúis, 

faoi mar atá beartaithe trínár scéim; 

b. Tá béim ar leith inár scéim reatha ar oiliúint agus feasacht. Tá oiliúint sa 

Ghaeilge ar fáil d'aon bhall foirne ar mian leo dul ina ceann. Thug an 

tOifigeach Gaeilge oiliúint feasachta do bhaill foirne agus do bhainisteoirí 

chun aird a tharraingt ar ár bhfreagrachtaí faoin Acht; na seirbhísí agus 

gníomhaíochtaí mar ar chóir aird chuí a thabhairt ar an nGaeilge (lena n-

áirítear soláthar seirbhísí, foilsiú croíthuairiscí/straitéisí, agus gníomhaíochtaí 

rannpháirtíocht phobail); agus croí-oibleagáidí reachtúla eile ar chóir baill 

foirne a bheith ar an eolas fúthu; 
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c. Cé nach dtugtar go sonrach i Scéim reatha na Roinne faoin gceist a 

bhaineann leis an aird chuí a thabhairt ar ár n-oibleagáidí Gaeilge nuair a 

fheidhmítear conarthaí seirbhíse, aibhseofar an tiomantas seo in aon oiliúint 

agus feasacht a chuireann Oifigeach Gaeilge na Roinne ar fáil; agus 

d. Tá mo Roinn chun a scéim reatha a uasdátú go luath agus cé go bhforáiltear 

le Leasuithe 2021 ar Acht na dTeangacha Oifigiúla Caighdeán Gaeilge 

d'fhorais phoiblí a chur in ionad chóras na Scéimeanna, leanfaidh an Roinn 

de scéim uasdátaithe a ullmhú mar bheart eatramhach go dtí go mbunófar 

córas caighdeán. 

 

4. Sular seoladh an Córas Náisiúnta Postchóid, Éirchód, ba í Éire an t-aon tír 

amháin san AE agus san ECFE nach raibh córas náisiúnta postchóid aici, le cois 

35% de gach foirgneamh sa stát ag roinnt seoladh le foirgnimh eile i.e. foirgnimh 

a raibh seoltaí neamhuathúla acu. Seo an figiúr is airde san ECFE agus tá 

tionchar diúltach aige go háirithe ar dhaoine agus ar ghnólachtaí i gceantair 

thuaithe na hÉireann a bhfuil rochtain níos fearr uathu ar earraí agus seirbhísí. 

Tugadh Éirchóid isteach chun soláthar níos fearr seirbhísí a éascú do 

ghnólachtaí agus do dhaoine agus an fhadhb a bhaineann le seoltaí 

neamhuathúla an stáit a réiteach. Cuirtear Éirchód leis an líne dheiridh de 

sheoladh agus cuirtear ar fáil aimsitheoir suímh uathúil do gach foirgneamh. Dá 

thoradh seo, ní gá seoladh foirgneamh ar fud an stáit a athrú agus a 

athcheapadh. 

Is é bunachar sonraí an LogEolaire atá mar bhonn agus taca ag córas Éirchóid. 

Is é seo an ghné atá mar chomhéadan custaiméirí Bhunachar Sonraí Náisiúnta 
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Foirgneamh An Post (CAD) agus é ceadúnaithe ag Capita ó LogEolaire An Post, 

fochomhlacht de chuid An Post, agus Suirbhéireacht Ordanáis Éireann (OSi). 

 

5. I ndiaidh na moltaí a rinne an Coimisinéir Teanga in 2015 a bhain le huasdátú 

bhunachar sonraí an LogEolaire le logainmneacha Gaeilge de chuid na 

Gaeltachta, d'fhostaigh Capita Foras na Gaeilge, Brainse na Logainmneacha 

(An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta), an Coimisiún 

Logainmneacha, agus Conradh na Gaeilge le bheith ag obair le LogEolaire An 

Post chun bunachar sonraí an LogEolaire a ailíniú le bunachar sonraí na 

Logainmneacha. An toradh a bhí air seo go ndéantar uasdátuithe rialta ar 

neamhréireanna i bunachar sonraí an LogEolaire. 

Tá an Coimisiún Logainmneacha ag leanúint de chomhad de logainmneacha 

Gaeilge a athraíodh, a ceartaíodh nó a uasdátaíodh a chur ar fáil do APG. 

Cuimsítear na huasdátuithe seo i mbunachar sonraí an LogEolaire a thugtar do 

Capita chun Éirchóid nua a shannadh agus seoltaí atá ann cheana a uasdátú. 

6. Moladh sa Tuairisc Fiosrúcháin go ndéanfadh an Roinn seacht mbeart agus 

shonraigh an Coimisinéir Teanga go raibh gach páirtí leasmhar ag gníomhú 

chun a chinntiú go gcomhlíontar Orduithe Logainmneacha. 

 

Gearáin 

7. D'ardaigh an Coimisinéir Teanga pointe níos leithne maidir le gearáin a 

fhaightear go raibh comhlachtaí príobháideacha ag úsáid seoltaí agus 

ainmneacha daoine i mBéarla seachas ina dteanga bhunaidh, an Ghaeilge. 

Glacadh leis go raibh de shaoirse ag comhlachtaí príobháideacha a leagan féin 
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de sheoladh a úsáid ach shonraigh an Coimisinéir Teanga go réiteofaí an cheist 

fosta dá mba é an leagan Gaeilge amháin de logainmneacha Gaeltachta a 

chuirfí ar fáil sa chóras Éirchóid. 

8. Aithním gur dona an cás é nuair a úsáideann comhlachtaí príobháideacha 

seoltaí agus ainmneacha daoine i mBéarla seachas ina dteanga bhunaidh, an 

Ghaeilge. Is mian liom a shoiléiriú, áfach, nach bhfuil agus nach raibh riamh 

ainmneacha daoine sa chóras Éirchóid. 

9. Maidir le gearáin go bhfaigheann daoine aonair litreacha lena seoltaí aistrithe go 

Béarla, is tábhachtach a mhaíomh gurb iad seoltaí postais An Post is cothroime 

le dáta atá mar bhonn agus taca ag an gcóras Éirchóid agus is i nGaeilge agus i 

mBéarla araon atá na logainmneacha Gaeltachta. 

10. Thabharfainn do m'aire fosta go bhfuil a leaganacha féin ag comhlachtaí 

príobháideacha de sheoltaí ina mbunachair shonraí, chomh maith leis an iliomad 

leaganacha de sheoltaí don fhoirgneamh céanna. Chun ceist seo an iliomad 

leaganacha de sheoltaí a réiteach, ní dhéanann comhlachtaí ach Éirchóid a chur 

lena mbunachar sonraí féin, bídís i nGaeilge nó i mBéarla nó sa dá theanga. 

Ceist oibríochta agus cinneadh tráchtála do na comhlachtaí féin é úsáid 

bunachair shonraí seoltaí ag comhlachtaí príobháideacha. Níl aon ról ag mo 

Roinn ina leith seo. 

11. Tá curtha in iúl ag An Post do mo Roinn nach féidir leo seoltaí poist Béarla a 

bhaint as a gcóras sórtála poist do cheantair Ghaeltachta óir: 

a. d'fhéadfadh sé seo dul i bhfeidhm ar mhéadrachtaí cáilíocht seirbhíse maidir 

le seachadadh poist faoi mar atá socraithe ag an rialálaí postais, An 

Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg); 
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b. Tá caighdeáin cháilíocht seirbhíse socraithe ag ComReg ina bhfuil iallach ar 

An Post 94% de phostas tosaíochta aon mhíre a phostáiltear sa Stát a 

sheachadadh sa Stát ar an gcéad lá oibre eile agus 99.5% de phostas den 

saghas a sheachadadh faoi cheann trí lá oibre; 

c. Dá mbainfí seoltaí poist Béarla, deacrachtaí tromchúiseacha teicniúla an 

toradh a bheadh air i dtaca le sórtáil agus seachadadh poist. Tá sé seo 

amhlaidh toisc leaganacha éagsúla i mBéarla agus i nGaeilge araon de 

sheoltaí i dtrealamh sórtála An Post a úsáidtear le meaitseáil leis an seoladh 

a bhíonn ar litreacha a sheoltar. Mura dtagtar ar aon mheaitseáil, is gá an litir 

a shórtáil de láimh nó a chur ar ais chuig an seoltóir; Lena chois sin, 

d. Dá mbainfí an leagan Béarla de sheoltaí i gceantair Ghaeltachta, bheadh 

tionchar diúltach ar an monatóireacht cháilíochta atá i bhfeidhm le haghaidh 

seachadadh poist. 

12. Chun a chinntiú go n-ailínítear an córas Éirchóid, ar bonneagar postais é ar 

bhonn neamhfhisiciúil, go beacht le gréasán postais An Post, mar an soláthraí 

uilíoch seirbhís phostais, tá seoltaí postais An Post mar bhonn agus taca ag 

Éirchód. Is ar an gcúis seo nach de théarmaí tagartha Capita é an leagan de 

sheoltaí poist a úsáidtear sa chóras Éirchóid a athrú go haontaobhach. 

13. Chomh maith leis seo, tá de rogha ag daoine an leagan Gaeilge den seoladh 

poist a úsáid nó leagan eile de na seoltaí is mó úsáid sa Ghaeltacht. Níl le 

déanamh ach Éirchód a chur leis an seoladh is fearr leo agus ní gá an seoladh a 

athrú. 
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Úsáid Logainmneacha Gaeilge in Éirchód 

14. Le linn na céime dearaidh d'Éirchóid, bhí Capita ag obair i bpáirt leis an 

gCoimisinéir Teanga chomh maith le Foras na Gaeilge agus Conradh na 

Gaeilge chun a chinntiú go gcomhlíontar ár n-oibleagáidí reachtúla maidir leis an 

nGaeilge. 

15. I scaipeadh ráithiúil Éirchód ag Capita ar cheantair Ghaeltachta, is é an 

réamhshocrú gurb iad na seoltaí poist Gaeilge amháin a úsáidtear, faoi mar atá 

curtha ar fáil ag An Post agus eisithe ag LogEolaire An Post (APG) do Capita. 

Áirítear leis seo fosta uirlis suíomh gréasáin Aimsitheoir Éirchóid agus an leagan 

Gaeilge den seoladh an réamhshocrú nuair a bhítear ag cuardach 

logainmneacha Gaeltachta de réir an tseolta nó an Éirchóid. 

16. Lena chois sin, tá suíomh gréasáin Éirchóid agus Aimsitheoir Éirchóid araon ar 

fáil i nGaeilge agus tugtar freagra Gaeilge ar cheisteanna custaiméirí a 

fhaightear de r-phost, sa phost agus ar an teileafón ag deasc tacaíochta Capita. 

17. Ar deireadh, nuair is gá logainmneacha Gaeilge a chuardach, is iad na mapaí is 

déanaí amháin a úsáidtear ar shuíomh gréasáin Aimsitheoir Éirchóid arna 

bhfoilsiú ag Suirbhéireacht Ordanáis Éireann (OSi) ina léirítear an leagan 

Gaeilge amháin de logainmneacha Gaeltachta trí Sheirbhís Mhapála Gréasáin 

OSi GeoHive. 

18. Bíonn an Coimisiún Logainmneacha ag obair i bpáirt le OSi chun a dtairseach 

mapaí ar líne GeoHive a uasdátú leis na logainmneacha Gaeltachta is déanaí. 
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Focail Scoir 

Leanfaidh mo Roinn leis an gcomhoibriú leis an gCoimisinéir Teanga, An Post, 

LogEolaire An Post (APG), Suirbhéireacht Ordanáis Éireann (OSi), An Coimisiún 

Logainmneacha agus Capita ar úsáid logainmneacha oifigiúla Gaeilge i gceantair 

Ghaeltachta. 

Táim lánchinnte, áfach, go bhfuil a cuid oibleagáidí comhlíonta ag mo Roinn faoi 

Acht na dTeangacha Oifigiúla agus go ndearnadh gach beart a d'fhéadfaí a 

dhéanamh chun a chinntiú go n-úsáidtear logainmneacha oifigiúla na Gaeltachta. 

Táim toilteanach aon cheist eile a bheadh agat a fhreagairt. 

Go raibh maith agat, a Chathaoirligh 

 

 


