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A Chathaoirligh agus baill an choiste ,táim thar a bheith sásta chun a bheith anseo os comhair 

an choiste chun aon ceisteanna a fhreagairt atá agat maidir leis an Éirchód. Tuigim go ba 

mhaith leis an gcoiste smaoineamh faoi chursaí atá bunaithe ar thuairiscí ón coimisinéir 

teanga, faoi logainmneacha gaeltachta  atá ar fáil as béarla in Éirchód chomh leis an leagan 

gaeilge 

Tá a fhios againn faoi na fadhbanna atá ag an gcoimisinéir teanga agus tá dóchas againn go 

mbímid in ann chun cabhair a thabhairt don choiste agus a gcuid ceisteanna inniu. 

Ceapadh “Capita Business Support Services Ireland” Ón t-aire cumarsáide,fuinneamh agus 

acmhainní nádúrtha mar bhí cáil ag an t-oifig ansin i 2013 chun an córas postchóid in Éirinn 

mar postchód a fhorbairt agus a bhainistiú. 

Tá an bunachar Éirchód tógtha ag úsáid sonraí a chur ar fáil ón an post gepdirectory limited 

atá ceandúnaithe. Tá an cheann seo an seoladh amháin atá isteach san chóras Eircode mar 

atá leagtha amach i dtéarmaí sa chomhaontaithe “capita’s business  support services Ireland” 

chun an córas “Eircode” a úsáid.  

Níl aon cead ag “Eircode” chun an seoladh seo a athrú.Tá cead ag “Eircode” chun códanna 

alfa-uimhiriúil a thabhairt, (eircodes a thugtar orthu)  chuig seoltaí poist laistigh den stát, ón 

bunachar seo agus chun an bunachar “Eircode” a chaomhnú mar atá ar fáil  chun a cheadúnas 

a sholáthraíonn an fheidhmiúlacht taobh thiar den “finder web application”.   

  

Maidir le seoltaí sna ceantair ghaeltachta, úsáideann Eircode na seoltaí  poist mar atá léirithe 

I “ An post geodirectory database”. Nuair atá daoine ag cuardach “eircodes” nó seoltaí I 

gceantair ghaeltachtsa san iarratas aimsirtheoir, áfach chuir na seoltaí na leaganacha gaeilge 

I láthair. Chun na leaganacha béarla a fheiceáil ní mór d’úsáideoirí cliceáil ar chluaisín ar leith 

atá marcáilte béarla chun an leagan béarla den seoladh sin a chur I láthair.  

 

Gach ráite,faighimid liosta seoltaí nua nó nuashonraithe ó “An post geo directory” atá 

comhtháíthe ansin I gcóras “Eircode”. Agus Éirchód  a oibriú again, tugaimid cúram mór dúinn 

a chinntiú a n-aithnímid I gceart  na seoltaí atá suite laistigh de cheantair ghaeltachta agus a 

shonrú  go bhfuil na seoltaí seo réamhshocraithe ar a leagan gaeilge, nuair a dhéantar 

cuardach orthu sa aimsitheoir “eircode”. 



Freisin, tá gach suíomh Eircode ar fáil as gaeilge agus tá seirbhísí custaiméirí ar fáil do 

chainteorí gaeilge agus mar sin bíonn custaiméirí in ann  a gcuid ceisteanna a fhregairt trí 

ríomhphost, tríd an bpost nó ar an bhfón as gaeilge 

 Cé go bhfuil seoltaí I gceantair ghaeltachta réamhshocraithe ar na leaganacha gaeilge afách 

capita business support services níl éire  I dteideal leganacha béarla de na seoltaí seo a bhaint 

go haontaobhach ó  

Tá conradh againn chun éirchód a oibriú  mar sheirbhís phoiblí agus chun an conradh seo a 

chomhlíonadh de réir a théarmaí. Mar atá fhios agat tugann tuarascáil monatóireachta teanga 

an coiminisiúr a foilsíodh I mí iúil an bhliain seo caite, breac  chuntas go dtiteann aon dualgas 

teanga a bhaineann le húsáid logainmneacha Gaeltachta ar an roinn comhshaoil,aeráide agus 

cumarsáide  ach níl sé ar an Eircode féin nó ar an post. 

Tá a fhios agam go dianmhaith an tábhacht a bhainenann le obair an choiste lena chinntiú go 

gcloítear le rialacha reachtúla teanga. Mar sin, Tá sé ar fheabhas go bhfuil deis ann anois chun 

hun freagraí a thabhairt ar aon cheisteanna  ó chomhaltaí an choiste seo nó chun soiléiriú a 

thabhairt. 


