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Stádas Dlí na Logainmneacha Gaeilge: Amlíne 

1. Ní raibh ag gach logainm ach aon leagan dlíthiúil amháin ó bunaíodh an Stát in 1922. 

An leagan Béarla a bhí i bhformhór glan na leaganacha dlíthiúla seo (m.sh. Dublin, 

Kilkenny, Dunquin, Carraroe, Gweedore; eisceachtaí: [Kingstown →] Dún Laoghaire, 

srl.). 

2. Bunaíodh an Coimisiún Logainmneacha in 1946 chun foirmeacha Gaeilge údarásacha 

de logainmneacha a chur ar fáil chun críocha oifigiúla. 

3. Bunaíodh an Brainse Logainmneacha mar chuid de Shuirbhéireacht Ordanáis na 

hÉireann sna 1950idí chun taighde a dhéanamh ar son an Choimisiúin Logainmneacha. 

Aistríodh an Brainse Logainmneacha chuig an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta 

& Oileán in 1999, agus is cuid den Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, 

Spóirt agus Meán é anois.  

(Nóta eolais: Ní raibh aon bhaint riamh ag an Bhrainse Logainmneacha ná ag an Choimisiún 

Logainmneacha le logainmneacha Béarla.) 

4. Scoireadh an Coimisiún Logainmneacha in 2012 agus bunaíodh an Coiste 

Logainmneacha (coiste neamhreachtúil) ina ionad. Tá na feidhmeanna céanna ag an 

Choiste (a fheidhmíonn go hiomlán pro bono) is a bhí ag an Choimisiún 

Logainmneacha. 

5. D’fhoilsigh an Coimisiún Logainmneacha Ainmneacha Gaeilge na mBailte Poist in 

1969, saothar a bhí bunaithe ar an taighde a rinne an Brainse Logainmneacha. Ach fós 

ní raibh stádas dlíthiúil ag na hainmneacha Gaeilge sa leabhrán sin. 

6. Ritheadh an tAcht Logainmneacha (Foirmeacha Gaeilge) in 1973. 

(https://www.irishstatutebook.ie/eli/1973/act/24/enacted/ga/print.html ) 

‘… is iontamhail i nGaeilge do logainm a bheidh sonraithe san ordú, forléireofar i ndoiciméad 

dlíthiúil, mura léir a mhalairt d'intinn, é nó iad a bheith ar chomhbhrí agus ar chomhfheidhm 

agus ar chomhéifeacht leis an logainm a bheidh sonraithe amhlaidh.’ 

.i. níor thug an tAcht stádas dlíthiúil don logainm Gaeilge, ach é a bheith inchurtha leis 

an logainm dlíthiúil Béarla. 

https://www.irishstatutebook.ie/eli/1973/act/24/enacted/ga/print.html
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7. An tOrdú Logainmneacha (Foirmeacha Gaeilge) (Uimh. 1) (Postbhailte), 1975.  

( https://www.irishstatutebook.ie/eli/1975/si/133/made/ga/print ) 

Tá sé seo bunaithe den chuid is mó ar na logainmneacha sa leabhrán Ainmneacha 

Gaeilge na mBailte Poist (1969) agus thug stádas teoranta do na logainmneacha sin 

faoi Acht 1973. 

8. Leagtar amach i gCuid 5 (ailt 31 go 35) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003: 

https://www.irishstatutebook.ie/eli/1975/si/133/made/ga/print
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Impleachtaí na bhforálacha ginearálta i dtaobh logainmneacha atá san Acht (an Stát trí chéile) 

Foráiltear le halt 32 den Acht gur féidir le hAire na Gaeltachta orduithe logainmneacha a eisiúint ag 

dearbhú an leagain Gaeilge de logainmneacha.  

I gcás go bhfuil Ordú Logainmneacha i bhfeidhm, tá dualgas ar chomhlacht poiblí faoi na Rialacháin 

atá déanta faoi Alt 9(1) den Acht an leagan oifigiúil den logainm a shonraítear san Ordú sin a úsáid, 

tar éis dátaí áirithe, sna cásanna seo a leanas: 

• I gceannteidil stáiseanóireachta ar stáiseanóireacht nua a úsáideann an comhlacht poiblí ó 1 

Márta 2009. 

• I gcomharthaí nua a chuireann an comhlacht poiblí ar aon suíomh ó 1 Márta 2009. 

• I bhfógairt thaifeadta bhéil déanta ag an gcomhlacht poiblí nó thar a cheann ó 1 Márta 2013. 

  

Impleachtaí na bhforálacha atá san Acht (logainmneacha Gaeltachta go sonrach) 

Ní mór do na comhlachtaí poiblí úsáid a bhaint as an leagan Gaeilge den logainm Gaeltachta mar atá 

sé san Ordú Logainmneacha sna cásanna seo a leanas: 

• In aon Acht den Oireachtas nó in aon Ionstraim Reachtúil déanta tar éis theacht i bhfeidhm 

an Ordaithe Logainmneacha. 

• I léarscáileanna ullmhaithe agus foilsithe ag Suirbhéireacht Ordanáis Éireann nó le cead uaithi 

ar 1 Eanáir 2005 nó dá éis sin, agus a bhfuil a gcuid scálaí de réir aon cheann de na scálaí ó 

1:1 go 1:9,999 agus an dá scála sin san áireamh. 

• Ar chomhartha bóthair nó sráide arna chur suas ag údarás áitiúil nó thar a cheann. 

  

Taobh amuigh de na dualgais sin a shonraítear ar na comhlachtaí poiblí a shonraítear san Acht, 

d’fhéadfadh dualgais shonracha bhreise a bheith ar chomhlacht poiblí de thoradh na scéime teanga 

atá aontaithe ag an gcomhlacht sin le hAire na Gaeltachta. Mar shampla, i scéim teanga Raidió 

Teilifís Éireann, 2019-2022 (lch. 23) sonraítear an méid seo a leanas: 

  

“Cinnteoidh RTÉ go n-úsáidtear an leagan oifigiúil Gaeilge de logainmneacha Gaeltachta sa 

chraoltóireacht agus sa chomhfhreagras uile.” 

  

Fágann an fhoráil sin i scéim teanga RTÉ gurb é an leagan Gaeilge de gach logainm sa Ghaeltacht a 

chaithfidh an eagraíocht sin a úsáid agus é ag craoladh agus i gcomhfhreagras. 
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Na hOrduithe Logainmneacha Gaeltachta 

  

An tOrdú Logainmneacha (Ceantair Ghaeltachta), 2004[1]: 

• Aonaid riaracháin (bailte fearainn don chuid is mó): 2065 logainm. 

• Paróistí dlí, barúntachta, toghranna ceantair, gnéithe eile: 254 logainm. 

• Iomlán: 2319 logainm. 

An tOrdú Logainmneacha (Ceantair Ghaeltachta), 2011:[2] [3] 

(Logainmneacha nach bhfuil san áireamh san Ordú Logainmneacha (Ceantair Ghaeltachta), 2004.) 

• Dún na nGall: 2177.  

• Gaillimh: 1683.  

• Ciarraí: 1186.  

• Maigh Eo: 799. 

• Corcaigh, 155.  

• Port Láirge: 45.  

• An Mhí: 26. 

Iomlán: 5071 logainmneacha. 

  

An líon iomlán logainmneacha sa dá Ordú Logainmneacha (Ceantair Ghaeltachta): 7390 

  

   

  

  

 
[1] https://www.logainm.ie/download/an-tordu-logainmneacha-ceantair-ghaeltachta-2004.pdf 
[2] https://www.logainm.ie/download/an-tordu-logainmneacha-ceantair-ghaeltachta-2011.pdf 
[3] Dearbhaítear leis an Ordú seo na leaganacha oifigiúla Gaeilge de logainmneacha sna Ceantair Ghaeltachta nach logainmneacha riaracháin 
iad a léirítear ar léarscáileanna na Suirbhéireachta Ordanáis ar scála sé orlach don mhíle (1:10,560) agus nach gclúdaítear san Ordú 
Logainmneacha (Ceantair Ghaeltachta), 2004. Faoi réir forálacha alt 33(1) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003, níl aon fheidhm ná éifeacht 
a thuilleadh leis an leagan Béarla de na logainmneacha seo ar agus ón 1 Samhain 2011. 

https://www.logainm.ie/download/an-tordu-logainmneacha-ceantair-ghaeltachta-2011.pdf
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An Brainse Logainmneacha  

1. Bunaíodh an Brainse Logainmneacha mar chuid de Shuirbhéireacht Ordanáis na 

hÉireann sna 1950idí chun taighde a dhéanamh ar son an Choimisiúin Logainmneacha. 

Aistríodh an Brainse Logainmneacha chuig an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta 

& Oileán in 1999, agus is cuid den Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, 

Spóirt agus Meán é anois.  

2. Is iad seo a leanas na dualgais atá ar an mBrainse: 

a. Taighde a dhéanamh ar son an Choiste Logainmneacha (ceaptha ag an Aire 

Gaeltachta) chun leaganacha údarásacha Gaeilge d’ainmneacha bailte 

fearainn, aonad riaracháin eile agus gnéithe aiceanta a chur ar fáil don phobal 

agus don Stát. 

b. Freastal a dhéanamh ar son an Choiste Logainmneacha ar chomhfhreagras faoi 

logainmneacha (reatha agus stairiúla araon) ón phobal agus ó eagrais Stáit. 

Freastal a dhéanamh ar chomhfhreagras faoi shráidainmneacha ó na húdaráis 

áitiúla.  

c. Comhoibriú le Fiontar (Scoil na Gaeilge, DCU) i bhforbairt agus cothabháil 

Bunachar Logainmneacha na hÉireann.  

d. Ailt acadúla fhoilsiú faoi logainmneacha agus cúrsaí gaolta leo; ag freastal ar 

agus ag tabhairt léachtaí ag comhdhálacha faoi logainmneacha, chomh maith 

le freastal ar an phobal trí léachtaí poiblí, 7rl. a dhéanamh.  
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Staid na hoibre sa Bhrainse Logainmneacha: 

1. Orduithe Logainmneacha a rinneadh go dtí seo (bailte fearainn, lárionaid daonra agus 

dúichí agus mionainmneacha na Gaeltachta atá iontu): 

• An tOrdú Logainmneacha (Contae Chorcaí), 2012 

• An tOrdú Logainmneacha (Contae Bhaile Átha Cliath), 2011 

• An tOrdú Logainmneacha (Ceantair Ghaeltachta), 2011 

• An tOrdú Logainmneacha (Lárionaid Daonra agus Dúichí), 2005 

• An tOrdú Logainmneacha (Contae Thiobraid Árann), 2005 

• An tOrdú Logainmneacha (Ceantair Ghaeltachta), 2004 

Nóta: Leasaíodh le halt 48 den Acht Comhshaoil (Forálacha Ilghnéitheacha) 2011, foráil den 

Ordú Logainmneacha (Ceantair Ghaeltachta) 2004 (S.I. Uimh. 872 de 2004), a rinneadh faoi 

Acht na dTeangacha Oifigiúla – fad is a bhaineann sé leis an logainm 'An Daingean'. 

Deimhnítear sa leasú sin gurb iad 'Daingean Uí Chúis' i nGaeilge agus 'Dingle' i mBéarla na 

hainmneacha oifigiúla anois san áit a raibh ‘An Daingean’ roimhe sin. 

• An tOrdú Logainmneacha (Cúigí agus Contaetha), 2003 

• An tOrdú Logainmneacha (Contae Lú), 2003 

• An tOrdú Logainmneacha (Contae Luimnigh), 2003 

• An tOrdú Logainmneacha (Contae Phort Láirge), 2003 

• An tOrdú Logainmneacha (Contae Chill Chainnigh), 2003 

• An tOrdú Logainmneacha (Contae Uíbh Fhailí), 2003 

• An tOrdú Logainmneacha (Contae Mhuineacháin), 2003 

(Iad seo ar fad le fáil ag: https://www.logainm.ie/ga/acmhainni/orduithe ) 

2. Bunaíodh suíomh gréasáin an Bhrainse Logainmneacha in éineacht le Fiontar (Scoil na 

Gaeilge, Ollscoile Chathair Bhaile Átha Cliath) in 2008. Bíonn gach ordú logainmneacha 

ar fáil ag an suíomh sin a luaithe is a thagann sé i bhfeidhm (agus roimhe sin mar 

dhréachtordú). 

3. Dréachtorduithe Logainmneacha:  

Scoireadh an Coimisiún Logainmneacha in 2012. Cruthaíodh an Coiste Logainmneacha 

ina ionad (coiste neamhreachtúil). Ní rabhthas in ann aon ordú logainmneacha eile a 

chur i gcrích agus a chur faoi bhráid an Aire gan an reachtaíocht a chur in oiriúint don 

athrú sin. Tharla sé sin in 2021 nuair a ritheadh Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 

2021.  

  

https://www.logainm.ie/ga/acmhainni/orduithe
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Tá Coiste Logainmneacha nua le bunú ar bhonn reachtúil in 2023 faoi fhorálacha alt 

13 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2021. 

  

Dá bharr sin tá ocht ndréachtordú logainmneacha ullamh ag an Bhrainse 

Logainmneacha a bheidh fós le profáil ag an Bhrainse, le scrúdú an athuair ag an 

Choiste Logainmneacha agus le scrúdú ag an Aire, mar atá: 

• An tOrdú Logainmneacha (Contae Shligigh) - Dréacht 2019 

• An tOrdú Logainmneacha (Contae Laoise) - Dréacht 2018 

• An tOrdú Logainmneacha (Contae Loch Garman) - Dréacht 2016 

• An tOrdú Logainmneacha (Contae Cheatharlach) - Dréacht 2015 

• An tOrdú Logainmneacha (Contae Mhaigh Eo) - Dréacht 2015 

• An tOrdú Logainmneacha (Contae an Longfoirt) - Dréacht 2014 

• An tOrdú Logainmneacha (Contae na Gaillimhe) - Dréacht 2012 

• An tOrdú Logainmneacha (Contae Liatroma) - Dréacht 2012 

(Iad seo ar fad le fáil ag: https://www.logainm.ie/ga/acmhainni/orduithe ) 

4. Tá an taighde déanta den chuid is mó ar ainmneacha riaracháin Chiarraí, Chill Dara 

agus Chill Mhantáin.  

5. Tá taighde fós le déanamh nó le críochnú sna contaetha seo a leanas:  

• An Mhí 

• An Iarmhí 

• An Cabhán 

• Dún na nGall (lasmuigh den Ghaeltacht) 

• An Clár 

  

Sráidainmneacha: 

1. Is iad na húdaráis áitiúla atá freagrach as leaganacha Béarla & Gaeilge de 

shráidainmneacha (féach: https://www.logainm.ie/download/sraidainmneacha-

treoirlinte-ga.pdf) 

https://www.logainm.ie/ga/acmhainni/orduithe
https://www.logainm.ie/download/sraidainmneacha-treoirlinte-ga.pdf
https://www.logainm.ie/download/sraidainmneacha-treoirlinte-ga.pdf
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2. Bhí scéim faoi leith ann idir 2004 agus 2010 idir an Brainse Logainmneacha, na 

húdaráis áitiúla, agus OSi chun foirmeacha Gaeilge sráidainmneacha a 

chaighdeánú. Ghlac tuairim is 10 n-údarás áitiúla (as 31 údarás sa Stát) páirt sa 

scéim sin. Bhí, agus bíonn, an Brainse Logainmneacha ar fáil i gcónaí chun 

comhairle a chur ar na húdaráis áitiúla faoi fhoirmeacha Gaeilge má bhíothas á 

lorg. Mar thoradh ar an tionscnamh seo agus ar chomhoibriú an Bhrainse le 

húdaráis áitiúla i gcaitheamh na mblianta tá na mílte sráidainmneacha le fáil ar 

logainm.ie (bunachar sonraí an Bhrainse Logainmneacha). Faoi láthair tá 24,326 

sráidainm le leaganacha Gaeilge caighdeánaithe le feiceáil ann. Tá comhpháirtithe 

an Bhrainse Logainmneacha ag logainm.ie (Gaois, Fiontar agus Scoil na Gaeilge in 

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath) ag déanamh réamhthaighde ar 13,408 

sráidainm breise nach bhfuil leaganacha Gaeilge ina leith le fáil sa bhunachar 

sonraí ag logainm.ie. Ach beidh ionchur ó na húdaráis áitiúla ag teastáil sna 

cásanna sin freisin, agus táthar ag súil le foireann breise sa Bhrainse 

Logainmneacha chun críoch a chur leis an tionscnamh fosta. 

  

 

 

 
 


