
Plean na Príomh-Oifige Staidrimh um Sholáthar Seirbhísí i nGaeilge faoi réir
Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

D’fhoilsigh an Phríomh-Oifig Staidrimh (POS) a Scéim don Ghaeilge inniu.

Ullmhaíodh an scéim seo faoi Mhír 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a dhéanann foráil don
ullmhú a chaithfidh comhlachtaí poiblí a dhéanamh chun scéim reachtúil a chur le chéile maidir leis na
seirbhísí a sholáthróidh siad.

Is iad seo leanas príomhfhorálacha Scéim na POS, a chuirfear i bhfeidhm i gcaitheamh na dtrí
bliana atá romhainn:

• Oifigeach an Gaeilge a cheapadh a chinnteoidh go gcloífear le hAcht na dTeangacha Oifigiúla
2003 agus a chomheagróidh cur i bhfeidhm na Scéime.

• Cuirfear ar fáil as Gaeilge bileoga agus bróisiúir eolais phoiblí a chuireann síos ar
shuirbhéanna áirithe agus ar ghníomhaíochtaí staitisticiúla na POS agus cuirfear ar fáil 10%
de phreasráitis i nGaeilge.

• Freagrófar i nGaeilge aon chomhfhreagras a fhaightear sa teanga sin. Beannóidh an
fhoireann ghutháin agus fáiltithe do dhaoine sa dá theanga.

• Beidh foirmeacha suirbhéireachta ar fad de chuid na POS ar fáil sa dá theanga agus beidh
foirmeacha sa dá theanga ag an bhfoireann allamuigh nuair a thugann siad cuairt ar thithe
agus ar fhreagróirí gnó.

• Cuirfear imleabhar Dhaonáireamh 2006 ar fáil i nGaeilge agus is go dátheangach a bheidh an
córas ar líne chun torthaí táblacha ó Dhaonáireamh 2006 a sholáthar. Maidir le Daonáireamh
2011, cinnteoimid go mbeidh cumas sa Ghaeilge mar chritéar roghnaithe a úsáidfear chun
áiritheoirí a cheapadh sna ceantair Ghaeltachta.

• Cuirfear ábhar statach iomlán ár suímh idirlín (www.cso.ie) ar fáil go dátheangach faoi
dheireadh na Scéime.

• Cuirfear ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla an tseirbhís Stór Sonraí atá á huasghrádú i láthair na
huaire.

• Bainfidh an POS úsáid as logainmneacha oifigiúla na gceantar Gaeltachta (mar a fhoráltar
san Ordú Logainmneacha 2004 (Ceantair Ghaeltachta)) ar bhonn oifigiúil.

• Cuirfear plean oiliúna agus forbartha foirne sa tsiúl chun soláthar seirbhísí i nGaeilge a
fheabhsú.

• Is i nGaeilge agus i mBéarla a bheidh na fógraí ar fad a chuirfear sna nuachtáin náisiúnta
agus ar shuíomh idirlín na POS chun foireann nua a earcú.

Cuireann an Scéim seo, atá riachtanach faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, leis na prionsabail um
Dhearbhú Cáilíochta den Scoth, agus le tiomantais atá i gCairt Chustaiméirí na POS le cinntiú go bhfuil
custaiméirí in ann a ngnó a dhéanamh trí Ghaeilge más mian leo é.

Beidh Coiste Ardbhainistíochta na POS ann, faoi chathaoirleacht an Ard-Stiúrthóra, a dhéanfaidh
athbhreithniú ar fheidhmiú na scéime. Déanfaidh an tOifigeach Gaeilge monatóireacht ar chur i
bhfeidhm na scéime agus é/í ag tuairisciú chuig Oifigeach na Seirbhísí do Custaiméirí.

Tuilleadh/...



Tá téacs iomlán na scéime ar fáil ar shuíomh idirlín na POS ag:

http://www.cso.ie/releasespublications/documents/irishscheme/irishscheme2007_2010.pdf

Chun tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le Anna Donegan (An tOifigeach Gaeilge) folíne 5017 nó
le hÉamonn Dorney (Oifigeach na Seirbhísí do Custaiméirí) folíne 5036.
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