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CAIBIDIL 1 – Cúlra
I gcomhréir le fo-alt 26(5) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ceadaítear dom mar
Choimisinéir Teanga tuarascáil a chur faoi bhráid gach Tí den Oireachtas má mheasaim
nár chuir comhlacht poiblí i ngníomh aon chuid de na moltaí i dtuarascáil ar imscrúdú a
rinne mé. Baineann an tuarascáil seo le dhá imscrúdú neamhspleácha a thug m’Oifig
chun críche le linn na bliana 2009 ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Tá an dá
thuarascáil ar na himscrúduithe sin le fáil mar AGUISÍN A agus AGUISÍN B leis an
tuarascáil seo. Tar éis tréimhse réasúnach ama a bheith caite agus fiosruithe cuí déanta
agam, tá mé tagtha ar an tuairim nach bhfuil moltaí áirithe a rinneadh sna himscrúduithe
sin curtha i ngníomh go sásúil ag an bhFeidhmeannacht.
Nuair a chuirtear ar mo shúile dom go bhféadfadh amhras a bheith ag baint leis an
mbealach ina bhfuil aon chomhlacht poiblí ag cur aon fhorála d’Acht na dTeangacha
Oifigiúla nó d’aon achtachán eile a bhaineann le stádas nó le húsáid na Gaeilge i
bhfeidhm, is gnách le m’Oifig córas comhréitithe a leanúint leis an gcomhlacht poiblí a
bhíonn i gceist. Nuair nach mbíonn aon toradh sásúil ar an bpróiseas sin, is féidir liom
imscrúdú reachtúil a sheoladh faoi réir na gcumhachtaí atá tugtha dom faoi réir fho-alt
21(c) nó fho-alt 21(f) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla. Is féidir liom an méid sin a
dhéanamh ar mo thionscnamh féin, ar iarraidh ón Aire Ealaíon, Oidhreachta agus
Gaeltachta nó de bhun géarán a bheith déanta liom.
In aon chás ina n-eisítear tuarascáil imscrúdaithe, meabhraítear go bhféadfaidh páirtí san
imscrúdú nó aon duine eile a ndéanann fionnachtana agus moltaí an imscrúdaithe sin
difear dó nó di, achomharc a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt ar phonc dlí i gcoinne an
chinnidh. Ní dhearnadh a leithéid d’achomharc i gcás ceachtar den dá imscrúdú is ábhar
don tuarascáil seo.
Tar éis tréimhse réasúnach ama a bheith caite, is gnách le m’Oifig scrúdú a dhéanamh ar
an mbealach ina gcuireann na comhlachtaí poiblí na moltaí a d’eascair as aon imscrúdú i
bhfeidhm. Tríd an bpróiseas seo tugtar deis don chomhlacht poiblí cuntas a thabhairt ar
an mbealach inar cuireadh moltaí an imscrúdaithe i ngníomh.
Le linn na bliana 2010, bhí dhá imscrúdú a rinne m’Oifig i dtaca le Feidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte orthu siúd a scrúdaíodh maidir leis an mbealach inar cuireadh na moltaí
imscrúdaithe i ngníomh.
Bhain na himscrúduithe sin is ábhar don tuarascáil seo le:
- Scéim Teanga Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Limistéar an Iarthair)
- Comharthaí maidir le fliú na muc a tháinig faoi dhlínse fho-alt 9(1) d’Acht na
Teangacha Oifigiúla
Tar éis dom torthaí an iniúchta sin a mheas, is é mo bharúil nár chuir an comhlacht poiblí
moltaí na n-imscrúduithe sin i bhfeidhm go cuí ná go hiomlán.

CAIBIDIL 2 – Achoimre ar na hImscrúduithe
Imscrúdú 1 – Scéim Teanga Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Limistéar an
Iarthair)
Leagtar amach in ailt 11–19 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 córas faoina
gcomhaontaíonn comhlachtaí poiblí scéimeanna teanga ina leagtar síos na forbairtí a
dhéanfar ar a gcuid seirbhísí trí Ghaeilge le linn shaolré trí bliana na scéimeanna sin.
Chomhaontaigh an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta scéim dá leithéid le
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte − Limistéar an Iarthair agus dhaingnigh sé í le
teacht i bhfeidhm ar an 1 Meán Fómhair 2005. Scéim reachtúil í an scéim teanga agus
de réir fho-alt 18(1) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, tá dualgas ar chomhlachtaí
poiblí, sa chás seo Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, scéim teanga atá daingnithe
faoin Acht a chur i gcrích.
Alt 18. — “(1) I gcás ina ndaingneoidh an tAire scéim faoin Acht seo, rachaidh
an comhlacht poiblí ar aghaidh leis an scéim a chur i gcrích.”
Tá dualgas reachtúil leagtha ormsa, mar Choimisinéir Teanga, faoi fho-alt 21(a) d’Acht
na dTeangacha Oifigiúla 2003, “faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh fhorálacha an
Achta seo ag comhlachtaí poiblí,”. Sa chomhthéacs sin a rinneadh an t-iniúchadh ar
fhorfheidhmiú scéim teanga na Feidhmeannachta as ar eascair an t-amhras faoi chur i
ngníomh na scéime. I ndiaidh don phróiseas faireacháin sin a bheith tugtha chun críche,
beartaíodh gur ghá imscrúdú oifigiúil a sheoladh maidir leis an mbealach ina raibh an
Fheidhmeannacht ag cur na scéime reachtúla teanga i bhfeidhm.
Léirigh an t-imscrúdú sin go raibh sárú déanta ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar
fhoráil d’Acht na dTeangacha Oifigiúla maidir le cur i bhfeidhm gealltanas áirithe dá
scéim teanga do Limistéar an Iarthair. I measc na ngealltanas a sáraíodh, bhí
-

forálacha maidir le leaganacha dátheangacha d’fhoirmeacha a bheith ar fáil,

-

gealltanais maidir le hearcaíocht agus socrúcháin i gceantair Ghaeltachta,

-

cúram othar a bheith ar fáil sna hospidéil i rogha teanga an othair, agus

-

aonad riaracháin Gaeilge ar leith le foireann le Gaeilge líofa a bheith bunaithe i
nGaeltacht na Gaillimhe.

Ghlac an Fheidhmeannacht leis gur sáraíodh gealltanais na scéime teanga. Tugadh le fios
gur tharla sé seo toisc gurb é Bord Sláinte an Iarthair a d’aontaigh an scéim teanga do
Limistéar an Iarthair agus go ndeachaigh rudaí ar gcúl nuair a nascadh na boird sláinte ar
fad le chéile faoin bhFeidhmeannacht. Dúradh go raibh sé an-deacair a chur ina luí ar an
eagraíocht nua go raibh ciallachais ag na gealltanais a tugadh sa scéim teanga don
eagraíocht ina hiomláine.

Tugadh le fios don imscrúdú gur tionscnaimh náisiúnta a bhí i go leor de na tograí nár
baineadh amach agus gur dá bharr sin a bhí moill lena bhfeidhmiú. Luadh chomh maith
go mbeadh tionchar ag géarchéim eacnamaíoch na tíre ar chur i bhfeidhm ghealltanais na
scéime teanga amach anseo. Ba é mo bharúil nár leor aon cheann nó fiú gach ceann acu
sin le chéile mar leithscéal chun dualgas a bhí daingnithe go reachtúil a leasú, a mhaolú, a
mhoilliú nó a chur ar ceal.
Thairg an Fheidhmeannacht mar réiteach don imscrúdú go bhféadfaí na gealltanais seo
nach raibh comhlíonta a chur san áireamh faoin scéim teanga náisiúnta a bhí á beartú don
chomhlacht poiblí. Ní fhéadfainn glacadh leis an moladh seo toisc nach bhfuil aon
bhunús reachtúil ann le gealltanais i scéim teanga a chur ar athló go dtí an chéad scéim
eile.
Ba léir dom nár ghlac an Fheidhmeannacht freagracht as an scéim ó thús ama in ainneoin
dualgas reachtúil a bheith uirthi an scéim a chur i bhfeidhm. Léirigh an saothar ollmhór
de cháipéisíocht inmheánach riaracháin a cuireadh ar fáil don imscrúdú nach ndearnadh
aon phoiblíocht ar an scéim. B’ábhar mór imní dom nár léir go ndearna an
Fheidhmeannacht aon iarracht an pobal a chur ar an eolas go gníomhach faoi fhorálacha
na scéime agus gur dheacair a thuiscint cén chúis go gceapfaí go n-éireodh le scéim den
chineál seo nuair nár cuireadh an pobal a bhí le tairbhe a bhaint aisti ar an eolas gurbh
ann di ar chor ar bith.
Fiú nuair a díríodh aird ar chásanna ar leith trí ghearáin, imscrúduithe eile, iniúchadh
agus tuairisc de chuid Oifig an Choimisinéara Teanga ar an gcéad bhliain feidhme den
scéim, ní fheictear dom go ndeachaigh an Fheidhmeannacht i ngleic go foirfe leis an
scéim. Ní léir dom gur thug an Fheidhmeannacht riamh faoin tionscnamh leis an
dúthracht agus an díograis a theastaigh leis an scéim a chur i bhfeidhm ina hiomláine.
Ba é mo chinneadh go gcaithfí an scéim ina hiomláine a chur i bhfeidhm agus mhol mé
go mbunófaí grúpa ardleibhéil laistigh den Fheidhmeannacht leis na cumhachtaí, leis an
údarás agus leis na hacmhainní cuí le forfheidhmiú na scéime a chinntiú go hiomlán agus
go críochnúil taobh istigh den tréimhse ama ba ghiorra agus laistigh de 6 mhí ó dháta na
tuarascála ar an imscrúdú ar a dheireanaí.

Imscrúdú 2 – Comhlíonadh Rialachán atá déanta faoi fho-alt 9(1) d’Acht na
dTeangacha Oifigiúla 2003 agus faoi fho-alt 9(3) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla
2003
Rinneadh gearán le m’Oifig i mí na Bealtaine 2009 gur sholáthair Feidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte comharthaí maidir le fliú na muc do chomhlachtaí poiblí le cur in airde
in aerfoirt, i gcalafoirt agus in ospidéil i measc áiteanna eile agus gur i mBéarla amháin a
bhí na comharthaí sin.
Anuas air sin, rinneadh líon suntasach gearán le m’Oifig gur scaip Feidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte cumarsáid i bhfoirm leabhrán faisnéise dar teideal Influenza A(H1N1) i
mBéarla amháin i mí na Bealtaine 2009 ar an bpobal i gcoitinne a raibh mar chuspóir leis
faisnéis a thabhairt maidir le fliú na muc.
Ba é cás na Feidhmeannachta gur mar thoradh ar éigeandáil náisiúnta sláinte poiblí nár
scaipeadh leagan Gaeilge den leabhrán faisnéise agus gur measadh go raibh díolúine ann i
gcásanna eisceachtúla ó Acht na dTeangacha Oifigiúla. Thug an Fheidhmeannacht le fios
gur thrua léi nár eisíodh leagan Gaeilge den leabhrán faisnéise agus go ndéanfaí gach
iarracht a chinntiú nach dtarlódh a leithéid de shárú arís.
Tugadh le fios go raibh an t-ábhar ar fad aistrithe go Gaeilge agus ar fáil ar shuíomh
gréasáin na Feidhmeannachta ón uair a tionscnaíodh an t-imscrúdú. Cuireadh cóip den
leabhrán faisnéise i nGaeilge ar fáil don imscrúdú.

Feictear dom nach mbeadh oiread agus duine amháin ar cás leo cosaint agus cur chun
cinn na Gaeilge a roghnódh beatha daoine a chur i mbaol ar mhaithe lena gcearta teanga a
chosaint le linn éigeandáil náisiúnta sláinte poiblí. Gan beatha agus sláinte, ní ann d’aon
teanga.
An cheist a tháinig chun cinn san imscrúdú seo ná an raibh coimhlint i ndáiríre idir na
dualgais thromchúiseacha sláinte a bhí ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte in am na
héigeandála agus dualgais i dtaca le cearta teanga? An gcabhródh beartais phleanála
réamhghníomhacha le fadhbanna teanga a sheachaint? An ndéanfaí rogha i ndlínsí
dátheangacha eile, in áiteanna ina raibh níos mó ná aon teanga oifigiúil amháin, gan
faisnéis thábhachtach a sholáthar don phobal i gcoitinne ach i gceann amháin de na
teangacha sin?
I gcás rogha teanga phobal na Gaeltachta, bhí an t-imscrúdú eolach ar thorthaí suirbhé a
choimisiúnaigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte féin ón gcomhlacht Ipsos Mori i mí
Dheireadh Fómhair 2007 sna príomhcheantair Ghaeltachta a léirigh go roghnódh 84%
den phobal sin seirbhísí sláinte trí Ghaeilge dá mbeadh na seirbhísí sin ar fáil ar
chomhchéim agus ar chomhleibhéal leis na seirbhísí céanna i mBéarla. Léirigh an taighde

céanna go raibh 75% den phobal Gaeltachta sin a dúirt gur fearr a d’fhéadfaidís cúinsí
sláinte a phlé trí Ghaeilge ná trí Bhéarla.
Chonacthas dom gur éigeandáil agus míthuiscint ar fhorálacha an Achta a d’fhág gur i
mBéarla amháin a scaipeadh an chumarsáid atá i gceist anseo ar an bpobal i gcoitinne. Ba
léir, áfach, go raibh dóthain ama ag an bhFeidhmeannacht chun an leabhrán faisnéise i
mBéarla a dhearadh agus dá bhrí sin chonacthas dom go raibh dóthain ama aici chun
leabhrán 1,132 focal a aistriú go Gaeilge. Níorbh fhiú trácht ar an méid moille a bheadh i
gceist.
Maidir leis na comharthaí a eisíodh i mBéarla amháin, dúirt an Fheidhmeannacht gur
ceapadh gur “póstaeir” seachas comharthaí a bhí iontu agus dá bhrí sin nár tháinig siad
faoi na Rialacháin faoin Acht maidir le comharthaíocht. Ba é mo dhearcadh go raibh na
“póstaeir” sa chás seo ag feidhmiú mar chomharthaí sa mhéid is gur léir gur comharthaí
rabhaidh nó eolais maidir le fliú na muc a bhí i gceist leo chun teachtaireacht shoiléir a
thabhairt don phobal ag aerfoirt, calafoirt, ospidéil agus áiteanna eile.
Ba é mo chinneadh go raibh sé rómhall an leabhrán faisnéise a scaipeadh i nGaeilge ag an
tráth seo ach mhol mé go gcuirfí leagan Gaeilge den chomharthaíocht ar fáil do na
húdaráis chuí agus go n-iarrfaí orthu iad a chur in airde i dteannta na gcomharthaí Béarla
agus de réir na rialachán cuí faoin Acht.

CAIBIDIL 3 – An Próiseas Iniúchta
Tar éis do thréimhse réasúnach ama a bheith caite ón am a n-eisítear aon tuarascáil
imscrúdaithe, scrúdaíonn m’Oifig an bealach ina bhfuil an comhlacht poiblí ag tabhairt
faoi fhorfheidhmiú mholtaí an imscrúdaithe. Le linn an phróisis seo tugtar deis don
chomhlacht poiblí freagra oifigiúil a chur ar fáil maidir leis na céimeanna a glacadh go dtí
sin chun moltaí an imscrúdaithe a chur i ngníomh.
Imscrúdú 1 – Scéim Teanga Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Limistéar an
Iarthair)
Eisíodh tuarascáil an imscrúdaithe sa chás seo ar an 9 Márta 2009. Ba chroímholadh i
dtuarascáil an imscrúdaithe go mbunófaí grúpa ardleibhéil a mbeadh an t-údarás cuí aige
le tabhairt faoi fhorfheidhmiú na scéime teanga. Chonacthas dom go bhféadfadh grúpa
den sórt seo fócas mar is ceart a thabhairt do na gníomhaíochtaí a bhí ag teastáil chun
gealltanais na scéime a chur i bhfeidhm go héifeachtach agus i dtréimhse réasúnach ama
nach dtiocfadh thar 6 mhí ó dháta thuarascáil an imscrúdaithe. D’iarr mé go dtabharfaí
gach cumhacht, gach údarás agus gach acmhainn riachtanach don ghrúpa ardleibhéil seo
a chuirfeadh ar a gcumas gealltanais na scéime teanga a fhorfheidhmiú.
Mhol mé go gcuirfeadh an grúpa ardleibhéil plean d’fhorfheidhmiú na scéime faoi bhráid
m’Oifige laistigh de thréimhse 6 seachtaine ó dháta na tuarascála agus go gcuirfí tuairisc
maidir leis an dul chun cinn ar fáil dom gach 6 seachtaine ina dhiaidh sin.
Ar an 15 Aibreán 2009, seachtain sula raibh an plean forfheidhmithe le cur ar fáil,
mheabhraigh m’Oifig an riachtanas seo don Fheidhmeannacht. Mar fhreagra, mhínigh an
Fheidhmeannacht dúinn go raibh athstruchtúrú á dhéanamh san eagraíocht agus nach
bhféadfaí tabhairt faoina leithéid de ghrúpa a bhunú nó go mbeadh an méid sin tugtha
chun críche. Tar éis breis cumarsáide ar an ábhar, shoiléirigh Stiúrthóir Oifig Sláinte
Réigiúnach – FSS an Iarthair dúinn go raibh moltaí an imscrúdaithe measta ina niomláine agus go mbeadh “na príomh athruithe náisiúnta agus réigiúnacha curtha i
gcrích, faoin gclár um Chomhtháthú Seirbhísí fá mhí Eanáir 2010”. Tá cóip den litir seo
le fáil mar AGUISÍN C leis an tuarascáil seo.
Cé nach raibh an méid seo ag teacht go hiomlán le moltaí an imscrúdaithe, bhí mé sásta
glacadh leis an moladh a rinne an Fheidhmeannacht ar an tuiscint go dtabharfaí faoi chur
i bhfeidhm mholtaí an imscrúdaithe ar bhealach córasach, stuama.
I mí Iúil 2010, scrúdaigh m’Oifig an athuair an dul chun cinn a bhí déanta ag
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir le cur i bhfeidhm mholtaí an imscrúdaithe
seo. Scríobhadh chuig ceann na heagraíochta agus lorgaíodh freagraí i leith gach aon
cheann de mholtaí an imscrúdaithe. I bhfreagra a fuair an Oifig seo i mí na Samhna
2010, agus atá le fáil in AGUISÍN D den tuarascáil seo, tugadh le fios dúinn go ndearna
an Fheidhmeannacht “athbhreithniú ar struchtúir agus ar chórais soláthar seirbhíse na
heagraíochta, seirbhísí trí Ghaeilge ina measc, mar chuid den Chlár um Chomhtháthú

Seirbhíse”. Mhaígh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go “bhfuil feabhsúcháin
suntasacha curtha i gcrích sna seirbhísí atá ar fáil agus á soláthar trí Ghaeilge”, agus
gur thuig sí na dualgais reachtúla a leagann Acht na dTeangacha Oifigiúla uirthi.
Tugadh le fios dúinn gur eascair trí mholadh maidir le soláthar seirbhísí trí Ghaeilge as an
athbhreithniú a rinneadh ar an gClár um Chomhtháthú Seirbhíse:
-

“Go mbeidh osradharc ag Grúpa Sheirbhísí trí Ghaeilge/Géilliúlacht le hAcht na
dTeangacha Oifigiúla, ar a mbeidh ionadaithe de chuid na Foirne Sinsearaigh
Bainistíochta air, chomh luath agus a dheimhneofar Scéim Teanga an FSS

-

Léireofar ról lárnach atá ag AD ann, ina measc ath-athlíniú gréasán na
nOifigeach Forbartha Gaeilge

-

Tabharfaidh an Rannóg Gnóthaí Tomhaltóra cúnamh leis an gcaidreamh leis an
gCoimisinéir Teanga”

Tar éis an freagra seo a scrúdú, is é mo bharúil go bhfuil feidhmiú mholtaí an
imscrúdaithe á gcur ar an méar fhada arís eile ag an bhFeidhmeannacht. Ní fheictear dom
go bhfuil aon iarracht dháiríre, fiú ar bhonn céimnitheach, déanta ag an
bhFeidhmeannacht na moltaí a rinneadh san imscrúdú a chur i ngníomh. Tá an
chosúlacht air go dteastaíonn ón bhFeidhmeannacht gnéithe áirithe den scéim reachtúil
teanga a aontaíodh do Limistéar an Iarthair a chur go leataobh agus iad a thabhairt faoi
scáth scéim náisiúnta teanga nach bhfuil fiú aontaithe go fóill. Is ceart a lua gur iarr an
tAire Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta ar an bhFeidhmeannacht a leithéid
de scéim náisiúnta a ullmhú i mí an Mheithimh 2007 ach níl sí sin daingnithe go fóill.
Filleann an cur chuige seo ar mholadh a rinne an Fheidhmeannacht le linn an
imscrúdaithe – moladh ar dhiúltaigh mé dó ag an am – agus níl aon athrú intinne tagtha
orm ó shin.
Shonraigh an Fheidhmeannacht go soiléir ina freagra go bhfuil ar gach comhlacht poiblí
maireachtáil faoi dhálaí dúshlánacha geilleagracha agus gur dócha gur in olcas a rachaidh
na cúrsaí sin amach anseo. Mheas an Fheidhmeannacht gur trí chumas Gaeilge na foirne
a bheidh fágtha san eagraíocht a fhorbairt a d’fheabhsófaí seirbhísí trí Ghaeilge chomh
maith le forbairt a dhéanamh ar dheiseanna teicneolaíocht faisnéise agus seirbhísí
leictreonacha.
San iomlán, ní fheictear dom go bhfuil aon dul chun cinn suntasach agus níos tábhachtaí
fós nach bhfuil aon toradh le feiceáil ar na moltaí a rinne mé sa tuarascáil imscrúdaithe a
eisíodh ar an 9 Márta 2009. Tá de thoradh ar an méid sin go bhfuil gealltanais reachtúla a
thug Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun cur le soláthar seirbhísí trí Ghaeilge fós
gan a bheith comhlíonta i ndiaidh do bhreis agus cúig bliana a bheith caite ón am ar
tugadh na gealltanais sin.

Imscrúdú 2 – Comhlíonadh Rialachán atá déanta faoi fho-alt 9(1) d’Acht na
dTeangacha Oifigiúla 2003 agus faoi fho-alt 9(3) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla
2003
Eisíodh tuarascáil an imscrúdaithe ar an ábhar seo ar an 11 Meitheamh 2009. Rinneadh
cúig mholadh éagsúla sa tuarascáil sin a bhain cuid mhaith le gníomhartha a chinnteodh
go gcloífí le dualgais ábhartha an Achta feasta. D’iarr mé freisin go gcuirfeadh
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte leagan Gaeilge den chomhartha rabhaidh/eolais faoi
fhliú na muc ar fáil d’údaráis na n-ionad cuí – aerfoirt, calafoirt, ospidéil agus áiteanna
eile – agus go n-iarrfaí orthu iad a chur in airde i dteannta na gcomharthaí Béarla. Leis
an moladh seo, theastaigh uaim go mbeadh an leagan Gaeilge de na comharthaí a bhí
curtha in airde, ar iarratas na Feidhmeannachta, in ionaid phoiblí fud fad na tíre ag teacht
le riachtanais an Achta.
Le linn mhí an Mheithimh 2010, scríobh m’Oifig chuig Príomhfheidhmeannach
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag lorg eolais agus fianaise faoin mbealach inar
cuireadh moltaí an imscrúdaithe seo i bhfeidhm. Sa chomhfhreagras sin lorgaíodh an teolas seo a leanas:
- Na céimeanna a bhí glactha ag an bhFeidhmeannacht chun a chinntiú go
gcloífeadh aon chomharthaíocht nua a chuirtear in airde leis na Rialacháin atá déanta
faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla.
- Cóip den mheamram eolais a bhí iarrtha ag an imscrúdú ar an bhFeidhmeannacht
a scaipeadh ar bhaill foirne a d’fhéadfadh a bheith freagrach as feachtais eolais sa
todhchaí mar aon le baill foirne a d’fhéadfadh a bheith freagrach as comharthaí a chur
in airde.
- Deimhniú gur cuireadh na comharthaí rabhaidh/eolais faoi fhliú na muc ar fáil
d’údaráis na n-ionad cuí agus gur iarradh orthu iad a chur in airde.
Tá cóip den litir a fuair muid ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte mar AGUISÍN E
leis an tuarascáil seo. Mar fhreagra ar na ceisteanna a tarraingíodh anuas, dúradh linn gur
ar rannóg cumarsáide na heagraíochta a thit an fhreagracht treoir a thabhairt do na
rannóga éagsúla maidir leis na riachtanais a bhí le comhlíonadh agus eolas á scaipeadh ar
an bpobal. Tugadh le fios dúinn gur scaipeadh treoracha maidir le hAcht na dTeangacha
Oifigiúla agus na Rialacháin a ghabhann leis ar gach ball foirne de chuid na heagraíochta
a raibh seoladh ríomhphoist acu i mí Feabhra 2009.
Ag cur san áireamh dom gur shoiléirigh an t-imscrúdú úsáid comharthaíochta, ba chúis
imní dom nár léir go raibh aon chéimeanna breise tógtha ag an bhFeidhmeannacht ón am
ar eisigh mé tuarascáil an imscrúdaithe chun a chinntiú go gcloífeadh aon
chomharthaíocht nua le riachtanais na Rialachán.

Mhol an t-imscrúdú chomh maith go scaipfí meamram eolais ar leith i measc bhaill foirne
na Feidhmeannachta a d’fhéadfadh a bheith freagrach as feachtais eolais sa todhchaí agus
ar bhaill foirne a d’fhéadfadh a bheith freagrach as comharthaí a chur in airde. D’iarr mé
an méid seo le go meabhrófaí riachtanais fho-ailt 9(1) agus 9(3) den Acht dóibh siúd is
mó ar a dtiteann an dualgas iad a chomhlíonadh agus ar an mbealach sin go laghdófaí an
baol go dteipfeadh ar chomhlíonadh na ndualgas sin feasta.
Deimhníodh dom nár eisíodh an meamram eolais faoi mar bhí iarrtha agam ach go raibh
an Fheidhmeannacht ag brath ar an treoir a eisíodh i mí Feabhra 2009 – treoir a eisíodh
sular cuireadh tús leis an imscrúdú agus a bhí tugtha san áireamh agam mar chuid den
imscrúdú sin.
Le linn do m’Oifig a bheith i mbun a cuid fiosrúchán, d’eisigh an Fheidhmeannacht
meamram chuig na Stiúrthóir Náisiúnta agus na Stiúrthóirí Cúnta Náisiúnta ar an 1
Deireadh Fómhair 2010. Sonraíodh moltaí an imscrúdaithe sa mheamram sin agus bhí
iarratas déanta go gcloífí leo feasta. Cúis díomá dom gur thóg sé 15 mhí ar an
bhFeidhmeannacht a leithéid de mheamram a eisiúint nuair a bhí sé iarrtha agam go
ndéanfaí an méid sin laistigh de 6 seachtaine ó dháta eisiúna na tuarascála imscrúdaithe.
Dheimhnigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte dom gur ullmhaigh sí leagan Gaeilge
de na comharthaí rabhaidh/eolais a bhain le fliú na muc. Cuireadh cóip de na comharthaí
sin ar fáil do m’Oifig agus tugadh le fios dom go raibh teacht orthu ar láithreán gréasáin
na Feidhmeannachta.
Bhí sé molta agam sa tuarascáil imscrúdaithe go n-iarrfadh an Fheidhmeannacht ar na
húdaráis chuí leagan Gaeilge de na comharthaí seo a chur i dteannta na gcomharthaí a
cuireadh ar fáil i mBéarla amháin roimhe sin. Ón eolas a cuireadh ar fáil do m’Oifig, is
léir go ndearnadh é seo chomh fada agus a bhain sé leis na calafoirt agus leis na haerfoirt
amháin. Deimhníodh dom nár iarradh ar údaráis na n-ospidéal agus na n-ionad cuí eile
an leagan Gaeilge den chomhartha a chur i dteannta na gceann Béarla.
Tar éis dom an fhianaise a cuireadh ar fáil dom le linn an phróisis seo a scrúdú, tá sé
follasach dom nach ndearna an Fheidhmeannacht cúram mar is ceart de na moltaí a rinne
mé sa tuarascáil imscrúdaithe.

CAIBIDIL 4 – An Chéad Chéim Eile
Tá sé de chúram ormsa mar Choimisinéir Teanga gach beart riachtanach atá faoi réim
m’údaráis a dhéanamh chun a chinntiú go gcomhlíonfaidh comhlachtaí poiblí forálacha
faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla. Déanaim an méid seo trí fhaireachán a dhéanamh ar
chomhlachtaí poiblí, comhairle a chur ar an bpobal maidir lena gcearta faoin Acht agus
comhairle a sholáthar do chomhlachtaí poiblí maidir lena n-oibleagáidí faoin Acht.
Nuair a fheictear dom go bhféadfadh faillí a bheith á déanamh ag comhlachtaí poiblí i
gcomhlíonadh a ndualgas faoin Acht nó faoi fhorálacha aon achtacháin eile a bhaineann
le stádas nó le húsáid na Gaeilge, tá sé de chumhacht agam imscrúdú a thionscnamh ar an
ábhar.
Bíonn fionnachtana agus moltaí mar chuid d’aon tuarascáil a eisím i ndiaidh dom
imscrúdú a thabhairt chun críche. Titeann an fhreagracht ar an gcomhlacht poiblí na
moltaí sin a chur i bhfeidhm laistigh de thréimhse réasúnach ama nó laistigh d’amchlár
sonrach a bhíonn leagtha síos i moltaí an imscrúdaithe. Tá sé de rogha agus de cheart ag
aon pháirtí in imscrúdú faoin Acht nó aon duine eile a ndéanann mo chuid fionnachtana
agus moltaí tar éis imscrúdú den sórt sin difear dó nó di, achomharc a dhéanamh chuig an
Ard-Chúirt ar phonc dlí.
I gcás an dá imscrúdú is ábhar don tuarascáil seo, ní dhearnadh a leithéid d’achomharc.
Tar éis tréimhse réasúnach ama a bheith caite ón am ar eisíodh tuarascáil na nimscrúduithe seo, scrúdaigh m’Oifig an bealach ina raibh na moltaí éagsúla á gcur i
bhfeidhm ag an bhFeidhmeannacht. Le linn an phróisis seo tugadh deis don
Fheidhmeannacht freagraí a bhreithniú i leith an bhealaigh inar cuireadh na moltaí i
ngníomh. Tá cóip de na freagraí sin mar aguisíní leis an tuarascáil seo.
Tar éis an dá chás a athbhreithniú ina n-iomláine, feictear dom nach bhfuil moltaí na nimscrúduithe curtha i bhfeidhm go sásúil ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus
nach féidir liomsa, faoi réir na gcumhachtaí atá tugtha dom, aon chéim bhreise a ghlacadh
chun chur ina luí orthu an méid sin a dhéanamh.
Is ar an mbunús sin a leagaim an tuarascáil seo faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.
Is ar Thithe an Oireachtais a thiteann sé anois aon chéimeanna breise a thógáil, má
mheastar gur cuí sin a dhéanamh.

AGUISÍN A

Tuarascáil faoi Alt 26 d’Acht na dTeangacha
Oifigiúla 2003
ar

Imscrúdú faoi fho-alt 21(c) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
IM-684C

Ábhar an Imscrúdaithe

An bhfuil sárú déanta nó á dhéanamh ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar an
dualgas reachtúil atá daingnithe i bhfo-alt 18(1) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 i
dtaca le gealltanais áirithe de Scéim Teanga Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte –
Limistéar an Iarthair.
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CAIBIDIL 1
Cúlra
Rinne m’Oifig iniúchadh ar fhorfheidhmiú scéim teanga Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte – Limistéar an Iarthair ag deireadh na tréimhse feidhme trí bliana.
Tháinig sé chun solais mar thoradh ar an iniúchadh sin go raibh gealltanais áirithe i scéim
teanga Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte – Limistéar an Iarthair – a bhí daingnithe ag
an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, a raibh amhras fúthu nach raibh siad
curtha i bhfeidhm nó nach raibh siad curtha i bhfeidhm ina n-iomláine. I measc na
ngealltanas sin, bhí forálacha maidir le leaganacha dátheangacha d’fhoirmeacha a bheith
ar fáil, gealltanais maidir le hearcú agus socrúcháin i gceantair Ghaeltachta, cúram othar a
bheith ar fáil sna hospidéil i rogha teanga an othair agus aonad riaracháin Gaeilge ar leith
le foireann le Gaeilge líofa a bheith bunaithe i nGaeltacht na Gaillimhe. Tá liosta iomlán
de na gealltanais a raibh amhras fúthu ar fáil in AGUISÍN A.
Faoi fho-alt 18(1) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, tá dualgas reachtúil ar
chomhlachtaí poiblí, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte − Limistéar an Iarthair san
áireamh, na forálacha i scéim teanga atá daingnithe ag an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe
agus Gaeltachta faoin Acht a chur i ngníomh.
Bhí imscrúdú déanta agam i 2008 faoi fho-alt 18(1) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla i
dtaca leis an ngealltanas i Mír 4.6 de Scéim Teanga Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte − Limistéar an Iarthair, a dheimhníonn gur trí Ghaeilge a dhéanfaí an chigireacht i
naíonraí i nGaeltacht na Gaillimhe. Ba é toradh an imscrúdaithe sin gur chinn mé go
raibh fo-alt 18(1) den Acht sáraithe ag an bhFeidhmeannacht agus rinne mé sraith moltaí
le dul i ngleic leis an sárú sin.
D’admhaigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, mar chuid den phróiseas iniúchta ar
fhorfheidhmiú na scéime tar éis trí bliana, “nár comhlíonadh na gealltanais uilig a
tugadh sa scéim i 2004.” Rinne m’Oifig iarracht teacht ar shocrú neamhfhoirmiúil a
chinnteodh go gcuirfí an scéim i bhfeidhm ina iomláine ach níor éirigh leis an iarracht sin
réiteach a fháil ar an gcás.
Ba léir dom nach raibh de rogha agam ach imscrúdú reachtúil a sheoladh de réir na
bhforálacha in Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 i dtaca le feidhmiú iomlán na scéime
trí fhógra i scríbhinn a thabhairt do cheann an chomhlachta phoiblí, sa chás seo an
tOllamh Brendan Drumm, agus do pháirtithe cuí eile faoi fho-alt 23 den Acht. Seoladh an
t-imscrúdú sin ar an 17 Nollaig 2008.

CAIBIDIL 2

Cúlra Reachtúil – Acht agus Scéim
Leagtar amach in Ailt 11-19 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 córas faoina
gcomhaontaíonn comhlachtaí poiblí scéimeanna teanga ina leagtar síos na forbairtí a
dhéanfar ar a gcuid seirbhísí trí Ghaeilge le linn shaolré trí bliana na scéimeanna sin.
Chomhaontaigh an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta scéim dá leithéid le
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte − Limistéar an Iarthair agus dhaingnigh sé í le
teacht i bhfeidhm ar an 1 Meán Fómhair 2005.
Scéim reachtúil í an scéim teanga agus de réir fho-alt 18 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla
2003, tá dualgas ar chomhlachtaí poiblí, ina measc Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte,
scéim teanga atá daingnithe faoin Acht a chur i gcrích.
Alt 18. — “(1) I gcás ina ndaingneoidh an tAire scéim faoin Acht seo, rachaidh an
comhlacht poiblí ar aghaidh leis an scéim a chur i gcrích.”
Tá dualgas reachtúil leagtha ormsa, mar Choimisinéir Teanga, faoi fho-alt 21(a) d’Acht
na dTeangacha Oifigiúla 2003, “faireacháin a dhéanamh ar chomhlíonadh fhorálacha an
Achta seo ag comhlachtaí poiblí,” agus is sa chomhthéacs sin a rinneadh an t-iniúchadh
ar fhorfheidhmiú scéim teanga na Feidhmeannachta as a d’eascair an t-amhras faoi chur i
bhfeidhm na scéime.
Feidhmeanna agus Údarás
Tá feidhmeanna na hOifige seo leagtha amach go reachtúil in Alt 21 d’Acht na
dTeangacha Oifigiúla 2003.
I measc na bhfeidhmeanna sin tá:
“imscrúduithe a dhéanamh, cibé acu ar a thionscnamh nó ar a tionscnamh féin, ar
iarraidh ón Aire nó de bhun gearán a bheidh déanta leis nó léi ag aon duine,
maidir le haon mhainneachtain ag comhlacht poiblí forálacha an Achta seo a
chomhlíonadh, ar mainneachtain í ar dóigh leis nó léi nó, de réir mar is cuí, leis an
Aire, gur féidir gur tharla sí,...” Alt (21)(c)
Leagtar amach freisin cumhachtaí an Choimisinéara Teanga, ina measc:
“Chun críche a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin Acht seo, féadfaidh an
Coimisinéir a cheangal ar aon duine a bhfuil, i dtuairim an Choimisinéara, faisnéis
aige nó aici, nó a bhfuil cumhacht nó rialú aige nó aici ar thaifead nó ar rud, a
bhaineann leis na críocha réamhráite, aon fhaisnéis, taifead nó rud den sórt sin a
thabhairt don Choimisinéir agus, más cuí, féadfaidh sé nó sí a cheangal ar an
duine freastal os a chomhair nó os a comhair chun na críche sin, agus
comhlíonfaidh an duine an ceanglas.” Alt 22(1)(a)

Leagtar amach go reachtúil in Ailt 23-29 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla an córas le
himscrúduithe a sheoladh. Seoladh an t-imscrúdú ar an 17 Nollaig 2008 de réir an nóis
imeachta atá leagtha amach chuige seo in Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.
Ba é an nós imeachta a bheartaigh mé don chéad chéim den imscrúdú ná litir a sheoladh
chuig Príomhfheidhmeannach Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag lorg eolais ar
leith, freagraí ar cheisteanna ar leith, chomh maith le haon fhaisnéis, taifid, nó rud den
sórt sin a bhain le hábhar an imscrúdaithe.
D’iarr mé go gcuirfí an t-eolas cuí sin ar fáil roimh nó ar an 21 Eanáir 2009 agus thairg
mé deis ar shoiléiriú ar aon ghné de riaradh an imscrúdaithe trí theagmháil le m’Oifig.
Chuir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte an cúram ar an Dr. Sean Conroy (Stiúrthóir,
Oifig Réigiúnach Sláinte, Gaillimh) déileáil leis an imscrúdú thar ceann na heagraíochta
agus soláthraíodh an t-eolas ar fad a d’iarr mé ar an 21 Eanáir 2009.

CAIBIDIL 3

Freagra Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
I litir dar dáta an 21 Eanáir 2009 atá mar AGUISÍN B leis an tuarascáil seo, ghlac
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) leis go raibh an dualgas reachtúil atá
daingnithe i bhfo- alt 18(1) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 á shárú i dtaca le Scéim
Teanga Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte – Limistéar an Iarthair:
“Glacann muid leis nár comhlíonadh na gealltanais uilig a tugadh sa scéim i
2004.”
Tugadh an míniú seo a leanas ar an sárú sin:
“Faoi mar is eol duit is Bord Sláinte an Iarthair a d’aontaigh an scéim seo agus
nuair a ghlac Bainistíocht an Bhoird sin leis ní fhéadfaí an todhchaí faoi mar a
tharla, a shamhlú.Chuaigh rudaí ‘un gcúil go pointe áirithe nuair a nascadh na
boird sláinte uilig faoi bhratach an FSS.”
Míníodh freisin gur bunaíodh coiste réigiúnach le scéimeanna teanga Bhord Sláinte an
Iarthair agus an Iarthuaiscirt (scéim nach raibh daingnithe ag an Aire Gnóthaí Pobail,
Tuaithe agus Gaeltachta) a chur i bhfeidhm. Cuireadh in iúl sa litir chéanna go bhfuil an
cúlú á shárú de réir a chéile agus go bhfuiltear “dóchasach gur i bhfeabhas a bheidh
cúrsaí ag gabháil as seo amach.”
Tugadh le fios don imscrúdú gur “ceisteanna náisiúnta go leor de na tionscnamh a
luaitear sa scéim ar nós an aonad riaracháin Gaeltachta agus is dá bharr sin a d’eascair
an mhoill iad a chur i bhfeidhm go dtí seo.”
Cé gur ghlac an Fheidhmeannacht leis go raibh fo-alt 18(1) sáraithe aici, thug sí rabhadh
nach mór “glacadh leis go mbeidh tionchar ag an ngéarchéim geilleagrach ina bhfuil an
stáit faoi láthair ar fhorbairt na seirbhísí sláinte”. Dúirt sí go mbeadh dea-fheidhmiú na
scéime ag brath ar “pholasaithe náisiúnta nua agus ar fhostaithe a athrú go rólanna
nua”.
Dearbhaíodh, áfach, go gcinnteofaí “go dtabharfar aghaidh ar na dúshlán seo uilig, comh
maith, sa scéim teanga náisiúnta atá idir láimhe ag an FSS agus go gcuirfear na beartais
uilig atá i scéim FSS an Iarthair i bhfeidhm”.
Mar aguisín don litir seo, tugadh tuairisc ar fheidhmiú scéim teanga Bhord Sláinte an
Iarthair (BSI). Tuairiscíodh gur aontaigh foireann bhainistíochta an BSI an scéim sa
bhliain 2005, ach gur bunaíodh an FSS ar an 1 Meán Fómhair sa bhliain sin, agus go
raibh sé an-deacair a chur ina luí ar an eagraíocht nua go raibh ciallachais ag na
gealltanais a tugadh sa scéim don eagraíocht ina iomláine. Tuairiscíodh chomh maith gur
bunaíodh coiste feidhme réigiúnach faoi scáth an Stiúrthóra Acmhainní Daonna sa
réigiún le linn na bliana 2006 le hiarracht a dhéanamh an scéim teanga a chur i bhfeidhm
i réigiún an iarthair.

Rinneadh tagairt ghairid sa tuairisc seo ar gach mír den scéim, ina gceann agus ina
gceann, a raibh amhras ann faoina chur i bhfeidhm agus tá an tuairisc sin ag AGUISÍN
C.
Taifid
Mar is gnáth in imscrúduithe den chineál seo, iarradh go soláthrófaí aon fhaisnéis, taifead
nó rud den sórt sin a bhí i seilbh na heagraíochta agus a bhí bainteach le hábhar an
imscrúdaithe, sa chás seo cur i bhfeidhm scéim teanga daingnithe na Feidhmeannachta do
Limistéar an Iarthair.
Cuirfeadh mór-iomlán de cheithre fhillteán de cháipéisí éagsúla ar fáil don imscrúdú.
Léirigh na cáipéisí saothar ollmhór riaracháin inmheánach a bhain le cúrsaí teanga, na
céadta meamraim, ríomhphoist agus nótaí ar chruinnithe ach gan mórán de thoradh
praiticiúil ar an obair sin.
Thairis aon ní eile, b’ábhar mór imní agus iontais don imscrúdú a fheiceáil, i bhfreagraí
na heagraíochta agus sna taifid a soláthraíodh don imscrúdú, nár shocraigh an
Fheidhmeannacht aon phoiblíocht seachtrach ar bith don scéim teanga. Bhí sé geallta sa
scéim féin go n-eiseofaí preasráiteas agus go mbeadh seoladh oifigiúl i gceist. Ní léir gur
cuireadh an scéim ar fáil fiú ar shuíomh gréasáin na Feidhmeannachta. Níor léir go
ndearna an Fheidhmeannacht aon iarracht an pobal a chur ar an eolas go gníomhach faoi
fhorálacha na scéime agus ba dheacair a thuiscint cén chúis a gceapfaí go n-éireodh le
scéim den chineál seo nuair nár cuireadh an pobal a bhí le tairbhe a bhaint as ar an eolas
gurbh ann dó ar chor ar bith.

CAIBIDIL 4

Osradharc ar an Imscrúdú
Agus dréacht-scéimeanna teanga faoi Ailt 11-13 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 á
n-ullmhú ag comhlachtaí poiblí, bíonn deis ar leith acu na tosaíochtaí atá ag an eagraíocht
féin a rianú maidir le forbairt a dhéanamh ar an raon seirbhísí a chuirtear ar fáil trí
Ghaeilge don phobal. Liostáiltear freisin sna dréacht-scéimeanna na seirbhísí sin atá ar
fáil trí Ghaeilge nó go dátheangach cheana féin agus na cinn nach soláthrófar ach i
mBéarla amhain.
Déantar na dréacht-scéimeanna a ullmhú tar éis do na heagraíochtaí dul i gcomhairle leis
an bpobal agus le geallsealbhóirí eile. Is í an eagraíocht féin a shocraíonn céard gur féidir
agus céard nach féidir léi a bhaint amach maidir le soláthar seribhísi trí Ghaeilge in aon
scéim, de réir a hacmhainní agus na srianta éagsúla atá uirthi.
Nuair a dhaingníonn an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta scéim teanga
d’eagraíocht, cuirtear bunús reachtúil faoin scéim. Níl aon bhealach nó chóras faoin
reachtaíocht cúlú ó aon ghealltanas atá daingnithe sa scéim ón bpointe sin ar aghaidh.
Thuigfí ón méid sin go bhfuil dualgas ar chomhlacht poiblí aon ní atá daingnithe i scéim
ag an Aire a fheidhmiú agus nár chóir míreanna nó gealltanais a thabhairt i scéim nach
bhfuiltear cinnte gur féidir cloí leo nó a fheidhmiú.
Is léir anois nach mar sin a tharla sa chás seo.
Go deimhin, is léir go raibh fadhbanna ón tús le cur i bhfeidhm na scéime agus nár ghlac
an eagraíocht nua, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte freagracht as nó seilbh ar an
scéim ó thús ama, d’ainneoin an dualgas reachtúil sin a bheith orthu.
Ba chosúil don imscrúdú seo gur chothaigh lárnú na gcumhachtaí i bhFeidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte deacrachtaí suntasacha do chur i bhfeidhm na scéime. Ní léir gur
socraíodh go cuí go mbeadh an t-údárás ná an chumhacht acu siúd a bhí i mbun na scéime
na gealltanais a bhí tugtha inti a fheidhmiú mar ba chóir, agus go raibh neamhaird déanta
ar chuid mhaith de na gealltanais a bhí tugtha, d’ainneoin, in amanna, iarrachtaí na noifigeach siúd na gealltanais a chur ar súile na foirne go náisiúinta.
Fiú nuair a díríodh aird ar chásanna ar leith trí ghearáin, imscrúduithe eile, iniúchadh
agus tuairisc de chuid na hOifige seo ar chéad bliana feidhme na scéime, theip ar an
bhFeidhmeannacht dul i ngleic go foirfe leis an scéim agus níor léir don imscrúdú gur
thug an Fheidhmeannacht riamh faoin tionscnamh leis an dúthracht agus an díograis a
theastaigh leis an scéim a chur i bhfeidhm ina iomláine.
Tugadh le fios don imscrúdú gur tionscnaimh náisiúinta a bhí i go leor de na tograí nár
baineadh amach agus gur dá bharr sin go raibh moill ann iad a fheidhmiú. Dearbhaíodh
go raibh tionchar ar chur i bhfeidhm na scéime ag “p(h)olasaithe náisiúnta nua agus ar
fhostaithe a athrú go rólanna nua”. Luadh chomh maith go mbeadh tionchar ag

géarchéim eacnamaíochta na tíre ar chur i bhfeidhm na scéime amach anseo. Ní leor aon
cheann nó fiú gach ceann acu sin le chéile mar leithscéal chun dualgas atá daingnithe go
reachtúil a leasú, a mhaolú, a mhoilliú ná a chur ar ceal.
Cé gur admhaigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte nach raibh an scéim ina iomláine
curtha i bhfeidhm acu agus go raibh sárú déanta acu ar fho-alt 18(1) den Acht dá bharr,
thairg sí mar réiteach go gcuirfí na gealltanais sin nach raibh bainte amach aici i
bhfeidhm i gcomhthéacs scéim nua de chuid na Feidhmeannachta atá faoi bhráid an Aire
Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta faoi láthair le daingniú. Cé nach bhfuil an scéim
sin feicthe ag an imscrúdú seo ós rud é nach gnó don Oifig seo an próiseas aontaithe
scéime, ní féidir glacadh leis go gcuirfí gealltanais i scéim reachtúil ar athló go dtí go
dtiocfadh an chéad scéim eile i bhfeidhm. Bheadh a leithéid de shocrú glan in éadan na
reachtaíochta, mar atá sé leagtha amach go gcaithfidh gach scéim nua tógáil ar an méid
atá curtha i gcrích sna scéimeanna roimhe sin. Ní féidir míreanna áirithe de scéimeanna
nach bhfuil curtha i bhfeidhm a thabhairt ar aghaidh ó scéim amháin go dtí an chéad
scéim eile ag deireadh na tréimhse trí bliana.
Ar an mbunús sin, ní fheictear don imscrúdú seo go bhfuil de rogha ag Feidhmeannacht
na Seirbhíse Sláinte ach an scéim teanga atá daingnithe ag an Aire Gnóthaí Pobail,
Tuaithe agus Gaeltachta do Limistéar an Iarthair ón mbliain 2005 a fheidhmiú ina
iomláine anois.

CAIBIDIL 5

Tuarascáil, Fionnachtana agus Moltaí
Tá dualgas ar an gCoimisinéir Teanga in aon chás ina sheolfaidh sé imscrúdú faoi Acht
na dTeangacha Oifigiúla tuarascáil i scríbhinn a ullmhú agus a chur faoi bhráid an
chomhlachta phoiblí lena mbaineann, faoi bhráid an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus
Gaeltachta, agus i gcás ina ndéantar gearán leis an gCoimisinéir, faoi bhráid an
ghearánaigh, maidir le fionnachtana an imscrúdaithe agus féadfaidh sé aon mholtaí is cuí
leis ag féachaint don imscrúdú a áireamh sa tuarascáil.

Fionnachtain an Imscrúdaithe
Is í seo a leanas fionnachtain an imscrúdaithe –
•

Go bhfuil sárú déanta agus á dhéanamh ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
ar an dualgas reachtúil atá daingnithe i bhfo-alt 18(1) d’Acht na dTeangacha
Oifigiúla 2003 i dtaca le gealltanais áirithe de Scéim Teanga Fheidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte – Limistéar an Iarthair.

Moltaí an Imscrúdaithe
Ag féachaint don imscrúdú is iad seo a leanas na moltaí atá á ndéanamh agam mar
Choimisinéir Teanga –
1. Go mbunóidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte grúpa ardleibhéil láithreach
d’fhoireann na heagraíochta le tabhairt faoi fhorfheidhmiú na scéime teanga ina
iomláine mar atá daingnithe ag an Aire Gnóthaí Pobail Tuaithe agus Gaeltachta.
Ní mór go mbeadh gach cumhacht, gach údarás agus gach acmhainn riachtanach
tugtha don ghrúpa ardleibhéil seo leis an scéim teanga a fhorfheidhmiú go hiomlán
agus go críochnúil sa tréimhse ama is lú.
2. Go leagfaidh an grúpa seo amach plean fhorfheidhmithe cuimsitheach a luaithe
agus is féidir ach laistigh de 6 seachtaine ó dháta na tuarascála seo a chinnteoidh
córas le gach gealltanas sa scéim a chur i gcrích ina iomláine gan a thuilleadh
moille.
3. Go gcuirfear cóip den phlean fhorfheidhmithe dá dtagraítear i moladh 2 thuas ar
fáil dom mar Choimisineir Teanga a luaithe agus a ullmhaítear í.
4. Go gcuirfidh an grúpa ardleibhéil, a mbeidh forfheidhmiú na scéime teanga faoina
gcúram, tuairisc – mar mheamram gairid eolais – chugam mar Choimisinéir
Teanga i ndeireadh gach tréimhse 6 seachtaine le gur féidir liom tuiscint a fháil ar
an dul chun cinn atá á dhéanamh.

5. Go gcinnteofar go mbeidh gach gealltanas sa scéim teanga curtha i bhfeidhm a
luaithe agus is féidir ach laistigh de 6 mhí ó dháta na tuarascála seo ar a
dheireanaí.

CAIBIDIL 6

Achomhairc chuig an Ard-Chúirt
Meabhraítear anseo go bhfuil sé de cheart ag páirtí in imscrúdú faoi Acht na dTeangacha
Oifigiúla 2003, nó ag aon duine eile a ndéanann fionnachtana agus moltaí an
Choimisinéara tar éis imscrúdaithe den sórt sin difear dó nó di, achomharc a dhéanamh
chuig an Ard-Chúirt ar phonc dlí i gcoinne an chinnidh. Is ceart a thabhairt faoi deara gur
gá achomharc a thionscnamh tráth nach déanaí ná ceithre seachtaine tar éis fógra maidir
leis na fionnachtana agus na moltaí iomchuí a thabhairt don duine a bheidh ag
tionscnamh an achomhairc. Féach freisin IR 14 de 2007.
Seo a leanas mar atá na forálacha sin d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003:
Alt 28(1)
“Féadfaidh páirtí in imscrúdú faoin Acht seo nó aon duine eile a ndéanann
fionnachtana agus moltaí an Choimisinéara tar éis imscrúdú den sórt sin difear dó
nó di, achomharc a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt ar phonc dlí i gcoinne an
chinnidh.”
Alt 28(2)
“Déanfar achomharc faoi fho-alt (1) a thionscnamh tráth nach déanaí ná 4
sheachtain tar éis fógra maidir leis na fionnachtana agus na moltaí iomchuí a
thabhairt don duine a bheidh ag tionscnamh an achomhairc.”
Alt 28(3)(a)
“I gcás ina ndéanfaidh an Ard-Chúirt achomharc faoin alt seo ag duine, seachas
ag ceann, a dhíbhe, féadfaidh an Chúirt sin, má mheasann sí gur ghabh tábhacht
phoiblí eisceachtúil leis an bponc dlí lena mbaineann, a ordú go ndéanfaidh an
comhlacht poiblí lena mbaineann cuid de chostais an duine i ndáil leis an
achomharc, nó iad go léir, a íoc.”
Alt 28(3)(b)
“Féadfaidh an Ard-Chúirt a ordú go ndéanfaidh an comhlacht poiblí lena
mbaineann cuid de chostais duine, seachas ceann, i ndáil le tarchur faoin alt seo,
nó iad go léir, a íoc.”

Alt 28(4)
“Maidir le cinneadh ón Ard-Chúirt tar éis achomhairc faoi fho-alt (1), sonrófar
ann, i gcás inar cuí sin, an tréimhse ar laistigh di a thabharfar éifeacht don
chinneadh.”

CAIBIDIL 7
Tuairimí á Lorg
Faoi fho-alt 26(4) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, iarraim mar Choimisinéir
Teanga ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte aon tuairimí a bheadh ag an
bhFeidhmeannacht maidir le fionnachtana agus moltaí atá ar áireamh sa tuarascáil seo a
chur faoi mo bhráid laistigh de thréimhse 6 seachtaine tar éis fógra maidir leis na
fionnachtana agus na moltaí atá sa tuarascáil a bheith faighte ag an bhFeidhmeannacht.

______________________
Seán Ó Cuirreáin
An Coimisinéir Teanga

Dáta: ___________________

AGUISÍN B

Tuarascáil faoi alt 26 d’Acht na dTeangacha
Oifigiúla 2003
ar

Imscrúdú faoi fho-alt 21(c) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
IM-684D

Ábhar an Imscrúdaithe
Ar sháraigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) na dualgais reachtúla teanga faoi
Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 sna cásanna seo a leanas?
(1) Fo-alt 9(1) den Acht i gcás chomharthaí maidir le fliú na muc a sholáthar i
mBéarla amháin le cur in airde ag comhlachtaí poiblí;
(2) Fo-alt 9(3) den Acht i gcás chumarsáid i scríbhinn a dhéanamh leis an bpobal i
gcoitinne nó le haicme den phobal i gcoitinne chun faisnéis a thabhairt don
phobal nó don aicme trí chor poist i mBéarla amháin a eisiúint maidir le fliú na
muc.
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AGUISÍN A

CAIBIDIL 1
Cúlra
Rinneadh gearán le m’Oifig i mí Bhealtaine 2009 gur sholáthair Feidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte comharthaí maidir le fliú na muc do chomhlachtaí poiblí le cur in airde
in aerfoirt, i gcalafoirt agus in ospidéil i measc áiteanna eile agus gur i mBéarla amháin a
bhí na comharthaí sin.
Anuas air sin, rinneadh líon suntasach gearáin le m’Oifig gur scaip an FSS cumarsáid i
bhfoirm leabhrán faisnéise dar teideal Influenza A(H1N1) i mBéarla amháin i mí
Bhealtaine 2009 ar an bpobal i gcoitinne le faisnéis a thabhairt maidir le fliú na muc.
Go bunúsach, theastaigh uaim de thoradh an imscrúdaithe seo a bheith ábalta cinneadh a
dhéanamh ar sháraigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte na dualgais teanga atá
daingnithe faoi fho-ailt 9(1) agus 9(3) den Acht sna cásanna seo.
Leagann na Rialacháin (I.R. 391 de 2008) atá daingnithe faoi fho-alt 9(1) den Acht
dualgas ar chomhlachtaí poiblí, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte san áireamh,
comharthaí a chur in airde i nGaeilge nó i nGaeilge agus i mBéarla.
Seo a leanas mar atá an mhír sin den Acht:
Fo-alt 9(1): “Féadfaidh an tAire, le rialacháin, a fhoráil gur i nGaeilge, nó i mBéarla
agus i nGaeilge, a mhéid a bheidh sonraithe, a bheidh …ábhar agus leagan amach aon
chomharthaí …”.
Tá na Rialacháin a bhaineann le hábhar daingnithe ag an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe
agus Gaeltachta agus i bhfeidhm d’aon chomharthaí nua le héifeacht ón 1 Márta 2009. Is
mar seo a leanas atá an mhír chuí faoi na Rialacháin:
“Comharthaí
6. (1) Faoi réir fhorálacha an Rialacháin seo, maidir le haon chomhartha a chuireann
comhlacht poiblí in airde, nó a chuirtear in airde thar ceann aon chomhlachta phoiblí, in
aon suíomh—
(a) sa Stát, nó
(b) ach amháin i gcás comhlachta forfheidhmithe, lasmuigh den Stát
is i nGaeilge nó i nGaeilge agus i mBéarla a bheidh sé.
(2) I gcás ina mbeartaíonn comhlacht poiblí comhartha a shuíomh i nGaeilge agus i
mBéarla in aon suíomh agus go bhfuil sé den tuairim, de thoradh téacs sa dá theanga sin
a bheith ann—
(a) go mbeadh sé rómhór,
(b) go mbeadh sé deacair é a léamh,

(c) gur dhócha go mbeadh sé ina chúis is le bacainn, nó
(d) gur dhócha go mbeadh daoine, le linn é a léamh, ina mbaol dóibh féin nó do
dhaoine eile (i gcás ina mbeartófaí comhartha a chur in airde ar thaobh bóthair
nó gar do bhóthar),
féadfaidh an comhlacht, ina ionad sin, 2 chomhartha a shuíomh ag an suíomh sin, agus
an fhaisnéis lena mbaineann a bheith i nGaeilge ar cheann amháin díobh agus an
fhaisnéis lena mbaineann a bheith i mBéarla ar an gceann eile.
(3) Faoi réir na Rialachán seo, i gcás ina mbeartaíonn comhlacht poiblí líon nach lú ná
20 comhartha comhionann a chur in airde—
(a) beidh an téacs ar gach comhartha i nGaeilge,
(b) soláthrófar an fhaisnéis chéanna ar gach comhartha, i nGaeilge agus i
mBéarla araon, nó
(c) déanfar 2 chomhartha a chur in airde agus soláthrófar an fhaisnéis chéanna
orthu agus beidh an téacs i nGaeilge amháin ar an gcéad comhartha díobh sin a
fheicfear agus beidh an téacs i mBéarla amháin ar an gceann eile.”
Leagann fo-alt 9(3) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 dualgas ar chomhlachtaí poiblí,
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte san áireamh, a chinntiú gur i nGaeilge nó i mBéarla
agus i nGaeilge a dhéantar aon chumarsáid i scríbhinn nó leis an bpost leictreonach leis
an bpobal i gcoitinne nó le haicme den phobal i gcoitinne, más chun faisnéis a thabhairt
don phobal nó don aicme atá an chumarsáid sin.
Seo a leanas mar atá an mhír sin den Acht:
Fo-alt 9(3): “I gcás ina ndéanfaidh comhlacht poiblí cumarsáid i scríbhinn nó leis an
bpost leictreonach leis an bpobal i gcoitinne nó le haicme den phobal i gcoitinne chun
faisnéis a thabhairt don phobal nó don aicme, cinnteoidh an comhlacht gur i nGaeilge,
nó i mBéarla agus i nGaeilge, a bheidh an chumarsáid.”
Toisc go raibh a mhacasamhail de cheist tarraingthe anuas ag m’Oifig ar bhonn
neamhfhoirmiúil i gcásanna eile leis an bhFeidhmeannacht, chinn mé go raibh sé
riachtanach imscrúdú foirmiúil a thionscnamh sa chás seo.
Sa chás is go dtagann sé chun solais go bhféadfadh sé nach raibh nó nach bhfuil forálacha
áirithe de chuid Acht na dTeangacha Oifigiúla á gcomhlíonadh ag comhlacht poiblí, tá
údarás agus cumhachtaí tugtha dom faoi ailt 21-29 den Acht sin le himscrúdú a
dhéanamh ar an gcás. Bheartaigh mé tabhairt faoi imscrúdú sa chás ar mo thionscnamh
féin de bharr na ndualgas atá orm faoi fho-ailt 21(a) agus 21(b) den Acht agus mar a
cheadaítear dom faoi fho-alt 21(c) den Acht agus de bharr na ngearán a bhí déanta liom.
Tá dualgas orm mar Choimisinéir Teanga in aon chás ina seolaim imscrúdú faoi Acht na
dTeangacha Oifigiúla tuarascáil i scríbhinn a ullmhú agus a chur faoi bhráid an

chomhlachta phoiblí lena mbaineann, faoi bhráid an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus
Gaeltachta agus i gcás ina ndéantar gearán liom, faoi bhráid na ngearánach, maidir le
fionnachtana an imscrúdaithe. Féadaim aon mholadh is cuí ag féachaint don imscrúdú a
áireamh sa tuarascáil sin.
Tugadh aird chuí ar a raibh le rá ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte in ullmhú
leagan críochnaitheach den tuarascáil.
Comhoibriú
Cuireadh an t-eolas, faisnéis agus eile ar fad a bhí iarrtha san imscrúdú ar fáil go
críochnúil agus go gairmiúil dom.
Is mór agam an comhoibriú a thug Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte dom le linn an
phróisis imscrúdaithe.

CAIBIDIL 2
An tImscrúdú
Bheartaigh mé imscrúdú a sheoladh ar an 13 Bealtaine 2009 de réir an nóis imeachta atá
leagtha amach chuige seo in Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.
Theastaigh uaim a chur ó amhras gur sháraigh nó nár sháraigh Feidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte na dualgais reachtúla teanga atá daingnithe i bhfo-ailt 9(1) agus 9(3)
d’Acht na dTeangacha Oifigiúla i gcás inar sholáthair an Fheidhmeannacht comharthaí
maidir le fliú na muc do chomhlachtaí poiblí le cur in airde in aerfoirt, i gcalafoirt agus in
ospidéil i measc áiteanna eile agus gur i mBéarla amháin a bhí na comharthaí sin agus i
gcás gur scaip an Fheidhmeannacht cumarsáid i bhfoirm leabhráin faisnéise dar teideal
Influenza A(H1N1) i mBéarla amháin i mí Bhealtaine 2009 ar an bpobal i gcoitinne le
faisnéis a thabhairt maidir le fliú na muc.
Ba é an nós imeachta a bheartaigh mé don chéad chéim den imscrúdú ná litir a sheoladh
chuig Príomhfheidhmeannach an chomhlachta phoiblí ag lorg eolais ar leith, freagraí ar
cheisteanna ar leith chomh maith le haon fhaisnéis, taifid, nó rud den sórt sin a bhain le
hábhar an imscrúdaithe.
D’iarr mé go gcuirfí an t-eolas cuí sin ar fáil roimh nó ar an 3 Meitheamh 2009 agus
thairg mé deis ar shoiléiriú ar aon ghné de riaradh an imscrúdaithe trí theagmháil le
m’Oifig.
I litir dar dáta an 3 Meitheamh 2009, thug Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte freagra ar
na ceisteanna a bhí tarraingthe anuas agam. Tá an chumarsáid sin mar AGUISÍN A leis
an tuarascáil seo.

CAIBIDIL 3
Cás Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Sa fhreagra den 3 Meitheamh 2009 ón bhFeidhmeannacht, atá mar AGUISÍN A leis an
tuarascáil seo, tugadh eolas faoin gcúlra a bhain leis an imscrúdú seo:
“Faoi mar is eol duit d’eisigh an Eagraíocht Sláinte Domhanda foláireamh ar an 24
Bealtaine 2009 chuig gach tír sa domhain go raibh cineál nua de fliú na muc ag
scaipeadh i Meicsiceo agus sna Stáit Aontaithe. Ar an 28 Bealtaine, d’athraigh an ESD
an foláireamh go dtí Céim 5, a chiallaigh go bhféadfadh paindéimeach fliú a bheith ar
thairseach an dorais.”
Ghlac an Fheidhmeannacht leis gur léir gur sháraigh sí fo-alt 9(3) d’Acht na dTeangacha
Oifigiúla sa chás seo i dtaca le heisiúint leabhráin faisnéise i mBéarla amháin. Thug an
Fheidhmeannacht le fios gur bhain “cúinsí neamhghnách agus ar leith” leis an leabhrán
faisnéise a eisíodh mar chéad fhreagra ar an mbagairt domhanda faoin bpaindéimeach
fliú. Is de bharr éigeandáil a bheith ann nár eisíodh leagan Gaeilge den leabhrán faisnéise,
de réir na tuairisce ón bhFeidhmeannacht:
“Fógraíodh gur éigeandáil sláinte pobail náisiúnta a bhí ann an tseachtain dar tús 28
Aibreán 2009 agus dá bharr bhí eolas a bhí ag teastáil ón phobal agus ó ghairmithe
sláinte le foilsiú agus le scaipeadh in achar ama an-ghearr. Is an Fhoireann Náisiúnta
Sláinte Pobail éigeandála ar a bhfuil ionadaithe ón Roinn Sláinte agus Leanaí agus
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus atá faoi comhchathaoirleacht Rúnaí
Ginearálta an RS&L agus Príomhfheidhmeannach an FSS, a rinneadh an chinneadh.
Ar an drochuair, de bharr an achar ama gearr a bhí ar fáil le heolas sláinte pobail agus
comhairle leighis a scaipeadh ar phobal na hÉireann le linn seachtain tosaigh na
héigeandála náisiúnta Sláinte Pobail, ní raibh an t-am ann leis an ábhar a aistriú go
Gaeilge. Ina theannta sin dá gcuirfidh leagan dátheangach ar fáil chiallóidh sé go
mbeadh an cháipéis méadaithe faoi dhó, rud a chuirfeadh as do chlóbhuaileadh agus
scaipeadh an cháipéis chomh sciobtha agus a b’fhéidir.”
Mar mhíniú sonrach ar an sárú reachtúil, dúirt an Fheidhmeannacht:
“Faoi mar a soiléríodh níos mine inár litir, ba é an chúis ná an phráinn a bhain leis an
teachtaireacht agus an dualgas a bhí ann comhairle sláinte pobail thábhachtach a
scaipeadh in achar an-ghearr.”
Maidir leis an gceist faoin gcomharthaíocht, níor thug an Fheidhmeannacht freagra ar
cheist an imscrúdaithe maidir le sárú reachtúil ach dúirt sí go raibh comhairle an
Choimisinéara Teanga de dhíth uirthi maidir leis an gceist seo. Mar mhíniú ar an seasamh
sin, bhí an méid seo le rá ag an bhFeidhmeannacht:
“Baineann an rialachán a luaitear anseo le comharthaíocht, stáiseanóireacht agus
fógraíocht, agus níor mheas an FSS gur bhain an reachtaíocht seo le foilsiú póstaeir
eolais pobail faoin bhfliú. Bheadh fáilte roimh chomhairle an Choimsinéara faoinár

ndualgais faoin Acht maidir le póstaeir a úsáidtear go forleathan sa gcóras sláinte, mar
thagairt sa todhchaí.”
Ghlac an Fheidhmeannacht leis go hiomlán gur theip uirthi “a chinntiú gur scaipeadh an
bhileog eolais faoin bhFliú A (H1N1) ar líon tí sa stáit ach i mBéarla amháin” agus gur
sháraigh sí a dualgas faoi Acht na Teangacha Oifigiúla ina leith sin. Thug an
Fheidhmeannacht le fios gur trua léi gur tharla sé sin. Cuireadh in iúl don imscrúdú go
bhfuil an
t-ábhar ar fad aistrithe go Gaeilge anois agus go bhfuil fáil air ar a suíomh
gréasáin - www.hse.ie.
Mar fhocal scoir, thug an Fheidhmeannacht le fios go ndéanfaidís “gach iarracht a
chinntiú go gcomhlíonfar ár ndualgais maidir le bileoga eolais i nGaeilge agus i
mBéarla araon, mar chuid dár bpleanáíl teagmhasach agus muid ag tabhairt aghaidh ar
athfhilleadh an fliú nó méadú sa mbagairt paindéimeach ón bhfliú.” Cuireadh cóip ar fáil
don imscrúdú den leabhrán faisnéise i nGaeilge.

CAIBIDIL 4
Osradharc Ginearálta ar an Imscrúdú
Is comhlacht poiblí í Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun críche Acht na
dTeangacha Oifigiúla mar go bhfuil sí liostaithe chuige sin sa Chéad Sceideal den Acht
faoin Ionstraim Reachtúil I.R.150 de 2006. Dá réir sin, tá dualgas ar an
bhFeidhmeannacht cloí le forálacha reachtúla an Achta.
Níl aon amhras ar bith faoi chomh tromchúiseach agus a bhí an fhreagracht ar
Fheidmeannacht na Seirbhíse Sláinte dul i ngleic ar bhonn práinne leis an “éigeandáil
náisiúnta sláinte pobail” a d’eascair as fliú na muc.
Ní fheictear don imscrúdú go mbeadh oiread agus duine amháin ar cás leo cosaint agus
cur chun cinn na Gaeilge a roghnódh beatha daoine a chur i mbaol le linn éigeandála
náisiúnta sláinte pobail chun a gcearta teanga a chosaint. Gan beatha agus sláinte ní ann
d’aon teanga. An cheist a thagann chun cinn san imscrúdú seo ná an raibh coimhlint
dáiríre idir na dualgais tromchúiseach náisiúnta a tháinig ar Fheidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte in am na práinne agus dualgais i dtaca le cearta teanga? An gcabhródh
beartais phleanála réamhghníomhacha le fadhbanna teanga a sheachaint? An ndéanfaí
rogha i ndlínsí dátheangach eile, in áiteanna ina raibh níos mó ná aon teanga oifigiúil
amháin, gan faisnéis thábhachtach a sholáthar don phobal i gcoitinne ach i gceann amháin
de na teangacha sin?
I gcás rogha teanga phobal na Gaeltachta, bhí an t-imscrúdú eolach ar thorthaí suirbhé a
choimisiúnaigh Feidhmeannacht an Seirbhíse Sláinte féin ón gcomhlacht Ipsos Mori i mí
Dheireadh Fómhair 2007 sna príomh cheantair Gaeltachta a léirigh go roghnódh 84%
den phobal sin seirbhísí sláinte trí Ghaeilge dá mbeadh na seirbhísí sin ar fáil ar
chomhchéim agus ar chomhleibhéal leis na seirbhísí céanna i mBéarla. Léirigh an taighde
céanna sin go raibh 75% den phobal Gaeltachta sin a dúirt gur fearr a d’fhéadaidís cúinsí
sláinte a phlé trí Ghaeilge seachas trí Bhéarla. Mhaigh údair na taighde féin gur léirigh
sin go raibh ceisteanna le freagairt faoi “cothromas rochtana ar sheirbhís sláinte d’ard
chaighdeán á thairiscint do lucht labhartha na Gaeilge.”
Is léir go mbaineann an t-imscrúdú seo le comharthaíocht faoi fho-alt 9(1) den Acht agus
le heisiúint leabhráin faisnéise faoi fho-alt 9(3) den Acht.
Fo-alt 9(1) den Acht
Baineann fo-alt 9(1) den Acht leis na Rialacháin maidir le comharthaíocht:
“Féadfaidh an tAire, le rialacháin, a fhoráil gur i nGaeilge, nó i mBéarla agus i
nGaeilge, a mhéid a bheidh sonraithe, a bheidh…ábhar agus leagan amach aon
chomharthaí …”.
Tá na Rialacháin seo daingnithe ag an Aire ó mhí Dheireadh Fómhair 2008 (I.R. 391 de
2008) agus tá éifeacht leo i dtaca le comharthaí nua ón 1 Márta 2009.

Cé go bhfuil an chosúlacht air gur ghlac an Fheidhmeannacht leis go bhfuil dualgas uirthi
i leith comharthaíochta, lorg sí soiléiriú ón imscrúdú maidir le sainmhíniú ar chomharthaí
sa chomhthéacs seo mar nár mheas an Fheidhmeannacht gur bhain na Rialacháin “le
foilsiú póstaeir eolais faoin bhfliú”.
Ar an gcéad dul síos, is fiú a áireamh nach bhfuil aon sainmhíniú tugtha ar an bhfocal
“comhartha” faoi na Rialacháin. Nuair nach dtugtar sainmhíniú ar leith san achtachán
féin, is í an riail fhorléirithe dhlíthiúil ná go bhféachtar ar an gcomhthéacs iomlán ina
bhfuil an fhoclaíocht in úsáid agus ar ghnáthbhrí na bhfocal.
Is léir gurb ionann comhartha agus eolas atá curtha ar taispeáint. Cuimsíonn an téarma na
cineálacha comharthaí seo a leanas, cé go bhféadfadh cineálacha eile a bheith i gceist
freisin: comhartha rabhaidh, comhartha eolais, comhartha teagascach, comhartha treo,
comhartha sainordaitheach, comhartha éigeandála, comhartha coiscthe, comhartha guaise
nó priacail, comhartha sábháilteachta, comhartha lasta, comhartha leictreonach.
Maidir leis an “bpóstaer” atá faoi chaibidil san imscrúdú seo, is é seasamh an
imscrúdaithe ná nach gá gur comhartha é gach “póstaer” faoi na Rialacháin ach gur féidir
le “póstaer” feidhmiú mar chomhartha i gcúinsí áirithe. Feictear dom gur amhlaidh atá sa
chás áirithe seo, áit gur léir gur comhartha rabhaidh nó eolais atá i gceist le teachtaireacht
soiléir a thabhairt don phobal ag aerfoirt, calafoirt, ospidéil agus eile. Is léir go bhfuil an
comhartha in úsáid le foláireamh agus eolas maidir le fliú na muc a thabhairt dóibh siúd
atá ag teacht isteach sa tír nó atá ar cuairt ar ospidéal. Ní hionann é agus póstaeir a
bheadh in úsáid mar fhógraíocht nó mar phoiblíocht. Dá bhrí sin, tagann an comhartha atá
faoi chaibidil san imscrúdú seo faoi scáth na ndualgas reachtúil teanga sna Rialacháin.
Fo-alt 9(3) den Acht
Baineann fo-alt 9(3) den Acht le heisiúint cumarsáid áirithe:
“I gcás ina ndéanfaidh comhlacht poiblí cumarsáid i scríbhinn nó leis an bpost
leictreonach leis an bpobal i gcoitinne nó le haicme den phobal i gcoitinne chun faisnéis
a thabhairt don phobal nó don aicme, cinnteoidh an comhlacht gur i nGaeilge, nó i
mBéarla agus i nGaeilge, a bheidh an chumarsáid.”
Is féidir an cás a dhéanamh go bhfuil ceithre ghné éagsúil ag baint le fo-alt 9(3) d’Acht na
dTeangacha Oifigiúla 2003 agus gur cheart aon chumarsáid atá beartaithe a mheas faoi na
slata tomhais sin féachaint an dtagann nó nach dtagann sé faoi scáth an fho-ailt seo. Seo a
leanas na slata tomhais sin:
•
•
•
•

An comhlacht poiblí faoin Acht atá i mbun na cumarsáide?
An bhfuil an chumarsáid á déanamh i scríbhinn nó leis an bpost leictreonach?
An cumarsáid í a bhfuil sé mar sprioc aici faisnéis a thabhairt?
An leis an bpobal i gcoitinne nó le haicme den phobal i gcoitinne atá an
chumarsáid?

Má shásaíonn cumarsáid áirithe gach ceann de na slata tomhais sin, bheadh an chosúlacht
ar chúrsaí go sásaíonn sí gach critéar lena tabhairt faoi fhorálacha fho-ailt 9(3) agus ba

cheart go mbeadh sí á déanamh i nGaeilge nó go dátheangach. Níl aon fhoráil ann lena
leithéid a eisiúint i mBéarla amháin.
Mura sásaíonn an chumarsáid atá beartaithe aon cheann amháin nó níos mó de na slata
tomhais thuasluaite, dealraíonn sé nach mbeadh sí san áireamh faoi fho-alt 9(3).
Is é tuairim an imscrúdaithe gur shásaigh an chumarsáid a bhí faoi chaibidil sa chás seo
na slata tomhais ar fad thuasluaite agus tar éis di an scéal a chíoradh, is léir gur aontaigh
an Fheidhmeannacht leis an méid sin.
Feictear dom ón gcás atá curtha i láthair an imscrúdaithe ag an bhFeidhmeannacht gur de
bharr éigeandála agus míthuiscint ar fhorálacha an Achta a d’fhág gur i mBéarla amháin a
scaipeadh an chumarsáid atá i gceist anseo ar an bpobal i gcoitinne.
Is léir ón imscrúdú go raibh an Fheidhmeannacht den tuairim go bhfuil díolúine ar fáil ón
reachtaíocht i gcásanna áirithe, ach go háirithe cásanna éigeandála. Ní ghlacann an timscrúdú leis, áfach, go bhfuil fáil ar a leithéid de dhíolúine. Níl aon díolúine luaite faoi
fho-alt 9(3) den Acht murab is faoi na Rialacháin, áit a bhfuil go leor díolúintí éagsúla
tugtha.
Anuas air sin, tá cás á dhéanamh ag an bhFeidhmeannacht nach raibh dóthain ama aici
aistriúchán a dhéanamh ar an ábhar de bharr an achair ghairid ama a bhí i gceist. Ní
ghlacann an t-imscrúdú leis an seasamh sin. Ní raibh ach 1,132 focal ar fad sa leabhrán
faisnéise. Tuigtear dom, ó aistritheoirí gairmiúla, nach dtógfadh aistriúchán ar an líon sin
focail ach líon teoranta uaireanta a chloig. Samhlaítear nach mbeadh ach costas
aistriúcháin idir €120 agus €200 i gceist ina iomláine. Sa bhreis air sin, bheadh an
tréimhse ama níos giorra fós dá mbeadh an obair aistriúcháin roinnte ar fhoireann
aistritheoirí, abair i gcomhlacht aistriúcháin. Ní féidir an cás a dhéanamh go gcuirfeadh a
leithéid aon mhoill suntasach ar an tionscadal nuair is tréimhsí d’uaireanta an chloig atá i
gceist. Agus i gcás “éigeandála náisiúnta”, níl aon amhras ar bith orm ach nach
dteipfeadh ar aistritheoirí gairmiúla, a bhfuil séala creidiúnaithe oifigiúil bronnta orthu,
teacht i gcabhair ar eilimint de státchóras na tíre seo agus an obair seo a dhéanamh go
críochnúil agus go gairmiúil ar iompú boise.
Is léir gur caitheadh am ag plé le dearadh an leabhráin faisnéise, d’ainneoin na
héigeandála. Má bhí dóthain ama ag an bhFeidhmeannacht leis an leabhrán faisnéise a
dhearadh, cén fáth nach raibh dóthain ama aici chun an leabhrán a aistriú go Gaeilge chun
cloí lena dualgais reachtúla teanga?
Agus fiú dá mbeadh bunús leis an teoiric go gcuirfeadh soláthar leagain Ghaeilge den
leabhrán faisnéise moill ar scaipeadh an leabhráin, is léir nár bheartaigh an
Fheidhmeannacht leagan Gaeilge a scaipeadh ar an bpobal i gcoitinne ag tráth níos
déanaí, is é sin tar éis an leagan Béarla a bheith eisithe. Cé go n-éilíonn an fhoráil
reachtúil gur i nGaeilge nó go dátheangach a dhéanfaí an cineál seo cumarsáide, bheadh
cinneadh an leagan Gaeilge a scaipeadh ar an bpobal i gcoitinne a luaithe agus ab fhéidir
tar éis an leagan Béarla ina mhaolú éigin ar an sárú reachtúil.

Glactar leis go mbíonn réamhphleanáil déanta le dul i ngleic leis na dúshláin a bhainfeadh
le déileáil le héigeandáil náisiúnta sláinte poiblí: is léir gur cheart go mbeadh an
réamhphleanáil chéanna déanta le déileáil leis na toisí teanga a bhainfeadh le feachtas
cumarsáide nó faisnéise dá leithéid.
Rinne Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte cás chomh maith go mbeadh an leabhrán
faisnéise méadaithe faoi dhó dá gcuirfí leagan dátheangach ar fáil agus go dtógfadh sé
níos mó ama é a chlóbhuaileadh agus a scaipeadh dá bharr sin. Arís, ní féidir liom
glacadh leis gur gá gur mar sin a bheadh. Is ceist deartha a bheadh ann cé chomh mór
agus a bheadh an leabhrán – go deimhin, d’fhéadfaí an t-eolas i gcás éigeandála náisiúnta
a eisiúint, fiú, i bhfoirm litreach dá gceapfaí sin a bheith cuí.
Ar chomhlachtaí poiblí féin amháin atá an dualgas a chinntiú go bhfuil siad ar an eolas
agus cothrom le dáta faoina ndualgais reachtúla faoin dlí agus go bhfeidhmíonn siad dá
réir. Anuas air sin, bhí comhairle tugtha ag an Oifig seo don Fheidhmeannacht ag amanna
éagsúla maidir le cásanna comhchosúla eile go raibh an chosúlacht ar an scéal go
dtiocfadh a leithéid de chumarsáid faoi fho-alt 9(3) den Acht. Sa chomhthéacs seo,
tugaim suntas don chaoi inar sholáthair an Fheidhmeannacht leagan Gaeilge den leabhrán
faisnéise ar a suíomh gréasáin tar éis don Oifig seo an
t-imscrúdú seo a thionscnamh.
Is léir dom go bhfuil sé ró-mhall anois agus nach mbeadh sé chun leas an phobail ná an
státchórais ag an tráth seo, ag féachaint do thosca iomlána an cháis, leagan Gaeilge den
chumarsáid seo a dháileadh ar an aicme den phobal i gcoitinne chun an dochar a rinne an
sárú ar dhualgais reachtúla a chealú nó a laghdú. Ní fhéadfadh an cur chuige seo a bheith
mar fhasach, áfach, dá dtarlódh sárú den chineál céanna arís ar an bhforáil i bhfo-alt 9(3)
den Acht.

CAIBIDIL 5
Tuarascáil, Fionnachtana agus Moltaí
Tá dualgas ar an gCoimisinéir Teanga in aon chás ina seolfaidh sé imscrúdú faoi Acht na
dTeangacha Oifigiúla tuarascáil i scríbhinn a ullmhú agus a chur faoi bhráid an
chomhlachta phoiblí lena mbaineann, faoi bhráid an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus
Gaeltachta, agus i gcás ina ndéanfar gearán leis an gCoimisinéir, faoi bhráid an
ghearánaigh, maidir le fionnachtana an imscrúdaithe agus féadfaidh sé aon mholtaí is cuí
leis ag féachaint don imscrúdú a áireamh sa tuarascáil.
Fionnachtain an Imscrúdaithe
Is í seo a leanas fionnachtain an imscrúdaithe:
Gur sháraigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte na dualgais reachtúla teanga faoi Acht
na dTeangacha Oifigiúla 2003 sna cásanna seo a leanas:
(1) Fo-alt 9(1) den Acht i gcás chomharthaí maidir le fliú na muc a sholáthar i
mBéarla amháin le cur in airde ag comhlachtaí poiblí;
(2) Fo-alt 9(3) den Acht i gcás chumarsáid i scríbhinn a dhéanamh leis an bpobal i
gcoitinne nó le haicme den phobal i gcoitinne chun faisnéis a thabhairt don
phobal nó don aicme trí chor poist i mBéarla amháin a eisiúint maidir le fliú na
muc.
Moltaí an Imscrúdaithe
Ag féachaint don imscrúdú, is iad seo a leanas na moltaí atá á ndéanamh agam mar
Choimisinéir Teanga:
•

Go dtógfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte gach céim chuí le cinntiú go
bhfuil sí ar an eolas faoina dualgais reachtúla faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla
2003 agus go gcomhlíonfaidh sí go hiomlán agus go cuí forálacha an Achta
feasta.

•

Go gcinnteoidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte sa chás go ndéanann sí
cumarsáid i scríbhinn leis an bpobal i gcoitinne nó le haicme den phobal i
gcoitinne feasta chun faisnéis a thabhairt don phobal nó don aicme go mbeidh an
chumarsáid sin déanta go dátheangach (i mBéarla agus i nGaeilge) mura bhfuil sí
i nGaeilge ar fad.

•

Go gcinnteoidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte sa chás go gcuirtear
comharthaí in airde go bhfuil na comharthaí sin ag cloí leis na Rialacháin faoi
fho-alt 9(1) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla.

•

Go seolfaidh bainistíocht Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte meamram eolais
(i scríbhinn nó leis an bpost leictreonach) laistigh de 6 seachtaine ó dháta na
tuarascála seo chuig baill foirne sin na heagraíochta a d’fhéadfadh a bheith
freagrach feasta as:

(1) cumarsáid i scríbhinn a dhéanamh leis an bpobal i gcoitinne nó le haicme
den phobal i gcoitinne chun faisnéis a thabhairt don phobal nó don aicme
agus/nó
(2) comharthaí a chur in airde
agus go ndeimhneofar an méid seo sa mheamram eolais sin don dá ghrúpa
thuasluaite:
o Go bhfuil fionnachtain déanta ag an imscrúdú seo gur sháraigh
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a dualgas reachtúil faoi fho-ailt (1)
agus 9(3) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 sa chás seo;
o Go bhfuil sé mar dhualgas ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a
chinntiú nach ligfear dá leithéid de shárú tarlú arís.
•

Go gcuirfeadh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte leagan Gaeilge den
chomhartha rabhaidh/eolais faoi fliú na muc ar fáil d’údaráis na n-ionad cuí,
aerfoirt, calafoirt, ospidéil agus áiteanna eile agus go n-iarrfaí orthu iad a chur in
airde i dteannta leis na comharthaí Béarla agus de réir na rialacháin cuí faoin
Acht.

CAIBIDIL 6
Achomhairc chuig an Ard-Chúirt
Meabhraítear anseo go bhfuil sé de cheart ag páirtí in imscrúdú faoi Acht na dTeangacha
Oifigiúla 2003, nó ag aon duine eile a ndéanann fionnachtana agus moltaí an
Choimisinéara tar éis imscrúdaithe den sórt sin difear dó nó di, achomharc a dhéanamh
chuig an Ard-Chúirt ar phonc dlí i gcoinne an chinnidh. Is ceart a thabhairt faoi deara gur
gá achomharc a thionscnamh tráth nach déanaí ná 4 seachtaine tar éis fógra maidir leis na
fionnachtana agus na moltaí iomchuí a thabhairt don duine a bheidh ag tionscnamh an
achomhairc. Féach freisin I.R. 14 de 2007.
Seo a leanas mar atá na forálacha sin d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003:
Fo-alt 28(1)
Féadfaidh páirtí in imscrúdú faoin Acht seo nó aon duine eile a ndéanann fionnachtana
agus moltaí an Choimisinéara tar éis imscrúdú den sórt sin difear dó nó di, achomharc a
dhéanamh chuig an Ard-Chúirt ar phonc dlí i gcoinne an chinnidh.
Fo-alt 28(2)
Déanfar achomharc faoi fho-alt (1) a thionscnamh tráth nach déanaí ná 4 sheachtain tar
éis fógra maidir leis na fionnachtana agus na moltaí iomchuí a thabhairt don duine a
bheidh ag tionscnamh an achomhairc.
Fo-alt 28(3)(a)
I gcás ina ndéanfaidh an Ard-Chúirt achomharc faoin alt seo ag duine, seachas ag
ceann, a dhíbhe, féadfaidh an Chúirt sin, má mheasann sí gur ghabh tábhacht phoiblí
eisceachtúil leis an bponc dlí lena mbaineann, a ordú go ndéanfaidh an comhlacht poiblí
lena mbaineann cuid de chostais an duine i ndáil leis an achomharc, nó iad go léir, a íoc.
Fo-alt 28(3)(b)
Féadfaidh an Ard-Chúirt a ordú go ndéanfaidh an comhlacht poiblí lena mbaineann cuid
de chostais duine, seachas ceann, i ndáil le tarchur faoin alt seo, nó iad go léir, a íoc.
Fo-alt 28(4)
Maidir le cinneadh ón Ard-Chúirt tar éis achomhairc faoi fho-alt (1), sonrófar ann, i
gcás inar cuí sin, an tréimhse ar laistigh di a thabharfar éifeacht don chinneadh.

CAIBIDIL 7
Tuairimí á Lorg
Faoi fho-alt 26(4) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, iarraim mar Choimisinéir
Teanga ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte aon tuairimí a bheadh aici maidir le
fionnachtana agus moltaí atá ar áireamh sa tuarascáil seo a chur faoi mo bhráid laistigh de
thréimhse 6 seachtaine tar éis fógra maidir leis na fionnachtana agus na moltaí atá sa
tuarascáil a bheith faighte ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

______________________
Seán Ó Cuirreáin
An Coimisinéir Teanga

Dáta: ________________
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