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Cúlra
Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge agus saothraíonn an eagraíocht ar son
na teanga ar fud na hÉireann uile agus timpeall na cruinne.
Is í príomhaidhm na heagraíochta an Ghaeilge a athréimniú mar ghnáth-theanga na hÉireann.
Ó bunaíodh é ar 31 Iúil 1893 tá baill an Chonartha gníomhach ag cur chun cinn na Gaeilge i ngach
gné de shaol na tíre, ó chúrsaí dlí agus oideachais go forbairt meán cumarsáide agus seirbhísí
Gaeilge.
Tá Conradh na Gaeilge roghnaithe ag Foras na Gaeilge, an foras uile oileánda ag feidhmiú ar son an
dá Rialtas thuaidh agus theas leis an nGaeilge a chur chun cinn, mar cheann de na sé
cheanneagraíocht atá maoinithe acu leis an nGaeilge a fhorbairt ar oileán na hÉireann. Go príomha,
tá Conradh na Gaeilge roghnaithe le tabhairt faoi chosaint teanga, ionadaíocht agus ardú feasachta
ar an Ghaeilge.
Tá 180 craobh agus iomaí ball aonair ag Conradh na Gaeilge, agus bíonn baill uile an Chonartha ag
saothrú go dian díograiseach chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn ina gceantair féin. Tá breis
eolais faoi obair an Chonartha le fáil ag www.cnag.ie.

Intreoir
Cuireann Conradh na Gaeilge fáilte roimh an deis seo aighneacht a chur isteach maidir le úsáid
ainmneacha fearainn. Tá sé iontach tábhachtach gur féidir le comhlachtaí, eagraíochtaí eile nó
daoine deonacha a n-ainmneacha fearainn a chlárú mar is ceart le cinntiú nach gcruthaítear
mearbhall maidir leis an ainm atá ar chomhlacht, eagraíocht nó dhuine aonair, agus go bhfuil sé
díreach comh furasta ceánna é seo a dhéanamh agus a bheadh sé dá mbeadh siad ag iarraidh
amhlaidh a dhéanamh le hainm fearainn nach bhfuil síní fada ar bith istigh ann. Is deis iontach é an
comhairliúchán seo leis an bhac a bhí ann go dtí seo maidir le hainmneacha fearainn le síntí fada a
chlárú a réiteach. Tá sé ráite istigh sa cháipéis chomhairliúcháin go mbaineann an próiseas seo le
‘idirnáisiúnú’ na n-ainmneacha atá ar fáil ar ach le fírinne baineann sé níos mó le ‘náisiúnú’ na nainmneacha seo.
Tá dhá príomh-mholadh ag Conradh na Gaeilge maidir leis an chomhairliúchán seo:


Úsáid an tSíneadh Fada in ainmneacha fearainn



Costais dóibh siúd atá ag clárú ainmneacha fearainn le síntí fada

Úsáid an Síneadh Fada in ainmneacha fearainn
Is cuid lárnach í an síneadh fada de theanga na Gaeilge agus mar sin tá sé riachtanach go bhfuil duine
ar bith atá ag iarraidh ainm fearainn a chlárú as Gaeilge in ann iad a úsáid gan bhac nó gan stró. Is
féidir le húsáid (nó le mí-úsáid) an síneadh fada brí fhocail a athrú go huile is go hiomlán ar bhealach
a chiallaíonn nach bhfuil ciall ar bith ag baint leis. Ciallaíonn sé seo go mbíonn ar ghrúpaí nó ar
dhaoine ar mhaith leo ainm as Gaeilge a chlárú le síneadh fada istigh ann glacadh le rogha nach
bhfuil sásúil ar bhealach ar bith, mar in amanna ní bhíonn aon chiall leis an ainm fearainn sa
deireadh mar gheall nach bhfuil na síntí fada istigh ann.
Is sampla maith é an focal ‘Éire’ agus an rud a tharlaíonn más rud nach bhfuil an síneadh fada san
áireamh .i. ‘eire.’
1. “cuirfidh Éire éile áthais ort” – “Ireland will put a charm of joy on you”
2. “cuirfidh eire eile ath-áis ort” – “another burden will force you to use another facility”
Tá brí iomlán difriúil ag an dá abairt seo cé go bhfuil na bun-litreacha ceánna sna habairtí. Is léir ón
mhéid seo go bhfuil sé go huile is go hiomlán gan chiall an síneadh fada a fhágáil ar leath-thaobh. Tá
an síneadh fada riachtanach mar chuid de theanga na Gaeilge mar gheall gur litir i léith é i ndáiríre in
áit athrú nó leasú ar an fhuaim amháin. Tá níos mó ná céad samplaí ann sa leabhar ‘Our Fada, A
Fada Homograph Dictionary’ (Rossa Ó Snodaigh and Mícheál Ó Domhnaill, 2012, Coiscéim) ar fhocail
a athraíonn nuair atá nó nach bhfuil síneadh fada san áireamh, idir fuaim an fhocail agus brí an
fhocail.

Seo thíos roinnt samplaí ar an bhealach a athraíonn brí na bhfocal nuair a bhaintear úsáid as an
tsíneadh fada.1 Is léir ón mhéid seo thíos, mar sin, go bhfuil sé riachtanach go bhfuil an síneadh fada
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in úsáid mar is ceart ar ainmneacha fearainn le cinntiú gur féidir an t-ainm ceart cruinn a chur ar
suíomh nó ar sheoladh ríomhphost.

Costais agus Am Scála
Mar gheall nach raibh eagraíochtaí nó grúpaí le hainmneacha as Gaeilge in ann a n-ainm fearainn a
chlárú mar is ceart i dtús báire, is iomaí grúpa atá anois le ainm fearainn nach bhfuil fóirsteanach
don eagraíocht. Tá sé le moladh go bhfuil sé ráite istigh sa cháipéis chomhairliúcháin go mbeidh
tréimhse ama ina mbeidh iad siúd le hainmneacha a bhfuil síneadh fada in easnaimh orthu in ann é
sin a dhéanamh. Áfach, deir sé ansin go mbeidh praghsáil bisigh i gceist ansin agus nach mbeidh ach
30 lá ag daoine é seo a dhéanamh. Tá na grúpaí/daoine seo i ndiaidh táillí a íoc as an t-ainm fearainn
atá acu faoi láthair agus níor chóir go mbeadh aon athrú air seo, mar níl an locht nó an freagrach ar
na grúpaí/daoine seo nach raibh siad in ann a n-ainm fearainn cruinn a chlárú i dtús báire.
Fosta, do ghrúpaí nó do dhaoine aonaracha atá ag feidhmiú ar bhonn deonach, mar atá cuid mhór
mhaith de ghrúpaí i saol na Gaeilge, ba chóir go mbeadh tuilleadh ama ar fáil dóibh tabhairt faoi seo
agus cinntiú go bhfuil a n-ainm fearainn cláraithe acu sula gcríochnaíonn an tréimhse seo agus atá na
hainmneacha seo ar fáil go forleathan. Ó thaobh IEDR, is neart ama é 30 lá mar gheall go bhfuil an
grúpa eagraithe agus ar an eolas faoi na hathruithe seo, ach ní hé sin an cás do ghrúpaí eile. B’fhearr
tuilleadh ama a thabhairt don phróiseas seo le cinntiú na gcailleann aon ghrúpa an t-ainm ar chóir a
bheith acu i gcónaí (.i. an t-ainm fearainn atá acu faoi láthair le síntí fada san áireamh).

