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1 Brollach 

Feidhmchláir ghréasáin iad Stáisiúin Athsheachadta Náisiúnta ELRI a dearadh chun éascú a dhéanamh 
ar sheirbhísí i dtaca le hacmhainní teanga (AT) a réiteach agus a roinnt ag leibhéil éagsúla: ag an 
leibhéal náisiúnta le gach eagraíocht phoiblí chláraithe, idir ghrúpaí faoi leith d’eagraíochtaí cláraithe, 
leis an gCoimisiún Eorpach nó mar Shonraí Oscailte. 

Tá an líonra teoranta d’eagraíochtaí poiblí de chuid na mBallstát den Aontas Eorpach atá 
rannpháirteach.2 Maidir le NRS na hÉireann, ciallaíonn sé sin gur baill foirne de chomhlachtaí poiblí 
Éireannacha amháin atá i dteideal clárú mar úsáideoirí. Ciallaíonn sé freisin nach roinntear na AT ach 
idir eagraíochtaí poiblí cláraithe. Na hacmhainní sin a bhfuil a n-úinéirí sásta iad a roinnt ar phobal 
níos leithne (taobh amuigh d’Éirinn), is féidir iad a roinnt le sainghrúpaí níos mó agus cuirfear na 
hacmhainní sin i stóir thiomnaithe, dála ELRC-SHARE nó Tairseach Sonraí Oscailte na hEorpa.  

Foireann thiomnaithe in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath a fheidhmíonn agus a riarann NRS na 
hÉireann. Déanann an fhoireann cúram de bhainistiú úsáideoirí agus de láimhseáil chuí na n-
acmhainní. Ag an am céanna feidhmíonn siad mar phointe teagmháila d’úsáideoirí an Stáisiúin 
Athsheachadta Náisiúnta. 

Sa doiciméad seo, tá eolas d’úsáideoirí faoi chlárú leis an Stáisiún Athsheachadta Náisiúnta in Éirinn 
agus conas é a úsáid. 

Tá an leathanach tosaigh den NRS in Éirinn le feiceáil i bhFíor 1. 

 

 

Fíor 1 Leathanach tosaigh an Stáisiúin Athsheachadta Náisiúnta 

                                                           
2 Éire, an Fhrainc, an Phortaingéil agus an Spáinn i láthair na huaire. 
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2 Ballraíocht sa Stáisiún Athsheachadta Náisiúnta (NRS) 

Ag úsáideoirí cláraithe agus údaraithe ó eagraíochtaí poiblí amháin a bhíonn rochtain ar an NRS. Tá 
dhá chéim, dá bharr sin, i mballraíocht a ghlacadh san NRS: 

1. Is féidir le húsáideoirí atá ag iarraidh a bheith páirteach sa líonra iarratas a dhéanamh go 
gcruthófaí cuntas dóibh ar leathanach cláraithe an NRS. 

2. Tugann baill d’fhoireann thiomnaithe an NRS rochtain d’úsáideoirí a oibríonn in eagraíocht 
phoiblí. 

Tá a thuilleadh eolais ar an dá chéim sin le fáil i Mír 2.1 agus 2.2 thíos. 

2.1 Clárú Úsáideoirí 

Is féidir le húsáideoirí nua clárú ar líne ar leathanach Cláraigh atá léirithe i bhFíor 2. 

 

Fíor 2 Leathanach clárúcháin 

 

Tar éis d’úsáideoirí an t-eolas éigeantach a iarrtar3 a chur ar fáil, ní mór glacadh le Téarmaí Seirbhíse 
ELRI trí thic a chur sa ticbhosca cuí agus brú ar chnaipe Cruthaigh Cuntas. 

Nuair a sheoltar iarratas ar chlárú déanann an fhoireann thiomnaithe in OCBÁC é a mheas agus 
déantar é a údarú mar atá leagtha amach i Mír 2.2. 

 

                                                           
3 Marcáilte le réiltín dearg. 
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2.2   Údarú Úsáideoirí 

Tagann iarratais ar chlárú chomh fada leis an bhfoireann thuasluaite in OCBÁC. Déanfaidh an 
fhoireann gach iarratas a scrúdú agus, nuair atáthar cinnte de go mbaineann an t-úsáideoir le foras 
poiblí in Éirinn, déanfar an cuntas atá iarrtha a údarú. 

Ar údarú a bheith faighte acu, gheobhaidh an t-úsáideoir fógra rphoist, mar atá léirithe i bhFíor 3, 
agus beidh rochtain aige/aici ar sheirbhísí ELRI a chuireann an NRS ar fáil.  

 

 

Fíor 3 Rphost deimhnithe clárúcháin 

3 Rochtain ar sheirbhísí ELRI 

Ag úsáideoirí cláraithe agus údaraithe amháin atá rochtain ar na seirbhísi a chuireann Bonneagar 
Acmhainní na dTeangacha Eorpacha (ELRI) ar fáil. Ar na seirbhísí sin tá; brabhsáil, íoslódáil agus 
acmhainní teanga a chur ar fáil. Ní mór don úsáideoir logáil isteach sa chóras ar dtús sula mbíonn 
teacht aige ar na seirbhísí sin. Déantar sin ar an leathanach Logáil Isteach (léirithe i bhFíor 4) leis an 
ainm úsáideora agus leis an bpasfhocal a roghnaigh an t-úsáideoir agus é ag clárú.  

 

 

Fíor 4 Leathanach fíordheimhnithe úsáideora 
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Nuair atá sé logáilte isteach, tá an roghchlár i bhFíor 5 ar fáil don úsáideoir. 

 

 

Fíor 5 Roghchlár d’úsáideoirí atá logáilte isteach 

 

Ón roghchlár sin, tá rochtain ag an úsáideoir ar na seirbhísí a leanas: 

● Baile: nasc go dtí an leathanach baile. 

● Brabhsáil: nasc go dtí an leathanach inar féidir le húsáideoirí AT a lorg agus a íoslódáil (Mír 
4). 

● Cuir ar fáil: nasc go dtí an leathanach inar féidir le húsáideoirí AT a chur ar fáil (Mír 5). 

● Úsáid: nasc go dtí treoracha maidir le conas an córas a úsáid. 

● Téarmaí Seirbhíse: nasc go dtí Téarmaí Seirbhíse ELRI. 

● Cabhair: nasc go dtí leathanach cabhrach le heolas teagmhála agus cáipéisí tacaíochta. 

● Ainm Úsáideora4: nasc go dtí leathanach le heolas faoi phróifíl an úsáideora atá logáilte 
isteach. 

● Logáil amach: an t-úsáideoir atá logáilte isteach, déantar é a dhínascadh ón gcóras agus 
dúnann an seisiún. 

4 Seirbhísí ELRI a úsáid 

Trí mheán an NRS, cuireann ELRI bealach ar fáil chun acmhainní teanga a réiteach agus a roinnt. Sna 
míreanna a leanas déantar cur síos ar cad is brí le hacmhainní teanga, conas is féidir le húsáideoirí 
iad a chur ar fáil, agus conas a dhéantar acmhainní a roinnt san NRS. 

4.1 Cad is acmhainn teanga ann? 

Cuimsíonn an téarma acmhainn teanga gach sonra a bhaineann le seirbhísí teanga a chur ar fáil i 
dteanga nó i ngrúpa teangacha áirithe. Tá na mórchineálacha acmhainní a leanas san áireamh: 

● Corpas: Is é seo an príomhchineál AT agus níl ann go bunúsach ach tacar réitithe doiciméad 
le téacs i dteanga amháin nó níos mó. Is féidir le corpas a bheith aonteangach, i.e. an téacs 
ann i dteanga amháin i gcomhad amháin, nó dátheangach, i.e. téacsanna aistrithe ann in dhá 
theanga agus in dhá chomhad éagsúla. Is féidir corpais a chruthú ó bhailiúcháin de 
dhoiciméid i bhformáidí éagsúla (e.g., MS Word nó RTF), trí inneachar na ndoiciméad a 
asbhaint agus a phróiseáil. 

● Cuimhne aistriúcháin: Tá an chuimhne aistriúcháin ar cheann de na hacmhainní is áisiúla 
d’aistritheoirí daonna agus do sheirbhísí ríomhaistriúcháin araon. Doiciméad struchtúrtha 
leis an iarmhír comhadainm chaighdeánach .tmx í an chuimhne aistriúchain. Bíonn 
aistriúcháin idir teangacha péireáilte inti mar aonaid aistriúcháin (abairtí ailínithe ina bpéirí 

                                                           
4 SAN_usaideoir sa sampla. 



 STÁISIÚN ATHSHEACHADTA NÁISIÚNTA  
TREOIR ÚSÁIDEOIRÍ 

 
 

6 
 

de ghnáth, i.e. an abairt fhoinseach agus a comhionann sa sprioctheanga). Tá sampal 
d’inneachar .tmx le feiceáil i bhFíor 6. 

● Comhaid malartú téarmaíochta: is féidir téarmaí a fhreagraíonn dá chéile i dteangacha 
difriúla a stóráil ar bhealach struchtúrtha freisin, i gcomhaid .tbx de ghnáth. Tá comhaid .tbx 
cosúil leis na comhaid .tmx thuasluaite ach gur téarmaí comhfhreagracha atá péireáilte iontu 
seachas abairtí péireáilte. 

Tá acmhainní teanga de chineálacha eile ann, tuairiscí gramadúla ar theangacha nó teasárais, mar 
shampla. Ar chúiseanna praiticiúla, áfach, is iad na trí chineál AT atá luaite thuas na cineálacha is 
luachmhaire chun feabhas a chur ar sheirbhísí aistriúcháin. 

Tá luach ar leith le cuimhní aistriúcháin agus le comhaid téarmaíochta i dtaca le seirbhísí aistriúcháin: 
cuireann siad le tairgiúlacht aistritheoirí daonna trí ábhar a aistríodh cheana a scagadh agus a 
athúsáid. Ansin foghlaimíonn córais ríomhaistriúcháin na linne seo conas aistriúchán a dhéanamh ó 
na haistriúcháin a rinne daoine atá stóráilte ina gcorpais dhátheangacha agus ina gcuimhní 
aistriúcháin.  

Tá sé ríthábhachtach go mbeadh acmhainní teanga den scoth ar fáil chun aisling na hEorpa ilteangaí 
a fhíoradh, agus tá sé mar chuspóir ag ELRI seirbhísí a sholáthar i dtaca leis na hacmhainní sin a 
réiteach agus a roinnt. 

 

 

Fíor 6 Sampla d’inneachar TMX 

 

4.2 Cad is féidir a íoslódáil? 

Tagann na hacmhainní roinnte i bhformáid a réitíonn innill ELRI go huathoibríoch ó na sonraí a 
uaslódálann úsáideoirí eile. I bhfocail eile, ní “mar atá” a roinntear na bunsonraí a chuireann 
úsáideoirí ar fáil (e.g., bailiúchán doiciméad in iliomad teangacha). Ní mór céimeanna áirithe 
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próiseála a chur i bhfeidhm ar na bunsonraí. Cruthaíonn sin acmhainní teanga struchtúrtha ar féidir 
iad a roinnt de réir na gceadanna a shonraigh na húsáideoirí a d’uaslódáil na bunsonraí. 

Tá na AT struchtúrtha sin sna formáidí seo a leanas: 

● Cuimhní aistriúcháin: comhaid i bhformáid chaighdeánach .tmx ina bhfuil aistriúcháin 
péireáilte le chéile ag leibhéal na n-abairtí, tar éis próiseas ailínithe (léirithe i bhFíor 6). 

● Comhaid aonteangacha: i gcás doiciméad i dteanga áirithe nach bhfuil aistriúchán a 
fhreagraíonn dó i dteanga eile, cruthaíonn innill ELRI comhad próiseáilte ón mbunchomhad 
fós féin, agus inneachar an chomhaid roinnte in abairtí dá gcuid féin, abairt amháin in 
aghaidh an líne. 

● Comhaid Bunachair Sonraí Téarmaíochta: comhaid i bhformáid chaighdeánach .tbx, ina 
bhfuil téarmaí a fhreagraíonn dá chéile i ndteangacha éagsúla péireáilte le chéile. 

Tá gach acmhainn in-íoslódáilte le fáil mar chomhad comhbhrúite (archive.zip), ina bhfuil comhad nó 
comhaid i bhformáid(í) atá sonraithe thuas. 

Tá cur síos mion ar na céimeanna a bhaineann le hacmhainní a uaslódáil i Mír 5.2. 

4.3   Cad is féidir a uaslódáil? 

Mar atá tagairt déanta dó cheana, feidhmíonn innill próiseála sonraí ELRI mar chuid den NRS. Is é is 
feidhm leis na hinnill sin acmhainní teanga struchtúrtha a chruthú as na sonraí loma a chuireann 
úsáideoirí ar fáil i dteangacha éagsúla agus in iliomad formáidí, MS Word doc(x), ODT agus RTF ina 
measc.5 

Fágann sin nach bhfuil le déanamh ag úsáideoirí ach doiciméid éagsúla i dteanga amháin nó níos mó 
a uaslódáil agus ligean d’innill ELRI acmhainní struchtúrtha a réiteach astu. Nuair a réitíonn agus a 
bhailíochtaíonn OCBÁC na hacmhainní, foilsítear iad ar an NRS agus bíonn siad ar fáil de réir na srianta 
roinnte a shonraigh an t-úsáideoir a chuir an acmhainn ar fáil.  

Bíonn na cásanna a leanas i gceist go minic maidir le sonraí a uaslódáil: 

● Bailiúchán doiciméad a uaslódáil ina bhfuil an t-inneachar céanna aistrithe go dtí nó ó 
Ghaeilge go dtí nó ó teanga eile (e.g. Gaeilge/Béarla, Gaeilge/Fraincis, Gaeilge/Polainnis 
etc.). Cruthóidh innill ELRI cuimhní aistriúcháin (comhaid .tmx) ón inneachar aistrithe ansin 
trí abairtí ó na bundoiciméid a phéireáil go huathoibríoch. 

● Cuimhní aistriúcháin atá cruthaithe cheana féin a uaslódáil. Is amhlaidh a bhíonn earráidí i 
gcuimhní aistriúcháin uaireanta, aonaid aistriúcháin sa teanga mhícheart nó abairtí mí-
ailínithe, mar shampla. Sna cásanna sin, tá innill ELRI inniúil ar chuimhní aistriúcháin atá 
cruthaithe cheana féin a ghlanadh suas. 

● Comhaid bunachair sonraí téarmaíochta nó acmhainní eile a uaslódáil. Is féidir le 
húsáideoirí comhaid a chur ar fáil nach gá iad a phróiseáil go huathoibríoch. Déanfaidh 
foireann ELRI in OCBÁC na comhaid seo a scrúdú agus a bhailíochtú freisin sula ndéanfar na 
hacmhainní a fhoilsiú agus a roinnt. 

Tá cur síos mion ar na céimeanna a bhaineann le hacmhainní teanga a uaslódáil i Mír 5.1. 

                                                           
5 Tá an liosta iomlán d’fhormáidí comhaid inghlactha le fáil ar leathanach Cuir ar Fáil an NRS. 
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4.4 Cé atá ag roinnt le cé? 

Cuireann ELRI roimhe bealaí solúbtha le sonraí a roinnt a sholáthar, leis an tuiscint go mbeidh gá le 
srianta roinnte éagsúla i gcás acmhainní áirithe. 

An roinnt acmhainní a dhéantar tríd an NRS, déantar é trí ghrúpaí. Ní féidir le húsáideoirí ach na 
hacmhainní atá roinnte le grúpa lena mbaineann siad féin a bhrabhsáil agus a íoslódáil. Tá trí ghrúpa 
ar féidir le húsáideoirí baint a bheith acu leo mar réamhshocrú: 

● Eagraíochtaí Náisiúnta: Áirítear sa ghrúpa seo gach úsáideoir atá cláraithe san NRS agus 
beidh acmhainní a roinntear leis an ngrúpa ar fáil do gach úsáideoir cláraithe den NRS. 

● Eagraíochtaí Náisiúnta & Coimisiún Eorpach: Áirítear sa ghrúpa seo gach úsáideoir atá 
cláraithe san NRS mar aon leis an gCoimisiún Eorpach. Is féidir go gcuirfeadh an Coimisiún 
na hacmhainní roinnte i dtreo feabhas a chur ar na seirbhísí uathaistriúcháin a chuirtear ar 
fáil saor in aisce go forais phoiblí na mBallstát den AE (eTranslation). Mar sin, beidh 
rochtain ag gach úsáideoir cláraithe den NRS ar na hacmhainní a roinntear leis an ngrúpa 
agus roinnfear freisin iad leis an gCoimisiún Eorpach nuair a chuirfear i stór ELRC-SHARE 
iad.6  

● Sonraí Oscailte: Áirítear sa ghrúpa seo gach úsáideoir atá cláraithe san NRS mar aon le gach 
úsáideoir de chuid Thairseach Sonraí Oscailte saor in aisce an Aontais Eorpaigh.7 Mar sin, 
cuirfear acmhainní a roinntear leis an ngrúpa sin sa stór Sonraí Oscailte mar aon leis an 
NRS.   

Tá na grúpaí réamhshocraithe sin ann i gcónaí dóibh siúd a chuireann sonraí ar fáil. Tá sé i gceist gur 
sna grúpaí sin a roinnfear formhór na acmhainní. Má thagann sé chun cinn go bhfuil riachtanais 
éagsúla i gceist le hacmhainní ar leith, is féidir le húsáideoirí a iarraidh go gcruthófaí grúpaí ar leith 
ar bhonn ad hoc trí dul i dteagmháil le foireann thiomnaithe ELRI in OCBÁC. 

Mar shampla simplí, b’fhéidir go dteastódh ó úsáideoirí ó eagraíocht phoiblí áirithe (e.g. EagraíochtX) 
nach roinnfí acmhainn áirithe ach ar fhoireann EagraíochtX agus an Coimisiún Eorpach amháin, sa 
chaoi go bhfeabhsófaí seirbhísí ríomhaistriúcháin an AE ach gan roinnt sa bhreis air sin a dhéanamh, 
de bharr srianta sonracha ó thaobh dáileacháin de. 

Is féidir é sin a dhéanamh trí iarratas a dhéanamh go gcruthófaí grúpa sonrach a nascann an dá aonad, 
e.g. EagraíochtX & AnCoimisiúnEorpach. As sin amach beidh úsáideoirí ó EagraíochtX ábalta a n-
acmhainn a chur ar fáil agus an grúpa sonrach sin a roghnú atá oiriúnach don roinnt atá uathu. 
 

5 Treoir Céim ar Chéim d’Úsáideoirí 

Tugann an dá mhír thíos treoracha céim ar chéim d’úsáideoirí a bhfuil i gceist acu acmhainní teanga 
a rochtain nó a chur ar fáil. Chun rochtain a fháil ar an tseirbhís ní mór d’úsáideoirí logáil isteach sa 
chóras ar dtús, mar atá leagtha amach i Mír 3.   

5.1 Acmhainní teanga a chur ar fáil 

Chun acmhainní dá chuid féin a chur ar fáil ba chóir don úsáideoir brú ar an rogha Cuir ar fáil sa 
bharra roghchláir. Osclaíon sé sin an leathanach inar féidir eolas ar an acmhainn a líonadh isteach. 
Tá barr an leathanaigh le feiceáil i bhFíor 7. 

 

                                                           
6 https://elrc-share.eu/ 
7 https://data.europa.eu/euodp/en/home 
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Fíor 7 Buneolas faoin acmhainn 

 

Faoi “Teideal Acmhainne” cuir isteach ainm sainithe ag an úsáideoir don acmhainn agus faoi “Cur síos 
gearr ar an acmhainn” tabhair cur síos ar an acmhainn; mar shampla, 

“Leagan Gaeilge agus Béarla de phreasráiteas ó 12/6/18 mar gheall ar thionscnamh nua.” 

Níos faide síos an leathanach, ní mór don úsáideoir teanga(cha) na hacmhainne a shonrú (éigeantach, 
mar a léiríonn an réiltín dearg). Sa sampla simplí seo, tá téacsanna i nGaeilge agus i mBéarla sna 
comhaid agus is gá an dá theanga sin a roghnú, más ea, mar atá le feiceáil i bhFíor 8. 

Ina theannta sin, is féidir leis an úsáideoir feara(i)nn ábhartha a roghnú freisin as an liosta roghanna 
faoin teideal ábhartha (“Eile / Ní Fios”). 
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Fíor 8 Teangacha agus fearann 

 

Ar deireadh, ag bun an leathanaigh sin, tugtar an deis don úsáideoir na coinníollacha ceadúnais a 
bhaineann leis an acmhainn a shonrú, na comhaid a uaslódáil agus grúpa(í) lena roinnfear an 
acmhainn a roghnú, mar atá le feiceáil i bhFíor 9. Gníomhartha éigeantacha iad sin go léir, mar a 
léiríonn na réiltíní dearga. 
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Fíor 9 Ceadúnas, uaslódáil comhaid agus roghnú grúpa 

 

Ní gá ansin ach glacadh leis na Téarmaí Seirbhíse a ghabhann leis an acmhainn a uaslódáil agus an 
cnaipe Cuir Isteach a bhrú agus déantar na comhaid a uaslódáil. Má éiríonn leis an uaslódáil beidh an 
teachtaireacht i bhFíor 10 le feiceáil. 

 

Fíor 10 D’éirigh leat acmhainn a chur ar fáil 



 STÁISIÚN ATHSHEACHADTA NÁISIÚNTA  
TREOIR ÚSÁIDEOIRÍ 

 
 

12 
 

 

As sin ar aghaidh, déanfaidh innill ELRI na comhaid uaslódáilte a phróiseáil agus scrúdóidh foireann 
ELRI in OCBÁC na torthaí agus an t-eolas a cuireadh ar fáil. Déanfaidh OCBÁC an acmhainn a 
bhailíochtú (cinntíonn siad go bhfuil na torthaí próiseála agus an t-eolas dlíthiúil bailí) agus ansin 
foilseofar an acmhainn. Cuirtear rphost chuig an t-úsáideoir a chuir an acmhainn ar fáil le cur in iúl 
go bhfuil sí foilsithe, mar atá le feiceáil i bhFíor 11.    

 

 

Fíor 11 Rphost ag cur in iúl go bhfuil an acmhainn foilsithe 

Nuair atá sí foilsithe beidh rochtain ar an acmhainn ón gcatalóg. Beidh an t-úsáideoir a chuir an 
acmhainn ar fáil mar aon le gach ball de na grúpaí roghnaithe ábalta teacht uirthi, mar atá mínithe i 
Mír 5.2.   

5.2 Acmhainní teanga a íoslódáil 

Chun rochtain a fháil ar acmhainní teanga ba chóir d’úsáideoirí an rogha Brabhsáil sa bharra 
roghchláir a bhrú. Osclaíonn sé sin leathanach na catalóige acmhainní, mar atá le feiceáil i bhFíor 12. 
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Fíor 12 Leathanach na catalóige acmhainní 

 

Sa leathanach sin is féidir leis an úsáideoir acmhainní ar leith a lorg sa bhosca cuardaigh ag barr an 
leathanaigh, na hacmhainní atá ar fáil a fheiceáil leathanach ar leathanach, nó na hacmhainní a 
scagadh leis na roghanna sa phainéal tiomnaithe ar clé. 

Chun rochtain a fháil ar acmhainn ar leith ní gá don úsáideoir ach brú ar ainm na hacmhainne. 
Osclaíonn sé sin leathanach nua le heolas a bhaineann go sonrach leis an acmhainn, mar atá le feiceáil 
sa sampla i bhFíor 13. 
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Fíor 13 Sampla d’eolas faoin acmhainn 

 

Chun íoslódáil a dhéanamh ar an acmhainn, ní mór d’úsáideoirí brú ar an gcnaipe Íoslódáil. Osclaíonn 
sé sin an leathanach atá le feiceáil i bhFíor 14. Caithfidh an t-úsáideoir glacadh leis na téarmaí 
ceadúnais a bhaineann leis an acmhainn áirithe sin. 
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Fíor 14 Leathanach ceadúnais 

 

Ach glacadh leis an gceadúnas trí thic a chur sa ticbhosca, is féidir an acmhainn a íoslódáil. Déantar 
comhad comhbhrúite archive.zip a íoslódáil. Bíonn an acmhainn chomhbhrúite sa chomhad sin, e.g. 
cuimhne aistriúcháin i bhformáid .tmx mar atá sa sampla i bhFíor 15. 

 

 

Fíor 15 Acmhainn íoslódáilte 

6 Ag dul i dteagmháil le foireann an NRS 

Má tá aon cheist nó aon iarratas, is féidir dul i dteagmháil le foireann ELRI tríd an leathanach Cabhair 
sa bharra roghchláir agus rphost a sheoladh go dtí an seoladh ansin, mar atá le feiceáil i bhFíor 16. 

 

Fíor 16 Eolas teagmhála 


