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Ráiteas an Dr. Aodhán Mac Cormaic, Stiúrthóir na Gaeilge 

Chomhchoiste um Chultúr, Oidhreacht agus Gaeltachta 

3 Aibreán 2019 

Fáiltím roimh an deis seo  labhairt libh inniu  faoin taighde  a choimisiúnaigh 

an Seanadóir Ó Céidigh  agus   le comhthéacs  a thabhairt don phlé ar ball,  

léargas beag a thabhairt  don choiste  ar an dul chun cinn atá á dhéanamh  

maidir le cúrsaí Gaeilge agus Gaeltachta.  

Réamhrá  

Mar is eol don Choiste,  ba é an Seanadóir Ó  Cheidigh  i gcomhar le Ollscoil 

na hÉireann Maigh Nuad a  choimisiúnaigh an taighde seo, a bhfuil sé mar 

príomhaidhm aige eolas a chur ar fáil do na heagraíochtaí pobail atá ag 

tabhairt faoi phleananna teanga a ullmhú sna Limistéir Pleanála Teanga 

Ghaeltachta faoi Acht na Gaeltachta 2012.  

Cé go n-aithnítear go léiríonn an tuarascáil na dúshláin mhóra atá le sárú 

maidir leis an nGaeilge sa Ghaeltacht, ní mór a thuiscint go bhfuil 

céimeanna praiticiúla á dtógáil ag an Stát chun feabhas a chur ar chúrsaí. Is 

í an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 polasaí an Rialtais i leith na 

Gaeilge. Tá an Straitéis á cur i bhfeidhm go córasach ag réimse páirtithe 

leasmhara, lena n-áirítear Ranna Rialtais, Foras na Gaeilge agus Údarás na 

Gaeltachta.  

Údarás na Gaeltachta   

Ba mhaith liom ar dtús díriú ar an ról rí–thábhachtach atá á imirt ag Údarás 

na Gaeltachta sa Ghaeltacht.   

Mar is eol don Choiste  is é Údarás na Gaeltachta atá freagrach as forbairt 

eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha na Gaeltachta, agus creideann 

an eagraíocht sin go bhfuil an cur chuige agus na straitéisí cuí acu chun 

tabhairt faoi na dúshláin éagsúla a shonraítear sa tuairisc atá  faoi chaibidil 

againn inniu. 

Tá sé mar bhunsprioc ag an Údarás tacú leis na pobail Gaeltachta agus 

forbairt a dhéanamh orthu, de réir an mhaoinithe a bhíonn ar fáil don 

eagraíocht. Caithfear an Ghaeilge agus pobal na Gaeltachta a chur chun 

cinn agus a threisiú chun pobail labhartha Ghaeilge níos láidre a chothú. Tá 
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dúshláin mhóra leagtha roimh an eagraíocht agus tá siad ag feidhmiú le 

díocas agus le tiomantas a chinnteoidh go mbeidh neartú agus saibhriú na 

Gaeltachta mar thoradh ar a gcuid iarrachtaí.  

Beidh buiséad iomlán caipitil de €9.7m á chur ar fáil ag an Roinn don 

Údarás in 2019 le hinfheistiú a dhéanamh i mbonneagar fisiciúil 

fiontraíochta agus gnó sa Ghaeltacht. Sa bhreis air sin, tá ciste €3.86m  

curtha ar fáil don Údarás faoin gCiste um Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe, 

chomh maith leis an gciste faoi leith ar fiú €2m do Pháirc na Mara, Cill 

Chiaráin atá curtha ar fáil don Údarás faoin gCiste um Forbairt Fiontraíochta 

Réigiúnaí. Fágann sé seo go mbeidh ciste caipitil €15.56m ar fáil don 

eagraíocht in 2019. 

Tá an Roinn cinnte mar sin go gcabhróidh an méadú suntasach ar a 

mbuiséad caipitil leis an Údarás tacaíocht a thabhairt do na ghnólachtaí atá 

lonnaithe sa Ghaeltacht.  

 

An Próiseas Pleanála Teanga 

Aithnítear sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge go bhfuil gá le córas pleanála 

teanga a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm ag leibhéal an phobail. Is tríd an 

bpróiseas pleanála teanga a thabharfar tacaíocht ar bhealach córasach, 

comhtháite don Ghaeilge mar theanga pobail agus teaghlaigh i gceantair 

Ghaeltachta agus i gceantair eile taobh amuigh den Ghaeltacht, áit a bhfuil 

tacaíocht á tabhairt ag an bpobal don Ghaeilge. 

Tugtar feidhm reachtúil don phróiseas pleanála teanga in Acht na 

Gaeltachta 2012, áit a leagtar síos an próiseas faoina bhféadfaidh pobail i 

gceantair éagsúla aitheantas a bhaint amach mar Limistéir Pleanála Teanga 

Ghaeltachta, mar Bhailte Seirbhíse Gaeltachta nó mar Líonraí Gaeilge. Is trí 

phleananna teanga a ullmhú agus a fheidhmiú ag leibhéal an phobail a 

thabharfar tacaíocht don Ghaeilge mar theanga pobail agus teaghlaigh i 

gceantair Ghaeltachta. Is é an cuspóir a bheidh ag na pleananna teanga ná 

cur le húsáid na Gaeilge sna ceantair lena mbaineann siad chomh fada is a 

bhaineann sé le cúrsaí teaghlaigh, pobail, oideachais, sóisialta, gnó agus 

poiblí. 

Táthar i mbonn na hoibre seo i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta le tamall 

anuas agus tá dul chun cinn suntasach á dhéanamh. Tá ullmhúcháin 
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pleananna teanga ar siúl ar fud na Gaeltachta agus sna bailte seirbhíse 

Gaeltachtaí. Faoi dheireadh na bliana seo chugainn beidh feidhmiú 

pleananna ar bun i ngach ceann den 26 limistéar. Cheana féin, tá breis 

agus deichniúr oifigigeach  pleanála teanga ceaptha agus i mbun oibre. 

Nuair atá an próiseas faoi lán seoil beidh breis agus 30 duine fostaithe ó 

cheann ceann na Gaeltachta ag saothrú leo i gcomhar leis na pobail 

Ghaeltachta agus le cabhair leanúnach na Roinne agus an Údaráis chun 

cúram a dhéanamh de leas na Gaeilge. 

Níl amhras ar bith ach gur dul chun cinn suntasach é sin agus go mbeidh an 

próiseas agus é faoin lán seoil mar thaca lárnach criticiúl do na pobail 

Ghaeltachta trí chéile. 

Ní call dom a rá go bhfuil polasaithe agus bearta atá fianaise-bhunaithe ag 

croílár an phróisis agus ag croílár an chláir oibre trí chéile atá idir lámha ag 

an Roinn. 

Is fiú a lua sa chomhthéacs sin go bhfuil córas GIS nó amharcóir mapa 

forbartha ag an Roinn agus ar fáil le breis agus trí bliana anuas. Tá fáil air ar 

an lch faoi leith ar shuíomh na Roinne a bhaineann le gnóthaí pleanála 

teanga. Rinneadh é seo a fhorbairt i gcomhar leis an CSO agus páirtithe 

leasmhara eile. Faoin gcóras seo tugtar sonraí ann maidir le daonra agus 

úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht ar bhonn limistéir pleanála teanga. Tugtar 

sonraí ann chomh maith maidir le rollúchán scoileanna Gaeltachta chomh 

maith le lonnaíocht seirbhísí luathbhlianta.  

Is fiú a lua chomh maith go bhfuil béim faoi leith ar úsáid faisnéis 

chainníochtúil agus cháilíochtúil sna Treoirlínte Pleanála Teanga -  a bhfuil 

eagrán 5 díobh foilsithe ag an Roinn le gairid.  

Foilsíodh an chéad eagrán díobh cúig bliana ó shin agus mar atá ráite tá 

béim faoi leith ann ar a thábhachtaí is atá sé go leanfadh na 

ceanneagraíochtaí pleanála teanga ag úsáid faisnéis chainníochtúil agus 

cháillíochtúil mar bhunús a gcuid pleananna. Ní miste a lua chomh maith go 

bhfuil nasc ar an leathanach céanna chuig cáipéisíocht ábhartha an CSO 

agus foinsí eile eolais. Tá i gceist nasc a chur ann go deimhin chuig an profíl 

a rinne an Chomhairle um Thaighde in Éirinn.   
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An Clár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga 

Nuair a luaitear an straitéis agus an próiseas pleanála teanga agus an chaoi 

a bhfuil an Roinn ag déanamh cúram díobh, is baolach go ndéantar 

dearmad uaireanta ar an gcistíocht shuntasach atá á cur chun fónaimh 

bliain i ndiaidh bliana mar a bhaineann sé le clár caipitil agus reatha na 

Roinne ó thaobh na Gaeltachta de. De thoradh an chúnaimh seo ar fiú breis 

agus €9.7 milliún é i mbliana, tá an Roinn ag leanúint ar aghaidh i gcomhar 

le páirtithe leasmhara eile chun bonneagar na Gaeilge a threisiú tuilleadh. 

Leis an infheistíocht seo, táimid in ann raon leathan eagraíochtaí Gaeltachta 

a chumasú chun a gcláir oibre a fheidhmiú, chun leasa na Gaeilge agus na 

Gaeltachta trí chéile.   

Nuair a chuirtear tairbhe na hinfheistíochta atá á déanamh sa Ghaeltacht 

faoi scéimeanna na Roinne féin, gan trácht ar infheistíocht Údarás na 

Gaeltachta san áireamh, níl aon amhras ach go bhfuil go leor fostaíocht 

lánaimseartha agus páirtaimseartha á cruthú agus á cothú go díreach nó go 

hindíreach sa Ghaeltacht. Ní gá dom a rá, ar ndóigh, go bhfuil sé seo uile ag 

tacú le fíorú chuspóirí na straitéise agus an Plean Gníomhaíochta 2018-

2022. 

Focal scoir 

Mar fhocal scoir ní miste dom a mheabhrú don Choiste go bhfuil forbairt na 

Gaeltachta mar réimse oibre faoi leith sa phlean Gníomhaíochta 2018-

2022. Mar sin níl aon amhras ar an Roinn ach gur ar leas na Gaeltachta a 

rachaidh cur i bhfeidhm na mbearta sin agus bearta ábhartha eile an 

phlean.   

Ní miste a nótáil chomh maith – ach an oiread leis an Straitéis 20 Bliain don 

Ghaeilge - go bhfuil leas na Gaeilge agus na Gaeltachta bainteach le raon 

leathan forais stáit lena n-áirítear an Roinn agus Údarás na Gaeltachta ar 

ndóigh. 

Ós rud é go n-aithnítear gur mó an rath a bheidh ar rudaí má thugtar faoi ar 

bhonn comhpháirtíochta, tá spiorad na meithle ag croílár ár gcuid iarrachtaí 

trí chéile mar Roinn. Fearacht polasaithe ábhartha eile stáit a bhaineann go 

díreach no go hindíreach le leas na Gaeilge agus na Gaeltachta is ea is mó 

dul chun cinn a dhéanfar má aithnítear go forleathan na freagrachtaí atá i 

gceist.  
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Leis na tacaíochtaí seo agus an méid atá ar siúl agus beartaithe mar atá 

luaite agam, tá  an Roinn muiníneach go bhfuiltear ag tabhairt aghaidh go 

céimiúil agus go córasach ar na dúshláin atá roimh na ceantair Ghaeltachta 

agus, dá réir, ar na dúshláin is suntasaí atá le sonrú sa taighde atá mar 

ábhar an phlé anseo inniu. 

 

 

 

 


