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Rugadh agus tógadh mé sa Ghaeltacht. Táim tiomanta don Ghaeilge agus do chultúr na 

Gaeilge, mar aon le pobail Ghaeltachta ar fud na hÉireann, a chur chun cinn agus a neartú. 

Bhí an-áthas orm a saothar seo a fhoilsiú leis an gComhairle um Thaighde in Éireann agus an  

Ionad Breathnaithe um Thaighde Uile-Éireann 

Bhí lainse againn ag an tOireachtas i mhí na Samhna. 

Is é cuspóir foriomlán na tuarascála seo go mbainfidh an Rialtas, comhlachtaí poiblí agus 

grúpaí pobail áitiúla úsáid as an bhfaisnéis seo mar bhonn ar a bhféadfar beartais réalaíocha 

agus oibiachtúla a chruthú. 

Tá sé mar aidhm léi go príomha cur leis an bhforbairt atá á déanamh sna réigiúin 

Ghaeltachta agus, go háirithe, saol na ndaoine atá ina gcónaí sna pobail sin a fheabhsú go 

héifeachtach.  

Is éard atá sa tuarascáil seo fianaise bhonnlíne shocheacnamaíoch a thugann próifíl 
mhionsonraithe, comparáideach agus aonair araon maidir leis na seacht gceantar 
Gaeltachta in Éirinn agus na Limistéir Pleanála Teanga (LPT) ghaolmhara.  

 
Bainfear úsáid as an tuarascáil seo mar bhonnlíne ina bhfuil fianaise thábhachtach a 
thacóidh chun beartais a fhorbairt amach anseo ar mhaithe le ceantair Ghaeltachta agus is 
cnuasach í ina bhfuil éagsúlacht mhór de staitisticí agus iad curtha i láthair ar bhealach 
eolach atá soiléir don úsáideoir. 
 
Go cuirfidh an tuarascáil agus an leibhéal sonraí atá inti ar chumas grúpaí pobail, lucht 
taighde, lucht pleanála agus lucht ceaptha beartas sonraí treisithe, cruinne agus údarásacha 
a chur mar bhonn le gach cinneadh agus le gach iarratas ar mhaoiniú a dhéanfar as seo 
amach.  
 
Is mór an áis a bheidh sa doiciméad do na daoine sin a bhfuil de chúram orthu Limistéir 

Pleanála Teanga a fhorbairt agus a chur i ngníomh agus is acmhainn iontach a bheidh ann ó 

thaobh stádas na gCeantar Gaeltachta a shuíomh sna Pleananna Eacnamaíochta agus Pobail 

Áitiúla do chontaetha Dhún na nGall, Mhaigh Eo, na Gaillimhe, Chiarraí, Chorcaí, Phort . 

Beidh an phróifíl úsáideach do na pobail uile a chónaíonn sna ceantair Ghaeltachta ar fud na 

hÉireann agus gheobhaidh páirtithe agus grúpaí leasmhara réimse sonraí socheacnamaíocha 

tábhachtacha inti a d’fhéadfaí a úsáid i dtaighde, pleanáil, forbairt beartais agus, go 

deimhin, iarratais ar mhaoiniú. 

Ní bheadh an seoladh seo ann gan tacaíocht ón Ionad Breathnaithe um Thaighde Uile-

Éireann in Institiúid na nEolaíochtaí Sóisialta in Ollscoil Mhá Nuad agus leis an gComhairle 

um Thaighde in Éirinn, agus Oireachtas na Gaeilge.  

Caithfidh mé buíochas a gabháil le:  
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 Peter Brown stiúrthóir Comhairle um Thaighde. Tá an Comhairle um Thaighde in 
Éirinn ceangailte leis an Roinn Oideachas agus Scileanna agus freagrach as taighde 
den scoth a mhaoiniú ar fud gach disciplín  
 

 Is saothar é a rinneadh i gcomhar leis an Ionad Breathnaithe um Thaighde Uile-
Éireann in Institiúid na nEolaíochtaí Sóisialta in Ollscoil Mhá Nuad agus leis an 
gComhairle um Thaighde in Éirinn. 
 

 An bhuíoch d’ Justin Gleeson (Stiúrthóir AIRO), Eoghan McCarthy (an príomh anailísí 
eolais le AIRO) agus an Ollamh Linda Connolly ós an Ionad Breathnaithe um Thaighde 
Uile-Éireann in Institiúid na nEolaíochtaí Sóisialta in Ollscoil Mhá Nuad. 
 

 Vivian Uíbh Eachach agus a fhoireann sa Rannóg an Aistriúcháin, Seirbhís Thithe an 
Oireachtais i Teach Laighean. 
 

 Liam Ó Maolaodha & go háirithe Máirín Nic Dhonnchadha a lig dúinn bheith anseo le 
Oireachtas na Gaeilge, a rinne an abair liomsa chun an tuairisc a cur in iúil. 
 

 

https://www.teanglann.ie/ga/eid/analyst

