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Réamhrá 
Bhuail an Comhchoiste le páirtithe leasmhara i mí na Samhna 
agus mí na Nollag 2021 agus arís i mí Eanáir agus mí an Mhárta 
2022 chun cíoradh a dhéanamh ar thithíocht agus cúrsaí pleanála 
fisiciúla sa Ghaeltacht agus na dúshláin a bhaineann leo. Chuala 
an Comhchoiste cuid mhaith ó na húdaráis áitiúla – a dtagann 
ceist na tithíochta Gaeltachta faoina gcúram – agus is léir go 
bhfuil easpa eolais, rialála agus reachtaíochta ann maidir leis an 
gcaoi a bhfuil treoirlínte ar thithíocht inbhuanaithe tuaithe ag 
teacht salach ar inbhuanaitheacht phobal na Gaeilge sna ceantair 
Ghaeltachta ar fud na tíre.  

Tháinig sé chun cinn le linn na gcruinnithe go bhfuil na húdaráis áitiúla i sáinn maidir 
leis an gcaoi a bhfuil na treoirlínte ar thithíocht tuaithe faoi láthair. Dealraíonn sé go 
bhfuil sé ag éirí níos deacra do mhuintir na Gaeltachta cead pleanála a fháil ina 
gceantar féin. Séantar cead pleanála ar na daoine seo, de réir cosúlachta, toisc go 
maíonn na húdaráis áitiúla nach bhfuil riachtanais áitiúil ag na hiarratasóirí cead 
pleanála a lorg ann. Tá an sainmhíniú air sin ag éirí níos cúinge i rith an ama, áfach. 
Ní féidir le lánúineacha óga arb as an áit iad cur fúthu sa Ghaeltacht, rud a chuireann 
le bánú na Gaeltachta, agus rud a fhágann stádas na Gaeltachta agus na Gaeilge i 
mbaol.  
Lena chois sin, aithníonn na húdaráis áitiúla go bhfuil ceannachán an stoc tithíochta 
reatha ag cur brú ollmhór ar mhargaí tithíochta áitiúla sna ceantair Ghaeltachta. Tá 
daoine, nach as an nGaeltacht iad, ag ceannach tithe mar thithe saoire nó ar mhaithe 
le cúrsaí infheistíochta nuair a ligtear ar cíos iad le linn an tsamhraidh nó go 
gearrthéarmach. Níl aon bhuntáiste ag muintir na Gaeltachta agus iad ag dul in 
iomaíocht sa mhargadh seo agus iadsan a bhíonn thíos leis – níos mó anois sa lá atá 
inniu ann ná mar a bhí riamh cheana.  
Cuireann na toscaí a bhaineann leis an margadh seo, na toscaí a bhaineann leis an 
ngnáthbhrú uirbeach, mar aon leis an bhforbairt ribíneach, an-bhrú ar mhuintir na 
Gaeltachta nuair a shíneann na bailte móra amach i dtreo na Gaeltachta. Ardaíonn 
costas na dtithe sna ceantair Ghaeltachta seo as cuimse, agus bíonn sé i bhfad níos 
deacra ar mhuintir na háite dul san iomaíocht agus teach a cheannach nó a thógáil 
ina gceantar dúchais féin. Cuireann sé seo brú ar an margadh tithíochta oscailte agus 
anuas air sin, cuireann an brú an iomarca éilimh ar na seirbhísí áitiúla reatha chomh 
maith: an córas uisce; an córas séarachais; scoileanna na gceantar; úsáid na mbóithre 
agus nithe eile nach iad. 
Maidir le ceist na teanga agus an méid a d’eascair ó na cruinnithe seo ar fad, is ábhar 
mór suntais é breithiúnas de chuid na Cúirte Breithiúnais Eorpaí i dtaca leis an mbeart 
a bhí le cur i bhfeidhm ag rialtas Fhlóndras sa Bheilg ina thaobh. Dealraíodh nár tháinig 
an fhóráil seo le dlí an Aontais Eorpaigh toisc go sárú é ar shaorghluaiseachtaí 
saoránaigh an Aontais Eorpaigh agus go bhféadfaí breathnú ar a leithéid mar 
idirdhealú. Bíodh sé sin amhlaidh, i gcás coinníollacha teanga, seachas ceangal a 
bheith ag daoine le ceantar ar leith, tá an chuma ar an scéal go gceadófaí iad agus go 
dtiocfadh sé seo leis an gCoinbhinsiún Eorpach.  
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Ag an leibhéal náisiúnta, áfach, is cosúil go bhfuil easpa comhordaithe agus 
leanúnachais i gceist le ceist na Gaeilge ar an ábhar céanna i measc na n-údarás 
áitiúil a tháinig os comhair an Chomhchoiste chun an cheist seo a phlé. Cuireadh béim 
ar an laghad cumhachta a bhí acu chun spriocanna i leith na Gaeilge a chur i gcrích 
sa mhéid is go bhféadfadh a leithéid de chinnithe idirdhealú a dhéanamh ar ghrúpa 
amháin agus go bhfágfaí grúpaí eile in áit na leathphingne. Tagraíodh do chúrsaí 
Gaeilge sa reachtaíocht mar chuid den dualgas a bhí ar na húdaráis áitiúla seo sa 
chaoi chéanna is a phléitear cúrsaí cultúir cé go mbeadh cás níos réalaíche ann, de 
réir an bhreithiúnais Eorpaigh thuasluaite, dá bpléifí le cúrsaí teanga amháin. 
Ina theannta sin, in ainneoin na leibhéal éagsúl i gcumas Gaeilge daoine sa 
Ghaeltacht ar fud na tíre, is léir go bhfuil easpa comhordaithe ann i gcúrsaí pleanála 
maidir leis an gcaoi a ndéantar measúnú ar chumas Gaeilge iarratasóirí agus iad ag 
lorg cead pleanála sa Ghaeltacht. Is gcás na pleanála teanga, is léir nach bhfuil na 
hoifigigh chuí i lár an aonaigh anseo sa rialtas áitiúil agus ag leibhéal an Bhoird 
Phleanála ach an oiread. Dá mbeadh caighdeán i bhfeidhm fud fad na gceantar 
Gaeltachta, chinnteodh sé go mbeadh forbóirí ar an eolas faoi cheist na Gaeilge rud 
a shábhálfaidh am, achmhainní agus airgead ar gach duine seachas a bheith ag plé 
leis an gcóras ad hoc atá ann faoi láthair. 
Agus muid ag breathnú ar an mórphictiúr, caithfear féachaint ar an ról atá ag cúrsaí 
tithíochta i gcur chun cinn na Gaeilge mar theanga phobail, ní hamháin mar theanga 
scoile, ach go mbeidh sí in úsáid sa chomhphobal mórthimpeall shaol na scoile. 
Caithfear úsáid na Gaeilge a chur ina luí ar an aos óg trí normálú a dhéanamh ar úsáid 
na teanga agus ceann de na bealaí is éifeachtaí leis sin a chur i gcrích ná díriú ar obair 
óige. Chuideodh an cur chuige seo leis an dream óg suim agus bród a mhúscailt iontu 
an Ghaeilge a labhairt mar theanga phobail agus uaidh sin, bheidís in ann í a chur ar 
aghaidh chuig an gcéad ghlúin eile. Is mór an cúnamh a bheadh ann dá mbeadh an 
tithíocht cheart agus treoirlínte cuí pleanála ar fáil sna ceantair Ghaeltachta chun cur 
leis sin.  
Caithfear cur chuige iomlánach a chur i bhfeidhm le haghaidh tithíocht sa Ghaeltacht 
agus go mbeidh a leithéid mar aidhm ag an rialtas lárnach agus an rialtas áitiúil araon. 
Caithfear glacadh leis an bprionsabal seo agus go mbreathnófar air mar chuid lárnach 
den chuspóir chun pobal bríomhar, beomhar a chothú, a chosaint agus a fhorbairt. Ní 
mar sin atá cúrsaí faoi láthair idir bheartais rialtais agus bheartais stáit.  
Déanann an tuarascáil seo cíoradh agus mionscrúdú ar na nithe thuasluaite agus ar 
thuilleadh dúshláin nach iad, go háirithe an chaoi nach bhfuil pobal na Gaeltachta ná 
na heagraíochtaí Gaeilge i lár an aonaigh sna cainteanna seo ar chúrsaí tithíochta 
agus pleanála sa Ghaeltacht. Leagann an tuarascáil amach moltaí chun dul i ngleic 
leis na dúshláin éagsúla, na deacrachtaí áirithe agus na srianta ar leith a pléadh i 
seisiún poiblí an Chomhchoiste le cúpla mí anuas. Leagfaidh an Comhchoiste a chuid 
moltaí faoi bhráid Thithe an Oireachtais agus iarrfaidh sé ar an Aire Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus Oidhreachta agus ar an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, 
Spóirt agus Meáin, iad a chur san áireamh agus beartais nua ar thithíocht i gceantair 
Ghaeltachta á gcur i bhfeidhm ag an Rialtas. 
Tá súil ag an gComhchoiste go dtabharfaidh an tuarascáil seo agus na moltaí atá inti 
misneach agus dóchas do mhuintir na Gaeltachta, agus go nglacfaidh an pobal 
Gaeltachta leis go bhfuil iarracht éigin ar bun chun freastal ar a gcuid riachtanais, go 
háirithe in am an ghátair. 
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Thar ceann an Chomhchoiste, ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na húdaráis 
áitiúla – a dtagann cúraimí Gaeltachta faoina scáth – a tháinig os ár gcomhair: 
Comhairle Contae Chiarraí, Comhairle Contae Chorcaí, Comhairle Contae Dhún na 
nGall, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Comhairle Contae na Gaillimhe; Comhairle 
Contae Mhaigh Eo, Comhairle Contae na Mí, agus Comhairle Cathrach agus Contae 
Phort Láirge.  
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Conradh na Gaeilge agus le Comharchumann 
Ráth Chairn, dhá eagraíocht a thug léargas cuimsitheach dúinn ar an staid a bhfuil 
cúrsaí tithíochta ann sa reachtaíocht faoi láthair i gcás na Gaeltachta.  
Gabhaim buíochas freisin le Glór na Móna agus Coiste Forbartha Charn Tóchar a thug 
tuilleadh faisnéise agus eolais dúinn ar a dtaithí féin maidir le ceist na tithíochta agus 
na Gaeilge ó thuaidh, go háirithe an tslí a bhfuil ceist na Gaeilge, an Gaeloideachas 
agus an comhphobal fite fuaite le ceist na tithíochta.  
Is mian liom buíochas a ghabháil leis an Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta, an Teachta Dála Darragh O’ Brien, mar aon le hoifigigh a Roinne,  le 
hoifigigh na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, 
agus le na hoifigigh Údarás na Gaeltachta a tháinig os ár gcomhair chun ár 
gceisteanna a fhreagairt ar chúrsaí pleanála agus tithíochta sa Ghaeltacht.  
Ar deireadh, ba mhaith liom aitheantas a thabhairt d’obair rúnaíocht an Chomhchoiste 
féin agus d’obair na Seirbhíse Leabharlainne agus Taighde i dTithe an Oireachtais. 
Bíodh sé sin amhlaidh, is é tuairim an Chomhchoiste ná go bhfuil de cheart aige go a 
bheith ag súil go mbeadh seirbhísí leabharlainne agus taighde ar fáil i dteanga oibre 
an Chomhchoiste féin – an Ghaeilge – go mbeadh sé ar comhchéim leis na seirbhísí 
atá ann do Chomhchoistí agus do Roghchoistí a fheidhmíonn i mBéarla. Mar sin féin, 
chuir a gcuid buntaighde go mór le hobair an Chomhchoiste agus an tuarascáil seo á 
cur le chéile aige, agus gabhaim buíochas leo as an obair fhiúntach seo.  
 
 

 

_____________________________ 

An Teachta Dála Aengus Ó Snodaigh 
Cathaoirleach 

07 Iúil 2022 
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Moltaí an Chomhchoiste 

1. Molann an Comhchoiste go gcuirfidh an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta ballraíocht agus téarmaí tagartha an Ghrúpa Oibre ar Chúrsaí 
Pleanála Gaeltachta ar bhonn níos foirmiúla. Molann an Comhchoiste go 
mbeidh ionadaíocht bhuan ag eagraíochtaí Gaeilge agus pobail Ghaeltachta ar 
an nGrúpa Oibre. 
 

2. Molann an Comhchoiste go dtabharfar treoirlínte reachtúla isteach faoi Alt 28 
den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú) chun díriú go sonrach ar 
thithíocht agus ar pholasaí pleanála fisiciúil sna limistéir Ghaeltachta chomh 
maith le córais chun a leithéid de pholasaithe a chur i gcrích agus i bhfeidhm 
faoin 31 Nollaig 2022 ar a dhéanaí. 
 

3. Molann an Comhchoiste don Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta 
comhordú agus caighdeánú a dhéanamh ar pholasaithe na n-údarás áitiúil 
maidir le tithíocht sna pobail Ghaeltachta toisc go bhfuil an oiread sin difríochtaí 
le sonrú sna Pleananna Forbartha reachtúla mar atá siad faoi láthair.  

 

4. Molann an Comhchoiste go mbeidh caibidil ar leith ann ar chúrsaí pleanála 
Gaeltachta i nDréachtphlean Forbartha Contae gach údarás áitiúil a dtagann 
an Ghaeltacht faoina scáth. 
 

5. Molann an Comhchoiste don Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, 
agus don Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíona, Gaeltachta, Spóirt agus Meáin 
go gcinnteoidh siad go mbeidh modh deimhnithe náisiúnta in úsáid ag gach 
údaráis áitiúil chun inniúlacht na Gaeilge na mheas de réir an ‘Fráma Tagartha 
Comónta Eorpach: foghlaim, teagasc, measúnú’ agus go mbeidh inniúlacht B2 
nó níos airde ar an bhFráma Tagartha Comónta Eorpach mar sprioc chuige sin. 
 

6. Molann an Comhchoiste go mba cheart go mbeadh Gaeilge ag pleanálaithe na 
n-údarás áitiúil a bheadh ag plé leis na nGaeltacht agus iad ar a gcumas, agus 
sásta, a gcuid oibre a dhéanamh trí Ghaeilge. 
 

7. Molann an Comhchoiste go dtabharfaidh an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil 
agus Oidhreachta isteach caighdeáin agus treoirlínte náisiúnta maidir le 
measúnuithe tionchar teanga, cén chaoi le hiad a ullmhú, cén chaoi a ndéanfaí 
iad a mheas agus cén chaoi athbhreithniú a dhéanamh orthu. 

 

8. Molann an Comhchoiste, áfach, nach gcuirfidh coinníollacha teanga isteach ar 
dhaoine arb as an nGaeltacht iad, a dhéanann iarratas pleanála chun teach a 
thógáil sa toghroinn arb aisti ó dhúchas iad ach go mbeidh an gnáthshrian ar 
an teach sin a dhíol ar aghaidh mar a bhaineann le tithe faoin tuath. 
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9. Molann an Comhchoiste go mbeidh aon tithíocht sa Ghaeltacht bunaithe ar 
riachtanais áitiúla agus Gaeltachta araon agus go dtabhar aitheantas cuí di. 
 

10. Molann an Comhchoiste don Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta 
go dtabharfaí isteach forálacha faoi leith sa reachtaíocht a bhainfidh le Tithíocht 
Shóisialta (Scéim Tosaigh) le go dtabharfaí tús áite do chainteoirí Gaeilge nuair 
a bheidh tithíocht shóisialta á leithdháileadh sna ceantair Ghaeltachta chun 
oidhreacht teanga na bpobal a chosaint. 

 

11. Molann an Comhchoiste go dtógfar  tithe sóisialta aonair do phobal na 
Gaeltachta ar a gcuid talamh féin nó ar thalamh a muintire ar mhaithe le haistriú 
teanga ó ghlúin go glúin. 

 

12. Molann an Comhchoiste go dtabharfaí isteach bearta inacmhainneachta faoi 
leith do na ceantair Ghaeltachta a chabhróidh le pobal labhartha na Gaeilge 
tithe cónaithe a cheannach nó a fhorbairt sna limistéir chuí ar mhaithe le 
hoidhreacht chultúrtha ar leith agus inbhuanaitheacht na bpobal cuí a chosaint. 
 

13. Molann an Comhchoiste nuair a bheidh na Pleananna Contae agus Cathrach 
á n-ullmhú ag na húdaráis áitiúla, go háirithe i gcás na Gaeltachta, go mba 
cheart aon chriosaithe ar chomhdhéanamh na teanga i ngach ceantar a chur 
san áireamh agus go ndéanfaidh duine inniúil ábhartha measúnú tionchair 
teanga ar gach criosú sula bhfoilseofar an Plean Contae.  

 

14. Molann an Comhchoiste go gcuirfear aidhm san áireamh i ngach plean atá á 
réiteach don Ghaeltacht a threiseoidh gach bonn den daonra a labhraíonn 
Gaeilge i bpobail Ghaeltachta. 

 

15. Molann an Comhchoiste go gcuirfear aidhm san áireamh i ngach plean atá á 
chur le chéile don Ghaeltacht i dtaca leis an ngá an Ghaeilge a chur ar aghaidh 
ó ghlúin amháin go dtí an ghlúin eile trí chuidiú le hiarratasóirí pleanála a éascú 
le go mbeidh siad in ann cur fúthu in aice lena dtuismitheoirí, a 
seantuismitheoirí agus gaolta eile ar cainteoirí Gaeilge iad.  

 

16. Molann an Comhchoiste go gcuirfear soláthar de thithíocht sóisialta ach 
inacmhainne ar fáil sa Ghaeltacht do gach duine arb as an nGaeltacht dóibh, 
atá ag iarraidh cur fúthu ann agus an Ghaeilge a úsáid ar theanga laethúil 
cumarsáide. Tá tábhacht ar leith leis go gcuirfear tithíocht shóisialta agus 
inacmhainne den chineál sin ar fáil ar na hoileáin agus i bpobail atá níos laige 
ó taobh struchtúir de chun stop a chur leis an inmirce as na ceantair sin nach 
bhfuil aon ghá leis.  
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17. Molann an Comhchoiste go mba cheart go mbeadh forbairt tionscail 
teangabhunaithe sa Ghaeltacht lárnach i ngach plean contae agus go mbeadh 
forálacha chuige sin iontu.  
 

18. Molann an Comhchoiste go mba cheart d’aon treoir nó rialacha a thagann ón 
Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta cur chuige faoi leith a leagan 
amach maidir le Cathair na Gaillimhe mar chathair dhátheangach a bhfuil 
ceantair Ghaeltachta inti. 
 

19. Molann an Comhchoiste go n-úsáidfidh an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta a chuid cumhachtaí faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 
2018, chun leasú a dhéanamh ar phleananna forbartha na n-údarás áitiúil mura 
bhfuil forálacha láidir ann chun an Ghaeltacht a chosaint.  

 

20. Molann an Comhchoiste go mbeidh ról lárnach faoi na pleananna teanga ar fud 
na tíre chun tacaíochtaí agus acmhainní teanga don Ghaeilge a chur ar fáil 
dóibh siúd a bheidh ag lonnú i gceantair Ghaeltachta.  

 

21. Molann an Comhchoiste go gcuirfear scéim ar bun le go gceannófar tithe a 
thiocfadh ar an margadh sa Ghaeltacht a fhéadfar a dhíol leo siúd ar mian leo 
cur fúthu sa Ghaeltacht.  

 

22. Molann an Comhchoiste go dtabharfar aird faoi leith ar thábhacht an phátrúin 
lonnaíochta traidisiúnta sna ceantair Ghaeltachta agus go dtabharfar 
aitheantas don tábhacht sin i dtaobh cheist na Gaeilge de sa chomhthéacs sin. 
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dóibh siúd a bheidh ag lonnú i gceantair Ghaeltachta.  

 

21. Molann an Comhchoiste go gcuirfear scéim ar bun le go gceannófar tithe a 
thiocfadh ar an margadh sa Ghaeltacht a fhéadfar a dhíol leo siúd ar mian leo 
cur fúthu sa Ghaeltacht.  

 

22. Molann an Comhchoiste go dtabharfar aird faoi leith ar thábhacht an phátrúin 
lonnaíochta traidisiúnta sna ceantair Ghaeltachta agus go dtabharfar 
aitheantas don tábhacht sin i dtaobh cheist na Gaeilge de sa chomhthéacs sin. 
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1. Coinníollacha Pleanála do Chainteoirí Gaeilge

Leagtar amach na príomhfhorálacha i dtaca le coinníollacha do chúrsaí pleanála agus 
cosaint na Gaeilge san Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000. Tá tuilleadh treoirlínte 
ann sna Treoirlínte ar Thithíocht Inbhuanaithe Tuaithe agus cé go bhfuil siad seo fós 
i bhfeidhm agus an tuarascáil seo á scríobh, cheap an rialtas grúpa oibre chun 
leasuithe orthu a phlé. 

1.1 Forálacha Dlíthiúla
Is é an tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000 príomhfhoinse an dlí, go háirithe na 
codanna de a bhaineann le treoirlínte pleanála agus pleananna forbartha contae agus 
cathrach na n-údarás áitiúil. Tugann na treoirlínte seo cead do na húdaráis phleanála 
coinníollacha ar leith a cheangal le ceadanna pleanála agus lena bpleananna 
forbartha. Cuireadh tuilleadh leasuithe leis an Acht um Pleanáil agus Forbairt, (Leasú) 
2010.

Alt 10(2)(m) den Acht: Caithfidh gach údarás áitiúil plean forbartha a chur le chéile 
ina mbeidh spriocanna chun oidhreacht theangeolaíoch agus chultúrtha na Gaeilge a 
chosaint agus an Ghaeilge a chur chun cinn mar theanga phobail, áit a mbeadh 
Gaeltacht i limistéar an phlean forbartha. 

Alt 23(7) den Acht: Caithfidh tionóil réigiúnacha aghaidh a thabhairt ar chosaint 
oidhreacht theangeolaíoch agus chultúrtha na Gaeltachta nuair a bheadh
straitéiseacha spáis agus geilleagracha á gcur le chéile acu a mbeadh éifeacht acu ar 
an nGaeltacht. 

Alt 28(1) den Acht: Tugann sé seo cead don Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais 
“treoirlínte a eisiúint chuig na húdaráis phleanála ag an am ar bith i dtaca lena 
bhfeidhmeanna faoin Acht agus bheadh dualgas ar na húdaráis phleanála cloígh le 
feidhmeanna agus cur i bhfeidhm na bhfeidhmeanna seo”.

Alt 28(1A) agus 28(1B): Cuireadh an méid seo isteach faoi Acht um Pleanáil agus 
Forbairt, (Leasú) 2010. Bheadh gá leis na húdaráis phleanála na nithe seo a leanas a 
dhéanamh: -

• Machnamh a dhéanamh ar bhearta agus spriocanna an Aire sna treoirlínte
agus iad ag ullmhú dréacht den phlean forbartha contae mar aon leis an leagan
deiridh de agus;

• Ráiteas a chur leis an dréachtphlean agus an leagan deiridh de ina gcuirfí an t-
eolas seo a leanas: -

o An tslí ar chuir na húdaráis phleanála na bearta agus spriocanna an Aire
i gcrích ina dtreoirlínte in áit nó cuid d’áit atá mar chuid d’achar an phlean
forbartha nó;

o Más infheidhme, go bhfuil an t-údarás pleanála den tuairim nach bhfuil
sé indéanta bearta agus spriocanna áirithe an Aire a chur i bhfeidhm mar
gheall ar thréithe agus dúchas na háite nó cuid den áit sa phlean
forbartha […] agus go dtabharfaidh an t-údarás cúiseanna ar an bhfáth
nár cuireadh i bhfeidhm iad.
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D’eisigh an Aire Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil (mar a bhí ag an am) treoirlínte i dtaca 
le Tithíocht Inbhuanaithe Tuaithe sa bhliain 2005.  

Mar a pléadh thuas, b’fhiú suntas a thabhairt d’Alt 39(2) den Acht: - 

“I gcás ina ndeonófar cead faoin gCuid seo le haghaidh déanmhais, féadfar, 
i ndeonú an cheada, na críocha a shonrú a bhféadfar nó nach bhféadfar an 
déanmhas a úsáid chucu, agus i gcás ina ndéanfar úsáid mar theaghais a 
shonrú sa deonú mar chríoch a bhféadfar an déanmhas a úsáid chuici, 
féadfar freisin an cead a dheonú faoi réir coinníll á shonrú gurb í an t-aon 
an úsáid amháin a dhéanfar de mar theaghais ná í a úsáid ag daoine 
d'aicme nó de thuairisc ar leith agus go gcuirfear foráil sa chéill sin i 
gcomhaontú faoi alt 47.” 

Tá an chuma ar an scéal anseo go gceadaítear coinníollacha a cheangal le grúpaí 
áirithe daoine, cainteoirí Gaeilge san áireamh. Cé go bhfuil forálacha san Acht a 
chuireann srian ar áit chónaithe áirithe a chur ar leataobh do dhaoine nó grúpaí áirithe, 
ní thugann an tAcht aon sainmhíniú ar céard is Gaeilgeoir ann. Sa chaoi chéanna, níl 
aon sainmhíniú ná cur síos ar céard is Gaeilgeoir ann in Acht na Gaeltachta ach an 
oiread.  

Alt 47(1) den Acht: Caithfidh socrú a bheith ann idir an t-údarás pleanála agus “duine 
ar bith a bhfuil suim acu i dtalamh an cheantair”. Déantar cur síos ar a leithéid de 
shocrú mar “srian nó rialú ar fhorbairt nó ar úsáid na talún, bíodh sé sin go buan nó le 
linn tréimhse ama mar a leagfaí amach sa socrú féin”. D’fhéadfadh forálacha 
teagmhasacha nó iarmhartacha a bheith sa socrú seo, forálacha airgeadais, a 
mbeadh tábhacht leo dar leis an údarás pleanála nó a mbeadh suntas leo ar mhaithe 
le cuspóir an tsocruithe féin.  

Cuireann na hailt seo thíos leis an méid seo: -  

“47(3) Féadfaidh an t-údarás pleanála, nó aon chomhlacht a bheidh uamtha 
leis, comhaontú a dhéanfar faoin alt seo le haon duine ag a bhfuil leas i 
dtalamh a chur i bhfeidhm i gcoinne daoine a dhíorthaíonn teideal faoin 
duine sin i leith na talún sin amhail is dá mbeadh talamh tadhlach leis ina 
sheilbh ag an údarás pleanála nó ag an gcomhlacht, de réir mar is cuí, agus 
amhail is dá ndéarfaí sa chomhaontú gur comhaontú chun tairbhe don 
talamh sin é.”  

“47(4) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo, ná in aon chomhaontú faoi, mar 
ní a shrianann an tAire, an Bord nó an t-údarás pleanála ó aon chumhachtaí 
is infheidhmithe aige nó aici faoin Acht seo a fheidhmiú i ndáil le talamh is 
ábhar d'aon chomhaontú den sórt sin, fad is nach bhfeidhmeofar na 
cumhachtaí sin ar shlí a dhéanfadh sárú ábhartha ar fhorálacha an phlean 
forbartha, nó ar shlí a cheanglódh aon chumhachtaí den sórt sin a 
fheidhmiú ar shlí a dhéanfadh sárú ábhartha ar na forálacha sin.” 
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1.2 Diúltú Cead Pleanála agus Srianta ar Chúiteamh 
Tá forálacha a bhaineann le cúiteamh a eascraíonn ó chinntí pleanála faoin 
reachtaíocht. In alt 190 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, leagtar amach cás 
ar leith: má léirítear gur tháinig laghdú ar shuim an duine sa talamh agus go 
mbaineann an cinneadh seo le cinneadh údárás pleanála mar gheall ar achainí faoi 
chuid III den Acht. Más diúltú a bhí sa chúis seo a bhaineann le diúltú talamh a fhorbairt 
nó le deonú cead pleanála chun forbairt a dhéanamh ar an talamh faoi na 
coinníollacha cuí, caithfidh an t-údarás pleanála cúiteamh a íoc leis an duine sin.  

Leagann Alt 191 den Acht céanna cúinsí amach nuair nach bhféadfaí cúiteamh a lorg. 
Maidir le cinneadh ar bith a bhaineann le coinníollacha Gaeilge : -  

191(1)(b): Ní íocfar cúiteamh má leagtar an chúis amach – nó ceann de na cúiseanna 
amach atá sa Cheathrú Sceideal den Acht. Deir uimhir 14 den Sceideal go ndéanfadh 
an “fhorbairt bheartaithe dochar d'oidhreacht teanga nó chultúir na Gaeltachta”. 

191(3): Ní íocfar cúiteamh ar chur i bhfeidhm, ceadú nó ar choinníoll aicme nó aon 
cheo eile a leagtar amach sa Chúigiú Seideal den Acht. Leagann uimhir 8 amach nach 
n-íocfar cúiteamh ar “aon fhoráil a bhaineann le hoidhreacht teanga nó chultúir na 
Gaeltachta a chosaint”. 

1.3 Treoirlínte ar Thithíocht Inbhuanaithe Tuaithe 
Thug an tAire Comhsaoil (mar a bhí ag an am) treoirlínte isteach do na húdaráis 
phleanála i gcomhréir le Alt 28 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 dar teideal 
‘Treoirlínte ar Thithíocht Inbhuanaithe Tuaithe’. Tugann na treoirlínte seo aghaidh ar 
an gcur chuige i dtaca le lonnaíochtaí cnuasta agus na pátrúin a ghabhann leo. 
Thagair siad seo don Straitéis Spáis Náisiúnta agus gur minic  a bhíonn na 
lonnaíochtaí áirithe seo ar chósta iarthar na tíre – ceantair Ghaeltachta san áireamh, 
áit a bhfuil fíorbheagán lonnaíochtaí baile i gcomparáid le háiteanna eile ar fud na tíre; 
ina áit, an nós atá ann ná clibíní tithe a bheith ann, grúpaí acu agus in amanna, forbairtí 
líneacha.  

Sa Straitéis seo, i dtaca leis an méid a luaitear ann faoi lonnaíochtaí cnuasta go 
háirithe, an phríomhsprioc ba cheart a bheith sna ceantair seo ná lena chinntiú go 
mbeidh daonra bríomhar tuaithe ann, go gcosnófar inmharthanacht na seirbhísí 
tuaithe seo agus go ndéanfar amhlaidh san am céanna le sócmhainní luachmhara eile 
an cheantair: caighdeán an tírdhreach, oidhreacht chultúir agus nádúrtha – ionracas 
teangeolaíoch na gceantar Gaeltachta san áireamh.1 

Déanann na treoirlínte tuilleadh forbartha ar na coinníollacha a bhaineann le hionracas 
teangeolaíocht mar seo a leanas chomh maith: “Tabharfar aird ar leith d’éifeachtaí 
fhorbairtí nua i gceantair Ghaeltachta ar bhuaineadas, úsáid agus forbairt na Gaeilge 
mar theanga phobail laethúil cumarsáide.”2  

 
1 Rialtas na hÉireann, Tithíocht Inbhuanaithe Tuaithe – Treoracha do na hÚdaráis Phleanála, lth. 54 
2 Ibid ar lth. 54 
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2. Plean Sáraithe an AE agus Cás Foraithne na 
Pléimeannach agus Cuir Chuige Idirnáisiúnta 
Bhí cuid mhaith cainte ann faoin mbealach gur sárú dlí an Aontais Eorpaigh é dá gcuirfí 
forálacha nó rialacha i bhfeidhm a bheadh i bhfabhar daoine de bhunadh na háite 
amháin. Cíoradh an cheist seo i dtagairt Bheilgeach sa Chúirt Bhreithiúnais Eorpach 
maidir le beart a chuir rialtas Fhlóndras i bhfeidhm. 

Ag an am, bhí Éire faoi réir chaingean um shárú maidir lena treoirlínte ar chúrsaí 
pleanála do thithíocht inbhuanaithe tuaithe. Cuireadh an sárú seo siar, áfach, go dtí 
go dtiocfadh breithiúnas na Cúirte Breithiúnais Eorpaí chun cinn. Rinneadh an 
cinneadh seo breithiúnas ar cheist an tsáraithe: dá gcuirfí forálacha ar fáil do dhaoine 
ar leith arb as bunadh na háite dóibh chun tithe nó talamh a cheannach nó a fháil ar 
cíos, an dtiocfaidís salach ar chomhaontuithe an Aontais Eorpaigh agus na saoirsí a 
ghabhann leo mar aon leis na forálacha faoi scáth na treorach ar Chearta na 
Saoránach? 

 

2.1 Cás Foraithne na Pléimeannach  
Pléadh an dá chás comhpháirteacha - nó Cás Foraithne na Pléimeannach mar a 
tugadh air - sa Chúirt Bhreithiúnais Eorpach sa bhliain 2013 mar aon bhreithiúnas 
amháin. Réamhrialú a bhí sa chás seo a tháinig ó chúirteanna na Beilge a phlé ceist 
an naisc a bhainfeadh le foráil a chuirfí i bhfeidhm do dhuine a bheadh ag iarraidh áit 
chónaithe a cheannach nó a ligean ar cíos. Is é croílár na ceiste anseo ná cé chomh 
láidir is a bheadh an nasc seo.  

Leagann an riachtanas seo amach in áiteanna áirithe i bhFlóndras go gcaithfidh duine 
– ar mian leo áit chónaithe a cheannach nó a fháil ar cíos go fadtéarmach – a 
thaispeáint go bhfuil nasc láidir go leor acu leis an bpobal áirithe sin.  

D’fhéadfaí a bheith: - 

• Ag cur fút sa phobal le sé bliana; 
• I mbun gníomhachtaí geilleagracha ar feadh leath na seachtaine oibre (ar a 

laghad); nó 
• Nasctha leis an bpobal go fadtéarmach – bheadh sé seo bunaithe ar nasc 

geilleagrach, teaghlaigh, sóisialta nó proifisiúnta. 

D’áitigh rialtas na Pléimeannach go raibh a leithéid de nasc nó ceangal mar thacaíocht 
sóisialta, rud a chuideodh le cinntiú go mbeadh tithíocht ann dóibh siúd a bheadh faoi 
mhíbhuntáiste geilleagrach.  
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mhíbhuntáiste geilleagrach.  
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2.1.1 Cinneadh na Cúirte 
Rinne an Chúirt breithiúnas ar an riachtanas seo maidir le ceangal leis an áit agus 
machnamh ar na ceithre shaoirsí a leagtar amach i gcomhaontuithe an Aontais 
Eorpaigh, go háirithe an Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. 

• Airteagal 21: Saorghluaiseacht daoine  
• Airteagal 45: Saorghluaiseacht oibrithe 
• Airteagal 49: Saoirse Bunaíochta 
• Airteagal 63: Saorghluaiseacht Caipitil  

 

Rinne an Chúirt breithiúnas ar an gcás seo bunaithe ar na forálacha cuí a leagadh 
amach i dtreoir Chearta na Saoránach.3 Is iad seo na forálacha ábhartha a cuireadh 
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Bhí dhá thuairim ag an gCúirt ar an gcás seo:  

• Baineann an choinníoll seo le daoine atá rachmasach agus leo siúd atá ar an 
ngannchuid. Mar gheall air sin, ní fhéadfaí a bheith ag brath ar céard a bheadh 
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• D’fhéadfaí an chuspóir – chun tithíocht a chur ar fáil do dhaoine faoi 
mhíbhuntáiste – a bhaint amach ar bhealach nach ndéanfaí sárú ar na saoirsí 
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Mar gheall ar na cúiseanna seo, rialaigh an Chúirt Bhreithiúnais Eorpach nach 
dtagann an fhoráil seo le dlí an Aontais Eorpaigh.  

 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038&from=EN  
4 (Cásanna Comhpháirteacha C‑197/11 agus C‑203/11), ECLI:EU:C:2013:288 (léite: 24 Feabhra 
2022), ag [49]. 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137306&pageIndex=0&doclang=EN
&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2227914  
5 Ibid ag [55] 
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2.2 An Chairt Eorpach um Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh 

I mí na Samhna 1992, shínigh Comhairle na hEorpa an Chairt Eorpach um 
Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh.6 Go dtí seo, tá 34 stát tar éis an Chairt a 
shíniú; 25 stát díobh siúd a dhaingnigh reachtaíocht ina leith agus a chuir amhlaidh i 
bhfeidhm.7 Níl Éire ar cheann de na stáit a shínigh an chairt agus nár chuir aon 
reachtaíocht i bhfeidhm ina thaobh go fóill.  

Faoi Alt 1 sa Chairt, tá dhá chuid a ghabhann le sainmhíniú teangacha réigiúnacha nó 
mionlaigh: - 

• Go n-úsáideann náisiúnaigh an Stáit an teanga agus go bhfuil an dream seo 
mar ghrúpa níos lú ná an chuid eile de dhaonra na tíre; agus 

• Go bhfuil an teanga féin éagsúil le teanga oifigiúil/ teangacha oifigiúla an Stáit 

Tugann Alt 1 tuilleadh soiléireachta sa mhéid is nach bhfuil canúintí de chuid na 
dteangacha oifigiúla an stáit ná teangacha na n-imirceach mar chuid den sainmhíniú 
thuasluaite.  

Leagann Alt 2 forálacha amach i dtaca le gealltanais na bpáirtithe Stáit. Caithfidh gach 
stáit na forálacha faoi Chuid 2 den Chairt a chur i bhfeidhm do na teangacha 
réigiúnacha agus mionlaigh ar fad a labhraítear taobh istigh dá fhearann. Faoi Chuid 
2 den Chairt, ní bhaineann ach Alt 7 amháin leis -  leagann sé cuspóirí agus prionsabail 
amach. Faoi Alt 7.1, cuir i gcás, leagtar amach an go bhfuil gníomh  diongbháilte 
riachtanach chun teangacha réigiúnacha agus mionlaigh a chur chun chinn chun iad 
a chosaint.  

Faoi Alt 7.2, caithfidh na páirtithe deireadh agus críoch a chur le hidirdhealú, díbirt, 
srian agus tosaíocht ar bith a bhaineann le úsáid teanga réigiúnach nó mionlaigh nó 
le cúis ar bith a chuireann in aghaidh úsáid nó forbairt na teanga. Tugann cur i 
bhfeidhm beartais ar leith – ar mhaithe le cur chun cinn na dteangacha seo – 
aitheantas do na coinníollacha seo sa mhéid is nach bhfuil sé i gceist acu idirdhealú 
a dhéanamh ar theangacha tromlaigh.  

Is mian le hAlt 7.4 na páirtithe stáit a spreagadh chun eagrais a bhunú chun comhairle 
a thabhairt do na húdaráis chuí ar chúrsaí a bhaineann le teangacha réigiúnacha agus 
mionlaigh, más gá. Níl aon chuid sa Chairt, áfach, a bhaineann le cúrsaí tithíochta, 
pleanála ná le srian ar úsáid na talún sna beartais a leagann an Chairt amach.  

  

 
6 Comhairle na hEorpa, ‘An Chairt Eorpach um Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh’, 5 Samhain 
1992, ETS 148 [léite 5 Bealtaine 2022] 
7 Comhairle na hEorpa, Cairt de shínithe agus de dhaignithe Chomhaontú 148 [léite : an 5 Bealtaine 
2022] 
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6 Comhairle na hEorpa, ‘An Chairt Eorpach um Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh’, 5 Samhain 
1992, ETS 148 [léite 5 Bealtaine 2022] 
7 Comhairle na hEorpa, Cairt de shínithe agus de dhaignithe Chomhaontú 148 [léite : an 5 Bealtaine 
2022] 
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Le cois Cuid 2, caithfidh gach páirtí Stáit 35 alt nó fo-alt, ar a laghad, i gCuid 3 den 
Chairt a chur i bhfeidhm, le íosmhéid d’ailt ó na hAilt chuí a bhaineann leis na réimsí 
seo a leanas: -  

Alt Íosmhéid na 
bhForálacha 

8 – Oideachas  3 

9 – Údaráis Dlíthiúla 1 

10 – Údaráis Riaracháin agus Seirbhísí Poiblí 1 

11 – Na Meáin 1 

12 – Gníomhaíochtaí agus Áiseanna Cultúrtha 3 

13 – Geilleagar agus Saol Sóisialta 1 

14 – Malartuithe Trasteorann 0 
 

Rud eile a chaithfí a chur san áireamh ná stádas na Gaeilge sa Bhunreacht: de réir 
Alt 8, is í an Ghaeilge an chéad teanga oifigiúil sa Stát. I gcomparáid le hAlt 1 sa 
Chairt, mar sin, tá an chuma ar an scéal nach dtagann an Ghaeilge leis seo mar gheall 
ar an stádas bunreachtúil atá aici. Tá méid áirithe forálacha, a leagtar amach sa Chairt, 
atá i bhfeidhm cheana féin ag an leibhéal náisiúnta chun an teanga a chaomhnú: 
soláthar na Gaeilge ag an mbunscoil, sa mheánscoil agus ag leibhéal na hollscoile; 
craoltóireacht na Gaeilge agus deiseanna chun cúrsaí cúirte a reáchtáil i nGaeilge.  

Maidir le saorghluaiseachtaí faoi dhlí an Aontais Eorpaigh, thug cás, a chuaigh os 
comhair na Cúirte Bhreithiúnais Eorpaí, le fios gur tháinig riachtanas a cuireadh i 
bhfeidhm i bhFlóndras salach air seo. Leag an riachtanas seo amach go mbeadh gá 
le “ceangal ar leith” a bheith ag duine a bheadh ag lorg cead pleanála i gceantar ar 
leith nó ar mhaith le teach a cheannach ann. Thug an Chúirt le fios, áfach, go 
gceadófaí srianta ar leith ar shaorghluaiseachtaí dá mbeadh sé ar leas an phobail 
agus nach rachfaí thar fóir leis.  
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2.3 An Bhreatain Bheag 
Fearacht na hÉireann, tá córas pleanála na Breataine Bige bunaithe ar phleananna 
forbartha. Dar le rialtas na Breataine Bige, baineann sé seo le pleananna a chur i 
bhfeidhm a chuirfidh bunús maith chun cinn ar mhaithe le cinntí leanúnacha agus 
réasúnacha a dhéanamh ar iarratais phleanála agus ar achainí. Baineann an cur 
chuige seo leis na nithe seo a leanas: - 

• Pleananna Forbartha Áitiúla arna ullmhú ag na húdaráis pleanála áitiúla; 
• Pleananna Trasteorainn, réigiúnacha agus straitéiseacha mar a leagtar amach 

san Acht Pleanála 2015 (An Bhreatain Bheag); 
• An Creat Pleanála Náisiúnta (Future Wales) mar a leagtar amach san Acht 

Pleanála 2015 agus a chuir Rialtas na Breataine Bige i bhfeidhm. 

 

D’fhoilsigh Seanad na Breataine Bige/ Senedd páipéar taighde ar chúrsaí pleanála 
náisiúnta a thugann léargas ar an reachtaíocht agus ar na bearta sa chóras pleanála 
sa Bhreatain Bheag.8 Cosúil le comhthéacs na hÉireann, tuairiscíodh tionchar na 
Breatnaise sna meáin mar cheann de na cúiseanna is mó gur diúltaíodh le hiarratais 
ar chead pleanála.9 

 

2.3.1 Straitéis na Breatnaise 
D’fhógair Rialtas na Breataine Bige blianta beaga ó shin go bhfuil sé i gceist aige go 
mbainfí an sprioc amach faoin mbliain 2050 go mbeidh 1 milliún cainteoir Breatnaise 
ann. Don bhliain dar críoch 31 Márta 2021, thuairiscigh Suirbhé Bliantúil na Breatnaise 
go raibh cumas ag 29.5% den daonra an Bhreatnais a labhairt, nó 892,200 duine.10 
Lena chois sin, dúirt 14.8% den daonra, os cionn trí bliana d’aois, go labhraíonn siad 
an teanga go laethúil – nó 448,400 duine.11 Anuas air sin, thug anailís de chuid Royal 
Society le fios nach bhfuil an Bhreatnais i mbaol.12  

Sa bhliain 2017, d’fhoilsigh Rialtas na Breataine a straitéis teanga ‘Cymraeg 2050: A 
million Welsh speakers’, a leag gníomhaíochtaí amach chun an sprioc thuasluaite a 
bhaint amach. Tagraíonn an Straitéis féin do chúrsaí talún agus do chúrsaí pleanála 
freisin. Cuireadh béim ar an gcaoi ar cheart go gcuirfidís le beogacht na Breatnaise trí 

 
8 Parlaimint na Breataine Bige, Taighde an tSeanaid/ Senedd, ‘The Planning Series, 1 - National 
Planning Policy’, Nollaig 2021 [léite: an 6 Bealtaine 2022] 
9 Nuacht BBC, ‘Bangor homes plan rejected over Welsh language fears’, 27 Márta 2018 [léite: 06 
Bealtaine 2022] 
10 Rialtas na Breataine Bige, ‘Welsh Language Data from the Annual Population Survey: 2021’, 31 
Márta 2022 [léite: an 06 Bealtaine 2022] 
11 Ibid. 
12 Nuacht BBC, ‘Whole Nation “could speak Welsh” within 300 years’, 8 Eanáir 2022 [léite: an 06 
Bealtaine 2022]; tuilleadh léitheoireachta: Barrett-Walker T, Plank MJ, Ka’ai-Mahuta R, Hikuroa D, 
James A. (2020), ‘Kia kaua te reo e rite ki te moa, ka ngaro: do not let the language suffer the same 
fate as the moa’, J. R. Soc. 
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8 Parlaimint na Breataine Bige, Taighde an tSeanaid/ Senedd, ‘The Planning Series, 1 - National 
Planning Policy’, Nollaig 2021 [léite: an 6 Bealtaine 2022] 
9 Nuacht BBC, ‘Bangor homes plan rejected over Welsh language fears’, 27 Márta 2018 [léite: 06 
Bealtaine 2022] 
10 Rialtas na Breataine Bige, ‘Welsh Language Data from the Annual Population Survey: 2021’, 31 
Márta 2022 [léite: an 06 Bealtaine 2022] 
11 Ibid. 
12 Nuacht BBC, ‘Whole Nation “could speak Welsh” within 300 years’, 8 Eanáir 2022 [léite: an 06 
Bealtaine 2022]; tuilleadh léitheoireachta: Barrett-Walker T, Plank MJ, Ka’ai-Mahuta R, Hikuroa D, 
James A. (2020), ‘Kia kaua te reo e rite ki te moa, ka ngaro: do not let the language suffer the same 
fate as the moa’, J. R. Soc. 
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choinníollacha oiriúnacha le haghaidh pobail inbhuanaithe a chruthú agus go dtacódh 
feasacht ar na prionsabail chuí le pleanáil teanga leis seo.13  

Thug An Clár Oibre 2017-2021 aitheantas do bhearta pleanála agus gur mhian leo ag 
an am, nóta faisnéise a fhoilsiú ina thaobh agus go mbeadh sé mar chéim 
thábhachtach chun béim a leagan ar cheist na Breatnaise i gcúrsaí pleanála.14 Thagair 
sé d’fhorbairt cheart, rud a d’eascair ón bhforbairt Wylfa Newydd in Anglesey15 agus 
rinneadh tagairt eile d’fhorbairtí nuálaíocha a mbeadh buntáistí teangeolaíoch agus 
geilleagrach ag dul leo, leithéidí forbairt Yr Egin ag Ollscoil na Breataine Bige St David 
mar aon le cúpla ionad teanga Breatnaise.16  

 

2.3.2 Reachtaíocht Infheidhme 
Faoi Chuid 1 den ‘Welsh Language Measure 2011’, tá stádas oifigiúil ag an 
mBreatnais sa Bhreatain Bheag. D’éirigh leis an Senedd reachtaíocht phríomha a chur 
le chéile dá réir ar chúrsaí pleanála i gCuid 4 den ‘Government of Wales Act 2006’. 
Ba é an tAcht dar teideal ‘Planning Wales Act 2015’ an chéad chuid de reachtaíocht 
shuntasach a chuir an Tionól Náisiúnta i bhfeidhm (tugtar an Seanad nó ‘Senedd’ air 
anois).17  

Rinne Alt 11 in Acht na bliana 2015 leasú ar an Acht ‘Planning and Compulsory 
Purchase Act 2004’ (An Ríocht Aontaithe) chun an Bhreatnais a chur san áireamh in 
iarratais phleanála: - 

Cuid 61 d’Acht na bliana 2004: caithfidh na húdaráis phleanála athbhreithniú 
rialta a dhéanamh ar na nithe a bhféadfadh éifeacht a bheith acu ar an bhforbairt. 
Bhainfidís seo le tréithe fisiceacha, geilleagracha, sóisialta agus timpeallachta 
an talún. Cuireann Cuid 11 d’Acht 2015 tuilleadh leis seo le cur in iúl go 
mbaineann an Bhreatnais leis seo chomh maith.  

Cuid 62 d’Acht na bliana 2004: baineann sé seo leis an bplean forbartha áitiúil. 
Ceann de na forálacha a leagtar amach anseo ná go gcaithfidh an t-údarás áitiúil 
measúnú i dtaca le hinbhuanaitheacht an phlean féin. Leasaigh Cuid 11 d’Acht 
2015 an méid seo le go mbeidh measúnú inbhuanaitheachta mar chuid den 
phróiseas i dtaca leis an mBreatnais in achar talún an údaráis áitúil.  

 

Lena chois sin, leasaíodh Cuid 31 d’Acht na bliana 2015 (a tháinig faoi scáth Cuid 70 
den ‘Town and Country Planning Act 1990 [An Ríocht Aontaithe]). Bhain sé seo le 

 
13 Rialtas na Breataine Bige, ‘Cymraeg 2050: A million Welsh speakers’ [léite: an 6 Bealtaine] 
14 Rialtas na Breataine Bige, ‘Cymraeg 2050: A million Welsh speakers’ – an Clár Oibre, [léite: an 6 
Bealtaine 2022] 
15 Daily Post / North Wales Live, ‘Welsh will be “minority language' on Anglesey if nuclear plant gets 
the go-ahead”’, 1 Samhain 2016 [léite: an 6 Bealtaine 2022] 
16 Rialtas na Breataine Bige, ‘Cymraeg 2050: A million Welsh speakers’ – an Plean Gníomhaíochta, 
lth. 29, [léite: an 6 Bealtaine 2022] 
17 Parlaimint na Breataine Bige, Taighde an tSeanaid/ Senedd, ‘The Planning Series, 1 - National 
Planning Policy’, lth. 1, Nollaig 2021 [léite: an 6 Bealtaine 2022] 
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breithniúchán ar iarratais phleanála do chead pleanála – chuir an leasú tuilleadh leis 
seo i dtaca le tuilleadh feasachta a thabhairt don Bhreatnais fad is a bhain sé le hábhar 
an iarratais.  

 

2.3.3 Bearta Pleanála sa Bhreatain Bheag 
Mar aon leis na dualgais reachtúla, tagraíonn bearta pleanála na Breataine Bige don 
Bhreatnais chomh maith. Tagraíodh don Bhreatnais agus don chomhfhorbairt áite san 
eagrán is deireanaí de ‘Planning Policy Wales’.18 Leagann sé seo amach roinnt rudaí 
do na húdaráis áitiúla do chúrsaí pleanála: - 

• Mar chuid den Mheasúnú Inbhuanaitheachta, caithfidh na húdaráis phleanála 
machnamh a dhéanamh ar an éifeacht a bheadh ag a gcuid forbairtí ar an 
mBreatnais; 

• Caithfidh na pleananna forbartha ráiteas a chur san áireamh i dtaca le an gcaoi 
a cuireadh riachtanais agus suimeanna na Breatnaise san áireamh; 

• Caithfear úsáid na Breatnaise a chur san áireamh; ach ní féidir le cinntí beartais 
ar bith idirdhealú a dhéanamh ar dhaoine bunaithe ar an gcumas teanga atá 
acu agus nár cheart tionchar a imirt ar áitíocht tithe bunaithe ar chúrsaí 
teangeolaíocha; agus 

• Caithfear measúnuithe teanga a dhéanamh, más gá, ar fhorbairtí móra nár 
leagadh amach sa phlean forbartha in áiteanna a mbeadh tábhacht nó suntas 
acu don teanga.19 
 

2.3.4 Nóta Faisnéise Teicniúil 20 – Pleanáil agus an Bhreatnais 
D’fhoilsigh rialtas na Breataine Bige Nóta Faisnéise Teicniúil 20 (nó TAN 20) ar 
chúrsaí pleanála agus ar an mBreatnais. Foilsíodh an leagan is deireanaí de sin i mí 
Dheireadh Fómhair na bliana 2017 agus leagann sé amach gur cheart é a léamh i 
bpáirtíocht le ‘Planning Policy Wales’.20 An sprioc atá ag TAN 20 ná chun treoir a 
thabhairt i dtaca leis an mbealach is fearr an Bhreatnais a chur san áireamh sa 
phróiseas pleanála agus lena chinntiú go dtagann sé seo leis na riachtanais phleanála 
chuí agus leis an reachtaíocht i gcónaí.21 

Anuas air sin, tagraíonn TAN 20 don Acht ‘Well-being of Future Generations Act 2015’ 
(An Bhreatain Bheag) ina leagann Cuid 4 amach de go bhfuil sé mar sprioc ag an 
mBreatain Bheag teanga bheo bhríomhar a dhéanamh den Bhreatnais. Tagraíonn sé 
don ‘Welsh Language Measure 2011’ a dhéanann foráil do stádas oifigiúil na teanga 

 
18 Rialtas na Breataine Bige, ‘Planning Policy Wales, Edition 11’, Feabhra 2021 [léite: an 6 Bealtaine 
2022] 
19 Rialtas na Breataine Bige, ‘Planning Policy Wales, Edition 11’, Feabhra 2021 [léite: an 6 Bealtaine 
2022], lth. 30 
20 Rialtas na Breataine Bige, ‘Technical Advice 20 – Planning and the Welsh Language’, Deireadh 
Fómhair 2017 [léite: an 6 Bealtaine 2022], lth. 4 
21 Ibid. 
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seo i dtaca le tuilleadh feasachta a thabhairt don Bhreatnais fad is a bhain sé le hábhar 
an iarratais.  

 

2.3.3 Bearta Pleanála sa Bhreatain Bheag 
Mar aon leis na dualgais reachtúla, tagraíonn bearta pleanála na Breataine Bige don 
Bhreatnais chomh maith. Tagraíodh don Bhreatnais agus don chomhfhorbairt áite san 
eagrán is deireanaí de ‘Planning Policy Wales’.18 Leagann sé seo amach roinnt rudaí 
do na húdaráis áitiúla do chúrsaí pleanála: - 

• Mar chuid den Mheasúnú Inbhuanaitheachta, caithfidh na húdaráis phleanála 
machnamh a dhéanamh ar an éifeacht a bheadh ag a gcuid forbairtí ar an 
mBreatnais; 

• Caithfidh na pleananna forbartha ráiteas a chur san áireamh i dtaca le an gcaoi 
a cuireadh riachtanais agus suimeanna na Breatnaise san áireamh; 

• Caithfear úsáid na Breatnaise a chur san áireamh; ach ní féidir le cinntí beartais 
ar bith idirdhealú a dhéanamh ar dhaoine bunaithe ar an gcumas teanga atá 
acu agus nár cheart tionchar a imirt ar áitíocht tithe bunaithe ar chúrsaí 
teangeolaíocha; agus 

• Caithfear measúnuithe teanga a dhéanamh, más gá, ar fhorbairtí móra nár 
leagadh amach sa phlean forbartha in áiteanna a mbeadh tábhacht nó suntas 
acu don teanga.19 
 

2.3.4 Nóta Faisnéise Teicniúil 20 – Pleanáil agus an Bhreatnais 
D’fhoilsigh rialtas na Breataine Bige Nóta Faisnéise Teicniúil 20 (nó TAN 20) ar 
chúrsaí pleanála agus ar an mBreatnais. Foilsíodh an leagan is deireanaí de sin i mí 
Dheireadh Fómhair na bliana 2017 agus leagann sé amach gur cheart é a léamh i 
bpáirtíocht le ‘Planning Policy Wales’.20 An sprioc atá ag TAN 20 ná chun treoir a 
thabhairt i dtaca leis an mbealach is fearr an Bhreatnais a chur san áireamh sa 
phróiseas pleanála agus lena chinntiú go dtagann sé seo leis na riachtanais phleanála 
chuí agus leis an reachtaíocht i gcónaí.21 

Anuas air sin, tagraíonn TAN 20 don Acht ‘Well-being of Future Generations Act 2015’ 
(An Bhreatain Bheag) ina leagann Cuid 4 amach de go bhfuil sé mar sprioc ag an 
mBreatain Bheag teanga bheo bhríomhar a dhéanamh den Bhreatnais. Tagraíonn sé 
don ‘Welsh Language Measure 2011’ a dhéanann foráil do stádas oifigiúil na teanga 

 
18 Rialtas na Breataine Bige, ‘Planning Policy Wales, Edition 11’, Feabhra 2021 [léite: an 6 Bealtaine 
2022] 
19 Rialtas na Breataine Bige, ‘Planning Policy Wales, Edition 11’, Feabhra 2021 [léite: an 6 Bealtaine 
2022], lth. 30 
20 Rialtas na Breataine Bige, ‘Technical Advice 20 – Planning and the Welsh Language’, Deireadh 
Fómhair 2017 [léite: an 6 Bealtaine 2022], lth. 4 
21 Ibid. 
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agus a chuireann creat nua reachtaíochta ar fáil de. Tagraíonn sé don Straitéis 
‘Cymraeg 2050’ chomh maith.22  

Leagtar amach Comhairle Beartais agus Treoirlínte mar chuid de TAN 20 agus ceist 
na Breatnaise idir lámha sa phróiseas pleanála. Maidir le comhairle beartais, an treoir 
faoi leith ann a bhainean le Pleananna Forbartha, an Bhreatnais agus Bainistíocht 
Forbartha, lena n-áirítear na nithe seo a leanas: - 

• Scéim Páirtíochta Pobail a chruthú a leagfaidh amach na modhanna a 
úsáidfear chun cabhrú le daoine a gcuid féin a chur in iúl i ndréachtú na 
bpleananna forbartha áitiúil;  

• An Measúnú Inbhuanaitheachta a úsáidfear i dtaca leis an mBreatnais agus 
ceisteanna pleanála idir lámha. Ba cheart go gcuirfí fianaise ar fáil sa 
mheasúnú seo a léiríonn éifeacht na bhforbairtí ar an straitéis spáis, bearta 
agus leithdháileadh ar úsáid na Breatnaise; 

• Caithfear fís agus spriocanna i dtaca le húsáid na talún a bheith san áireamh i 
bpleananna forbartha a bheidh bunaithe ar thosaíochtaí áitiúla agus go mbeadh 
sé seo ar fad fianaise-bunaithe. Tagraíonn an treoir d’fhoinsí lárnacha eolais, 
an daonáireamh, mar shampla, agus leagann sé amach go gcaithfidh na 
húdaráis phleanála a bheith i mbun oibre leis na páirtithe cuí leasmhara agus 
iad i mbun measúnaithe ar an eolas reatha atá acu; 

• Leagtar amach cuir chuige straitéiseacha a chuideodh le cur chun cinn na 
Breatnaise sna pleananna forbartha, lena n-áirítear straitéisí a stiúradh i dtreo 
pobail ar a mbeadh tionchar dearfach aige seo ar an teanga ach go gcuirfear 
straitéisí maolaithe le chéile le haghaidh áiteanna ina dtiocfadh éifeacht 
dhiúltach chun cinn; 

• Go gcinnteodh na húdaráis phleanála go bhfuil na straitéisí, na bearta agus 
leithdháileadh na talún i.e. go bhfuil an plean atá faoi chaibidil ceart agus cóir, 
ag teacht leis an measúnú inbhuanaitheachta; 

• D’fhéadfadh na húdaráis phleanála áiteanna nó ceantair ar leith a leagan 
amach laistigh dá bpleananna forbartha áitiúla féin a mbeadh suntas ag baint 
leis an mBreatnais. Cuideoidh sé seo leis na húdaráis chuí a chur ina luí ar na 
pobail agus ar na forbróirí an tábhacht a bhaineann leis an teanga mar chuid 
den phróiseas pleanála agus na cinntí a dhéanfar ina thaobh. 

• Déanann an treoir tagairt don mhaolú agus don fheabhsú: caithfidh na húdaráis 
phleanála beartas maolaithe a aithint ag tús an phróisis forbartha. Is féidir leis 
an tobhach bonneagair pobail nó aontuithe 106 tacú leis na beartas maolaithe 
seo a bhfuil mar aidhm acu tacú le soláthar agus le húsáid na Breatnaise. 

 

Leagann an Treoir Beartais amach treoracha ar athbhreithniú agus ar 
mhaoirseoireachta an phlean, agus ar an ról atá ag Coimisinéir na Breataine Bige sa 
phróiseas seo.  

Tugann cuid den Treoir Beartais, a bhaineann le Bainistíocht Forbartha, soiléiriú ar na 
hiarratais phleanála faoi chuid 70(2) den Acht 1990 sa mhéid is go bhfuil údarás ag 
an mBreatnais san iarratas féin, fad is nach bhfuil níos mó údaráis aici le hais na 

 
22 Ibid, lth. 5-6 
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gcodanna eile a chaithfear a chur san áireamh san iarratas féin. Anuas air sin, tugann 
sé le fios nár cheart do na hiarratais phleanála measúnú tionchar teanga a dhéanamh 
toisc go ndéanann sé dúbailt ar an measúnú inbhuanaitheachta agus ar an bpróiseas 
roghnúcháin de chuid an phlean forbartha áitiúil. Leagtar eisceacht amháin amach, 
áfach, le haghaidh forbairtí amhantair, áit a bhféadfaí measúnú tionchar teanga a 
dhéanamh.23  

Leagtar amach sa treoir an t-am is feiliúnaí chun tabhairt faoin measúnú tionchar 
teanga agus go mba cheart sin a dhéanamh ag tús an phlé ar na hiarratais. Moltar go 
mba cheart dul i mbun comhairle leis na páirtithe leasmhara (an Coimisinéir Teanga 
san áireamh) lena chinntiú go bhfuil an measúnú tionchar teanga bailí. Tá tuilleadh 
treorach ann sa chuid den treoir faoi bhainistíocht forbartha ar chúrsaí maolaithe, 
feabhais agus ar chomharthaíocht.24  

Ar deireadh, tá breithniúcháin agus treoir leagtha amach sa chuid den treoir a 
bhaineann le Treoir agus Cleachtas in TAN 20.25  

 

2.3.5 Plean Tithíochta Phobail na Breatnaise 
Maidir leis an gcóras reatha beartais agus pleanála atá aige, tá Rialtas na Breataine 
Bige i mbun Plean Tithíochta Pobail a chur le chéile. Cuireadh tús le próiseas 
comhairliúcháin i mí na Samhna 2021 agus tháinig sé sin chun críche ar an 22 
Feabhra 2022. Leag an cháipéis comhairliúcháin cúpla moladh amach, lena n-áiríodh: 
- 

• Plean deonacha a fhorbairt a thabharfadh an deis do dhaoine óga réadmhaoin 
a cheannach nó a fháil ar cíos26; 

• Líonra a chruthú de hambasadóirí cultúrtha a bheadh dírithe ar chúrsaí pobail; 
• Coimisiúin a chruthú ar phobail Breatnaise a thabharfaidh aghaidh ar na nithe 

éagsúla a bhfuil tionchar acu ar bheocht na Breatnaise mar theanga pobail sna 
ceantair sin; agus 

• An cheist a ardú ar na tacaíochtaí eile, le cois na riachtanas tithíochta, a 
d’fhéadfaí a chur san áireamh do dhaoine óga chun iad a choinneáil sna pobail 
seo.  

  

 
23 Rialtas na Breataine Bige, ‘Technical Advice 20 – Planning and the Welsh Language’, Deireadh 
Fómhair 2017 [léite: an 6 Bealtaine 2022, lth. 12 
24 Ibid, lth. 13-14 
25 Ibid, lth. 15-21 
26 Rialtas na Breataine, ‘Cáipéis Chomhairliúcháin - Plean Tithíochta Phobail na Breatnaise’, 23 
Samhain 2022 [léite: an 7 Bealtaine 2022] 
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23 Rialtas na Breataine Bige, ‘Technical Advice 20 – Planning and the Welsh Language’, Deireadh 
Fómhair 2017 [léite: an 6 Bealtaine 2022, lth. 12 
24 Ibid, lth. 13-14 
25 Ibid, lth. 15-21 
26 Rialtas na Breataine, ‘Cáipéis Chomhairliúcháin - Plean Tithíochta Phobail na Breatnaise’, 23 
Samhain 2022 [léite: an 7 Bealtaine 2022] 
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2.4 Åland, an Fhionlainn 
Is ceantar féinrialaitheach é na hOileáin Åland ina labhraítear an tSualainnais agus a 
bhfuil rialacha ar leith acu i dtaca le húinéireacht ar réadmhaoin. Ghéill Impireacht na 
Sualainne na hoileáin chomh maith leis an bhFionlainn d’Impireacht na Rúise tar éis 
an chogaidh idir an dá Impireacht idir 1808 agus 1809. Cuireadh an Fhionlainn agus 
na hOileáin Åland san áireamh in Impireacht na Rúise agus tugadh Ard-Diúcacht na 
Fionlainne orthu. Tar éis don Fhionlainn neamhspleáchas a bhaint amach, d’aontaigh 
Conradh na Náisiún i mí an Mheithimh 1921 go bhfanfadh na hOileáin Åland mar chuid 
den Fhionlainn.27  

Tá sé de dhualgas ar an bhFionlainn cearta a chinntiú do mhuintir na nOileán Åland 
chun teanga na Sualainnise agus a gcuid nósanna agus custaim a chosaint.28 Anuas 
air sin, is í an tSualannais teanga oifigiúil Åland, ach de réir Acht Féinrialaithe Åland, 
tugtar cead do shaoránaigh na Fionlainne an Fhionlainnis a úsáid sna cúirteanna agus 
le hoifigigh eile an Stáit in Åland.29 Is í an tSualainnis an teanga i gcomhfhreagras idir 
oifigigh Åland agus oifigigh an Stáit.30  

Leagtar rialacha amach ar na hOileáin i dtaca le cúrsaí tithíochta agus maidir leo siúd 
a d’fhéadfadh réadmhaoin a cheannach ann.  

 

2.4.1 Cearta Sainchónaithe 
Leagtar rialacha amach ar cheanach talún agus réadmhaoine i reachtaíocht na 
Fionlainne sna dlíthe seo a leanas: - 

• An tAcht um Cheannach Réadmhaoine in Åland (Acht 1975); agus 
• An tAcht um Fhéinrialú Åland (Acht 1991)31 

 

Ceann de na codanna is lárnaí i gceannach réadmhaoine in Åland ná an ceart 
sainchónaithe mar a leagtar amach san Acht um Fhéinrialú. Is cineál saorántachta ar 
leith é seo a bhaineann leis na hOileáin a d’fhéadfadh a bheith leagtha amach sa 
reachtaíocht nó ina chur i bhfeidhm. Faoi Cuid 6 d’Acht na bliana 1991, caithfidh go 
mbeadh an ceart sainchónaithe a bheith ag duine de réir an dlí mar a leagtar amach 
san acht féinrialaithe thuasluaite, nó go mbeadh an duine níos sine ná 18 bliain d’aois, 
ina shaoránach de chuid na Fionlainne ar an gcoinníoll go bhfuil cearta sainchónaithe 
ag duine amháin dá thuismitheoirí, ar a laghad.  

 

 
27 Finlex, ‘Act on the Autonomy of Aland’, 1991/1144 [léite: an 7 Bealtaine 2022] 
28 Comhairle na hEorpa’, ‘Fifth Periodic Report by the Government of Finland on the Implementation 
of the European Charter for Regional or Minority Languages’, Samhain 2017 [léite: an 7 Bealtaine 
2022], lth. 10 
29 Finlex, Act on the Autonomy of Aland, 1991/1144, Cuid 36-37 [léite: an 7 Bealtaine 2022] 
30 Ibid, Cuid 38 
31 Ibid 
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Faoi Cuid 7 d’Acht na bliana 1991, is féidir le saoránaigh na Fionlainne cearta 
sainchónaithe a lorg má shásaíonn siad na coinníollacha seo a leanas: -  

• Má théann siad chun cónaithe in Åland; 
• Má tá siad ag cur fúthu san áit, gan aon bhriseadh, le breis is cúig bliana; agus 
• Má shásaíonn siad na critéir a bhaineann le hinniúlacht sa tSualainnis  

Tugann Cuid 7 le fios go bhféadfaí cead sainchónaithe a thabhairt do dhaoine nach 
sásaíonn na coinníollacha teanga agus cónaithe thuas faoi Acht de chuid an cheantair 
Åland, áfach.  

I Cuid 10 d’Acht na bliana 1991, leagtar amach srianta chun réadmhaoin a cheannach 
nó réadmhaoin cosúil leis a cheannach a bhfuil teideal acu nó a thagann faoi Acht na 
bliana 1975. Tugann sé le fios nach bhfuil na srianta seo i gceist do dhuine a bhfuil na 
cearta sainchónaithe aige.  

 

2.4.2 Ceannachán Réadmhaoine agus Maoine dochorraithe 
Déanann Acht na bliana 1975 tuilleadh forbartha ar na srianta a bhaineann le 
ceannach réadmhaoine in Åland, ar an gcoinníoll nach mbeidh daoine, nach bhfuil 
rochtain acu ar na hOileáin Åland, in ann cearta réadmhaoine a fháil gan cead ón 
rialtas cúige nó áitiúil. Leagann sé an próiseas amach chun iarratas a dhéanamh do 
Rialtas Åland chun cead a fháil chun réadmhaoin a cheann. Tá forálacha ann don 
rialtas chun tuairim ón údarás áitiúil maidir leis an áit a mbeidh an réadmhaoin suite.  

 

2.4.3 Prótacal na Fionlainne i dtaca leis an gComhaontú Aontachais de chuid 
an Aontais Eorpaigh 
Rinneadh tagairt do sheasamh na Fionlainne agus na srianta atá aici ar úsáid na talún 
in Åland i bPrótacal Uimhir 2 i gComhaontú Aontachais na Fionlainne.32 Leagann Alt 
1 i bPrótacal Uimhir 2 amach nach féidir le forálacha an Chomhaontaithe seo cosc a 
chur ar na forálacha reatha atá i bhfeidhm ar na hOileáin Åland, i dtaca leis na srianta 
neamh-idirdhealaitheacha ar chearta daoine nach bhfuil saorántacht áitiúil acu, agus 
lucht an dlí, chun teacht ar réadmhaoin in Åland agus é a cheannach gan cead ó na 
húdaráis chuí in Åland. Ceadaítear srianta eile cosúil leo seo, a bhaineann le cearta 
saoirse agus chun seirbhísí a sholáthar, a mbeadh éifeacht acu ar dhaoine nach bhfuil 
saorántacht áitiúil acu freisin.33  

 

  

 
32 Iris Oifigiúil na gComhphobal Eorpach (1994), OJ C 241, 29 Lúnasa 1994 
33 Ibid. 
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Faoi Cuid 7 d’Acht na bliana 1991, is féidir le saoránaigh na Fionlainne cearta 
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sásaíonn na coinníollacha teanga agus cónaithe thuas faoi Acht de chuid an cheantair 
Åland, áfach.  
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saoirse agus chun seirbhísí a sholáthar, a mbeadh éifeacht acu ar dhaoine nach bhfuil 
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32 Iris Oifigiúil na gComhphobal Eorpach (1994), OJ C 241, 29 Lúnasa 1994 
33 Ibid. 
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3. Comhthéacs na hÉireann 

Sular tháinig cás na Beilge ar an bhfód, bhí ceist na coinníollacha pleanála agus a 
gcur i bhfeidhm faoi chaibidil in Éirinn: - 

• Sa bhliain 2005, d’fhoilsigh Dlí-Chumann na hÉireann tuarascáil a rinne cur 
síos ar na dúshláin a bheadh i gceist le coinníollacha a chur ar fáil do dhaoine 
de bhunadh na háite, trí na háiteanna cónaithe seo a chur ar fáil do theaghlaigh 
amháin, cuir i gcás. Rinneadh cíoradh ar cheist na Gaeilge sa tuarascáil chomh 
maith.  
 

• Sa bhliain 2007, sular tháinig cás na Beilge chun cinn, d’eisigh an Coimisiún 
Eorpach fógra sáraithe ar Éirinn maidir leis an gcritéir ‘do dhaoine de bhunadh 
na háite’ laistigh de threoirlínte 2005. Cuireadh é seo siar go dtí go dtiocfadh 
breithiúnas chás na Beilge chun cinn.  

 

• Tar éis an cháis, chuir Rialtas na hÉireann Meitheal le chéile i mí na Bealtaine 
2017 chun athbhreithniú a dhéanamh ar na treoirlínte ó 2005 a bhain leis an 
Tithíocht Inbhuanaithe Tuaithe agus chun athruithe a mholadh. Bhí oifigigh 
shinsearacha ó Rannán Pleanála na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais 
Áitiúil ina mbaill den Mheitheal seo mar aon le hoifigigh shinsearacha óna 
rannáin phleanála sna húdaráis chuí áitiúla.   
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3.1 Tuarascáil Dhlí-Chumann na hÉireann 
D’fhoilsigh Dlí-Chumann na hÉireann tuarascáil ar an tslí a raibh údaráis phleanála ag 
baint úsáid as bearta sriantacha.34  

Rinne an tuarascáil féin cíoradh ar na bearta seo le tagairtí do dhlí an Aontais Eorpaigh 
chomh maith le tagairtí don Coinbhinsiúin um Chearta an Duine, don Bhunreacht, do 
reachtanna agus don chásdlí. Le go bhféadfaí dlí an Aontais Eorpaigh a chur i gcrích, 
bheadh gá do na beartais teacht salach ar shaorghluaiseacht trádála nó oibrithe, is é 
sin, go gcuirfí srian ar cheann ar bith de shaoirsí an Aontais Eorpaigh. Sárú dlí an 
Aontais Eorpaigh a bheadh ann dá gcuirfí srian ar shaorghluaiseacht ar bith, fiú más 
rud é go gcuirtear i bhfeidhm é go neamhshrianta ar shaoránaigh náisiúnta na 
mballstát.  

D’aithin tuarascáil Dhlí-Chumann na hÉireann sé chás d’idirdhealú a chuir na húdaráis 
phleanála i bhfeidhm: - 

• Coinníoll cónaitheachta áitiúil: idirdhealú idir daoine de bhunadh na háite agus 
daoine nach as an áit iad; 

• Coinníollacha áitiúla fostaíochta: fostaithe de bhunadh na háite agus fostaithe 
nach as an áit iad;  

• Coinníollacha d’oibrithe talmhaíochta: idirdhealú idir oibrithe talmhaíochta agus 
daoine nach oibrithe talmhaíochta iad;  

• Coinníollacha Teanga: cainteoirí Gaeilge agus daoine nach bhfuil Gaeilge ar a 
dtoil acu; 

• Coinníollacha a bhaineann leis an bpórlíne: idirdhealú idir daoine a mbeadh 
gaolta acu le muintir na háite agus nach mbeadh aon cheangal acu le muintir 
na háite; agus 

• Coinníollacha don teifeach fillte. 
 
Ceann de na ceisteanna ba lárnaí a tháinig chun cinn sa tuarascáil ná bunreachtúlacht 
na riachtanas do chainteoirí Gaeilge in aghaidh na riachtanas a dhéanfadh idirdhealú 
idir daoine a mbeadh ceangal teaghlaigh acu le háit ar leith – tugadh le fios gur beag 
an baol go raibh an ceangal teaghlaigh leis an áit bailí ó thaobh an bhunreachta de. 
Mheas an tuarascáil bailíocht bunreachtúla na forálacha teanga agus mheas sí go 
mbeadh caighdeán athbhreithnithe níos airde ag na coinníollacha teanga seo.  
 
Tá cásdlí ann a bheadh ábhartha do cheist na gcoinníollacha teanga agus tagraíodh 
dó sa tuarascáil féin. Thug an Chúirt Uachtarach le fios go bhféadfaí údar a thabhairt 
do na forálacha cuí teanga dá mbeadh cuspóir dlisteanach reachtach acu. Bhain an 
cás dar teideal An Blascaod Mór Teoranta v Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí le 
reachtaíocht a thug cead d’Oifig na nOibreacha Poiblí talamh a cheannach go 
héigeanta ar Oileán na mBlascaod Mhór le go n-úsáidfí é mar pháirc náisiúnta. Níor 
bhain an reachtaíocht seo leo siúd – agus gaolta na ndaoine sin - a raibh úinéireacht 
acu ar thalamh an oileáin ón 17 Samhain 1953 agus a bhíodh ag cur fúthu roimh an 
dáta áirithe sin.  

 
34 Discriminatory Planning Conditions – The case for reform, Coiste Dhlí-Chumann na hÉireann, 
Feabhra 2005. 
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34 Discriminatory Planning Conditions – The case for reform, Coiste Dhlí-Chumann na hÉireann, 
Feabhra 2005. 
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Thug an breitheamh le fios go raibh an rangú seo róchúng agus róscaoilte ag an am 
céanna agus ba dheacair a chuspóir reachtaíochta a fheiceáil. Níl feidhm ag an 
bprionsabal seo i sochaí dhaonlathach a bhfuil sé mar aidhm aici cloígh le prionsabal 
an chomhionannais. D’aontaigh an Chúirt go mba cheart don Bhunreacht a bheith dall 
do phrionsabail dá leithéid ach amháin má cuspóir dlisteanach reachtach ag an 
bprionsabal féin.35 
 
Rinneadh cíoradh ar na beartas idirdhealaithe seo in Airteagail 26 den Bhille um 
Chomhionannas 1996 sa mhéid is gur glacadh leis na gcinneadh gan baill den Gharda 
Síochána, na Fórsaí Cosanta agus foireann Sheirbhís Phríosún na hÉireann a chur 
san áireamh. Dar leis breitheamh na hArd-Chúirte, bhí dualgais seirbhísí poiblí ar leith 
acu siúd. Ós rud é go mbeadh leibhéil arda sláinte fhisiciúil agus mheabhrach i gceist 
leis an gcineál seo oibre, ní fhéadfaí a áitiú nach mbeadh sé ceart ná cóir bearta 
idirdhealaithe a chur ar fáil dóibh. 
 
Thug an tuarascáil le fios, áfach, go bhféadfadh beartas idirdhealaithe a bheith bailí 
má tá feidhm eile bhunreachtúla aige. Ag tagairt do chás An Stát (Cussen) v Brennan, 
tagraíodh d’Airteagail 8 de Bhunreacht na hÉireann, a deir gurb í an Ghaeilge an 
chéad teanga oifigiúil.36 Maidir le ceist na teanga sa tuarascáil, leagann moladh uimhir 
a ceathair amach go mba cheart do na húdaráis phleanála agus an Bord Pleanála 
coinníollacha teanga a leagan amach agus go mbeidís riachtanach do phleanáil chuí 
agus inbhuanaithe i bhforbairt ceantar ar leith ach nár cheart a leithéid a chur i 
bhfeidhm go haonfhoirmeach ar achar ollmhór talúna.  

 

Dúradh go dtagann coinníollacha teanga leis an mBunreacht, le dlí an Aontais 
Eorpaigh agus leis an gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine prima facie. 
Eascraíonn an bhuairt faoi choinníollacha teanga a chur i bhfeidhm ar achar mór 
talúna ón gCoinbhinsiún Eorpach ós rud é go bhféadfaí breathnú ar a leithéid mar 
idirdhealú. Dá bhrí sin, más rud é go gcaithfí cloí le tuiscint chúng ar choinníollacha 
teanga, is féidir a rá go gceadófaí a leithéid de choinníollacha sa Ghaeltacht faoin 
gCoinbhinsiún Eorpach.  

  

 
35 An Blascaod Mór Teoranta v. Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí (Uimh.3), An Ard-Chúirt, [2000] 1 
IR [33] 
36 An Stát (Cussen) v Brennan, An Ard-Chúirt, [1981] IR 181. 
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3.2 Plé an Oireachtais agus na Meithle 
Pléitear an cheist faoi na treoirlínte a ghabhann leis an tithíocht inbhuanaithe tuaithe 
agus an nuashonrú a chaithfear a dhéanamh orthu go minic san Oireachtas. Ardaíodh 
an cheist mar shaincheist i nDáil Éireann ar an 30 Eanáir 2018 nuair a phléigh an tAire 
Stáit (mar a bhí ag an am), an Teachta Dála Damien English ceist na dtreoirlínte. Dúirt 
an tAire Stáit go raibh gá an dá thrá a fhreastal idir riachtanais tithíochta na bpobal 
tuaithe agus forbairt inbhuanaithe a chur i gcrích le cinntiú nach mbeadh forbraíocht 
iomarcach ná fanóideach, go háirithe agus bailte móra agus cathracha in aice láimhe 
a bheadh faoi bhrú ollmhór uirbeach. Caithfidh na treoirlínte seo freastal ar na 
riachtanais uisce, séarachais, iompair mar aon leis na riachtanais tírdhreacha agus 
deartha a bhaineann le háiteanna ar leith. Cuirfidh na húdaráis phleanála na treoirlínte 
san áireamh agus iad i mbun machnaimh faoi chéard a bheadh riachtanach ó thaobh 
tithíochta tuaithe de agus nach mbeadh – chaithfí riachtanais an phobail áitiúil a chur 
san áireamh.   

Dúradh sa Seanad i mí an Mheithimh 2019 go raibh obair leanúnach ar bun chun 
treoirlínte 2005 a leasú. Tháinig an Mheitheal le chéile cúig huaire go dtí an pointe sin. 
Bheadh an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil in ann leasuithe ar threoirlínte 
2005 a thabhairt chun críche agus iad a eisiúint do na húdaráis phleanála. An aidhm 
a bhí leo seo ná chun cothromaíocht a bhaint amach idir spriocanna don tithíocht 
tuaithe i gcomhar leis an gCreat Pleanála Náisiúnta agus ag cur breithiúnas cás na 
Pléimeannach san áireamh.37  

Tháinig cás na Pléimeannach chun cinn le linn ceisteanna parlaiminteacha cúpla uair. 
Chomh luath is a thiocfaidh obair na Meithle chun críche, beidh an tAire in ann 
treoirlínte leasuithe agus nuashonraithe a fhoilsiú. Dúirt an tAire Tithíochta, Pleanála 
agus Rialtais Áitiúil, an Teachta Dála Darragh O’Brien, i mí Iúil 2020, gur luigh sé le 
ciall go ndéanfaí athbhreithniú ar threoirlínte bunaithe ar an gCreat Pleanála Náisiúnta 
(2018), ar obair na Meithle chomh maith leis an mbreithiúnas a tháinig chun cinn i gcás 
na Pléimeannach.38 

In Aibreán na bliana 2021, ardaíodh ceist faoi threoirlínte tithíocht inbhuanaithe tuaithe 
ag an gComhchoiste um Thithíocht, Rialtas Áitiúil agus Oidhreacht. Arís, rinneadh 
tagairt don chaoi a bhfuil breithiúnas an cháis cúirte sa Bheilg ag cur moill ar an 
bpróiseas chun na treoirlínte seo a chur in oiriúint do na 31 údarás pleanála fud fad 
na tíre. Bunaithe ar fhoilseacháin an Chreat Pleanála Náisiúnta agus ar cheist an cháis 
cúirte, d’aithin an tAire Stáit sa Roinn Tithíochta, Pleanála agus Oidhreacht, an 
Teachta Dála Peter Burke go mbeifí ag súil le treoirlínte nuashonraithe faoi dheireadh 
na bliana 2021.39  

 
37 An Teachta Dála, Damien English, an tAire Stáit san Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais 
Áitiúil, Saincheisteanna, Díospóireacht Dháil Éireann, 30 Eanáir 2018 
38 An Teachta Dála, Darragh O’Brien TD, An tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Freagraí 
ar cheisteanna parlaiminteacha, Uimh. 353. Beartas Tithíochta, Freagra Scríofa, Díospóireacht Dháil 
Éireann, 28 Iúil 2020. 
39 An Teachta Dála Peter Burke, an tAire Stáit sa Roinn Tithíochta, Pleanála agus Oidhreachta, 
Freagraí ar cheisteanna parlaiminteacha, Uimh 632, Scéimeanna Tuaithe, Freagra Scríofa, 
Díospóireachtaí Dháil Éireann, 15 Meitheamh 2021 
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Tháinig cás na Pléimeannach chun cinn le linn ceisteanna parlaiminteacha cúpla uair. 
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agus Rialtais Áitiúil, an Teachta Dála Darragh O’Brien, i mí Iúil 2020, gur luigh sé le 
ciall go ndéanfaí athbhreithniú ar threoirlínte bunaithe ar an gCreat Pleanála Náisiúnta 
(2018), ar obair na Meithle chomh maith leis an mbreithiúnas a tháinig chun cinn i gcás 
na Pléimeannach.38 

In Aibreán na bliana 2021, ardaíodh ceist faoi threoirlínte tithíocht inbhuanaithe tuaithe 
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37 An Teachta Dála, Damien English, an tAire Stáit san Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais 
Áitiúil, Saincheisteanna, Díospóireacht Dháil Éireann, 30 Eanáir 2018 
38 An Teachta Dála, Darragh O’Brien TD, An tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Freagraí 
ar cheisteanna parlaiminteacha, Uimh. 353. Beartas Tithíochta, Freagra Scríofa, Díospóireacht Dháil 
Éireann, 28 Iúil 2020. 
39 An Teachta Dála Peter Burke, an tAire Stáit sa Roinn Tithíochta, Pleanála agus Oidhreachta, 
Freagraí ar cheisteanna parlaiminteacha, Uimh 632, Scéimeanna Tuaithe, Freagra Scríofa, 
Díospóireachtaí Dháil Éireann, 15 Meitheamh 2021 
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4. Comhairle Contae na Gaillimhe 

Ceantar Gaeltachta is ea an dúiche idir Bhaile Chláir, atá ar an taobh thoir den 
chathair, agus Cloch na Rón in iarthar Chonamara: achar tuairim is 100 km; agus sa 
cheantar ó Oileán Árann ansin ó thuaidh go dtí an teorainn le Contae Mhaigh Eo. Tá 
an pobal is láidre sa tír ó thaobh labhairt na Gaeilge de suite i gContae na Gaillimhe 
– sa cheantar idir Bearna agus Carna den chuid is mó, Oileáin Árann san áireamh. 

D’aithin Comhairle Contae na Gaillimhe oidhreacht luachmhar theanga agus chultúr 
na Gaeltachta agus an aidhm náisiúnta amhlaidh a chaomhnú agus a chosaint. 
Cumhdaíodh seo  san Acht um Phleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú) – beartas 
bunúsach de chuid an Stáit is ea an Ghaeilge a chaomhnú.  

Chinnteodh ról an Údaráis Pleanála go mbeadh an fhorbraíocht cheart san áit cheart 
ag an am ceart; rachadh sé seo chun sochair do phobail an cheantair agus don 
gheilleagar. Bheadh ról ríthábhachtach ag baint le cúrsaí pleanála ar chúiseanna 
éagsúla: - 

• Na forbraíochtaí atá ag teastáil – agus an áit dóibh -  a aithint; 
• Na ceantair ar chóir iad a chosaint nó a fheabhsú a aithint; 
• Measúnú a dhéanamh ar chomh feiliúnach agus atá forbraíocht bheartaithe 

 

Bhí Comhairle Contae na Gaillimhe ar an gcéad Údarás Áitiúil a rinne Plean 
Gaeltachta (2008-2018) a ullmhú sa bhliain 2008. Rinneadh athruithe ar Phlean 
Forbartha Chontae na Gaillimhe (2015-2021)40 ina dhiaidh sin – tá caibidil 
saincheaptha maidir leis na nGaeltacht mar chuid de Phlean Forbartha Chontae na 
Gaillimhe (2022-2028) anois.  

Chonacthas do Chomhairle Chontae na Gaillimhe nárbh foláir an Ghaeltacht a 
chaomhnú agus a chur chun cinn, cúrsaí teanga san áireamh. D’aithin an Chomhairle 
go bhfuil laghdú tagtha ar an daonra sna ceantair éagsúla Ghaeltachta. Rinneadh 
tionchar tograí forbraíochta sa Ghaeltacht a mheas ó thaobh an tionchar a d’fhéadfadh 
a bheith acu ar na nGaeilge agus ar an nGaeltacht agus dhéanfadh an Chomhairle 
aon fhorbraíocht chuí i gceantair Ghaeltachta Chontae na Gaillimhe a mheas ar bhonn 
dearfach chun tacú leis an nGaeltacht. Tá sí ag obair ar bhonn leanúnach leis na 
gníomhaireachtaí cuí agus comhlachtaí stáit chun Gaeltachtaí agus Oileáin na 
Gaillimhe a chosaint.  

  

 
40 Tuilleadh eolais anseo: https://www.galway.ie/ga/seirbhisi/pleanail/07/01/  
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4.1 Aidhmeanna Straitéiseacha na Comhairle i leith Ghaeltacht 
na Gaillimhe 

• An fhorbairt inbhuanaithe a chur chun cinn agus a éascú a bheadh feiliúnach i 
dtaca le tréithe, oidhreacht, taitneamhacht agus ról straitéiseach phobail na 
Gaeltachta agus na nOileán i gContae na Gaillimhe. 
 

• Tacaíocht a thabhairt chun leibhéal cuí seirbhísí agus bonneagair a chur ar fáil 
chun freastal ar an bhfás agus ar an bhforbairt inbhuanaithe faoi láthair agus 
amach anseo ar bhealach a ndéantar timpeallacht, oidhreacht, tréithe agus 
taitneamhacht shráidbhailte agus oileáin na Gaeltachta a chosaint agus a 
fheabhsú. 

 

• Tacaíocht a thabhairt chun pleananna teanga a chur i bhfeidhm i Limistéir 
Pleanála Teanga Ghaeltachta, Bailte Seirbhísí Gaeltachta, Gréasáin na 
Gaeilge agus ar Oileáin Árann. 

 

• Cloí leis na haidhmeanna atá i “Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge” an Rialtais, 
lena n-áirítear an Ghaeilge a chaomhnú agus a chur chun cinn sa Ghaeltacht; 
oidhreacht, cultúr agus saibhreas na teanga a chaomhnú agus a chosaint mar 
aon le stádas na Gaeilge a threisiú sa bhaile, san ionad oibre agus sa phobal.  

 

• Spiorad pobail, misneach saoránach, an fhéiniúlacht áitiúil agus an 
ionchuimsitheacht shóisialta a chothú go tréan, chomh maith le stádas na 
Gaeilge a chur chun cinn sa cheantar mar aon leis na bealaí a gcuireann sí le 
hoidhreacht teanga na Gaeltachta. 

 

• Forálacha a dhéanamh ionas gur féidir lonnaíochtaí agus limistéir thuaithe i 
nGaeltacht agus Oileáin na Gaillimhe a neartú agus a fhás ar bhonn 
comhtháite. 

 

• Forálacha a dhéanamh ionas gur féidir cláir phobail agus cláir don bhonneagar 
spóirt a fheabhsú i nGaeltacht agus ar Oileáin na Gaillimhe. 

 

• Tacú le rochtain an ghréasáin iompair ar Oileáin Árann agus Inis Bó Finne mar 
is cuí i dtaca le bealaí aeir agus farraige. 
 

D’aithin Comhairle Contae na Gaillimhe gur láidre an teanga i bpobail áirithe ná i 
bpobail eile ach mar sin féin, d’aithin sí an tábhacht a bhaineann ní amháin leis an 
teanga a chaomhnú ach le timpeallacht a chruthú ina mbeidh an teanga in ann fás sna 
pobail sin.  
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Bhí pleananna lonnaíochta agus léarscáileanna ag cuid de na bailte móra agus 
sráidbhailte atá suite sa Ghaeltacht i gcomhréir leis an ordlathas lonnaíochta a tugadh 
i gCaibidil 2 “An Chroístraitéis, an Straitéis Lonnaíochta agus an Straitéis Tithíochta”. 
Tá Bearna agus Baile Chláir sa Phlean Straitéiseach nua don Cheantar Cathrach 
(MASP). Tá Maigh Cuillinn sa chatagóir le haghaidh Bailte Beagfháis agus tá an 
Cheathrú Rua agus an Spidéal sa chatagóir le haghaidh Sráidbhailte Beagfháis. Tá 
na bailte móra agus sráidbhailte sin go léir le fáil in Imleabhar 2 de Dhréachtphlean 
Forbartha Chontae na Gaillimhe (2022-2028). Bhí ról tábhachtach ag na bailte móra 
in MASP agus an gcatagóir le haghaidh Bailte Beagfháis i dtaca leis na seirbhísí a 
chuirtear ar fáil iontu in aice le cathair na Gaillimhe. Measadh gur lonnaíochtaí tuaithe 
iad an chuid is mó de na lonnaíochtaí a aithnítear sna sráidbhailte beagfháis, ach is 
seirbhísí tábhachtacha iad don phobal áitiúil mar gheall ar na háiseanna atá iontu 
cheana féin: scoileanna, siopaí, tithe tábhairne agus oifigí poist ina measc. Tá roinnt 
sráidbhailte eile sa Ghaeltacht agus tá siad sin sa chatagóir “Lonnaíocht Tuaithe”.  
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4.2 Ceantair Ghaeltachta Chontae na Gaillimhe 
Is iad seo na sé cheantar i nGaeltacht na Gaillimhe: - 

• Iorras Aithneach/ Camas/ Ros Muc; 
• Dúiche Sheoigeach; 
• Ceantar na nOileán/ An Crompán; 
• Cois Fharraige; 
• Oileáin Árann; 
• Imeall na Cathrach 

Chuirfeadh na ceantair seo leis na Ceantair Pleanála Teanga a thugtar sa “Straitéis 
20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030” agus a comhaontaíodh leis na gníomhaireachtaí 
reachtúla cuí. Bheadh tréithe ar leith ag baint leis na ceantair i nGaeltacht agus ar 
Oileáin na Gaillimhe – tréithe a bheadh le fáil sna sráidbhailte agus lonnaíochtaí sa 
cheantar fairsing Gaeltachta seo. Bheadh cuid mhór cúiseanna ann a mbeadh 
lonnaíochtaí/ sráidbhailte inmharthana ó thaobh geilleagair de le haghaidh infheisteoirí 
agus cuairteoirí araon. Bheadh sé deacair na cúiseanna sin a thuar, in amanna. 
Bheadh gá le geilleagar bríomhar le go mbeidh dóthain deiseanna ann don phobal 
áitiúil fanacht i gceantair Ghaeltachta. Déantar iarracht sa Phlean Forbartha Contae 
seo cothromaíocht a chur ar fáil ionas gur féidir é sin a bhaint amach agus tacú le 
gach saghas fostaíochta agus bealaí chun turasóireacht a mhealladh atá feiliúnach 
don Ghaeltacht agus do na hOileáin (faoi réir ceisteanna comhshaoil agus ceisteanna 
ábhartha pleanála eile) agus ag an am céanna traidisiún cultúrtha i leith na Gaeilge a 
chosaint.  

Bhí roinnt gnólachtaí saincheaptha i limistéar na Gaeltachta – i gceantar D, Cois 
Fharraige – áit a bhfuil tacaíocht tugtha ag Údarás na Gaeltachta agus ag 
gníomhaireachtaí eile stáit le tionscail a chruthú agus a fhorbairt, MedTech, cuir i gcás. 
D’aithin Comhairle Contae na Gaillimhe an infheistíocht shuntasach – idir 
gheilleagrach agus shóisialta – a bhí déanta ag Údarás na Gaeltachta i gceantair 
Ghaeltachta na Gaillimhe le blianta beaga anuas. Bheadh áiseanna mar líonra 
digiteach na Gaeltachta (Gteic) ina n-ionaid nuálaíochta agus chruthaitheachta, go 
háirithe chun gnólachtaí nua a spreagadh; chun gnólachtaí nuathionscanta 
ardacmhainneachta a mhealladh chomh maith le hoibrithe cianta a thabhairt ar ais go 
dtí a gceantar dúchais. Leanfadh an Chomhairle ar aghaidh ag tacú le hÚdarás na 
Gaeltachta a ról a chomhlíonadh mar Ghníomhaireacht Forbartha don réigiún seo. 
D’aithin an Chomhairle an tábhacht a bhainfeadh le gréasán náisiúnta “Gteic”. Leis an 
mbonneagar seo, chuirfí daoine ar a gcumas gnó a dhéanamh nó a bheith ag obair 
sa Ghaeltacht mar aon le gnólachtaí nua a fhorbairt. Measann an Chomhairle go 
mbeadh na moil sin bunriachtanach mar chabhair chun pobail na Gaeltachta a 
fhorbairt amach anseo.  

D’aithin an Chomhairle an tábhacht a bhain leis an ngeilleagar muirí do phobail sa 
Ghaeltacht agus ar na hOileáin chun deiseanna fostaíochta a chruthú. Thabharfaí faoi 
na ceisteanna tábhachtacha sin i gCaibidil 5 “Forbairt Gheilleagrach, Forbairt Fiontar 
agus Miondíola” agus i gCaibidil 9 “Bainistíocht Mhuirí agus Chósta”. Thiocfadh 
ceisteanna ar fheirmeacha gaoithe faoi Phlean Forbartha an Chontae – bheadh 
comharthaíocht, mar shampla, ar fáil i nGaeilge do chomhlachtaí ar mian leo 
fheirmeacha gaoithe a bhunú i gceantair Ghaeltachta.  
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Bheadh áit lárnach ag an tionscal turasóireachta i bpobail na Gaeltachta agus na 
nOileán. Mealladh líon mór cuairteoirí chuig an gceantar mar gheall ar an tírdhreach 
ar leith mar aon leis na háiseanna a bheadh ann le haghaidh gníomhaíochtaí uisce, 
gníomhaíochtaí allamuigh agus gníomhaíochtaí cultúrtha. Rinneadh forbairt ar Shlí an 
Atlantaigh Fhiáin le himeacht na mblianta agus tá níos mó comharthaí agus áiseanna 
ann anois chun cuairteoirí a mhealladh chun na háite agus iad a choinneáil ann. Is 
mór an luach iad na Coláistí Samhraidh sna ceantair Ghaeltachta ós rud é go mealltar 
daoine ó gach cearn den tír – idir mhúinteoirí agus daltaí – teacht go dtí an ceantar 
chun tairbhe a bhaint as na himeachtaí cultúrtha, geilleagracha agus sóisialta atá ann.  

Bheadh an Chomhairle agus Údarás na Gaeltachta ag obair i dtoll a chéile ar staidéar 
teangeolaíochta a d’fhiosródh an tionchar a bhí ag an bpátrún lonnaíochta ar an 
nGaeilge. Dúirt an Chomhairle nach  taighde neamhspleách a bheadh anseo toisc go 
bhfuil an oiread sin éagsúlachta teanga agus lonnaíochta sna ceantair Ghaeltachta 
seo ar fad: dá gcuirfí Baile Chláir ar imeall na cathrach i gcomparáid le ceantar cosúil 
le Carna, mar shampla. Thiocfadh an fhaisnéis i nDréachtphlean Forbartha an 
Chontae leis na limistéir pleanála teanga reatha, áfach. 
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4.3 Soláthar Tithíocht Uirbeach agus Tuaithe 
Maidir le tithíocht uirbeach agus tuaithe a sholáthar sa phobal, tugadh roinnt cuspóirí 
beartais i dtaca le cúrsaí tithíochta agus an Ghaeltacht i gCaibidil 3 “Tithíocht Uirbeach 
agus Tuaithe” i bplean reatha Chontae na Gaillimhe (2015-2021). I gcuspóir UHO 12 
– Ráiteas maidir le Tionchar Teanga, rinneadh tagairt do Ráitis maidir le Tionchar 
Teanga don tithíocht i gcás dhá theach nó níos mó agus bheadh Clásal Feidhme 
Teanga 15 bliain i gceist leis na bhforbraíochtaí.  

Anuas air sin, i gCuspóir UHO 13 – Tithíocht Uirbeach i Lonnaíochtaí Gaeltachta, 
luadh go sonrach na riachtanais teanga agus áitíochta i gcás ilaonaid chónaithe (dhá 
cheann nó níos mó).  

I gcás chuspóir na tithíochta tuaithe, RHO4-Crios Tithíochta Tuaithe, dhéanfaí 
éascaíocht ar sholáthar tithíochta tuaithe. Dhéanfadh an Chomhairle breithniú ar 
chainteoirí Gaeilge a bheadh in ann an cumas atá acu Gaeilge a labhairt a chruthú i 
gcomhréir le riachtanais Chomhairle Chontae na Gaillimhe, agus a bheadh in ann a 
léiriú go gcuirfidís go fadtéarmach le líonraí traidisiúnta cultúrtha agus teanga phobail 
bhríomhara na Gaeilge.  

Sna hagallaimh don Deimhniú i gCumas agus Úsáid Teanga, bhreathnófaí ar na nithe 
seo a leanas: -  

1. An bhfuil Gaeilge líofa go leor ag an iarratasóir go mbeidh sé in ann í a úsáid ar 
a shócúlacht mar mhodh laethúil cumarsáide i bpobal labhartha na Gaeilge, nó 
nach bhfuil? 

2. An bhfuil an t-iarratasóir tiomanta maidir leis an nGaeilge atá aige a fheabhsú 
agus tiomanta maidir le tacú leis an nGaeilge agus í a chur chun cinn mar 
theanga laethúil pobail? 

3. Céard é cleachtas reatha an iarratasóra i leith na Gaeilge agus an bhfuil líonra 
tacaíochta ar fáil aige i gceantar na forbartha beartaithe nó nach bhfuil? 

Is ionann an caighdeán a bheadh le baint amach agus an caighdeán ar glacadh leis 
sa Scéim Deontas Tithíochta na Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta. I 
gcás an chaighdeáin sin, bhítear ag súil go mbeadh iarratasóirí in ann comhrá a bheith 
acu go héasca, gan stró, ar thopaicí a bhain leis an saol laethúil. Bhítear ag súil go 
mbeadh leibhéal líofachta na n-iarrastóirí níos airde ná an leibhéal a mbeifí ag súil leis 
do bhéaltriail na Gaeilge san Ardteistiméireacht. 

Maidir le tithíocht shóisialta, tagann sí faoi scáth Phlean Forbartha Chontae na 
Gaillimhe. Is é an polasaí ceannann céanna a bhíonn i gceist dóibh siúd a cháileodh 
di agus bheadh leithdháileadh áirithe de thithíocht shóisialta ar fáil sa Ghaeltacht. 

Bhí Dréachtphlean Forbartha Chontae na Gaillimhe (2022-2028) á chur le chéile le 
linn don tuarascáil seo a bheith á scríobh – bheifí ag súil go bhfoilseofaí í faoi 
Bhealtaine na bliana 2022. I gCaibidil 4 – Maireachtáil agus Forbairt Tuaithe, 
ainmníodh Crios Tithíochta Tuaithe 5 (an Ghaeltacht) mar chuspóir beartais a bheadh 
ar aon dul le cuspóir RHO4 a luadh thuas.  
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Anuas air sin, bhainfeadh Caibidil 13 – Gaeltacht agus Oileáin na Gaillimhe go 
sonrach le Gaeltacht na Gaillimhe. Thabharfaí cuspóirí beartais a thabharfadh 
tacaíocht do phobail na Gaeltachta ó thaobh an gheilleagair agus na turasóireachta 
de. 

Léireodh fís na caibidle tiomantas láidir Chomhairle Chontae na Gaillimhe i leith 
Ghaeltacht na Gaillimhe mar seo a leanas: “Áiteanna speisialta ar leith iad Gaeltacht 
agus Oileáin na Gaillimh, agus tá oidhreacht chultúrtha agus áilleacht nádúrtha ag 
baint leo. Tabharfar tús áite do riachtanais agus mianta mhuintir na háite agus 
cuairteoirí i gcás forbairtí amach anseo sa timpeallacht bhríomhar ar leith seo.” 
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4.4 Clásal Feidhme Teanga 
Dar le Comhairle Contae na Gaillimhe, tá clásal feidhme teanga ceangailte le dhá 
theach nó níos mó i gceantair Ghaeltachta, eastáit tithíochta, cuir i gcás. An chúis gurb 
ann don chlásal ná le cinntiú go dtabharfar dóthain cosanta do phobail ina labhraítear 
an Ghaeilge agus go gcinnteofar go gcuirfí an teanga chun cinn iontu. Ós rud é gur 
clásal feidhme teanga a bheadh ann, bheadh sé seo i bhfeidhm ar an teach nó ar an 
réadmhaoin a leagfadh síos go mbeadh gá do chainteoir Gaeilge a bheith cur faoi ann.  

Dá gceannódh duine éigin teach a raibh clásal feidhme teanga ag dul leis, cuir i gcás, 
agus go dtagann an duine seo faoi riachtanais na Comhairle Contae agus iad faoi 
agallamh ach, ar chúis amháin nó ar chúis eile, gur bheartaigh an duine seo an teach 
a dhíol, chuideodh Comhairle Contae na Gaillimhe leis an bpróiseas chun an clásal 
feidhme teanga a aistriú chuig cainteoir Gaeilge eile chun éascaíocht a dhéanamh ar 
phróiseas díolacháin an tí/ na réadmhaoine. 

An smaoineamh taobh thiar den chlásal ná chun an Ghaeilge a chosaint ach í a chur 
chun cinn chomh maith. Go bunúsach, ba mhaith leis an gComhairle Contae an srian 
(an clásal feidhme teanga) a choinneáil i bhfeidhm ar an teach chun a chinntiú go 
gcoinneodh cainteoirí Gaeilge é. Tuigtear, áfach, go mbíonn cúinsí éagsúla i gceist i 
gcaitheamh shaol daoine áirithe agus go bhféadfadh sé tarlú go gcaithfear fáil réidh 
leis an teach/ réadmhaoin. Chuideodh Comhairle Contae na Gaillimhe leis an 
bpróiseas seo faoi chritéir teanga na Comhairle Contae féin. Clásail saoil a bheadh 
iontu seo cé nach gcuirfí san áireamh iad i gcoinníollacha na pleanála. Bheadh 
discréid i gceist anseo i gcead don fheidhm a bhainfeadh úinéir an tí/ na réadmhaoine 
as. Sa chás seo, tá na clásal ceangailte leis an teach/ réadmhaoin. I gcásanna eile, 
bheadh an clásal ceangailte leis an iarratasóir, go háirithe ar thithe i gceantair ar fud 
an chontae a bhfuil srianta cuimsitheach pleanála i bhfeidhm. Bheadh clásal feidhme 
teanga seacht mbliana ar an teach/ réadmhaoin. An smaoineamh taobh thiar de seo 
ná chun a chinntiú go dtabharfaí cosaint don Ghaeilge sna ceantair seo agus an deis 
a thabhairt di le dul chun cinn a dhéanamh.  

Maidir leis an mbuairt a bheadh ann, dá gcuirfeadh forbairt gheilleagrach le meath na 
teanga sna ceantair Ghaeltachta, mhaígh an Chomhairle go ndeachaigh sí i ngleic leis 
seo sa Dréachtphlean Forbartha Contae: bheadh beartais ann a thabharfadh aghaidh 
ar thithíocht tuaithe mar aon le tithíocht uirbeach a bheadh níos lárnaí ó thaobh na 
tíreolaíochta de. Shíneofaí na Clásail Feidhme Teanga le teacht leis na coinníollacha 
a ghabhann leis an iarratas. Chuirfí an Chomhairle ar an eolas dá ndéanfadh úinéir an 
tí/ na réadmhaoine cinneadh é a dhíol – bheadh monatóireacht ann le cinntiú go gcloífí 
leis na coinníollacha ós rud é go raibh líon an-bheag cásanna ag an gComhairle ina 
thaobh le blianta anuas.  

I dtaca leis an ráiteas tionchar teanga, bheadh ceann ag dul le dhá theach nó níos mó 
ach is beag an méid iarratas den chineál seo a cuireadh isteach le blianta beaga 
anuas. Arís, thiocfadh sé seo faoi scáth iarratas Gaeltachta ar bith toisc go bhfuil sé 
seo mar chuspóir beartais de chuid Dhréachtphlean Forbartha an Chontae. Dá gcuirfí 
iarratas isteach, cuirtear an ráiteas tionchar teanga mar aon le caighdeán forbartha 
bainistíochta isteach leis chuig an Údarás Áitiúil. Uaidh sin, dhéanfadh an Chomhairle 
Chontae measúnú iomlán ar an iarratas. An cur chuige a bheadh ag an gComhairle 
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agus iad i mbun measúnaithe ar na ráiteas teanga ná go gcuirfí iad i gcomparáid le 
figiúirí daonáirimh an cheantair áirithe sin.  

A bhuí leis an gcur chuige seo, thug Comhairle Contae na Gaillimhe suntas do chuid 
mhaith dúshlán: easpa bonneagair agus easpa fostaíochta ina measc. Chinntigh an 
tionscadal 110kV, mar shampla – a cuireadh ar fáil roinnt blianta ó shin – go raibh 
rochtain leanúnach cumhachta ann i gConamara. Lena chois sin, ar mhaithe le 
héagsúlacht, cuireadh creatphlean le chéile do na hoileáin sa bhliain 2018. Léirigh sé 
seo go raibh difríochtaí sna riachtanais a bhí ag na hoileáin mar gheall ar an 
éagsúlacht talún agus tíreolaíochta. Cuireadh na difríochtaí seo san áireamh agus 
leasuithe á ndéanamh do bheartais na Comhairle ó 2008 go 2018. Mhaígh an 
Chomhairle gur fhoghlaim siad an t-uafás ó thaobh na ndúshlán a bhí rompu sna 
ceantair uirbeacha Ghaeltachta freisin, go háirithe d’iarratais phleanála do theach 
amháin i gceantar uirbeach a bheadh go mór faoi bhrú uirbeach mar gheall ar 
bhreithiúnas an Bhord Pleanála. Is mór an t-athrú a bheadh le feiceáil sna 
seanbheartais Gaeltachta agus na beartais leasuithe a bheadh sa Dréachtphlean 
Forbartha Contae.  
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4.5 Iarratais Neamhdhúchasacha do thithíocht i nGaeltachtaí 
na Gaillimhe 

Leag Comhairle Contae na Gaillimhe amach go bhfuil beart i bhfeidhm le dul i ngleic 
leo siúd arbh as Gaeltachtaí eile iad ach gur mhaith leo iarratas a chur isteach ar 
thithíocht i gceann de cheantair Ghaeltachta chontae na Gaillimhe. Dar leo, más féidir 
le hiarratasóirí a chur in iúl – agus a chruthú – go gcuirfidís leis an nGaeilge, go 
gcothóidís í mar theanga laethúil agus go sásóidís critéir na Comhairle Contae, 
thabharfadh an Chomhairle teach aonair dóibh. Bheadh iarratasóirí a bhfuil caighdeán 
sásúil Gaeilge acu (de réir critéir na Comhairle) san áireamh anseo chomh maith.  

Ar mhaithe le soiléireacht, tá ceantair áirithe Gaeltacht thart timpeall chathair na 
Gaillimhe agus laistigh di a thiocfadh faoi bhráid Chomhairle Chontae na Gaillimhe 
ach bheidís go mór faoi bhrú uirbeach. Cé go mbeadh na ceantair seo sa Ghaeltacht, 
bheadh an baol ann go mbeadh cúinsí seachtracha eile ann i gcoinne na n-iarratasóirí 
a bheadh ag lorg tithíochta ann. Seans go mbeadh ar an gComhairle cúrsaí tithíochta 
inbhuanaithe a fhiosrú, cuir i gcás, nó nach mbeadh cainteoir Gaeilge in ann pleanáil 
aonair a fháil ar imeall na cathrach cé go mbeadh an ceantar i limistéar Gaeltachta.  

Ar an láimh eile, sna ceantair Ghaeltachta a bheadh níos láidre ó thaobh labhairt na 
Gaeilge de, bheadh beart i bhfeidhm a chuideodh leis an bhfadhb seo a chur ina ceart. 
Chuidigh Comhairle Contae na Gaillimhe le cuid mhaith cainteoirí Gaeilge i 
gcaitheamh na mblianta tithe aonair a thógáil i gceantair Ghaeltachta tar éis do na 
hiarratasóirí na critéir ar fad a bhaint amach i dtaca le caomhnú agus cur chun cinn na 
teanga. 

In ainneoin na ndifríochtaí tíreolaíochta agus na gcúinsí seachtracha sna ceantair 
Ghaeltachta seo i gContae na Gaillimhe, mhaígh Comhairle Contae na Gaillimhe gur 
breathnaíodh ar gach iarratas, cás ar chás, ar bhuanna na n-iarratasóirí mar aon leis 
an ionchur a bheadh acu i gcur chun cinn na teanga. Dúirt an Chomhairle go gcaithfí 
a bheith airdeallach ar dhá chás a cheadaigh an Chomhairle ach a ndearadh achainí 
orthu chuig an mBord Pleanála. An breithiúnas a thug an Bord Pleanála ná go 
gcothódh na hiarratais seo deacrachtaí ó thaobh bhrú uirbeach de. Seo í cúis na 
Comhairle go gcuirfí seo san áireamh i gcásanna Gaeltachta atá in aice chathair na 
Gaillimhe – go gcuirfí cuspóirí an Chreat Náisiúnta Pleanála san áireamh chomh maith 
leis an Straitéis Réigiúin, an Straitéis Spáis an Straitéis Gheilleagrach agus Plean 
Forbartha reatha an Chontae. 
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4.5 Iarratais Neamhdhúchasacha do thithíocht i nGaeltachtaí 
na Gaillimhe 

Leag Comhairle Contae na Gaillimhe amach go bhfuil beart i bhfeidhm le dul i ngleic 
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thithíocht i gceann de cheantair Ghaeltachta chontae na Gaillimhe. Dar leo, más féidir 
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thabharfadh an Chomhairle teach aonair dóibh. Bheadh iarratasóirí a bhfuil caighdeán 
sásúil Gaeilge acu (de réir critéir na Comhairle) san áireamh anseo chomh maith.  
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bheadh an baol ann go mbeadh cúinsí seachtracha eile ann i gcoinne na n-iarratasóirí 
a bheadh ag lorg tithíochta ann. Seans go mbeadh ar an gComhairle cúrsaí tithíochta 
inbhuanaithe a fhiosrú, cuir i gcás, nó nach mbeadh cainteoir Gaeilge in ann pleanáil 
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Forbartha reatha an Chontae. 
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5. Comhairle Contae Dhún na nGall 

Leag Plean Forbartha Chontae Dhún na nGall (2018-2024) amach uaillmhian shoiléir 
chun daonra an chontae an mhéadú ar bhonn inbhuanaithe go dtí 200,000 duine faoin 
mbliain 2038. Tháinig an uaillmhian seo le polasaí náisiúnta a leagadh amach sa 
Chreat Pleanála Náisiúnta agus sa Phlean Forbartha Náisiúnta i gcomhthéacs Éire 
2040. Dúirt an Chomhairle gur cuid thábhachtach dá gcuid uaillmhian í Gaeltacht Dhún 
na nGall a bhfuil an tríú cuid den chontae inti agus a chlúdaíonn 1502 ciliméadar 
cearnach – ar an dara Gaeltacht is mó in Éirinn agus daonra 25,000 duine inti. 
Chlúdódh an Ghaeltacht cuid mhór d’iarthar an chontae, na sé hoileán ina measc: - 

• Árainn Mhór;  
• Toraigh; 
• Inis Fraoigh Uachtair; 
• Oileán an Bhráighe; 
• Gabhla 

 

Ní hamháin go bhfuil an Ghaeltacht ina hacmhainn shuntasach theanga, tá buntáistí 
eile sa réigiún lena hoidhreacht shaibhir shóisialta, chultúrtha agus chomhshaoil, 
chomh maith le ceantair ard-áilleachta. Tá dúshláin shuntasacha bhonneagair agus 
gheilleagracha ann, áfach.  

 

Foinse: Aighneacht Chomhairle Chontae Dhún na nGall, 24 Samhain 2021 
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5.1 Straitéis an Chontae 
Thug an príomhstaidéar ‘Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar úsáid na Gaeilge 
sa Ghaeltacht: Príomhthátal agus Moltaí 2007’ agus níos déanaí an ‘Nuashonrú ar an 
Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht, 2006-
2011’, a foilsíodh sa bhliain 2015, le fios gurb iad seo na fachtóirí a bhí ag tiomáint a 
mbeatha: -  

• Dinimicí sóisialta (ag nascadh pobail Ghaeltachta le gréasáin níos leithne 
Bhéarla); 

• Gluaiseachtaí déimeagrafacha (gluaiseacht daoine nach bhfuil Gaeilge acu 
isteach sa Ghaeltacht; 

• Sóisialú daoine óga trí Bhéarla 

Tháinig an staidéar seo ar an gconclúid freisin mura mbeadh aon idirghabháil, fiú sna 
ceantair Ghaeltachta is láidre, go bhfágfaí an Ghaeilge ina teanga le haghaidh 
gréasáin shóisialta seachas ina príomhtheanga phobail agus ina príomhtheanga 
teaghlaigh taobh istigh d’aon ghlúin amháin.  

Dhírigh an straitéis aird ar a ríthábhachtaí a bheadh sé an céatadán de chainteoirí 
gníomhacha comhtháite Gaeilge a choinneáil os cionn 67% agus go méadófaí 
céatadán na ndaoine óga atá ag caint i nGaeilge. Aithníodh roinnt cuspóirí ina measc: 
- 

• Tacú leis an nglúin níos óige de thuismitheoirí óga Gaeltachta, agus iad a 
chumasú lena gclanna a thógáil le Gaeilge; 

• Cinntiú go dtacódh an córas oideachais le tuismitheoirí a bpáistí a thógáil le 
Gaeilge agus go gcruthófaí próiseas sóisialaithe trí Ghaeilge; 

• Dul i mbun comhchainte le daoine óga faoi leochaileacht na teanga agus faoi 
chomh thábhachtach is a bheadh a n-iompar teanga d’inmharthanacht na 
teanga amach anseo; 

• Díriú ar chearta teanga agus ar riachtanais teanga mar a bhaineann le 
cainteoirí dúchais Gaeilge; 

• Próiseas pleanála teanga a bheadh straitéiseach agus comhtháite a fhorbairt 
don Ghaeltacht, agus promhadh Gaeltachta a dhéanamh ar gach gníomhaíocht 
a dhéanfadh eagraíochtaí stáit; 

• Straitéisí forbartha eacnamaíochta a bheadh teangabhunaithe a fhorbairt don 
Ghaeltacht; 

• Dreasrachtaí agus comhairle a sholáthar do ghnólachtaí áitiúla maidir le próisis 
mhaithe i dtaca leis an teanga. 

 

Faoi Acht na Gaeltachta, 2012, aithníodh na limistéir phleanála teanga seo a leanas i 
nDún na nGall mar limistéir a raibh pleananna teanga pobalbhunaithe á bhforbairt ag 
ceanneagraíochtaí a bhí roghnaithe ag Údarás na Gaeltachta: -  

• Tuaisceart Dhún na nGall; 
• Gaoth Dobhair, Rann na Feirste, Anagaire agus Loch an Iúir; 

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge

Leathanach 42 de 156



Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 

Leathanach 42 de 156 
 

5.1 Straitéis an Chontae 
Thug an príomhstaidéar ‘Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar úsáid na Gaeilge 
sa Ghaeltacht: Príomhthátal agus Moltaí 2007’ agus níos déanaí an ‘Nuashonrú ar an 
Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht, 2006-
2011’, a foilsíodh sa bhliain 2015, le fios gurb iad seo na fachtóirí a bhí ag tiomáint a 
mbeatha: -  

• Dinimicí sóisialta (ag nascadh pobail Ghaeltachta le gréasáin níos leithne 
Bhéarla); 

• Gluaiseachtaí déimeagrafacha (gluaiseacht daoine nach bhfuil Gaeilge acu 
isteach sa Ghaeltacht; 

• Sóisialú daoine óga trí Bhéarla 

Tháinig an staidéar seo ar an gconclúid freisin mura mbeadh aon idirghabháil, fiú sna 
ceantair Ghaeltachta is láidre, go bhfágfaí an Ghaeilge ina teanga le haghaidh 
gréasáin shóisialta seachas ina príomhtheanga phobail agus ina príomhtheanga 
teaghlaigh taobh istigh d’aon ghlúin amháin.  

Dhírigh an straitéis aird ar a ríthábhachtaí a bheadh sé an céatadán de chainteoirí 
gníomhacha comhtháite Gaeilge a choinneáil os cionn 67% agus go méadófaí 
céatadán na ndaoine óga atá ag caint i nGaeilge. Aithníodh roinnt cuspóirí ina measc: 
- 

• Tacú leis an nglúin níos óige de thuismitheoirí óga Gaeltachta, agus iad a 
chumasú lena gclanna a thógáil le Gaeilge; 

• Cinntiú go dtacódh an córas oideachais le tuismitheoirí a bpáistí a thógáil le 
Gaeilge agus go gcruthófaí próiseas sóisialaithe trí Ghaeilge; 

• Dul i mbun comhchainte le daoine óga faoi leochaileacht na teanga agus faoi 
chomh thábhachtach is a bheadh a n-iompar teanga d’inmharthanacht na 
teanga amach anseo; 

• Díriú ar chearta teanga agus ar riachtanais teanga mar a bhaineann le 
cainteoirí dúchais Gaeilge; 

• Próiseas pleanála teanga a bheadh straitéiseach agus comhtháite a fhorbairt 
don Ghaeltacht, agus promhadh Gaeltachta a dhéanamh ar gach gníomhaíocht 
a dhéanfadh eagraíochtaí stáit; 

• Straitéisí forbartha eacnamaíochta a bheadh teangabhunaithe a fhorbairt don 
Ghaeltacht; 

• Dreasrachtaí agus comhairle a sholáthar do ghnólachtaí áitiúla maidir le próisis 
mhaithe i dtaca leis an teanga. 

 

Faoi Acht na Gaeltachta, 2012, aithníodh na limistéir phleanála teanga seo a leanas i 
nDún na nGall mar limistéir a raibh pleananna teanga pobalbhunaithe á bhforbairt ag 
ceanneagraíochtaí a bhí roghnaithe ag Údarás na Gaeltachta: -  

• Tuaisceart Dhún na nGall; 
• Gaoth Dobhair, Rann na Feirste, Anagaire agus Loch an Iúir; 

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 

Leathanach 43 de 156 
 

• Cloich Chionnaola, Gort an Choirce, an Fál Carrach agus Machaire 
Rabhartaigh; 

• Na Rosa; 
• Árainn Mhór; 
• An Ghaeltacht Láir; 
• Dún na nGall Theas; 
• Toraigh 

 

Lena chois sin, d’aithin an tAcht féin Leitir Ceanainn, An Clochán Liath agus Baile 
Dhún na nGall mar Bhailte Seirbhíse Gaeltachta a raibh ról suntasach acu ó thaobh 
seirbhísí poiblí, agus áiseanna fóillíochta, sóisialta agus tráchtála a sholáthar do 
cheantair Ghaeltachta.  

D’aithin Comhairle Contae Dhún na nGall gur riachtanas straitéiseach é an Ghaeilge 
a chothú agus a neartú mar theanga phobail i gceantair Ghaeltachta Catagóir A, agus 
an tábhacht a bhí leis an nGaeilge a neartú i gceantair eile Ghaeltachta agus ar fud 
an chontae. I dtéarmaí pleanála, measadh gurbh féidir leis an gComhairle ról tacúil a 
imirt leis an straitéis fhoriomlán seo a bhaint amach tríd na cuspóirí agus polasaithe 
seo a leanas, a bhain leis an nGaeilge.  

Leag Plean reatha Forbartha an Chontae (2018-2024 arna leasú) réimse cuspóirí ar 
leith chun tacú leis an teanga agus í a fhorbairt. Sholáthraigh Cuspóir CCG-O-8 (Alt 
11.2) go mba cheart go gcothaítear an Ghaeilge mar theanga bheo sna ceantair 
Ghaeltachta is láidre, úsáid na teanga a neartú in áiteanna eile, agus oidhreacht 
chultúrtha na Gaeltachta a chosaint agus forbairt eacnamaíochta, fhisiciúil agus 
shóisialta inbhuanaithe na Gaeltachta a éascú trí inter alia: - 

• Plean Teanga Contae a ullmhú agus a chur i bhfeidhm; 
• Comhoibriú leis na príomheagraíochtaí roghnaithe agus le hÚdarás na 

Gaeltachta i gcur chun feidhme Pleananna Teanga Pobail do cheantair 
Ghaeltachta ar leith; 

• Bunús teangeolaíochta ceantar Gaeltachta a chomhdhlúthú trí thithíocht tuaithe 
do chainteoirí dúchasacha Gaeltachta ar mian leo tógáil agus cónaí ina 
gceantar féin a éascú agus Measúnachtaí Tionchair Teanga a éileamh ar 
fhorbairtí cónaitheacha de 10 n-aonad chónaitheachta nó níos mó; 

• Forbairt agus leathnú Gaelscoileanna agus Naíonraí i gceantair Ghaeltachta a 
éascú; 

• Tacú le forbairt Pháirc Gnó Ghaoth Dobhair mar ionad déantúsaíochta, fiontair 
agus gnó chun tacú le bonn fostaíochta agus beogacht eacnamaíochta na 
Gaeltachta; 

• Forbairt inbhuanaithe Lonnaíochta Gaeltachta a chinntiú mar thiománaí 
socheacnamaíochta dá gceantair máguaird, lena n-áirítear buntáiste a bhaint 
as acmhainn turasóireachta na lonnaíochtaí céanna agus tacaíochtaí a chur ar 
fáil trí chláir agus tionscnaimh mhaoinithe chuí; 

• Feiceálacht níos airde a bhaint amach agus úsáid níos forleithne na Gaeilge i 
gcomharthaíocht ghnó agus phobail trí bheartais chomharthaíochta chuí; 
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• Seirbhísí de chuid na Comhairle trí Ghaeilge a chur ar fáil go háirithe i gceantair 
Ghaeltachta agus sna bailte seirbhíse aitheanta Gaeltachta; 

• Caidreamh a dhéanamh le hÚdarás na Gaeltachta, le gníomhaireachtaí stáit 
eile agus leis na pobail Ghaeltachta agus iad ag obair i gcomhar le cosaint na 
Gaeilge agus tábhacht chultúrtha na Gaeltachta a chinntiú. 

Bhí an réimse de pholasaithe gaolmhara sa Phlean Forbartha Contae mar bhonn agus 
mar thaca ag ról na Comhairle i dtaca le dúshraith theanga na Gaeltachta trí thithíocht 
inbhuanaithe a éascú do chainteoirí dúchais Gaeilge agus trí Mheasúnachtaí 
Tionchair Teanga a chur i bhfeidhm. Bhí an riachtanas seo fite fuaite le polasaithe a 
dhírigh ar fhorbairtí a éascú a neartódh beogacht fheidhmeach na mbailte agus na 
sráidbhailte sa Ghaeltacht, agus a chomhoibreodh le hÚdarás na Gaeltachta chun 
féidearthachtaí forbartha eacnamaíochta an cheantair a fhorbairt níos mó.  

Sholáthraigh an straitéis tithíochta don chontae, an ceantar Gaeltachta san áireamh, 
comhthéacs le haghaidh réimse de riachtanais tithíochta, idir phoiblí agus 
phríobháideach, a bhí soiléir laistigh den phobal. Bhí na roghanna tithíochta laistigh 
den Ghaeltacht den chuid is mó ina léiriú ar roghanna sóisialta, inacmhainne agus 
príobháideach a thagann chun cinn. Bhí siad seo á treorú ag Straitéis Tithíochta na 
Comhairle agus ag na cuspóirí a ghlactar le haghaidh forbairt tithíochta uirbí agus 
tuaithe.  

Ba í an aidhm na tithíochta laistigh de bhailte agus sráidbhailte tithíocht uirbeach ar 
ardchaighdeán a bhaint amach chun freastal ar fhás daonra sa todhchaí agus soláthar 
a dhéanamh d’fhorbairt sheicheamhach agus inbhuanaithe agus d’athghiniúint pobail 
uirbeacha mar aon leis an leibhéal cuí bonneagair agus soláthar seirbhíse. Bheadh 
sé seo ag teacht go láidir leis na Cuspóirí Beartais Náisiúnta a leagadh amach in Éire 
2040: An Creat Pleanála Náisiúnta agus bhí sé léirithe i Straitéis Réigiúnach Spásúil 
agus Eacnamaíoch Thionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair.  

Sa tslí chéanna, d’fhreastail an Plean Forbartha Contae ar riachtanais tithíochta na 
bpobal tuaithe ar fud an chontae trí chur chuige dearfach maidir le fíor-riachtanais 
tithíochta i bpobail tuaithe a aithint le go bhféadfadh pobal na tuaithe maireachtáil ina 
gceantar féin agus cur le saol an phobail. Bhí an dearcadh – a bhí chomh hinfheidhme 
céanna laistigh den Ghaeltacht – le feiceáil sa Chuspóir sonrach “a chinntiú go 
soláthraíonn forbairt chónaitheach nua i gceantair thuaithe d’fhíor riachtanas tuaithe”. 
(S.6.3.2; Plean Forbartha Contae 2018-2024 –arna leasú). Chuir Comhairle Contae 
Dhún na nGall in iúl go bhfuiltear ag súil le tús a chur le leagan athbhreithnithe den 
Phlean Forbartha Contae faoi mhí na Bealtaine 2022.  

Maidir leis an tseirbhís féin, dúirt Comhairle Contae Dhún na nGall gur féidir tabhairt 
faoi sheirbhísí ar chúrsaí pleanála trí Ghaeilge in oifig na Comhairle Contae sa 
Chlochán Liath. Is féidir leis an bpleanálaí – a chuireann seirbhísí ar fáil sa cheantar 
sin – tabhairt faoi iarratas ar bith agus iad a phróiseáil i nGaeilge.  

Bhí 23,202 iarratas ar fhorbairt tithíochta ó 2010 go dtí Samhain 2021, ar fud an 
chontae.  Thar gach aicme d’iarratais forbartha in 2021, ceadaíodh 95% acu. I 
gcomhthéacsanna uirbeacha agus tuaithe araon, ar ndóigh, chun cur chuige 
inbhuanaithe a sholáthar maidir le tithíocht agus forbairt, chaithfí machnamh cothrom 
a dhéanamh ar réimse tosca fisiciúla, sóisialta, comhshaoil agus teicniúla ar féidir leo 
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• Caidreamh a dhéanamh le hÚdarás na Gaeltachta, le gníomhaireachtaí stáit 
eile agus leis na pobail Ghaeltachta agus iad ag obair i gcomhar le cosaint na 
Gaeilge agus tábhacht chultúrtha na Gaeltachta a chinntiú. 

Bhí an réimse de pholasaithe gaolmhara sa Phlean Forbartha Contae mar bhonn agus 
mar thaca ag ról na Comhairle i dtaca le dúshraith theanga na Gaeltachta trí thithíocht 
inbhuanaithe a éascú do chainteoirí dúchais Gaeilge agus trí Mheasúnachtaí 
Tionchair Teanga a chur i bhfeidhm. Bhí an riachtanas seo fite fuaite le polasaithe a 
dhírigh ar fhorbairtí a éascú a neartódh beogacht fheidhmeach na mbailte agus na 
sráidbhailte sa Ghaeltacht, agus a chomhoibreodh le hÚdarás na Gaeltachta chun 
féidearthachtaí forbartha eacnamaíochta an cheantair a fhorbairt níos mó.  

Sholáthraigh an straitéis tithíochta don chontae, an ceantar Gaeltachta san áireamh, 
comhthéacs le haghaidh réimse de riachtanais tithíochta, idir phoiblí agus 
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Ba í an aidhm na tithíochta laistigh de bhailte agus sráidbhailte tithíocht uirbeach ar 
ardchaighdeán a bhaint amach chun freastal ar fhás daonra sa todhchaí agus soláthar 
a dhéanamh d’fhorbairt sheicheamhach agus inbhuanaithe agus d’athghiniúint pobail 
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agus Eacnamaíoch Thionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair.  
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Maidir leis an tseirbhís féin, dúirt Comhairle Contae Dhún na nGall gur féidir tabhairt 
faoi sheirbhísí ar chúrsaí pleanála trí Ghaeilge in oifig na Comhairle Contae sa 
Chlochán Liath. Is féidir leis an bpleanálaí – a chuireann seirbhísí ar fáil sa cheantar 
sin – tabhairt faoi iarratas ar bith agus iad a phróiseáil i nGaeilge.  

Bhí 23,202 iarratas ar fhorbairt tithíochta ó 2010 go dtí Samhain 2021, ar fud an 
chontae.  Thar gach aicme d’iarratais forbartha in 2021, ceadaíodh 95% acu. I 
gcomhthéacsanna uirbeacha agus tuaithe araon, ar ndóigh, chun cur chuige 
inbhuanaithe a sholáthar maidir le tithíocht agus forbairt, chaithfí machnamh cothrom 
a dhéanamh ar réimse tosca fisiciúla, sóisialta, comhshaoil agus teicniúla ar féidir leo 
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tionchar a imirt ar thorthaí. I dtreocht a bhí comhsheasmhach ar feadh deich mbliana 
ar a laghad, b’ionann iarratais ar aonaid chónaithe aonair agus 42% de na hiarratais 
uilig a fuarthas in 2020, a bhformhór i gceantair tuaithe, lena n-áiríodh an Ghaeltacht. 
Ní raibh ach 3% d’iarratas iltithíochta ann in 2020, as 2073 ina iomlán.  

Thug an Chomhairle le fios nach bhfuil aon choinníollacha leagtha síos don phróiseas 
cead pleanála san Phlean Forbartha Contae do thithe aonair i gceantair Ghaeltachta 
Dhún na nGall a bhaineann leis an nGaeilge. Ós rud é nach bhfuil aon pholasaí ann, 
ní chuirfí aon choinníoll i bhfeidhm ina thaobh. Ar an láimh eile, dúirt an Chomhairle 
go bhfuil polasaí acu i dtaca le forbairt iltithíochta i.e. eastáit tithíochta a bhfuil níos mó 
ná deich teach iontu. Dúirt an Chomhairle go bhfuil coinníollacha ann sa chás seo ina 
gcaithfeadh an t-iarratasóir cruthúnas a thabhairt go bhfuil Gaeilge ar chaighdeán 
sásúil acu. Bheadh ar aon mheasúnú teanga dul le hiarratas ar bith atá suite i gceantar 
Gaeltachta agus dhéanfadh an Chomhairle breithiúnas ar an dá rud sin le chéile. Ní 
monatóireacht neamhspleách a bheadh i gceist leis an measúnú teanga; bheadh sé 
mar chuid den phróiseas ina iomlán. Dúirt an Chomhairle go dtarlaíonn sé seo go 
hinmheánach, laistigh den Chomhairle Contae. Ó 2008 go 2021, ní raibh ach cás 
amháin ann d’iarratas le níos mó ná deich dteach ina raibh dualgas ar an iarratasóir 
ráiteas teanga a chur isteach. Dúradh gur ábhar machnaimh a bheadh ann don 
Chomhairle agus iad ag déanamh athbhreithnithe ar Dhréachtphlean an Chontae sa 
bhliain 2022.  

Maidir leis an infheistíocht i bhfeirmeacha gaoithe, dúirt an Chomhairle go bhfuil sí i 
sáinn faoi láthair ós rud é nach bhfuil aon pholasaí ann faoi láthair sa Dhréachtphlean 
a bhainfeadh le fuinneamh gaoithe. Maíodh go bhfuil leasuithe á gcur le chéile faoi 
láthair le hiad a shníomh isteach sa phlean féin; níor luadh aon cheo go dtí seo faoin 
nGaeltacht nó faoi leas na Gaeilge ina thaobh. Bhí ciste pobail ann agus bhí ar 
fhorbróirí an ciste sin a chur ar fáil do ghrúpaí éagsúla a raibh feirmeacha gaoithe acu 
sna ceantair Ghaeltachta seo. Ó thaobh na n-aighneachtaí air seo, bhí an Chomhairle 
i dteagmháil le hÚdarás na Gaeltachta den chuid is mó go minic maidir. Dúirt an 
Chomhairle go bhfuil sí ag obair le coiste pobail faoi láthair chun plean forbartha 
comhtháite a ullmhú do limistéir phleanála teanga i nGaoth Dobhair agus in íochtar na 
Rosann. 
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5.2 Comhoibriú agus Cur i bhFeidhm 
Bhí an Chomhairle i mbun idirghabhála ar leibhéal náisiúnta tríd an Ghrúpa Oibre ar 
Chúrsaí Pleanála Gaeltachta a bhunaigh an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt agus na Meán agus an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta agus cuireadh fáilte roimh an bhfóram suntasach beartais seo a bhfuil 
mar sprioc acu dul i ngleic le saincheisteanna beartais agus cur chun feidhme ar bhonn 
comhroinnte. Dhéanfadh sé cur chuige comhsheasmhach a chumasú ar fud na 
limistéar pleanála teanga uilig don Ghaeltacht. 

Mar chuid de chur chuige comhoibritheach fadbhunaithe maidir le forbairt na 
Gaeltachta i gcomhpháirt le hÚdarás na Gaeltachta, bhí an Chomhairle i mbun 
próiseas tairiscintí le haghaidh sainseirbhísí chun staidéar a dhéanamh le réitigh 
tithíochta inbhuanaithe, a bhí inmharthana agus fadtéarmach, a iniúchadh agus a 
bhreathnódh orthu seo a leanas: - 

• An poitéinseal bhí ag stoc folaithe tithíochta i gceantar tuaithe Dhún na nGall a 
bhaint amach d’fhonn ár n-uaillmhianta féin a chumasú maidir le hathnuachan 
chothrom; 

• Leas a bhaint as na deiseanna atá á gcur ar fáil de bharr an mhéadú ar 
chianobair, infheistíocht i moil dhigiteacha agus nascacht fheabhsaithe; 

• Dul i ngleic leis an dúshlán a bhain le daoine óga a bheith ag fágáil na 
Gaeltachta; 

• Dul i ngleic le foirgnimh thréigthe, folúntais agus cailliúint na hoidhreachta 
tógtha dúchasaí sa chontae trí dheiseanna a scrúdú chun foirgnimh atá folamh 
nó tréigthe a athmhúnlú.   

 

Ar leibhéal an phobail, agus ag déanamh de réir na dtiomantas a bhí leagtha amach 
sa Phlean Forbartha Contae, dúirt an tSeirbhís Pleanála laistigh de Chomhairle 
Contae Dhún na nGall go raibh siad ag comhoibriú le grúpa oibre ar a bhfuil coistí 
pobail a dhéanann ionadaíocht ar Ghaoth Dobhair, Rann na Feirste, Anagaire agus 
Loch an Iúir, chun Plean Forbartha Comhtháite a fhorbairt do Limistéar Pleanála 
Teanga Ghaoth Dobhair agus Íochtar na Rosann.  Bheadh sé seo mar an chéad chéim 
i bplean straitéiseach d’fhorbairt an cheantair Ghaeltachta sin ina mbeadh gach gné 
forbartha i gceist, lena n-áiríodh cúrsaí fisiciúla, eacnamaíocha, comhshaoil agus 
teanga, ar bhealach comhtháite.  Bheifí ag súil go gcumasóidh an próiseas seo cur 
chuige comhthoilithe maidir le polasaí pleanála sa cheantar, rud a leathnófaí amach 
go dtí ceantair eile de sholáthar agus d’fhorbairt seirbhíse. Rachadh an plean 
comhtháite beartaithe chun sochair go mór don athbhreithniú a bheadh le déanamh 
ar an bPlean Forbartha Contae mar go mbeadh tionchar aige ar an nGaeltacht. 

Dúirt Comhairle Contae Dhún na nGall go raibh tionchar ag réimse fachtóirí, atá 
straitéiseach ó thaobh nádúir, ar sholáthar tithíochta ar fud an chontae, lena n-áiríodh 
an Ghaeltacht, agus is minic a léirigh siad iad féin mar fhadhbanna córasacha a éilíonn 
cur chuige cuimsitheach bunaithe ar aimsiú réitigh. Trí stiúrthóireachtaí agus seirbhísí 
iomadúla na Comhairle, bhí sí i gcroílár na hinfheistíochta poiblí i dtaca le bonneagar 
fisiciúil agus sóisialta a sheachadadh. Bhí seachadadh tithíochta sóisialta agus 
inacmhainne, trí mheicníochtaí éagsúla, lárnach chun freastal ar riachtanais tithíochta 

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge

Leathanach 46 de 156



Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 

Leathanach 46 de 156 
 

5.2 Comhoibriú agus Cur i bhFeidhm 
Bhí an Chomhairle i mbun idirghabhála ar leibhéal náisiúnta tríd an Ghrúpa Oibre ar 
Chúrsaí Pleanála Gaeltachta a bhunaigh an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt agus na Meán agus an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta agus cuireadh fáilte roimh an bhfóram suntasach beartais seo a bhfuil 
mar sprioc acu dul i ngleic le saincheisteanna beartais agus cur chun feidhme ar bhonn 
comhroinnte. Dhéanfadh sé cur chuige comhsheasmhach a chumasú ar fud na 
limistéar pleanála teanga uilig don Ghaeltacht. 

Mar chuid de chur chuige comhoibritheach fadbhunaithe maidir le forbairt na 
Gaeltachta i gcomhpháirt le hÚdarás na Gaeltachta, bhí an Chomhairle i mbun 
próiseas tairiscintí le haghaidh sainseirbhísí chun staidéar a dhéanamh le réitigh 
tithíochta inbhuanaithe, a bhí inmharthana agus fadtéarmach, a iniúchadh agus a 
bhreathnódh orthu seo a leanas: - 

• An poitéinseal bhí ag stoc folaithe tithíochta i gceantar tuaithe Dhún na nGall a 
bhaint amach d’fhonn ár n-uaillmhianta féin a chumasú maidir le hathnuachan 
chothrom; 

• Leas a bhaint as na deiseanna atá á gcur ar fáil de bharr an mhéadú ar 
chianobair, infheistíocht i moil dhigiteacha agus nascacht fheabhsaithe; 

• Dul i ngleic leis an dúshlán a bhain le daoine óga a bheith ag fágáil na 
Gaeltachta; 

• Dul i ngleic le foirgnimh thréigthe, folúntais agus cailliúint na hoidhreachta 
tógtha dúchasaí sa chontae trí dheiseanna a scrúdú chun foirgnimh atá folamh 
nó tréigthe a athmhúnlú.   

 

Ar leibhéal an phobail, agus ag déanamh de réir na dtiomantas a bhí leagtha amach 
sa Phlean Forbartha Contae, dúirt an tSeirbhís Pleanála laistigh de Chomhairle 
Contae Dhún na nGall go raibh siad ag comhoibriú le grúpa oibre ar a bhfuil coistí 
pobail a dhéanann ionadaíocht ar Ghaoth Dobhair, Rann na Feirste, Anagaire agus 
Loch an Iúir, chun Plean Forbartha Comhtháite a fhorbairt do Limistéar Pleanála 
Teanga Ghaoth Dobhair agus Íochtar na Rosann.  Bheadh sé seo mar an chéad chéim 
i bplean straitéiseach d’fhorbairt an cheantair Ghaeltachta sin ina mbeadh gach gné 
forbartha i gceist, lena n-áiríodh cúrsaí fisiciúla, eacnamaíocha, comhshaoil agus 
teanga, ar bhealach comhtháite.  Bheifí ag súil go gcumasóidh an próiseas seo cur 
chuige comhthoilithe maidir le polasaí pleanála sa cheantar, rud a leathnófaí amach 
go dtí ceantair eile de sholáthar agus d’fhorbairt seirbhíse. Rachadh an plean 
comhtháite beartaithe chun sochair go mór don athbhreithniú a bheadh le déanamh 
ar an bPlean Forbartha Contae mar go mbeadh tionchar aige ar an nGaeltacht. 

Dúirt Comhairle Contae Dhún na nGall go raibh tionchar ag réimse fachtóirí, atá 
straitéiseach ó thaobh nádúir, ar sholáthar tithíochta ar fud an chontae, lena n-áiríodh 
an Ghaeltacht, agus is minic a léirigh siad iad féin mar fhadhbanna córasacha a éilíonn 
cur chuige cuimsitheach bunaithe ar aimsiú réitigh. Trí stiúrthóireachtaí agus seirbhísí 
iomadúla na Comhairle, bhí sí i gcroílár na hinfheistíochta poiblí i dtaca le bonneagar 
fisiciúil agus sóisialta a sheachadadh. Bhí seachadadh tithíochta sóisialta agus 
inacmhainne, trí mheicníochtaí éagsúla, lárnach chun freastal ar riachtanais tithíochta 
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na Gaeltachta i gcomhar le creat beartais tithíochta forbartha chun tacú le fíor-
riachtanais an phobail áitiúil maidir le tithíocht.   

Ní raibh na roghanna tithíochta, a d’fhéadfaí a sholáthar, arna thacú ag polasaithe 
pleanála a ndéanfaí athbhreithniú agus nuashonrú orthu go rialta, ag croílár na 
saincheisteanna agus na ndúshlán a raibh pobail tuaithe Dhún na nGall ag tabhairt 
fúthu. Bhí an 4ú ráta folúntais is airde sa tír ag Dún na nGall ag 10.1% - áit a bhfuil os 
cionn 23% de na tithe saoire uilig sa tír. Dá gcuirfí seo leis na sócmhainní ábhartha a 
léiríonn an 20,000 aonad tithíochta atá folamh agus tréigthe, bheadh soláthar folaithe, 
nár úsáideadh, ag an gComhairle chun freastal ar riachtanais tithíochta a d’fhéadfadh 
a bheith ag na glúnta amach anseo, chun freastal ar fhás uaillmhianach daonra an 
chontae agus chun athchothromú a dhéanamh ar athnuachan agus ath-dhaonrú na 
Gaeltachta. 

Bheadh na dúshláin, a d’éileodh cur chuige comhordaithe, ilghníomhaireachta a 
thógfadh ar an timpeallacht chomhoibritheach atá ann cheana féin sa réigiún, ag brath 
ar aghaidh a thabhairt ar an tearc-infheistiú córasach atá ann thar na glúnta chun an 
bonneagar fisiciúil i mbailte agus sráidbhailte na Gaeltachta a atógáil agus bonneagar 
sóisialta a sholáthar chun tacú lena bpobail tuaithe inbhuanaithe. Maíonn an 
Chomhairle go bhfuil gá le tuilleadh fostaíochta a bheadh bunaithe sa Ghaeltacht chun 
ioncam inbhuanaithe theaghlaigh a sholáthar a d’fhéadfadh cúrsaíocht tríd an bpobal 
agus cabhrú le stír mhaireachtála láidir, inbhuanaithe Ghaeltachta a chinntiú cosúil 
leis na hionchais atá sa chuid eile den tír.  
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6. Comhairle Contae Mhaigh Eo 

Taispeánann na léarscáileanna thíos príomhlonnaíochtaí Ghaeltachtaí Chontae 
Mhaigh Eo. Roghnaíodh na bailte seo a leanas le bheith mar bhailte seirbhíse na 
gceantar Gaeltachta: Caisleán an Bharraigh; Béal an Mhuirthead agus; Baile an Róba. 
Fad agus a bhí an tuarascáil seo á scríobh, bhí próiseas comhairliúcháin ag tarlú ina 
thaobh.  

 

Foinse: Aighneacht Chomhairle Contae Mhaigh Eo 

Lena chois sin, léiríonn na léarscáileanna seo a leanas dlús daonra an Chontae mar 
aon leis na hathruithe a tháinig ar an daonra féin idir 1996 agus 2016. Is léir uathu seo 
go bhfuil dlús íseal daonra i nGaeltachtaí Mhaigh Eo mar gheall ar thír-raon an 
cheantair a bhfuil sléibhte, talamh ar chaighdeán íseal iontu agus a bheadh i bhfad ó 
na ceantair lárnacha a bhfuil daonra an chontae iontu. Bíodh sé sin amhlaidh, ba iad 
seo na fachtóir a chuidigh le caomhnú na teanga sna ceantair seo. 
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6.1 Beartais Chomhairle Chontae Mhaigh Eo agus an 
Ghaeltacht 

 

Dlús Daonra an Chontae         An tAthrú sa Daonra 

 

 

Leagadh beartais amach a bhaineann le cúrsaí geilleagracha agus cultúrtha 
Gaeltachtaí Chontae Mhaigh Eo sna cáipéisí seo a leanas: 

• Plean Forbartha Chontae Mhaigh Eo 
• Plean Geilleagrach agus Pobail Áitiúil Mhaigh Eo 

Leag Scéim Teanga an Chontae amach a cur chuige corparáideach maidir le cur chun 
cinn na Gaeilge agus comhlíonadh choinníollacha Acht na dTeangacha Oifigiúla, 
2003. 

Leag Plean Forbartha Contae Mhaigh Eo fís amach chomh maith le straitéis ar 
phleanáil agus ar fhorbairt inbhuanaithe don chontae ar feadh tréimhse sé bliana. Le 
linn scríobh na tuarascála seo, bhí Comhairle Contae Mhaigh Eo i mbun athbhreithniú 
a dhéanamh ar an bplean a bhí acu agus dhéanfaí plé ar an dréacht i measc baill tofa 
na Comhairle sna míonna amach rompu.  
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Bearta na nOileán agus na Gaeltachta 

SCP 

28 
Tacú le tograí chun an Ghaeilge a chur chun cinn agus chun riachtanas 
rochtana a chur ar fáil do theifigh, d’iarrthóirí tearmainn agus d’imircigh. 

SCP 

29 

Cosaint a thabhairt d’oidhreacht agus do chultúr Chontae Mhaigh Eo agus 
iad a chur chun cinn mar aon leis an nGaeilge a chur chun cinn. 

SCP 

30 

Tacú le hoileáin Chontae Mhaigh Eo agus aitheantas a thabhairt do 
phleanáil chuí a ghabhann leis sin chomh maith le riachtanais forbartha na 
n-oileán agus na pobail a bhfuil ag cur fúthu orthu, cúrsaí rochtana, 
bonneagair agus seirbhísí ach go háirithe. 

 

Cuspóirí na nOileán agus na Gaeltachta 

SCO 
20 

Cinntiú go mbeadh an Ghaeilge agus oidhreacht teangeolaíochta an 
Chontae níos sofheicthe, níos inchloiste agus níos comhtháite i 
ngníomhaíochtaí fud fad chontae Mhaigh Eo. 

SCO 
21 

Oidhreacht teangeolaíochta agus cultúrtha Ghaeltacht Mhaigh Eo a 
threisiú trí tacaíocht a thabhairt do bhonneagar fisiciúil, sóisialta agus 
geilleagrach agus é sin a éascú. Dhéanfaí amhlaidh trí ráitis tionchair 
teanga a chur ar fáil i dtaca le forbairtí bonneagair in aice le nó laistigh den 
Ghaeltacht agus measúnú a dhéanamh ar chumas teanga na n-iarratasóirí 
an Ghaeilge a úsáid mar theanga phobail, más gá.  

SCO 
22 

Tacaíocht a thabhairt do phobail oileáin chontae Mhaigh Eo trí fhorbairt 
inbhuanaithe, sóisialta agus geilleagrach a sholáthar. Dhéanfaí seo trí 
bhonneagar (fisiciúil nó sóisialta) a chur ar fáil, tithíocht, mar shampla 
chomh maith le seirbhísí a thiocfadh leis na pátrúin thraidisiúnta tógála ar 
na hoileáin. Thabharfadh sé seo tacaíocht do chultúr agus oidhreacht 
nádúrtha na n-oileán agus a chuirfeadh feabhas air freisin.  
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Bearta na nOileán agus na Gaeltachta 
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Bheadh bearta ginearálta agus cuspóirí eile a bhainfeadh leis an gcuid eile den 
chontae freisin, ar ndóigh, a bhainfeadh leis na nGaeltacht chomh maith: -  

• Forbairt chónaitheach faoin tuath; 
• Limistéir leochaileacha chomhshaoil; 
• Bealaí áille taistil; 
• Tírdhreacha leochaileacha 

Seo thíos léarscáil ar bheartas a bhainfeadh le spásphleanáil  a thaispeánann an 
difríocht idir na ceantair tuaithe agus an ceantair a bheadh faoi bhrú uirbeach i 
gContae Mhaigh Eo – ba léir nach gcuireann sé seo isteach ar cheantair Ghaeltachta 
an Chontae.41 

 

Taispeánann an léarscáil seo na háiteanna leochaileacha timpeallachta de réir an 
Aontais Eorpaigh – idir Natura 2000 agus na ceantair Ghaeltachta. 

 

 
41 Baineadh an léarscáil seo de Dhréachtphlean Forbartha Chontae Mhaigh Eo 
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Thiocfadh an Ghaeltacht faoi scáth na mbeartas seo a bheadh i bhfeidhm fud fad na 
tíre:42 

RHO 2 I gceantair thuaithe nach dtiocfadh faoi scáth Ceantair Thuaithe faoi 
bhrú láidir thionchar uirbeach, an nós a bheadh ann ná tithe aonair a 
sholáthar bunaithe ar chritéir an tsuímh agus cúrsaí deartha do 
thithíocht thuaithe de réir threoirlínte agus pleananna reachtúla ach 
amháin i gcásanna ina mbeadh tithe le bheith suit ar Bealaí áille taistil 
Mhaigh Eo/ Bealaí áille taistil le radhairc nó ceantair chósta/ locha 
(Féach thíos ar RHO 3). 

RHO 3 Bhreathnófaí ar iarratais tithíochta ar bhealaí áille taistil Mhaigh Eo más 
féidir leis an iarratasóir a léiriú cúis mhaith chun lonnú san áit áirithe sin 
agus machnamh a dhéanamh ar na nithe seo a leanas: - 

• Nach gcuirfeadh sé isteach ar charachtar an cheantair agus 
éagsúlacht an cheantair; 

• Go gcloífeadh sé le hardchaighdeán deartha agus suímh; 
• Go sásódh sé na critéir ar fad a bheadh le seirbhísiú, sábháilteacht 

phoiblí, agus comaoineacha comhshaoil; 
• Go léireodh sé go gcuirfeadh sé leis an tírdhreach áitiúil agus leis 

an timpeallacht 
 

Nóta: Bheadh clásal áitíochta ag baint le hiarratas ar bith do dheontas 
cead pleanála. 

RHO 4 Bhreathnófaí ar iarratais laistigh de cheantair cósta agus locha Mhaigh 
Eo mar aon leis na hiarratais ar bhealaí áille taistil an chontae más féidir 
leis an iarratasóir nasc fadtéarmach leis an gceantar a léiriú ach go 
gcinnteofaí na nithe seo a leanas chomh maith: -  

• Nach gcuirfeadh sé isteach ar charachtar an cheantair agus 
éagsúlacht an cheantair; 

• Nach suíomh malartach a bheadh i gceist; 
• Go gcloífeadh sé le hardchaighdeán deartha agus suímh; 
• Go sásódh sé na critéir ar fad a bheadh le seirbhísiú, sábháilteacht 

phoiblí, agus comaoineacha comhshaoil; 
• Go léireodh sé go gcuirfeadh sé leis an tírdhreach áitiúil agus leis 

an timpeallacht 
 

Nóta: Bheadh clásal áitíochta ag baint le hiarratas ar bith do dheontas 
cead pleanála. 
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Ba léir uaidh seo, dar le Comhairle Contae Mhaigh Eo agus de réir an Dréachtphlean 
Forbartha Contae reatha a bhí acu le linn scríobh na tuarascála seo, nach bhfuil aon 
srianta ar fhorbairt tithíochta i gContae Mhaigh Eo seachas na srianta a bhaineann 
cúrsaí comhshaoil, tírdhreacha, sábháilteacht ar na bóithre agus gnáth-srianta 
pleanála. Mar leagadh amach, áfach, ba cheantair iad na ceantair Ghaeltachta a 
tháinig leis na ceantair a raibh sléibhte iontu, a raibh droch-thalamh talmhaíochta iontu 
agus a raibh an t-uafás srianta comhshaoil iontu. Bhí tionchar acu seo ar fad ar 
bhreithiúnais na n-iarratas pleanála tithíochta i gceantair Ghaeltachta an Chontae.  

 

Seo thíos tábla ar líon na n-iarratas cónaithe pleanála sna ceantair Ghaeltachta 

 Ceadaíodh Diúltaíodh Iomlán 

Forbairt Tithíochta (2009-2021) 9 1 10 

Tithe Aonair (2009-2021) 446 52 498 

Na hiarratais ar fad 1772 299 2071 

IOMLÁN 2227 352 2579 

 

Chonacthas méadú i líon na n-iarratas do chead pleanála ag tús na mblianta 2000 
agus tógadh cuid mhaith tithe saoire i gceantair Ghaeltachta, ar Acaill ach go háirithe. 
Tugadh suntas do fhilleadh na n-eisimirceach go dtí a n-áit dhúchais anseo chomh 
maith. 

Ní raibh aon bhearta ar son na Gaeltachta a dhéanfadh idirdhealú idir iarratasóir a 
mbeadh Gaeilge acu nó nach mbeadh d’fhorbairt ar bith sa Ghaeltacht. Thuig an 
Chomhairle go bhféadfadh rud éigin den chineál seo a bheith i bhfeidhm i nGaeltachtaí 
eile, in áiteanna a mbeadh éileamh suntasach uirbeach ar thithíocht i gceantair 
Ghaeltachta.  
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6.2 An Ghaeltacht agus an Plean Áitiúil um Gheilleagair agus 
Pobal 

Bheadh na codanna seo a leanas de Phlean Áitiúil um Gheilleagair agus Pobal 
Chontae Mhaigh Eo ábhartha do chás na Gaeltachta: 

5.4.1 Tacú le Spriocanna Phobail Chósta agus Thuaithe 

OCD 6: Tacaíocht a thabhairt do phobail Ghaeltachta Chontae Mhaigh Eo agus oileáin 
Mhaigh Eo trí fhorbairt shóisialta agus geilleagrach inbhuanaithe a chur ar fáil trí 
bhonneagar (sóisialta agus fisiciúil), tithíocht agus seirbhísí a chur ar fáil, agus 
oidhreacht chultúrtha agus nádúrtha na Gaeltachta agus na n-oileán a chosaint dá 
léireofaí go mbeadh impleachtaí diúltacha comhshaoil ann don cheantar, ar an líonra 
Nature 2000 ach go háirithe. 

9.2 Gaeltacht Mhaigh Eo agus an Ghaeilge 

D’aithin an Plean an suntas a bhain le nithe cultúrtha, teangeolaíochta agus 
geilleagracha na Gaeltachta. Leag sé béim ar ról Údarás na Gaeltachta sa mhéid is a 
chuir sé le caighdeán maireachtála phobail na Gaeltachta trí bhonneagar geilleagrach 
agus sóisialta a chur ar fáil mar aon le tacaíochtaí fostaíochta agus geilleagracha le 
go mairfeadh pobail na Gaeltachta mar cheantar ina labhraítear an Ghaeilge mar 
theanga phobail.    

Dhírigh Údarás na Gaeltachta isteach ar earnálacha áirithe den tionscail, tionscail a 
chruthaíonn táirgí sofaisticiúla ar ardchaighdeán mar aon le táirgí agus seirbhísí 
breisluacha. An aidhm a bhí acu ná tionscail a thairiscint a chinnteodh deiseanna 
fostaíochta fadtéarmaí.  

Ba iad seo a leanas na tionscail is mó i nGaeltachtaí Mhaigh Eo: -  

• Faisnéis; 
• Cumarsáid; 
• Innealtóireacht;  
• Forábhair bhia; 
• Earraí Leictreonacha; 
• Acmhainní nádúrtha mara; 
• Áiseanna do thaighde ar an leigheas; 
• Déantúsaíocht rubair; 
• Táirgí comhshaoil; 
• Seirbhísí idirnáisiúnta trádála; 

Bheadh aonaid chothaithe fiontar ar fáil chun cur le forbairt fiontraíochta sa cheantar 
chomh maith.  
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9.2.1 Tacú le Spriocanna 

OECH 3: Tacaíocht agus cur chun cinn comhordaithe mar aon le cur chuige 
comhleanúnach a chinntiú leis na ranna cuí ar obair ar bith a d’fhéadfadh tionchar a 
imirt ar chultúr, oidhreacht agus ar theanga Gaeilge Chontae Mhaigh Eo.  

OECH 7: Tacaíocht a tabhairt d’oidhreacht chultúrtha agus teanga Ghaeltacht Mhaigh 
Eo trí éascaíocht a dhéanamh ar bhonneagar fisiciúil, sóisialta agus geilleagrach le 
hiad a fheabhsú. Dhéanfaí seo ar bhealach inbhuanaithe a chinnteodh ná mbeidh aon 
drochthionchar aige ar an gcomhshaoil, go háirithe le gach a mbainfeadh le líonra 
Natura 2000.  

OECH 8: Tacaíocht a thabhairt d’fhás na Gaeilge sna ceantair Ghaeltachta agus ar 
fud an chontae; tuilleadh a chur le luach agus léiriú oidhreacht teanga an chontae trí 
dheiseanna a aithint ar fud na n-earnálacha sóisialta, pobail agus geilleagrach. Bheifí 
ag súil go gcuirfí úsáid na Gaeilge i bhfeidhm mar ghníomh laethúil ar chláir ina gcuirfí 
seirbhísí ar fáil i nGaeilge nó do chúrsaí comharthaíochta.  

 

Thug Comhairle Contae Mhaigh Eo le fios go mbíonn achrainn ann i gcónaí idir cosaint 
na Gaeilge agus forbairt ceantair tuaithe atá ag dul i léig, cósta iarthar na hÉireann 
ach go háirithe leis an laghdú a tháinig ar dhaonra an cheantair de réir dhaonáireamh 
2016. Chonacthas di gur beag an tionchar nó an éifeacht - dearfach nó diúltach - a 
bhíonn ag staid tógála fheirmeacha gaoithe ar phobal tuaithe, cuir i gcás, seachas an 
t-athrú fisiciúil nó tíreolaíochta a fhágtar i ndiaidh na tógála.  

Dá dtarlódh forbairt i gceantar Gaeltachta, chinnteodh forálacha an chiste pobail go 
mbeadh tionchar dearfach ar an gceantar féin. Ní raibh an Chomhairle cinnte maidir 
leis an gcaoi a bhféadfaí coinníollacha a chur i bhfeidhm ar fhorbairt dá leithéid ar 
bhonn reachtúla a rachadh chun sochair don phobal ar an iomlán, ach a chosnódh an 
Ghaeilge ag an am céanna.   

I dtaca le ceist na teanga, dúirt Comhairle Contae Mhaigh Eo nach dtugann siad faoi 
thaighde teangeolaíochta ná faoi mhonatóireacht ar eastáit tithíochta. Tógadh naoi 
gcinn d’eastáit tithíochta a raibh teoranta ó thaobh méid de idir 2009 agus 2021 -  
eastáit amháin in aghaidh na bliana. Bhí líon teoranta forbairtí tithíochta aon teach 
amháin sa cheantar, a raibh daonra 9,500 duine ann. Bheadh 37 iarratas pleanála ann 
in aghaidh na bliana, de ghnáth. Ó thaobh an chlásail fheidhme teanga de, ní raibh 
aon socrú den chineál sin ag Comhairle Contae Mhaigh Eo sa chaoi chéanna is a 
bheadh ag Comhairle Contae na Gaillimhe.    
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An Plean Áitiúil um Gheilleagair agus Pobal43 

Rinne an Grúpa Oibre ar Chúrsaí Cultúir, Oidhreachta agus Teanga na 
gníomhaíochtaí seo thíos ar son na Gaeilge: 

 

Bíodh sé sin amhlaidh, d’admhaigh Comhairle Contae Mhaigh Eo, dá dtiocfadh 
iarratais chead pleanála isteach i nGaeilge, go mbeadh foireann na Comhairle ag 
brath go mór ar bhaill eile foirne a mbeadh Gaeilge ar a dtoil acu. Dúirt siad nach bhfuil 
an dóthain foirne ag an gComhairle chun tabhairt faoin gcineál oibre seo go 
héifeachtach i nGaeilge ceal muiníne agus saineolais ar na cúrsaí teicniúla a 
bhaineann le hiarratais pleanála, cuir i gcás. Tagraíodh d’obair an Chomhghrúpa a 
tháinig le chéile i mí na Bealtaine 2021 den chéad uair agus gur cheart an fhadhb seo 
a phlé ag an gcéad chruinniú eile a bheidh acu ar chúrsaí pleanála sna Gaeltachtaí ar 
fud na tíre le teach ar chur chuige caighdeánach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 Baineadh iad seo ón bPlean Gníomhartha ar Chúrsaí Cultúir, Oidhreachta agus Teanga de chuid 
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An Plean Áitiúil um Gheilleagair agus Pobal43 

Rinne an Grúpa Oibre ar Chúrsaí Cultúir, Oidhreachta agus Teanga na 
gníomhaíochtaí seo thíos ar son na Gaeilge: 

 

Bíodh sé sin amhlaidh, d’admhaigh Comhairle Contae Mhaigh Eo, dá dtiocfadh 
iarratais chead pleanála isteach i nGaeilge, go mbeadh foireann na Comhairle ag 
brath go mór ar bhaill eile foirne a mbeadh Gaeilge ar a dtoil acu. Dúirt siad nach bhfuil 
an dóthain foirne ag an gComhairle chun tabhairt faoin gcineál oibre seo go 
héifeachtach i nGaeilge ceal muiníne agus saineolais ar na cúrsaí teicniúla a 
bhaineann le hiarratais pleanála, cuir i gcás. Tagraíodh d’obair an Chomhghrúpa a 
tháinig le chéile i mí na Bealtaine 2021 den chéad uair agus gur cheart an fhadhb seo 
a phlé ag an gcéad chruinniú eile a bheidh acu ar chúrsaí pleanála sna Gaeltachtaí ar 
fud na tíre le teach ar chur chuige caighdeánach. 
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6.3 An Ghaeltacht, Tithíocht Comhairle Áitiúla agus Tithíocht 
Shóisialta 
Thiocfadh beartas tithíochta Chomhairle Contae Mhaigh Eo i dtaca leis na ceantair 
Ghaeltachta faoi na nithe seo a leanas: 

• Liosta Feithimh Tithíochta (ceantar Gaeltachta) 
• Spriocanna do Thithíochta Shóisialta 
• Clár Tógála CCM 
• Scéim Deisiúchán agus Léasaithe 

 
Ar cheist na dtithe sóisialta, dúirt Comhairle Contae Mhaigh Eo nach raibh réiteach 
ligean roghabhunaithe acu go fóill ach go raibh an scéal á fhiosrú acu. Bheadh gá 
anailís costais is tairbhe a dhéanamh air sin ar dtús agus uaidh sin, teagmháil a 
dhéanamh leis an aimsitheoir HAP le fáil amach an mbeadh aon mhaitheas sa chur 
chuige sin le teacht ar thithíocht, i gcontae Mhaigh Eo ach go háirithe, áit a bhfuil na 
cúinsí tithíochta géarchúiseach faoi láthair, dar leo.  

Liosta Feithimh Tithíochta do Chomhairle Contae Mhaigh Eo 

Liosta Feithimh 
Tithíochta 

Liosta Aistrithe 
Tithíochta 

Iomlán 

1,181 1,481 2,662 

 

Bheadh 272 aonad de thithíocht shóisialta ag Comhairle Contae Mhaigh Eo do na 
ceantair Ghaeltachta; bheadh 13 cinn acu sin ina n-áiteanna cónaithe in-díshuite agus 
lena chois sin, léirigh 266 acu siúd go mbeadh spéis acu tosaíocht a léiriú i gceantair 
Ghaeltachta.  

Chuir Comhairle Contae Mhaigh Eo in iúl nach dtugtar cóir fhabhrach do Ghaeilgeoirí 
sna beartais tithíochta atá acu.  

Na Ceantair Ghaeltachta: 

Áit Chéadrogha Líon na nIarratas Líon na nIarratas (a bhfuil 
an áit seo mar chéad 
rogha acu) 

Acaill 44 29 

An Eachléim 4 2 

Baile Chruaich 12 9 

Barr na Trá 1 1 
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Béal an Mhuirthead 95 73 

An Geata Mór 25 4 

Bun an Churraigh 10 2 

Ceathrú Thaidhg 1 1 

An Chorrchloch 14 1 

An Corrán 2 0 

Dumha Thuama 5 2 

Gaoth Sáile 6 4 

Gleann na Muaidhe 4 1 

Inis Bigil 1 1 

An tInbhear 12 3 

Poll an tSómais 8 5 

Ros Dumhach 2 1 

Tóin re Gaoith 13 2 

Tuar Mhic Éadaigh 5 3 

IOMLÁN 266 146 
 

Briseadh Síos ar an Riachtanas Tithíochta sa Ghaeltacht 

Aonad aon leaba amháin 36 

Aonad dhá leaba 170 

Aonad thrí leaba 50 

Aonad cheithre leaba 10 

Iomlán 266 
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Rochtain Reatha ar Thithíocht Shóisialta sna Ceantair Ghaeltachta 
 
Tithe sna Ceantair Ghaeltachta (Béal an Mhuirthead /Acaill): 
 

1 seomra leapa 18 

2 seomra leapa 78 

3 seomra leapa 150 

4 seomra leapa 13 

 Iomlán 259 
 

Spriocanna don Tithíocht Shóisialta - Tithíocht do Chách 

Thug an plean rialtais “Tithíocht do Chách” an sprioc do Chomhairle Contae Mhaigh 
Eo don chéad chúig bliana eile. Seo thíos an sprioc bhliantúil a bheidh le baint amach 
ag an gContae, 730 aonad ar an iomlán. 

Spriocanna don Tithíocht Shóisialta: 2022-2026 

2022 2023 2024 2025 2026 Iomlán 

90 151 154 166 169 730 
 

Agus an tuarascáil seo á scríobh, bhí Comhairle Contae Mhaigh Eo ag forbairt a Plean 
Nua Seachadta agus Gníomhartha a bhí le cur isteach chuig an Roinn Tithíochta, 
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta faoin 17 Nollaig 2021. Léireodh torthaí an phlean seo 
don Chomhairle cé mhéad aonad a bheadh ag teastáil uathu chun freastal ar 
riachtanais tithíochta an cheantair Gaeltachta i gContae Mhaigh Eo.  

Clár Tógála don Thithíocht Shóisialta, Comhairle Contae Mhaigh Eo (2022/2023) 
– Ceantar Gaeltachta 

Áit Líon na nAonad Cineál Seachadta Dáta Seachadta 

Radharc an 
Atlantaigh, Béal an 
Mhuirthead 

4 De chuid na 
Comhairle 

Nollaig, 2022 

Gob an Choire 20 De chuid na 
Comhairle 

Nollaig, 2023 
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Comhairle Contae Mhaigh Eo, Tithíocht Shóisialta a tógadh le gairid (An 
Ghaeltacht) 
 
Áit Líon na nAonad Eolas Eile 

An Cloigeann, Baile 
Chruaich 

1 Faoin Tuath 

An Geata Mór 4 Scéim Méadaithe 
Radharc an tSailin 

Poll an tSómais 2 Faoin Tuath (An Gort 
Breac Thuaidh & Gleann 
Gad, Poll an tSómais) 

Ros Dumhach 1 Faoin Tuath  
(Barr na Trá, Ros 
Dumhach) 

Tóin re Gaoith 5 Scéim Méadaithe  
Bóthar na Céibh 

 
 
Comhairle Contae Mhaigh Eo, Scéim Deisiúchán agus Léasaithe (An Ghaeltacht) 
Áit Líon na nAonad 

Baile Chruaich 2 

Béal an Mhuirthead 5 
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Comhairle Contae Mhaigh Eo, Tithíocht Shóisialta a tógadh le gairid (An 
Ghaeltacht) 
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Comhairle Contae Mhaigh Eo, Scéim Deisiúchán agus Léasaithe (An Ghaeltacht) 
Áit Líon na nAonad 

Baile Chruaich 2 

Béal an Mhuirthead 5 
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7. Comhairle Contae Chiarraí 

7.1 Struchtúir Tacaíochta Gaeilge de chuid Chomhairle Contae 
Chiarraí 
➢ Oifig Ghaeilge 

Dúirt Comhairle Contae Chiarraí go raibh Oifig Ghaeilge acu, le hOifigeach Gaeilge 
agus foireann tacaíochta faoi stiúr an Stiúrthóra Seirbhíse. Bheadh an oifig seo i mbun 
idirchaidreamh laistigh agus lasmuigh den Chomhairle maidir le forbairt agus cur chun 
cinn gnéithe den Ghaeilge, agus an oidhreacht chultúrtha a bhaineann léi, thar ceann 
na Comhairle. Sholáthraigh an Chomhairle 62 cúrsa forbartha teanga faoi Theastas 
Eorpach na Gaeilge (TEG) ó 2015 i leith agus bheadh sé i gceist acu feidhm a bhaint 
as áiseanna traenála ar líne chun tuilleadh oiliúna a chur ar bhaill foirne na Comhairle 
in 2022.   

➢ Oifigeach Forbartha Teanga 

Earcaíodh Oifigeach Forbartha Teanga a dhíríonn ar fhorbairt agus ar chríochnú plean 
chun Cathair Saidhbhín a fhorbairt mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta. D’fhostaigh an 
Chomhairle an tOifigeach seo ag grád pá sinsearach chun an plean Bhaile Seirbhíse 
seo a chur i gcrích agus chun cabhrú leis an gComhairle agus iad ag forbairt plean 
straitéiseach thar an dá bhliain amach rompu. 

➢ Coiste Polasaí Straitéiseach na Gaeltachta 

Rinneadh forbairt ar an bpolasaí Gaeilge ar bhonn dioscúrsach trí struchtúr na gCoistí 
Polasaí Straitéiseach, mar a bhí Coiste tiomnaithe Polasaí Straitéiseach Gaeltachta, 
Oidhreachta agus Cultúir bunaithe acu. Thiocfadh baill an choiste seo le chéile ar 
bhonn rialta chun plé agus moltaí a dhéanamh maidir le forbairt Ghaeilge agus 
oidhreacht sa Ghaeltacht. Bheadh Coiste Polasaí Straitéiseach na Gaeltachta ag 
tuairisciú ag tionól iomlán na Comhairle agus bheadh Gaeilge mar chuid de thuairisc 
mhíosúil an Phríomhfheidhmeannaigh ag an tionól iomlán. 
 
➢ Struchtúir Limistéir Bhardasacha Gaeltachta 

Bheadh dualgais maoirseachta ar leith ar struchtúir Limistéar Bardasach Oileán 
Chiarraí/Chorca Dhuibhne agus Limistéar Bardasach an Neidín maidir leis an dá 
Réigiún Gaeltachta laistigh díobh faoi seach. Ba é seo an chéad uair go ndearna na 
Limistéir Bhardasacha seo Pleananna Limistéar Áitiúil Réigiún Gaeltachta. Chuirfeadh 
an struchtúr seo ionadaíocht láidir áitiúil agus plé ar chúrsaí áitiúla ar fáil timpeall ar 
chuimsiú an dá phlean áirithe seo. Le cois na Limistéar Bardasach, chuirfeadh Oifig 
Limistéir Áitiúil Daingean Uí Chúis seirbhísí laethúla ar fáil don cheantar i nGaeilge ar 
bhonn laethúil.  

 
➢ Coiste Comhairleach na Gaeilge 

Bunaíodh an Coiste neamhspleách seachtrach seo i mí an Mhárta 2021 ina suíonn 
triúr air agus a bhfuil Éamonn Ó hArgáin ina chathaoirleach air. An aidhm a bhí aige 
seo ná chun comhairle a thabhairt don gComhairle maidir le réimsí áirithe teanga agus 
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polasaí. Bheadh dualgas ar leith ag an gcoiste seo comhairle a thabhairt maidir le 
hainmniú eastát tithíochta – idir phríobháideach agus phoiblí – i gceantair Ghaeltachta, 
chomh maith le comhairle ghinearálta a sholáthar ó thaobh chur chun cinn agus 
fhorbairt na Gaeilge laistigh den Údarás Áitiúil. Dhéanfaí tuairisciú ar obair an Choiste 
seo ag tionól iomlán na Comhairle. 

 

7.2 Forbairt Eacnamaíoch agus Pobail i nGaeltacht Chiarraí 
Thug an Chomhairle le fios go raibh nasc idir forbairt na gceantar Gaeltachta agus an 
Plean Eacnamaíoch agus Pobal Áitiúil. Dhíreodh an infheistíocht láidir sna ceantair 
Ghaeltachta ar fhostaíocht áitiúil a chaomhnú agus a bhuanú agus ar phobail a neartú. 
Thabharfadh sé seo cúnamh d’obair gníomhaireachtaí agus eagrais phobail eile 
maidir le polasaí teanga. Bhain an Chomhairle feidhm as maoiniú suntasach de roinnt 
milliún euro ón gClár Athnuachana Tuaithe, deontaisí Baile agus Sráidbhaile, maoiniú 
ORIS chun tacú le tionscadail ar scála ard sa dhá cheantar Gaeltachta de chuid an 
chontae: €20 milliún d’athghiniúint an cheantair mar aon le €20 milliún eile chun cur le 
háiseanna i gCathair Saidhbhín. Ba é an Chomhairle an príomhpháirtí maidir le 
soláthar Phleananna Ceann Scríbe Turasóra sa dá cheantar Gaeltachta, agus i dtaca 
le Tascfhórsa Uíbh Ráthaigh agus Mol Chorca Dhuibhne mar aon leis na tionscail 
mhóra bonneagair a cuireadh ar fáil le blianta beaga anuas: N86, Bóthar Faoisimh an 
Daingin, Forbairt an Ché agus an Chaladhfoirt. Níor mhór a lua go gcuireann an 
Chomhairle tacaíocht shuntasach ar fáil do réimse leathan féilte, imeachtaí, na 
healaíona agus scannáin sa Ghaeltacht. Aithníodh ról Údarás na Gaeltachta agus 
páirtithe leasmhara eile i nDréachtphlean Forbartha an Chontae ar neartú agus 
caomhnú na Gaeilge mar theanga bheo agus an riachtanas mór atá ann fostaíocht 
agus fiontraíocht a chothú. Spreagfadh an plean seo pobail Ghaeltachta chun leas a 
bhaint as dul chun cinn sa chumarsáid dhigiteach agus na hathruithe ar nósanna 
cultúrtha a bhaineann leis an gcianobair – rudaí a chuirfeadh deiseanna nua ar fáil ó 
thaobh fostaíochta de agus chun cainteoirí dúchasacha a mhealladh ar ais go ceantair 
Ghaeltachta. Le go dtiocfadh an chuspóir seo i gcrích, thacódh an Plean Forbartha 
Contae leis an líonra de mhoil dhigiteacha de chuid Údarás na Gaeltachta agus 
forbairt leanúnach Mhol Chruthaitheachta an Nuálaíochta Chorca Dhuibhne.  
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caomhnú na Gaeilge mar theanga bheo agus an riachtanas mór atá ann fostaíocht 
agus fiontraíocht a chothú. Spreagfadh an plean seo pobail Ghaeltachta chun leas a 
bhaint as dul chun cinn sa chumarsáid dhigiteach agus na hathruithe ar nósanna 
cultúrtha a bhaineann leis an gcianobair – rudaí a chuirfeadh deiseanna nua ar fáil ó 
thaobh fostaíochta de agus chun cainteoirí dúchasacha a mhealladh ar ais go ceantair 
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Contae leis an líonra de mhoil dhigiteacha de chuid Údarás na Gaeltachta agus 
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Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 

Leathanach 63 de 156 
 

7.3 Tithíocht agus Pleanáil Fhisiciúil sa Ghaeltacht 
7.3.1 Polasaí Pleanála agus an Ghaeltacht 

Bheadh dualgais ag Comhairle Contae Chiarraí faoi Alt 10(2)(m) den Acht Pleanála 
agus Forbartha 2000 (leasaithe), spriocanna a leagadh síos maidir le “oidhreacht 
teanga agus cultúrtha na Gaeltachta a chosaint, le cur chun cinn na Gaeilge mar 
theanga phobail san áireamh.”  

• Plean Forbartha Chontae Chiarraí 2015 -2021, 
• Dréachtphlean Forbartha Chontae Chiarraí 2022 – 2028 (atá ar taispeáint 

phoiblí faoi láthair),  
• Plean Limistéir Áitiúil Uíbh Ráthaigh 2019 – 2024  
• Plean Limistéir Áitiúil Chorca Dhuibhne 2021 – 2026  

Dúirt an Chomhairle go dtugann na pleananna thuasluaite ar fad le fios go láidir go 
bhfuil Comhairle Contae Chiarraí tiomanta do chosaint agus d’fhorbairt na réigiún 
Gaeltachta. Ba é tuairim na Comhairle gur forbraíodh na pleananna seo, agus go 
ndéanfaí tuilleadh forbartha orthu (i gcomhthéacs Dhréachtphlean an Chontae), chun 
tiomantas na Comhairle a threisiú i gcomhthéacs na gceantar Gaeltachta.  

Ar cheist na bhfeirmeacha gaoithe, cuireann Contae Chiarraí le 20% den Eangach 
Náisiúnta. Níl aon eangach ann i nGaeltacht an Chontae faoi láthair ach tá obair ar 
bun le pobail éagsúla faoi ghiniúint fuinnimh ar Leithinis an Daingin. Tá gealltanais 
láidre ann i nDréachtphlean Forbartha an Chontae, a bhfuil an pobal taobh thiar díobh, 
chun an cineál forbartha seo a chur chun cinn; rachadh sé seo chun sochair don 
teanga agus chuideodh sé le hairgead an chiste phobail a choinneáil sa cheantar. 

 

7.3.2 Pleanáil Limistéar Áitiúil 
Leag an Chomhairle síos go bhfuil Plean Limistéir Áitiúil (PLÁ) ag gach ceantar 
Gaeltachta i gContae Chiarraí anois. Thiocfadh Gaeltacht Chorca Dhuibhne faoi 
Phlean Limistéir Áitiúil Chorca Dhuibhne 2021 – 2026, a tháinig in áit dhá PLÁ a 
bhíodh ag clúdach an cheantair Gaeltachta seo. Sa chaoi chéanna, thiocfadh cúrsaí 
pleanála áitiúla  maidir le Gaeltacht Uíbh Ráthaigh faoi Plean Limistéir Áitiúil Iarthar 
Uíbh Ráthaigh 2019-2025, a tháinig in áit dhá PLÁ a bhí ann roimhe seo chomh maith. 

Thug straitéis an phlean aonair i leith polasaí áitiúil pleanála cur chuige níos seasmhaí 
do gach ceantar Gaeltachta. Thabharfadh sé fócas níos fearr do straitéisí úsáid talún 
chomh fada a bhainfeadh le foirmliú, machnamh agus glacadh leo mar straitéisí.   
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7.3.3 Plean Forbartha an Chontae agus Dréachtphlean Forbartha 
an Chontae 

Straitéis uile-chontae ab ea Plean Forbartha Chontae Chiarraí a raibh polasaithe agus 
cuspóirí ardleibhéil acu chun an Ghaeilge a chaomhnú, tacú léi agus leathnú a 
dhéanamh orthu trí fhorbairt a dhéanamh ar úsáid talún. Neartaíodh agus rinneadh 
nuashonrú ar pholasaí úsáid na Gaeilge a bhí i bhfeidhm idir 2015 agus 2021. An 
aidhm a bheadh leis an bplean leasaithe seo ná chun úsáid na Gaeilge mar theanga 
bheo a threisiú agus tacú le pobail Ghaeltachta chun na líonraí sóisialta a chothaíonn 
an Ghaeilge mar theanga phobail a leathnú agus a neartú. D’aithin an plean leasaithe 
seo gur ceantair iad na Gaeltachtaí atá saibhir sna nithe seo a leanas: an teanga; an 
traidisiún; an litríocht; an béaloideas; an ceol; suímh stairiúla agus seandálaíochta. 
Bheadh ról suntasach ag an gcultúr saibhir seo mar aon leis na féilte agus imeachtaí 
a bhainfeadh leis i bhforbairt eacnamaíoch an chontae, cúrsaí turasóireachta san 
áireamh.  
 
Thóg an Chomhairle ar na bearta agus cuspóirí a bhí mar chuid den Phlean Forbartha 
an Chontae a tháinig roimh an leagan reatha seo – treisíodh na bearta seo tacaíocht 
do cheantair Ghaeltachta agus an méid seo a leanas mar chuspóir ag an gComhairle: 
 

1. Go gcuirfí 66% d’aonaid chónaithe (ar a laghad) ar leataobh do chainteoirí 
Gaeilge. Socraíodh ar an bhfigiúr 31% sa Phlean reatha.  

 
De réir an Phlean Limistéir Áitiúil deireanach a bhí ag Dhaingean Uí Chúis, bhí clásal 
pleanála teanga ann de 15 bliain ag baint le forbairt tithíochta ceadaithe a raibh níos 
mó ná 3 aonad bainteach leo; bhain sé le 31% de na haonaid a ceadaíodh. Bhain an 
clásal seo le limistéar Dhaingean Uí Chúis amháin, agus níor bhain sé le creatlaigh 
pholasaí pleanála i lonnaíochtaí Gaeltachta eile.    
 
Dúirt an Chomhairle go bhfuil an polasaí seo anois mar chuid den PLÁ Chorca 
Dhuibhne Dréachtphlean Forbartha an Chontae a chuirfeadh an polasaí i bhfeidhm i 
ngach ceantar Gaeltachta i gCiarraí. De réir an dlí de, bheadh ar na Pleananna 
Limistéir Áitiúil teacht le Plean Forbartha an Chontae. Bheadh ar Phleananna nua 
Limisitéir Áitiúil i nGaeltachtaí Chorca Dhuibhne agus Uíbh Rathaigh a bheith mar 
chuid díobh seo (bheifí ag súil go ndéanfar athnuachan ar na Pleananna Limistéir 
Áitiúil seo laistigh de thréimhse an Phlean Forbartha Contae áirithe seo.  
 
 

2. Go gceadófaí cnuasa áirithe tithe (lonnaíochtaí beaga áirithe) a bhfuil a gcóras 
cóireála fuíolluisce féin acu faoi Dhréachtphlean an Chontae 

 
Liostáladh 15 lonnaíocht Gaeltachta liostáilte i nDréachtphlean Forbartha an Chontae 
2022-2028. Ós rud é go bhfuil easpa bonneagair uisce agus fuíolluisce ann, níor 
ceadaíodh forbairtí ilstruchtúir ar chuid mhaith de na lonnaíochtaí seo go dtí go 
réiteofaí na laigí bonneagair seo. Mar iarracht chun teacht timpeall ar chuid de na 
fadhbanna seo, mhol Dréachtphlean Forbartha an Chontae go gceadófaí pleanáil ar 
roinn lonnaíochtaí beaga áirithe do chnuasa tithe a bhfuil a gcóras fuíolluisce féin acu.  
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Chuirfeadh an t-athrú molta seo deis ar fáil do dhaoine áitiúla nó cuibhreannas de 
dhaoine áitiúla/ eintiteas corparáideach forbairt a dhéanamh ar chnuas tithe mar 
bhealach chun freastal ar dhaoine áitiúla sna sráidbhailte Gaeltachta seo. An straitéis 
a bheadh ann ná an tslí a réiteach do líon beag tithe agus/ nó gnólachtaí beaga chun 
an pátrún forbartha – atá ann cheana féin – a threisiú mórthimpeall na lárphointí seo, 
ag úsáid na seirbhísí atá sna ceantair seo cheana féin. Bheifí ag súil go mbeadh méid 
agus scála na bhforbairtí seo ag teacht le scála agus leagan amach na lonnaíochtaí 
reatha seo.  
 
Le cois na gcuspóirí seo, tá na cinn seo a leanas: 
 

• Tacú le Tobar Dhuibhne 2017 (Plean Teanga Chiarraí Thiar) agus Plean 
Teanga Dhaingean Uí Chúis, agus iad a chur chun cinn. 

• Tacaíocht a chur ar fáil do na gníomhaíochtaí a eascraíonn as Tuairisc 
Tascfhórsa Idirghníomhaireachta Ghaeltachta Uíbh Ráthaigh.  

• Tacú le ról na mbailte seirbhíse Gaeltachta: Trá Lí, Daingean Uí Chúis agus 
Cathair Saidhbhín. 

 

7.3.4 Cur i bhFeidhm Polasaí Tithíochta agus Pleanála. 
An Coinníoll Pleanála Teanga:  

D’fhorbair an Chomhairle cur chuige láidir inmheánach a bunaíodh ar mholtaí an 
Choimisinéara Teanga agus ar an tslí ar bhain siad le cur i bhfeidhm an choinníll 
phleanála teanga. Dúirt an Chomhairle go gcuirtear an Clásal Pleanála Teanga i 
bhfeidhm go sealadach i bhfoirm coinníoll pleanála agus Comhaontas Alt 47 faoi na 
hAchtanna Pleanála agus Forbartha (leasaithe): gur ghá aitheantas a thabhairt 
d’áitribh a cuireadh ar leataobh do chainteoirí Gaeilge. Chaithfeadh an Chomhairle 
Contae an caighdeán Gaeilge a bheadh riachtanach a chinntiú agus a mheas agus 
dhéanfaí amhlaidh trí agallaimh a eagrú.  

Luaigh an Chomhairle gurb é leibhéal B2 de chuid an Fhráma Tagartha Comónta 
Eorpach: foghlaim, teagasc, measúnú a bheadh riachtanach dóibh siúd a bheadh ag 
cur isteach ar riachtanas cead pleanála. Maidir leis an bpróiseas don iarratas féin, 
mhaígh Comhairle Contae Chiarraí go bhfuil baill foirne acu ar féidir leo an tseirbhís 
seo a chur ar fáil i nGaeilge, ag gach staid den phróiseas.  
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7.3.5 Áitribh Aonair sa Ghaeltacht 
An aidhm a bheadh ag an bPolasaí um Lonnaíocht Tuaithe ar fud an Chontae ná chun 
cothromaíocht a chruthú idir cosaint na timpeallachta leochailí agus ceisteanna 
comhshaoil ar an láimh amháin – le céatadán ard den Chontae cosanta mar limistéir 
faoi shonrú áirithe timpeallachta –  agus soláthar réasúnta de thithíocht chónaithe don 
bpobal áitiúil sna limistéir seo, ar an láimh eile. Bheadh ceantair Ghaeltachta Chiarraí 
lonnaithe i gcuid de na limistéir is leochailí díobh seo. 

Bheadh clásal áitíochta seacht mbliana i bhfeidhm i gContae Chiarraí ach níl aon nasc 
aige leis an nGaeilge; bheadh an Chomhairle den tuairim gur leor don iarrthóir a bheith 
de bhunú na háite ach nach cur chuige éagsúil é seo – dar leo, bheadh sé seo i 
bhfeidhm ar fud na tíre.  

Seachas baile Dhaingean Uí Chúis, bheadh formhór forbairt tithíochta i gceantair 
Ghaeltachta Chiarraí teoranta go tithe aonair faoin tuath. Idir Márta 2015 agus Meán 
Fómhair 2021, rinneadh 126 iarratas pleanála i nGaeltacht Chorca Dhuibhne. De réir 
na hanailíse ar na hiarratais seo, ba mhic/iníonacha le feirmeoirí/úinéirí talún, nó 
daoine ón gceantar díreach thart ar suíomh an tí ar a raibh cead á lorg dó, formhór de 
na hiarrthóirí.   

As na hiarrthóirí seo, tugadh cead pleanála do 101 (80%) acu. As na hiarrthóirí nár 
tugadh cead pleanála dóibh, ba ar bhonn innealtóireachta 56% acu siúd a diúltaíodh 
(sábháilteacht bhóthair nó cóireáil fuíolluisce). Ó anailís ar Geo-eolaire An Post don 
tréimhse chéanna, bhí 89 seoladh nua sa cheantar Gaeltachta. Cé go bhféadfadh go 
mbainfeadh cuid de na seoltaí nua seo le cead a tugadh roimh 2015, thug na figiúirí 
seo le fios gur tithe a raibh teaghlaigh ina gcónaí iontu go buan iad sciar mhaith de na 
háitribh ar tugadh cead pleanála dóibh sa Ghaeltacht. 

Ó 2015 ar aghaidh, rinneadh achomharc go dtí An Bord Pleanála (ABP) i leith ocht n-
iarratas ar áitribh aonair i gceantar tuaithe i gCiarraí. I gcás 5 as an 8 n-achomharc, 
d'aontaigh ABP le cinneadh Chomhairle Contae Chiarraí. As an ocht n-iarratas a 
rinneadh achomharc ina leith, níor tugadh cead pleanála ach do cheann amháin díobh 
sin.  
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7.3.6 Tionchar Forbartha Tithe Saoire sa Ghaeltacht 
Chonacthas do Chomhairle Contae Chiarraí fás sa líon tithe saoire i gceantair cois 
cósta sa chontae; bhí sé seo fíor sna ceantair Ghaeltachta chomh maith, le daoine ó 
cheantair Ghaeltachta ó dhúchas ag tógáil tithe saoire/ an dara teach sna ceantair 
seo. Bhíodh na daoine seo ag cur le traidisiúin teanga agus cultúr na Gaeltachta ach 
is mór an méid áitribh a fhágtar folamh dá bharr. De réir Dhaonáireamh 2016, bhí 
2,068 teach saoire i gceantair Ghaeltachta: 32.5% de na tithe ar fad sa Ghaeltacht. I 
roinnt toghcheantar tuaithe, bhí níos mó ná 50% den stoc tithíochta ina thithe saoire. 

Tugadh faoi dearadh go bhfuil seachadadh na dtithe seo le hoidhreacht ó ghlúin go 
glúin tar éis athrú a chur i bhfeidhm ar an gcineál cuairteora a thiocfadh go dtí na 
ceantair seo (agus nach mbeadh Gaeilge mar an gcéad teanga acu). Mar thoradh ar 
chuid de na gabháltais a dhíol ar an margadh oscailte; bheadh cuid díobh in 
úinéireacht ag daoine nach cainteoirí Gaeilge iad ar chor ar bith agus nach mbeadh 
muintir na háite in ann dul in iomaíocht leo ó thaobh tairiscintí airgid na dtithe.  

Cuireadh cuid mhaith de na tithe seo amach ar cíos ar bhonn gearrthéarmach. Tháinig 
borradh ar ardáin idirlín chun na tithe seo a ligean amach ar cíos ar bhonn 
gearrthéarmach idir an dá linn, rud a chuirfeadh tuilleadh le luach agus praghas 
réadmhaoine sna ceantair seo.  

Bheadh an Chomhairle gníomhach ina ról i bhfeidhm an chóid pleanála maidir le 
háitribh a ligean ar cíos go gearrthéarmach, ag tosú le Plean Limistéir Áitiúil Chill Áirne, 
baile a aithnítear anois mar Chrios Brú Cíosa. Rinneadh fiosraithe ar thuairim is 195 
réadmhaoin, le 183 litir rabhaidh a cuireadh amach go húinéirí réadmhaoine. 
Leathanaigh an Chomhairle a cuid fiosruithe go Toghcheantar Chorca Dhuibhne, go 
háirithe an ceantar Gaeltachta laistigh den LPÁ seo.  

 

7.3.7 Dualgais an Údaráis Áitiúil faoin Acht Tithíochta 
Mhaígh Comhairle Contae go bhfuil siad eolach ar a dualgais faoin Acht Pleanála agus 
Forbartha 2000 (arna leasú) maidir le cosaint oidhreacht teanga agus cultúrtha na 
Gaeltachta, agus le cur chun cinn na Gaeilge mar theanga an phobail. Admhaíonn sí, 
áfach, go bhfuil sé d'oibleagáid ag an gComhairle faoin Acht Tithíochta aird a thabhairt 
ar riachtanais tithíochta iarrthóirí ar thithíocht shóisialta, is cuma faoina gcumas 
Gaeilge.  Sa chás go mbeadh tithíocht shóisialta á soláthar do dhaoine gan Ghaeilge 
i limistéir Ghaeltachta, go rachadh an Chomhairle i ngleic leis an bhfadhb seo, agus 
bheadh sé i gceist go leanfar ag cur tacaíocht ar fáil do thionóntaí nua chun scileanna 
labhartha Gaeilge a fhoghlaim tríd na háiseanna oideachais teanga atá ann cheana 
féin. 
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8. Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge 

Ceantar tuaithe is ea Gaeltacht na nDéise a bheadh suite leath bealaigh idir Dún 
Garbhán agus Aird Mhór, ag breathnú amach ar Chuan Dhún Garbhán agus An Mheá. 
Chlúdódh sé seo ceantar geografach 62 ciliméadar cearnach leis an N25 siar ón 
gceantar agus Imeallbhord Chontae Phort Láirge soir ón gceantar, idir Ceann Heilbhic 
agus Cruabhaile Íochtarach. Bhí daonra de 1,816 duine sa cheantar, dar le 
Daonáireamh 2016. 

D’aithin Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge gur cuid thábhachtach de 
thraidisiún teangeolaíoch, sóisialta agus cultúrtha an chontae í Gaeltacht na nDéise. 
Thug anailís a rinneadh mar chuid den “Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar 
Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht” le fios go raibh lá líon na gcainteoirí gníomhacha 
Gaeilge i Limistéar Gaeltachta a choinneáil os cionn 67% chun go mbeadh úsáid na 
Gaeilge inbhuanaithe sa phobal.44 Thug an staitistic le fios go ngéillfeadh pobail 
labhartha Gaeilge don bhrú a bhainfeadh le haistriú teanga nuair a thiteann líon na 
gcainteoirí gníomhacha i bpobal faoin tairseach seo. Dúirt Comhairle Cathrach agus 
Contae Phort Láirge go bhfuil an t-ádh ar Ghaeltacht na nDéise toisc gur féidir le 75% 
den daonra Gaeilge a labhairt, agus luaigh 45.6% den daonra go labhraíonn siad 
Gaeilge ar bhonn laethúil i ndaonáireamh 2016. 

Tháinig méadú seasta ar dhaonra Ghaeltacht na nDéise le 25 bliain anuas; ag ardú  
34% ó 1,294 duine os cionn trí bliana d’aois sa bhliain 1996 go 1,738 duine faoin 
mbliain 2016. Cé gur thit céatadán an daonra a labhair Gaeilge ar bhonn laethúil ó 
53.5% in 1996 go 38.8% in 2002, cuireadh stop leis an meath seo agus d’ardaigh an 
figiúr de líon na ndaoine a labhair Gaeilge ar bhonn laethúil go 45.6% sa bhliain 2016.  

In ainneoin na n-imní ar fhás an daonra agus na brúnna a d’fhéadfadh a bheith ag an 
bhfás sin ar phobal labhartha na Gaeilge, luaigh an Chomhairle gurbh fhiú aghaidh a 
thabhairt ar an bhfás a tháinig ar líon na gcainteoirí Gaeilge a labhraíonn í ar bhonn 
laethúil lasmuigh den chóras oideachais i nGaeltacht na nDéise. Léirigh Daonáireamh 
2016 go raibh méadú suntasach ar líon na gcainteoirí Gaeilge le fiche bliain anuas i 
nGaeltacht na nDéise, figiúr a rachadh i gcoinne na treochta náisiúnta.  
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8. Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge 
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8.1 Brúnna Forbartha agus Dúshláin Phleanála 
Ar nós na bpobal Gaeltachta eile ar fud na tíre, d’admhaigh an Chomhairle go bhfuil 
brú ollmhór ar an gceantar seo maidir le sláine phobal labhartha na Gaeilge, brú a 
mbainfeadh ceithre phríomhfhórsa leis: - 

• Tionchar na ndaoine nach cainteoirí Gaeilge iad ar mian leo tithe a thógáil agus 
a cheannach i gceantair Ghaeltachta; 

• Easpa tithe ar phraghas réasúnta sna ceantair; 
• Easpa seirbhísí chun forbairtí ar scála níos mó a éascú; agus 
• Fáil ar shuímh agus srianta ar thithíocht tuaithe. 

Dúshlán suntasach a bheadh anseo don phobal áitiúil inacmhainneacht tithíochta.  

Tógadh an léarscáil thíos ón uirlis threorach um luacháil réadmhaoine Cháin Mhaoine 
Áitiúil (LPT) agus taispeánadh bandaí luachála réadmhaoine measta ar fud Chontae 
Phort Láirge. Léirigh an chuid a bhfuil imlíne dhearg thart air Gaeltacht na nDéise ar 
an léarscáil seo agus go bhfuil roinnt de na ceantair le cuid de na meánphraghsanna 
réadmhaoine is airde sa chontae laistigh den Ghaeltacht. 

 

 

Ba léir uaidh seo go raibh meánluacháil idir €525,001 agus €612,500 ar mhaoin 
chónaithe in Heilbhic agus tá meánluachálacha idir €350,001 agus €437,500 ag Baile 
na nGall, an Seanphobal agus Maoil an Choirnigh. D’easraigh na luachálacha arda 
seo as roinnt tosca:-  

• suíomh cósta;  
• ardchaighdeán comhshaoil;  
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• éileamh ard ar áiteanna cónaithe tánaisteacha, ar thithe saoire agus ar ligean 
gearrthéarmach; chomh maith le  

• ganntanas coibhneasta d’fhorbairt fhiontrach tithíochta. 

 

Chruthaigh meascán den éileamh láidir agus soláthar teoranta dúshlán mór ó thaobh 
na hinacmhainneachta de. An chiall a bheadh aige seo ná nach féidir le go leor den 
phobal labhartha Gaeilge maireachtáil ina bpobal féin, fiú dá mbeadh riachtanas 
tithíochta seanbhunaithe acu. Chuirfí iallach ar an dream seo bogadh go suímh in aice 
láimhe, áiteanna nach labhraítear Gaeilge iontu. 

Ba léir nach bhfuil toilleadh suntasach breise sa líonra seirbhísí uisce sa cheantar 
tuaithe seo ach an oiread. Chuirfeadh sé seo srian sa bhreis ar roghanna féideartha 
chun na fadhbanna a bhainfeadh le hinacmhainneacht a réiteach. Ina ainneoin sin, i 
go leor cásanna, dúirt an Chomhairle go bhfuil forbairtí ar scála níos mó ag teacht 
salach ar charachtar riachtanach an phobail Gaeltachta seo atá an-dlúth le chéile. 

Mhaígh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge go mbíonn soláthar tithíochta 
an cheantair ar ardchaighdeán, de ghnáth, agus go bhfuil 60% den daonra ina gcónaí 
i dtithe atá faoi bhun 25 bliana d’aois. 

Bhí 80% den soláthar iomlán tithíochta in úsáid ag an úinéir in 2016. As na 633 
teaghlach buan a taifeadadh i nDaonáireamh 2016, bhí 14% acu ina gcónaí in aonaid 
tithíochta a bhí ar cíos acu ó thiarnaí talún príobháideacha nó ón údarás áitiúil. 

Taifeadadh go raibh 20% de na haonaid tithíochta go léir folamh oíche an daonáirimh 
in 2016. Léiríonn sé seo an líon cuíosach ard tithe saoire agus an dara réadmhaoin 
sa suíomh cois farraige seo a bhfuil an-éileamh air. 
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8.2 Beartas an Údaráis Pleanála 
Chuir an Chomhairle in iúl go bhfuil tÚdarás Pleanála tiomanta do charachtar agus 
sláine teanga Ghaeltacht na nDéise a chosaint agus a fheabhsú. Léiríodh go bhfuil 
brú méadaitheach ar thithíocht aonuaire i gceantar na Gaeltachta agus go bhfuil an 
tÚdarás Pleanála tiomanta do bheartais réamhghníomhacha a fhorbairt a chosnódh 
an limistéar ó fhorbairt neamhriachtanach agus forbairt a chuirfeadh isteach ar an 
gceantar ar shlí diúltach. 

Dar leis an gComhairle, iarrann an tÚdarás Pleanála Ráiteas Tionchair 
Teangeolaíochta ar bhonn rialta le hiarratais phleanála d’aon fhorbairt fhiontrach 
tithíochta i gceantar na Gaeltachta. Bheadh gá don Ráiteas Tionchair seo achoimre a 
thabhairt ar an gcaoi a gcaomhnódh agus a dtacódh forbairt bheartaithe le carachtar 
na Gaeltachta, sula ndéanfadh an t-údarás pleanála cead pleanála a mheas, faoi réir 
coinníollacha iomchuí. Go ginearálta, chuimseodh na coinníollacha sin Clásal 
Feidhme Teanga. De réir an chlásail seo, bheadh gá sciar áirithe de na haonaid 
chónaithe a dhíol le daoine a léirigh don Údarás Pleanála a mbeadh líofacht réasúnta 
sa Ghaeilge acu. Leag Plean Forbartha Contae Phort Láirge 2011-2017 (arna leathnú) 
amach go mbeadh 60% de na haonaid chónaithe iomlána in aon fhorbairt nua á n-
áitiú ag daoine a mbeadh líofacht réasúnta sa Ghaeilge acu. D’éiligh Dréachtphlean 
Forbartha Chathair agus Chontae Phort Láirge don tréimhse 2022-2028 go méadófaí 
an sciar seo go 80%. 

Dúradh i bPlean Forbartha Contae Phort Láirge 2011-2017 (arna leathnú) gurb é seo 
thíos beartais an údaráis phleanála: - 

• Oidhreacht theangeolaíoch agus chultúrtha limistéar na Gaeltachta a chosaint 
agus a chothú; 

• Úsáid na Gaeilge a chur chun cinn i gceantar na Gaeltachta, sa bhaile, sna 
scoileanna agus san ionad oibre; 

• Forbairt cónaithe a dhíriú ar fhás nádúrtha na ndaonraí dúchasacha; agus 
• Forbairt eacnamaíoch iomchuí a chur chun cinn, a dhéanfadh an ceantar a 

chothú agus a chuirfeadh úsáid na Gaeilge sa Ghnó chun cinn. 

 

Leathnaíodh ar an mbeartas seo i nDréachtfhorbairt Cathrach agus Contae Phort 
Láirge 2022-2028 mar seo a leanas: -  

H 34  Agus tograí á n-údarú le haghaidh dhá fhorbairt tí nó níos mó ar thalamh 
bheadh criosaithe le haghaidh úsáide cónaithe, bheadh gach ceann díobh seo a 
leanas ag teastáil ón gComhairle: - 

• Chuirfí Clásal Feidhme Teanga (LEC) i bhfeidhm a d’éileodh go mbeadh ar a 
laghad 80% (slánaithe suas) d’áititheoirí na forbartha beartaithe in ann an 
Ghaeilge a úsáid go laethúil; 

• Mhairfeadh an LEC ar feadh 15 bliana ó chéad áitíochta an aonaid; agus, 
• Bheadh na haonaid bheartaithe eile ar fáil d’áititheoirí a mbeadh riachtanas 

áitiúil nó eile acu chun chónaithe sa Ghaeltacht. 
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H35 Agus moltaí á mbreithniú ag an gComhairle chun teach aonair a fhorbairt 
laistigh de Ghaeltacht na nDéise mar a shainmhíníodh ar léarscáileanna an Phlean 
Forbartha, d’éileoidís gach ceann díobh seo a leanas: - 

• Cuireadh cur chuige seicheamhach i bhfeidhm maidir le sainaithint láithreáin 
agus ní bheadh fáil ar réadmhaoin níos oiriúnaí agus aird ar leith ar 
infhaighteacht an tsoláthair tithíochta a bheadh ann cheana agus ar leibhéal an 
fholúis; 

• Ní bheadh drochthionchar ag suíomh, ag leagan amach, ná ag dearadh na 
forbartha beartaithe ar charachtar an cheantair. Bheadh an fhorbairt ag teacht 
le prionsabail dearaidh dea-chleachtais do thithíocht in áiteanna tuaithe; 

• Fianaise ar riachtanas follasach eacnamaíoch, sóisialta nó áitiúil cónaí sa 
cheantar, nó toiliú le coinníoll áitíochta agus Clásal Feidhme Teanga a 
cheangal ar feadh tréimhse 15 bliana ó chéad áitíochta an áitribh; 

• Chloífí le gach caighdeán ábhartha ó thaobh bhainistíocht forbartha de. 

 

Maidir leis an gcaighdeán líofachta sa Ghaeilge a theastódh chun comhlíonadh leis 
an LEC ná an caighdeán a theastódh chun pas a bhaint amach i Leibhéal B2 
Meánleibhéal 2 i scrúduithe Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG) agus bheadh baint 
aige seo le ceann an teaghlaigh. Bheadh ar an gceannaitheoir/cónaitheoir cruthúnas 
a sholáthar don údarás pleanála go bhfuil an Scrúdú TEG B2 críochnaithe acu féin 
laistigh de thréimhse ama réasúnta (le dhá bhliain anuas, mar shampla) agus bheadh 
orthu cead a thabhairt don údarás pleanála é seo a dhearbhú leis an gcomhlacht 
scrúdúcháin, Ollscoil Mhá Nuad. 

Chomh maith le beartais agus cuspóirí nua a áireamh i nDréachtphlean Forbartha 
Cathrach agus Contae, thabharfadh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge 
Plean Ceantair Áitiúil gealltanas poiblí do Ghaeltacht na nDéise, ar plean reachtúil é, 
a ullmhú i gcomhar leis na pobail áitiúla agus leis na gníomhaireachtaí náisiúnta 
ábhartha, Údarás na Gaeltachta agus na comhlachtaí forordaithe, mar shampla. 
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8.3 Comhlucht Forbartha na nDéise 
Cuideachta forbartha teoranta faoi stiúir an phobail is ea Comhlucht Forbartha na 
nDéise, a bunaíodh in 2005 ar mhaithe leis an nGaeilge a bhuanú agus a neartú i 
nGaeltacht Phort Láirge, trí fhorbairt pobail agus forbairt cultúrtha a chur chun cinn. 

Leag an chuideachta Plean Teanga uaillmhianach seacht mbliana amach chun stádas 
na Gaeilge a neartú agus úsáid na Gaeilge a mhéadú i nGaeltacht na nDéise don 
tréimhse 2018-2024. Leagadh amach sa doiciméad raon cuspóirí leathana chun 
beocht na Gaeilge a neartú sa cheantar seo, agus bhí sé mar aidhm aige bonneagar, 
seirbhísí agus tacaíocht a fheabhsú dóibh siúd a bheadh ag tógáil a gcuid leanaí trí 
Ghaeilge. Ba é foilsiú an phlean seo freagra na Gaeltachta ar an Straitéis 20 Bliain 
don Ghaeilge 2010-2030, a d’fhoilsigh an Rialtas i mí na Nollag 2010 tar éis di 
tacaíocht traspháirtí a fháil i dTithe an Oireachtais. 

Ní hamháin gur ghlac Comhlucht Forbartha na nDéise páirt sa phróiseas 
comhairliúcháin d’fhorbairt an Dréachtphlean Forbartha reatha don Chathair agus don 
Chontae, ach chas ionadaí ó Rannóg Pleanála na Comhairle le hionadaithe ó 
Chomhlucht Forbartha na nDéise chun cúrsaí pleanála sa Ghaeltacht a phlé mar chuid 
den phróiseas a bhain leis an dréacht-Phlean reatha a chur le chéile. 

Ó thaobh measúnacht ar éileamh tithíochta, d’admhaigh an Chomhairle nach ndearna 
sí aon mheasúnacht fhoirmiúil air ach go raibh Comhlucht Forbartha na nDéise 
lárnach sna bearta maidir le héileamh agus tithíochta inacmhainne a chur ar fáil do 
mhuintir na Gaeltachta, mar chuid den phlean teanga ach go háirithe. Mar chuid den 
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8.4 Deacrachtaí le Cur i bhFeidhm Beartas Pleanála 
Admhaíodh go raibh roinnt dúshlán ann don chuspóir riachtanach agus inmhianaithe, 
is é sin lucht labhartha na Gaeilge a choinneáil agus tús áite a thabhairt dóibh i 
gceantair Ghaeltachta. 

Ar an gcéad dul síos, is deacair na coinníollacha a bhainfeadh le háitíocht lucht 
labhartha na Gaeilge a chur i bhfeidhm agus monatóireacht a dhéanamh orthu. 
Braithfeadh cur i bhfeidhm na gcoinníollacha ar cheannaitheoir na réadmhaoine ina 
dhiaidh sin ar smacht trí thíolacadh. D'fhéadfadh sé seo teacht salach ar chearta 
réadmhaoin bunreachtúla agus ar chearta aonair a bhaineann le teach an teaghlaigh. 

Tugadh le fios go bhfuil neamhréir ann idir an reachtaíocht um Thithíocht Shóisialta 
(Scéim na dTosaíochtaí Ligin) agus na hAchtanna Pleanála agus Forbartha mar a 
bhaineann siad le hoidhreacht theangeolaíoch na Gaeltachta a chosaint, gan aon 
fhoráil i reachtaíocht ná i rialachán tithíochta do thús áite a thabhairt do dhaoine a 
labhraíonn Gaeilge faoin scéim ábhartha na dtosaíochtaí ligin. 

Maidir leis na Scéimeanna tithíochta inacmhainne, léirigh Comhairle Cathrach agus 
Contae Phort Láirge go mbeadh dlús daonra ag teastáil faoi na scéimeanna reatha, 
rud nach mbeadh ann i nGaeltacht an chontae. D’fhéadfaí féachaint ar scéimeanna 
tithíochta inacmhainne i gceantar na Rinne, b’fhéidir, ach ní bheadh aon scéim shoiléir 
ann faoi láthair seachas na forálacha a bhainfeadh le cúrsaí pleanála: go mbeadh 10% 
de thithíocht inacmhainne. I gcás na dtithe samhraidh, d’fhéadfaí coinníollacha teanga 
a chur ar na nithe ach de réir mar a rachadh na tithe seo in aois, dhíolfaí ar an margadh 
iad agus thabharfaí tús áite don phraghas seachas cúrsaí teanga. Bheadh gá súil a 
chaitheamh ar riachtanais na ndaoine áitiúla agus cead pleanála do theach saoire á 
lorg ag iarrthóir. Chuirfí coinníollacha teanga san áireamh sa chás sin. 

 

 

  

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge

Leathanach 74 de 156



Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 

Leathanach 74 de 156 
 

8.4 Deacrachtaí le Cur i bhFeidhm Beartas Pleanála 
Admhaíodh go raibh roinnt dúshlán ann don chuspóir riachtanach agus inmhianaithe, 
is é sin lucht labhartha na Gaeilge a choinneáil agus tús áite a thabhairt dóibh i 
gceantair Ghaeltachta. 

Ar an gcéad dul síos, is deacair na coinníollacha a bhainfeadh le háitíocht lucht 
labhartha na Gaeilge a chur i bhfeidhm agus monatóireacht a dhéanamh orthu. 
Braithfeadh cur i bhfeidhm na gcoinníollacha ar cheannaitheoir na réadmhaoine ina 
dhiaidh sin ar smacht trí thíolacadh. D'fhéadfadh sé seo teacht salach ar chearta 
réadmhaoin bunreachtúla agus ar chearta aonair a bhaineann le teach an teaghlaigh. 

Tugadh le fios go bhfuil neamhréir ann idir an reachtaíocht um Thithíocht Shóisialta 
(Scéim na dTosaíochtaí Ligin) agus na hAchtanna Pleanála agus Forbartha mar a 
bhaineann siad le hoidhreacht theangeolaíoch na Gaeltachta a chosaint, gan aon 
fhoráil i reachtaíocht ná i rialachán tithíochta do thús áite a thabhairt do dhaoine a 
labhraíonn Gaeilge faoin scéim ábhartha na dtosaíochtaí ligin. 

Maidir leis na Scéimeanna tithíochta inacmhainne, léirigh Comhairle Cathrach agus 
Contae Phort Láirge go mbeadh dlús daonra ag teastáil faoi na scéimeanna reatha, 
rud nach mbeadh ann i nGaeltacht an chontae. D’fhéadfaí féachaint ar scéimeanna 
tithíochta inacmhainne i gceantar na Rinne, b’fhéidir, ach ní bheadh aon scéim shoiléir 
ann faoi láthair seachas na forálacha a bhainfeadh le cúrsaí pleanála: go mbeadh 10% 
de thithíocht inacmhainne. I gcás na dtithe samhraidh, d’fhéadfaí coinníollacha teanga 
a chur ar na nithe ach de réir mar a rachadh na tithe seo in aois, dhíolfaí ar an margadh 
iad agus thabharfaí tús áite don phraghas seachas cúrsaí teanga. Bheadh gá súil a 
chaitheamh ar riachtanais na ndaoine áitiúla agus cead pleanála do theach saoire á 
lorg ag iarrthóir. Chuirfí coinníollacha teanga san áireamh sa chás sin. 

 

 

  

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 

Leathanach 75 de 156 
 

8.5 Creat Rialála 
Chuir Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge fáilte roimh bhunú na Meithle ar 
Ghnóthaí Gaeltachta, a bhunaigh Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, 
Spóirt agus Meán agus an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta i mí na 
Bealtaine 2021. Oibreoidh an Chomhairle tríd an ngrúpa seo, in éineacht le 
hionadaithe ón dá Roinn Rialtais, Údarás na Gaeltachta agus na seacht nÚdarás 
Áitiúla eile le Ceantair Ghaeltachta, chun tacar comhsheasmhach beartas agus 
nósanna imeachta a fhorbairt chun déileáil le saincheisteanna atá ina n-ábhair imní 
inár bpobail Ghaeltachta. 

D’fháiltigh an Chomhairle na treoirlínte reachtúla a tugadh isteach, faoi alt 28 den Acht 
um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú), chun aghaidh a thabhairt go sonrach ar 
bheartas tithíochta agus pleanála fisiciúla i gCeantair Ghaeltachta, chomh maith le 
córais chun beartais den sórt sin a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú. Dúirt an 
Chomhairle go bhféadfadh a leithéid de threoirlíne aghaidh a thabhairt freisin ar 
bhunreachtúlacht agus in-fhorfheidhmitheacht dhlíthiúil choinníollacha cead pleanála 
a bhaineann le cumas áititheoirí áitribh áirithe an Ghaeilge a labhairt (coinníollacha 
áitíochta, comhaontuithe faoi alt 47). 

Luaigh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge go gcuirfeadh sí fáilte freisin 
roimh fhorálacha sonracha a thabhairt isteach sa reachtaíocht um Thithíocht 
Shóisialta (Scéim na dTosaíochtaí Ligin) chun tosaíocht a thabhairt do chainteoirí 
Gaeilge i leithdháileadh tithíochta sóisialta i gceantair Ghaeltachta, chomh maith le 
hiniúchadh ar bhearta inacmhainneachta ar leith i gceantair Ghaeltachta a chuideodh 
le lucht labhartha na Gaeilge réadmhaoin chónaithe a cheannach nó a fhorbairt ina 
bpobail féin. 
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9. Comhairle Contae na Mí 

Tá dhá cheantar Gaeltachta i gContae na Mí: 

1. Ráth Chairn – suite 3.5km soir ó Bhéal Átha Buí; agus 
2. Baile Ghib – thart ar 7km siar ó thuaidh ón Uaimh 

9.1 Ráth Chairn 
Mheas Comhairle Contae na Mí go bhfuil daonra de 156 duine i Ráth Chairn, méadú 
33% ar dhaonáireamh 2011 agus bheifí ag tuar go mbeadh daonra 226 aige faoi 2027 
de réir Phlean Forbartha Chontae na Mí 2021-2027.45  

Bheadh dhá cheantar ar leith i Ráth Chairn, ceartlár an tsráidbhaile ina bhfaighfí an 
siopa, an séipéal, halla an bhaile agus an pháirc CLG chomh maith leis na limistéar 
fiontraíochta agus fostaíochta ag an mbealach isteach go dtí an sráidbhaile ó thuaidh. 
Bheadh áiteanna cónaithe stairiúla a tháinig ó aimsir Choimisiún na Talún agus 
áiteanna cónaithe nua-aimseartha araon fite fuaite idir an dá cheantar. Bheadh an 
bhunscoil lonnaithe ag an mbealach isteach go dtí an sráidbhaile ó dheas agus 
bheadh an mheánscoil, Coláiste Pobail, lonnaithe idir lár an tsráidbhaile agus an 
limistéar fiontraíochta.  

Bheadh forbairt ar Ráth Chairn mar áit lonnaithe ísealdlúis ina bhfuil áiteanna cónaithe 
scoite laistigh de cheapacha aonair. Leanfadh forbairt nua chónaithe an tsráidbhaile 
an múnla seo agus ba é an cineál áirithe forbartha seo a bheadh dílis d’fhoirmeacha 
agus stíleanna fhoirgnimh traidisiúnta na háite a spreagfaí.  

Bheadh an ceantar seo ceaptha a bheith in oiriúint i gcomhair forbartha nua cónaithe 
i gceartlár an tsráidbhaile in aice le crosaire an tsráidbhaile mar aon le feidhmeanna 
lárionaid chun lárionad tráchtála an tsráidbhaile a dhaingniú.   

Bheadh forbraíocht chónaithe ísealdlúis cruinnithe le chéile taobh le lár an tsráidbhaile 
agus measadh gurbh é seo an áit ba chuí le haghaidh réiteach malartach inbhuanaithe 
in ionaid tithe aonair a thógáil ann agus chuirfeadh seo go mór le carachtar tuaithe an 
cheantair a chothú.  

Leagadh amach fís i gcomhair Ráth Chairn i bPlean Forbartha Chontae na Mí 2021-
2027 mar seo a leanas: 

D'fhonn oidhreacht theanga agus chultúrtha Ghaeltacht Ráth Chairn a chur 
chun cinn agus cur le tréithe áirithe agus tús áite an tsráidbhaile agus an 
fhéiniúlacht ar leith a ghabhann leis á treisiú ar shlí a chuireann go mór lena 
shuaithinseacht theanga agus chultúrtha, mar aon le forbraíocht a 
sholáthar, rud a n-éascódh go mbeidh Ráth Chairn in ann forbairt go 
hinbhuanaithe, mar áit chónaithe inar féidir obair nó fiú bheith ar do 
shuaimhneas agus mar áit ar féidir cuairt a thabhairt uirthi agus éagsúlacht 
an cheantair Ghaeltachta ar leith seo á cur chun cinn. Ní spreagfar ach fás 

 
45 Thug Comhairle Chontae na Mí le fios nach raibh sonraí an daonáirimh ar fáil.   

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge

Leathanach 76 de 156



Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 

Leathanach 76 de 156 
 

9. Comhairle Contae na Mí 

Tá dhá cheantar Gaeltachta i gContae na Mí: 

1. Ráth Chairn – suite 3.5km soir ó Bhéal Átha Buí; agus 
2. Baile Ghib – thart ar 7km siar ó thuaidh ón Uaimh 

9.1 Ráth Chairn 
Mheas Comhairle Contae na Mí go bhfuil daonra de 156 duine i Ráth Chairn, méadú 
33% ar dhaonáireamh 2011 agus bheifí ag tuar go mbeadh daonra 226 aige faoi 2027 
de réir Phlean Forbartha Chontae na Mí 2021-2027.45  

Bheadh dhá cheantar ar leith i Ráth Chairn, ceartlár an tsráidbhaile ina bhfaighfí an 
siopa, an séipéal, halla an bhaile agus an pháirc CLG chomh maith leis na limistéar 
fiontraíochta agus fostaíochta ag an mbealach isteach go dtí an sráidbhaile ó thuaidh. 
Bheadh áiteanna cónaithe stairiúla a tháinig ó aimsir Choimisiún na Talún agus 
áiteanna cónaithe nua-aimseartha araon fite fuaite idir an dá cheantar. Bheadh an 
bhunscoil lonnaithe ag an mbealach isteach go dtí an sráidbhaile ó dheas agus 
bheadh an mheánscoil, Coláiste Pobail, lonnaithe idir lár an tsráidbhaile agus an 
limistéar fiontraíochta.  

Bheadh forbairt ar Ráth Chairn mar áit lonnaithe ísealdlúis ina bhfuil áiteanna cónaithe 
scoite laistigh de cheapacha aonair. Leanfadh forbairt nua chónaithe an tsráidbhaile 
an múnla seo agus ba é an cineál áirithe forbartha seo a bheadh dílis d’fhoirmeacha 
agus stíleanna fhoirgnimh traidisiúnta na háite a spreagfaí.  

Bheadh an ceantar seo ceaptha a bheith in oiriúint i gcomhair forbartha nua cónaithe 
i gceartlár an tsráidbhaile in aice le crosaire an tsráidbhaile mar aon le feidhmeanna 
lárionaid chun lárionad tráchtála an tsráidbhaile a dhaingniú.   

Bheadh forbraíocht chónaithe ísealdlúis cruinnithe le chéile taobh le lár an tsráidbhaile 
agus measadh gurbh é seo an áit ba chuí le haghaidh réiteach malartach inbhuanaithe 
in ionaid tithe aonair a thógáil ann agus chuirfeadh seo go mór le carachtar tuaithe an 
cheantair a chothú.  

Leagadh amach fís i gcomhair Ráth Chairn i bPlean Forbartha Chontae na Mí 2021-
2027 mar seo a leanas: 

D'fhonn oidhreacht theanga agus chultúrtha Ghaeltacht Ráth Chairn a chur 
chun cinn agus cur le tréithe áirithe agus tús áite an tsráidbhaile agus an 
fhéiniúlacht ar leith a ghabhann leis á treisiú ar shlí a chuireann go mór lena 
shuaithinseacht theanga agus chultúrtha, mar aon le forbraíocht a 
sholáthar, rud a n-éascódh go mbeidh Ráth Chairn in ann forbairt go 
hinbhuanaithe, mar áit chónaithe inar féidir obair nó fiú bheith ar do 
shuaimhneas agus mar áit ar féidir cuairt a thabhairt uirthi agus éagsúlacht 
an cheantair Ghaeltachta ar leith seo á cur chun cinn. Ní spreagfar ach fás 

 
45 Thug Comhairle Chontae na Mí le fios nach raibh sonraí an daonáirimh ar fáil.   

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 

Leathanach 77 de 156 
 

cónaitheach nádúrtha/orgánach thar shaolré an Phlean Forbartha i 
gcomhréir le Croístraitéis an Phlean Forbartha. 

 
Aimsíodh deiseanna sa Phlean Forbartha chun an sráidbhaile a fhorbairt tuilleadh 
laistigh den shaolré an Phlean, lena n-áiríodh: - 
 

• Acmhainn shuntasach turasóireachta an tsráidbhaile a fhorbairt mar Ghaeltacht 
ar leith, chun cur le forbairt inbhuanaithe an tsráidbhaile, chomh maith leis an 
áit a chur chun cinn mar áit inar féidir an Ghaeilge agus an cultúr go ginearálta 
a chur chun cinn; 

• Na bealaí isteach go dtí an sráidbhaile a fheabhsú agus lár an tsráidbhaile a 
dhaingniú, a chuirfidh le mealltacht Ráth Chairn i gcomhar feidhmeanna nua 
fiontraíochta agus fostaíochta; 

• Cuireann Fóram Forbartha Ghaeltacht na Mí stádas eacnamaíoch Ráth Chairn 
chun cinn agus tá sé mar chuspóir aige tacú leis na bearta a dhíríonn ar fhás 
geilleagrach a ghríosadh. 
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9.2 Baile Ghib 
Mheas Comhairle Contae na Mí go raibh daonra de 81 duine i mBaile Ghib agus bheifí 
ag tuar go mbeadh daonra de 131 aige faoi 2027, de réir Phlean Forbartha Chontae 
na Mí 2021-2027. 

Tháinig logainm Bhaile Ghib ó Dhiméin Bhaile Ghib. Bhí sé mar chuid de Theach 
Bhaile Ghib -  a tógadh sa bhliain 1871, agus an clós feirme chomh maith leis na tailte 
a bhain léi, garraí daingean, foirgnimh feirme agus teach geata ina measc. Forbraíodh 
an sráidbhaile le taobh na diméine sna 1930í nuair a bunaíodh an Ghaeltacht ann. 
Leagadh Teach Bhaile Ghib sa bhliain 1965 agus fágadh an garraí daingean, agus 
roinnt bealaí isteach chuig an diméin lena n-áiríodh bealach foirmiúil ar an taobh thiar 
agus bealach beag ar an taobh thoir, taobh leis an limistéar tionsclaíodh a bheadh ann 
anois. Bheadh fothrach an tí gheata, ar bealach isteach chuig an eastáit é, lonnaithe 
os comhair na bunscoile.  

Chuimseodh na teachíní stairiúla a bhain le diméin Bhaile Ghib an sráidbhaile mar 
aon leis na tithe scoite i stíleanna éagsúla teaghaisí, lena n-áiríodh struchtúr aon urlár 
agus dhá urlár, a mbeadh struchtúir feirme agus tráchtála ar chúl díobh.  

Thacaigh an plean le tabhairt chun críche an eastáit reatha neamhchríochnaithe agus 
le forbairt a dhéanamh ar áiteanna cónaitheacha inlíonta agus cuireadh chun cinn ann 
athchóiriú na bhfoirgneamh feirme stairiúla, a bhainfeadh leis an turasóireacht, ar an 
taobh thoir theas den sráidbhaile.  

Bhreithneofaí forbairt úsáid measctha nuálach freisin a bhainfeadh leis na foirgnimh 
feirme a bhíodh mar cuid den diméin, sa chás go mbeadh san áireamh inti moltaí chun 
úsáid inbhuanaithe a chruthú do na struchtúir stairiúla, tarraingteacha seo.  

Leagadh amach an fhís i gcomhair Bhaile Ghib i bPlean Forbartha Chontae na Mí 
2021-2017 mar seo a leanas: 

 

D'fhonn oidhreacht teanga agus chultúrtha Gaeltacht Bhaile Ghib a chur 
chun cinn agus chun a féiniúlacht fhisiciúil agus a ómós áite a shainmhíniú 
trí bhíthin gnéithe tráchtála agus cónaitheacha i lár an tsráidbhaile a 
chomhdhlúthú agus a threisiú, tógáil ar oidhreacht fhisiciúil Dhiméin Bhaile 
Ghib, as a n-ainmnítear an sráidbhaile, ar bhealach a chuirfidh feabhas ar 
a idirdhealaitheacht teanga agus chultúrtha, fad a dhéanfar soláthar don 
fhorbairt lena dtabharfar deis Baile Ghib a fhorbairt ar bhealach 
inbhuanaithe mar áit tharraingteach le bheith ag cónaí agus ag obair ann, i 
mbun fóillíochta ann agus ag tabhairt cuairte air, fad a léireofar a 
idirdhealaitheacht mar Ghaeltacht. 
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Leagadh amach an fhís i gcomhair Bhaile Ghib i bPlean Forbartha Chontae na Mí 
2021-2017 mar seo a leanas: 

 

D'fhonn oidhreacht teanga agus chultúrtha Gaeltacht Bhaile Ghib a chur 
chun cinn agus chun a féiniúlacht fhisiciúil agus a ómós áite a shainmhíniú 
trí bhíthin gnéithe tráchtála agus cónaitheacha i lár an tsráidbhaile a 
chomhdhlúthú agus a threisiú, tógáil ar oidhreacht fhisiciúil Dhiméin Bhaile 
Ghib, as a n-ainmnítear an sráidbhaile, ar bhealach a chuirfidh feabhas ar 
a idirdhealaitheacht teanga agus chultúrtha, fad a dhéanfar soláthar don 
fhorbairt lena dtabharfar deis Baile Ghib a fhorbairt ar bhealach 
inbhuanaithe mar áit tharraingteach le bheith ag cónaí agus ag obair ann, i 
mbun fóillíochta ann agus ag tabhairt cuairte air, fad a léireofar a 
idirdhealaitheacht mar Ghaeltacht. 

 

 

 

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 

Leathanach 79 de 156 
 

Aimsíodh deiseanna sa Phlean Forbartha chun an sráidbhaile a fhorbairt tuilleadh 
laistigh de shaolré an Phlean, lena n-áiríodh: - 

• Na bealaí isteach chuig an sráidbhaile a fheabhsú, a chuirfidh le féiniúlacht 
Bhaile Ghib don lucht cónaithe, agus feidhmeanna nua fiontraíochta agus 
fostaíochta; 

• Daingniú lárionad tráchtála an tsráidbhaile ar an taobh thoir den sráidbhaile, ag 
comhtháthú athúsáid acmhainneach na struchtúr stairiúil feirme, agus daingniú 
na scoile agus an chlibín tithe i lár an tsráidbhaile mar shuíomh d'fhorbairt 
chónaithe inlíonta; 

• Tá mianach san ascaill stairiúil isteach chuig Teach Bhaile Ghib chun bealach 
taitneamhachta a chruthú a cheanglódh leis na taitneamhachtaí áitiúla. Anuas 
air sin, cuireann Fóram Forbartha Eacnamaíochta Ghaeltacht na Mí; 

• Stádas eacnamaíoch speisialta Ráth Chairn chun cinn agus tá sé mar chuspóir 
aige tacú leis na beartais a dhíríonn ar fhás eacnamaíoch sa sráidbhaile a 
ghríosú. 
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9.3 Beartas Pleanála 
Leagadh amach na beartais agus na cuspóirí maidir le ceantair Ghaeltachta na mí i 
roinn 9.12 de Phlean Forbartha Chontae na Mí, le n-áiríodh an méid seo a leanas: - 

RD POL 28: 

Tionchar dearfach ag an bhforbairt nua go léir sna ceantair Ghaeltachta ar úsáid na 
Gaeilge sa limistéar agus ar oidhreacht chultúrtha an limistéir a chinntiú, agus 
féachaint chuig acmhainn eacnamaíoch agus fhorbartha an limistéir a chomhlíonadh 
ar bhealach cothrom agus inbhuanaithe thar shaolré an Phlean. 

RD POL 29 

É a dhéanamh ina cheangal go gcloífeadh na hiarratais go léir le haghaidh tithe tuaithe 
sna ceantair Ghaeltachta le 'Eolaí na Mí ar Dhearadh Tuaithe'. 

RD OBJ 19 

É a dhéanamh ina cheangal go ndéanfaí “Staidéar Tionchair Teanga” sula bpléitear 
aon iarratas ar thithíocht (i gcomhar forbairtí tithíochta aonair agus iomadúla) sa 
cheantar Gaeltachta. Trí thagairt a dhéanamh do chúlra teanga na n-úsáideoirí nó na 
gcónaitheoirí beartaithe, nó a chaidreamh le cuspóirí forbartha teanga nó cultúrtha na 
ngrúpaí a bhaineann le forbairt na gceantar Gaeltachta nó atá i bhfeighil uirthi, a 
aithint, beidh ar a leithéid de staidéar a chruthú go mbeidh tionchar dearfach ag an 
iarratas ar chur chun cinn agus ar úsáid na Gaeilge mar theanga an phobail. 

 

RD OBJ 20 

Soláthar comharthaí i nGaeilge sna ceantair Ghaeltachta a chur chun cinn maidir le: 

a) sonraí míniúcháin ag pointí iontrála agus imeachta faoi thábhacht chultúrtha na 
limistéar le haghaidh cuairteoirí; 

b) soláthar gach comhartha gnó i nGaeilge, agus; 
c) i dteannta leis na grúpaí ábhartha gairmiúla agus gairme, go mbeadh 

comharthaí ceantálaí agus comharthaí sealadacha eile i nGaeilge. 

 

Tacaíodh leis na beartais agus na cuspóirí sin a thuilleadh sna beartais agus cuspóirí 
i Ráiteas Scríofa do Ráth Chairn agus Baile Ghib in Imleabhar 2 de Phlean Forbartha 
an Chontae. 

RATHC POL 1 

D'fhonn oidhreacht teanga agus chultúrtha Ghaeltacht Ráth Chairn a chur chun cinn 
agus cur le tréithe áirithe agus tús áite an tsráidbhaile, agus an fhéiniúlacht ar leith a 
ghabhann leis á treisiú ar shlí a chuireann go mór lena suaithinseacht teanga agus 
chultúrtha, mar aon le forbraíocht a sholáthar, rud a n-éascódh go mbeidh Ráth Chairn 
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RD OBJ 20 

Soláthar comharthaí i nGaeilge sna ceantair Ghaeltachta a chur chun cinn maidir le: 

a) sonraí míniúcháin ag pointí iontrála agus imeachta faoi thábhacht chultúrtha na 
limistéar le haghaidh cuairteoirí; 

b) soláthar gach comhartha gnó i nGaeilge, agus; 
c) i dteannta leis na grúpaí ábhartha gairmiúla agus gairme, go mbeadh 

comharthaí ceantálaí agus comharthaí sealadacha eile i nGaeilge. 

 

Tacaíodh leis na beartais agus na cuspóirí sin a thuilleadh sna beartais agus cuspóirí 
i Ráiteas Scríofa do Ráth Chairn agus Baile Ghib in Imleabhar 2 de Phlean Forbartha 
an Chontae. 

RATHC POL 1 

D'fhonn oidhreacht teanga agus chultúrtha Ghaeltacht Ráth Chairn a chur chun cinn 
agus cur le tréithe áirithe agus tús áite an tsráidbhaile, agus an fhéiniúlacht ar leith a 
ghabhann leis á treisiú ar shlí a chuireann go mór lena suaithinseacht teanga agus 
chultúrtha, mar aon le forbraíocht a sholáthar, rud a n-éascódh go mbeidh Ráth Chairn 
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in ann forbairt go hinbhuanaithe, mar áit chónaithe inar féidir cónaí, obair nó fiú bheith 
ar do shuaimhneas agus mar áit ar féidir cuairt a thabhairt uirthi agus éagsúlacht an 
cheantair Ghaeltachta ar leith seo á cur chun cinn. 

RATHC OBJ 4 

É a dhéanamh ina cheangal go ndéantar “Staidéar Tionchair Teanga" sula bpléitear 
aon iarratas ar thithíocht (i gcomhar forbairtí tithíochta aonair agus iomadúla) sa 
cheantar. Trí thagairt a dhéanamh do chúlra teanga na n-úsáideoirí nó na 
gcónaitheoirí atá beartaithe, nó fianaise dá chaidreamh le cuspóirí forbartha teanga 
nó cultúrtha grúpaí a bhaineann le nó atá i bhfeighil fhorbairt na gceantar Gaeltachta, 
beidh ar a leithéid de staidéar a léiriú go mbeidh tionchar dearfach ag an iarratas 
áirithe ar chur chun cinn agus úsáid na Gaeilge mar theanga an phobail. 

RATHC OBJ 12 

Oidhreacht teanga agus chultúrtha na Gaeltachta a chur chun cinn. 

 

GHIB POL 1 

D'fhonn oidhreacht teanga agus chultúrtha Gaeltacht Bhaile Ghib a chur chun cinn 
agus chun a féiniúlacht fhisiciúil agus a ómós áite a shainmhíniú trí bhíthin gnéithe 
tráchtála agus cónaitheacha i lár an tsráidbhaile a chomhdhlúthú agus a threisiú, tógáil 
ar oidhreacht fhisiciúil Dhiméin Bhaile Ghib, as a n-ainmnítear an sráidbhaile, ar 
bhealach a chuirfidh feabhas ar a idirdhealaitheacht teanga agus chultúrtha, fad a 
dhéanfar soláthar don fhorbairt lena dtabharfar deis Baile Ghib a fhorbairt ar bhealach 
inbhuanaithe mar áit tharraingteach le bheith ag cónaí agus ag obair ann, i mbun 
fóillíochta ann agus ag tabhairt cuairte air, fad a léireofar a idirdhealaitheacht mar 
Ghaeltacht. 

GHIB OBJ 4 

É a dhéanamh ina cheangal go ndéantar “Staidéar Tionchair Teanga" sula bpléitear 
aon iarratas ar thithíocht (i gcomhar forbairtí tithíochta aonair agus iomadúla) sa 
cheantar. Trí thagairt a dhéanamh do chúlra teanga na n-úsáideoirí nó na 
gcónaitheoirí atá beartaithe, nó fianaise dá chaidreamh le cuspóirí forbartha teanga 
nó cultúrtha grúpaí a bhaineann le nó atá i bhfeighil fhorbairt na gceantar Gaeltachta, 
beidh ar a leithéid de staidéar a léiriú go mbeidh tionchar dearfach ag an iarratas 
áirithe ar chur chun cinn agus úsáid na Gaeilge mar theanga an phobail. 

GHIB OBJ 6 

Tacú le hÚdarás na Gaeltachta, Fóram Forbartha Eacnamaíochta Ghaeltacht na Mí 
agus forais agus gníomhaireachtaí ábhartha eile i bhforbairt feidhmeanna 
eacnamaíochta inbhuanaithe agus feidhmeanna eacnamaíochta atá bunaithe ar an 
nGaeilge sa cheantar Gaeltachta. 
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9.4 Stair Phleanála (2016-2020) 
Fuair Comhairle Contae na Mí 149 iarratas ar an iomlán ag iarraidh cead pleanála sa 
dá cheantar Gaeltachta le linn na tréimhse 2016-2020. Bhain na hiarratais sin le 
cineálacha éagsúla forbartha amhail cead cónaithe nua, cead tráchtála, cead 
coinneála, cead sínidh ar fhorbairt reatha agus cead a bhaineann le talmhaíocht. 
Dírítear ar iarratais a bhaineann le forbairt nua chónaithe agus thráchtála sa tuairisc 
seo. 

Fuarthas 62 iarratas ar an iomlán a bhain le forbairt nua chónaithe agus thráchtála sa 
tréimhse a leagadh amach. Léirítear miondealú na n-iarratas sin thíos : -  

Réimse Líon na nIarratas Pleanála Ceadaithe Diúltaithe 

Baile Ghib 33 30 3 

Ráth Chairn 29 28 1 

Iomlán 62 58 4 
 

Léiríodh miondealú na n-iarratas de réir cur síos forbartha anseo: - 

Réimse Cónaithe Tráchtála  

Baile Ghib 31 2 

Ráth Chairn 26 3 

Iomlán 57 5 
 

9.5 Measúnú Pleanála: 
Rinneadh measúnú pleanála ar gach iarratas faoi RD POL 28, RD POL 29, RD OBJ 
19, RD OBJ 20 agus tacaíodh leo le haon bheartas agus cuspóir ábhartha sa ráiteas 
scríofa aonair don lonnaíocht. Bheadh an Chomhairle ag brath ar Litir Thacaíochta/ 
Staidéar Tionchair Teanga chun comhlíonadh RD OBJ 19 a léiriú. Litir a bheadh anseo 
ón gComharchumann, de ghnáth, nó ó choiste ina gcuirfí in iúl go gcuirfeadh an t-
iarrthóir – dá n-éireodh leis, le leanúint na Gaeilge agus an chultúir sa cheantar 
Gaeltachta. D’fhreastail na hiarrthóirí ar Choláiste Pobail, an iar-bhunscoil, den chuid 
is mó. Thug Comhairle Contae na Mí le fios nach ndéanfadh sí measúnú teanga ar an 
iarrthóir in ainneoin go bhfuil Oifigeach Gaeilge acu – d’fhágfaí sin leis an 
gComharchumann nó leis an gcoiste áitiúil. Chonacthas dóibh go mbeadh amhlaidh 
ní ba fheiliúnaí le cinntiú go gcuirfeadh an t-iarrthóir le leanúint na teanga agus an 
chultúir.  
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10. Comhairle Contae Chorcaí 

Léirigh Comhairle Contae Chorcaí go ndéanann an tAcht um Pleanáil agus Forbairt 
foráil do phleananna forbartha in Alt 10(2)(m) chun oidhreacht teanga agus cultúrtha 
na Gaeltachta a chosaint lena n-áirítear cur chun cinn na Gaeilge mar theanga an 
phobail, sa chás go bhfuil ceantar Gaeltachta laistigh de cheantar an Phlean 
Forbartha.  

Bheadh dhá cheantar Gaeltachta faoi leith i gContae Chorcaí: - 

• Múscraí; 
• Oileán Chléire 

 
Bhí Comhairle Contae i mbun athbhreithniú a dhéanamh ar Phlean Forbartha an 
Chontae le haird a dhíriú ar threoirlínte náisiúnta agus réigiúnacha eile, lena n-áiríodh: 
- 

• Acht na Gaeltachta (2012); 
• An Creat Náisiúnta Pleanála; 
• Treoirlínte Pleanála Réigiúnaí Réigiún an Deiscirt 
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10.1 Plean Forbartha reatha an Chontae 
Cuireadh an creat um beartas pleanála le haghaidh chosaint na Gaeilge i gCaibidil 12 
“Oidhreacht”, Alt 12.5 “Oidhreacht Chultúrtha” isteach i bPlean Forbartha Contae 
2014. D’aithin an plean go bhfuil oidhreacht chultúrtha shaibhir éagsúil ag Contae 
Chorcaí agus gur sócmhainn shuntasach eacnamaíoch í don chontae.  

Ba é feidhm an Phlean reatha ná “tuilleadh forbartha na sóchmhainní cultúrtha seo a 
spreagadh, feasacht áitiúil ar an oidhreacht agus féiniúlacht chultúrtha a mhéadú agus 
earnáil na turasóireachta cultúrtha a chur chun cinn.” 

Bheadh roinn faoi leith ann don Ghaeltacht agus Oidhreacht Teanga, faoi mhíreanna 
12.5.9 agus 12.5.10 mar seo a leanas: - 

• D’aithin Comhairle Contae Chorcaí tábhacht a n-oidhreacht teanga do phobal 
an Chontae agus d’oidhreacht chultúrtha an Chontae. Tuigeadh go raibh 
codanna de Chontae Chorcaí sa Ghaeltacht – b’ionann seo agus Oileán 
Chléire, agus ceantar siar ó Mhaigh Chromtha agus a luíonn ar theorainn 
Chiarraí ina bhfuil Baile Bhuirne agus Béal Átha an Ghaorthaidh, ceantar ar a 
dtugtar Gaeltacht Mhúscraí. Tugadh le fios go raibh cóireáil speisialta ag 
teastáil ó na ceantair seo chun an oidhreacht teanga agus cultúrtha a chosaint 
gan bac a chur leis an bhforbairt agus freagairt chuí ar dheiseanna agus 
dúshláin. An dúshlán a bheadh ann ná na ceantair seo a chur chun cinn don 
fhorbairt, fad agus a chinnteofaí go dtacódh an fhorbairt leis an oidhreacht 
teanga agus go gcuirfeadh sé leis.  

 
• Bhí cur chuige beartais Phlean Forbartha 2014 don Ghaeltacht bunaithe ar na 

prionsabail seo a leanas: -  
o Ba cheart oidhreacht chultúrtha na gceantair Ghaeltachta a chothú, lena 

n-áiríodh úsáid na Gaeilge; 
o Réamhchoinníoll le haghaidh chothú na Gaeilge mar theanga phobail na 

gceantar sin ab ea pobal a bheadh beomhar ó thaobh na 
heacnamaíochta agus na sochaí de; 

o Aitheantas a thabhairt go bhfuil an gaol idir forbairt agus an Ghaeilge 
agus an cultúr casta – ní féidir é a leigheas le bearta simplí. Bheadh 
tionchar suntasach, ach a bheadh indíreach agus teoranta ag an am 
céanna ag cumhachtaí pleanála ar chosaint agus ar chur chun cinn an 
chultúir; 

o Tugadh le fios go raibh Gaeltachtaí Chorcaí idirspleách ar na ceantair 
níos leithne ina bhfuil siad suite. Ní féidir leo feidhmiú ná iad a thuiscint 
i gceart i leithlisiú geografach. Ba cheart don Ghaeltacht páirt a ghlacadh 
i saol agus folláine an Chontae, an réigiúin agus na tíre. Chomh maith 
leis sin, ba cheart di leas a bhaint as acmhainní na dúiche thart timpeall 
uirthi. 

o Dhéanfadh cur chuige leithliseach, nó cur chuige a chuirfeadh constaicí 
neamhriachtanacha roimh an bhforbairt, damáiste do chothabháil 
fhadtéarmach na Gaeilge agus an chultúir sna ceantair seo sa 
chomhthéacs reatha.  
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Ba é feidhm an Phlean reatha ná “tuilleadh forbartha na sóchmhainní cultúrtha seo a 
spreagadh, feasacht áitiúil ar an oidhreacht agus féiniúlacht chultúrtha a mhéadú agus 
earnáil na turasóireachta cultúrtha a chur chun cinn.” 

Bheadh roinn faoi leith ann don Ghaeltacht agus Oidhreacht Teanga, faoi mhíreanna 
12.5.9 agus 12.5.10 mar seo a leanas: - 

• D’aithin Comhairle Contae Chorcaí tábhacht a n-oidhreacht teanga do phobal 
an Chontae agus d’oidhreacht chultúrtha an Chontae. Tuigeadh go raibh 
codanna de Chontae Chorcaí sa Ghaeltacht – b’ionann seo agus Oileán 
Chléire, agus ceantar siar ó Mhaigh Chromtha agus a luíonn ar theorainn 
Chiarraí ina bhfuil Baile Bhuirne agus Béal Átha an Ghaorthaidh, ceantar ar a 
dtugtar Gaeltacht Mhúscraí. Tugadh le fios go raibh cóireáil speisialta ag 
teastáil ó na ceantair seo chun an oidhreacht teanga agus cultúrtha a chosaint 
gan bac a chur leis an bhforbairt agus freagairt chuí ar dheiseanna agus 
dúshláin. An dúshlán a bheadh ann ná na ceantair seo a chur chun cinn don 
fhorbairt, fad agus a chinnteofaí go dtacódh an fhorbairt leis an oidhreacht 
teanga agus go gcuirfeadh sé leis.  

 
• Bhí cur chuige beartais Phlean Forbartha 2014 don Ghaeltacht bunaithe ar na 

prionsabail seo a leanas: -  
o Ba cheart oidhreacht chultúrtha na gceantair Ghaeltachta a chothú, lena 

n-áiríodh úsáid na Gaeilge; 
o Réamhchoinníoll le haghaidh chothú na Gaeilge mar theanga phobail na 

gceantar sin ab ea pobal a bheadh beomhar ó thaobh na 
heacnamaíochta agus na sochaí de; 

o Aitheantas a thabhairt go bhfuil an gaol idir forbairt agus an Ghaeilge 
agus an cultúr casta – ní féidir é a leigheas le bearta simplí. Bheadh 
tionchar suntasach, ach a bheadh indíreach agus teoranta ag an am 
céanna ag cumhachtaí pleanála ar chosaint agus ar chur chun cinn an 
chultúir; 

o Tugadh le fios go raibh Gaeltachtaí Chorcaí idirspleách ar na ceantair 
níos leithne ina bhfuil siad suite. Ní féidir leo feidhmiú ná iad a thuiscint 
i gceart i leithlisiú geografach. Ba cheart don Ghaeltacht páirt a ghlacadh 
i saol agus folláine an Chontae, an réigiúin agus na tíre. Chomh maith 
leis sin, ba cheart di leas a bhaint as acmhainní na dúiche thart timpeall 
uirthi. 

o Dhéanfadh cur chuige leithliseach, nó cur chuige a chuirfeadh constaicí 
neamhriachtanacha roimh an bhforbairt, damáiste do chothabháil 
fhadtéarmach na Gaeilge agus an chultúir sna ceantair seo sa 
chomhthéacs reatha.  
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Thacódh na cuspóirí sonracha beartais seo a leanas leis seo: 46 - 

 
 

 

 

 

 
  

 
46 Baineadh na cuspóirí Phlean Forbartha Contae seo ó aighneacht Chomhairle Chontae Chorcaí (1 
Nollaig 2021) 
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10.2 Athbhreithnithe ar Phlean Forbartha an Chontae 
Cuireadh fáilte roimh aighneachtaí ag an gcéim réamhdhréachta (Márta 2020) maidir 
le cúrsaí beartais pleanála, lena n-áiríodh na ceantair Oidhreachta Cultúrtha agus 
Gaeltachta. Cuireadh téacs agus cuspóirí nua an Dhréachtphlean le chéile le heolas 
ó na haighneachtaí i gcomhpháirt leis an Oifigeach Gaeilge agus leis an Oifigeach 
Oidhreachta.  

Bheadh sonraí i gCaibidil 16 “Oidhreacht”, Alt 16.4 “Oidhreacht Chultúrtha” a 
bhainfeadh leis an nGaeltacht agus Oidhreacht Chultúrtha i bhfo-alt faoi mhíreanna 
16.4.12 go 16.4.17. Bheadh téacs breise mar chuid de seo ar theorainneacha na 
Gaeltachta i gContae Chorcaí agus lonnaíochtaí faoi leith a bheadh mar chuid den 
Limistéar Pleanála Teanga seo: Oileán Chléire (Ceantar Bardasach Chorcaigh Thiar); 
agus Múscraí (Ceantar Bardasach Mhaigh Chromtha). Chomh maith leis sin, aithníodh 
na Bailte Seirbhísí Gaeltachta (Maigh Chromtha agus Cathair Chorcaí) agus na 
Líonraí Gaeilge a ainmníodh faoi Acht na Gaeltachta (2012).  

Chumhdódh Dréachtphlean 2012 an riachtanas le haghaidh úsáid na n-anailísí 
tionchair teanga le hiarratas pleanála le haghaidh forbraíochtaí móra anois faoi 
chuspóir HE 16-22, arna mholadh ag Údarás na Gaeltachta ag céim réamhdhréachta 
an chomhairliúcháin. Bhainfeadh sé seo le cásanna nach mbeadh tionchar féideartha 
forbartha ar úsáid na Gaeilge mar theanga phobail soiléir láithreach ná ríthábhachtach 
do chinneadh an iarratais.  

Seo thíos cuntas ar an téacs leathnaithe agus an Chuspóir i nDréachtphlean 2021: - 

An Ghaeltacht agus Oidhreacht Teanga: 

Chuir Acht na Gaeltachta (2012) bonn reachtúil faoin Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge, 
2010-2030, agus tugadh aitheantas do na Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta; na 
Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus Líonraí Gaeilge. Laistigh de Chontae Chorcaí, 
roinneadh an Ghaeltacht ina dhá Limistéar Pleanála Teanga: -  

• LPT Oileán Chléire lasmuigh den chósta ag Dún na Séad; agus 
• LPT Mhúscraí a chumhdódh an limistéar siar ó Mhaigh Chromtha agus ar 

theorainn Chiarraí, lena n-áiríodh Baile Bhuirne, Baile Mhic Íre, Cúil Aodha, Ré 
na nDoirí, Cill na Martra, Guagán Barra agus Béal Átha an Ghaorthaidh 

Theastódh cóireáil speisialta ó na ceantair seo chun an oidhreacht teanga agus 
chultúrtha agus go gcuirfí leis. Thug Comhairle Contae Chorcaí aitheantas don 
tábhacht a bhaineann leis an oidhreacht teanga ar fud an Chontae.  

Bheadh ról tábhacht aige chomh maith i bhforfheidhmiú phleananna teanga na LPT 
(Limistéir Phleanála Teanga), go háirithe toisc go mbainfeadh sé le comharthaíocht, 
soláthar seirbhíse, agus pleanáil fhisiceach agus forbairt. Sa bhliain 2019, d’fhoilsigh 
Comhairle Contae Chorcaí Plean Caomhnaithe, Bainistiú agus Léirléamh Mhúscraí a 
thabharfadh léargas iomlánaíoch ar oidhreacht an cheantair seo a bhfuil cultúr uathúil 
aige.  
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Cuireadh fáilte roimh aighneachtaí ag an gcéim réamhdhréachta (Márta 2020) maidir 
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an chomhairliúcháin. Bhainfeadh sé seo le cásanna nach mbeadh tionchar féideartha 
forbartha ar úsáid na Gaeilge mar theanga phobail soiléir láithreach ná ríthábhachtach 
do chinneadh an iarratais.  

Seo thíos cuntas ar an téacs leathnaithe agus an Chuspóir i nDréachtphlean 2021: - 

An Ghaeltacht agus Oidhreacht Teanga: 

Chuir Acht na Gaeltachta (2012) bonn reachtúil faoin Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge, 
2010-2030, agus tugadh aitheantas do na Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta; na 
Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus Líonraí Gaeilge. Laistigh de Chontae Chorcaí, 
roinneadh an Ghaeltacht ina dhá Limistéar Pleanála Teanga: -  

• LPT Oileán Chléire lasmuigh den chósta ag Dún na Séad; agus 
• LPT Mhúscraí a chumhdódh an limistéar siar ó Mhaigh Chromtha agus ar 

theorainn Chiarraí, lena n-áiríodh Baile Bhuirne, Baile Mhic Íre, Cúil Aodha, Ré 
na nDoirí, Cill na Martra, Guagán Barra agus Béal Átha an Ghaorthaidh 

Theastódh cóireáil speisialta ó na ceantair seo chun an oidhreacht teanga agus 
chultúrtha agus go gcuirfí leis. Thug Comhairle Contae Chorcaí aitheantas don 
tábhacht a bhaineann leis an oidhreacht teanga ar fud an Chontae.  

Bheadh ról tábhacht aige chomh maith i bhforfheidhmiú phleananna teanga na LPT 
(Limistéir Phleanála Teanga), go háirithe toisc go mbainfeadh sé le comharthaíocht, 
soláthar seirbhíse, agus pleanáil fhisiceach agus forbairt. Sa bhliain 2019, d’fhoilsigh 
Comhairle Contae Chorcaí Plean Caomhnaithe, Bainistiú agus Léirléamh Mhúscraí a 
thabharfadh léargas iomlánaíoch ar oidhreacht an cheantair seo a bhfuil cultúr uathúil 
aige.  

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 

Leathanach 87 de 156 
 

Thacódh Comhairle Contae Chorcaí le fís Údarás na Gaeltachta chun “pobal agus 
geilleagar bríomhar, bisiúil inbhuanaithe Gaeltachta a fhorbairt agus chun an Ghaeilge 
a neartú agus a chaomhnú mar phríomhtheanga phobal na Gaeltachta ionas go 
mbeidh an Ghaeltacht ina réigiún de chéad scoth” agus chun “pobal rathúil 
inbhuanaithe Gaeltachta a chothú, arb í an Ghaeilge an phríomhtheanga, agus ina 
bhfuil an geilleagar láidir a úsáideann gach acmhainn atá ar fáil go hinbhuanaithe agus 
áit a bhfuil caighdeán saoil den chéad scoth ar fáil”.  

D’aithin an Plean bonn beag fostaíochta na gceantar Gaeltachta agus na dúshláin 
uathúla a bheadh rompu. Aithníodh go bhféadfadh an turasóireacht ról tábhachtach a 
imirt i bpróifíl fostaíochta na bpobal Gaeltachta, dírithe ar an oidhreacht uathúil féin, 
lena n-áiríodh an traidisiún teanga, ceol agus earnáil na ceardaíochta traidisiúnta in 
áit a bhfuil tírdhreach iontach. Bheadh deiseanna ann chun nascacht agus sineirgí 
níos fearr a chruthú idir pobal labhartha na Gaeilge sa Chontae (44.9%) lasmuigh de 
na ceantair Ghaeltachta agus an taithí thumthach Gaeltachta. Laistigh de na ceantair 
Ghaeltachta bheadh táirgeoirí bia agus ceardaíochta a bheadh mór le rá agus a 
chuirfeadh leis an eispéireas foriomlán agus an cultúr a bheadh ar fáil ar Oileán Chléire 
agus i Múscraí.  

Chuir na bealaí siúlóide, leithéidí Slí Ghaeltacht Mhúscraí go mór leis an mbonneagar 
turasóireachta agus thacódh an Plean le tuilleadh bealaí siúlóide agus rotharbhealaí 
sa dhá cheantar Gaeltachta, lena n-áireofaí bonneagar “crua” agus “bog” le haghaidh 
eachtraíocht lasmuigh, spórt, fóillíochta arbh fhéidir leis taithí na dturasóirí sa cheantar 
a fheabhsú.  

Bheadh cur chuige beartais an Phlean Forbartha don Ghaeltachta bunaithe ar na 
prionsabail seo: - 

• Ba cheart oidhreacht chultúrtha na gceantair Ghaeltachta a chothú, lena n-
áireofaí úsáid na Gaeilge; 

• Réamhchoinníoll le haghaidh chothú na Gaeilge mar theanga phobail na 
gceantar sin – pobal a bheadh beomhar ó thaobh na heacnamaíochta agus na 
sochaí de agus ardchaighdeán maireachtála; 

• Aithint go bhfuil an gaol idir forbairt agus an Ghaeilge agus an cultúr casta agus 
nach féidir é a leigheas le bearta simplí, agus go mbeadh tionchar suntasach, 
ach indíreach agus teoranta ag an am céanna, ag cumhachtaí pleanála ar 
chosaint agus cur chun cinn an chultúir; 

• Tá na Gaeltachtaí idirspleách ar na ceantair níos leithne ina bhfuil siad suite. 
Ní féidir leo feidhmiú ná iad a thuiscint i gceart i leithlisiú geografach. Ba cheart 
do na Gaeltachtaí páirt a ghlacadh i saol agus folláine an Chontae, an réigiúin 
agus na tíre. Chomh maith leis sin, ba cheart dóibh leas a bhaint as acmhainní 
na dúiche thart timpeall orthu; 

• Chomhordódh Comhairle Contae Chorcaí forfheidhmiú phleananna teanga na 
LPT le hÚdarás na Gaeltachta ach go háirithe toisc go mbainfidís siad le 
comharthaíocht, soláthar seirbhíse mar aon le pleanáil fisiciúil agus forbairt;  

• Dhéanfadh cur chuige leithliseach, nó cur chuige a chuirfeadh constaicí 
neamhriachtanacha roimh an bhforbairt, damáiste do chothabháil 
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fhadtéarmach na Gaeilge agus an chultúir sna ceantair seo sa chomhthéacs 
reatha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge

Leathanach 88 de 156



Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 

Leathanach 88 de 156 
 

fhadtéarmach na Gaeilge agus an chultúir sna ceantair seo sa chomhthéacs 
reatha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 

Leathanach 89 de 156 
 

Cur Chuige Criosaithe 

Tugadh spriocanna fáis do na príomhshráidbhailte de Bhéal Átha an Ghaorthaidh 
agus Baile Mhic Íre/ Baile Bhuirne agus sráidbhaile Chill na Martra faoin gcroístraitéis. 
Cuireadh téacs breise sa Dréachtphlean a tháinig ó na haighneachtaí ag Céim an 
Réamhdhréachta.  

Pléadh le hOileán Chléire faoi Alt 2.26 in Iml. 2, Cuid 2 Ceantar Bardasach Chorcaigh 
Thiar. Léirigh an téacs breise críochnú na n-oibreacha ar fhorbairt mol digiteach ar an 
Oileán de réir Aighneacht an Údaráis. Cuireadh téacs nuashonraithe leis chun léir go 
raibh tacaíochtaí i bhfeidhm chun an t-oileán a chaomhnú mar Ghaeltacht fheidhmiúil. 
Rinneadh tagairt ann chomh maith gur cuireadh Plean Teanga Oileán Chléire faoi 
bhráid Roinn na Gaeltachta lena fhaomhadh agus d’fhaomhadh ó shin é.  

 

Leasuithe Molta a cuireadh in Alt 12(4) Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh, 
24 Meán Fómhair 2021.  

Moladh sraith eile nuashonraithe ar an téacs i ndiaidh an chomhairliúcháin phoiblí ar 
an Dréachtphlean chun creat beartais na gceantar Gaeltachta a neartú le leasuithe 
atá mar chuid d’Alt 12(4) Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh agus dhéanfadh na 
Comhaltaí athbhreithniú orthu mar chuid den phróiseas déanta Plean Reachtúil.  

Logainmneacha 

Bhí roinn faoi leith sa Phlean Forbartha Contae reatha ó 2014 maidir le tábhacht na 
logainmneacha d’oidhreacht chultúrtha na hÉireann faoi mhír 12.57 7 – 12.5.8 i 
gCaibidil 12. Tacaíodh leis seo agus tagairt á déanamh do bhileog na Comhairle 
“Caomhnú Oidhreacht ár Logainmneacha agus Forbraíochtaí Nua a Ainmniú”: -  

Logainmneacha: 

“Is cuid thábhachtach d’oidhreacht chultúrtha na hÉireann í logainmneacha, rud a 
ndéantar dearmad air go minic. Is foinse luachmhar eolais iad maidir leis an am atá 
caite, ainm a thugann ciall dúinn maidir leis an tírdhreach agus a shonraíonn an 
caidreamh idir pobail agus timpeallachtaí fisiceacha. Is féidir tuiscint a fháil ar 
smaointeoireacht, béaloideas, ginealas, creideamh, saol laethúil agus obair na 
ndaoine a gcónaíonn ar an tírdhreach agus a bhfuil baint acu leis le taighde ar 
logainmneacha. Tá breis agus 5,600 baile fearainn sa Chontae agus breis agus 
10,000 tagairt do logainmneacha Chorcaí arna mbailiú ag Suirbhé Logainmneacha 
Chorcaí. Chuir Comhairle Contae Chorcaí bileog le chéile dar teideal “Caomhnú 
Oidhreacht ar Logainmneacha Forbraíochtaí Nua a Ainmniú”. Is é feidhm an doiciméid 
seo ná úsáid na logainmneacha reatha a spreagadh agus forbraíochtaí cónaithe nua 
agus eile á n-ainmniú”.  
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Cuireadh an téacs seo i nDréachtphlean 2021 chomh maith agus leathnaíodh an mhír 
chun Teorainneacha Bailte Fearainn a chur isteach mar seo a leanas: -  

“Teorainneacha Bailte Fearainn agus Logainmneacha – Is ionann bailte fearainn agus 
bunaonaid riaracháin thírdhreach na hÉireann. Téann siad siar go teorainneacha 
treibhe na Luath-Chríostaíochta ach tá go leor athruithe déanta ar an gcóras le linn na 
gcéadta. Mhapáil an tSuirbhéireacht Ordanáis teorainneacha na mbailte fearainn agus 
mharcáil siar ar léarscáileanna sé orlach le línte de phoncanna. Leanann na poncanna 
seo líne bóthair, srutháin nó teorainn páirce den chuid is mó agus d’fhéadfadh sé 
bheith deacair iad a dhéanamh amach ar an léarscáil, mar sin de. Tá ainmneacha na 
mbailte fearainn i litreacha móra ar an léarscáil. Sna 1830í, bhailigh an tSuirbhéireacht 
Ordanáis logainmneacha Gaelacha agus ansin rinne siad leagan foghraíochta díobh 
i mBéarla do na léarscáileanna. Tháinig ‘Shandrum’ ó ‘Sean Droim’, mar shampla. Is 
cuid thábhachtach d’oidhreacht chultúrtha na hÉireann í logainmneacha, rud a 
ndéantar dearmad air go minic. Is foinse luachmhar eolais iad maidir leis an am atá 
caite, ainm a thugann ciall dúinn maidir leis an tírdhreach agus a shonraíonn an 
caidreamh idir pobail agus timpeallachta fisiceacha. Is féidir tuiscint a fháil ar 
bhéaloideas, ginealas, creideamh, saol laethúil agus obair na ndaoine a gcónaíonn ar 
an tírdhreach agus a bhfuil baint acu leis le taighde ar logainmneacha. Tá breis agus 
5,600 baile fearainn sa Chontae agus breis agus 100,000 tagairt do logainmneacha 
Chorcaí arna mbailiú ag Suirbhé Logainmneacha Chorcaí le haghaidh Chartlann 
Logainmneacha Chorcaí. Chuir Comhairle Chorcaí bileog le chéile darb ainm 
“Caomhnú Oidhreacht ar Logainmneacha agus Forbraíochtaí Nua a Ainmniú”. Feidhm 
an doiciméid seo ná úsáid na logainmneacha reatha a úsáid agus forbraíochtaí agus 
eile á n-ainmniú”.  
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gcéadta. Mhapáil an tSuirbhéireacht Ordanáis teorainneacha na mbailte fearainn agus 
mharcáil siar ar léarscáileanna sé orlach le línte de phoncanna. Leanann na poncanna 
seo líne bóthair, srutháin nó teorainn páirce den chuid is mó agus d’fhéadfadh sé 
bheith deacair iad a dhéanamh amach ar an léarscáil, mar sin de. Tá ainmneacha na 
mbailte fearainn i litreacha móra ar an léarscáil. Sna 1830í, bhailigh an tSuirbhéireacht 
Ordanáis logainmneacha Gaelacha agus ansin rinne siad leagan foghraíochta díobh 
i mBéarla do na léarscáileanna. Tháinig ‘Shandrum’ ó ‘Sean Droim’, mar shampla. Is 
cuid thábhachtach d’oidhreacht chultúrtha na hÉireann í logainmneacha, rud a 
ndéantar dearmad air go minic. Is foinse luachmhar eolais iad maidir leis an am atá 
caite, ainm a thugann ciall dúinn maidir leis an tírdhreach agus a shonraíonn an 
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Chorcaí arna mbailiú ag Suirbhé Logainmneacha Chorcaí le haghaidh Chartlann 
Logainmneacha Chorcaí. Chuir Comhairle Chorcaí bileog le chéile darb ainm 
“Caomhnú Oidhreacht ar Logainmneacha agus Forbraíochtaí Nua a Ainmniú”. Feidhm 
an doiciméid seo ná úsáid na logainmneacha reatha a úsáid agus forbraíochtaí agus 
eile á n-ainmniú”.  
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Beartaíodh na hathruithe seo a dhéanamh ar an ndréachtphlean nuair is gá mar chuid 
de ghlacadh an Phlean Deiridh in 2022 chun leagan Béarla na lonnaíochtaí laistigh de 
cheantair Ghaeltachta a athrú go dtí an leagan Gaeilge.  

Aithníodh na ceantair Ghaeltachta sa Roinn Turasóireachta i nDréachtphlean 2021 de 
réir na cuspóire thuas chomh maith.  

 

 

 

 

 

 

 

Cúrsaí Oibríochtúla 

Ó thaobh na nósanna imeachta de, rinne Comhairle Contae Chorcaí forbairt ar na 
nósanna imeachtaí um bainistíocht forbartha seo a leanas: - 

• Oifigeach Gaeilge a bheadh ar fáil le haghaidh aistriú na ndoiciméad beartas 
agus iarratais bainistíochta forbartha; 

• Go n-úsáidfí aistritheoirí ó Chreat na nAistritheoirí a úsáidtear le haghaidh 
tionscadal aistriúcháin níos mó. Chomh maith leis sin, cuireadh cáipéisíocht 
threorach shoiléir ar fáil don fhoireann uile; 

• Comhlachtaí/ gníomhaireachtaí reachtúla a threorú, chomh maith le comhairlí 
inmheánacha, mar is gá, maidir le hiarratais laistigh de cheantair Ghaeltachta; 

• Níor cuireadh coinníollacha sonracha leis na ceadanna arna n-eisiúint ar Oileán 
Chléire nó laistigh de Ghaeltacht Mhúscraí le deich mbliana anuas;  

• Bheadh líofacht áirithe Gaeilge ag an bPleanálaí Limistéir a dhéanfadh 
measúnú ar an iarratas pleanála, de ghnáth;  

• Níl aon nós imeachta foirmiúil ann maidir le measúnú agus próiseáil iarratais 
laistigh de na ceantair Ghaeltachta i gContae Chorcaí; 

• Cé nach bhfuil caomhnú na Gaeilge laistigh de na ceantair Ghaeltachta mar 
chuid de Scéim na Comhairle um Thosaíocht Cíosa le haghaidh tithíocht 
shóisialta, thug an Chomhairle aird air sin agus iad i mbun pleanála agus 
sealbhaithe na bpleananna; 
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• Iarratais ar ionadaithe ó Chomhairle Contae Chorcaí, Comhalta den fhoireann 
Pleanála um Bainistíocht Forbartha, agus an tOifigeach Gaeilge san áireamh, 
freastal ar an nGrúpa Oibre um Pleanáil na Gaeltachta, arna eagrú ag an Roinn 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta i mí na Bealtaine 2021.  
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10.3 Tithíocht i nGaeltacht Chorcaí 
D’oibrigh an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta go dlúth leis an dá 
Chomhlacht Ceadaithe Tithíochta áitiúil maidir le hainmneacha don dá Scéim 
Cúnaimh Caipitil i mBéal Átha an Ghaorthaidh agus Baile Bhuirne ach leithdháileadh 
na 10 n-aonad ag Cluain Réidh, Baile Bhuirne, mar ba ghnáth, leis an gCóras 
Roghabhunaithe.  

Nuair a fógraíodh forbraíocht Chluain Réidh i mBaile Bhuirne, cuireadh líne bhreise 
leis an Ligean Roghabhunaithe ag cur iarratasóirí ar an eolas go raibh an fhorbraíocht 
sin laistigh de Ghaeltacht Chorcaí dá mba mhian le hiarratasóirí ceadaithe iarratas a 
dhéanamh le cónaí ann. Roinneadh mionsonraí na Scéime go neamhfhoirmiúil le 
hÚdarás na Gaeltachta (a thacaigh le líon na dtionscal áitiúil sa Ghaeltacht) trí 
Oifigeach Gaeilge an Údaráis Áitiúil agus cuireadh comhairleoirí áitiúla ar an eolas 
freisin. Rinneadh iarracht chun iarratasóirí ceadaithe, a raibh spéis acu a bheith ina 
gcónaí i gceantar Gaeltachta, a spreagadh chun iarratas a dhéanamh. Ceapadh go 
meallfadh sé seo daoine, nach mbeadh líofa iad féin ach a mbeadh spéis acu an 
teanga a fhoghlaim nó a gcuid páistí a chur ag scoileanna áitiúla Gaeilge. Bhí an spéis 
ann teoranta, áfach, agus leithdháileadh na dtithe ar fad ach tháinig formhór na 
dtionóntaí ó áiteanna lasmuigh de Bhaile Bhuirne agus ní raibh siad líofa agus ní raibh 
an spéis acu an Ghaeilge a fhoghlaim ná a labhairt.  

Ó thaobh cheist na Gaeilge de agus coinníollacha a mbeadh léi, sheas Comhairle 
Contae Chorcaí an fód faoi chead pleanála sna ceantair Ghaeltachta dóibh siúd arbh 
as na ceantair sin dóibh: maíodh gur thug siad tacaíocht do na hiarratais seo riamh 
agus nach mbeadh sé ina mhíbhuntáiste do hiarratasóirí ach a mhalairt. Tagraíodh do 
thábhacht cheist na Gaeltachta sa phlé ar leasuithe Phlean Forbartha an Chontae 
agus bheifí ag súil go gcuirfí seo san áireamh sa Dhréachtphlean nuair a fhoilseofar é 
gan mhoill in 2022. Sna lonnaíochtaí féin, maíodh nach raibh aon bhac ann ar dhaoine 
ón gceantar cead pleanála a fháil ina gceantar féin agus tugadh le fios go dtacaíonn 
Comhairle Contae Chorcaí le daoine cur fúthu sna ceantair seo. Thug an Chomhairle 
le fios, áfach, nach raibh mórán éilimh ar thithíocht shóisialta i gceantair Ghaeltachta 
Chorcaí go dtí seo, mar sin, níl aon choinníoll ann faoi láthair maidir le tús áite a 
thabhairt d’iarratasóirí a mbeadh Gaeilge acu.  

I gcás Chúil Aodha, mar shampla, dúirt an Chomhairle go raibh siad i mbun 
athchóirithe ar struchtúir lonnaíochta an chontae chun fáil réidh leis na teorainneacha 
tógála agus bhí Cúil Aodha san áireamh sa phlé sin. Bhí cuid mhaith plé le baill thofa 
na Comhairle ar an ábhar seo, lena n-áiríodh liosta de na pobail ar baineadh na 
teorainneacha forbartha díobh, ag tabhairt aitheantas dá dtábhacht agus don ról a 
bheadh acu chomh maith leis na tacaíochtaí airgeadais a bheadh de dhíth orthu. An 
buntáiste a bheadh ann do mhuintir na Gaeltachta dá bhfaighfí réidh leis na 
teorainneacha forbartha ná go mbeadh cead ag muintir na háite cead pleanála a fháil 
ann. Bhainfeadh sé seo go mór le daoine de bhunú na háite a bhfuil páistí acu ar mian 
leo filleadh ar an bhfód dúchais – iad siúd a mbeadh nasc dlúth acu leis na ceantair 
tuaithe seo. Bheadh sé seo an-suntasach d’inbhuanaitheacht na gceantar áitiúil seo 
agus bhainfí leas as. D’oibrigh an Chomhairle go dlúth le Plean Oidhreachta Mhúscraí 
agus bhí cuid mhaith plé ann i dtaca le cúrsaí oidhreachta agus teanga sa phlean sin 
leis na pobail áirithe seo ar fad. 
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Nuair a breathnaíodh ar na hiarratais phleanála a ceadaíodh, áitribh nua a bhí i 148 
díobh agus scartáil, atógáil a bhí sna hiarratais eile agus taispeánadh 3 iarratas ar 
diúltaíodh dóibh ar chúiseanna ar leith, cóireáil uisce ina measc. Dúirt an Chomhairle, 
áfach, nach dtagann cúrsaí uisce faoi scáth na nÚdarás Áitiúil – go deimhin, is í an 
Chomhairle a bhíonn i bhfeighil ar na seirbhísí a reáchtáil i gcomhar le hUisce Éireann, 
ach braitheann an clár infheistíochta caipitil ar mhaoiniú ag leibhéal náisiúnta Uisce 
Éireann chun feabhas a chur ar na seirbhísí uisce seo. Leag an Chomhairle amach 
cuspóir, áfach, sprioc le go mbeadh 30 áitribh ann i mBéal Átha an Ghaorthaidh i 
gceann sé bliana ach go raibh an easpa córais cóireála uisce ina bhac air sin agus go 
raibh an Chomhairle i mbun cainte le hUisce Éireann ina thaobh le linn scríobh na 
tuarascála seo.  

Maidir le ceist na bhfeirmeacha gaoithe, dúirt an Chomhairle má bhíonn ciste pobail 
ann a cheadaíonn cead pleanála, go ndéantar seo trí ghrúpa pobail áitiúil. Leagfaí 
amach tosaíochtaí na feirme gaoithe anseo don phobal féin agus bheadh an grúpa 
seo ag obair i gcomhar leis an bhforbróir air seo. Ní bheadh ról ag an gComhairle sa 
phlé seo, áfach. 

Nuair a ardaíodh ceist faoi chúrsaí léirscáilíochta, Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta 
ach go háirithe, thug an Chomhairle le fios nár cuireadh léarscáileanna i bhfeidhm sna 
ceantair Ghaeltachta ar an gcaoi chéanna toisc gur ceist chultúir a bhí ansin. Dúirt an 
Chomhairle go dtagann a próiseas cinnteoireachta agus cúrsaí léirscáilíochta leis an 
méid a leagadh amach i dtreoirlínte an Aire faoi Alt 28 den Acht um Thithíocht 
Inacmhainne. D’fhreastail an Chomhairle ar riachtanais chun tithíocht a chur ar fáil do 
dhaoine a bheadh ag cur fúthu go háitiúil sa cheantar – bíodh sé sin an Ghaeltacht nó 
an Ghalltacht. Bheadh éifeacht dhearfach aige seo ar mhuintir áitiúla na Gaeltachta, 
go háirithe dóibh siúd a bhainfeadh leas as deontais agus cead pleanála, de réir 
staitisticí na Comhairle a leagtar amach thíos.  

 

Tá 3 fhorbairt reatha leis na Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta sa Cheantar 
Gaeltachta mar seo a leanas: - 

• Cluid – 10 dteach ag Cluain Réidh, Baile Bhuirne, arna gcríochnú in 2020; 
• Comhlacht Tithe Sóisialta agus Forbairt an tSúláin – 3 theach i mBaile Bhuirne 

(Scéim Cúnaimh Caipitil); agus 
• Coiste Tithe Uíbh Laoire Teo – 3 theach i mBéal Átha an Ghaorthaidh (Scéim 

Cúnaimh Caipitil) arna gcríochnú in 2019.  

 

Thug Comhairle Contae Chorcaí le fios go raibh láithreán i mBaile Bhuirne ar féidir idir 
14 agus 15 teach a chur ann. Rinneadh roinnt réamhdhearadh le haghaidh céim 
thosaigh de 10 dteach ach rinneadh an cinneadh an tionscadal a chur ar sos toisc go 
raibh spéis theoranta i bhforbraíocht Cluid agus níor éirigh leis an gComhairle 
cainteoirí Gaeilge a mhealladh chuig an scéim.  
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Maidir le Baile Mhic Íre/ Baile Bhuirne, tá 30 teaghlach ar an liosta tí, agus níl ach 
duine amháin i ndiaidh spéis sa Ghaeilge a thabhairt mar chúis ar an rogha sin. Bhí 
an t-éileamh ar scéimeanna le déanaí íseal, mar a luadh thuas.  

Tá 11 teaghlach ar an liosta tí do Bhéal Átha an Ghaorthaidh agus seachas na haonaid 
do sheanóirí, níor soláthraíodh ach 3 aonad le 5 bliana anuas.  

 

Tairiscintí agus Diúltaithe 2015-2021 le haghaidh Tithe Sóisialta i gceantar 
Mhúscraí47 

Bliain Tairiscintí Diúltaithe Glacadh Áit 

2015 4 2 2 Baile Mhic Íre 

2016 4 3 1 Baile Mhic Íre 

2017 0 0 0 N/B 

2018 0 0 0 N/B 

2019 2 0 2 Béal Átha an Ghaorthaidh 

2020 14 3 11 Baile Bhuirne 

2021 0 0 0 N/B 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
47 Thug Comhairle Contae Chorcaí le fios go bhfuil na figiúirí le haghaidh 2021 cothrom le dáta ach 
d’fhéadfaí réadmhaoine a thairiscint i gceann de na ceantair thuas roimh dheireadh na bliana 2021 
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Oileán Chléire 

Dúirt Comhairle Contae Chorcaí go bhfuil dhá réadmhaoin aici ar Oileán Chléire. 

Bhí 9 n-iarratasóir ag lorg tithíochta ar Oileán Chléire agus bhí 8 n-iarratasóir acu seo 
ina gcónaí ar an mórthír agus iarratasóir amháin ar an oileán.  

 

Ceadanna Pleanála a Tugadh do Thithíocht laistigh de cheantair Ghaeltachta 
Chorcaí, Muscraí agus Oileán Chléire48 

 

 

Ceadanna Pleanála a Diúltaíodh do Thithíocht Laistigh de cheantair Ghaeltachta 
Chorcaí, Múscraí agus Oileán Chléire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 ST (Síneadh Tréimhse) 
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D’aithin Comhairle Contae Chorcaí go ndearnadh roinnt gearáin ar na meáin maidir 
leis an bplean Forbartha Contae agus an tslí ar caitheadh le ceantair Ghaeltachta sna 
Ceantair Bhardasacha. Phléigh Caibidil 16, áfach, leis an mbeartas uileghabhálach 
maidir le ceantair Ghaeltachta in Alt faoi leith: An Ghaeltacht agus Oidhreacht Teanga. 
Bhí an cur chuige criosaithe maidir le húsáid talún do na lonnaíochtaí ísealaicme i 
sráidbhailte Ghaeltachta Mhúscraí agus Oileán Chléire sna himleabhar chuí de chuid 
de na gCeantar Bardasach.  

D’aithin an Chomhairle an mhíshástacht a léirigh daoine ón nGaeltacht maidir le 
tacaíocht ón stát agus ón údarás áitiúil maidir le pleanáil, tithe agus seirbhísí, go 
háirithe mar a léiríodh le gluaiseachtaí cosúil le “Todhchaí na Tuaithe”.  

Léirigh an Chomhairle go bhfuil sí mar chuid de ghrúpa oibre a oibríonn le hOifigigh 
Ghaeilge eile, pleanálaithe agus cleachtóirí ábhartha. Dúirt siad go leanann siad orthu 
ag plé le páirtithe leasmhara maidir leis an mbealach is fearr chun tacú le pobail 
Ghaeltachta, lena n-áiríodh comhoibriú le grúpaí áitiúla Gaeltachta, leithéidí na 
Comharchumainn agus Tuismitheoirí na Gaeltachta. D’oibrigh an Chomhairle leis an 
ngrúpa áitiúil, Acadamh Fódhla i Múscraí, chomh maith chun Plean Oidhreachta 
Mhúscraí a bhfuil duais bainte aige, a chur ar fáil, plean a cheadaigh an tAire.  
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11. Ráiteas Comónta Chomhairlí Contae Chiarraí, Chorcaí, 
Comhairle Contae na Mí agus Comhairle Cathrach agus 
Contae Phort Láirge 
Tháinig Chomhairlí Contae Chiarraí, Chorcaí, Comhairle Contae na Mí agus 
Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge le chéile le ráiteas tosaigh comónta 
inar léirigh siad go raibh pobail Ghaeltachta ar fud na tíre faoi bhrú ollmhór maidir le 
sláine phobal labhartha na Gaeilge. Chonacthas dóibh go mbaineann an brú seo leis 
na ceithre phríomhfhórsa seo a leanas: - 

• An tionchar atá ag daoine nach labhraíonn an Ghaeilge atá ag iarraidh tithe a 
thógáil nó tithe a cheannach sa Ghaeltacht; 

• Inacmhainneacht na dtithe sna limistéir seo; 
• Easpa seirbhísí ar mhaithe le scéimeanna tithíochta ar scála cuí a fhorbairt; 

agus 
• Láithreáin a bheith ar fáil agus srianta ar thithíocht tuaithe 

11.1 Daoine nach labhraíonn Gaeilge a cheannaíonn tithe sa 
Ghaeltacht 
Dúirt na Comhairlí go bhfuil formhór na gceantar Gaeltachta lonnaithe ar, nó in aice 
leis an gcósta agus tá brú suntasach ar na limistéir seo dá bharr ó dhaoine nach 
daoine áitiúla iad, atá ag iarraidh tithe cónaithe, chomh maith le tithe saoire a fhorbairt. 
Tá ceannacháin an stoic tithíochta reatha ar mhaithe le tithe saoire agus ar mhaithe 
le maoin a chur ar cíos go gearrthréimhseach ag cur brú suntasach ar mhargaí áitiúla 
tithíochta. Chomh maith leis sin, thug siad le fios go mbeadh impleachtaí nach beag 
ag cóngarach Ghaeltacht Chontae na Mí do mhórcheantar uirbeach Bhaile Átha Cliath 
maidir le soláthar tithíochta agus inacmhainneacht sa cheantar sin. Chomh maith le 
ceisteanna inacmhainneachta a spreagadh, tá an feiniméan seo ag cur leis an maolú 
leanúnach agus dosheachanta atá ag teacht ar dhaonra lucht labhartha na Gaeilge, 
agus tithe ina raibh cainteoirí Gaeilge ina gcónaí iontu á gceannach ag an margadh 
oscailte ag daoine nach cainteoirí Gaeilge iad.   

11.2 Inacmhainneacht na dtithe sna limistéir seo 
De bharr éileamh láidir agus soláthar teoranta, dúirt na Comhairlí go raibh dúshlán 
suntasach inacmhainneachta maidir le tithíocht i bhformhór na limistéar Gaeltachta. 
Mar thoradh ar air seo, níl acmhainn ach ag cuid de lucht labhartha na Gaeilge 
maireachtáil ina bpobal Gaeltachta féin, fiú más rud é go bhfuil riachtanas tithíochta 
cruthaithe acu, agus bheadh orthu bogadh go háiteanna níos faide i gcéin nach 
mbeadh sa Ghaeltacht. Go réadúil, ní bhainfeadh na bearta inacmhainneachta a 
leagadh amach sa pholasaí Tithíocht do Chách leis na ceantair Ghaeltachta, seachas 
a chás ina mbeadh ar fhorbairtí ar scála mór 10% de tithíocht inacmhainneachta a 
chur ar fáil.  
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11.3 Easpa seirbhísí ar mhaithe le scéimeanna tithíochta ar scála 
cuí a fhorbairt 
Dúirt na Comhairlí nach mbeadh lárionaid daonra móra i gceist le pobail Ghaeltachta 
a mbeadh flúirse seirbhísí iontu. Bheadh éagsúlachta móra idir na seirbhísí uisce atá 
ar fáil ó cheantar go ceantar agus oibríonn nádúr dúchasach na Gaeltachta in aghaidh 
aon fhorbairtí ar scála mór tríd is tríd. Mar gheall air sin, bheadh srian ar an gcumas a 
bheadh ann feabhas a chur ar an soláthar agus chun dul i ngleic leis na dúshláin 
inacmhainneachta. In ainneoin sin, thiocfadh forbairtí ar scála níos mó salach ar 
bhuncharachtar phobail na Gaeltachta. 

11.4 Dúshláin sna Córais Rialála 
Chonacthas do na Comhairleoirí go bhfuil bunchuspóir inmhianaithe ann chun líon na 
gcainteoirí Gaeilge sna Gaeltachtaí a choinneáil ann, a neartú agus a chur in ord 
tosaíochta faoi dhúshláin i roinnt réimsí éagsúla: -  

• Léiríodh sna Pleananna Forbartha reachtúla éagsúla go bhfuil difríochtaí 
suntasacha i bpolasaithe idir na húdaráis áitiúla maidir le cúrsaí tithíochta i 
bpobail Ghaeltachta; 
 

• Tugadh le fios go bhfuil easpa treoirlínte nó creat reachtaíochta ar conas ráitis 
tionchair teanga a ullmhú nó a mheas. Chaithfí treoirlínte nó rialacháin chearta 
agus córas ceart fiosrúcháin a bheith ann do na ráitis (ar nós TIA, Measúnacht 
Tionchair Timpeallachta (EIA), AA, FRIA srl.) Cé a bheadh cáilithe chun iad a 
scríobh, céard ba cheart a bheith iontu agus cén chaoi ar féidir iad a mheas? 

 

• Tháinig sé chun cinn go bhfuil deacair in-fhorfheidhmeacht na gcoinníollacha a 
chur i bhfeidhm a d’éileodh áitíocht ag cainteoirí Gaeilge. Ní fhéadfaí 
forfheidhmiú nó síneadh de choinníoll mar seo a chur i bhfeidhm don dara 
cheannaitheoir den teach. Bheadh a leithéid ag brath ar rialú i dtíolacadh agus 
d’fhéadfadh sé sin ann féin a bheith ag teacht salach ar chearta maoine sa 
Bhunreacht.  

 

• Níl aon chóras deimhnithe náisiúnta ann chun inniúlacht a mheas in úsáid sa 
chóras pleanála. Moladh sampla de chuid Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG) 
de chuid Ollscoil Mhá Nuad a mbeadh cur chuige caighdeánaithe i bhfeidhm 
trínar féidir le comhlacht deimhnithe neamhspleách measúnú a dhéanamh ar 
inniúlacht teanga.  

 

• Dúirt na Comhairlí go bhfuil aimhrialtacht ann idir an reachtaíocht do Thithíocht 
Sóisialta (Scéim Tosaithe Ligin) agus na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 
mar a bhaineann siad le caomhnú oidhreacht theangeolaíoch na Gaeltachta, 
gan aon soláthar sa reachtaíocht nó sna rialacháin Tithíochta chun tosaíocht a 
thabhairt do chainteoirí Gaeilge faoin scéim tosaíochtaí ligin ábhartha.  
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• Dúradh gur gá aghaidh a thabhairt ar ról An Bhord Pleanála (agus Oifig an 
Rialálaí Pleanála) in aon pholasaí/rialacháin phleanála a d’fhéadfaí a fhorbairt 
ag an leibhéal náisiúnta. Bheadh sé tábhachtach go dtabharfadh an Bord aird 
mar is cuí ar na gnéithe sochtheangeolaíocha agus chultúrtha a bhaineann le 
ceadanna pleanála sa Ghaeltacht agus bheadh sé tábhachtach go n-úsáidfidh 
an Bord critéir chuí phleanála teanga nuair a bheadh cásanna pleanála i 
limistéir Ghaeltachta á meas aige. 
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11.5 Moltaí Comhpháirteacha 
Admhaíodh go bhfuil difríochtaí suntasacha idir na polasaithe atá ag údaráis áitiúla 
éagsúla, ag léiriú nádúr ar leith na nGaeltachtaí éagsúla agus tosaíochtaí 
daonlathacha áitiúla. 

D’fháilteodh na húdaráis áitiúla roimh chur chuige ní ba chomhordaithí maidir leis an 
gceist seo agus mholfadh na Comhairlí an beart seo a leanas chun cur chuige níos 
comhsheasamhaí a bhaint amach: -   

1. Ballraíocht agus téarmaí tagartha an Ghrúpa Oibre ar Chúrsaí Pleanála 
Gaeltachta a chur ar bhonn níos foirmiúla; grúpa a thug an Roinn 
Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán le chéile leis an 
Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreacht i mí na Bealtaine 2021. Bhí 
ionadaithe ann ón dá Roinn Rialtais, ó Údarás na Gaeltachta agus ón ocht 
Rialtas Áitiúil a raibh limistéir Ghaeltachta faoina gcúram; 
 

 
2. Treoirlínte reachtúla a thabhairt isteach faoi Alt 28 den Acht um Pleanáil agus 

Forbairt 2000 (arna leasú) chun díriú go sonrach ar thithíocht agus ar pholasaí 
pleanála fisiciúil sna Limistéir Ghaeltachta chomh maith le córais chun a leithéid 
de pholasaithe a chur i ngníomh agus a chur i bhfeidhm; 
 

 
3. Machnamh a dhéanamh ar ullmhú Phleananna Forbartha Áitiúla do gach 

ceantar Gaeltachta ag na húdaráis áitiúla, i gcomhairliúcáin leis na pobail áitiúla 
agus na háisíneachta náisiúnta ábhartha (mar shampla, Údarás na 
Gaeltachta); 
 

 
4. Go n-úsáidfeadh gach údarás áitiúil modh deimhnithe náisiúnta chun inniúlacht 

teanga a mheas, ar nós Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) de chuid Ollscoil 
Mhá Nuad; 
 

 
5. Caighdeáin agus treoirlínte náisiúnta maidir le Ráitis Tosaigh Teanga a 

thabhairt isteach; cén chaoi iad a ullmhú; cén chaoi a ndéanfaí measúnú orthu; 
agus conas athbhreithniú a dhéanamh orthu; 
 

 
6. Forálacha faoi leith a thabhairt isteach sa reachtaíocht a bhainfeadh le tithíocht 

shóisialta (Scéim Tosaíochtaí Ligin) chun tús áite a thabhairt do chainteoirí 
Gaeilge nuair a bheadh tithíocht shóisialta á leithdháileadh sna ceantair 
Ghaeltachta chun oidhreacht teanga na bpobal seo a chosaint; 

 
7. Soiléiriú a lorg ó Oifig an Ard-Aighne ar bhunreachtúlacht agus ar in-

fhorfheidmeacht dlíthiúil choinníollacha cead pleanála ó thaobh cumas 
áititheoirí tí áirithe an Ghaeilge a labhairt (coinníollacha áitíochta, 
comhaontaithe faoi Alt 47 srl.); 
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8. Bearta inacmhainneachta faoi leith a thabhairt isteach do na ceantair 

Ghaeltachta a chabhródh le pobal labhartha na Gaeilge tithe cónaithe a 
cheannach nó a fhorbairt sna limistéir chuí ar mhaithe le hoidhreacht chultúrtha 
ar leith na bpobal sin a chosaint agus chun inbhuanaitheacht na gceantar sin a 
chinntiú amach seo.   
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12. Comhairle Cathrach na Gaillimhe 

Thug Comhairle Cathrach na Gaillimhe le fios go bhfuil stádas Gaeltachta ag 
beagnach leath den chathair ar bhonn achair. Sa daonáireamh is déanaí in 2016, 
mhaígh 41% den daonra go raibh siad in ann an Ghaeilge a labhairt. Thiocfadh laghdú 
mór air seo, dá ndéanfaí é a chainníochtú i leith an mhéid daoine a labhraíonn an 
teanga gach lá taobh amuigh den chóras oideachais. Dúirt ant Chomhairle nuair a 
aithnítear gur féidir an teanga a úsáid go pointe áirithe mar theanga phobail nó 
institiúide sa chathair, aithnítear go fóill go n-úsáidtear í i roinnt líonraí sóisialta, sa 
phobal agus institiúidí oideachais. Dúradh go bhfeidhmíonn an chathair mar ionad 
seirbhíse tacaíochta don cheantar Gaeltachta níos fairsinge i gContae na Gaillimhe. 
Aithníodh freisin go bhfuil an teanga mar chuid lárnach d’oidhreacht chultúrtha na 
cathrach, go dtugann saoránaigh na cathrach tacaíocht di agus mhaígh an Chomhairle 
go dtugann sí tús áite do gach tacaíocht indéanta chun cur leis an bpobal Gaeltachta 
agus an pobal cainteoirí Gaeilge gaolmhara taobh amuigh den Ghaeltacht.  

Dúirt an Chomhairle go raibh beartas ar leith sa Phlean Forbartha Cathrach reatha 
2017-2023 agus sa Dréachtphlean Forbartha Cathrach 2023-2029 a bheadh ar aon 
dul leis an gcuspóir éigeantach sa reachtaíocht phleanála a d’iarrfadh ar údaráis áitiúla 
a chur san áireamh ar mhaithe le ‘oidhreacht theangeolaíoch agus chultúrtha na 
Gaeltachta a chosaint, an Ghaeilge a chur chun cinn san áireamh mar theanga an 
phobail, nuair atá Gaeltacht i limistéar an phlean forbartha’.  

Aithníodh i bPlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017-2023 oidhreacht uathúil 
chultúrtha agus theangeolaíochta na Gaeltachta agus tábhacht níos fairsinge na 
teanga chomh maith le luach gaolmhar an chultúir agus na hoidhreachta don chathair, 
do na ceantair sa chathair san áireamh atá lonnaithe lasmuigh de theorainn na 
Gaeltachta.  
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12.1 Plean Forbartha Chomhairle na Cathrach 
Mír 7.22 Cathair Dhátheangach  

Thug an Plean Forbartha le fios go mbaintear úsáid as an nGaeilge sa chathair ar 
bhonn laethúil, go bhfuil stádas Gaeltachta ag cuid mhór den chathair agus gurb 
ionann ionad seirbhíse an chathair do Ghaeltacht Chonamara. De réir an phlean, 
bheadh daonra 48,905 duine i nGaeltacht Chonamara agus  b’ionann sin agus 48.5% 
de dhaonra iomlán na nGaeltachtaí sa stát. Bheadh cónaí ar thuairim is 15,300 duine 
den daonra sin i mbruachbhaile na cathrach. I ndaonáireamh na bliana 2011, i measc 
chathracha an stáit, bhí an ráta is airde de Ghaeilgeoirí i gCathair na Gaillimhe (44.2%) 
agus is ann a bhí an sciar ba mhó den daonra a labhair Gaeilge gach lá (3.3%). Maidir 
leis seo, bheadh ról tosaíochta ag eagraíochtaí – amhail Gaillimh le Gaeilge, 
Taibhdhearc na Gaillimhe, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Áras na Gaeilge, TG4 agus 
Áras na nGael i gcur chun cinn na teanga sa chathair. D’fhéadfadh an Plean Forbartha 
tacú le soláthar úsáide talún agus an ghné spásúil a bhainfeadh le cothú agus cosaint 
oidhreacht chultúrtha na Gaeltachta.  

Leanfadh an Chomhairle ag tacú le tionscnaimh ar bhonn náisiúnta agus áitiúil chun 
stádas dátheangach na cathrach a dhaingniú, lena n-áireofar aidhmeanna Ghaillimh 
le Gaeilge d’fhonn an stádas oifigiúil ‘Príomhchathair Dhátheangach na hÉireann’ a 
bhaint amach. Chuideodh tionscnaimh na Comhairle le baint amach na haidhme seo 
– mar shampla, bóithre nua, logainmneacha áiteanna cónaithe agus comharthaíocht 
ar aghaidheanna siopaí agus forbairt tráchtála a ainmniú trí Ghaeilge.49 

 

Beartas 7.3 

• Oidhreacht shaintréitheach chultúrtha agus theangeolaíoch Ghaeltachta na 
cathrach a chosaint agus a chur chun cinn. 

• Úsáid na Gaeilge/na comharthaíochta dátheangaí a spreagadh i gcúrsaí 
tráchtála agus san fhearann poiblí. 

• Úsáid na Gaeilge a chur chun cinn de réir mar atá forbairtí nua, bóithre nua 
agus páirceanna nua á n-ainmniú. 

• Éascú a dhéanamh ar fhorbairt bonneagair, a thacaíonn le cur chun cinn 
oidhreacht chultúrtha agus theangeolaíoch na cathrach, más iomchuí. 

• Féachfaidh an Chomhairle le Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta a shainiú 
sa chathair.  

Murab ionann agus formhór na gceantar eile a mbeadh stádas Gaeltachta acu, údarás 
ar leith uirbeach a bheadh sa chathair ina meallfadh na tailte go léir cuspóir ar leith 
um chriosú úsáide talún. Bheadh roinnt criosú ann a thacódh le forbairt cónaithe a 
fhorbairt. Bhainfí láthair agus méid na dtailte criosaithe agus an tacaíocht ghaolmhar 
a shonrófaí sa straitéis lonnaíochta amach tar éis treoir beartais náisiúnta agus 
réigiúnach i gcomhar le Straitéis Tithíochta ar leith Chathair na Gaillimhe a ullmhú. 
Murab ionann agus údaráis áitiúla tuaithe Gaeltachta, ní bheadh aon chuspóirí ar leith 
ann maidir le srian a chur ar cheantair áirithe chun riachtanais tithíochta iad siúd a 
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12.1 Plean Forbartha Chomhairle na Cathrach 
Mír 7.22 Cathair Dhátheangach  

Thug an Plean Forbartha le fios go mbaintear úsáid as an nGaeilge sa chathair ar 
bhonn laethúil, go bhfuil stádas Gaeltachta ag cuid mhór den chathair agus gurb 
ionann ionad seirbhíse an chathair do Ghaeltacht Chonamara. De réir an phlean, 
bheadh daonra 48,905 duine i nGaeltacht Chonamara agus  b’ionann sin agus 48.5% 
de dhaonra iomlán na nGaeltachtaí sa stát. Bheadh cónaí ar thuairim is 15,300 duine 
den daonra sin i mbruachbhaile na cathrach. I ndaonáireamh na bliana 2011, i measc 
chathracha an stáit, bhí an ráta is airde de Ghaeilgeoirí i gCathair na Gaillimhe (44.2%) 
agus is ann a bhí an sciar ba mhó den daonra a labhair Gaeilge gach lá (3.3%). Maidir 
leis seo, bheadh ról tosaíochta ag eagraíochtaí – amhail Gaillimh le Gaeilge, 
Taibhdhearc na Gaillimhe, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Áras na Gaeilge, TG4 agus 
Áras na nGael i gcur chun cinn na teanga sa chathair. D’fhéadfadh an Plean Forbartha 
tacú le soláthar úsáide talún agus an ghné spásúil a bhainfeadh le cothú agus cosaint 
oidhreacht chultúrtha na Gaeltachta.  

Leanfadh an Chomhairle ag tacú le tionscnaimh ar bhonn náisiúnta agus áitiúil chun 
stádas dátheangach na cathrach a dhaingniú, lena n-áireofar aidhmeanna Ghaillimh 
le Gaeilge d’fhonn an stádas oifigiúil ‘Príomhchathair Dhátheangach na hÉireann’ a 
bhaint amach. Chuideodh tionscnaimh na Comhairle le baint amach na haidhme seo 
– mar shampla, bóithre nua, logainmneacha áiteanna cónaithe agus comharthaíocht 
ar aghaidheanna siopaí agus forbairt tráchtála a ainmniú trí Ghaeilge.49 

 

Beartas 7.3 

• Oidhreacht shaintréitheach chultúrtha agus theangeolaíoch Ghaeltachta na 
cathrach a chosaint agus a chur chun cinn. 

• Úsáid na Gaeilge/na comharthaíochta dátheangaí a spreagadh i gcúrsaí 
tráchtála agus san fhearann poiblí. 

• Úsáid na Gaeilge a chur chun cinn de réir mar atá forbairtí nua, bóithre nua 
agus páirceanna nua á n-ainmniú. 

• Éascú a dhéanamh ar fhorbairt bonneagair, a thacaíonn le cur chun cinn 
oidhreacht chultúrtha agus theangeolaíoch na cathrach, más iomchuí. 

• Féachfaidh an Chomhairle le Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta a shainiú 
sa chathair.  

Murab ionann agus formhór na gceantar eile a mbeadh stádas Gaeltachta acu, údarás 
ar leith uirbeach a bheadh sa chathair ina meallfadh na tailte go léir cuspóir ar leith 
um chriosú úsáide talún. Bheadh roinnt criosú ann a thacódh le forbairt cónaithe a 
fhorbairt. Bhainfí láthair agus méid na dtailte criosaithe agus an tacaíocht ghaolmhar 
a shonrófaí sa straitéis lonnaíochta amach tar éis treoir beartais náisiúnta agus 
réigiúnach i gcomhar le Straitéis Tithíochta ar leith Chathair na Gaillimhe a ullmhú. 
Murab ionann agus údaráis áitiúla tuaithe Gaeltachta, ní bheadh aon chuspóirí ar leith 
ann maidir le srian a chur ar cheantair áirithe chun riachtanais tithíochta iad siúd a 

 
49 Baineadh an fhaisnéis seo ó aighneacht Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, Eanáir 2022 

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 

Leathanach 105 de 156 
 

bhfuil inniúlacht láidir acu sa Ghaeilge a éascú agus nuair a bheadh gá measúnachtaí 
tionchair theangeolaíoch a dhéanamh. Ina ionad sin, spreagfaí tithíocht a fhorbairt ar 
an gcriosú ábhartha um úsáid talún, nuair a shaineofaí é sin ar mhaithe le pleanáil 
cheart agus forbairt inbhuanaithe. Dhéanfaí soláthar do na cuspóirí tithíochta siúd i 
gceantair chuí na Gaeltachta agus i gceantair neamh-Ghaeltachta na cathrach. 
Bheadh tithíocht a thoileofaí sa dá cheantar seo sásta glacadh leis an ngnáthbhealach 
soláthair do chách, iad siúd san áireamh ar cainteoirí Gaeilge iad agus iad siúd nach 
cainteoirí Gaeilge iad. 

Chuirfí tacaíocht bheartais dhearfach san áireamh freisin i nDréachtphlean Forbartha 
Chathair na Gaillimhe 2023-29 chun cosaint oidhreacht theangeolaíoch agus 
chultúrtha na Gaeltachta agus chothromaíocht na cathrach mar chathair 
dhátheangach a chothú agus a neartú.  

  

 

7.4 Cathair Dhátheangach 

1. Oidhreacht shaintréitheach chultúrtha agus theangeolaíoch na cathrach a 
chosaint agus a chur chun cinn agus leanúint ag tacú le stádas na Gaillimhe 
mar Chathair Dhátheangach agus tábhacht na Gaeilge mar acmhainn 
chultúrtha, phobail agus gheilleagrach a aithint. 

2. Úsáid na Gaeilge a chur chun cinn de réir mar atá forbairtí cónaithe, bóithre 
poiblí agus páirceanna nua á n-ainmniú agus a spreagadh go n-úsáidtear 
comharthaíocht Ghaeilge/dhátheangach san fhearann tráchtála agus poiblí. 

3. Tacú le agus éascú a dhéanamh ar fhorbairt bonneagair, a chuireann 
oidhreacht chultúrtha agus theangeolaíoch na cathrach chun cinn, más 
iomchuí. 

4. Tacú le cur i bhfeidhm Phlean Teanga Chathair na Gaillimhe 2020-2026 agus 
ainmniú na cathrach mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta.  
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Áiríodh léarscáileanna i nDréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe chun na 
codanna sin den chathair lena mbainfeadh stádas Gaeltachta a aibhsiú agus 
aitheantas a thabhairt dóibh. Tugadh aitheantas sa dréachtphlean freisin d’ainmniú na 
cathrach le déanaí mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta. Aithníodh ann freisin Plean 
Teanga Chathair na Gaillimhe 2020-2026 arna fhaomhadh le déanaí agus a léiríodh 
go raibh cathair na Gaillimhe ríthábhachtach mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta i 
bhfianaise a clú sheanbhunaithe ó thaobh na Gaeilge de, agus a suíomh in aice leis 
an gceantar Gaeltachta is mó agus is láidre sa tír. Leanadh ar aghaidh i 
nDréachtphlean Forbartha na Cathrach ag cur leis na beartais arna leagan amach sa 
phlean reatha, agus luadh sa dréachtphlean go dtabharfaí tacaíocht do Phlean 
Teanga Chathair na Gaillimhe 2020-2026, agus d’ainmniú na cathrach mar Bhaile 
Seirbhíse Gaeltachta.  

Rinneadh foráil sa phlean reatha agus sa dréachtphlean araon do réimse beartas agus 
cuspóirí a thacódh le seirbhísí agus bonneagar, lena n-áiríodh cúrsaí iompair, cúrsaí 
oideachas, cúrsaí cultúir, cúrsaí sláinte, cúrsaí tráchtála agus cúrsaí áineasa. Bheadh 
na beartais agus cuspóirí sin den scála iomchuí chun freastal a dhéanamh ar limistéar 
a bheadh níos mó ná an chathair féin agus chun tacú le hinmharthanacht 
mhórcheantar Ghaeltacht na Gaillimhe.  

 

Cultúr  

Dúirt an Chomhairle gur léir ón bplean forbartha agus ón dréachtphlean forbartha 
araon go bhféachfaí ar mhuintir agus ar chultúr na Gaillimhe mar chuid lárnach 
d’fhéiniúlacht na cathrach agus mar cheann de na láidreachtaí is mó a bhaineann léi. 
Mheasfaí go gcuirfeadh oidhreacht shaibhir na cathrach ó thaobh cultúir agus teanga 
de, chomh maith le saol beo bríomhar na cruthaitheachta go mór leis an timpeallacht 
mhaireachtála ar leith do chónaitheoirí agus leis an timpeallacht fháilteach spreagúil 
a mheallfadh cuairteoirí chun na cathrach freisin. Go ginearálta, tugadh aitheantas sna 
beartais d’fhéiniúlacht chultúrtha láidir agus uathúil na cathrach agus aithníodh go 
bhfuil leagáid na Gaeilge ina gné lárnach den fhéiniúlacht sin. Bhí tacaíocht beartais 
ag an bplean forbartha chun leathnú agus forbairt thionscail chultúrtha, thionscail 
ealaíona agus thionscail chruthaitheachta na cathrach a spreagadh, agus chun an 
oidhreacht teangeolaíochta na cathrach a neartú freisin.  

Thug an plean tacaíocht aitheanta chun pleananna tánaisteacha eile amhail 
Everybody Matters: Creatstraitéis um Inbhuanaitheacht Chultúir do Ghaillimh 2016-
25; Plean Oidhreachta Chathair na Gaillimhe; Plean Ealaíona Chathair na Gaillimhe 
agus na cláir ealaíona ghaolmhara a chur chun cinn. Bheadh gach ceann de na 
pleananna sin tiomanta d’oidhreacht agus luach teangeolaíoch na Gaeilge a chur chun 
cinn i gcomhthéacs cultúr a dhéanfadh úsáid phobail agus sóisialta na teanga a chur 
chun cinn tuilleadh.  
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Áiríodh léarscáileanna i nDréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe chun na 
codanna sin den chathair lena mbainfeadh stádas Gaeltachta a aibhsiú agus 
aitheantas a thabhairt dóibh. Tugadh aitheantas sa dréachtphlean freisin d’ainmniú na 
cathrach le déanaí mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta. Aithníodh ann freisin Plean 
Teanga Chathair na Gaillimhe 2020-2026 arna fhaomhadh le déanaí agus a léiríodh 
go raibh cathair na Gaillimhe ríthábhachtach mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta i 
bhfianaise a clú sheanbhunaithe ó thaobh na Gaeilge de, agus a suíomh in aice leis 
an gceantar Gaeltachta is mó agus is láidre sa tír. Leanadh ar aghaidh i 
nDréachtphlean Forbartha na Cathrach ag cur leis na beartais arna leagan amach sa 
phlean reatha, agus luadh sa dréachtphlean go dtabharfaí tacaíocht do Phlean 
Teanga Chathair na Gaillimhe 2020-2026, agus d’ainmniú na cathrach mar Bhaile 
Seirbhíse Gaeltachta.  

Rinneadh foráil sa phlean reatha agus sa dréachtphlean araon do réimse beartas agus 
cuspóirí a thacódh le seirbhísí agus bonneagar, lena n-áiríodh cúrsaí iompair, cúrsaí 
oideachas, cúrsaí cultúir, cúrsaí sláinte, cúrsaí tráchtála agus cúrsaí áineasa. Bheadh 
na beartais agus cuspóirí sin den scála iomchuí chun freastal a dhéanamh ar limistéar 
a bheadh níos mó ná an chathair féin agus chun tacú le hinmharthanacht 
mhórcheantar Ghaeltacht na Gaillimhe.  

 

Cultúr  

Dúirt an Chomhairle gur léir ón bplean forbartha agus ón dréachtphlean forbartha 
araon go bhféachfaí ar mhuintir agus ar chultúr na Gaillimhe mar chuid lárnach 
d’fhéiniúlacht na cathrach agus mar cheann de na láidreachtaí is mó a bhaineann léi. 
Mheasfaí go gcuirfeadh oidhreacht shaibhir na cathrach ó thaobh cultúir agus teanga 
de, chomh maith le saol beo bríomhar na cruthaitheachta go mór leis an timpeallacht 
mhaireachtála ar leith do chónaitheoirí agus leis an timpeallacht fháilteach spreagúil 
a mheallfadh cuairteoirí chun na cathrach freisin. Go ginearálta, tugadh aitheantas sna 
beartais d’fhéiniúlacht chultúrtha láidir agus uathúil na cathrach agus aithníodh go 
bhfuil leagáid na Gaeilge ina gné lárnach den fhéiniúlacht sin. Bhí tacaíocht beartais 
ag an bplean forbartha chun leathnú agus forbairt thionscail chultúrtha, thionscail 
ealaíona agus thionscail chruthaitheachta na cathrach a spreagadh, agus chun an 
oidhreacht teangeolaíochta na cathrach a neartú freisin.  

Thug an plean tacaíocht aitheanta chun pleananna tánaisteacha eile amhail 
Everybody Matters: Creatstraitéis um Inbhuanaitheacht Chultúir do Ghaillimh 2016-
25; Plean Oidhreachta Chathair na Gaillimhe; Plean Ealaíona Chathair na Gaillimhe 
agus na cláir ealaíona ghaolmhara a chur chun cinn. Bheadh gach ceann de na 
pleananna sin tiomanta d’oidhreacht agus luach teangeolaíoch na Gaeilge a chur chun 
cinn i gcomhthéacs cultúr a dhéanfadh úsáid phobail agus sóisialta na teanga a chur 
chun cinn tuilleadh.  
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Geilleagar 

D’aithin Plean Forbartha na Cathrach an luach eacnamaíoch a bhainfeadh leis an 
teanga agus leis an gcultúr teangeolaíoch gaolmhar mar a shainaithníodh sna beartais 
sin a bhí sa phlean a bhain leis an gcultúr oidhreachta agus turasóireachta. Léiríodh i 
roinnt bealaí éagsúla iad lena n-áiríodh an focal labhartha, sa litríocht, i sócmhainní 
ábhartha agus sa cheol, agus déantar iad a chomhtháthú freisin i bhféilire bliantúil na 
bhféilte. Thug Plean Forbartha na Cathrach tacaíocht beartais freisin don Phlean Áitiúil 
Eacnamaíochta agus Pobail (LECP) a mbeadh mar aidhm aige “na buntáistí 
geilleagracha, cultúrtha agus sóisialta a bhaineann le húsáid na Gaeilge a chaomhnú 
agus a chinntiú”.  

 

Oidhreacht Thógtha 

Anuas air sin, áiríodh i bPlean Forbartha na Cathrach beartais maidir le foirgnimh, 
struchtúir agus Limistéir Caomhantais Ailtireachta a chosaint. Ba léiriú díreach ar an 
nGaeilge agus ar an oidhreacht theangeolaíoch iad cuid de na struchtúir seo, agus 
bhain siad go ginearálta freisin le hoidhreacht chultúrtha na Gaeltachta, e.g. an dealbh 
de Phádraic Ó Conaire/an teach inar saolaíodh é; an dealbh de Húicéir na Gaillimhe. 
Bheadh eagraíochtaí a chuireann an Ghaeilge chun cinn lonnaithe i struchtúir eile atá 
faoi chosaint amhail Áras na nGael agus Taibhdhearc na Gaillimhe, agus trí na 
foirgnimh seo a chosaint, cinntítear go bhfuil árais chosanta stairiúla oiriúnacha ag na 
heagraíochtaí seo. 

Dhéanfadh Plean Forbartha na Cathrach caomhnú na struchtúr go léir atá faoi 
chosaint a chur chun cinn trí bheartais tacaíochta. Thabharfadh sé spreagadh do 
dhaoine/eagraíochtaí iarratais a dhéanamh ar dheontais ionchasacha chun oibreacha 
caomhnaithe gaolmhara a dhéanamh. Go háirithe i gcomhthéacs na hoidhreachta 
teangeolaíche, áiríodh leis na deontais seo i mbliana agus anuraidh maoiniú a bhain 
go sonrach le haghaidheanna siopa stairiúla Gaeilge a chaomhnú.  

 

Logainmneacha 

Ceadaíodh sa bheartas i bplean forbartha na cathrach go leanfaí ar aghaidh leis an 
gcleachtas seanbhunaithe a bhainfeadh le hainmneacha Gaeilge amháin a chur ar 
fhorbairtí cónaithe nua, beag beann ar an áit a mbeidís lonnaithe, i.e. i gceantar 
Gaeltachta na cathrach nó taobh amuigh de sin. Áiríodh an méid seo a leanas sa 
bheartas sonrach sin: - 

Cur chun cinn a dhéanamh ar úsáid na Gaeilge agus forbairtí cónaithe nua agus 
bóithre agus páirceanna poiblí á n-ainmniú. 

Cheadaigh an beartas seo do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe coinníollacha a chur 
le deonuithe ceada le haghaidh forbairtí cónaithe. Dá réir sin, rinne sé seo an Coiste 
Logainmneacha, ar a bhfuil ionadaithe ó eagraíochtaí éagsúla ar fud na cathrach a 
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mbainfeadh cúlra agus saineolas éagsúil leo, a éascú ainmneacha Gaeilge a leagan 
ar fhorbairtí tithíochta. 

Rinneadh foráil freisin i mbeartas Phlean Forbartha na Cathrach ar chomharthaíocht 
dhátheangach a chur chun cinn laistigh d’fhorbairtí tráchtála. Measadh gur chabhraigh 
an dá bheartas seo sa phlean forbartha chun an Ghaeilge a choinneáil, a neartú agus 
normalú sa chathair ar fad agus an teanga a dhéanamh níos feiceálaí trí 
chomharthaíocht Ghaeilge a úsáid.  

 

Oideachas 

Rinneadh foráil i bPlean Forbartha na Cathrach do bheartais tacaíochta le haghaidh 
saoráidí oideachais uile. Baineadh tairbhe as an mbeartas áirithe seo ó thaobh 
Gaelscoileanna a sholáthar sa chathair. Chuir an plean forbartha roimhe seo talamh i 
gCnoc na Cathrach in áirithe go sonrach le haghaidh meánscoile. Ina dhiaidh sin, 
d’éascaigh an beartas seo an talamh a fháil tríd an bpróiseas um ordú ceannaigh 
éigeantaigh agus ar deireadh thiar thall, chabhraigh sé chun suíomh buan a fháil le 
haghaidh Choláiste na Coiribe, lena n-áiríodh talamh áineasa agus fóntais in aice 
láimhe a chriosú agus a sholáthar i gceantar Gaeltachta na cathrach. D’éascaigh an 
Plean freisin leis an mbunscoil Gaelscoil Mhic Amhlaigh a thógáil ar shuíomh bunaidh 
na scoile ar Bhóthar na Ceapaí. Bhí beartas an phlean, in éineacht le hidirbheartaíocht 
dhíreach oifigigh na Rannóige Pleanála, ríthábhachtach ó thaobh suíomh mór nua a 
fháil. Athlonnaíodh an scoil chuig an suíomh nua seo a thug deis fáis di, mar aon le 
foirgneamh buan réamhscoile ar leithligh. D’éascaigh an Rannóg Pleanála an fhorbairt 
seo tuilleadh trí thacú le beartas an phlean forbartha agus trí phróiseas sáraithe 
ábhartha a mholadh chun an scoil áirithe seo a cheadú. Cé go raibh an scoil suite 
lasmuigh de theorainn Ghaeltachta na cathrach anois, tugadh aitheantas i mbeartas 
an phlean don tiomantas do chathair dhátheangach agus do na buntáistí a thugann 
tacaíocht beartais do thumadh sa teanga tríd an oideachas. 

Rinneadh foráil i bPlean Forbartha na Cathrach freisin do thacaíocht beartais chun 
leathnú inbhuanaithe Ollscoil na hÉireann, Gaillimh a cheadú, ag tarraingt airde ar 
thiomantas uathúil Ollscoil na hÉireann, Gaillimh d’oideachas a chur ar fáil trí mheán 
na Gaeilge agus ar aidhm na hollscoile freastal a dhéanamh ar an nGaeltacht agus ar 
phobal na Gaeilge, agus campas dátheangach a chruthú. 

Dúirt Comhairle Cathrach na Gaillimhe go raibh beartais an phlean leagtha amach 
chun úsáid agus infheictheacht laethúil na Gaeilge a choinneáil, a neartú agus a 
mhéadú agus chun cosaint a dhéanamh ar an oidhreacht chultúrtha a bhaineann le 
stádas Gaeltachta na cathrach agus ar cháil na cathrach mar chathair dhátheangach. 
Anuas air sin, chomhlíon an rannóg pleanála a dualgais ar fad de bhun Acht na 
dTeangacha Oifigiúla 2003 agus i gcomhréir le Scéim Teanga Comhairle Cathrach na 
Gaillimhe, agus dúradh go bhfoilseofar leagan Gaeilge den phlean freisin.  
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mbainfeadh cúlra agus saineolas éagsúil leo, a éascú ainmneacha Gaeilge a leagan 
ar fhorbairtí tithíochta. 

Rinneadh foráil freisin i mbeartas Phlean Forbartha na Cathrach ar chomharthaíocht 
dhátheangach a chur chun cinn laistigh d’fhorbairtí tráchtála. Measadh gur chabhraigh 
an dá bheartas seo sa phlean forbartha chun an Ghaeilge a choinneáil, a neartú agus 
normalú sa chathair ar fad agus an teanga a dhéanamh níos feiceálaí trí 
chomharthaíocht Ghaeilge a úsáid.  

 

Oideachas 

Rinneadh foráil i bPlean Forbartha na Cathrach do bheartais tacaíochta le haghaidh 
saoráidí oideachais uile. Baineadh tairbhe as an mbeartas áirithe seo ó thaobh 
Gaelscoileanna a sholáthar sa chathair. Chuir an plean forbartha roimhe seo talamh i 
gCnoc na Cathrach in áirithe go sonrach le haghaidh meánscoile. Ina dhiaidh sin, 
d’éascaigh an beartas seo an talamh a fháil tríd an bpróiseas um ordú ceannaigh 
éigeantaigh agus ar deireadh thiar thall, chabhraigh sé chun suíomh buan a fháil le 
haghaidh Choláiste na Coiribe, lena n-áiríodh talamh áineasa agus fóntais in aice 
láimhe a chriosú agus a sholáthar i gceantar Gaeltachta na cathrach. D’éascaigh an 
Plean freisin leis an mbunscoil Gaelscoil Mhic Amhlaigh a thógáil ar shuíomh bunaidh 
na scoile ar Bhóthar na Ceapaí. Bhí beartas an phlean, in éineacht le hidirbheartaíocht 
dhíreach oifigigh na Rannóige Pleanála, ríthábhachtach ó thaobh suíomh mór nua a 
fháil. Athlonnaíodh an scoil chuig an suíomh nua seo a thug deis fáis di, mar aon le 
foirgneamh buan réamhscoile ar leithligh. D’éascaigh an Rannóg Pleanála an fhorbairt 
seo tuilleadh trí thacú le beartas an phlean forbartha agus trí phróiseas sáraithe 
ábhartha a mholadh chun an scoil áirithe seo a cheadú. Cé go raibh an scoil suite 
lasmuigh de theorainn Ghaeltachta na cathrach anois, tugadh aitheantas i mbeartas 
an phlean don tiomantas do chathair dhátheangach agus do na buntáistí a thugann 
tacaíocht beartais do thumadh sa teanga tríd an oideachas. 

Rinneadh foráil i bPlean Forbartha na Cathrach freisin do thacaíocht beartais chun 
leathnú inbhuanaithe Ollscoil na hÉireann, Gaillimh a cheadú, ag tarraingt airde ar 
thiomantas uathúil Ollscoil na hÉireann, Gaillimh d’oideachas a chur ar fáil trí mheán 
na Gaeilge agus ar aidhm na hollscoile freastal a dhéanamh ar an nGaeltacht agus ar 
phobal na Gaeilge, agus campas dátheangach a chruthú. 

Dúirt Comhairle Cathrach na Gaillimhe go raibh beartais an phlean leagtha amach 
chun úsáid agus infheictheacht laethúil na Gaeilge a choinneáil, a neartú agus a 
mhéadú agus chun cosaint a dhéanamh ar an oidhreacht chultúrtha a bhaineann le 
stádas Gaeltachta na cathrach agus ar cháil na cathrach mar chathair dhátheangach. 
Anuas air sin, chomhlíon an rannóg pleanála a dualgais ar fad de bhun Acht na 
dTeangacha Oifigiúla 2003 agus i gcomhréir le Scéim Teanga Comhairle Cathrach na 
Gaillimhe, agus dúradh go bhfoilseofar leagan Gaeilge den phlean freisin.  
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12.2 Ceist na Tithíochta i gcás Ghaeltachtaí na Cathrach 
D'aithin Comhairle Contae na Gaillimhe gur cheist leochaileach a bhí sa tithíocht mar 
aon le ceist na Gaeilge. Dúirt sí go raibh stádas ar leith aici i leith na Gaeltachta toisc 
gur údarás uirbeach í Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus nach bhfuil an discréid 
reachtaíocht aici imfhálú a dhéanamh ar cheantair ar leith, do thithíocht sa chás seo, 
le haghaidh cainteoirí Gaeilge toisc go gceisteodh grúpaí eile a gcuid cearta chun cur 
fúthu sa chathair agus tacaíocht lorg sa chaoi chéanna chomh maith.  

Maidir le húsáid nó feidhm na talún, dúirt an Chomhairle go bhfreastalaíonn sí ar 
chriosanna úsáide talún agus go mbeadh sé seo ar fáil do chách. Ní bheadh 
fadhbanna céanna ag teacht aníos sa chaoi is a dtiocfaidís aníos faoin tuath, áit a 
mbeadh srianta ar chúrsaí tithíochta agus a mbeadh líon beag deiseanna ann chun 
teacht ar thithe. Thagair an Chomhairle don tslí indíreach a mbeadh éifeacht nó 
tionchar ag cúrsaí infheistíochta ar bhonneagair agus ar thacaíocht don Ghaeltacht – 
fearacht na hoibre a bheadh ar bun ag Gaillimh le Gaeilge agus le hOllscoil na 
hÉireann, Gaillimh, mar a luadh thuas. Dar leo, ní fhéadfaí seirbhísí den chineál seo 
a chur ar fáil in áit a mbeadh dlús íseal daonra ann. Thabharfadh na tacaíochtaí seo 
deis do dhaoine leas agus úsáid a bhaint as na hacmhainní bonneagair seo toisc go 
mbeidís in ann freastal ar dhaoine ar dhaoine a mbeadh cónaí orthu i nGaeltacht 
chathair na Gaillimh nó i gceantair Ghaeltachta an chontae féin.  

Arís, chuir an Chomhairle Cathrach béim ar an laghad cumhachta reachtaíochta a 
bheadh acu chun spriocanna i leith chur chun cinn na Gaeilge a thabhairt chun críche 
agus í ag freastal ar cheist na tithíochta agus na Gaeltachta. Thug an Chomhairle le 
fios go raibh tairseach ar líne ag an gComhairle ar a mbeadh dréacht den Phlean 
Forbartha Cathrach agus go mbeadh tacaíochtaí ar fáil i nGaeilge air do dhuine ar bith 
ar mian leis a ghnó a dhéanamh trí Ghaeilge. Dúirt an Chomhairle go bhfaigheann 
siad iarratais cead pleanála i nGaeilge agus go dtugtar freagraí orthu i nGaeilge 
chomh maith.  

Tagraíodh do phlean teanga chathair na Gaillimhe toisc gur rinneadh baile seirbhíse 
Gaeltachta di faoi Acht na Gaeltachta, 2012. Mhaígh sí go raibh ról lárnach aici ó thús 
an phróisis maidir le coistí agus fochoistí a cheapadh agus ó thaobh chur chuige de. 
Bhí baint mhór aici leis an tairiscint a cuireadh amach a bhuaigh Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh chun plean teanga a chur le chéile agus bhí Gaillimh na Gaeilge ag obair i 
gcomhar leo air sin. Lena chois sin, agus an tuarascáil seo á scríobh, bhí an 
Chomhairle ag fanacht ar cheapachán oifigigh phleanála teanga agus dúirt sí go raibh 
ról lárnach acu i bpróiseas ceapacháin an oifigigh Gaeilge.  

Tugadh le fios go raibh aitheantas ann i leith na Gaeilge sa Phlean Forbartha Contae 
ach ba léir nach raibh dualgais ar leith ar an gComhairle ó thaobh cúrsaí tithíochta de. 
Tháinig an Chomhairle leis an méid seo: an fheidhm atá ag an bPlean ná chun luas a 
chur le bearta agus éascaíocht a dhéanamh ar an bpróiseas sin. Ní hí monatóireacht 
ar an nGaeilge an t-aon dualgas a bheadh orthu; roinnfí é seo idir cúpla foras áirithe  
a bheadh ag plé le cúrsaí oideachais, ealaíon agus cultúir - Comhlachas Tráchtála na 
Gaillimhe ina measc.  

Chuir siad in iúl arís nach raibh aon dualgais reachtaíochta orthu tithíocht a chur ar fáil 
do ghrúpa daoine ar leith, mar a bheadh ar bhealaí eile. Dhéanfaí criosú ar thalamh 
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ar bhonn náisiúnta faoi scáth an Chreat Náisiúnta Pleanála agus ní faoi scáth na 
Straitéise Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach. D’eascródh bearta an Phlean 
Forbartha Contae as an dá straitéis sin in éineacht le treoirlínte ó alt 28 de chuid an 
Rialtais. D’aithin an Chomhairle go bhfuil cuid mhaith treorach ann ar fáil dóibh ach dá 
gcuirfí beartas ar fáil do chainteoirí Gaeilge agus áiteanna cónaithe dóibh, bheadh sé 
dodhéanta sa chaoi a bhfuil cúrsaí maidir le criosú agus úsáid na talún faoi láthair. Ba 
é sin a chaoi a ndéantar pleanáil uirbeach. Bíodh sé sin amhlaidh, dúirt an Chomhairle 
nár cheart dul i mbun reachtaíocht chun dreasachtaí agus dualgais a thabhairt chun 
críche toisc nárbh é an bealach ba dhaonlathaí é go mbeadh dualgas reachtúla ar 
dhaoine cinntí pearsanta a dhéanamh – dar leo, chaithfí teacht ar chothromaíocht idir 
seo agus toil na ndaoine i gcoitinne.  

D’ardaigh an Chomhairle an pointe i dtaca le teorainneacha na Gaeltachta chomh fada 
leis an gcathair agus d’ardaigh siad an cheist faoi athbhreithniú a dhéanamh orthu seo 
dá dtabharfaí faoina leithéid de thogra. Maidir le catagóirí Gaeltachta A, B, agus C, 
bheadh cathair na Gaillimhe i gCatagóir C, a dúirt an Chomhairle, rud a léirigh go 
labhraíonn idir 2% agus 3% an Ghaeilge go laethúil. Thagair siad arís do thoil na 
ndaoine agus dreasachtaí – an léiriú dílis a bheadh ann, chonacthas dóibh, a 
mhaíomh go raibh an chathair ar fad ina gceantar Gaeltachta nuair nach labhródh ach 
3% dá daonra an Ghaeilge go laethúil? Bheadh gá breathnú air seo cás ar chás, a 
dúirt an Chomhairle.  

Ar an ábhar sin, i dtaca leis na figiúirí ar bhain an Chomhairle úsáid astu, ní raibh an 
Chomhairle ar an eolas faoi fhigiúirí creidiúnaithe do Ghaeilgeoirí ar leibhéal náisiúnta 
agus Dréachtphlean Forbartha na Cathrach á chur le chéile acu. Bhain siad úsáid as 
figiúirí an daonáirimh agus dúirt siad nach raibh siad ar an eolas faoi aon údarás áitiúil 
eile a thug faoi thograí teangeolaíocha maidir le staitisticí chainteoirí Gaeilge i 
nGaeltachtaí eile. Tugadh le fios, áfach, go raibh beartais éagsúla ag Comhairle 
Contae na Gaillimhe i dtaca leis na ceantair éagsúla Gaeltachta agus dúirt an 
Chomhairle Cathrach go raibh cur chuige níos cliathánaí acusan sa mhéid is go raibh 
gá dóibh talamh Gaeltachta na Cathrach a chur san áireamh, leithéidí an Chaisleáin 
Ghearr agus Bhearna, mar shampla, mar thalamh nach bhféadfaí criosú a dhéanamh 
air. Chonacthas don Chomhairle go ndéanfaí beag is fiú de Ghaeltacht na cathrach 
dá laghdófaí í chuig na ceantair áirithe sin toisc go gcaithfí ceol, cultúr, stair na 
cathrach  a chur san áireamh. Dar leo, sin a leagtar amach sa reachtaíocht; ní ceist 
teanga amháin a bheadh anseo.  

Sa tslí chéanna, maidir le moladh faoi cheathrú Gaeltachta a bhunú i nGaillimh, ar an 
múnla a bhí i mBéal Feirste, dúirt an Chomhairle gurbh fhiú machnamh a dhéanamh 
ar áit nó ceantar a ainmniú dá mba rud é gurbh do chéatadán níos airde ná 2% de 
chainteoirí Gaeilge. D’admhaigh an Chomhairle nach raibh aon saineolas 
teangeolaíoch acu ar an gceist áirithe seo agus go raibh siad ag freagairt na ceiste 
seo ó thaobh úsáid na talún de. Tháinig cúpla rud chun cinn i dtaca leis seo, áfach, 
agus go mbeadh gá machnamh a dhéanamh ar na rudaí seo a leanas: cé go díreach 
a bheadh ag cur fúthu ina leithéid de cheantair: lánúin le teaghlaigh óga?; arbh fhearr 
an ceantar a lonnú i gceantar áirithe a mbeadh dlús ard daonra ann le go mbeadh 
rochtain ann ar áiseanna? B’fhiú grinnscrúdú a dhéanamh ar na nithe seo, dar leis an 
gComhairle.  
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ar bhonn náisiúnta faoi scáth an Chreat Náisiúnta Pleanála agus ní faoi scáth na 
Straitéise Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach. D’eascródh bearta an Phlean 
Forbartha Contae as an dá straitéis sin in éineacht le treoirlínte ó alt 28 de chuid an 
Rialtais. D’aithin an Chomhairle go bhfuil cuid mhaith treorach ann ar fáil dóibh ach dá 
gcuirfí beartas ar fáil do chainteoirí Gaeilge agus áiteanna cónaithe dóibh, bheadh sé 
dodhéanta sa chaoi a bhfuil cúrsaí maidir le criosú agus úsáid na talún faoi láthair. Ba 
é sin a chaoi a ndéantar pleanáil uirbeach. Bíodh sé sin amhlaidh, dúirt an Chomhairle 
nár cheart dul i mbun reachtaíocht chun dreasachtaí agus dualgais a thabhairt chun 
críche toisc nárbh é an bealach ba dhaonlathaí é go mbeadh dualgas reachtúla ar 
dhaoine cinntí pearsanta a dhéanamh – dar leo, chaithfí teacht ar chothromaíocht idir 
seo agus toil na ndaoine i gcoitinne.  

D’ardaigh an Chomhairle an pointe i dtaca le teorainneacha na Gaeltachta chomh fada 
leis an gcathair agus d’ardaigh siad an cheist faoi athbhreithniú a dhéanamh orthu seo 
dá dtabharfaí faoina leithéid de thogra. Maidir le catagóirí Gaeltachta A, B, agus C, 
bheadh cathair na Gaillimhe i gCatagóir C, a dúirt an Chomhairle, rud a léirigh go 
labhraíonn idir 2% agus 3% an Ghaeilge go laethúil. Thagair siad arís do thoil na 
ndaoine agus dreasachtaí – an léiriú dílis a bheadh ann, chonacthas dóibh, a 
mhaíomh go raibh an chathair ar fad ina gceantar Gaeltachta nuair nach labhródh ach 
3% dá daonra an Ghaeilge go laethúil? Bheadh gá breathnú air seo cás ar chás, a 
dúirt an Chomhairle.  

Ar an ábhar sin, i dtaca leis na figiúirí ar bhain an Chomhairle úsáid astu, ní raibh an 
Chomhairle ar an eolas faoi fhigiúirí creidiúnaithe do Ghaeilgeoirí ar leibhéal náisiúnta 
agus Dréachtphlean Forbartha na Cathrach á chur le chéile acu. Bhain siad úsáid as 
figiúirí an daonáirimh agus dúirt siad nach raibh siad ar an eolas faoi aon údarás áitiúil 
eile a thug faoi thograí teangeolaíocha maidir le staitisticí chainteoirí Gaeilge i 
nGaeltachtaí eile. Tugadh le fios, áfach, go raibh beartais éagsúla ag Comhairle 
Contae na Gaillimhe i dtaca leis na ceantair éagsúla Gaeltachta agus dúirt an 
Chomhairle Cathrach go raibh cur chuige níos cliathánaí acusan sa mhéid is go raibh 
gá dóibh talamh Gaeltachta na Cathrach a chur san áireamh, leithéidí an Chaisleáin 
Ghearr agus Bhearna, mar shampla, mar thalamh nach bhféadfaí criosú a dhéanamh 
air. Chonacthas don Chomhairle go ndéanfaí beag is fiú de Ghaeltacht na cathrach 
dá laghdófaí í chuig na ceantair áirithe sin toisc go gcaithfí ceol, cultúr, stair na 
cathrach  a chur san áireamh. Dar leo, sin a leagtar amach sa reachtaíocht; ní ceist 
teanga amháin a bheadh anseo.  

Sa tslí chéanna, maidir le moladh faoi cheathrú Gaeltachta a bhunú i nGaillimh, ar an 
múnla a bhí i mBéal Feirste, dúirt an Chomhairle gurbh fhiú machnamh a dhéanamh 
ar áit nó ceantar a ainmniú dá mba rud é gurbh do chéatadán níos airde ná 2% de 
chainteoirí Gaeilge. D’admhaigh an Chomhairle nach raibh aon saineolas 
teangeolaíoch acu ar an gceist áirithe seo agus go raibh siad ag freagairt na ceiste 
seo ó thaobh úsáid na talún de. Tháinig cúpla rud chun cinn i dtaca leis seo, áfach, 
agus go mbeadh gá machnamh a dhéanamh ar na rudaí seo a leanas: cé go díreach 
a bheadh ag cur fúthu ina leithéid de cheantair: lánúin le teaghlaigh óga?; arbh fhearr 
an ceantar a lonnú i gceantar áirithe a mbeadh dlús ard daonra ann le go mbeadh 
rochtain ann ar áiseanna? B’fhiú grinnscrúdú a dhéanamh ar na nithe seo, dar leis an 
gComhairle.  
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Lena chois sin, cuireadh béim ar an gcaoi nach féidir criosú a dhéanamh ar mhaithe 
le tithíocht a thógáil i gceantair áirithe Ghaeltachta mar gheall ar choinníollacha 
comhshaoil. Bheadh criosú eile i gceist leo siúd, go háirithe agus iad suite i ngiorracht 
ceantair chaomhnaithe. Nuair a ardaíodh ceist i dtaca le tithíocht do mhic léinn, 
leithéidí Dhún agus Gort na Coirbe in aice le campas Ollscoil na hÉireann, Gaillimh – 
a mbeadh in limistéar Gaeltachta – agus an chaoi nach mbeadh daoine ar an eolas 
go mbeidís ag cur fúthu i gceantar Gaeltachta ceal comharthaíochta i nGaeilge, dúirt 
an Chomhairle gur ceadaíodh an lóistín mac léinn is déanaí faoi straitéis forbartha 
tithíochta an Bhord Pleanála ach go raibh ról aici sa phróiseas chomh maith. I 
gcomhthéacs na Gaeltachta, mhol an Chomhairle gur cheart d’ollscoileanna agus 
d’institiúidí oideachais foráil a shníomh isteach san fhís a bheadh acu i leith na Gaeilge 
trí lóistín a chur ar fáil do Ghaeilgeoirí seachas é a chur tríd an bpróiseas pleanála. Ní 
bheadh cuma chomh héigeantach air, mar sin, dá mbeadh cur chuige níos 
comhthoiliúla ann.   
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13. Conradh na Gaeilge 

Dúirt Conradh na Gaeilge go bhfuil sé ag éirí níos deacra do mhuintir na Gaeltachta 
cead pleanála a fháil ina gceantar féin. Dúirt siad go séantar cead pleanála do dhaoine 
ón áit ar an ábhar – dar leis na comhairlí áitiúla – nach bhfuil “riachtanais áitiúil” acu 
agus go bhfuil an sainmhíniú ar céard is ‘riachtanas áitiúil’ ann á chúngú agus á 
thachtadh i rith an ama. Mar gheall air seo, chonacthas do Chonradh na Gaeilge nach 
féidir le lánúin óga cead pleanála a fháil ina gceantar dúchais féin. Thiocfadh sé seo 
salach ar pholasaí an Rialtais ó thaobh na pleanála teanga de, mar a léiríodh in Acht 
na Gaeltachta, 2012.  

Chonacthas do Chonradh na Gaeilge gurbh é an tslí is éifeachtaí chun an fhadhb seo 
a chur ina ceart ná go nglacfaí leis bhfuil ‘riachtanais áitiúil’ ag an té a bhfuil labhairt 
na Gaeilge acu – d’éascódh sé seo an próiseas pleanála do mhuintir na Gaeltachta. 
Mhol Conradh na Gaeilge aon chonstaic bhreise ó thaobh na Gaeilge de, don té arb 
as an áit iad, cead pleanála a fháil sa toghroinn Gaeltachta arb as iad. 

Ba léir don Chonradh an dochar a dhéanann eastáit tithíochta a thógtar don mhargadh 
tráchtála mar aon leis an iomaire tithe saoire a bheith i gceantar Gaeltachta ó thaobh 
an phobail agus na Gaeilge de agus gur gá a bheith an-cháiréiseach ina thaobh seo. 
Chaithfí tithíocht shóisialta agus tithe atá incheannaithe ag an bpobal áitiúil – tithe 
aonair san áireamh – a chur ar fáil do mhuintir na Gaeltachta ina gceantar féin – 
seachas iad a ruaigeadh isteach sna bailte móra máguaird.  

 

13.1 Forbairt Polasaí Náisiúnta do Phleanáil Tithíochta sa 
Ghaeltacht 
Thosaigh Meitheal Ghaeltachta Chonradh na Gaeilge ag plé le hullmhú Polasaí 
Náisiúnta in earrach 2020 ar éileamh a bhí ag teacht óna pobail Ghaeltachta agus ó 
dhíospóireacht a rinneadh ag Ard-Fheis an Chonartha i nGaillimh sa bhliain chéanna. 
Ullmhaíodh dréachtcháipéis mar bhunús don pholasaí agus baineadh leas as an 
gcáipéis sin chun dul i mbun feachtas comhairliúcháin lena pobail Ghaeltachta agus 
pobal na Gaeilge agus trí chéile. Mar chuid den fheachtas comhairliúcháin seo, rinne 
an Conradh teagmháil leanúnach le gach comharchumann Gaeltachta agus le gach 
Coiste Pleanáil Teanga Ghaeltachta. Rinneadh an dréachtcháipéis a sheoladh ag 
Seimineár an Oireachtais 2020 agus eagraíodh seimineár poiblí eile ar an 22 Aibreán 
2020 ar a d’fhreastail daoine ó gach ceantar Gaeltachta.  

D’aithin Conradh na Gaeilge nach féidir dul chun cinn a dhéanamh gan toil pholaitiúil. 
Bhí an Conradh i mbun feachtas stocaireachta ag iarraidh a chuid moltaí a chur chun 
tosaigh. Mar thoraidh air seo, agus ar an gcruinniú leis an Aire Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus Oidhreachta Darragh O’ Brien, bunaíodh Coiste idir an Roinn sin agus an 
Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meáin chun scrúdú a 
dhéanamh ar an bpleanáil sa Ghaeltacht. Mheas an Conradh, áfach, go raibh gá an 
Coiste seo a leathnú amach agus ba laige mhór é nach raibh ionadaíocht ag an 
gConradh agus eagraíochtaí Gaeilge ar an gCoiste seo.  

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge

Leathanach 112 de 156



Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 

Leathanach 112 de 156 
 

13. Conradh na Gaeilge 
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na Gaeltachta, 2012.  
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aonair san áireamh – a chur ar fáil do mhuintir na Gaeltachta ina gceantar féin – 
seachas iad a ruaigeadh isteach sna bailte móra máguaird.  
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Náisiúnta in earrach 2020 ar éileamh a bhí ag teacht óna pobail Ghaeltachta agus ó 
dhíospóireacht a rinneadh ag Ard-Fheis an Chonartha i nGaillimh sa bhliain chéanna. 
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tosaigh. Mar thoraidh air seo, agus ar an gcruinniú leis an Aire Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus Oidhreachta Darragh O’ Brien, bunaíodh Coiste idir an Roinn sin agus an 
Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meáin chun scrúdú a 
dhéanamh ar an bpleanáil sa Ghaeltacht. Mheas an Conradh, áfach, go raibh gá an 
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13.2 Cúiseanna do Polasaí Náisiúnta ar Phleanáil Tithíochta sa 
Ghaeltacht  

1. Titim i líon na gcainteoirí laethúil sa Ghaeltacht 
o Léirigh Daonáireamh na bliana 2016 gur tharla titim thubaisteach 11% i 

líon na gcainteoirí laethúla Gaeltachta sa tréimhse 2011 – 2016 
 

2. Cosaint a dhéanamh ar chearta phobal na Gaeltachta cónaí ina gceantar 
dúchais 
 

3. Cinntiú nach maraítear an Ghaeltacht trí líon mór daoine gan Ghaeilge teacht 
chun cónaí sa cheantar 

o Léirigh taighde go ndéantar dochar do labhairt na Gaeilge nuair a 
thagann grúpa mór daoine aonair agus teaghlaigh gan Ghaeilge chun 
cónaí sa Ghaeltacht 

o Lagaítear an Ghaeilge sa phobal, sa chóras oideachais, in imeachtaí 
pobail agus mar ghnáththeanga labhartha 
 

13.3 Buntáistí le Polasaí Náisiúnta do Phleanáil Tithíochta sa 
Ghaeltacht 
Cinnteacht do phobal na Gaeltachta 

• An cur chuige céanna in úsáid i ngach contae Gaeltachta 

Cinnteacht do na hÚdaráis áitiúla 

• Polasaí comónta i ngach contae a bhfuil ceantar Gaeltachta lonnaithe ann 
• Riachtanais na Gaeltachta aitheanta go foirmiúil i bpolasaí pleanála an 

chontae 
• Polasaí a bheidh ag tacú leis na pleananna teanga i ngach limistéar 

Gaeltachta 

Cinnteacht d’fhorbróirí 

• Eolas cruinn ag forbróirí i ngach limistéar Gaeltachta 
• Sábháil airgid agus ama d’fhorbróirí trí gan a bheith ag plé le scéimeanna 

nach bhfuil ag teacht leis an bpolasaí náisiúnta, i gcomparáid leis an gcóras 
reatha ad hoc gur minic a chríochnaíonn sé os comhar an Bhoird Pleanála nó 
sna cúirteanna 

Deis cur le pobal na Gaeltachta agus stop a chur leis an mbánú tuaithe 
Gaeltachta 

• Chuirfí in athuair leis an líon de phobal na Gaeltachta atá ina gcónaí ina 
bpobal féin 

• Thabharfaí deis do chainteoirí líofa Gaeilge bogadh chun cónaí sa Ghaeltacht 
• Chuirfí leis an ngeilleagar áitiúil agus le forbairt gheilleagar na Gaeltachta 
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13.4 An chúis a mbeadh gá le treoracha sna moltaí ó thaobh an dlí 
de 
Dúirt Conradh na Gaeilge go bhfuil gá na treoracha sna moltaí seo a leanas de bhun 
Alt 31 den Acht um Pleanáil agus Forbairt a cheadaíonn treoir ón Aire chun plean 
forbartha a leasú sa chás: -  

(ba) nach bhfuil plean [forbartha] ar chomhréir leis na nithe seo a leanas— 
(ii) ceanglais shonracha i dtaca le beartas pleanála a shonraítear i 
dtreoirlínte arna n-eisiúint ag an Aire faoi fho-alt (1) d’alt 28. 

 

Thug an Conradh le fios go raibh treoirlínte an Aire faoi alt 28 den Acht maidir le 
pleanáil sa Ghaeltacht an-láidir ach nach raibh siad á gcur i bhfeidhm sna 
pleananna forbartha. Mhol Treoirlínte Uimhir 15 na cuspóirí sainordaitheacha 
seo a leanas a bheith san áireamh sa phlean forbartha ó thaobh na Gaeltachta 
de:- 

i. go mbeadh tionchar dearfach ag an bhforbairt i gceist ar oidhreacht 
teanga agus chultúrtha na Gaeltachta agus gur féidir cur in aghaidh 
chineálacha áirithe forbartha agus forbairtí de mhéadanna áirithe dá 
réir; 

ii. go riarfaí i gcomhair riachtanais an phobail i ndáil le húsáid talún ar 
mhaithe le tithíocht, le poist, le háiseanna áineasa agus áiseanna 
poiblí agus ar mhaithe le straitéis ar leith tithíochta chun freastal ar 
riachtanais mhuintir na Gaeltachta; 

iii. go gcuirfí turasóireacht teanga agus chultúrtha chun cinn go láidir; 
agus 

iv. go gcuirfí úsáid na Gaeilge i gcúrsaí gnó agus poiblí chun cinn. 

 

Leagadh tuilleadh de na beartais seo amach in Iarscríbhinn C de na Treoirlínte 
sin agus aibhsítear ann go mbeadh meascán maith sa phobal Gaeltachta ó 
thaobh aoise de agus go gcuirfí in aghaidh méadú mór Béarlóirí ón taobh 
amuigh. Moladh chomh maith forbairt thráchtála agus chultúrtha na Gaeltachta 
mar Ghaeltacht le béim ar thionscail atá bunaithe ar an teanga agus leagtar béim 
ar mhúineadh na teanga féin. 
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13.5 Moltaí do Pholasaí Náisiúnta do Phleanáil Tithíochta sa 
Ghaeltacht 
ÉILEAMH 1: Go ndéanfaí measúnacht tionchar teanga neamhspleách 

Theastódh rialacháin pleanála de bhun alt 33(3) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 
2000, go mbeadh gá le measúnacht tionchar teanga neamhspleách i gcás gach tí 
bheartaithe, seachas teach do dhuine arb as an toghroinn ó dhúchas iad, agus gach 
saghas forbartha beartaithe eile i gceantar Gaeltachta agus gur gá gur cainteoir 
Gaeilge neamhspleách a bheadh cáilithe sa phleanáil teanga a chuirfeadh le chéile í 
agus go gcruthódh an mheasúnacht sin go rachadh an fhorbairt sin chun sochair 
labhairt na Gaeilge go háitiúil. Bheadh gá an critéir seo a leanas a bheith san áireamh 
in aon tuairisc mheasúnacht tionchar teanga: 

a) Cumas Gaeilge na n-áitritheoirí (ionchais); 
b) Iompraíocht teanga na n-áitritheoirí (ionchais) i.e. gnáth-theanga(cha) baile an 

teaghlaigh; 
c) Aon cheangal atá ag na háitritheoirí (ionchais) le pobal na Gaeilge; 
d) Aon cheangal atá ag na háitritheoirí (ionchais) le hinstitiúidí an phobail áitiúil a 

fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge; 
e) I gcás gnó, an teanga oibre a bheas ag an ngnó sin; 
f) I gcás gnó, an polasaí teanga a bheidh ag an ngnó sin ó thaobh daoine le 

cumas Gaeilge a fhostú; 
g) I gcás gnó, an mbeidh gach seirbhís/ aon seirbhís ar fáil uaidh trí Ghaeilge 

Ní mholfadh Conradh na Gaeilge, áfach, go gcuirfeadh coinníollacha teanga isteach 
ar dhaoine a dhéanann iarratas ar chead pleanála chun teach a thógáil sa toghroinn 
arb aisti ó dhúchas iad ach go mbeadh an gnáthshrian ar an teach sin a dhíol ar 
aghaidh mar a bhaineann le tithe faoin tuath. 

 

ÉILEAMH 2: Go mbeadh an caighdeán cuí sa Ghaeilge ag an duine ag lorg cead 
pleanála 

Mhol Conradh na Gaeilge go dtabharfaí ar ais an deontas tithíochta agus deontas 
labhairt na Gaeilge mar is iad ab fhearr chun an caighdeán cuí Gaeilge a thomhais 
agus a spreagadh. Mhol sé go mbeadh an caighdeán Gaeilge a shásaigh an dá scéim 
sin arís mar shlat tomhais na Gaeilge i gcúrsaí pleanála. 

Dá éagmais sin, mholfadh an Conradh inniúlacht ag TEG B2 nó níos airde sa Ghaeilge 
labhartha mar chaighdeán inghlactha do dhaoine ó lasmuigh den toghroinn. Ní gá do 
dhaoine arb as an toghroinn ó dhúchas iad cumas Gaeilge a léiriú. 

Ba chóir go mbeadh na foghlaimeoirí in ann páirt ghníomhach a ghlacadh i 
ngnáthchomhrá le duine/daoine eile, fad is a théann an comhrá ar aghaidh ar 
ghnáthluas. Bheidís in ann déileáil le réimse leathan ábhar ina leithéid de chomhrá 
chomh maith le hábhair eile ar spéis leo féin iad. Ní hamháin go mbeidís in ann iad 
féin a chur in iúl go sásúil ach bheadh na straitéisí cuí acu le déileáil le rudaí a thagann 
chun cinn nach mbeidís ag súil leo. 
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Ba chóir na hacmhainní cuí a chur ar fáil d’Ollscoil Mhá Nuad leis an scrúdú TEG B2 
don Ghaeilge labhartha a chur ar fáil go tráthrialta agus de réir mar a theastódh sé. 
Ba chóir gach tacaíocht a chur ar fáil don té nach mbeadh cáilithe faoin riachtanas 
áitiúil go mbainidfís TEG B2 amach roimh chur isteach ar chead pleanála. 

Theastódh treoir beartais ón Aire Tithíochta de bhun alt 29/31 den Acht um Pleanáil 
agus Forbairt 2000 go gcaithfí le daoine a thugann an fhianaise chuí (Teastas TEG) 
go mbeadh inniúlacht ag leibhéal B2 nó níos airde sa Ghaeilge labhartha acu amhlaidh 
is go mbeadh riachtanas áitiúil tithíochta acu gan a thuilleadh riachtanais a 
chomhlíonadh agus go gcaithfí go báúil le hiarratais phleanála tithíochta ó na daoine 
sin. 

 

ÉILEAMH 3: Go mbeadh srianta ar eastáit tithíochta agus ar thithe saoire 

Bheadh gá le treoir bheartais ón Aire Tithíochta de bhun alt 29/31 den Acht Pleanála 
go gcaithfí a chruthú go gcuirfeadh an t-eastát go mór le cur chun cinn na Gaeilge mar 
phríomhtheanga an phobail - go mbeadh an Ghaeilge á labhairt mar theanga an tí i 
mbreis is 90% de thithe in eastát tithíochta i limistéir Ghaeltachta i gcatagóirí A agus 
B agus ag 35% de na tithe i limistéir Ghaeltachta i gcatagóir C. 

Mhol an Conradh treoir bheartais ón Aire Tithíochta de bhun alt 29/31 den Acht 
Pleanála go gcuirfí cosc ar ró-fhorbairt tithe saoire chun a chinntiú nach mbeadh níos 
mó ná 10% de na tithe in aon toghroinn ar leith ina dtithe saoire. Dá mbeadh níos mó 
ná 10% de na tithe in aon toghroinn ar leith ina dtithe saoire, ní  bhfaighfí cead pleanála 
i gcomhair a thuilleadh tithe saoire ann. 

 

ÉILEAMH 4: Go mbeadh tithe shóisialta ar fáil do phobal na Gaeltachta 

• Go mbeadh sé de cheart ag daoine a bheadh i dteideal tithe sóisialta a fháil go 
gcuirfí na tithe sin ar fáil dóibh ina bpobal féin. 

• Ba chóir fiosrúcháin a dhéanamh leis na comhairlí contae, ranna stáit agus 
údaráis áitiúla eile le fáil amach cén céatadán reatha de na tithe sna heastáit 
agus sna tithe sóisialta a mbeadh daoine le Gaeilge iontu. 

• Ba chóir scéim tithe sóisialta (aonair) a bheith ann do phobal na Gaeltachta ar 
a gcuid talamh féin nó talamh a muintire. 

• Ba chóir scéimeanna scáththithíochta do dhaoine scothaosta sna pobail áitiúil 
a fhorbairt. 

 

ÉILEAMH 5: Go gcuirfí an phleanáil fhisiciúil i gcomhar leis an bpleanáil teanga 

Ní mór do Roinn na Gaeltachta i gcomhar leis an Roinn Tithíochta taighde a dhéanamh 
maidir le riachtanais tithíochta agus forbartha phobal na Gaeltachta i ngach limistéir 
pleanála teanga agus plean a chur le chéile chun go mbeadh an Ghaeilge ag méadú 
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pleanála teanga agus plean a chur le chéile chun go mbeadh an Ghaeilge ag méadú 
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ó bhliain go chéile mar theanga labhartha laethúil - ag os cionn 67% ar a laghad de 
gach aoisghrúpa den phobal i gcatagóir A agus B agus 35% i gcás catagóir C. 
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• Na cumhachtaí pleanála a tharmligean ó na Comhairlí Contae go dtí Údarás na 
Gaeltachta maidir le limistéir Ghaeltachta. Ceadaíonn Acht na Gaeltachta 2012 
(Alt 8 (6B) den Phríomh-Acht arna chur isteach ag Acht na Gaeltachta 2012, alt 
17) cúraimí pleanála na gComhairlí Contae a bhfuil ceantair Ghaeltachta faoina 
gcúram a tharmligean chuig Rannóg Pleanála Teanga an Údaráis. 

• Mhol an Conradh go sonrach nach dtabharfaí na cumhachtaí seo do Rannóg 
Phleanála Teanga an Údaráis go dtí go mbeadh daoine a bheadh oilte sa 
phleanáil teanga agus sa phleanáil fhisiciúil araon réidh le dul i mbun an 
chúraim. Idir an dá linn mhol sé go bpléadh Roinn na Gaeltachta agus Údarás 
na Gaeltachta go réamhghníomhach le gach iarratas pleanála sa Ghaeltacht 
agus iad ag tacú le hiarrthóirí le Gaeilge. 

 

Mhol an Conradh go mbeadh foireann chuí oilte sa phleanáil teanga ag an mBord 
Pleanála le haon iarratas a bhaineann le limistéar Gaeltachta a phlé. Chas Conradh 
na Gaeilge leis an mBord Pleanála agus pléadh ceisteanna a bhain le fostú cigirí nó 
daoine a mbeadh cáilíocht acu sa phleanáil teanga agus go mbeadh tuiscint acu ar 
chúrsaí sochtheangeolaíochta. Ghlac an Bord Pleanála go raibh rá obair a dhéanamh 
ar an méid sin cé gur thug sé le fios go raibh siad ag feidhmiú de réir agus laistigh de 
na dlíthe pleanála agus gurbh é sin an sprioc a bhí aige. 

D’iarr Conradh na Gaeilge go mbeadh ionadaíocht acu ar an gCoiste idir-rannach idir 
an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meáin agus an 
Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta ach diúltaíodh dó. In ainneoin na 
srianta ó thaobh struchtúir an chórais de, luaigh an Coiste do Chonradh na Gaeilge 
gur botún agus feall a bhí sa chinneadh seo agus go raibh sé de cheart ag an gCoiste 
idir-rannach fóram de chineál éigean eile a chur ar bun. Dúirt Conradh na Gaeilge 
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nach bhféadfadh an Coiste sin feidhmiú i gceart agus tuiscint a bheith aige ar an gcúis 
go bhfuil an t-éileamh ag teacht ar aghaidh gan labhairt le muintir na Gaeltachta agus 
muintir na n-oileán – teastaíonn gníomh agus chaithfí glór na Gaeltachta agus glór 
phobal na Gaeltachta a bheith lárnach ann. Nuair a cuireadh in iúl don Aire nach raibh 
glór ag eagraíochtaí – leithéidí Conradh na Gaeilge agus Tuismitheoirí na Gaeltachta 
– ar an Meitheal a cuireadh le chéile chun ceist thithíochta na Gaeltachta a phlé, dúirt 
an tAire go bhféadfadh na heagraíochtaí seo a gcuid tuairimí a nochtadh mar chuid 
den phróiseas comhairliúcháin poiblí mar gurbh é sin a leagadh amach sa 
reachtaíocht. D’aithin an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta an méid seo 
ach chuir sé ina luí nach údarás pleanála é Conradh na Gaeilge – dúirt sé go raibh sé 
ag déanamh machnaimh air ról Chonradh na Gaeilge sa phróiseas seo agus ar an ról 
a bheadh ag Údarás na Gaeltachta sna cainteanna seo chomh maith.  

Thug Conradh na Gaeilge le fios gur chuir sé córas ar bun le cúpla mí anuas ina raibh 
siad ag faire ar na hiarratais phleanála i ngach ceantar Gaeltachta. De réir mar a 
thagadh cinneadh ar aghaidh, scaip an Conradh an t-eolas ar na comharchumainn 
agus na coistí pleanála teanga áitiúla ach arís, d’admhaigh an Conradh go gcuireann 
an cineál seo oibre brú ar an dream áitiúil. Dúirt siad go bhfuil gá le polasaí náisiúnta 
agus go mbeadh struchtúr aige chomh maith le tacaíocht ón Stát toisc gur léir nach 
bhfuil sé ag obair bhonn córasach mar atá.  
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14. Comharchumann Ráth Chairn Teoranta v An Bord 
Pleanála 

14.1 An Comharchumann 
Bunaíodh Comharchumann Ráth Chairn sa bhliain 1973 le freastal ar chúraimí 
gníomhaíochtaí éagsúla agus ar fhorbairt pobail sa cheantar. Reáchtálann an 
Comharchumann cúrsaí Gaeilge do dhaoine óga agus d’fhoghlaimeoirí fásta, féilte, 
comórtais, imeachtaí sóisialta agus cuirtear seirbhísí éagsúla ar fáil ó ionad an 
Chomharchumainn: siopa, caifé agus teach ósta ina measc.  

Fógraíodh Limistéar Pleanála Teanga Ráth Chairn agus Baile Ghib chun tús a chur 
leis an bpróiseas pleanála teanga i mí na Samhna 2015 agus roghnaíodh 
Comharchumann Ráth Chairn mar cheanneagraíocht chun stiúradh a dhéanamh ar 
an bpróiseas sin.  

Tuigeadh don Chomharchumann go n-aithníonn Comhairle Contae na Mí go bhfuil brú 
ar leith ar Ghaeltacht na Mí de bharr a gcóngaracht do mhórcheantar uirbeach Bhaile 
Átha Cliath agus an brú a chuireann sé sin ar sholáthar agus inacmhainneacht 
tithíochta sa cheantar. Bunaíodh Gaeltacht na Mí ar an bprionsabal gur féidir 
teaghlaigh le Gaeilge a mhealladh isteach sa cheantar chun cur fúthu ann go buan 
agus chun cur le neart na teanga mar theanga phobail mar aon le cultúr dúchasach 
na Gaeltachta. Mar a leagadh amach sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge, 2010 – 2030, 
bheadh gá teaghlaigh le Gaeilge a mhealladh chun na Gaeltachta chun líon na 
gcainteoirí Gaeilge sa Ghaeltacht a ardú faoi 25%. Chuige sin, chonacthas don 
Chomharchumann go mba chóir caitheamh le Gaeilge amhail is go raibh riachtanais 
áitiúil acu. Dúirt an Comharchumann gur leagadh é seo amach i bPlean Forbartha 
Chontae na Mí ach nach bhfuil sé á chur i bhfeidhm acu agus diúltaítear do 
theaghlaigh le Gaeilge teacht chun na Gaeltachta agus teach a thógáil ann ceal 
riachtanas áitúil, dá bharr – rud a sháródh an Plean Contae.  

Thug Comharchumann Ráth Chairn le fios gur thacaigh siad le moltaí Chonradh na 
Gaeilge maidir le pleanáil sa Ghaeltacht. Moladh ann faoi mholadh a dó, go dtabharfaí 
isteach treoirlínte reachtúla faoi alt 28 den Acht um Pleanáil agus Forbairt ach dar leis 
an gComharchumann, ní bheadh sé seo láidir go leor. Bheadh géarghá le rialacháin 
seachas treoirlínte chun go mbeadh feidhm dlíthiúil i gceist. D’fháilteodh an 
Comharchumann roimh an moladh go n-ullmhófaí pleananna Forbartha Áitiúla do 
gach ceantar Gaeltachta i gcomhar leis na pobail áitiúla ós rud é gurb iad na pobail 
áitiúla is fearr a thuigfeadh riachtanais a bpobail féin. Chuirfeadh an Comharchumann 
fáilte roimh an moladh go mbeadh modh deimhnithe náisiúnta ann chun inniúlachta 
teanga a mheas mar nach bhfuil sé cóir go dtitfeadh an t-ualach seo ar choiste áitiúil, 
a mbeadh a gcuid ball ag maireachtáil sa cheantar céanna.  

Dúirt Comharchumann Ráth Chairn go bhfuil gá le rialachán agus caighdeán náisiúnta 
maidir le Measúnacht Tionchair Teanga – ní Ráiteas Tionchar Teanga – modh 
ullmhúcháin, measúnaithe agus athbhreithnithe chomh maith le rialachán chun go 
gcuirfí i bhfeidhm a n-úsáid go dleathach.  
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14.2 An Cás Cúirte: Comharchumann Rath Cairn v An Bord 
Pleanála 
Pléadh ceist na pleanála i gcás na Gaeltacht san Ard-Chúirt le gairid sa chás 
Comharchumann Rath Cairn v an Bord Pleanála. Bhain an cás áirithe seo le forbairt 
a bhí le tógáil i nGaeltacht Ráth Chairn a mbeadh 30 teach ann chomh maith le teach 
ósta a mbeadh 30 seomra ag dul leis. Dhiúltaigh Comhairle Contae na Mí leis an 
gcead pleanála ar dtús ach nuair a chuaigh an achainí chomh fada leis an mBord 
Pleanála, cuireadh an breithiúnas seo ar ceal. Chuaigh eagraíocht an iarratasóra, 
Comharchumann Ráth Chairn sa tóir ar athbhreithniú breithiúnach ar chinneadh an 
Bhord Pleanála san Ard-Chúirt ina dhiaidh sin.  

Bhí ceist na Gaeilge agus feidhm na teanga féin i bPlean Forbartha Chontae an Mí 
idir lámha san athbhreithniú breithiúnach seo. D’aithin an plean forbartha na 
riachtanais seo in alt 10 (2)(m) san Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 sa mhéid a 
luadh ann maidir le cosaint agus cur chun cinn na teanga. Rinne nóta de dhaonra na 
na nGaeltachtaí i gContae na Mí ann chomh maith, a thug le fios go raibh 1,670 duine 
ann de réir an daonáirimh sa bhliain 2011.  

Leag an Plean dhá bheart amach mar aon le dhá chuspóir i leith na Gaeilge agus an 
sprioc chun “fad saoil agus forbairt na Gaeltachta a chinntiú agus iad i gceantar atá 
éagsúil ó thaobh na teangeolaíocht agus ó thaobh an chultúir de sa chontae, agus 
chun deiseanna forbartha agus geilleagrach a aithint ar bhealach inbhuanaithe thar 
thréimhse an phlean féin”.  

 

Beartais Chomhairle Chontae na Mí i dtaca le Gaeltacht na Mí 

Tagairt Cur Síos 

RD POL 28 A chinntiú go gcuirfeadh forbairt ar bith i nGaeltacht na Mí le húsáid 
agus cultúr na Gaeilge sa cheantar ar bhealach dearfach, agus go 
gcuirfí leis na deiseanna forbartha agus geilleagrach ar bhealach 
inbhuanaithe i gcaitheamh shaolré an phlean.  

RD POL 29 Go n-iarrfaí ar na hiarratais ar fad do thithíocht tuaithe sna ceantair 
Ghaeltacht cloígh le “Treoir Tithíocht Tuaithe Chontae na Mí”.  
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Spriocanna Chomhairle Chontae na Mí i dtaca le Gaeltacht an Chontae 

Tagairt Cur Síos 

RD OBJ 6 Go ndéanfaí “Measúnacht Tionchair Teanga” sula ndéanfaí aon 
mhachnamh ar iarratas pleanála (do theach singil nó níos mó ná 
sin) i limistéar Gaeltachta. Bheadh ar an measúnacht seo – a 
dhéanfadh tagairt d’fhéiniúlacht teanga an iarratasóir – fianaise a 
thabhairt go gcuirfí le húsáid na teanga ar bhealach dearfach sa 
phobal.  

RD OBJ 7 Go gcuirfí comharthaíocht Ghaeilge chun cinn sna ceantair 
Ghaeilge bunaithe air seo a leanas: - 

a. Ag pointí isteach agus amach a mbeadh cur síos ar ghnéithe 
cultúrtha an cheantair orthu rud a chuirfeadh cuairteoirí chun 
na háite ar an eolas; 

b. Go gcuirfí comharthaíocht thráchtála ar fáil i nGaeilge; 
c. I gcomhpháirtíocht leis na grúpaí gairme cuí agus go mbeadh 

comharthaí sealadacha agus cinn an ceantálaí i nGaeilge 
amháin. 

 

Chuir Comharchumann Ráth Chairn – a bhí ag lorg an athbhreithnithe bhreithiúnaigh 
– béim ar cheist na gcoinníollacha teanga sa mhéid is nach raibh aon rud luaite ina 
thaobh don fhorbairt seo don teach ósta. Lena chois sin, chuir siad béim ar an 
gcoinníoll teanga a bhain leis an 30 teach agus go bhféadfaí sin a mhaolú nó a chur 
ar ceal fiú idir an móramh agus Comhairle Contae na Mí. Bhain na coinníollacha 
teanga seo leis na nithe seo a leanas: -  

• Líon na dtithe; 
• An caighdeán Gaeilge; 
• An té a chaithfeadh an caighdeán seo a bhaint amach; agus 
• An tslí a bhféadfaí measúnacht a dhéanamh ar an gcaighdeán áirithe seo.  

Ardaíodh ábhar imní chomh maith maidir le costas na dtithe seo, a bhí chomh hard 
sin nach mbeadh duine ar bith de bhunú Ráth Chairn in ann na tithe seo a cheannach.  

Ba í ceist na measúnachta tionchair teanga an cheist ba lárnaí sa chás seo – rud a 
d’ullmhófaí chun tacú le cinneadh na n-údarás pleanála – mar a leagadh amach sa 
phlean forbartha contae (faoi RD OBJ 6). Agus an Chúirt ag teacht ar an mbreithiúnas, 
breathnaíodh ar fhianaise ollaimh a raibh saineolas aige i gcúrsaí 
sochtheangeolaíochta, a thabharfadh le fios go gcuideodh an t-eolas seo leis an gcúirt 
teacht ar bhreithiúnas a bheadh bunaithe ar fhaisnéis. Thug sé seo an deis don Chúirt 
suntas a thabhairt do bhotúin an Bhord Pleanála, go háirithe sna measúnachtaí 
tionchair teanga a bhí acu. D’aontaigh an Chúirt le hargóint an iarratasóra agus 
mhaígh an Chúirt go raibh an mheasúnacht tionchair teanga a úsáideadh míchruinn 
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maidir leis na figiúirí a cuireadh ar fáil ó thaobh líon na gcainteoirí Gaeilge de (cuireadh 
Baile Ghib san áireamh; agus bhí an figiúir maidir le líon na gcainteoirí Gaeilge 
lasmuigh den chóras oideachais mícheart acu). Mhaígh an mheasúnacht tionchair 
teanga nach mbeadh éifeacht ag an bhforbairt ar úsáid na Gaeilge sa phobal.  

Cuimhníodh ar chás Ard-Chúirte eile de chuid Ní Chonghaile v Galway City Council. 
Sa chás áirithe sin, ceadaíodh réiteach mandamus go réiteodh an t-iarratasóir le 
forálacha Phlean Forbartha Chontae na Gaillimhe (1997 go 2000) mar aon le hordú 
certiorari a chuir an cinneadh faoi chois chun leanúint ar aghaidh leis an scéim 
tithíochta áirithe sin. Rinneadh an cinneadh seo – a cuireadh stop leis – in ainneoin 
nach raibh ráiteas tionchair teanga ann, a bhí mar riachtanas faoin bplean forbartha 
sin.  

Tháinig an Chúirt ar an gcinneadh sa chás le Comharchumann Ráth Chairn ordú 
certiorari a chuir cinneadh an Bhord Pleanála faoi chois agus rinneadh na forógraí seo 
a leanas: -  

- Bhí an mheasúnacht tionchair teanga easnamhach agus ar neamhní dá bharr; 
- Ba shárú ábhartha a bhí sa chinneadh ar Phlean Forbartha an Chontae; agus 
- Bhí an cinneadh i gcoinne bheartas an Stáit agus an rialtais i dtaca le cur chun 

cinn na Gaeilge i gceantair Ghaeltachta 

Ba mhór breithiúnas na hArd-Chúirte toisc gur aithin sé ról na mbeartas agus na 
gcuspóirí sa phlean forbartha contae mar son leis an mbeartas i dtaca le cead pleanála 
chun cur le húsáid na Gaeilge i gceantair Ghaeltachta.  

Maidir le ról an Aire, dúirt Comharchumann Ráth Chairn go bhfuil ról ag an Aire le 
cabhrú leis na comhairlí contae agus iad i mbun plé le ceantair nach bhfuil siad go 
hiomlán ar a suaimhneas ag plé leo. Chonacthas don chomharchumann nach raibh 
Comhairle na Mí ar a sócúlacht ag plé le cúis na Gaeilge ná na Gaeltachta. Faoi ailt 
29 agus 31 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, d’fhéadfadh an tAire treoir bheartais 
a thabhairt isteach – an tábhacht a bheadh lena leithéid ná go mbeadh sé sin mar 
chuid den phlean forbartha. Dá mbeadh laigí ann ó thaobh na Gaeilge agus na 
Gaeltachta de, mar sin, d’fhéadfadh an tAire seasamh isteach agus rud éigin 
aonchineálach a chur isteach. Bheadh ciall leis an méid sin, a dúirt an 
Comharchumann, go háirithe maidir leis an mbaint agus an chaint faoin oiread sin 
forbraíochta ar eastáit tithíochta agus tithe saoire, rud a bheadh úsáideach ar leibhéal 
náisiúnta.  

Sa chaoi a bhfuil rudaí faoi láthair, dúirt an Comharchumann go bhfuil an chuma ar an 
scéal nach bhfuil tuairim dá laghad ag na húdaráis áitiúil faoin dochar a bhféadfadh 
forbraíocht tithe a dhéanamh do cheantar Gaeltachta ar bith. Aon uair a chuir an t-
údarás nó an Roinn a ladar isteach sa scéal chun gearán a fhiosrú – i gcás na Mí – 
tharla sé sin mar gheall gurbh iad muintir na háite a rinne iarratais ina thaobh.  

Leag an Comharchumann béim ar an tábhacht a bheadh le daoine a mbeadh oiliúint 
acu ar cheist na pleanála teanga agus sa phleanáil fisiciúil araon. Ba léir nach bhfuil 
daoine mar atá cúrsaí faoi láthair sna húdaráis áitiúla – nach bhfuil an oiliúint seo orthu 
– ar a suaimhneas ag plé le ceist na tithíochta tuaithe agus ceist na pleanála teanga i 
gcás na Gaeltachta. Feidhmíonn an dá rud as lámh a chéile.  
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maidir leis na figiúirí a cuireadh ar fáil ó thaobh líon na gcainteoirí Gaeilge de (cuireadh 
Baile Ghib san áireamh; agus bhí an figiúir maidir le líon na gcainteoirí Gaeilge 
lasmuigh den chóras oideachais mícheart acu). Mhaígh an mheasúnacht tionchair 
teanga nach mbeadh éifeacht ag an bhforbairt ar úsáid na Gaeilge sa phobal.  

Cuimhníodh ar chás Ard-Chúirte eile de chuid Ní Chonghaile v Galway City Council. 
Sa chás áirithe sin, ceadaíodh réiteach mandamus go réiteodh an t-iarratasóir le 
forálacha Phlean Forbartha Chontae na Gaillimhe (1997 go 2000) mar aon le hordú 
certiorari a chuir an cinneadh faoi chois chun leanúint ar aghaidh leis an scéim 
tithíochta áirithe sin. Rinneadh an cinneadh seo – a cuireadh stop leis – in ainneoin 
nach raibh ráiteas tionchair teanga ann, a bhí mar riachtanas faoin bplean forbartha 
sin.  

Tháinig an Chúirt ar an gcinneadh sa chás le Comharchumann Ráth Chairn ordú 
certiorari a chuir cinneadh an Bhord Pleanála faoi chois agus rinneadh na forógraí seo 
a leanas: -  

- Bhí an mheasúnacht tionchair teanga easnamhach agus ar neamhní dá bharr; 
- Ba shárú ábhartha a bhí sa chinneadh ar Phlean Forbartha an Chontae; agus 
- Bhí an cinneadh i gcoinne bheartas an Stáit agus an rialtais i dtaca le cur chun 

cinn na Gaeilge i gceantair Ghaeltachta 

Ba mhór breithiúnas na hArd-Chúirte toisc gur aithin sé ról na mbeartas agus na 
gcuspóirí sa phlean forbartha contae mar son leis an mbeartas i dtaca le cead pleanála 
chun cur le húsáid na Gaeilge i gceantair Ghaeltachta.  

Maidir le ról an Aire, dúirt Comharchumann Ráth Chairn go bhfuil ról ag an Aire le 
cabhrú leis na comhairlí contae agus iad i mbun plé le ceantair nach bhfuil siad go 
hiomlán ar a suaimhneas ag plé leo. Chonacthas don chomharchumann nach raibh 
Comhairle na Mí ar a sócúlacht ag plé le cúis na Gaeilge ná na Gaeltachta. Faoi ailt 
29 agus 31 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, d’fhéadfadh an tAire treoir bheartais 
a thabhairt isteach – an tábhacht a bheadh lena leithéid ná go mbeadh sé sin mar 
chuid den phlean forbartha. Dá mbeadh laigí ann ó thaobh na Gaeilge agus na 
Gaeltachta de, mar sin, d’fhéadfadh an tAire seasamh isteach agus rud éigin 
aonchineálach a chur isteach. Bheadh ciall leis an méid sin, a dúirt an 
Comharchumann, go háirithe maidir leis an mbaint agus an chaint faoin oiread sin 
forbraíochta ar eastáit tithíochta agus tithe saoire, rud a bheadh úsáideach ar leibhéal 
náisiúnta.  

Sa chaoi a bhfuil rudaí faoi láthair, dúirt an Comharchumann go bhfuil an chuma ar an 
scéal nach bhfuil tuairim dá laghad ag na húdaráis áitiúil faoin dochar a bhféadfadh 
forbraíocht tithe a dhéanamh do cheantar Gaeltachta ar bith. Aon uair a chuir an t-
údarás nó an Roinn a ladar isteach sa scéal chun gearán a fhiosrú – i gcás na Mí – 
tharla sé sin mar gheall gurbh iad muintir na háite a rinne iarratais ina thaobh.  

Leag an Comharchumann béim ar an tábhacht a bheadh le daoine a mbeadh oiliúint 
acu ar cheist na pleanála teanga agus sa phleanáil fisiciúil araon. Ba léir nach bhfuil 
daoine mar atá cúrsaí faoi láthair sna húdaráis áitiúla – nach bhfuil an oiliúint seo orthu 
– ar a suaimhneas ag plé le ceist na tithíochta tuaithe agus ceist na pleanála teanga i 
gcás na Gaeltachta. Feidhmíonn an dá rud as lámh a chéile.  
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15. Plé leis an Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta 

Dúirt an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, an Teachta Dála Darragh 
O’Brien, go mbeadh cothromaíocht chúramach agus thomhaiste le baint amach maidir 
le pleanáil teanga i gcoitinne agus, anuas air sin, bheadh cothromaíocht uathúil agus 
chaolchúiseach le baint amach i dtaca le pleanáil sna ceantair Ghaeltachta. D’aithin 
sé gurb áiteanna éagsúla agus dinimiciúla iad na pobail Ghaeltachta fud fad na tíre na 
mbíonn a sraith féin cúinsí tionchair ina ngnéithe sainiúla díobh. Dúirt sé, áfach, go 
raibh ríthábhacht ag baint leis na pobail a bhfuil baint lárnach acu leis an nGaeilge a 
choinneáil ina teanga bheo ar bhealach sóisialta, cultúrtha agus geilleagrach.  

Thug an tAire le fios nach bhféadfaí beag is fiú a dhéanamh de thábhacht na 
Gaeltachta maidir leis an ngeilleagar áitiúil agus náisiúnta, go háirithe maidir leis an 
méid a tháinig chun cinn i dTuarascáil Bhliantúil Údarás na Gaeltachta (2021). Léiríodh 
ann gur cruthaíodh 825 post lánaimseartha i gcuideachtaí Gaeltachta agus gurbh é 
an líon ab airde post a cruthaíodh ann in aon bhliain amháin ó bhí 2008 ann, agus ba 
é an glanmhéadú bliantúil ba mhó a tháinig ón mbliain 1996. Léirigh seo acmhainn 
gheilleagrach na gceantar Gaeltachta agus neartaigh sé an ról ar leith is féidir leis an 
teanga a ghlacadh sa gheilleagar.  

Thug an tAire suntas do thromlach na gceantar Gaeltachta in Éirinn de bharr an 
tírdhreacha agus na timpeallachta sainiúla in mbeidís suite, a mbeadh limistéir chósta, 
uiscebhealaigh agus ardtalún i gcuid mhaith díobh. Bheadh bainistiú agus cosaint an 
tírdhreacha agus na timpeallachta ríthábhachtach sna ceantair Ghaeltachta, a 
chruthódh dinimic dhúshlánach bheartais ar mhaithe le cuspóirí pleanála spásúlachta 
agus, lena chois sin, a spreagfadh an daonra, a d’fhreastalódh ar éilimh thithíochta, a 
chruthódh deiseanna fostaíochta agus a chosnódh agus a chuirfeadh an Ghaeilge 
chun cinn.  

Anuas air sin, dúirt an tAire go gcaithfí aitheantas a thabhairt do thábhacht an 
chomhthéacs agus chreat beartais reatha i gcás na Gaeltachta. Ó thaobh na 
reachtaíochta de, bheadh bonn reachtúil faoi chur i bhfeidhm leanúnach an phróisis 
phleanála teanga in Acht na Gaeltachta, 2012 – ba é seo go príomha a chuirfeadh 
tacaíocht chun cinn don tiomantas do na cuspóirí a leagadh amach sa Straitéis 20 
Bliain don Ghaeilge, 2010 – 2030 agus iad a bhaint amach. Chuimseodh Acht 2012 a 
thiocfadh faoi chúram an Aire Turasóireachta, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meáin, 
an phríomhtionstraim bheartais, ar an ábhar sin: an Ghaeilge a chosaint.  

Chreid an tAire gurb fhreagairt éifeachtach agus sholúbtha é don phleanáil do 
cheantair Ghaeltachta trí phleananna teanga a thabhairt isteach agus a chur in oiriúint 
do choincheap na gceantar Gaeltachta le líonraí agus na príomhlonnaíochtaí lena 
mbainfeadh ríthábhacht i dtaobh freastal ar na ceantair Ghaeltachta a chur san 
áireamh.  

Dúirt sé gurbh é ról a Roinne a chinntiú go dtacódh an córas pleanála leis an mbeartas 
Gaeltachta ar bhonn oibríochtúil agus go praiticiúil tríd an gcóras a oibriú agus a chur 
i bhfeidhm. Léiríodh an tiomantas seo sa Chreat Náisiúnta Pleanála agus cuimsíodh 
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Cuspóir 29 ann “tacú le cur i bhfeidhm pleananna teanga i gCeantair Pleanála Teanga 
Gaeltachta, i mBaile Seirbhíse Gaeltachta agus i Líonraí Gaeilge ina measc. Leagadh 
amach san Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú, cuspóirí éigeantachta 
d’údaráis áitiúla, nár mhór dul i ngleic leo nuair a bhíonn a bPlean Forbartha á gcur le 
chéile acu. Cuimsíodh ceanglais in alt 10(2) den Acht um Pleanáil agus Forbairt, nár 
mhór forálacha agus cuspóirí a chuimsiú sa phlean forbartha ar mhaithe le “oidhreacht 
theangeolaíoch agus chultúrtha na Gaeltachta a chosaint, an Ghaeilge a chur chun 
cinn san áireamh mar theanga an phobail”, nuair a bheadh ceantar Gaeltachta i 
limistéar riaracháin an údaráis phleanála.  

Chun cabhrú leis na húdaráis áitiúla agus le treoir bhreise a sholáthar i dtaobh beartais 
chuí a ullmhú, d’fhoilsigh an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, 
‘Pleananna Forbartha, Treoirlínte d’Údaráis Phleanála’ sa bhliain 2007 inar pléadh 
cuspóir éigeantach seo an Achta um Pleanáil agus Forbairt. Tagraíodh sna treoirlínte 
seo d’oidhreacht theangeolaíoch agus chultúrtha agus do riachtanais an phobail i 
dtaobh úsáid talún ar mhaithe le tithíocht, áiseanna pobail, fostaíocht, turasóireacht 
agus dearadh, fógraíocht agus comharthaíocht san áireamh. Chomh maith leis an 
méid sin, d’fhéadfadh pleananna forbartha aonair oibleagáid a leagan ar iarratasóirí 
ar chead pleanála sonraí nó eolas áirithe a sheoladh ar aghaidh i dteannta tograí 
forbartha i gceantair Ghaeltachta, cosúil le measúnuithe ar thionchar teangeolaíoch 
na forbartha a bheartófaí, chun go ndéanfaí é a mheas in aghaidh beartais ábhartha 
an phlean forbartha.  

D’fhoilsigh an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta pleananna forbartha, 
dréacht-treoirlínte nuashonraithe i mí Lúnasa 2021 – athdhearbhaíodh ann oibleagáidí 
na n-údarás pleanála i dtaobh fhorbairt na Gaeltachta. Rinne an Roinn scrúdú ar 
aighneachtaí a rinneadh a chuid de phróiseas comhairlúcháin phoiblí agus dúirt an 
tAire go mbeadh sé ar intinn aige go bhfoilseofaí an Treoirlínte Deiridh i Ráithe 1 sa 
bhliain 2022.  

Tugadh le fios, ó mhí Aibreáin 2022 ar aghaidh, gurbh é Oifig na Rialálaí Pleanála a 
dhéanfadh measúnú ar na pleananna forbartha údaráis áitiúil agus na pleananna 
ceantair áitiúil ar fad. Áiríodh le ról maoirseoireachta Oifig na Rialálaí Pleanála a 
chinntiú go mbeadh comhsheasmhacht ann maidir le beartais ábhartha náisiúnta nó 
réigiúnacha, iad siúd ina measc a leagfaí amach sa Chreat Náisiúnta Pleanála agus 
dul i ngleic le gach cuspóir éigeantach ábhartha le haghaidh Pleananna Forbartha 
Contae a leagadh amach san Acht um Pleanáil agus Forbairt, cuspóirí a sholáthar a 
bhainfeadh go sonrach leis an nGaeltacht san áireamh.  

Maidir le hiarratais pleanála d’fhorbairt, dúirt an tAire go gcaithfeadh na húdaráis 
phleanála an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta agus Meáin chomh 
maith le Údarás na Gaeltachta a chur ar an eolas, cuireadh a thabhairt dóibh a 
ndearcthaí a thabhairt maidir le hiarratais pleanála ar fhorbairtí “a d’fhéadfadh difear 
ábhartha a dhéanamh d’oidhreacht theangeolaíoch agus chultúrtha na Gaeltachta, cur 
chun cinn na Gaeilge mar theanga phobail san áireamh” i gcomhréir le hAirteagal 28 
de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001 (arna leasú). Ceist a bheadh sa 
chinneadh seo chun cead pleanála a dheonú nó a dhiúltú sna cásanna siúd, a 
coinníollacha a shannadh, coinníollacha san áireamh a bhainfeadh le cúrsaí teanga, 
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Cuspóir 29 ann “tacú le cur i bhfeidhm pleananna teanga i gCeantair Pleanála Teanga 
Gaeltachta, i mBaile Seirbhíse Gaeltachta agus i Líonraí Gaeilge ina measc. Leagadh 
amach san Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú, cuspóirí éigeantachta 
d’údaráis áitiúla, nár mhór dul i ngleic leo nuair a bhíonn a bPlean Forbartha á gcur le 
chéile acu. Cuimsíodh ceanglais in alt 10(2) den Acht um Pleanáil agus Forbairt, nár 
mhór forálacha agus cuspóirí a chuimsiú sa phlean forbartha ar mhaithe le “oidhreacht 
theangeolaíoch agus chultúrtha na Gaeltachta a chosaint, an Ghaeilge a chur chun 
cinn san áireamh mar theanga an phobail”, nuair a bheadh ceantar Gaeltachta i 
limistéar riaracháin an údaráis phleanála.  

Chun cabhrú leis na húdaráis áitiúla agus le treoir bhreise a sholáthar i dtaobh beartais 
chuí a ullmhú, d’fhoilsigh an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, 
‘Pleananna Forbartha, Treoirlínte d’Údaráis Phleanála’ sa bhliain 2007 inar pléadh 
cuspóir éigeantach seo an Achta um Pleanáil agus Forbairt. Tagraíodh sna treoirlínte 
seo d’oidhreacht theangeolaíoch agus chultúrtha agus do riachtanais an phobail i 
dtaobh úsáid talún ar mhaithe le tithíocht, áiseanna pobail, fostaíocht, turasóireacht 
agus dearadh, fógraíocht agus comharthaíocht san áireamh. Chomh maith leis an 
méid sin, d’fhéadfadh pleananna forbartha aonair oibleagáid a leagan ar iarratasóirí 
ar chead pleanála sonraí nó eolas áirithe a sheoladh ar aghaidh i dteannta tograí 
forbartha i gceantair Ghaeltachta, cosúil le measúnuithe ar thionchar teangeolaíoch 
na forbartha a bheartófaí, chun go ndéanfaí é a mheas in aghaidh beartais ábhartha 
an phlean forbartha.  

D’fhoilsigh an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta pleananna forbartha, 
dréacht-treoirlínte nuashonraithe i mí Lúnasa 2021 – athdhearbhaíodh ann oibleagáidí 
na n-údarás pleanála i dtaobh fhorbairt na Gaeltachta. Rinne an Roinn scrúdú ar 
aighneachtaí a rinneadh a chuid de phróiseas comhairlúcháin phoiblí agus dúirt an 
tAire go mbeadh sé ar intinn aige go bhfoilseofaí an Treoirlínte Deiridh i Ráithe 1 sa 
bhliain 2022.  

Tugadh le fios, ó mhí Aibreáin 2022 ar aghaidh, gurbh é Oifig na Rialálaí Pleanála a 
dhéanfadh measúnú ar na pleananna forbartha údaráis áitiúil agus na pleananna 
ceantair áitiúil ar fad. Áiríodh le ról maoirseoireachta Oifig na Rialálaí Pleanála a 
chinntiú go mbeadh comhsheasmhacht ann maidir le beartais ábhartha náisiúnta nó 
réigiúnacha, iad siúd ina measc a leagfaí amach sa Chreat Náisiúnta Pleanála agus 
dul i ngleic le gach cuspóir éigeantach ábhartha le haghaidh Pleananna Forbartha 
Contae a leagadh amach san Acht um Pleanáil agus Forbairt, cuspóirí a sholáthar a 
bhainfeadh go sonrach leis an nGaeltacht san áireamh.  

Maidir le hiarratais pleanála d’fhorbairt, dúirt an tAire go gcaithfeadh na húdaráis 
phleanála an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta agus Meáin chomh 
maith le Údarás na Gaeltachta a chur ar an eolas, cuireadh a thabhairt dóibh a 
ndearcthaí a thabhairt maidir le hiarratais pleanála ar fhorbairtí “a d’fhéadfadh difear 
ábhartha a dhéanamh d’oidhreacht theangeolaíoch agus chultúrtha na Gaeltachta, cur 
chun cinn na Gaeilge mar theanga phobail san áireamh” i gcomhréir le hAirteagal 28 
de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001 (arna leasú). Ceist a bheadh sa 
chinneadh seo chun cead pleanála a dheonú nó a dhiúltú sna cásanna siúd, a 
coinníollacha a shannadh, coinníollacha san áireamh a bhainfeadh le cúrsaí teanga, 

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 

Leathanach 125 de 156 
 

sa chás cuí, do chead pleanála a dheonófaí, ar cheart don údarás pleanála ábhartha 
nó an Bord Pleanála, faoi mar is cuí, plé léi.   

Dúirt an tAire go raibh an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta i mbun 
teagmhála leis an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus 
Meáin maidir le cúrsaí pleanála sa Ghaeltacht. Anuas air sin, thug roinn grúpaí – 
Conradh na Gaeilge ina measc  ar chas an tAire leo an bhliain roimhe sin – roinnt 
ceisteanna chun cinn ag féachaint le feabhas a chur ar chur i bhfeidhm praiticiúil  na 
bhforálacha Gaeilge i gceantar Ghaeltachta. De bhun an idirchaidrimh seo, thionól an 
Roinn meitheal i mí na Bealtaine na bliana 2021 chun scrúdú a dhéanamh ar na 
gnéithe éagsúla den phróiseas pleanála i ngach ceantar Gaeltachta. Bhí ionadaithe 
ar an meitheal seo ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus 
Meáin, Údarás na Gaeltachta, agus na hocht n-údarás áitiúla ábhartha. D’eisigh an 
Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta cuireadh don Stiúrthóir Seirbhísí 
Pleanála do gach ceann de na hocht n-údarás áitiúla ina mbeadh ceantar Gaeltachta 
lonnaithe ina limistéar riaracháin. iarradh orthu, nó ar chomhalta sinsearach dá 
bhfoireann pleanála mar aon leis na oifigeach Gaeilge teacht chun cruinnithe mar ba 
chuí.  

Tháinig an mheitheal le chéile ar an 12 Bealtaine 2021 agus d’fhreastail ionadaithe ó 
sé cinn de na hocht n-údarás áitiúila air. Ullmhaíodh Téarma Tagartha do mheitheal, 
ar dtús. Ansin, scaipeadh agus aontaíodh orthu ag an gcruinniú féin. 

“Beidh an Mheitheal: 

1. Comhdhéanta d’ionadaithe ó: - 
• Na hÚdaráis Áitiúla ina bhfuil Ceantair Ghaeltachta; 
• An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta; 
• An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán; 

agus 
• Údarás na Gaeltachta 

agus casfaidh sé, faoi mar is gá, trí shocrú idir na páirtithe. 

2. Cuirfidh sé fóram ar fáil chun plé a dhéanamh ar na saincheisteanna a 
sainaithníodh a bhaineann le hoibriú an chórais phleanála laistigh de cheantair 
Ghaeltachta. Díreoidh seo, i dtosach báire, ar: - 

 
i. An córas atreoraithe iarratais pleanála d’fhorbairt, a fuair na húdaráis 

áitiúla, chuig an RTCEGSM agus ÚnG go nochtar a dtuairim fúthu; 
ii. Caighdeáin chomhaontaithe agus chomhsheasmhacha teanga a úsáid 

sa phróiseas pleanála; 
 

3. Tograí a chur le chéile chun dul i ngleic le míreanna (i) agus (ii) thuas lena 
chinntiú go ndéantar an próiseas bainistíochta forbartha a oibriú níos éifeachtaí 
agus níos éifeachtúla; 

 
4. Breithniú a dhéanamh ar shaincheisteanna eile breise, faoi mar is féidir a 

shainaithint, a scrúdóidh WG tar éis 2 thuas, trí chomhaontú idir comhaltaí WG.” 
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Chuir oifig ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán 
agus Údarás na Gaeltachta páipéar le chéile tar éis an chruinnithe seo inar cuireadh 
dearcthaí chomhaltaí na meithle le chéile. 

Chreid an tAire gurb fhóram tábhachtach é an mheitheal chun díospóireacht agus plé 
a dhéanamh agus le smaointe a mhalartú a bhainfeadh go sonrach leis na ceantair 
Ghaeltachta agus mheas sé go rachadh fóram rialta le haghaidh idirchaidrimh idir na 
hocht n-údarás áitiúla chun sochair agus, ina leith sin, bheartaigh sé scríobh chuig na 
hocht n-údarás áitiúla lena iarraidh comh-idirchaidreamh rialta a dhéanamh le 
ceisteanna pleanála agus mar gheall gur thuig an tAire an ról tábhachtach 
comhordaithe agus maoirseoireachta atá ag Údarás na Gaeltachta, d’iarr sé ar an 
Údarás páirt a ghlacadh sna cruinnithe sin chomh maith.  

Mar chuid den phróiseas seo, dúirt an tAire go raibh beartas praiticiúla agus inbhainte 
amach ann ar féidir iad a chur chun cinn, tástáil chaighdeánaithe teanga lena 
gcomhaontaíodh san áireamh do gach duine nó cuid de na háitritheoirí i bhforbairt 
cónaithe nua, a rachfaí i ngleic leo mar chuid den phróiseas pleanála i gceantair 
Ghaeltachta. Ba é an cuspóir a bhí aige seo cinnteacht agus machaire réidh chruthú, 
trí chur chuige comhsheasmhach agus cothrom i leith tástáil teanga, arbh í aidhm a 
bhí aige an Ghaeilge a chosaint agus a chur chun cinn mar theanga an phobail i 
gceantair Ghaeltachta. Theastódh uaidh seo go ndéanfaí córas nua, a tugadh Teastas 
Eorpach na Gaeilge air, a thabhairt isteach a sholáthródh sraith scrúduithe agus 
cáilíochtaí ginearálta inniúlachta Gaeilge d’fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge.  

Cé gur thug an tAire le fios go raibh measúnú á dhéanamh ag oifigigh sa Roinn 
Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán le hOllscoil na 
hÉireann, Má Nuad ar an measúnú seo a thabhairt isteach, dúirt sé gur theastaigh 
uaidh  infheidhmeacht sa chóras pleanála a chuimsiú a luaithe a dhéanfaí comhaontú 
air agus go dtabharfaí chun críche é. Ar an ábhar sin, dúirt an tAire nach bhféadfaí 
tabhairt isteach an chórais tástála teanga a fhorbairt ach ar bhonn beartas friotail 
shoiléir ach go bhféadfadh na húdaráis áitiúla é a chur i bhfeidhm go cothrom agus go 
comhsheasmhach tríd an gcóras pleanála. Chuir an tAire leis an méid sin nuair a dúirt 
sé go raibh sé ag súil le beartas críochnaitheach a fháil ón Roinn Turasóireachta, 
Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán a chumasódh tástáil teanga a thabhairt 
isteach go mear d’iarratasóirí a bheadh ag lorg na forbairtí cónaithe nua a thógáil i 
gceantair Ghaeltachta. 

In ainneoin gur cuireadh na treoirlínte maidir leis an bplean forbartha i gcrích agus go 
mbeartófaí dréacht-treoirlínte maidir le tithíocht tuaithe a fhoilsiú sa ráithe thús na 
bliana seo, dúirt an tAire go n-iarrfadh sé go gcomhullmhófaí treoirlínte Alt 28 idir an 
dá Roinn chun go bpléifí pleanáil i gceantair Ghaeltachta go sonrach, mar gheall go 
raibh ceisteanna pleanála ar leith ann lena mbainfeadh tábhacht i dtaca le ceantair 
Ghaeltachta ar ghá níos mó machnaimh a dhéanamh orthu. Mheas an tAire gurbh í 
forbairt na dtreoirlínte seo an bealach ab oiriúnaí chun dul i ngleic leis an iarraidh a 
rinne Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 
chun dul i gcomhairle agus idirchaidreamh a dhéanamh le pobail Ghaeltachta mar aon 
leis na páirtithe leasmhara ábhartha eile.  

Chun tacú leis an obair agus luas a chur leis, dúirt an tAire go raibh a chuid oifigeach 
sa Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta ag leanúint leis an 
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forbairt na dtreoirlínte seo an bealach ab oiriúnaí chun dul i ngleic leis an iarraidh a 
rinne Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 
chun dul i gcomhairle agus idirchaidreamh a dhéanamh le pobail Ghaeltachta mar aon 
leis na páirtithe leasmhara ábhartha eile.  
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idirchaidreamh leis na hoifigigh chuí sa Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt agus Meáin agus go leanfaí leis seo go dlúth chun gníomhartha 
breise a chur chun cinn, caighdeánú ráitis tionchair teanga san áireamh, a bheadh le 
tabhairt le deara níos mó sa leagan críochnaithe de na Treoirlínte maidir le pleananna 
forbartha.  

15.1 Cáilíocht B2 agus Teastas Eorpach na Gaeilge 
Maidir le an measúnacht tionchar teanga neamhspleách a chaithfí a dhéanamh dóibh 
siúd ar mian leo teach a thógáil sa Ghaeltacht (seachas daoine arb as an toghroinn 
Ghaeltachta iad ó dhúchas), dúirt an tAire go mbeadh an cháilíocht B2 de réir an 
Fhráma Tagartha Comónta Eorpach: foghlaim, teagasc, measúnú sásúil d’iarratasóir 
ar bith. Dúirt sé go raibh an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíona, Gaeltachta, Spóirt 
agus Meáin ag obair le hOllscoil Mhá Nuad ar an gceist agus go raibh an obair ag 
teacht chun críche ag an am go raibh an tuarascáil seo á chur le chéile.  

Tugadh soiléireacht ar an ábhar ó thaobh na measúnachta féin de: scrúdú sa Ghaeilge 
labhartha amháin a bheadh i gceist. Chomh luath is a thiocfadh na cainteanna seo 
chun deiridh, chuirfí moltaí os comhair na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta chun na measúnuithe seo a chur i bhfeidhm. Bheifí ag tuar go dtógfadh 
sé thart ar choicís chun scrúdú a eagrú d’iarratasóir – ní bheifí ag súil go gcuirfeadh 
an chuid seo den phróiseas moill dá mba rud é go raibh duine éigin ag ceannach tí.  

Ardaíodh ceist faoi phasmharc an scrúduithe. Dúirt an Roinn Turasóireachta, Cultúir, 
Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meáin go gcaithfí a bheith solúbtha mar gheall ar 
éagsúlacht inniúlacht na teanga ar fud na gceantar Gaeltachta. Dúirt an Roinn nach  
ionann gach limistéar in aon cheantar pleanála teanga Gaeltachta amháin. Bheadh 
ceantair laga agus láidre istigh iontu. Chaithfí polasaí a leagan amach faoi sin agus 
ansin, nuair a thiocfadh na comhairlí contae chuig an Roinn agus chuig Údarás na 
Gaeltachta ag cuardach moltaí maidir leis na céatadáin, dhéanfadh an Roinn moltaí 
faoin gcéatadán go mba chóir dóibh a chur san áireamh in aon eastát tithíochta atá á 
fhorbairt, mar shampla. Chomh maith leis sin, bheadh cás daoine áitiúla atá ina gcónaí 
i gceantair Ghaeltachta nach bhfuil aon Ghaeilge ag a gclanna, daoine a bheadh ann 
le breis is leathchéad bliain. Dúirt an Roinn go mbeadh cearta acu sin. Dar leo, ní 
fhéadfaí a rá le daoine áitiúla nach mbeidís in ann cead pleanála a fháil mar gheall 
nach bhfuil Gaeilge acu. Chaithfí é sin a chur san áireamh freisin. 
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15.2 Cúrsaí Pleanála do Thithe Aonair 
Nuair a ardaíodh an cheist faoi na rialacha do chúrsaí pleanála do thithe aonair faoin 
tuath, agus dá mbeadh an Ghaeltacht an áireamh sna rialacha nua seo, dúirt an Roinn 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta go gcuirfí iad seo i bhfeidhm fud fad na 
tíre, an Ghaeltacht san áireamh. Dúirt an Roinn, áfach, go gcaithfí tabhairt faoin 
bpróiseas seo chun riachtanais na Gaeltachta a aithint agus teacht ar na coinníollacha 
a bheadh ann don chuid eile den tír agus má thagann siad le cás na Gaeltachta chomh 
maith.  

An sprioc a bheadh leis seo ná do na rialacha a bheadh ann do thithe aonair faoin 
tuath - an bhunaidhm a bheadh ann leis seo ar fad ná treoirlínte a leagan síos ar chás 
na dtithe aonair faoin tuath ar dtús. Uaidh sin, dhéanfaí cíoradh níos doimhne ar 
threoirlínte a bhainfeadh leis an nGaeltacht – srianta nach mbainfeadh le cúrsaí 
tithíochta amháin. 

Maidir le hamlíne an phróisis seo, dúirt an Roinn go gcaithfí tabhairt faoi mheasúnacht 
timpeallachta chomh luath is a chuirfí cáipéis chun cinn ar na rialacha tithíochta aonair 
faoi tuath; agus d’fhéadfadh próiseas comhairliúcháin dul leis sin chomh maith. Dá 
mbeadh próiseas iomlán comhairliúcháin i gceist, chuirfí tuilleadh moille ar an 
bpróiseas seo agus chaithfí comhairle a chur ar an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil 
agus Oidhreachta agus an chomhairle sin a chur san áireamh mar chuid den 
phróiseas. Arís, dá dtarlódh a leithéid, chuirfeadh an comhairliúchán tuilleadh ama leis 
seo. 

I gcás na Gaeltachta, seans go bhféadfaí tabhairt faoin ábhar seo níos sciobtha toisc 
gur achar talúna níos teoranta a bheadh i gceist. Dúradh go raibh cuid mhaith rialála 
ann cheana féin faoi na hAchtanna pleanála mar aon le beartais shoiléire faoi céard 
ba cheart tarlú. D’aithin an Roinn go raibh gá le comhordú idir na hocht n-údarás áitiúla 
ar an gceist, áfach. Bhí comhaontas ann maidir le ceist na measúnachta teanga, agus 
rinneadh dul chun cinn air a bhuí le hobair na Meithle. Chreid an Roinn go bhféadfaí 
dul i ngleic le ceist na Gaeltachta sciobtha go leor agus gan na riachtanais 
timpeallachta a chuirfí i bhfeidhm ar bhonn níos forleithne. Bíodh sé sin amhlaidh, 
theastaigh an Roinn a chinntiú nach raibh sé ag déanamh beag is fiú den Ghaeltacht 
ach gur chuid níos scoite é maidir le ceist na tithíochta sa Stát ina iomlán.  

I dtaca leis na ceantair chaomhnaithe agus áille a bhainfeadh leis an nGaeltacht, dúirt 
an Roinn go dtiocfadh na hainmníochtaí seo ó leibhéal an Aontais Eorpaigh agus 
gurbh é sin a fáth a mbeadh leibhéil áirithe measúnachta, cosanta agus smachta ag 
teastáil uathu. Chuir an Roinn in iúl arís an deacracht a bhainfeadh le measúnuithe 
timpeallachta agus gurbh í seo an áit a dtiocfadh coimhlint chun cinn agus duine ag 
iarraidh teach saoire a thógáil sa cheantar, cuir i gcás.  

Maidir le treoirlínte, dúirt an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta go raibh 
treoirlínte i bhfeidhm acu ó bhí 2005 ann ach go raibh siad as dáta. Bhí sé mar aidhm 
ag an mbeartas a cuireadh chun cinn sa Chreat Náisiúnta Pleanála cuma níos soiléire 
agus níos simplí a chur ar na treoirlínte sin cé nach ndearnadh aon athruithe orthu go 
baileach. Dá mbeifí ag iarraidh teacht le reachtaíocht ag leibhéal an Aontais Eorpaigh, 
dúirt an Roinn go mba cheart a bheith ag cloígh le ceangail leis an bhfód dúchais ach 
d’aithin sé go raibh beartais ar chúrsaí tuaithe ag gach údarás áitiúil. Dúradh go raibh 
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gur achar talúna níos teoranta a bheadh i gceist. Dúradh go raibh cuid mhaith rialála 
ann cheana féin faoi na hAchtanna pleanála mar aon le beartais shoiléire faoi céard 
ba cheart tarlú. D’aithin an Roinn go raibh gá le comhordú idir na hocht n-údarás áitiúla 
ar an gceist, áfach. Bhí comhaontas ann maidir le ceist na measúnachta teanga, agus 
rinneadh dul chun cinn air a bhuí le hobair na Meithle. Chreid an Roinn go bhféadfaí 
dul i ngleic le ceist na Gaeltachta sciobtha go leor agus gan na riachtanais 
timpeallachta a chuirfí i bhfeidhm ar bhonn níos forleithne. Bíodh sé sin amhlaidh, 
theastaigh an Roinn a chinntiú nach raibh sé ag déanamh beag is fiú den Ghaeltacht 
ach gur chuid níos scoite é maidir le ceist na tithíochta sa Stát ina iomlán.  

I dtaca leis na ceantair chaomhnaithe agus áille a bhainfeadh leis an nGaeltacht, dúirt 
an Roinn go dtiocfadh na hainmníochtaí seo ó leibhéal an Aontais Eorpaigh agus 
gurbh é sin a fáth a mbeadh leibhéil áirithe measúnachta, cosanta agus smachta ag 
teastáil uathu. Chuir an Roinn in iúl arís an deacracht a bhainfeadh le measúnuithe 
timpeallachta agus gurbh í seo an áit a dtiocfadh coimhlint chun cinn agus duine ag 
iarraidh teach saoire a thógáil sa cheantar, cuir i gcás.  

Maidir le treoirlínte, dúirt an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta go raibh 
treoirlínte i bhfeidhm acu ó bhí 2005 ann ach go raibh siad as dáta. Bhí sé mar aidhm 
ag an mbeartas a cuireadh chun cinn sa Chreat Náisiúnta Pleanála cuma níos soiléire 
agus níos simplí a chur ar na treoirlínte sin cé nach ndearnadh aon athruithe orthu go 
baileach. Dá mbeifí ag iarraidh teacht le reachtaíocht ag leibhéal an Aontais Eorpaigh, 
dúirt an Roinn go mba cheart a bheith ag cloígh le ceangail leis an bhfód dúchais ach 
d’aithin sé go raibh beartais ar chúrsaí tuaithe ag gach údarás áitiúil. Dúradh go raibh 
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an t-uafás éagsúlachta ann ag leibhéal an rialtas áitiúil, áfach, ach go raibh sé mar 
aidhm ag an Roinn cur chuige níos seasmhaí a bheith ann. D’admhaigh an Roinn go 
raibh nithe ann ar tugadh tús áite dóibh: an Fhorbairt Tithíochta Straitéisí; reachtaíocht 
i dtaca le forbairt tithe ar mhórscála; athruithe ar chuid mhaith den Tithíocht do Chách; 
agus go raibh cuid mhaith á chur isteach in athbhreithniú an Ard-Aighne i dtaca leis 
an gcóras pleanála. Dúirt an tAire, mar sin féin, go raibh sé mar aidhm é go bhfoilseofaí 
na rialacha nua seo faoi dheireadh mhí Aibreán na bliana 2022.  

 

15.3 Iarratas Pleanála a dhéanamh i nGaeilge 
Nuair a cuireadh an cheist os comhair an Aire i dtaca le hiarratais pleanála a 
dhéanamh i nGaeilge, agus na dúshláin a bhainfeadh leis sin, dúirt an tAire go raibh 
díomá air an méid sin a chloisteáil agus go gcaithfeadh sé dul i mbun plé leis na 
príomhfheidhmeannaigh ar fad ó na hocht n-údarás áitiúla chun sin a chur ina cheart. 
D’aithin an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreacht an deacrachtaí a bheadh 
ann maidir le teacht ar bhaill foirne a mbeadh an caighdeán Gaeilge acu plé le cúrsaí 
pleanála sna húdaráis áitiúla. 

Ag eascairt as an méid sin, dúradh go dtabharfaí aitheantas do sholáthar seirbhísí 
pleanála chun deileáil le pobal na háite i nGaeilge sa Ghaeltachta mar chuid den 
phlean náisiúnta faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003, arna leasú. Dúirt an Roinn 
Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meáin go raibh dhá mholadh 
ag na húdaráis áitiúla nuair a pléadh an cheist seo.  

• Ar an gcéad dul síos, mhol siad go gcuirfí cúrsaí oiliúna feasachta teanga ar 
fáil do na pleanálaithe a bheadh ag plé leis an nGaeltacht. Dar leis an Roinn, 
ní trí mhailís ar bith a rinne siad botúin scaití, ach nach raibh an tuiscint acu ar 
chúrsaí teanga.  

• Mhol siad freisin go mbeadh ról níos lárnaí ag na hoifigigh forbartha Gaeilge 
sna Comhairlí Contae. Bheidís siúd in ann a gcuid saineolais i dtaobh cúrsaí 
teanga a thabhairt don dream a bheadh ag plé le cúrsaí pleanála.   
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15.4 Uisce Éireann agus na Córais Shéarachais 
Maidir leis na córais séarachais oiriúnaigh nach bhfuil ar fáil i gcuid de na ceantair 
Ghaeltachta, Béal Átha an Ghaorthaigh, ach go háirithe, ceistíodh an tAire faoin 
drogall a bhí ar chomhairlí contae cead pleanála a thabhairt do dhaoine tithe a thógáil 
sa cheantar, agus sa sráidbhaile ann. Iarradh air an mbeadh an tAire agus a Roinn 
chun treoir a thabhairt d’Uisce Éireann chun riachtanais phobail agus teanga a bheith 
san áireamh agus Uisce Éireann i mbun tógála ar aon chóras séarachais nua amach 
anseo. Dúirt an tAire gur bhuail sé le hUisce Éireann agus go ndéanfaí amhlaidh go 
luath arís. D’aithin sé gur fhadhb mhór a bhí i gcás Bhéal Átha an Ghaorthaidh ach 
nach mbeadh aon scéim uisce ná séarachais ag teacht go hiomlán faoi scáth nó faoi 
smacht Uisce Éireann. Dúirt sé go raibh a Roinn i mbun oibre chun déantús nua a 
chur i bhfeidhm i sráidbhailte ar fud na tíre, áiteanna nach mbeadh scéim uisce ná 
séarachais iontu agus go dtabharfaí déantús do na comhairlí contae chun é sin a 
dhéanamh. Dar leis, bhí siad beagnach réidh leis an obair sin agus go raibh sé ar 
intinn aige an scéim nua a sheoladh roimh dheireadh an earraigh. Idir an dá linn, dúirt 
an tAire go mbeadh sé i mbun cainteanna leis an gComhchoiste um Thithíocht, 
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta ar an ábhar agus i mbun cainteanna le hUisce 
Éireann ar cheisteanna a bhainfeadh le forbairt pleanála i gcoitinne.  

 

15.5 Treoirlínte do Phleananna Forbartha na gComhairlí Contae 
Dúirt an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta agus gur fhoilsigh sí 
treoirlínte i dtaca le pleananna forbartha i mí Lúnasa 2021 agus go raibh siad le bheith 
réidh gan mhoill. Bhí tréimhse chomhairliúcháin poiblí air agus ghlac siad leis an 
aiseolas a fuair siad, rud a chuideodh leis an Roinn dul i ngleic leis na rudaí a bhí ag 
cothú deacrachta mar aon leis na cuspóirí éigeantacha ar phleanáil forbartha. Bheadh 
an Ghaeltachta mar chuid de seo.  

D’aithin an Roinn go raibh na húdaráis áitiúla fud fad na tíre ag staid agus pointí 
éagsúla sa phróiseas ar na pleananna forbartha, mar sin, ba dheacair teacht ar am a 
mbeadh feiliúnach dóibh ar fad chun treoracha mar seo a fhoilsiú. Bheadh sé faoi na 
húdaráis áitiúla iad féin a bpleananna forbartha a chur in oiriúint do rud ar bith nach 
gcloífeadh leis na treoracha nua. Thabharfaí dóthain ama do na húdaráis na leasaithe 
seo a dhéanamh, áfach.  

Thagair an Roinn arís don áit ina raibh na pleananna forbartha contae a bhain leis na 
ceantair Ghaeltachta. Bhí comhairle contae amháin a chríochnaigh an t-athbhreithniú 
ar an bplean a bhí acu; bhí ceann eile nár thosaigh an próiseas go fóill agus go raibh 
sé ar intinn aici tús a chur leis i mí na Bealtaine 2022; agus bhí sé cinn eile fós i mbun 
athbhreithnithe. Cé go mbeadh an baol ann nach mbeadh treoracha Alt 28 ar fáil do 
na húdaráis áitiúla seo a mbeadh a pleananna forbartha contae críochnaithe acu, 
bheadh meicníochtaí reachtaíochta ar fáil faoi Alt 13 den Acht a chuirfeadh an méid 
sin ina cheart. Bheadh tábhacht ollmhór ag baint leis an Meitheal, a bhfuil na hocht n-
údarás áitiúil mar bhall chun ceist na Gaeltachta a phlé. 
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15.6 Cainteoirí Gaeilge de bhunadh na háite 
Thug an Roinn le fios go mbeadh gá treoir a bheadh ceart agus a cóir a chur ar fáil 
maidir le cainteoirí dúchais na Gaeilge agus do dhaoine nach as an toghroinn iad ach 
ar mian leo cur fúthu i gceantar Gaeltachta. Ghlacfadh an Roinn le comhairle ón Roinn 
Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meáin ar an gceist sin dá 
rachfaí – nó dá bhféadfaí – dul i ngleic léi. Dúirt an Roinn sin go raibh sí ag plé le 
moltaí a tháinig ó Chonradh na Gaeilge chun go ndéanfaí cás speisialta do dhaoine a 
mbeadh Gaeilge acu, fiú dóibh siúd nárbh as ceantar Gaeltachta iad. 

Ó thaobh cheist na pleanála de, i gcoitinne, bheadh deacrachtaí ann. Ní raibh an 
Roinn go hiomlán cinnte a bhféadfadh sí idirdhealú a dhéanamh ar dhaoine arb as, nó 
nach as an gceantar iad; go háirithe dá mbeadh na hiarratasóirí le cloígh leis an 
riachtanas teanga.  

Ba í an fhadhb ba mhó go dtí seo ná nach raibh scrúdú caighdeánaithe ar fáil sna 
hocht n-údarás áitiúil. Dúirt an Roinn go mbeadh an-dul chun cinn ann dá gcuirfí a 
leithéid i bhfeidhm agus go dtabharfadh sé cinnteacht do dhaoine ar mhaith leo cur 
fúthu i gceantair Ghaeltachta.  

Tagraíodh don laghad anailíse a thugtar do phátrúin teangeolaíocha na gceantar 
Gaeltachta sa mhéid is a dhéanfaí staidéar ar an gceangal idir an pátrún lonnaíochta 
agus aistriú na teanga ó ghlúin go glúin. Dúirt an tAire go bhféadfaí foclaíocht a chur 
isteach san Acht chun ceist na Gaeilge a threisiú – bheadh sé seo ag brath ar athruithe 
a dhéanfaí ar an gCreat Náisiúnta Pleanál tar éis thorthaí daonáirimh na bliana 2022. 

 

15.7 Moltaí Comhpháirteacha na gComhairlí Contae  
Maidir le na moltaí a chur Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge le chéile, in 
éineacht le Comhairle Contae Chiarraí, Comhairle Contae Chorcaí agus Comhairle 
Contae na Mí, dúirt an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta gur pléadh 
cuid mhaith den ábhar seo ag cruinniú na Meithle i mBealtaine na bliana 2021. Bhain 
cuid de na moltaí leis an gclásal feidhme teanga agus an chomhairle a bheidís ag lorg 
ach theastaigh ón Roinn soiléireacht a thabhairt ar cheist na dTéarmaí Tagartha toisc 
gur aontaíodh orthu ag an gcéad chruinniú sin. Dúirt an Roinn go gcuirfí na moltaí seo 
san áireamh in obair na Meithle. 

 

15.8 Ról an Údaráis 
Maidir leis an smaoineamh chun tithíocht a fhorbairt ar chostas réasúnta inacmhainne 
ar thalamh Údarás na Gaeltachta, dúirt an tÚdarás go bhfuil trí cheist tar éis teacht 
chun cinn air seo, ag eascairt ón chaint a bhí aige le pobal na Gaeltachta. Bhraithfidís 
ar cén ceantar Gaeltachta atá i gceist. Bheadh ceist ann maidir le mór-fhorbairtí 
tithíochta, fearacht Ráth Chairn. Bheadh ceist eile ann maidir le polasaí na n-údarás 
áitiúil i dtaobh lonnaíochta; b’fhéidir nach dteastódh uathu daoine a bhogadh amach 
as ceantair scaipthe tuaithe agus isteach i mbailte gan bunstruchtúr nó bunchreatlach 
na Gaeltachta mar cheantar imeallach teanga ina bhfuil an Ghaeilge fós beo a 
thabhairt isteach san áireamh.  
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An cheist eile a bheadh ann, dar leis an Údarás ná ceist na tithíochta inacmhainne. 
An áit ba mhó ar tharla aon dul chun cinn ó thaobh fhorbairt ar an múnla seo de ná i 
gceantar na nDéise agus le Comhlucht Forbartha na nDéise. Bhí an tÚdarás i mbun 
cainteanna leo maidir le cúig acra sa Rinn agus tá Comhlucht Forbartha na nDéise ag 
fiosrú an scéil faoi dá bhféadfadh an tÚdarás an talamh sin a thabhairt dóibh chun 
tithíocht inacmhainne a chur ar fáil ann. Dúirt an tÚdarás nuair a thagadh éileamh 
chuige ón bpobal Gaeltachta maidir le maoin de chuid an Údaráis, bhreathnódh an 
tÚdarás ar bhealaí chun tacú leis an bpobal sin agus chun pobal na Gaeilge a neartú. 
Aon talamh a chuirfeadh sé ar fáil, mar sin, bheadh an tÚdarás ag súil go mbeadh 
coinníoll teanga 100% ag baint leis toisc go mbainfeadh sé le cur chun cinn na Gaeilge 
sa cheantar.  

Ina theannta sin, ceann de na rudaí a raibh an tÚdarás ag breathnú air ná cén chaoi 
a bhféadfadh sé an talamh sin a chur ar an margadh ach san am céanna, go gcloífí le 
rialacha le rialacha i dtaobh ábhar a chur ar an margadh oscailte. Bhí an tÚdarás tar 
éis é seo a phlé leis an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus 
Meáin chomh maith leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta agus 
iad ag súil le moltaí gan mhoill maidir le cén chaoi é seo a chur i gcrích.  

Ar bhonn níos leithne, dúirt an tÚdarás go raibh sé in mbun oibre ar athbhreithniú a 
dhéanamh ar an talamh ar fad ina seilbh go bhféadfaí forbairt a dhéanamh air. Nuair 
a thógfaí amach talamh portaigh, talamh coillte, talamh a bhí forbartha cheana féin 
chomh maith le talamh a bheadh in úsáid don fheirmeoireacht, bheadh thart ar 400 
acra ag Údarás na Gaeltachta. Bhí an tÚdarás ag breathnú ar thograí a bhainfeadh le 
fuinneamh in-athnuaite, cuir i gcás, chomh maith – thagair sé don togra suntasach 
fuinnimh photovolataic (PV) i nGaoth Dobhair a bheadh faoi úinéireacht an phobail. 
Bheadh sé ag breathnú ar thograí eile a bhainfeadh leis an mbithéagsúlacht agus tithe 
inacmhainne freisin.  

Dúirt an tÚdarás go raibh sé ag féachaint ar an talamh sin agus ar an úsáid is fearr a  
bhféadfadh sé a bhaint as ar leas an phobail agus riachtanais an phobail sna ceantair 
sin. Bheadh cás na nDéise ar cheann de na tosaíochtaí a bhí ag an Údarás sa chás 
sin agus go raibh sé ag súil le moltaí an dá Roinn chun an méid sin a bhaint amach.  

Dúirt an tÚdarás go bhfuil sé liostáilte mar cheann de na comhlachtaí forordaithe a 
chuirfeadh iarratais phleanála ar an mbealach agus le haghaidh aighneachtaí a chur 
isteach. Bhainfeadh na hiarratais a chuirfí chun an Údaráis le forbairtí tithíochta a 
mbeadh dhá lonnaíocht nó níos mó ag baint leo. Is mór an fhadhb a bheadh ag an 
easpa comhsheasmhachta sa chur chuige a bheadh ag na húdaráis áitiúil ag cur 
iarratais phleanála ar aghaidh chuig an Údarás agus chuig an Roinn Tithíochta, 
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta freisin. Chuirfeadh an tÚdarás aighneachtaí ar ais 
maidir leis na hiarratais a gheobhadh sé, ach chuirfeadh sé aighneachtaí ar aghaidh 
maidir leis na pleananna forbartha contae chomh maith. 

Bheadh teagmháil rialta ag an Údarás leis an bpobal Gaeltachta a ndéanfadh sé 
ionadaíocht orthu trí na heagrais forbartha pobail. Tuigeadh don Údarás an 
drochthionchar a bheadh ann ar chreatlach labhartha na Gaeilge nuair ba mhian leis 
na húdaráis áitiúla daoine a bhogadh amach ó cheantair tuaithe agus isteach i mbailte. 
An chúis nach gcuirfí ábhar ar aghaidh chuig an Údarás maidir le haighneachtaí ar 
thithe aonair ná mar go leagadh amach san Acht go mbaineann sé le hiarratais a 
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An áit ba mhó ar tharla aon dul chun cinn ó thaobh fhorbairt ar an múnla seo de ná i 
gceantar na nDéise agus le Comhlucht Forbartha na nDéise. Bhí an tÚdarás i mbun 
cainteanna leo maidir le cúig acra sa Rinn agus tá Comhlucht Forbartha na nDéise ag 
fiosrú an scéil faoi dá bhféadfadh an tÚdarás an talamh sin a thabhairt dóibh chun 
tithíocht inacmhainne a chur ar fáil ann. Dúirt an tÚdarás nuair a thagadh éileamh 
chuige ón bpobal Gaeltachta maidir le maoin de chuid an Údaráis, bhreathnódh an 
tÚdarás ar bhealaí chun tacú leis an bpobal sin agus chun pobal na Gaeilge a neartú. 
Aon talamh a chuirfeadh sé ar fáil, mar sin, bheadh an tÚdarás ag súil go mbeadh 
coinníoll teanga 100% ag baint leis toisc go mbainfeadh sé le cur chun cinn na Gaeilge 
sa cheantar.  

Ina theannta sin, ceann de na rudaí a raibh an tÚdarás ag breathnú air ná cén chaoi 
a bhféadfadh sé an talamh sin a chur ar an margadh ach san am céanna, go gcloífí le 
rialacha le rialacha i dtaobh ábhar a chur ar an margadh oscailte. Bhí an tÚdarás tar 
éis é seo a phlé leis an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus 
Meáin chomh maith leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta agus 
iad ag súil le moltaí gan mhoill maidir le cén chaoi é seo a chur i gcrích.  

Ar bhonn níos leithne, dúirt an tÚdarás go raibh sé in mbun oibre ar athbhreithniú a 
dhéanamh ar an talamh ar fad ina seilbh go bhféadfaí forbairt a dhéanamh air. Nuair 
a thógfaí amach talamh portaigh, talamh coillte, talamh a bhí forbartha cheana féin 
chomh maith le talamh a bheadh in úsáid don fheirmeoireacht, bheadh thart ar 400 
acra ag Údarás na Gaeltachta. Bhí an tÚdarás ag breathnú ar thograí a bhainfeadh le 
fuinneamh in-athnuaite, cuir i gcás, chomh maith – thagair sé don togra suntasach 
fuinnimh photovolataic (PV) i nGaoth Dobhair a bheadh faoi úinéireacht an phobail. 
Bheadh sé ag breathnú ar thograí eile a bhainfeadh leis an mbithéagsúlacht agus tithe 
inacmhainne freisin.  

Dúirt an tÚdarás go raibh sé ag féachaint ar an talamh sin agus ar an úsáid is fearr a  
bhféadfadh sé a bhaint as ar leas an phobail agus riachtanais an phobail sna ceantair 
sin. Bheadh cás na nDéise ar cheann de na tosaíochtaí a bhí ag an Údarás sa chás 
sin agus go raibh sé ag súil le moltaí an dá Roinn chun an méid sin a bhaint amach.  

Dúirt an tÚdarás go bhfuil sé liostáilte mar cheann de na comhlachtaí forordaithe a 
chuirfeadh iarratais phleanála ar an mbealach agus le haghaidh aighneachtaí a chur 
isteach. Bhainfeadh na hiarratais a chuirfí chun an Údaráis le forbairtí tithíochta a 
mbeadh dhá lonnaíocht nó níos mó ag baint leo. Is mór an fhadhb a bheadh ag an 
easpa comhsheasmhachta sa chur chuige a bheadh ag na húdaráis áitiúil ag cur 
iarratais phleanála ar aghaidh chuig an Údarás agus chuig an Roinn Tithíochta, 
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta freisin. Chuirfeadh an tÚdarás aighneachtaí ar ais 
maidir leis na hiarratais a gheobhadh sé, ach chuirfeadh sé aighneachtaí ar aghaidh 
maidir leis na pleananna forbartha contae chomh maith. 

Bheadh teagmháil rialta ag an Údarás leis an bpobal Gaeltachta a ndéanfadh sé 
ionadaíocht orthu trí na heagrais forbartha pobail. Tuigeadh don Údarás an 
drochthionchar a bheadh ann ar chreatlach labhartha na Gaeilge nuair ba mhian leis 
na húdaráis áitiúla daoine a bhogadh amach ó cheantair tuaithe agus isteach i mbailte. 
An chúis nach gcuirfí ábhar ar aghaidh chuig an Údarás maidir le haighneachtaí ar 
thithe aonair ná mar go leagadh amach san Acht go mbaineann sé le hiarratais a 
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mbeadh níos mó ná dhá lonnaíocht ag baint leo. Dealraíodh gur dúradh san Acht nach 
raibh sé de dhualgas ar na húdaráis áitiúil aon iarratais a mbeadh tionchar aige ar 
chúrsaí teangeolaíochta sa Ghaeilge a chur ar aghaidh. Ba léir gur cheap siad nach 
mbeadh tionchar le himirt ag tithe aonair air seo.  

Ar an ábhar seo, dúirt an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta in Alt 28(1) 
de na Rialacha Pleanála agus Forbartha gur féidir le húdarás áitiúil ar bith iarratas – 
a mbeadh ráiteas tionchair teanga ag dul leis – a bhrú ar aghaidh. Ar leibhéal praiticiúil, 
d’fhéadfadh sé seo tarlú d’iarratas pleanála ar bith, a dúirt an Roinn. An chúis go 
bhféadfadh sé seo tarlú ná nach leagtar amach go mbeadh gá le measúnacht teanga 
nó ráiteas tionchair teanga do gach uile iarratas forbartha. Mar a tharlaíonn sé, ní 
bhainfeadh sé ach le hiarratais a mbeadh trí aonad ag baint leo. Ba é sin an chúis 
nach mbeadh an tÚdarás i lár an aonaigh do gach uile iarratas pleanála Gaeltachta. 
Mar sin féin, bheadh ról ag an Údarás in athbhreithnithe a bhainfeadh le pleananna 
forbartha agus i bhforbairt na bPleananna Ceantair Áitiúil.  
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16. Ceachtanna le foghlaim: cás Charn Tóchair agus Ghlór 
na Móna 

16.1 Carn Tóchair 
16.1.1 Athbhunú na Gaeilge i gCarn Tóchair agus i Sleacht Néill 
Ceantar beag tuaithe le tuairim is 2,000 duine is ea Carn Tóchair/ Sleacht Néill, suite 
ag bun Shliabh Charn Tóchair in aice le Machaire Rátha i gcontae Dhoire. Mhair an 
Ghaeilge mar theanga bheo sa Speiríní i ndeisceart Dhoire agus i dTír Eoghain go dtí 
lár an fichiú haois. Ag tús an chéid seo, bhí gluaiseacht láidir Gaeilge i gceantar Charn 
Tóchair faoi anáil Chonradh na Gaeilge, ach dúirt Coiste Forbartha Charn Tóchair gur 
chuir an chríochdheighilt deireadh leis an iarracht sin. Thug an Coiste Forbartha le fios 
gurbh i ngeall le naimhdeas an réimis sa stát ó thuaidh i leith na Gaeilge agus an 
chultúir Ghaelaigh, agus gan tacaíocht stáit a bhí ag an teanga sa deisceart, chuaigh 
an Ghaeilge i léig sa cheantar. Nuair a bunaíodh Coiste Forbartha Charn Tóchair 30 
bliain ó shin, agus é mar chuspóir aige – i measc aidhmeanna eile an Ghaeilge a 
atbhunú mar theanga bheo sa cheantar – is ag tosú ón tús a bhí siad. Ní raibh ach 
cúpla duine fánach sa cheantar ag an am sin a raibh cumas labhartha sa Ghaeilge 
acu.  

Nuair a chruinnigh grúpa beag daoine le chéile sa bhliain 1992 chun an Coiste 
Forbartha a bhunú, dúirt sé go raibh níos mó ná athbheochan na Gaeilge mar chúram 
acu. Bhí daonra an cheantair ag titim i gcaitheamh na mblianta agus an t-aos óg ag 
fágáil an cheantair. An chéad rud a theastaigh uathu a bhain amach ná forbairt 
tithíochta thógáil ach nuair ba léir go raibh polasaí an rialtais i gcoinne tithe a thógáil 
faoin tuath rinne an Coiste Forbartha iarracht dul i bhfeidhm ar an gComhairle áitiúil 
ach bhí deacrachtaí ansin cead a thabhairt tithe a thógáil faoin tuath toisc nach raibh 
aitheantas mar shráidbhaile acu ach an oiread. Toisc gurbh ann d’aitheantas ar 
lonnaíocht scaipthe tuaithe, áfach, dhírigh an Coiste Forbartha isteach air sin níor 
éirigh leo an t-aitheantas sin a fháil ón gComhairle. Mar sin, fuair an Coiste Forbartha 
suíomh ó fheirmeoir áitiúil ar an gcrosbhealach sa cheantar agus chuir sé iarratas 
pleanála isteach. Diúltaíodh ar dtús é ach cuireadh ar aghaidh mar achomharc é chuig 
an gCoimisiún Achomhairc Phleanála – bhain siad an cead amach as sin agus chuir 
sé ina luí ar an gCoimisiún gur lonnaíocht scaipthe tuaithe a bhí ann a tháinig leis na 
critéir ar fad a leagadh amach air sin. Ghlac an próiseas ina iomlán ocht mbliana ar 
fhad. Thug an Coiste Forbartha le fios, sa lá atá inniu ann, go bhfuil tuairim is 300 
cainteoir Gaeilge as daonra de chúpla míle duine ann sa mhórcheantar – daoine a 
mbeadh líofacht réasúnta ard Gaeilge acu; bheadh tuilleadh eile díbh a mbeadh 
Gaeilge de chineál éigin acu ann chomh maith.  

Bhí ocht gcinn de thithe ann i dtús ama, agus toisc gur éirigh leis an gCoiste Forbartha 
aitheantas a bhaint amach don mhórcheantar, bhí daoine in ann tithe a thógáil 
eatarthu. Bhí sé níos éasca do dhaoine teach a thógáil faoin tuath a bhí béal dorais le 
teach a muintire, rud a thug an deis do dhaoine fanacht sa cheantar. Tá cúpla 
forbraíocht tithíochta beag tar éis teacht chun cinn sa cheantar ó shin a bhuí le hobair 
an Choiste Forbartha. Scéim do theaghlaigh a bhí ann nuair a thosaigh sé seo ar dtús 
mar gheall ar an bánú tuaithe a bhí ag tarlú sa cheantar ag an am. Mar sin, ar mhaithe 
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le hathghiniúint agus le mais chriticiúil an phobail a mhéadú, tithe do theaghlaigh a bhí 
i gceist.  

Ní raibh mórán forbairt pobail ag tarlú cé is moite d’iarrachtaí an chlub Chumann 
Lúthchleas Gael áitiúil, Eiméid Shleacht Néill. Cé go raibh an club láidir, bhí sé ag 
streachtailt ó thaobh uimhreacha de agus iad i muinín comhfhoirne le clubanna eile 
go minic faoi aois. Bhí gá le hathbheochan agus le forbairt i gcuid mhaith gnéithe de 
shaol an cheantair. Mar sin, leag an Coiste Forbartha roinnt príomhchuspóirí rompu 
féin: - 

• forbairt na Gaeilge agus an chultúir dhúchais;  
• forbairt shóisialta;  
• forbairt eacnamaíochta agus; 
• caomhnú na timpeallachta. 

Is i gcomhthéacs fhorbairt an phobail i gcoitinne sa cheantar, a dúirt an Coiste 
Forbartha, gur gá athbheochan na teanga sa cheantar a bhreithniú, agus is gné 
suntasach de rath na Gaeilge sa cheantar é go ndearnadh an Ghaeilge a fhí isteach i 
ngach gné eile de chlár forbartha an Choiste.  
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16.1.1 Cúrsaí Oideachais 
Bhí gluaiseacht an Ghaeloideachais bunaithe i mBéal Feirste agus i gcathair Dhoire 
faoin am sin. Thug roinnt tuismitheoirí as Carn Tóchair cuairt ar Bhóthar Seoighe chun 
cur chuige a bhí acusan a fheiceáil ina naíscoil agus i mBunscoil Phobal Feirste. Dúirt 
an Coiste Fobartha go ndeachaigh líofacht na ndaltaí sin i mór i bhfeidhm ar bhaill an 
Choiste agus uaidh sin, chinn siad go mbeadh an Gaeloideachas mar bhunchloch acu 
chun an Ghaeilge a chur chun cinn i bpobal Charn Tóchair arís. Sa bhliain 1992, 
bhunaigh an Coiste Forbartha Naíscoil Charn Tóchair ar thalamh an chlub áitiúil – an 
chéad naíscoil tuaithe Ghaeilge áit ar bith in Éirinn taobh amuigh den Ghaeltacht.  

An bhliain dar gcionn, in 1993, bhunaigh an Coiste Forbartha Bunscoil Luraigh i 
Machaire Rátha – arís, an chéad Ghaelscoile tuaithe áit ar bith in Éirinn taobh amuigh 
den Ghaeltacht agus bunaíodh an dara naíscoil i Machaire Rátha in 1994.  Ní raibh 
aitheantas oifigiúil ná maoiniú ar fáil ón stát ó thuaidh, agus ar feadh na seacht mbliana 
tosaigh, bhí ar an gCoiste Forbartha féin an t-airgead a bhailiú chun suíomh agus 
foirigneamh a thógáil agus chun tuarastal na múinteoirí a íoc – tuairim is £90,000 in 
aghaidh na bliana faoin mbliain 1999. Sa bhliain 2000, d’aontaigh an Coiste Forbartha 
dul i gcomhcheangal le bunscoil áitiúil Bhéarla i Sleacht Néill agus fuair sé aitheantas 
agus maoiniú oifigiúil sa deireadh mar aonad Gaeilge sa scoil sin. Dúirt an Coiste 
Fobartha go raibh an tuiscint ann go mbeadh scoil scartha don Ghaeloideachas ann 
nuair a bheadh scoil mór go leor lena haghaidh – níor tharla sé seo go fóill. 

Ábhar suntais eile a d’ardaigh Coiste Forbartha Charn Tóchair ná go bhfuil céatadán 
na ndaltaí ag déanamh Gaeilge don GCSE nó don A-Leibhéal níos mó ná mar a bhí 
riamh ach tá titim shuntasach ar líon na scoileanna ar fud na Sé Chontae a bhfuil an 
Ghaeilge ar fáil mar ábhar scoile iontu. D’aithin sé dhá chonstaic anseo, ní hamháin 
don Ghaeilge ach do theangacha i gcoitinne. A bhuí leis an gcuraclam ó Thuaidh le 
deich mbliana anuas, dúirt an Coiste Forbartha go bhfuil níos mó acmhainní ag dul i 
dtreo na n-eolaíochtaí agus na matamaitice agus tá díspreagadh sa chóras i dtreo 
teangacha. Tá scoileanna ó thuaidh ag éirí as múineadh na dteangacha sa chéad, sa 
dara nó sa tríú bliain fiú. Toisc go bhfuil na Sé Chontae scartha amach ón Aontas 
Eorpach anois, go síceolaíoch, tá sé le brath sa chóras oideachais nach bhfuil 
tábhacht ag baint le múineadh teangacha a thuilleadh. Dúirt an Coiste Forbartha go 
bhfuil géarghá le beart de chineál éigin – bheidís féin i bhfabhar scéimeanna 
dreasachta, scéimeanna a spreagfadh páistí bunscoile sa chóras Béarla dul i muinín 
na Gaeilge agus an Ghaeloideachais don mheánscolaíocht. D’aithin sé freisin gur 
bhuille mór a bhí ann nach raibh deiseanna ann dul chun na Gaeltachta chun spéis 
sa Ghaeilge a mhúscailt i ndaoine óga.  
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16.1.2 Forbairt Pobail 
Ag an bpointe sin, shocraigh an Coiste díriú isteach ar fhorbairt pobail, ar theagasc na 
Gaeilge sa cheantar agus ar an obair óige trí Ghaeilge, chun pobal Gaeilge a bhunú 
agus a fhorbairt sa cheantar. Ó tharla nach raibh an brú céanna ar an gCoiste 
Forbartha a bheith ag lorg an mhaoinithe leis an mbunscoil a choinneáil ag dul ar 
aghaidh, bhí sé in ann airgead a bhailiú agus iarratais maoinithe a chur isteach chun 
lárionad pobail a thógáil agus clár cuimsitheach gníomhaíochtaí agus forbairtí a 
reachtáil sa cheantar. De réir a chéile ón mbliain 2000 i leith, chuir an Coiste Forbartha 
réimse leathan tionscadail forbartha pobail i gcrích agus an Ghaeilge i gcroílár gach 
ceann acu: - 

• Scéim tithíochta le háiteanna cónaithe a chur ar fáil do lánúineacha óga an 
cheantair; 

• Ionad pobail An Carn (oifigí, seomraí cruinnithe/ranga); 
• Siopa An Carn (siopa ceardaíochta agus leabhar); 
• Oifig an Phoist; 
• Lárionad Ealaíne An Coire (mórhalla ceolchoirme/spóirt/pobail, ionad 

comhdhála, ceardlanna ealaíne, seomraí teaghlaigh agus óige); 
• Club Óige Luraigh; 
• Ranganna agus cúrsaí Gaeilge do gach leibhéal agus aois; 
• Tearmann Dúlra Pobail Dhroim nDamh (210 acra, le feirm chaomhantais, 

seanchoill ársa, bogach, agus míle d'abhainn bhradán); 
• Caifé An Croí; 
• Tithe Lóistín Féinfhreastail, An Teach Glas; 
• Dhá Mhuileann Gaoithe; 
• Leabharlann Phobail; 

D’aithin Coiste Forbartha Charn Tóchair nach leor an Gaeloideachas amháin – an 
bealach is fearr, dar leo, chun an Ghaeilge a chur ar ais i mbéal an phobail ná chun 
comhphobail a chruthú timpeall ar na bunscoileanna. Tá cuid mhaith Gaelscoileanna 
ann nach bhfuil comhphobal thart orthu; b’fhiú go mór díriú isteach air sin mar bheartas 
agus lárionaid a thógáil sna ceantair a bhfuil na scoileanna seo iontu. Dúirt an Coiste 
Forbartha go gcaithfear díriú isteach ar obair óige agus comhphobal á thógáil ón mbun 
aníos. I dtaca leis an tsíceolaíocht taobh thiar den mhéid seo, dúirt sé go gcaithfí bród 
a mhúscailt i ndaoine le go mbeidís bródúil as labhairt na Gaeilge agus a bheith sásta 
í a labhairt. Chaithfí go mbeidh cumas maith Gaeilge ag daoine le go mbeidís in ann í 
a chur ar aghaidh go dtí an chéad ghlúin eile. Tionscadal cúpla céad bliain a bheadh 
anseo chun an teanga a chur ar ais i mbéal an phobail – tá an Coiste Forbartha ag 
smaoineamh ar an tréimhse leathchéad bliain amach roimhe agus d’admhaigh sé go 
dtógfaidh sé níos faide ná sin chun Gaeltacht a thógáil. Chun tús a chur leis sin, 
chaithfí díriú isteach ar dhaoine óga agus an Ghaeilge a cheangal leis an timpeallacht 
ina bhfuil siad.  
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16.1.3 Tuilleadh Forbartha 
In 2015, tugadh céim ollmhór eile chun tosaigh i gcúrsaí Gaeilge sa cheantar nuair a 
osclaíodh Gaelcholáiste Dhoire, an dara meánscoil lán-Ghaeilge, in aice láimhe i nDún 
Geimhin. Bhí baint lárnach ag pobal Charn Tóchair leis an bhfeachtas fada ar son 
meánscoil lán-Ghaeilge i gcontae Dhoire agus ó d’oscail an Gaelcholáiste, tá breis is 
70% de na daltaí sa bhunscoil Ghaeilge i gCarn Tóchair ag tarraingt air.  

Tá toradh an tsaothair sin uilig le feiceáil i bhfás agus i bhforbarirt an Ghaeloideachais 
i gceantar Charn Tóchair ó bhí 2000 ann, mar a léirigh na figiúirí rolla reatha (2022): -  

• Dhá Naíscoil áitiúil – 35 páiste 
• Bunscoil Naomh Bríd – 182 dalta sa taobh Gaeilge (70 sa taobh Béarla) 
• Gaelcholáiste Dhoire – 272 dalta  

Le 20 bliain anuas, dúirt an Coiste Forbartha go bhfuil ceantair eile i gcontae Dhoire 
tar éis eiseamláir Charn Tóchair a leanúint agus anois tá cúig naíscoil Ghaeilge eile 
ar fud an chontae, gan trácht ar na naíscoileanna agus bunscoileanna Gaeilge atá i 
gcathair Dhoire. Sá lá atá inniu ann, dúirt an Coiste Forbartha go bhfuil breis agus 
1,500 dalta Gaeloideachais i gcontae Dhoire uilig (cathair Dhoire san áireamh) agus 
na huimhreacha iontu ag ardú go leanúnach.  

Bhí an togra Gaeilge i gCarn Tóchair difriúil ó ghluaiseacht Bhóthar Seoighe sa mhéid 
nach raibh ach cúpla Gaeilgeoir sa cheantar 30 bliain ó shin. Ba thogra fadtéarmach 
é athbhunú na teanga sa cheantar – bhí agus tá fócas ar leith, mar sin, ag an gCoiste 
Forbartha ar ghníomhaíochtaí agus scéimeanna a chuideodh le pobal óg Gaeilge a 
fhorbairt agus a chumasú sa cheantar, mar shampla: -  

• deiseanna labhartha Gaeilge do gach aoisghrúpa;  
• obair óige; scéimeanna ceannaireachta san aos óg; 
• tacaíochtaí do theaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge; 
• deiseanna fostaíochta le Gaeilge; agus 
• obair leanúnach le cumas agus líofacht Ghaeilge an phobail a ardú. 

 

Dúirt an Coiste Forbartha go bhfuil an dara glúin Gaeilgeoirí ag dul i gceann an tsaoil 
anois sa cheantar agus a bpáistí siúd ag teacht isteach sa chóras Gaeloideachais mar 
a rinne a dtuismitheoirí rompu.  

D’aithin an Coiste Forbartha an tábhacht a bhain le maoiniú Fhoras na Gaeilge san 
obair atá ar siúl acu i gCarn Tóchair ar son na teanga. Tá maoiniú ag Carn Tóchair 
faoi Scéim Pobal Gaeilge Fhoras na Gaeilge ó bhí 2010 ann. Gan an acmhainn foirne 
agus maoiniú cláir a thagann leis sin a bheith ar fáil, mhaígh an Coiste Forbartha nach 
bhféadfaí clár gníomhaíochtaí chomh cuimsitheach ná chomh rathúil sin a chur i gcrích 
ar bhonn leanúnach ag brath ar iarrachtaí deonacha amháin. Chomh maith leis an 
bpost áirithe sin – le páirtmhaoiniú ó Chomhairle Lár Uladh, an Bord Oideachais agus 
foinsí maoinithe eile – chomh maith le teacht isteach ó na fiontair shóisialta a 
bunaíodh, tá oifigeach óige Geailge agus ceannairí óige fostaithe ag an gCoiste 
Forbartha lena gclár imeachtaí iarscoile agus clubanna óige a sholáthar. 
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Gné thábhacht eile den straitéis a bheadh ag an gCoiste Forbartha i leith na Gaeilge 
ná an bhéim ar an gcumarsáid leis an mórphobal. Dúirt an Coiste Forbartha gur 
mionlach beag de na daltaí Gaeloideachais uilig le 30 bliain a raibh Gaeilge ag 
ceachtar dá dtuismitheoirí. Bheadh sé tábhachtach, mar sin, a bheith de shíor i mbun 
cumarsáide agus feachtasaíochta i measc an mhórphobail le tuismitheoirí nua a 
mhealladh chuig an gcóras agus lena ról sa straitéis athbheochana a mhíniú dóibh.  

Dúirt an Coiste Forbartha go raibh sé ag díriú isteach ar thaobh an ghnó agus na 
bhfiontar sóisialta chun seirbhísí a sholáthar i nGaeilge, chun fostaíocht a chruthú do 
Ghaeilgeoirí sa cheantar agus chun bonn inmharthana a bhaint amach. Tá siopa, caifé 
agus tithe lóistín féinfhreastail acu chomh maith le dhá mhuileann gaoithe. Dúirt an 
Coiste Forbartha go bhfuil na tionscadail seo ag cruthú deiseanna tionsclaíochta do 
Ghaeilgeoirí (go háirithe Gaeilgeoirí óga) agus ioncam don Choiste Forbartha. 
Anuraidh, le cabhair ón rialtas mar gheall ar chomhaontú Ré Nua, Cur Chuige Nua 
(tríd an gCiste Infheistíochta) fuair an Coiste Forbartha maoiniú le hOifigeach 
Forbartha Gnó a fhostú agus tá pleananna idir lámha aige chun cúpla gnólacht 
Gaeilge a fhorbairt – comhlacht eachtraíocht lasmuigh, comhlacht priontála agus 
comhlacht cúram lae do pháistí.  

D’aithin Coiste Forbartha Charn Tóchair nach féidir le daoine deonacha, a bhfuil poist 
nó cúraimí eile orthu, tabhairt faoi chlár mór cuimsitheach den chineál seo. Is furasta 
clár a bhunú agus tá sé deacair é a choinneáil ag imeacht. De réir mar a théann clár i 
méid, glúine i ndiaidh glúine, bíonn brú ar acmhainní agus tá sé ríthábhachtach 
maoiniú a chur ar fáil d’acmhainní foirne agus do mhaoiniú cláir chun tógáil ar an 
iarracht atá á déanamh ag daoine agus ar an díogras atá á léiriú acu. I gcás cheist na 
Gaeilge, dúirt an Coiste Forbartha go raibh meas ag an bpobal orthu siúd a bhí ag 
obair ar son leas an phobail, chruthaigh an meas sin muinín sa daoine céanna agus 
uaidh sin tharla normálú ar úsáid na Gaeilge sa cheantar – sin an cur chuige a bhí 
acu.  
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16.1.4 Pleanáil Straitéiseach 
Thug an Coiste Forbartha le fios go raibh pleanáil straitéiseach mar bhonn faoi 
ghluaiseacht athbheochana Charn Tóchair le breis is 15 bliain. In 2007-2008, 
d’fhoilsigh an Coiste straitéis teanga ‘An Bealach chun Tosaigh’ inar leagadh síos mar 
sprioc “Pobal dátheangach a fhorbairt taobh istigh de dhá ghlúin nó roimh 50 bliain, 
mar a mbeidh an Ghaeilge mar mheán cumarsáide aitheanta ag tromlach an phobail”. 
Roinnt bliana níos déanaí, thug an Coiste faoi phróiseas pleanála teanga faoi stiúir 
saineolaí pleanála teanga agus i gcomhairliúchán fairsing leis an bpobal – as sin, 
tháinig Creatlach Plean Teanga sa bhliain 2015 a raibh plean teanga ann bunaithe ar 
phrionsabail agus ar eolaíocht na pleanála teanga. Go gairid ina dhiaidh sin, fógraíodh 
scéime Líonraí Gaeilge Fhoras na Gaeilge agus d’éirigh le Carn Tóchair aitheantas a 
fháil mar cheanna de na cúig cheantar líonra atá sa tír, bunaithe ar phlean teanga 
mionsonrach don mheántréimhse amach romhainn. Tugann an t-aitheantas mar líonra 
agus an maoiniú a thagann leis seo deis iontach dúinn forbairt na teanga sa cheantar 
a thabhairt chuig leibhéal eile ar fad trí níos mó acmhainní agus tacaíochta a chur i 
dtreo réimsí na hóige agus na dteaghlach le Gaeilge chomh maith le feasacht agus 
bá an phobail i gcoitinne a mhéadú trí fheachtais leanúnacha chumarsáide agus 
chomhairliúcháin.  

Dúirt Coiste Forbartha Charn Tóchair nach leor an Gaeloideachais féin chun teanga 
a athbhunú mar theanga bheo – is gá pobal Gaeilge a bhunú timpeall ar na haonaid 
Ghaeloideachais sin, idir naíscoil, bhunscoil agus mheánscoil. Is gá an dúrud a 
dhéanamh leis an óige taobh amuigh de gheataí na scoile leis an teanga a normálú 
mar mheán cumarsáide ina measc; agus is gá tacaíocht leanúnach a thabhairt do na 
teaghlaigh sin atá ag tógáil páistí le Gaeilge. Lasmuigh den chóras tithíochta nó an 
bonneagar sin, b’fhiú a bheith ag smaoineamh ar an teanga mar chineál glao don 
chomhphobal agus d’fhéadfadh an Ghaeilge a bheith ag ceangal na ndaoine seo le 
chéile. Ag clubanna óige Charn Tóchair, cuir i gcás, an t-aon chritéir atá ann na an 
teanga. Mar sin, dúirt siad gur féidir leo tabhairt faoin bpeil, faoin iománaíocht, faoin 
gceol, faoin mbádóireacht nó faoin treodóireacht fiú i nGaeilge amháin – toisc go bhfuil 
na daoine óga seo ag iarraidh teacht le chéile, thuigidís go bhfuil siad páirteach i rud 
éigin. Tugadh aitheantas do ról na gceannairí óga chomh maith agus an tábhacht a 
bhaineann le aird déagóirí a mhealladh ar mhaithe leis an ‘nglao sóisialta’ a bhaineann 
leis an gcomhphobal.  

D’fhoghlaim an Coiste Forbartha go bhfuil géarghá le tacaíocht mhaoinithe 
sheasmhach le bonn inmharthana a chur faoi iarrachtaí na ndaoine atá ag saothrú go 
díograiseach agus go dílis ar son athbhunú na teanga ar fud na tíre. Bíonn 
éiginnteacht ag baint go minic le maoiniú d’earnáil na Gaeilge faoin státchóras ó 
thuaidh go háirithe, agus riosca i gcónaí ann go dtiocfaidh deireadh – cheal maoinithe 
– le togra nó le grúpa a bheadh ag saothrú agus ag fónamh go héifeachtach don 
teanga. D’iarr Coiste Forbartha Charn Tóchair go láidir go gcuirfí bonn slán 
bunmhaoinithe agus buanmhaoinithe araon faoi na tionscadail, na hionaid agus na 
grúpaí Gaeilge ó cheann ceann na tíre lena chinntiú nach ligfí don teanga cúlú arís 
sna háiteanna a bhfuil dúshraith nua curtha fúithí arís.  

Dúirt an Coiste Forbartha nach bhfuil siad ag brath go hiomlán ar mhaoiniú ó Fhoras 
na Gaeilge ach go bhfeidhmíonn siad cosúil le comharchumann Gaeltachta ar 
bhealach agus go bhfaigheann siad maoiniú ó fhoinsí Stáit eile agus óna chiste 

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge

Leathanach 140 de 156



Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 

Leathanach 140 de 156 
 

16.1.4 Pleanáil Straitéiseach 
Thug an Coiste Forbartha le fios go raibh pleanáil straitéiseach mar bhonn faoi 
ghluaiseacht athbheochana Charn Tóchair le breis is 15 bliain. In 2007-2008, 
d’fhoilsigh an Coiste straitéis teanga ‘An Bealach chun Tosaigh’ inar leagadh síos mar 
sprioc “Pobal dátheangach a fhorbairt taobh istigh de dhá ghlúin nó roimh 50 bliain, 
mar a mbeidh an Ghaeilge mar mheán cumarsáide aitheanta ag tromlach an phobail”. 
Roinnt bliana níos déanaí, thug an Coiste faoi phróiseas pleanála teanga faoi stiúir 
saineolaí pleanála teanga agus i gcomhairliúchán fairsing leis an bpobal – as sin, 
tháinig Creatlach Plean Teanga sa bhliain 2015 a raibh plean teanga ann bunaithe ar 
phrionsabail agus ar eolaíocht na pleanála teanga. Go gairid ina dhiaidh sin, fógraíodh 
scéime Líonraí Gaeilge Fhoras na Gaeilge agus d’éirigh le Carn Tóchair aitheantas a 
fháil mar cheanna de na cúig cheantar líonra atá sa tír, bunaithe ar phlean teanga 
mionsonrach don mheántréimhse amach romhainn. Tugann an t-aitheantas mar líonra 
agus an maoiniú a thagann leis seo deis iontach dúinn forbairt na teanga sa cheantar 
a thabhairt chuig leibhéal eile ar fad trí níos mó acmhainní agus tacaíochta a chur i 
dtreo réimsí na hóige agus na dteaghlach le Gaeilge chomh maith le feasacht agus 
bá an phobail i gcoitinne a mhéadú trí fheachtais leanúnacha chumarsáide agus 
chomhairliúcháin.  

Dúirt Coiste Forbartha Charn Tóchair nach leor an Gaeloideachais féin chun teanga 
a athbhunú mar theanga bheo – is gá pobal Gaeilge a bhunú timpeall ar na haonaid 
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dhéanamh leis an óige taobh amuigh de gheataí na scoile leis an teanga a normálú 
mar mheán cumarsáide ina measc; agus is gá tacaíocht leanúnach a thabhairt do na 
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bonneagar sin, b’fhiú a bheith ag smaoineamh ar an teanga mar chineál glao don 
chomhphobal agus d’fhéadfadh an Ghaeilge a bheith ag ceangal na ndaoine seo le 
chéile. Ag clubanna óige Charn Tóchair, cuir i gcás, an t-aon chritéir atá ann na an 
teanga. Mar sin, dúirt siad gur féidir leo tabhairt faoin bpeil, faoin iománaíocht, faoin 
gceol, faoin mbádóireacht nó faoin treodóireacht fiú i nGaeilge amháin – toisc go bhfuil 
na daoine óga seo ag iarraidh teacht le chéile, thuigidís go bhfuil siad páirteach i rud 
éigin. Tugadh aitheantas do ról na gceannairí óga chomh maith agus an tábhacht a 
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leis an gcomhphobal.  
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díograiseach agus go dílis ar son athbhunú na teanga ar fud na tíre. Bíonn 
éiginnteacht ag baint go minic le maoiniú d’earnáil na Gaeilge faoin státchóras ó 
thuaidh go háirithe, agus riosca i gcónaí ann go dtiocfaidh deireadh – cheal maoinithe 
– le togra nó le grúpa a bheadh ag saothrú agus ag fónamh go héifeachtach don 
teanga. D’iarr Coiste Forbartha Charn Tóchair go láidir go gcuirfí bonn slán 
bunmhaoinithe agus buanmhaoinithe araon faoi na tionscadail, na hionaid agus na 
grúpaí Gaeilge ó cheann ceann na tíre lena chinntiú nach ligfí don teanga cúlú arís 
sna háiteanna a bhfuil dúshraith nua curtha fúithí arís.  

Dúirt an Coiste Forbartha nach bhfuil siad ag brath go hiomlán ar mhaoiniú ó Fhoras 
na Gaeilge ach go bhfeidhmíonn siad cosúil le comharchumann Gaeltachta ar 
bhealach agus go bhfaigheann siad maoiniú ó fhoinsí Stáit eile agus óna chiste 
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infheistíochta féin. Ón €8 milliún a fuair an Coiste Fobartha ón gciste infheistíochta, tá 
tionscadail ar fiú breis agus €25 milliún tógtha ag an gciste. Dúirt siad dá mbeadh 
airgead in earnáil na Gaeilge agus airgead meaitseála ar fáil le haghaidh tionscadail 
de chuid na Roinne Talamhaíochta nó na Roinne Pobail, bheadh níos mó údaráis 
agat. Má ghealltar 20% den airgead duit ón gciste infheistíochta cheana féin, bheadh 
sé i bhfad níos éasca an t-airgead meaitseála a fháil; b’fhiú don earnáil phoiblí díriú 
isteach air sin.  

Maidir le ceist na tithíochta, dúirt an Coiste Forbartha nach mór a bheith airdeallach 
ar an athrú atá ag teacht ar na teaghlaigh mheánmhéide sa cheantar, rud atá i mbun 
athruithe ar fud na hEorpa: ag laghdú ó thriúr páistí go beirt. Dá dtarlódh sé sin faoi 
cheann 20 bliain, chiallódh sé go mbeadh 50% breis ionaid tithíochta ag teastáil ná 
mar atá ann faoi láthair, go háirithe dá mba mhian leo an daonra a choinneáil ag an 
uimhir mar atá sé faoi láthair. Constaic eile ná an tslí a bhfuil an Plean Forbartha ó 
Thuaidh dírithe go hiomlán ar oirthear na Sé Chontae. Chonacthas don Choiste 
Forbartha nach dtuigeann comhairleoirí na n-údarás áitiúil an dochar a dhéanann sé 
seo do Charn Tóchair agus áiteanna eile in iarthar an réigiúin.  

Maidir leis an gcianobair, dúirt an Coiste Forbartha go gcaithfí díriú isteach ar 
sholáthar seirbhísí sna ceantair thuaithe agus tithíocht a chur ar fáil sna bailte beaga 
agus sna sráidbhailte chun an deis a thabhairt do dhaoine – daoine óga ach go háirithe 
-  a bheith ag obair ón mbaile. Dúirt sé nach bhfuil an rialtas ó thuaidh tar éis féachaint 
air seo i gceart go fóill ach gurb é soláthar na tithíochta an chuid lárnach de.   
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16.2 Glór na Móna 
16.2.1 Cúlra 
Nuair a bunaíodh Glór na Móna sa bhliain 2004, is ag tógáil ar dhúthshraith iad siúd a 
bhunaigh Gaeltacht Bhóthar Seoighe ag deireadh na 1960í a bhí siad – iadsan a leag 
síol na hathbheochana Gaelaí sula thosaigh an réabhlóid an Ghaeloideachais sa 
bhliain 1971. In ainneoin bagairtí príosúnachta agus nithe eile nach iad, leanadh leis 
na hiarrachtaí ag cur dúshláin roimh an mbochtana san Uachtar Chluanaí sa 1970í 
agus iad ag nascadh athghabháil na teanga le hathghiniúint agus claochú sóisialta 
agus eacnamaíochta. Rinneadh athógáil ar Shráid Bombay, cuir i gcás, tar éis gach a 
thit amach sa bhliain 1969 agus lena chois sin, bunaíodh Comharchumann Bhaile Uí 
Mhurchú agus Ionad Tionsclaíochta na Carraige Báine chun fostaíocht a chruthú 
dóibh siúd ar imeall na sochaí. Thug Glór na Móna le fios go ndearna airm na 
Breataine scrios ar na hiarrachtaí seo nuair a dhóigh sé na monarchana go talamh 
chun beairicí móra míleata a thógáil, áfach. Mar sin féin, lean siad ar aghaidh leis an 
obair agus d’eascair Nuachtán Bhaile Andarsan, Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, 
Meánscoile Feirste, Raidió Fáilte agus 20 tionscadal eile nach iad ón bhfuinneamh 
cumhachtach agus spreagúil seo.  

Sa cheantar a thiocfadh faoi scáth Ghlór na Móna, dúirt siad gur iarchimí 
poblachtánacha a thóg ar an dúshraith sin trí Naíscoil agus Bunscoil an tSléibhe 
Dhuibh a bhunú i mBaile Uí Mhurchú ag deireadh na 1980í agus tús na 1990í mar aon 
le Gaelscoil na Móna i Loiste na Móna ag tús na Mílaoise. Is páistí na n-iarchimí seo 
a bheadh ag obair le Glór na Móna sa lá atá inniu – Gaeil chumasacha, ghairmiúla, 
oilte iad atá fréamhaithe sa phobal áitiúil agus tiomanta chun fanacht i measc a 
gcosmhuintire lena gceantar féin a neartú agus a threisiú. Thiocfadh na daoine seo ó 
theaghlaigh a bheadh fréamhaithe sa cheantar céanna – teaghlaigh a bhí fite fuaite 
leis an streachailt agus leis an gcoimhlint agus d’eascair a dtiomantas ar son na 
Gaeilge ón bhfís fhuascailteach chéanna.   
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16.2.2 Fás agus Forbairt na hEagraíochta 
Mar gheall ar an oidhreacht agus an dualgas a fágadh acu, dúirt Glór na Móna go 
mbraitheann siad beo ar an bhfuinneamh céanna sin. Sa bhliain 2008, d’éirigh leo 
maoiniú a fháil tríd an Scéim Phobal na Gaeilge de chuid Fhoras na Gaeilge agus 
cuireadh tús le bonneagar pobalbhuanaithe trí himeachtaí agus cláracha pobail a 
reáchtáil do phobal agus d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge sa cheantar. 

Sa bhliain 2009, aithníodh an obair óige mar bhearna mhór san athbheochan seo agus 
thosaigh Glór na Móna ag gníomhú chun í seo a líonadh. Mheall siad na daoine cuí 
agus bunaíodh ceithre chumann óige Gaeilge bhuana fud fad na cathrach agus anois, 
tá 23 ball foirne acu, beirt acu siúd ar bhonn lánaimseartha agus an chuid eile díobh 
ag obair go páirtaimseartha agus ag cur seirbhís den scoth ar fáil do 450 duine óg a 
d’fhreastalódh ar an tseirbhís seo le linn na seachtaine. 

Dúirt Glór na Móna, áfach, go raibh na hacmhainní seo i mbaol agus an tÚdarás 
Oideachais ag bagairt deireadh a chur leis an maoiniú óige seo do sheirbhísí óige trí 
Ghaeilge ag deireadh mhí an Mhárta 2022. Bhí Glór na Móna i gcroílár feachtas poiblí 
fíochmar i gcoinne an chinnidh seo atá fréamhaithe – a dúirt siad – sna dearcthaí 
naimhdeacha, idirdhealaithe atá ag na hÚdaráis ó thuaidh. Bhí cruinniú le bheith ag 
Glór na Móna leis an Údarás Oideachais ar an 24 Márta 2022 agus gheall an tÚdarás 
go ndéanfaidís gach iarracht teacht ar an maoiniú chun na seirbhísí seo a choinneáil. 
Dúirt Glór na Móna go léiríonn an feachtas seo an géarghá le reachtaíocht chosanta 
don teanga agus straitéis maoirsithe le hacmhainní chun obair na teanga a bhuanú ó 
thuaidh. Deimhníodh ag tús mhí Aibreáin 2022 go gcoinneoidh Glór na Móna an 
maoiniú a chuireann an tÚdarás Oideachais ar fáil dóibh. 

I gcás cheist na hóige, an taithí a bhí ag Glór na Móna go dtí seo ná go bhfuil teorainn 
ollmhór ann i dtaca leis an oideachas foirmiúil in ainneoin an Ghaeloideachais agus é 
mar chuisle na hathbheochana. Thug Glór na Móna an méid seo le fios: mura bhfuil 
spéis ag daoine óga san oideachas agus go mbeadh coimhlint de chineál éigin ann 
leis an scoil, ba mhinic go mbeadh dímheas iomlán acu ar an nGaeilge – cruthaíonn 
siad nasc idir na teanga agus an oideachas foirmiúil mar aon leis an mbrú a chuirtear 
orthu ar scoil.  

Dúirt Glór na Móna gur chuir siad béim ar úsáid shóisialta na teanga a spreagann 
daoine chun bealaí úra a aimsiú chun úsáid na Gaeilge a normálú, más ‘Suí is Scíth’ 
nó Scéim na dTeaghlach dóibh siúd a bheadh ag tógáil a bpáistí le Gaeilge nó tríd a 
gcuid seirbhísí óige, ar na bhFéiltí nó tríd an gCumann Lúthchleas Gael úr ‘Laochra 
na Lao’. Is ag cothú bonneagair buan teanga atá Glór na Móna don ghlúin a bheidh le 
teacht. Ba mhian le Glór na Móna spásanna a chruthú a chothódh saoirse intinne agus 
anama, a mbeadh an Ghaeilge mar theanga cheannasach, bheo, bheathach agus 
aitheanta iontu. Tá tuairim is 200 ball ag CLG na Laochra faoi láthair agus foirne ón 
gclár naíonra go dtí faoi 14 agus foirne sinsear peile do mhná agus d’fhir faoi lán seoil 
ag comhlíonadh an bunsprioc sochtheangeolaíochta seo. 
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16.2.3 Éagsúlacht na bhFeidhmeanna 
D’aithin Glór na Móna nach é cúrsaí cumarsáide agus teanga an t-aon chloch ar a 
bpaidrín: saoirse an duine aonair agus cumhachtú an phobail ón mbun aníos is atá 
mar bhunchloch acu. Thuig Glór na Móna nach féidir seo a dhéanamh gan 
fhealsúnacht radacach, ionraic a aithníonn nach féidir linn pobail a chumhachtú gan 
córas reatha a athrú agus féidearthachtaí fuascailteacha a shamhnú chun oibriú ina 
dtreo. Dúirt siad go bhfuil siad ag feidhmiú agus ag maireachtáil i bpobal atá ag fulaingt 
de bharr míbhuntáistí suntasacha socheacnamaíocha ó bhris na Trioblóidí amach ag 
deireadh na 1960í. Seo pobal, a dúirt siad, atá ag fulaingt go dona le strus iarthrámach 
a tháinig chun cinn trí eipidéim mheabharshláinte ina bhfuil 50% de dhaoine os cionn 
50 bliain d’aois ina gceantair ar chógas frithdhúlagair agus fadhbanna móra drugaí, 
alcóil agus cearrbhachais ann. Tá ceann de na rátaí féinbháis is airde san Eoraip acu, 
go háirithe i measc an aos óg, iad siúd a bheadh ag plé lena bhfadhbanna idirghlúine 
síceolaíochta ar fágadh mar oidhreacht phianmhar acu. Bíodh sé sin amhlaidh, dúirt 
Glór na Móna gur theastaigh uathu go n-úsáidfí an Ghaeilge chun dul i ngleic leis na 
dúshláin seo – ba é sin an fáth gur theastaigh uathu go mbeadh an Ghaeilge mar 
theanga an Chumann Lúthchleas Gael seachas a bheith – mar dúirt siad – mar fhonóta 
mar atá sí sa mhórchumann. 

Chuir Glór na Móna in iúl gurbh é seo ceann de na fáthanna go bhfuil siad tiomanta 
don oideachas pobail, stair na hÉireann agus don pholaitíocht trí chéile. Dar leo, 
tagann cumhacht ón eolas agus ón bhfeasacht chruinn faoin gcomhthéacs ónar 
eascair daoine agus múnlaíonn daoine na píosaí is spreagúla ón stair leis an lá atá 
inniu ann agus leis na blianta amach romhainn. Páirteachas, polaitíocht agus pobail 
atá mar eocharfhocail Ghlór na Móna. Nuair a luaitear ‘polaitiúil’, ní ag caint ar an 
pholaitíocht pháirtí chúng a bheidís, ach a mhalairt ar fad agus iad ag athshealbhú an 
tsainmhínithe is leithne den fhocal - a chuirfeadh béim ar an ‘leas choiteann’ seachas 
suim leithleasach an duine aonair. 

Seo an fáth ar bhunaigh Glór na Móna dá Fhéile Pobail rathúil sa bhliain: -  

• Féile na gClóigíní Gorma50 – a bunaíodh i mí na Bealtaine a bheadh ag plé le 
sláinte agus cúrsaí folláine chomh maith le caomhú timpeallachta; agus 

• Féile na Carraige51 – a bunaíodh i mí Dheireadh Fómhair a chothaíonn 
rannpháirtíocht daonlathach trí athshealbhú a dhéanamh ar chúrsaí staire agus 
polaitíochta. 

Chuir Glór na Móna in iúl gur cearta, comhionnanas agus ceartas sóisialta a bheadh 
mar thosaíocht ag an bhfealsúnacht seo agus gurbh é an tiomantas céanna a 
mhúnlaíonn gluaiseacht na Gaeilge ó thuaidh. Seo an chúis chéanna go raibh Glór na 
Móna i gcroílár an Dream Dearg ón gcéad lá mar aon leis an bhfeachtas ar son Cearta, 
Cothromas agus Cóir ó thuaidh. Thug an t-imeallú, idirdhealú agus leatrom seo - a 
chuireann le ciorruithe molta an Údaráis Oideachais, an deis do Ghlór na Móna glúin 
úr díograiseoirí a eagrú agus a pholaitiú maidir leis an leatrom stairúil seo agus 
tábhacht na teanga gan trácht ar chearta daonna i gcoitinne.  

 

 
50 https://www.glornamona.com/feilti/cad-e-feile-na-gcloigini-gorma/  
51 https://www.glornamona.com/ginearalta/feile-na-carraige-agus-tabhacht-na-haite-duchais/  
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50 https://www.glornamona.com/feilti/cad-e-feile-na-gcloigini-gorma/  
51 https://www.glornamona.com/ginearalta/feile-na-carraige-agus-tabhacht-na-haite-duchais/  
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16.2.4 Maoiniú agus Dúshláin a bhaineann léi 
Thug Glór na Móna le fios go bhfuil siad ag feidhmiú óna lárionad nuathógtha féin ó 
bhí mí an Mheithimh 2016 ann: Gael-Ionad Mhic Goill ar ainmníodh in ómós d’ailtire 
Bhóthar Seoighe, Sráid Bombay agus duine de bhunaitheoirí na gcomharchumann sa 
cheantar, Seán Magaoill. D’éirigh leo £400,000 de mhaoiniú chaipitil a mhealladh 
isteach ón gCiste Infheistíochta Gaeilge, Comhairle Bhéal Feirste agus ón Roinn 
Phobail ó thuaidh. Ós rud é gur thóg sé cúig bliana orthu é a chur i gcrích, dúirt Glór 
na Móna go raibh an Gaelionad róbheag ón gcéad lá a osclaíodh é – dúirt siad go n-
aithnítear an Gaelionad go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta mar lárionad pobail 
spleodrach, fuinniúil agus d’éascaigh tuilleadh fáis agus forbartha a chruthaigh an t-
éileamh soiléir don dara fhorbairt chaipitil, Croí na Carraige, atá faoi lán seoil.  

D’éirigh le Glór na Móna maoiniú a fháil tríd an gCiste Infheistíochta le haghaidh 
Oifigeach Forbartha Gnó a fhostú a bheadh lárnach sa phróiseas chun na pleananna 
seo a fhorbairt. Níl an spás acu, a dúirt siad, chun an fás ollmhór sa chumann óige a 
láimhseáil agus bíonn orthu áiseanna seachtracha a fháil ar cíos chun clár imeachtaí 
a sholáthar. Rinne siad staidéar féidearthachta ar fhoirgneamh ilchuspóireach 
teaghlaigh, óige, pobal agus oidhreachta inár léiríodh tacaíocht fhorleathan sa 
cheantar le haghaidh tógáil chaipitil úr chun todhchaí na hathbheochana a chinntiú sa 
cheantar. Chuir siad tús le measúnú eacnamaíochta ar an scéim chaipitil agus d’éirigh 
le Glór na Móna £50,000 a fháil le haghaidh botháin ghearrthréimhseacha a bheidh 
ag dul ar an suíomh in aice láimhe i lár mhí Aibreáin 2022 chun an ghéarchéim spáis 
reatha a mhaolú sa am amach rompu. Ar an ábhar céanna, ceann de na moltaí a bhí 
ag Glór na Móna do chás an deiscirt ná go mbeadh ciste caipitil ann a dhíreodh ar 
shaol na Gaeilge agus bonneagar sin a thógáil.  

Lena chois sin, fuair Glór na Móna maoiniú suntasach ó Chiste Pobail de chuid an 
Chrannchur Náisiúnta tríd an scéim ‘Ag Cumhachtú Daoine Óga’ le haghaigh clár óige 
nuálach a fhorbairt do Ghaeil óga le riachtanais bhreise foghlama. D’éirigh leo 
£400,000 a fháil i gcaitheamh cheithre bliana agus dúirt Glór na Móna go mbeidh 
Comhordaitheoir Tionscadail lánaimseartha agus seisear páirtaimseartha le ceapadh 
sna folúntais san am amach rompu.  

Thug Glór na Móna le fios nuair a scríobh siad an plean teanga, bhí luach £120,000 
sa bhliain air. Bhí nóta beartais acu agus cuireadh maoiniú leo, míreanna ar mhaith 
leis an athbheochan a chur chun cinn. Faoin am a tháinig an litir thairisceana ar ais 
chucu, €72,000 in aghaidh na bliana a fuair siad. Bhí laghdú €50,000 ansin ar an 
bpointe. Anuas air sin, bhí laghdú £20,000 nó £30,000 maidir leis an gcomhordaitheoir 
pleanála teanga. Mar gheall air sin, dúirt siad go mbeadh orthu nóta beartais a 
dhéanamh i ndeich beartas san iomlán – dúirt siad gur mhaith leo go mbeadh sé seo 
ceangailte le hacmhainní buana.   
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16.2.5 Líonra Pleanála Teanga 
Ainmnítear Glór na Móna mar cheanneagraíocht ar an Líonra Pleanála Teanga 
d’Iarthar Bhéal Feirste chomh maith, rud a neartaíonn cur chuige fadbhunaithe na 
heagraíocht mar aon le cur chuige comhtháite agus comhpháirtíochta bhuana le 
grúpaí eile seachas a bheith ag obair ar bhealach neamh-chomhtháite. D’eascair an 
stádas seo ón obair chomhpháirtíochta de chuid Ghlór na Móna agus dúirt siad go 
bhfuil siad ag súil le tógáil ar an gcur chuige comhtháite, páirtíochta seo.  

Dúirt Glór na Móna gurbh í an sprioc a bheadh ag Líonra Gaeilge Iarthar Bhéal Feirste 
ná mais chriticiúil de chainteoirí líofa Gaeilge a fhorbairt chun pobal inmharthana 
teanga a bhuanú sa spriocheantar sna blianta amach rompu. Bheadh orthu a bheith 
an-eolach ar cén áit go díreach a bhfuil na Gaeil ina gcónaí agus cé chomh minic is a 
thiocfaidís le chéile – ní fhéadfaí gréasán a ghlaoch air mura dtiocfaidís le chéile ach 
uair a mhí, cuir i gcás. Dhéanfaí seo tríd an soláthar reatha a aithint agus a mheas, 
agus plean gníomhaíochta a ullmhú le tabhairt faoina mbuanú agus a neartú. Dhéanfaí 
todhchaí na teanga a chosaint, a dúirt siad, trí bhuanú agus neartú a dhéanamh ar na 
forbairtí rathúla seo a leanas. 

 

I mórcheantar Bhéal Feirste atá timpeall trí mhíle ar fhad, tá: - 

• cúig bhunscoil lánGhaeilge agus sé naíscoil; 
• an Gaelcholáiste is mó in Éirinn, Coláiste Feirste le 900 dalta; 
• trí chugamm óige faoi stiúir Ghlór na Móna 
• dhá eagraíocht phobail atá maoinithe ag an Scéim Phobal Gaeilge ag Foras na 

Gaeilge in Ionad Uíbh Eachach agus Glór na Móna; 
• dhá chúram lae rathúil (Ionad Uíbh Eachach agus Teach Mhaimeo); 
• lárionad Cultúrtha agus Ealaíne i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich; 
• raidió Pobail lánaimseartha i Raidió Fáilte; 
• lárionad foghlama Gaeilge i gCumann Chluain Aird; 
• comhlacht traenála agus gairmoideachais (Gaelchúrsaí); 
• áisínteacht forbartha Gaeilge agus Gnó in Forbairt Feirste atá lonnaithe san 

fhoirgneamh chaipitl nuathógtha Áras na bhFál in éineacht le heagraíochtaí 
agus áisínteacht teanga eilear nós Iontaobhas na Gaelscolaíochta, Comhairle 
na Gaelscolaíochta agus Conradh na Gaeilge. 

 

Scríobhadh agus aontaíodh Plean Teanga cuimsitheach don cheantar sa bhliain 2018 
agus dúirt Glór na Móna go bhfuil Comhordaitheoir Pleanála Teanga le ceapadh sa 
tréimhse amach rompu le buiséad forbartha chun an plean a chur i gcrích. Bheadh 
Glór na Móna i mbun rúnaíochta, ag éascú an Choiste stiúrtha don mhórcheantar agus 
ag bainistiú an togra pleanála teanga seo ó lá go lá.  

Chonacthas do Ghlór na Móna gurbh fhorbairt stairiúil í an plean teanga in 
athbheochan chomhaimseartha na Gaeilge i gcathair Bhéal Feirste a thabharfadh deis 
dóibh fís fhadtéarmach don teanga a chur chun cinn sa cheantar. Thug Glór na Móna 
le fios go bhfuil siad an-bhródúil a bheith lárnach sa phróiseas seo agus gur mheas 
siad go gcuirfeadh forbairt chaipitil úr, Croí na Carraige, go mór le hinbhuanaitheacht 
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an bhonneagair teanga sa cheantar ar féidir a bheith ina eiseamlár spreagúil agus 
cumhachtach don tír ar fad.  

Dúirt Glór na Móna freisin go mbeadh an-suim acu sa chiste Thuaidh-Theas, go 
háirithe don chéad togra eile a bheidh acu le ‘Croí na Carraige’: go gcruthófaí ionad, 
áit a mbeadh gach aon rud ar fáil inti. Thabharfadh sé seo deis do dhaoine a saol ar 
fad a chaitheamh trí mheán na Gaeilge ach go gcuirfí fáilte roimh Bhéarlóirí atá báúil 
don teanga.  

I gcás fhorbairt na líonraí seo ar fud chathair Bhéal Feirste, dúirt Glór na Móna go 
gcuireann siad an-bhéim ar chomhpháirtíocht agus obair chomhtháite mar go mbeadh 
sé éasca dul amú agus a bheith gafa le do chuid oibre féin. Bheadh tuilleadh 
acmhainní ag dul leis seo le dul i dtreo na hoibre ar obair ealaíne, obair óige, obair 
teaghlaigh nó obair spóirt. Sa chaoi chéanna, rinneadh tagairt don aisghabháil teanga 
sa bhaile agus d’admhaigh Glór na Móna go bhfuil bunchloch na hathbheochana sa 
scoil féin, i dtithíocht Ghaelach agus i mbunú comhphobail. Mar gheall ar an bpaindéim 
Covid-19, tharla dochair don tslí a tógadh páistí le Gaeilge; b’fhéidir go raibh 
tuismitheoirí sa bhaile nach raibh Gaeilge acu agus scriosadh an teagmháil sin idir an 
Ghaeilge, an baile agus an scoil le linn na dianghlasála. Dúirt Glór na Móna go bhfuil 
sé i gceist go bhfoilseofar taighde air seo i samhradh na bliana 2022.  
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AGUISÍN 1 – Buan-Ordú an Chomhchoiste (123 de Dháil 
Éireann [2021]) 

123. Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge.  
  
(1) Beidh arna bhunú, i ndiaidh ationól na Dála tar éis Olltoghcháin, Buan-

Choiste, a chomhcheanglófar le Coiste dá shamhail de chuid an tSeanaid 
chun Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na 
Gaeilge a chomhdhéanamh, chun na feidhmeanna a leagtar amach sa 
Bhuan-Ordú seo a chomhlíonadh, seachas na feidhmeanna a leagtar 
amach i mír (3) arb é Buan-Choiste na Dála a chomhlíonfaidh iad.  

 
(2) Breithneoidh an Comhchoiste ábhair bheartais a bhaineann leis an 

nGaeilge, leis an nGaeltacht, agus le Pobal Labhartha na Gaeilge agus atá 
go ginearálta faoi chúram Ranna Rialtais agus comhlachtaí poiblí 
gaolmhara agus breithneoidh sé, go háirithe—  
 

(a) straitéis i ndáil leis an nGaeilge, lena n-áirítear an Straitéis 20 
Bliain don Ghaeilge, 2010-2030 agus aon straitéis a bheidh ann 
sa todhchaí, agus cur chun cinn na Gaeilge i gcoitinne,  

 
(b) litríocht, ceol agus cultúr na Gaeilge agus nithe gaolmhara,  
 
(c) méadú ar úsáid na Gaeilge in imeachtaí dhá Theach an 

Oireachtais agus ina gCoistí agus timpeall an dá Theach a chur 
chun cinn,  

 
(d) an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na státseirbhíse agus na 

seirbhíse poiblí, lena n-áirítear dul chun cinn maidir le cur i 
ngníomh Scéimeanna Gaeilge i gcomhlachtaí poiblí,  

 
(e) tuarascálacha ón gCoimisinéir Teanga agus nithe gaolmhara,  
 
(f)  nithe a bhaineann leis an bhForas Teanga, i ndáil le Foras na 

Gaeilge agus le Gníomhaireacht na hUltaise araon,  
(g) teagasc na Gaeilge agus oideachas trí mheán na Gaeilge,  
 
(h)  freagrachtaí reachtúla Raidió Teilifís Éireann agus Údarás 

Craolacháin na hÉireann i ndáil leis an nGaeilge,  
 
(i)  nithe a bhaineann le craoltóirí Gaeilge, lena n-áirítear TG4, 

Raidió na Gaeltachta, Raidió na Life agus Raidió Rí-Rá, agus  
 
(j)  aon nithe eile a bhaineann leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht 

agus le Pobal Labhartha na Gaeilge.  
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(3) Breithneoidh Buan-Choiste na Dála—  
 

(a) cibé Billí a bhaineann leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht, agus 
le Pobal Labhartha na Gaeilge,  

 
(b) cibé gnéithe de na Meastacháin i gcomhair Seirbhísí Poiblí a 

bhaineann leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht, agus le Pobal 
Labhartha na Gaeilge, agus 

 
(c) cibé nithe gaolmhara eile, a tharchuirfidh an Dáil chuige, agus  
 
(d) cibé Athbhreithnithe ar Luach ar Airgead agus ar Bheartas agus 

ráitis bhliantúla aschuir, lena n-áirítear feidhmíocht, 
éifeachtúlacht agus éifeachtacht in úsáid airgid phoiblí maidir 
leis an nGaeilge, maidir leis an nGaeltacht agus maidir le Pobal 
Labhartha na Gaeilge, a roghnóidh an Coiste.  

 
(4) Seachtar comhaltaí de Dháil Éireann a bheidh ar Bhuan-Choiste na Dála, 

ar córam triúr díobh. Ceathrar is córam don Chomhchoiste, ar comhalta de 
Dháil Éireann duine amháin acu ar a laghad agus ar comhalta de Sheanad 
Éireann duine amháin acu ar a laghad. Beidh Cathaoirleach Bhuan-Choiste 
na Dála ina Chathaoirleach nó ina Cathaoirleach ar an gComhchoiste 
freisin.  

 
(5) Beidh ag Buan-Choiste na Dála na cumhachtaí a mhínítear i mBuan-Ordú 

96(1), (2) agus (4).  
 
(6) Beidh ag an gComhchoiste, maidir lena chúram, na cumhachtaí a mhínítear 

i mBuan-Ordú 96, seachas míreanna (3) agus (10) den Bhuan-Ordú sin.  
 
(7) Beidh de chumhacht ag an gComhchoiste faoi Bhuan-Ordú 95 breithniú a 

dhéanamh ar na nithe seo a leanas—  
 

(a) scéim ghinearálta nó dréacht-cheannteidil aon Bhille a 
bhaineann leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht agus le Pobal 
Labhartha na Gaeilge, agus  

 
(b) aon tuarascáil iar-achtacháin a leagfaidh comhalta den Rialtas 

nó Aire Stáit faoi bhráid ceachtar Teach nó an dá Theach maidir 
le haon Bhille, arna achtú ag Tithe an Oireachtais, a bhaineann 
leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht agus le Pobal Labhartha na 
Gaeilge.  

 
(8) Beidh feidhm ag forálacha Bhuan-Orduithe 98, 100 agus 106 maidir le 

Buan-Choiste na Dála agus maidir leis an gComhchoiste, de réir mar is cuí.  
 
(9) Míneofar an Comhchoiste mar an “Comhchoiste Oireachtais” chun críocha 

an Achta Craolacháin, 2009, a mhéid a bhaineann sé le TG4. 
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AGUISÍN 2 – Buan-Ordú an Chomhchoiste (105 de Sheanad 
Éireann [2021]) 

105. Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 
 
1.  Beidh arna bhunú, i ndiaidh ationól an tSeanaid tar éis Olltoghcháin, 

Buanchoiste, a chomhcheanglófar le Coiste dá shamhail de chuid na Dála 
chun Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na 
Gaeilge a chomhdhéanamh, chun na feidhmeanna a leagtar amach sa 
Bhuan-Ordú seo a chomhlíonadh. 

 
2.  Breithneoidh an Comhchoiste ábhair bheartais a bhaineann leis an 

nGaeilge, leis an nGaeltacht agus le Pobal Labhartha na Gaeilge agus atá 
go ginearálta faoi chúram Ranna Rialtais agus comhlachtaí poiblí 
gaolmhara agus breithneoidh sé, go háirithe— 
 

(a) straitéis i ndáil leis an nGaeilge, lena n-áirítear an Straitéis 20 
Bliain don Ghaeilge, 2010-2030 agus aon straitéis a bheidh ann 
sa todhchaí, agus cur chun cinn na Gaeilge i gcoitinne, 

 
(b) litríocht, ceol agus cultúr na Gaeilge agus nithe gaolmhara, 
 
(c) úsáid is leithne na Gaeilge in imeachtaí dhá Theach an 

Oireachtais agus ina gCoistí agus timpeall an dá Theach a chur 
chun cinn, 

 
(d) an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na státseirbhíse agus na 

seirbhíse poiblí, lena n-áirítear dul chun cinn maidir le cur i 
ngníomh Scéimeanna Gaeilge i gcomhlachtaí poiblí, 

(e) tuarascálacha ón gCoimisinéir Teanga agus nithe gaolmhara, 
 
(f) nithe a bhaineann leis an bhForas Teanga, i ndáil le Foras na 

Gaeilge agus le Gníomhaireacht na hUltaise araon, 
 
(g) teagasc na Gaeilge agus oideachas trí mheán na Gaeilge, 
 
(h) freagrachtaí reachtúla Raidió Teilifís Éireann agus Údarás 

Craolacháin na hÉireann i ndáil leis an nGaeilge, 
 
(i) nithe a bhaineann le craoltóirí Gaeilge, lena n-áirítear TG4, 

Raidió na Gaeltachta, Raidió na Life agus Raidió Rí-Rá, agus 
 
(j) aon nithe eile a bhaineann leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht 

agus le Pobal Labhartha na Gaeilge. 
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AGUISÍN 2 – Buan-Ordú an Chomhchoiste (105 de Sheanad 
Éireann [2021]) 

105. Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 
 
1.  Beidh arna bhunú, i ndiaidh ationól an tSeanaid tar éis Olltoghcháin, 

Buanchoiste, a chomhcheanglófar le Coiste dá shamhail de chuid na Dála 
chun Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na 
Gaeilge a chomhdhéanamh, chun na feidhmeanna a leagtar amach sa 
Bhuan-Ordú seo a chomhlíonadh. 

 
2.  Breithneoidh an Comhchoiste ábhair bheartais a bhaineann leis an 

nGaeilge, leis an nGaeltacht agus le Pobal Labhartha na Gaeilge agus atá 
go ginearálta faoi chúram Ranna Rialtais agus comhlachtaí poiblí 
gaolmhara agus breithneoidh sé, go háirithe— 
 

(a) straitéis i ndáil leis an nGaeilge, lena n-áirítear an Straitéis 20 
Bliain don Ghaeilge, 2010-2030 agus aon straitéis a bheidh ann 
sa todhchaí, agus cur chun cinn na Gaeilge i gcoitinne, 

 
(b) litríocht, ceol agus cultúr na Gaeilge agus nithe gaolmhara, 
 
(c) úsáid is leithne na Gaeilge in imeachtaí dhá Theach an 

Oireachtais agus ina gCoistí agus timpeall an dá Theach a chur 
chun cinn, 

 
(d) an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na státseirbhíse agus na 

seirbhíse poiblí, lena n-áirítear dul chun cinn maidir le cur i 
ngníomh Scéimeanna Gaeilge i gcomhlachtaí poiblí, 

(e) tuarascálacha ón gCoimisinéir Teanga agus nithe gaolmhara, 
 
(f) nithe a bhaineann leis an bhForas Teanga, i ndáil le Foras na 

Gaeilge agus le Gníomhaireacht na hUltaise araon, 
 
(g) teagasc na Gaeilge agus oideachas trí mheán na Gaeilge, 
 
(h) freagrachtaí reachtúla Raidió Teilifís Éireann agus Údarás 

Craolacháin na hÉireann i ndáil leis an nGaeilge, 
 
(i) nithe a bhaineann le craoltóirí Gaeilge, lena n-áirítear TG4, 

Raidió na Gaeltachta, Raidió na Life agus Raidió Rí-Rá, agus 
 
(j) aon nithe eile a bhaineann leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht 

agus le Pobal Labhartha na Gaeilge. 
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3. 5 chomhalta de Sheanad Éireann a bheidh ar Bhuanchoiste an tSeanaid. 
Ceathrar is córam don Chomhchoiste, ar comhalta de Dháil Éireann duine 
amháin acu ar a laghad agus ar comhalta de Sheanad Éireann duine 
amháin acu ar a laghad. Beidh Cathaoirleach Bhuanchoiste na Dála ina 
Chathaoirleach nó ina Cathaoirleach ar an gComhchoiste freisin. 

4. Beidh ag Buanchoiste an tSeanaid na cumhachtaí a mhínítear i mBuan-
Ordú 72(1) agus (2). 

 
5. Beidh ag an gComhchoiste, maidir lena chúram, na cumhachtaí a mhínítear 

i mBuan-Ordú 72, seachas mír (6). 
 
6. Féadfaidh an Comhchoiste breithniú a dhéanamh ar na nithe seo a 

leanas— 
 

a.  scéim ghinearálta nó dréacht-cheannteidil aon Bhille a 
bhaineann leis an nGaeilge, leis an nGaeltacht agus le Pobal 
Labhartha na Gaeilge de bhun Bhuan-Ordú 143;  

 
b.  aon tuarascáil iar-Achtacháin a leagfaidh comhalta den Rialtas 

nó Aire Stáit faoi bhráid ceachtar Teach nó an dá Theach maidir 
le haon Bhille, arna achtú ag Tithe an Oireachtais de bhun 
Bhuan-Ordú 168, a bhaineann leis an nGaeilge, leis an 
nGaeltacht agus le Pobal Labhartha na Gaeilge; agus  

 
c.  ar choinníoll go mbeidh an coiste earnála iomchuí tar éis toiliú 

leis sin. 
 
7. Beidh feidhm ag forálacha Bhuan-Orduithe 74, 77 agus 82 maidir le 

Buanchoiste an tSeanaid agus leis an gComhchoiste, de réir mar is cuí. 
 
8. Míneofar an Comhchoiste mar an ‘Comhchoiste Oireachtais’ chun críocha 

an Achta Craolacháin, 2009, a mhéid a bhaineann sé le TG4. 
  

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge

Leathanach 151 de 156



Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 

Leathanach 152 de 156 
 

AGUISÍN 3 – Liosta na gCruinnithe agus na bhFinnéithe 

Dáta an Chruinnithe Finnéithe 

24 Samhain 2021 

Tithíocht agus Cúrsaí Pleanála 
Fisiciúla sa Ghaeltacht 

1. Comhairle Contae na Gaillimhe 

• Valerie Loughnane | Pleanálaí Sinsearach 

• Brendan Dunne | Pleanálaí Feidhmiúcháin  

• Úna Ní Eidhin | Oifigeach Forbartha na 

Gaeilge 

Ráiteas Tosaigh 

2. Comhairle Contae Dhún na nGall 

• John G. McLaughlin | 

Príomhfheidhmeannach 

• Liam Mac an Bhaird | Stiúrthóir Forbartha 

Pobail agus Seirbhísí Pleanála 

• Eunan Quinn | Pleanálaí Sinsearach 

Ráiteas Tosaigh 

3. Comhairle Contae Mhaigh Eo 

• Kevin Kelly | Príomhfheidhmeannach,  

• Catherine Mc Connell | Stiúrthóir Pleanála 

• Tomás Ó Giollagáin | Stiúrthóir Tithíochta 

Ráiteas Tosaigh 

1 Nollaig 2021 

Tithíocht agus Cúrsaí Pleanála 
Fisiciúla sa Ghaeltacht 

1. Comhairle Contae Chiarraí 

• Moira Murrell | Príomhfheidhmeannach 

• John Breen | Stiúrthóir Seirbhísí 

• Damien Ginty | Pleanálaí Sinsearach 

Ráiteas Tosaigh 
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AGUISÍN 3 – Liosta na gCruinnithe agus na bhFinnéithe 
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• Liam Mac an Bhaird | Stiúrthóir Forbartha 
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3. Comhairle Contae Mhaigh Eo 

• Kevin Kelly | Príomhfheidhmeannach,  

• Catherine Mc Connell | Stiúrthóir Pleanála 

• Tomás Ó Giollagáin | Stiúrthóir Tithíochta 

Ráiteas Tosaigh 
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Tithíocht agus Cúrsaí Pleanála 
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1. Comhairle Contae Chiarraí 
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2. Comhairle Contae Phort Láirge 

• Michael Walsh | Príomhfheidhmeannach,  

• Máire Seosaimhín Breathnach | Oifigeach 

Gaeilge 

• Liam Mc Gree | Pleanálaí Sinsearach 

Ráiteas Tosaigh 

 

3. Comhairle Contae na Mí 

• Jackie Maguire | Príomhfheidhmeannach 

• Des Foley | Stiúrthóir Seirbhísí Pleanála 

• Seán Clarke | Oifigeach Feidhmiúcháin 

Sinsearach 

Ráiteas Tosaigh 

 

4. Comhairle Contae Chorcaí 

• Tim Lucey | Príomhfheidhmeannach 

• Valerie O’Sullivan | Bainisteoir Rannáin an 

Deiscirt 

• Michael Lynch | Stiúrthóir Seirbhísí Pleanála 

• Maurice Manning | Stiúrthóir Seirbhísí 

Tithíochta 

• Aileen Loughrey | Oifigeach Gaeilge  

Ráiteas Tosaigh 

8 Nollaig 2021 

Tithíochta agus Cúrsaí 
Pleanála sa Ghaeltacht 

1. Comharchumann Ráth Chairn 

• Éanna Ó Cróinín | Cathaoirleach 

• Úna Ní Fhaircheallaigh | Leas-

Chathaoirleach 

• Daithí Mac Cárthaigh | Ball agus Abhcóide 

Ráiteas Tosaigh 
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2. Conradh na Gaeilge 

• Julian de Spáinn | Ard-Rúnaí 

• Mairéad Ní Fhatharta | Cathaoirleach, 

Meitheal Gaeltachta Chonradh na Gaeilge  

• Peadar Mac Fhlannchadha | Leas-Ard-

Rúnaí agus Bainisteoir Abhcóideachta 
Ráiteas Tosaigh 

19 Eanáir 2022 

Tithíocht agus Cúrsaí Pleanála 
Fisiciúla sa Ghaeltacht 

Comhairle Cathrach na Gaillimhe 

• Caroline Phelan | Pleanálaí Feidhmeannach 

Sinsearach 

• Liam Blake | Pleanálaí Feidhmeannach 

Sinsearach 

• Helen Blake | Pleanalaí Feidhmeannach 

Sinsearach 

• Ailish Bhreathnach | Oifigeach Gaeilge 
Ráiteas Tosaigh 

26 Eanáir 2022 

Tithíocht agus Cúrsaí Pleanála 
Fisiciúla sa Ghaeltacht agus 
na Treoirlínte Nua a 
Bhaineann Leo 

1. An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta 

• An Teachta Dála Darragh O’Brien | An tAire 

Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta 

• Alma Walsh | Comhairleoir Sinsearach 

Ráiteas Tosaigh 

 

2. An Comhghrúpa Oibre ar Chúrsaí Pleanála 
sa Ghaeltacht 

• An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic | 

Stiúrthóir na Gaeilge, An Roinn 
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Fisiciúla sa Ghaeltacht agus 
na Treoirlínte Nua a 
Bhaineann Leo 

1. An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta 

• An Teachta Dála Darragh O’Brien | An tAire 

Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta 

• Alma Walsh | Comhairleoir Sinsearach 

Ráiteas Tosaigh 

 

2. An Comhghrúpa Oibre ar Chúrsaí Pleanála 
sa Ghaeltacht 

• An Dochtúir Aodhán Mac Cormaic | 

Stiúrthóir na Gaeilge, An Roinn 
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Turasóireachta, Cultúir, Gaeltachta, Spóirt 

agus Meán 

• Rónán Mac Con Iomaire | Stiúrthóir 

Forbartha Réigiúnaí, Pobail agus Pleanála 

Teanga, Údarás na Gaeltachta 

• Paul Hogan | Príomhchomhairleoir, An 

Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 

Oidhreachta 

23 Márta 2022 

Conas Pobal Gaeltachta a 
Chruthú 

1. Coiste Forbartha Charn Tóchair 

• Joe Ó Dochartaigh | Oifigeach Óige 

• Niall Ó Catháin | Rúnaí Comhlachta 

• Pádraig Ó Mianáin | Ball Coiste 

Ráiteas Tosaigh 

2. Glór na Móna 

• An Dochtúir Feargal Mac Ionnrachtaigh | 

Stiúrthóir Feidhmiúcháin 

• Gearóidín Nic Chathmhaoil Uasal | 

Oifigeach Forbartha Gaeilge  

• Dochtúir Orla Nic Oirc | Oifigeach Forbartha 

Gnó na Móna 

Ráiteas Tosaigh 
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https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/debateRecord/comhchoiste_na_gaeilge_na_gaeltachta_agus_phobal_labhartha_na_gaeilge/2022-03-23/debate/mul@/main.pdf
https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/committee/dail/33/comhchoiste_na_gaeilge_na_gaeltachta_agus_phobal_labhartha_na_gaeilge/submissions/2022/2022-03-23_raiteas-tosaigh-padraig-o-mianain-ball-coiste-coiste-forbartha-charn-tochair_en.pdf
https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/committee/dail/33/comhchoiste_na_gaeilge_na_gaeltachta_agus_phobal_labhartha_na_gaeilge/submissions/2022/2022-03-23_raiteas-tosaigh-an-dochtuir-feargal-mac-ionnrachtaigh-stiurthoir-feidhmiuchain-glor-na-mona_en.pdf
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AGUISÍN 4 – Comhaltaí an Chomhchoiste 

 
⚫ An Teachta Dála Catherine Connolly 
 
⚫ An Teachta Dála Dara Calleary (Leas-Chathaoirleach) 
 
⚫ An Teachta Dála Pa Daly 
 
⚫ An Teachta Dála Danny Healy-Rae 
 
⚫ An Teachta Dála Joe McHugh 
 
⚫ An Teachta Dála Marc Ó Cathasaigh 
 
⚫ An Teachta Dála Fergus O’Dowd 
 
⚫ An Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin 
 
⚫ An Teachta Dála Aengus Ó Snodaigh (Cathaoirleach) 

 
 

⚫ An Seanadóir Lorraine Clifford Lee 
 
⚫ An Seanadóir Seán Kyne 
 
⚫ An Seanadóir Rónán Mullen 
 
⚫ An Seanadóir Niall Ó Donnghaile 
 
⚫ An Seanadóir Barry Ward 
 
 
⚫ An Teachta Dála Éamon Ó Cuív (i láthair le linn na gcruinnithe ar an 

ábhar seo) 
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