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Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 

Cúrsaí Tithíochta agus Pleanála Fisiciúla sa Ghaeltacht 
Cruinniú ar 1 Nollaig 2021 ag 1.30i.n. i Seomra Coiste 4 de Thithe an Oireachtais 

 

 
Ráiteas achomair ó Michael Walsh, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Cathrach agus Contae 

Phort Láirge 
   

 
 

 

Gaeltacht na nDéise 
Gaeltacht Phort Láirge 
 
Is ceantar tuaithe é Gaeltacht na nDéise atá suite leath bealaigh idir Dún Garbhán agus Aird Mhór, ag 
breathnú amach ar Chuan Dhún Garbhán agus An Mheá. Cuimsíonn sé ceantar geografach 62 km2  leis 
an N25 siar ón gceantar agus Imeallbhord Chontae Phort Láirge soir ón gceantar, idir Ceann Heilbhic 
agus Cruabhaile Íochtarach. Tá daonra de 1,816 duine sa cheantar, dar le Daonáireamh 2016. 
 
Aithníonn Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge gur cuid thábhachtach de thraidisiún 
teangeolaíoch, sóisialta agus cultúrtha an Chontae í Gaeltacht na nDéise. 
 

Tugann anailís a rinneadh mar chuid 
den 'Staidéar Cuimsitheach 
Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa 
Ghaeltacht'1 le fios gur gá líon na 
gcainteoirí gníomhacha Gaeilge i 
Limistéar Gaeltachta a choimeád os 
cionn 67% chun go mbeidh úsáid na 
Gaeilge inbhuanaithe sa phobal. Thug 
an staitistic le fios go ngéilleann pobail 
labhartha Gaeilge don bhrú a 
bhaineann le haistriú teanga nuair a 
thiteann líon na gcainteoirí 
gníomhacha i bpobal faoin tairseach 

seo.  
 
Tá 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. 
 

                                                           
1Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht; Príomhthorthaí agus Moltaí, Tuarascáil 
Taighde a d’ullmhaigh OÉ Gaillimh, 2007 don Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta 
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Tá méadú seasta tar éis teacht ar dhaonra Ghaeltacht na nDéise le cúig bliana is fiche anuas, ag ardú 
34% ó 1,294 duine os cionn trí bliana d’aois in 1996 go 1,738 duine faoin mbliain 2016.  Cé gur thit 
céatadán an daonra a labhraíonn Gaeilge ar bhonn laethúil ó 53.5% in 1996 go 39.8% in 2002, cuireadh 
stop leis an meath seo agus, mar a dúradh thuas, bhí líon na ndaoine a labhraíonn Gaeilge go laethúil ag 
45.6% in 2016.  
 
In ainneoin na n-imní mar gheall ar fhás an daonra agus na brúnna a d’fhéadfadh a bheith ag an bhfás 
sin ar phobal labhartha Gaeilge, is fiú go mór a thabhairt faoi deara go bhfuil níos mó daoine ag labhairt 
Gaeilge ar bhonn laethúil ná riamh 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, staitistic a théann in aghaidh na treochta náisiúnta.  
 
 

Brúnna Forbartha agus Dúshláin Phleanála 
 

Ar nós na bpobal Gaeltachta eile ar fud na tíre, tá brú ollmhór ar an gceantar seo maidir le sláine phobal 
labhartha na Gaeilge, brú a mbaineann 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 shuíomhanna agus srianta ar thithíocht tuaithe. 
 

Is dúshlán suntasach don phobal áitiúil inacmhainneacht tithíochta.  Tógtar an léarscáil thíos ón uirlis 
threorach um luacháil réadmhaoine Cháin Mhaoine Áitiúil (LPT) agus taispeántar bandaí luachála 
réadmhaoine measta ar fud Chontae Phort Láirge. Tá imlíne dhearg thart ar Ghaeltacht na nDéise ar an 
léarscáil seo, agus is léir go bhfuil roinnt de na ceantair le cuid de na meánphraghsanna réadmhaoine is 
airde sa chontae laistigh den Ghaeltacht. 
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Tá 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.  Eascraíonn na 
luachálacha arda seo as roinnt tosca: suíomh cósta; ardchaighdeán comhshaoil; éileamh ard ar áiteanna 
cónaithe tánaisteacha, ar thithe saoire agus ar ligean gearrthéarmach, chomh maith le ganntanas 
coibhneasta d’fhorbairt fhiontrach tithíochta. 
 
Cruthaíonn meascán den éileamh láidir agus soláthar teoranta dúshlán mór ó thaobh na 
hinacmhainneachta de. Ciallaíonn sé seo nach féidir le go leor den phobal labhartha Gaeilge maireachtáil 
ina bpobal féin, fiú má tá riachtanas tithíochta seanbhunaithe acu. Cuirtear iallach ar an dream seo 
bogadh go suíomhanna in aice láimhe, áiteanna nach labhraítear Gaeilge iontu.  
 
Ina theannta sin, níl toilleadh suntasach breise sa líonra seirbhísí uisce sa cheantar tuaithe seo. Cuireann 
sé seo srian sa bhreis ar roghanna féideartha chun na fadhbanna a bhaineann le hinacmhainneacht a 
réiteach. Ina ainneoin sin, i go leor cásanna tá forbairtí ar scála níos mó ag teacht salach ar charachtar 
riachtanach an phobail Gaeltachta seo atá an-dlúth le chéile. 
 
De ghnáth bíonn soláthar tithíochta an cheantair ar ardchaighdeán, agus tá 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. 
 

 
Beartas an Údaráis Pleanála 
 
Tá an tÚdarás Pleanála tiomanta do charachtar agus sláine teanga Ghaeltacht na nDéise a chosaint agus 
a fheabhsú. Tá brú méadaitheach ar thithíocht aonuaire i gceantar na Gaeltachta. Tá an tÚdarás 
Pleanála tiomanta do bheartais réamhghníomhacha a fhorbairt a chosnóidh an limistéar ó fhorbairt 
neamhriachtanach agus forbairt a chuirfidh isteach ar an gceantar ar shlí diúltach.  
 
Iarrann an tÚdarás Pleanála Ráiteas Tionchair Teangeolaíochta ar bhonn rialta le hiarratais phleanála 
d’aon fhorbairt fhiontrach tithíochta i gceantar na Gaeltachta. Is gá don Ráiteas Tionchair seo achoimre 
a thabhairt ar an gcaoi a gcaomhnódh agus a dtacódh forbairt bheartaithe le carachtar na Gaeltachta, 
sula ndéanfaidh an t-údarás pleanála cead pleanála a mheas, faoi réir coinníollacha iomchuí.  Go 
ginearálta cuimseoidh na coinníollacha sin Clásal Feidhme Teanga. Ceanglaíonn an clásal seo gur gá sciar 
áirithe de na haonaid chónaithe a dhíol le daoine a léirigh don Údarás Pleanála go bhfuil líofacht 
réasúnta sa Ghaeilge acu.  Ceanglaítear le Plean Forbartha Contae Phort Láirge 2011-2017 (arna leathnú) 
go mbeidh 60% de na haonaid chónaithe iomlána in aon fhorbairt nua á n-áitiú ag daoine a bhfuil 
líofacht réasúnta sa Ghaeilge acu.  Éilíonn Dréachtphlean Forbartha Chathair agus Chontae Phort Láirge 
don tréimhse 2022-2028 go méadófar an sciar seo go 80%. 
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Deirtear i bPlean Forbartha Contae Phort Láirge 2011-2017 (arna leathnú) gurb é beartas an údaráis 
phleanála: 
 

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

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

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

chuirfeadh úsáid na Gaeilge sa Ghnó chun cinn.  
 
Leathnaítear ar an mbeartas seo inDréachtfhorbairt 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 atá criosaithe 
le haghaidh úsáide cónaithe, beidh gach ceann díobh seo a leanas ag teastáil uainn:  
o Cuirfear Clásal Feidhme Teanga (LEC) i bhfeidhm a éilíonn go mbeidh ar a laghad 80% 

(slánaithe suas) d’áititheoirí na forbartha beartaithe in ann an Ghaeilge a úsáid go 
laethúil;  

o Mairfidh an LEC ar feadh 15 bliana ó chéad áitíochta an aonaid; agus,  
o Beidh na haonaid bheartaithe eile ar fáil d’áititheoirí a bhfuil riachtanas áitiúil nó eile 

acu chun chónaithe sa Ghaeltacht.  
 

H 35 Agus moltaí á mbreithniú againn chun teach aonair a fhorbairt laistigh de Ghaeltacht na 
nDéise mar a shainmhínítear ar léarscáileanna an Phlean Forbartha, éileoimid gach 
ceann díobh seo a leanas:  
o Cuireadh cur chuige seicheamhach i bhfeidhm maidir le sainaithint láithreáin agus níl 

fáil ar réadmhaoin níos oiriúnaí agus aird ar leith ar infhaighteacht an tsoláthair 
tithíochta atá ann cheana agus ar leibhéal an fholúis;  

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

o 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;  

o Cloítear le gach caighdeán ábhartha ó thaobh bhainistíocht forbartha de.  
 

TABHAIR FAOI DEARA: Is é an caighdeán líofachta sa Ghaeilge a theastaíonn chun 
comhlíonadh leis an LEC ná an caighdeán a theastaíonn chun pas a fháil i Leibhéal B2 
Meánleibhéal 2 i scrúduithe Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG) agus beidh baint aige 
seo le ceann an teaghlaigh.  Beidh 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 beidh orthu cead a 
thabhairt don údarás pleanála é seo a dhearbhú leis an gcomhlacht scrúdúcháin, Ollscoil 
na hÉireann, Maigh Nuad. 
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Chomh maith le beartais agus cuspóirí nua a áireamh i nDréachtphlean Forbartha Cathrach agus Contae, 
tá gealltanas poiblí tugtha ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge Plean Ceantair Áitiúil 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. 
 

 

Comhlucht Forbartha na nDéise  
 
Is cuideachta forbartha teoranta faoi stiúir an phobail 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.  Leagtar amach sa 
doiciméad raon cuspóirí leathana chun beocht na Gaeilge a neartú sa cheantar seo, agus tá sé mar 
aidhm aige bonneagar, seirbhísí agus tacaíocht a fheabhsú dóibh siúd atá ag tógáil a gcuid leanaí trí 
Ghaeilge.  Is 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 
Dréacht-Phlean 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. 
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Deacrachtaí le Cur i bhFeidhm Beartas Pleanála 
 

Tá 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 bhaineann le háitíocht lucht labhartha na 
Gaeilge a chur i bhfeidhm agus monatóireacht a dhéanamh orthu.  Braitheann 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. 
 
Ar an dara dul síos, tá 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. 

 
Creat Rialála 
 
Fáiltíonn Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge 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. 
 
Ba mhaith leis an gComhairle fáilte a thabhairt roimh threoirlínte reachtúla a thabhairt 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.  D’fhéadfadh 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 srl.)  
 
Mar fhocal scoir, chuirfeadh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge 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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