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A Chathaoirleach, A Theachtaí Dála, A Sheanadóirí  



 

Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil libhse, agus leis an gcoiste seo, as cuireadh a thabhairt domsa a 

bheith i láthair anseo chun cúrsaí tithíochta agus pleanáil fisiciúil sa Ghaeltacht a phlé. Agus na hábhair seo á 

phlé againn, creidim go bhfuil sé tábhachtach tagairt a dhéanamh do thiomantas Chomhairle Contae Chiarraí, 

mar chontae Gaeltachta, d'fhorbairt agus do thacaíocht a chur ar fáil don dá réigiún Gaeltachta sa chontae. 

Ba mhaith liom achoimre a dhéanamh do Choiste an Oireachtais ar na príomhstruchtúir atá ann san Údarás 

Áitiúil go díreach chun tacaíocht a thabhairt don nGaeilge agus don nGaeltacht. 

 

1. Struchtúir Tacaíochta Gaeilge de chuid Chomhairle Contae Chiarraí: 

 

➢ Oifig Ghaeilge  

Tá Oifig Ghaeilge tiomnaithe ag Comhairle Contae Chiarraí, le hOifigeach Gaeilge agus foireann tacaíochta 

tiomnaithe. Bíonn Stiúrthóir Seirbhíse ag déanamh maoirseacht ar an oifig seo, agus tá an t-oifigeach sin i 

láthair ag an gCoiste inniu.  Bíonn an oifig seo i mbun idirchaidreamh laistigh agus lasmuigh den Chomhairle 

maidir le forbairt agus cur chun cinn gach gné den Ghaeilge, agus an oidhreacht chultúrtha a bhaineann léi, 

thar cheann na Comhairle. Tá clár traenála foirne leathan forbartha ag an Oifig Ghaeilge, le 62 cúrsaí 

forbartha teanga faoi Theastas Eorpach na Gaeilge soláthraithe do bhaill foirne ó 2015 i leith.  Tá sé i gceist 

chomh maith feidhm a bhaint as áiseanna traenála ar-líne chun a thuilleadh baill foirne a oiliúint le linn 

2022.  

➢ Oifigeach Forbartha Teanga  

Le déanaí táimid tar éis Oifigeach Forbartha Teanga a earcú, agus tá an té seo dírithe ar dtús ar fhorbairt agus 

ar chríochnú plean chun Cathair Saidhbhín a fhorbairt mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta. Tá an Chomhairle tar 

éis an t-Oifigeach seo a fhostú ag grád pá sinseartha, ní amháin chun an plean Bhaile Seirbhíse Gaeltachta seo 

a chur i gcrích, ach chun cabhrú leis an gComhairle agus iad ag forbairt plean straitéiseach thar an dá bhliain 

amach romhainn.  

 

➢ Coiste Polasaí Straitéiseach na Gaeltachta 

Déantar forbairt ar ár bpolasaí Gaeilge ar bhonn dioscúrsach trí struchtúr na gCoistí Polasaí Straitéiseach, 

mar atá Coiste tiomnaithe Polasaí Straitéiseach Gaeltachta, Oidhreachta agus Cultúir bunaithe againn. 

Tagann baill an choiste seo le chéile ar bhonn rialta chun plé agus moltaí a dhéanamh maidir le forbairt 

Ghaeilge agus oidhreacht sa Ghaeltacht. Bíonn Coiste Polasaí Straitéiseach na Gaeltachta ag tuairisciú ag 

tionól iomlán na Comhairle agus bíonn Gaeilge mar chuid de thuairisc mhíosúil an 

Phríomhfheidhmeannaigh ag an tionól iomlán.  

 

➢ Struchtúir Limistéir Bhardasacha Gaeltachta 



Bíonn dualgaisí 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. Don gcéad uair, 

tá Pleananna Limistéar Áitiúil Réigiún Gaeltachta déanta ag na Limistéir Bardasacha seo. Cumasaíonn an 

struchtúr seo ionadaíocht láidir áitiúil agus plé ar chúrsaí áitiúla timpeall ar chuimsiú an dá phlean áirithe seo. 

Anuas ar struchtúir na Limistéar Bardasach, cuireann Oifig Limistéir Áitiúil Daingean Uí Chúis seirbhísí 

laethiúla ar fáil don gceantar seo trí Ghaeilge ar bhonn laethiúil.  

 

➢ Coiste Comhairleach na Gaeilge 

Coiste neamhspleách seachtrach de thriúr is ea é seo, ar bunaíodh i Mí Márta 2021 chun comhairle a thabhairt 

don gComhairle maidir le réimsí áirithe teanga agus polasaí. Tá dualgas ar leith ag an gcoiste seo timpeall ar 

chomhairle a thabhairt maidir le hainmniú eastát tithíochta – idir phríobháideach agus phoiblí – i gceantracha 

Gaeltachta, chomh maith le comhairle ghinearálta a sholáthar ó thaobh cur chun cinn agus forbairt na Gaeilge 

laistigh den Údarás Áitiúil. Déantar tuairisciú faoi obair an choiste seo ag tionól iomlán na Comhairle.  

 

2. Forbairt Eacnamaíoch agus Pobail i nGaeltacht Chiarraí 

 

Bíonn forbairt na gceantracha Gaeltachta nasctha le Plean Eacnamaíoch agus Pobal Áitiúil na Comhairle. 

Bíonn infheistíocht láidir sna ceantracha Gaeltachta dírithe ar fhostaíocht áitiúil a chaomhnú agus a bhuanú 

agus ar phobail a neartú. Tugann seo cúnamh, leis, d'obair gníomhaireachtaí agus eagrais phobail eile maidir 

le polasaí teanga. Tá an Chomhairle tar éis  feidhm a bhaint as maoiniú suntasach de roinnt milliún euro ón 

gClár Athnuachana Tuaithe, deontaisí Baile agus Sráidbhaile, maoiniú ORIS, srl. chun tacú le tionscadail ar 

scála ard sa dhá cheantar Gaeltachta de chuid an chontae. Is príomhphairtnéar é an Chomhairle timpeall ar 

sholáthar Phleananna Ceann Scríbe Turasóra sa dhá cheantar Gaeltachta, agus chomh fada is a bhaineann 

lenár dtacaíocht do Thascfhórsa Uíbh Ráthaigh agus Mol Chorca Dhuibhne.  Seo anuas ar na tionscadail mhóra 

bonneagair soláthraithe/á soláthair/le soláthair/á bpleanáil le blianta beaga anuas sa cheantar; N86, Bóthar 

Faoisimh an Daingin, Forbairt an Ché agus an Chaladhfoirt. Is cóir a lua, leis, go gcuireann an Chomhairle 

tacaíocht shuntasacht ar fáil do réimse leathan féilte, imeachtaí, na healaíona agus scannáin sa Ghaeltacht. 

Go háirithe, maidir le Dréachtphlean Forbartha an Chontae, aithnítear ról Údarás na Gaeltachta agus páirtithe 

leasmhara eile chomh fada is a bhaineann le neartú agus caomhnú na Gaeilge mar theanga bheo agus an 

riachtanas mór atá ann fostaíocht agus fiontraíocht a chothú. Spreagann an plean seo Pobail Ghaeltachta 

chun leas a bhaint as dul chun cinn i gcumarsáid dhigiteach agus athruithe ar na ngnáis chultúrtha maidir le 

cian-obair, rudaí a chuireann deiseanna nua ar fáil ó thaobh fostaíochta agus cainteoirí dúchasacha a 

mhealladh thar n-ais go ceantracha Gaeltachta. Chun teacht i dtír air seo, is cuspóir é den phlean tacú leis an 

líonra de mhoil dhigiteacha de chuid Údarás na Gaeltachta agus forbairt leanúnach Mhol Cruthaitheachta 

agus Nuálaíochta Chorca Dhuibhne.  



 

 

3. Tithíocht agus Pleanáil Fisiciúil sa Ghaeltacht 

 

Ba cheart féachaint ar na hábhair luaite sa chuid seo den Réamhráiteas i gcomhthéacs Chomhráiteas 

Achomair Coiteann na nÚdarás Áitiúil. 

 

➢ Polasaí Pleanála agus an Ghaeltacht 
 

Tá Comhairle Contae Chiarraí eolach faoina dualgaisí 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 thaispeáint phoiblí faoi láthair),  

Plean Limistéir Áitiúil Uíbh Ráthaigh 2019 – 2024  

Plean Limistéir Áitiúil Chorca Dhuibhne 2021 – 2026  

 

Tugann na pleananna thuasluaite ar fad le fios go láidir go bhfuil Comhairle Contae Chiarraí fíorthiomnaithe 

do chosaint agus forbairt na réigiún Gaeltachta. Is é tuairim na Comhairle go bhfuil na pleananna seo tar éis 

a bheith forbartha, agus go mbeidh siad á bhforbairt amach anseo (i gcomhthéacs Dréachphlean an Chontae), 

chun tiomantas na Comhairle a threisiú i gcomhthéacs na gceantracha Gaeltachta.  

 

 

➢ Pleanáil Limistéar Áitiúil 

Tá sé tábhachtach a rá ag an bpointe seo  go bhfuil a Phlean Limistéir Áitiúil (PLÁ) féin ag gach ceann den dá 

cheantar Gaeltachta sa Chontae anois. Tá Gaeltacht Chorca Dhuibhne anois clúdaithe ag Plean Limistéir Áitiúil 

Chorca Dhuibhne 2021 – 2026, a tháinig in áit dhá PLÁ a bhíodh ag clúdach an cheantair Gaeltachta seo. Ar 

an dul síos céanna, tá cúrsaí pleanála áitiúla  maidir le Gaeltacht Uíbh Ráthaigh anois á gclúdach ag Plean 

Limistéir Áitiúil Iarthar Uíbh Ráthaigh 2019-2025, á tháinig in áit dhá PLÁ a bhí ann roimhe seo chomh maith.  

Tá straitéis seo an phlean aonair i leith polasaí áitiúil pleanála tar éis cur chuige níos seasmhaí i ngach cheann 

den dá cheantar Gaeltachta a éascú agus tugann sé fócas níos fearr i bhfeidhm maidir le straitéisí úsáid talún 

chomh fada is a bhaineann le foirmliú, machnamh agus glacadh leo mar straitéisí.   

 

➢ Plean Forbartha an Chontae agus Dréachtphlean Forbartha an Chontae 



Is straitéis uile-chontae é Plean Forbartha Chontae Chiarraí agus tá polasaithe agus cuspóirí ard-leibhéil ina 

gcuid de atá ann chun caomhnú, tacú agus leathanú a dhéanamh ar úsáid na Gaeilge trí fhorbairt ar úsáid 

talún. Tá polasaí i leith na Gaeltachta neartaithe agus uasdátaithe go mór ón bPlean Forbartha a bhí i 

bhfeidhm 2015-2021. Tá sé d'aidhm ag an bplean úsáid na Gaeilge mar theanga bheo phobail a threisiú agus 

a chaomhnú, agus tacú le pobail Ghaeltachta chun na líonraí sóisialta a chothaíonn an Ghaeilge mar theanga 

phobail a leathanú is a neartú. Aithníonn an Plean gur ceantracha iad na Gaeltachtaí atá saibhir maidir le 

teanga, traidisiún, litríocht, béaloideas, ceol, agus suíomhanna stairiúla agus seandálaíochta, agus go bhfuil 

ról suntasach ag an gcultúr saibhir seo, agus na féilte is imeachtaí a bhaineann leis,   i bhforbairt eacnamaíoch 

an chontae, cúrsaí turasóireachta san áireamh.  

 

Ag tógáil ar na polasaithe agus cuspóirí a bhí mar chuid den phlean forbartha a d'imigh roimhe, tá polasaí 

tacaíochta do cheantracha Gaeltachta treisithe go mór sa Dréachtphlean nua. Tá sé anois mar chuspóir ag an 

gComhairle: 

 

•   Ar a laghad 66% d'aonaid chónaithe i ngach ceantar Gaeltachta a chur i leataobh do chainteoirí 

Gaeilge. Tá an figiúr seo socraithe ag 31% sa Phlean reatha. 

De réir an Phlean Limistéir Áitiúil deireanach do Dhaingean Uí Chúis, bhí clásal pleanála teanga ann de 

15 bliain ag baint le forbairt tithíochta ceadaithe go raibh níos mó ná 3 aonad bainteach leo, agus 

bhain sé le 31% de na haonaid cheadaithe. Bhí an clásal seo bainteach le limistéar Dhaingean Uí Chúis 

amháin, agus níor bhain sé le creatlaigh pholasaí pleanála i lonnaíochtaí Gaeltachta eile.    

Tá an polasaí seo anois ina chuid de PLÁ Chorca Dhuibhne agus Dréachtphlean Forbartha an Chontae, 

a chuireann an polasaí i bhfeidhm i ngach ceantar Gaeltachta i gCiarraí. Ó thaobh dlí de, ní mór do 

Phleananna Limistéir Áitiúil a bheith ag teacht le Plean Forbartha an Chontae, agus dá bhrí sin beidh 

ar Phleananna nua Limistéir Áitiúil i nGaeltachtaí Chorca Dhuibhne agus Uíbh Ráthaigh an polasaí seo 

a bheith ina chuid díobh (beidh na PLÁ seo á athnuachain laistigh de thréimhse an Phlean Forbartha 

seo).   

• I gcás roinnt lonnaíochtaí beaga áirithe, is féidir go gceadófar cnuasa áirithe tithe go bhfuil a gcóras 

cóireála fuíolluisce féin acu faoi Dhréachtphlean an Chontae.  

Tá 15 lonnaíocht Gaeltachta liostáilte i nDréachtphlean Forbartha an Chontae 2022-2028. I 

gcomhthéacs an easpa bonneagair uisce/fuíolluisce, ní féidir forbairtí ilstruchtúir a cheadú ar chuid 

mhaith de na lonnaíochtaí seo go dtí go réiteofar na laigeachtaí bonneagair seo. Mar shlí chun iarracht 

a dhéanamh teacht timpeall ar roinnt de na fadhbanna atá cruthaithe ag an scéal seo, molann 

Dréachtphlean Forbartha an Chontae go dtabhafar cead pleanála ar roinnt lonnaíochtaí beaga áirithe 

do chnuasa tithe lena gcóras fúiolluisce féin ag freastal orthu.  



Cuireann an t-athrú molta seo ar pholasaí pleanála deis ar fáil do dhaoine áitiúla nó cuibhreannas de 

dhaoine áitiúla / eintiteas corporáideach forbairt a dhéanamh ar chnuas tithe mar shlí chun freastal 

ar dhaoine áitiúla sna sráidbhailte beaga Gaeltachta seo. An straitéis i leith na gcnuasa seo laistigh de 

lonnaíochtaí ná an slí a réiteach do líon beag tithe breise agus/nó gnónna beaga chun an pátrún 

forbartha atá ann cheana féin a threisiú timpeall ar na lárphointí seo, ag úsáid seirbhísí atá ann cheana 

féin sa cheantar. Táthar ag súil go mbeidh méid agus scála na bhforbairtí seo ag teacht le scála agus 

leagan amach na lonnaíochta atá ann cheana féin. Anuas ar na cuspóirí seo, tá aidhmeanna breise: 

• 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.  

 

➢ Cur i bhFeidhm Polasaí Tithíochta agus Pleanála. 

• An Coinníoll Pleanála Teanga 

Tá cur chuige láidir inmheánach forbartha ag an gComhairle  bunaithe ar mholtaí an Choimisinéar Teanga 

agus ar an tslí a bhaineann sé le cur i bhfeidhm an choinníll phleanála teanga. Bíonn an Clásal Pleanála Teanga 

á chur i bhfeidhm go sealadach i bhfoirm coinníoll pleanála agus Comhaontas Alt 47 faoi na hAchtanna 

Pleanála agus Forbartha (leasaithe), gur ghá áitribh ar leith a aithint mar áitribh atá curtha i leataobh do 

chainteoirí Gaeilge. Bíonn an caighdeán Gaeilge atá riachtanach á chinntiú agus á mheas ag Comhairle Contae 

Chiarraí trí bhíthin agallaimh. 

Déantar tagairt do shonraí shreabhchairt faoi nósanna imeachta inmheánacha Chomhairle Contae Chiarraí in 

AGUISÍN I. Tá sampla den choinníoll tugtha in AGUISÍN II. 

Tugadh cead pleanála do 3 (uimh.) forbairtí il-aonaid cónaithe le déanaí i nDaingean Uí Chúis. Tá cur chuige 

Chomhairle Contae Chiarraí maidir le cur i bhfeidhm na gclásal Áitrithe Teanga tugtha in AGUISÍN III. 

 

➢ Áitribh Aonair sa Ghaeltacht. 

Bíonn an Polasaí um Lonnaíocht Tuaithe ar fud an Chontae ag iarraidh cothrom a chruthú idir cosaint na 

timpeallachta leochailí agus ceisteanna comhshaoil ar an láimh amháin – le ceatadán 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. Tá ceantracha Gaeltachta Chiarraí lonnaithe i gcuid de na 

limistéir is leochailí díobh seo. 

 



Seachas i mbaile Dhaingean Uí Chúis, tá formhór forbairt tithíochta i gceantracha Gaeltachta Chiarraí teoranta 

go tithe aonair faoin tuath. Idir Márta 2015 agus Meán Fómhair 2021, déanadh 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, tá 89 seoladh nua sa cheantar Gaeltachta. Cé go 

bhféadfaidh go mbaineann cuid de na seoltaí nua seo le cead a tugadh roimh 2015, fós tugann na figiúirí seo 

le tuiscint gur tithe go bhfuil teaghlaigh ina gcónaí iontu go buan iad sciar mhaith de na háitribh gur tugadh 

cead pleanála dóibh sa Ghaeltacht.  

 

Ó 2015 ar aghaidh, déanadh achomharc go dtí An Bord Pleanála i leith 8 iarratas ar áitribh aonair i gceantar 

tuaithe i gCiarraí. I gcás 5 as an 8 achomharc, d'aontaigh ABP le cinneadh Chomhairle Contae Chiarraí. As an 

8 iarratas a déanadh achomhrac ina leith, níor tugadh cead pleanála ach do cheann amháin acu.  

 

➢ Tionchar Forbartha Tithe Saoire sa Ghaeltacht. 

Le tamall de bhlianta anois tá fás feicthe sa líon tithe saoire i gceantracha cois cósta sa Chontae.  Tá sé seo 

fíor chomh maith céanna i gceantracha Gaeltachta, le daoine ó cheantracha Gaeltachta ó dhúchas ag tógáil 

tithe saoire/dara tithe sna ceantracha seo. Go stairiúil, bhíodh na daoine seo ag cur le traidisiúin teanga agus 

cultúrtha na Gaeltachta. Is fíor, áfach, go bhfuil líon ard áitreabh folamh mar thoradh air seo, rud atá soiléir 

ón Daonáireamh. De réir Dhaonáireamh 2016, tá 2,068 tigh saoire i gceantracha Gaeltachta, rud is ionann 

agus 32.5% de na tithe ar fad sa Ghaeltacht. I roinnt toghcheantar tuaithe tá níos mó ná 50% den stoc 

tithíochta ina thithe saoire.  

 

Tá sé tugtha faoi deara go bhfuil seachadadh na dtithe seo le hoidhreacht ó ghlúin go glúin tar éis athrú a 

chur ar an saghas cuairteora a thagann go dtí na ceantracha seo (Is féidir nach í an Ghaeilge a gcéad teanga). 

Mar thoradh ar roinnt de na gabháltais seo a bheith á ndíol ar an margadh oscailte, tá cuid acu anois in 

úinéireacht ag daoine nach cainteoirí Gaeilge iad in aon chor, daoine gur mhinic nach mbíonn muintir na háite 

in ann dul san iomaíocht leo ó thaobh tairiscintí  airgid ar thithe.  

 

 Táthar tar éis a lán de na tithe seo a chur amach ar cíos ar bhonn gearrthéarmach. Tá an borradh ar árdáin 

idirlín atá ann chun tithe a ligean amach ar cíos ar bhonn gearrthéarmach ag cur a thuilleadh fós le luach agus 

praghas réadmhaoine sna ceantracha seo.  

 



Tá an Chomhairle gníomhach ina ról ag cur i bhfeidhm an cód pleanála maidir le háitribh a ligean ar cíos go 

gearrthéarmach, ag tosnú le Plean Limistéar Áitiúil Chill Airne, baile atá anois aitheanta mar Chrios Brú Cíosa. 

Go dtí seo, táthar tar éis fiosraithe a dhéanamh maidir le 195 réadmhaoin, le 183 Litir Rabhaidh curtha amach 

ag úinéirí réadmhaoine. Le déanaí, tá an Chomhairle tar éis a cuid fiosruithe a leathanú go dtí Toghcheantar 

Chorca Dhuibhne, go háirithe an ceantar Gaeltachta laistigh den LPÁ seo.  

 

 

➢ Dualgais an Údaráis Áitiúil faoin Acht Tithíochta. 

Tá Comhairle Contae Chiarraí láneolach faoina dualgais faoin Acht Pleanála agus Forbartha 2000 (leasaithe) 

maidir le cosaint oidhreacht teanga agus cultúrtha na Gaeltachta, agus le cur chun cinn na Gaeilge mar 

theanga an phobail. Ach is fíor, 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 raibh tithíocht shóisialta á soláthar do dhaoine gan Ghaeilge i limistéir Ghaeltachta, do chuaigh an 

Chomhairle i ngleic leis an bhfadhb seo, agus tá 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.  

 

4. Conclúid 

 

Tá dul chun cinn seasmhach déanta ag an Údarás Áitiúil thar Phleananna Forbartha Contae difriúla maidir leis 

na ceantracha Gaeltachta agus tá céimeanna suntasacha tógtha aige chun tacú le pobail Gaeltachta. 

Go hachomair, baineann na réimsí seo a leanas le hábhar: 

1. Clár infheistíochta láidir i gceantracha Gaeltachta, le páirtithe leasmhara páirteach go láidir. Roinnt 

de na tionscadail go bhfuil baint ag an gComhairle leo, tá sé mar aidhm acu seo forbairt a dhéanamh 

ar ghéilleagair áitiúla agus, sa tslí seo, tacú le buansheasmhacht na ndaoine agus na teanga. 

2. Ag tabhairt an t-aitheantas cuí do Pholasaí lonnaíochta tuaithe, tá Comhairle Contae Chiarraí tar éis 

Polasaí Pleanála a chur i bhfeidhm do na ceantracha Gaeltachta. Tá moltaí láidre ag Dréachtphlean 

Forbartha an Chontae sa réimse seo: 

• Pleananna Limistéar Áitiúil sain-fhorbartha do na Réigiúin Ghaeltachta, beart a bhíonn níos mó 

seasmhacht agus fócas níos fearr ina thoradh air.  

• Fágann Dréachtphlean Forbartha an Chontae go mbeidh líon níos airde d'aonaid tithíochta cónaithe á 

gcur i leataobh sa Ghaeltacht do chainteoirí Gaeilge. Is ardú an-suntasach atá i gceist anseo ar a raibh 

leagtha síos i bPlean Forbartha reatha an Chontae.   

• I gcás líon beag lonnaíochtaí ar scála beag, cnuasa áirithe tithíochta go bhfuil a gcóras córála fuíolluisce 

féin acu a bheith ceadaithe faoi Dhréachtphlean Forbartha an Chontae. 



• Tá cur chun cinn agus tacaíocht don bpleanáil teanga ar fud an chontae leagtha síos mar chuspóir sa 

Dréachtphlean Forbartha. San áireamh anseo tá Tobar Dhuibhne 2017 (Plean Teanga Chiarraí Thiar), 

Plean Teanga Dhaingean Uí Chúis, bailte seirbhíse Gaeltachta Trá Lí, Daingean Uí Chúis agus Cathair 

Saidhbhín, agus idir éascú agus tacaíocht do ghníomhaíochtaí ag eascairt as Tuairisc agus Plean 

Gníomhaíochta Tascfhórsa Idirghníomhaireachta Ghaeltachta Uíbh Ráthaigh 2019-2022, agus na 

straitéisí a thiocfaidh i gcomharbacht air sin.  

3. Tá nósanna imeachta láidre inmheánacha tógtha ag an gComhairle chun dul i ngleic le cur i bhfeidhm 

chlásal an Phleanála Teanga. 

 

4. Ag aithint chomh dian is atá brú tithíochta i nGaeltacht Chorca Dhuibhne, tá an Chomhairle 

tosnaithe ar fhorfheidhmiú spriocdhírithe maidir leis an gcleachtas tithe a ligean ar cíos ar bhonn 

gearrthéarmach.  

 

5. Mar chuid de chur i bhfeidhm an pholasaí pleanála, tá líon ard iarratas ceadaithe don bpobal áitiúil, 

go háirithe i nGaeltacht Chorca Dhuibhne. Is féidir a dhéanamh amach ó na staitisticí tugtha go bhfuil 

tógáil tithe don daonra áitiúil ina thoradh air seo.  

 

Tá na ceisteanna a bhaineann le Pleanáil agus an Ghaeltacht casta agus iomadúil go leor, agus tá iarracht 

déanta agam san aighneacht seo tuairim chothrom a sholáthar de na fadhbanna a bhí ar an gComhairle 

aghaidh a thabhairt orthu agus an dul chun cinn atá déanta againn ag iarraidh díriú ar ghnéithe de na 

fadhbanna siúd. Is léir, leis, ón méid seo go bhfuil, agus go mbeidh, an obair seo leanúnach.  

 

Ba mhaith liom a rá gur cheart féachaint ar aighneacht Chomhairle Contae Chiarraí i gcomhthéacs 

Chomhráiteas Achomair Coiteann na nÚdarás Áitiúil. 

 
Go Raibh maith agaibh. 
 

Moira Murrell  

Príomhfheidhmeannach 

Comhairle Contae Chiarraí 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGUISÍN I 
 

Nósanna Imeachta Inmheánacha agus Sreabhchairt 
Chomhairle Contae Chiarraí 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá na nósanna imeachta seo a leanas, sreabhcairt shimplí san áireamh, anois á n-úsáid laistigh den Rannóg 

Pleanála chun cinntiú go gcuirfear coinníollacha pleanála teanga i bhfeidhm:  

 

 Go ndéanfar taifead ar gach coinníoll teanga. 

 Go dtarraingeofar aird an iarrthóra ar choinníollacha pleanála teanga ábhartha sa litir chlúdaigh a 

thagann le gach ceadú ar iarratas pleanála. 

 Comhairle a thabhairt don iarrthóir agus an fhorbairt á phlé aige/aici leis an Údarás Áitiúil roimh don 

obair forbartha tosnú. 

 Go ndéanfaidh an tOifigeach Foirne (Pleanáil), seiceáil rialta, leanúnach ar na fógraí tosnaithe curtha 

ar aghaidh go dtí an Údarás Pleanála ag an Oifig Rialú Tógála. 

 Go ndéanfaidh an tOifigeach Foirne Pleanála fógraí ceadaithe pleanála go bhfuil clásail teanga ag baint 

leo a aithint agus go gcinnteoidh sé go gcloífear leo (i.e. Go mbeidh Comhaontachtaí Alt 47 curtha 

isteach agus iad sínithe mar ba chóir). 

 Go ndéanfar iarracht chun cruinniú a eagrú sa chás is nach bhfuiltear ag cloí leis na coinníollacha. 

 Nóta Meabhraithe a chur amach má leanann an neamhchomhlíonadh seo ar aghaidh níos faide ná trí 

sheachtain. 

 Oifig Forfheidhmiú Pleanála leis an cás a thógaint ar láimh sa chás nach bhfuiltear ag cloí le 

coinníollacha.  

 Imeachtaí dlí a thosnú tar éis dhá sheachtain eile, má leanann neamhchomhlíonadh ar aghaidh. 



 Gach faisnéis le bheith coimeádta ar chomhad agus a bheith scanáilte. 
Nós imeachta inmheánach maidir le comhlíonadh choinníoll na Gaeilge a chinntiú. 

 

 
Gach coinníoll 

den sórt sin a 

thaifeadadh 

Tugtar aird d’aon choinníollacha 

teanga ábhartha sa litir chlúdaigh 

a ghabhann leis an gcinneadh 

cead pleanála a thabhairt. 

 Oifigeach Foirne, Pleanáil, 

chun athbhreithniú a 

dhéanamh ar fhógraí tosaithe 

a chuir an Rannóg 

Foirgníochta ar aghaidh chuig 

an Údarás Pleanála. (Tasc a 

dhéantar ar bhonn 

leanúnach) 

Comhairle le tabhairt don 

iarratasóir i bplé leis an 

Údarás Áitiúil, sula dtosófar ar 

an bhforbairt 

Is é an tOifigeach Foirne a 

aithníonn ceadanna a bhfuil 

coinníoll clásal teanga 

ceangailte leo, agus a 

chinntíonn go gcomhlíontar 

leis na coinníollacha seo. 

(i.e. Comhaontú faoi Alt 47 

curtha isteach agus sínithe) 

Comhaontú faoi 

Alt 47 chun aonaid 

tithíochta sainithe 

a chur san áireamh 

Tá 

com

hao

ntú 

ann 

Sonraí faoi iarrthóirí 

curtha ar aghaidh chuig 

an gComhairle do chéim 

na n-agallamh 

Cruinniú a lorg má 

leantar leis an 

neamhchomhlíonadh 

Níl 

com

hao

ntú 

ann 

 Meabhrúchán le 

heisiúint tar éis 3 

seachtaine má leantar 

le 

neamhchomhlíonadh. 

Forfheidhmiú Pleanála le 

leanúint sa chás nach bhfuil 

na coinníollacha á 

gcomhlíonadh 

 

Tionscnófar imeachtaí dlí 

tar éis coicíse, má leantar le 

neamhchomhlíonadh 

 

Gach faisnéis le cur ar 

taifead agus le scanadh. 

Níl caighdeán 

sásúil bainte 

amach  

Caighdeán 

sásúil bainte 

amach 

Cuirtear 

iarratasóirí ar 

éirigh leo, 

chomh maith 

leis an 

bhforbróir, ar 

an eolas  

Cuirtear 

iarratasóirí 

nár éirigh leo, 

chomh maith 

leis an 

bhforbróir, ar 

an eolas  

Déantar agallaimh 

le hiarratasóirí 

ainmnithe  

Ceadaítear 

don 

díolachán 

 



 

Déanfar measúnú ar chaighdeán Gaeilge na ndaoine atá ag iarraidh tigh a cheannach trí agallamh a chur 

orthu. Is é an caighdeán Gaeilge a bheidh ag teastáilt ag Comhairle Contae Chiarraí ná an caighdeán céanna 

is a bhíonn á lorg ag an Roinn Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta ó iarrthóirí faoin Scéim Tithíocht Ghaeltachta. 

Mar mhalairt rogha ar seo, glacfar le fianaise de bhronnadh Deontas Tithíochta ó Roinn na Gaeltachta mar 

chruthúnas. Ceapfaidh an Chomhairle daoine chun tabhairt faoi na hagallaimh, ach tá socruithe déanta i 

bprionsabail ag an gComhairle le húdaráis áitiúla eile maidir le socrú cómhalartach ina mbeidh baill foirne ó 

údaráis áitiúla eile i bhfeighil na n-agallamh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

AGUISÍN II 
 

CLÁSAL PLEANÁLA TEANGA 

COMHAONTAS SAMPLACH FAOI ALT 47 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comhaontú Bainistíochta faoi Alt 47  

 

AN DINTIÚR SEO a rinneadh an _ _  lá de  ______________, 20_ _ 

IDIR ____________________________________________________________________ 

le hOifigí Cláraithe ag  __________________________________________________________ 

i gContae  __________ 

(dá ngairtear “an Forbróir” anseo feasta) den Chéad Pháirt, agus 



________________________________________________________________________________ 

le hOifigí Cláraithe ag  __________________________________________________________ 

i gContae  __________ 

(dá ngairtear “an Cuideachta Bainistíochta” anseo feasta) den Dara Páirt, agus  

COMHAIRLE CONTAE CHIARRAÍ, Áras an Chontae, Trá Lí, i gContae Chiarraí, Údarás Pleanála (dá ngairtear “an Chomhairle” anseo 

feasta) den Tríú Páirt. 

 

DE BHRÍ gur deonaíodh 

Pleanáil __________  don Fhorbróir faoi na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 go 2010 do  

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ag

 ____________________________________________________________________ 

i gContae Chiarraí de bhun Rialachán Pleanála Uimh.  _________  faoi réir, inter alia, Coinníoll Uimh.  ______  den Chead Pleanála 

réamhráite, Coinníoll a bhfuil cóip de i gceangal leis seo.  

 

ANOIS FIANAÍTEAR LEIS AN DINTIÚR SEO de réir Choinníoll Uimh.  ______  réamhráite agus i gcomaoin dheonadh an Cheada 

Pleanála réamhráite, go ngeallann an Forbróir, chomh fada agus a bheidh leas aige san fhorbairt, agus an Cuideachta 

Bainistíochta dóibh féin agus dá gcomharbaí, i gcúnant leis an gComhairle agus a comharbaí mar Údarás Pleanála do Chontae 

Chiarraí faoin Acht sin nó faoi aon leathnú, leasú nó ionadú ar an Acht sin, go mbeidh an Cuideachta Bainistíochta freagrach as 

agus faoi dhliteanas i leith chostas na nithe seo a leanas:       

(i) Cothabháil na mbóithre agus na limistéar páirceála.  

(ii) Cothabháil príomhphíopaí uisce, séarach - lena n-áirítear príomhphíopaí domhantarraingthe, stáisiún caidéalúcháin agus 

príomhphíobán aníos – draenála uisce dromchla, seirbhísí leictreacha agus teileafóin faoi thalamh.    

(iii) Cothabháil spáis oscailte/áite súgartha, lena n-áirítear gearradh féir agus athphlandú de réir mar is gá.  

(iv) Soláthar agus cothabháil gabhdán bruscair leordhóthanach ar fud na forbartha. 

(v) Seirbhísí slándála, chun cothabháil leanúnach na forbartha a chinntiú.  

AGUS go ndéanfar, a mhéid is indéanta, an cúnant seo a chur in iúl do gach duine a fhaigheann leas sna tailte sin.  

 

AGUS DE BHRÍ gur mian leis an bhForbróir an Comhaontú seo a dhéanamh leis an Údarás Pleanála chun forálacha na 

gcoinníollacha pleanála réamhráite a chomhlíonadh agus DE BHRÍ go bhfuil an Forbróir tar éis conarthaí áirithe a dhéanamh chun 

roinnt láithreán a dhíol le ceannaitheoirí aonair agus a chur faoi deara gur cuireadh isteach i gconarthaí éagsúla i gcomhair 

díolacháin coinníoll go nglacfaidh gach ceannaitheoir le ballraíocht i _____________________________________________ 

AGUS DE BHRÍ go bhfuil an Forbróir tar éis comhaontú a dhéanamh leis an gCuideachta Bainistíochta maidir leis an gcuid eile den 

Eastát, nach cuid de dhíolacháin éagsúla í, a aistriú go dtí an Cuideachta Bainistíochta, ar maoin í atá léirithe go sonrach sa 

Léarscáil i gceangal leis seo imlínithe i ndearg agus le dath glas agus buí uirthi (dá ngairtear ‘na Limistéir Choiteanna’ anseo feasta) 

arb é atá inti an príomhbhealach isteach, cosáin agus na limistéir atá ainmnithe mar limistéir ghlasa AGUS DE BHRÍ go mbeidh 

soláthar uisce comhchoiteann, soláthar leictreachais agus naisc theileafóin le forbairt gach teach cónaithe suite faoi thalamh faoi 

na Limistéir Choiteanna réamhráite agus go mbeidh an soláthar uisce, soláthar leictreachais agus seirbhís teileafóin aonair á 

soláthar astu féin do gach teach cónaithe ón bhfoinse choiteann agus iad á leagan ón bpointe lárnach comhchoiteann go dtí gach 



teach cónaithe faoin gcosán tosaigh AGUS DE BHRÍ go mbeidh ag an gCuideachta Bainistíochta ó chríochnú dhíolachán an 

láithreáin dheiridh leas dílsithe dlíthiúil sna Limistéir Choiteanna AGUS DE BHRÍ go mbeidh an Cuideachta Bainistíochta faoi 

dhliteanas i leith chostais leanúnacha bhainistíochta agus chothabhála na Limistéar Coiteann i ndiaidh do na limistéir sin a bheith 

aistrithe go dtí an Cuideachta Bainistíochta.     

 

DÁ FHIANÚ SIN tá na páirtithe tar éis a lámh a chur leis an gComhaontú seo agus a séalaí a ghreamú de an lá agus an bhliain is 

túisce atá scríofa anseo.    

 

I LÁTHAIR NUAIR A RINNEADH GNÁTHSHÉALA:  

a ghreamú de seo. 

I LÁTHAIR NUAIR A RINNEADH GNÁTHSHÉALA :  

a ghreamú de seo. 

 

I LÁTHAIR NUAIR A RINNEADH SÉALA CHOMHAIRLE CONTAE CHIARRAÍ  

a ghreamú de seo: 

 

 

 

 

_________________________________  

O.R. Seirbhísí Corparáideacha 

Méara nó Fostaí Ainmnithe Chomhairle Contae Chiarraí  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGUISÍN III 
 



Cur i bhFeidhm an Chlásail Pleanála Teanga i 
bhForbairtí Il-Aonaid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagairt Pleanála: 17-484.  

Iarrthóir: Pádraig Moriarty. 

Cur Síos ar an bhForbairt: 20 áitreabh. 

Seoladh na Forbartha: An Gróbh, An Daingean, Co. Chiarraí. 

 

Cuireadh coinníoll teanga (Uimh. 8) i bhfeidhm ar an gcinneadh cead pleanála a bhronnadh, ag cur 31% de na 

haonaid chríochnaithe i leataobh do chainteoirí Gaeilge, le bheith curtha i bhfeidhm trí mheán comhaontais 

faoi Alt 47. Tógadh an fhorbairt seo agus díoladh é le Comhlacht Ceadaithe Tithíochta (Clúid). Tá forálacha an 

Acht Tithíochta bainteach le hábhar maidir leis an bhforbairt seo, go háirithe riachtanais tithíochta na 

dtionóntaí féideartha. Ag tabhairt ceann de shuíomh na forbartha laistigh de cheantar Gaeltachta, áfach, agus 

Comhairle Contae Chiarraí a bheith ag moladh tionóntaithe le Clúid do na háitribh, chinntíodar go raibh 

cainteoirí Gaeilge mar thionónta in íosmhéid de 8 gcinn de na haonaid, figiúr is ionann agus 40% de iomlán 

na n-aonad tithíochta ar an suíomh, sin níos airde ná an ceatadán atá leagtha síos sa choinníoll pleanála.  

 

Tagairt Pleanála:  18-531.  



Iarrthóir: Zinbar Grove Developments. 

Cur Síos ar an bhForbairt: 10 áitreabh agus 4 Arasán. 

Seoladh na Forbartha: An Gróbh, An Daingean, Co. Chiarraí. 

Cuireadh coinníoll teanga (Uimh. 7) i bhfeidhm ar an gcinneadh cead pleanála a bhronnadh, ag cur 31% de na 

haonaid chríochnaithe i leataobh do chainteoirí Gaeilge, le bheith curtha i bhfeidhm trí mheán comhaontais 

faoi Alt 47. Chuir an forbróir isteach comhaontas faoi Alt 47 agus chuir an Chomhairle séala air, ag aithint na 

dtithe a bhí le bheith curtha i leataobh i gcomhair cainteoirí Gaeilge (áitribh uimh. 48, 49, 50 agus 51 ). 

Thosnaigh obair tógála ar 18/03/2019. Chuir an Chomhairle roinnt litreacha chuig an bhforbróir ag lorg cinntiú 

go rabhthas tar éis cloí leis an gcomhaontas faoi Alt 47 (1/12/19, 14/01/20, 10/03/20 agus 09/06/20). Chuir 

an forbróir freagra ar ais ar 10/06/20 ag cur in iúl nach raibh na tithe ábhartha díolta fós. Do scríobh an 

Chomhairle go dtí an forbróir arís ar 1/11/2021 ag lorg sonraí maidir le comhlíonadh an chomhaontais 

shínithe faoi Alt 47.  

 

Tagairt Pleanála: 19-599.  

Iarrthóir: Zinbar Grove Developments. 

Cur Síos ar an bhForbairt: 9 áitreabh agus 6 Arasán. 

Seoladh na Forbartha: An Gróbh, An Daingean, Co. Chiarraí. 

Cuireadh coinníoll teanga (Uimh. 7) i bhfeidhm ar an gcinneadh cead pleanála a bhronnadh, ag cur 31% de na 

haonaid chríochnaithe i leataobh do chainteoirí Gaeilge, le bheith curtha i bhfeidhm trí mheán chomhaontais 

faoi Alt 47. Chuir an forbróir isteach comhaontas faoi Alt 47 agus chuir an Chomhairle séala air ar 27/04/2021, 

ag aithint na dtithe a bhí le bheith curtha i leataobh i gcomhair cainteoirí Gaeilge (áitribh uimh. 17, 19, 22 

agus 28). Thosnaigh obair tógála ar  15/12/2020 agus 21/12/2020. Scríobh an Chomhairle go dtí an forbróir 

ar 1/11/2021 ag lorg sonraí maidir le comhlíonadh an chomhaontais shínithe faoi Alt 47.   

 
 

 
Further to the letter and invitation of 9th September last to the Chief Executive of Kerry County Council , 
Moira Murrell, to attend the Committee,  I attach herewith  a full introductory statement in Irish and 
English and a Summary statement in Irish and English as requested .  
 
Given the ongoing Covid 19 situation here in Kerry and throughout the country , maybe we could attend 
online rather than in person at this particular time .  
 
Regards    
   
Sean O Braoin, John Breen  
Stiúrthóir Seirbhísí, Director of Services 
Chomhairle Contae Chiarraí/ Kerry County Council 
Bainisteoir Bardasach Ceantar Oilean Ciarrai/ Corca Dhuibhne / Municipal District Manager – 
Castleisland and Corca Dhuibhne MD  



john.breen@kerrycoco.ie 
0667163486 
 
Designated Public Official under the Regulation of Lobbying Act/Oifigeach Ainmnithe de réir Acht um Brústocaireacht a Rialáil 
 

In the interest of well-being and a healthy work-life balance, any email received from me outside of normal 
working hours does not need to be addressed or responded to until normal working hours. 
 

 
 
 

mailto:john.breen@kerrycoco.ie

