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Tithíocht agus Cúrsaí Pleanála Fisiciúla sa Ghaeltacht 

A Theachtaí agus a Sheanadóirí, is mian le Conradh na Gaeilge buíochas a ghabháil leis an 

gComhchoiste as an deis seo labhairt libh ar an ábhar seo, ceann de na hábhair is tábhachtaí agus is 

práinní a bhaineann le todhchaí phobal labhartha na Gaeltachta. 

Is mian linn moladh a thabhairt don Choiste as an obair atá ar siúl agaibh chun ceist na pleanála 

Ghaeltachta a bhrú chun tosaigh. 

Tá an cur i láthair seo bunaithe ar an obair atá ar siúl ag Conradh na Gaeilge chun Polasaí Náisiúnta 

don Phleanáil Tithíochta sa Ghaeltacht a fhorbairt agus tá cóip dár ndréachtpholasaí faoi iamh. 

Cúlra 

Tá sé ag éirí níos deacra agus níos deacra do mhuintir na Gaeltachta cead pleanála a fháil ina gceantar 

féin. Séantar cead pleanála ar dhaoine ón áit ar an ábhar, dar leis na comhairlí áitiúla, nach bhfuil 

‘riachtanais áitiúil’ acu agus tá an sainmhíniú ar céard is ‘riachtanas áitiúil’ ann á chúngú agus a 

thachtadh i rith an ama. Ciallaíonn sé seo nach féidir le lánúin óga cead pleanála a fháil ina gceantar 

dúchais féin. Freisin tagann sé seo salach ar pholasaí an Rialtais ó thaobh na pleanála teanga de, mar 

a léirítear in Acht na Gaeltachta 2012. Mura mbeidh daoine sa Ghaeltacht leis an teanga a labhairt cén 

mhaith a bheith ag caint ar phleanáil teanga. 

Ba chóir go mbeadh pleanáil tithíochta sa Ghaeltacht dírithe ina iomláine ar bhuanú agus neartú an 

phobail Ghaeltachta. 

Feictear dúinn gurb é an tslí is éifeachtaí chun an fhadhb seo a shárú ná go nglacfaí leis go bhfuil 

‘riachtanas áitiúil’ ag an té a bhfuil labhairt na Gaeilge acu, rud a d’éascódh an próiseas pleanála do 

mhuintir na Gaeltachta. Freisin ní mholaimid aon chonstaic bhreise ó thaobh na Gaeilge de, don té arb 

as an áit iad, cead pleanála a fháil sa toghroinn Ghaeltachta arb as iad.  

Is léir dúinn an dochar a dhéanann eastáit tithíochta a thógtar don mhargadh tráchtála, agus freisin 

an iomarca 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. Is gá 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. 

  

Forbairt Polasaí Náisiúnta do Phleanáil Tithíochta sa Ghaeltacht 

Tá Meitheal Ghaeltachta Chonradh na Gaeilge ag plé hullmhú Polasaí Náisiúnta ó Earrach 2020 

bunaithe 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 comhairliúchán lena pobail Ghaeltachta agus pobal na Gaeilge trí chéile. Mar chuid den 

fheachtas comhairliúcháin seo rinneamar  teagmháil leanúnach déanta le gach Comharchumann 



Ghaeltachta agus gach Coiste Pleanáil Teanga Ghaeltachta. Rinneadh an dréachtcháipéis a sheoladh 

ag Seimineár an Oireachtais 2020 agus eagraíodh seimineár poiblí eile ar an 22 Aibreán 2021 ar a 

d’fhreastail daoine ó gach ceantar Ghaeltachta. Bunaithe ar an bplé seo, agus an t-aiseolas ar fad, a 

d’eascair an leagan reatha dár bpolasaí. 

Aithníonn Conradh na Gaeilge nach féidir dul chun cinn a dhéanamh gan toil pholaitiúil. Faoi láthair 

táimid i mbun feachtas stocaireachta ag iarraidh ár mholtaí a chur chun tosaigh. Mar thoradh ar an 

stocaireacht seo, agus cruinniú leis an Aire Tithíochta Darragh O Brien, tá Coiste bunaithe idir an Roinn 

Tithíochta agus Roinn na Gaeltachta chun scrúdú a dhéanamh ar an bpleanáil sa Ghaeltacht. Measann 

muid áfach go bhfuil gá an Coiste seo a leathnú amach agus gur laige mhór é nach bhfuil ionadaíocht 

ag Conradh na Gaeilge agus eagraíochtaí Ghaeltachta ar an gCoiste seo. 

Fáiltíonn Conradh na Gaeilge roimh an cheannaireacht atá an Coiste seo ag tabhairt chun an toil 

pholaitiúil a bhaint amach. Ba bhreá linn dá mbeadh Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus 

Phobal Labhartha na Gaeilge sásta rún a rith ag iarraidh ar an Aire Tithíochta Darragh O Brien 

ionadaíocht a chur ar fáil ar an gCoiste Idir-rannach do Chonradh na Gaeilge agus eagraíochtaí 

Ghaeltachta. 

 

Cén fáth a bhfuil Polasaí Náisiúnta do Phleanáil Tithíochta sa Ghaeltacht ag teastáil? 

• 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 

o Tá gá le gníomh dearfach eisceachtúil chun an Ghaeltacht a chosaint 

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

o Faoi láthair tá ar a lán daoine óga bogadh amach as an nGaeltacht mar nach bhfuil 

siad in ann cead pleanála a fháil ar a dtalamh féin 

o Tá glúin daoine óga sa Ghaeltacht nach bhfuil ar a gcumas suíomh nó teach a 

cheannach ina gceantar féin agus atá orthu imeacht ón nGaeltacht 

o Tá daoine sa Ghaeltacht atá i dteideal tithe sóisialta á mbrú amach as a bpobal féin 

mar nach bhfuil dóthain tithe sóisialta á dtógáil sa Ghaeltacht 

• Cinntiú nach maraítear an Ghaeltacht trí líon mór daoine gan Ghaeilge teacht chun cónaí sa 

cheantar 

o Léiríonn gach 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 

Cén buntáiste a bheadh le Polasaí Náisiúnta do Phleanáil Tithíochta sa Ghaeltacht? 

• Cinnteacht do phobal na Gaeltachta 

o An cur chuige céanna in úsáid i ngach contae Gaeltachta 

• Cinnteacht do na hÚdaráis áitiúla 

o Polasaí comónta i ngach contae a bhfuil ceantar Gaeltachta lonnaithe ann 



o Riachtanais na Gaeltachta aitheanta go foirmiúil i bpolasaí pleanála an chontae 

o Polasaí a bheidh ag tacú leis na pleananna teanga i ngach limistéar Gaeltachta 

• Cinnteacht d’fhorbróirí 

o Eolas cruinn ag forbróirí i ngach limistéar Gaeltachta 

o 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 

o Cuirfear in athuair leis an líon de phobal na Gaeltachta atá ina gcónaí ina bpobal féin 

o Tabharfar deis do chainteoirí líofa Gaeilge bogadh chun cónaí sa Ghaeltacht 

o Cuirfear leis an eacnamaíocht áitiúil agus le forbairt gheilleagar na Gaeltachta 

 

Cén fáth a bhfuil gá leis na treoracha sna moltaí seo a leanas ó thaobh an dlí de? 

Is 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. 

Tá treoirlínte an Aire faoi alt 28 den Acht maidir le pleanáil sa Ghaeltacht an-láidir ach níl siad á gcur i 

bhfeidhm sna pleananna forbartha. Molann 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. 

Leagtar 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. Moltar 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. 

 

Moltaí do Pholasaí Náisiúnta do Phleanáil Tithíochta sa Ghaeltacht 

ÉILEAMH 1: Go ndéanfaí measúnacht tionchar teanga neamhspleách 



• Teastaíonn 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 atá cáilithe sa 

phleanáil teanga a chuirfeadh le chéile í agus go gcruthódh an mheasúnacht sin go rachadh an 

fhorbairt sin chun socair labhairt na Gaeilge go háitiúil. Is ga go mbeidh 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) bhaile 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 mholaimid, 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 mbeidh an caighdeán cuí sa Ghaeilge ag an duine ag lorg cead pleanála 

• Molaimid 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. Molaimid go 

mbeadh an caighdeán Gaeilge a shásaigh an dá scéim sin arís mar shlat tomhais na Gaeilge i 

gcúrsaí pleanála. 

• Dá éagmais sin, molaimid 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. 

• Céard é TEG B2: 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. 

Beidh siad in ann déileáil le réimse leathan ábhar ina leithéid de chomhrá chomh maith le 

hábhair eile ar spéis leo féin iad. Ní hamháin go mbeidh siad in ann iad féin a chur in iúl go 

sásúil ach beidh na straitéisí cuí acu le déileáil le rudaí a thagann chun cinn nach raibh siad ag 

súil leo. 

(Féach TEG.ie, Ollscoil Mhá Nuad) 

• 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 theastaíonn sé. Ba chóir gach 

tacaíocht a chur ar fáil don té nach bhfuil cáilithe faoin riachtanas áitiúil go mbainidfís TEG B2 

amach roimh chur isteach ar chead pleanála. 

• Teastaíonn 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 bhfuil 



inniúlacht ag leibhéal B2 nó níos airde sa Ghaeilge labhartha acu amhlaidh is go raibh 

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 mbeidh srianta ar eastáit tithíochta agus ar thithe saoire 

• Is gá 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 .i. 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. 

• Molaimid treoir bheartais ón Aire Tithíochta de bhun alt 29/31 den Acht Pleanála go gcuirfear 

cosc ar ró-fhorbairt tithe saoire chun a chinntiú nach mbeidh níos mó ná 10% de na tithe in 

aon toghroinn ar leith ina dtithe saoire. Má tá níos mó ná 10% de na tithe in aon toghroinn ar 

leith ina dtithe saoire, nach bhfaighfí cead pleanála i gcomhair a thuilleadh tithe saoire ann. 

  

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

• Go mbeidh sé de cheart ag daoine atá i dteideal tithe sóisialta a fháil go gcuirfear 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 chéatadán de na tithe sna heastáit agus sna tithe sóisialta a bhfuil daoine le 

Gaeilge iontu faoi láthair. 

• 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 

• Is gá 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 ó bhliain go chéile mar 

theanga labhartha laethúil .i. ag os cionn 67% ar a laghad de gach aoisghrúpa den phobal i 

gcatagóir A agus B agus 35% i gcás catagóir C. 

• Is gá go mbeadh na coistí pobail, na comharchumainn forbartha, an lucht gnó áitiúil agus na 

coistí pleanála teanga ag croílár an phróisis comhairliúcháin agus taighde seo. 

• Is gá go scrúdófaí ach go háirithe an tslí is éifeachtúla le tithíocht incheannaithe a chur ar fáil 

sa Ghaeltacht ar shlí a neartódh úsáid na Gaeilge ann, cumann tithíochta san áireamh 

• Molann muid go dtabharfaí ar ais scéim na dtithe Gaeltachta chun cuid den chostas a 

bhaineann leis an bpróiseas ar iarratas pleanála agus tógáil tí a sheasamh 



• Ba chóir go mbeadh straitéis ag an gComhairle Contae tithe/talamh a cheannach nuair atá sé 

ar fáil agus tithe sóisialta a thógáil/iompar isteach ina dtithe sóisialta. 

• Ba chóir taighde a dhéanamh ar na limistéir caomhnaithe, ar na hoileáin ach go háirithe, agus 

ar na feirmeacha gaoithe atá ag imirt tionchar ar phleanáil go háitiúil 

• Mura bhfuil fonn ar an bpobal sna ceantair imeallacha a bheith san áireamh mar limistéir 

Ghaeltachta agus a bheith faoi réim na mbeartas seo, is féidir teorannacha na Gaeltachta a 

phlé leis an Rialtas. 

• 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. 

• Molaimid go sonrach nach dtabharfaí na cumhachtaí seo do Rannóg Phleanála Teanga an 

Údaráis go dtí go mbeidh daoine atá oilte sa phleanáil teanga agus sa phleanáil fhisiciúil araon 

réidh le dul i mbun an chúraim. Idir an dá linn molaimid 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. 

• Molaimid go mbeidh foireann chuí oilte sa phleanáil teanga ag an mBord Pleanála le haon 

iarratas a bhaineann le limistéar Gaeltachta a phlé. 

 

Go raibh míle maith agaibh arís as an deis chun labhairt libh inniu agus bheimis an-bhuíoch díobh as 

bhur dtacaíocht do na héilimh atá againn. 


