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INTREOIR  

 
Cuireann Conradh na Gaeilge fáilte roimh an deis seo aighneacht a chur isteach maidir le Plean Forbartha 
Contae Ros Comáin faoi Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000.   
 
Is í aidhm an aighneacht seo go n-iarrfar go mbeidh Pobal na Gaeilge i gContae Ros Comáin san áireamh sa 
Phlean Forbartha agus a chúinsí sochtheangeolaíochta nuair atá pleanáil ar siúl sa chontae.  
 
Tá ról ríthábhachtach ag Comhairle Contae Ros Comáin i dtaobh cur chun cinn na Gaeilge, ach go háirithe le 
pobal Gaeilge faoi do chúram.  Caithfidh ról cosanta, caomhnaithe agus fáis a bheith ag an gComhairle do 
phobal na Gaeilge i gContae Ros Comáin.  Is tríd an bPlean Forbartha seo gur féidir díriú ar sin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POBAL NA GAEILGE I  GCONTAE ROS COMÁIN 

 

De réir an daonáirimh dheireanaigh i 2016 tá 25,825 duine in ann Gaeilge a labhairt.  Sin 41.6% den daonra, tá 

an céatadán sin níos airde ná an meán náisiúnta de 39.8%.  Cé go bhfuil sé níos airde ná an meán náisiúnta níl 

sé i bhfad ón meán náisiúnta agus is gá súil a choinneáil ar seo agus líon na cainteoirí Gaeilge a ardú.  Bheadh 

an-tionchar ag an gcomhairle cathrach seo a athrú ina gníomhaíochtaí.   

Tá méid na cainteoirí laethúla (cainteoirí laethúla taobh amuigh den chóras oideachais amháin agus cainteoirí 

laethúla taobh istigh agus taobh amuigh den chóras oideachais san áireamh) 505.  Sin 0.8% de dhaonra 

Chontae Ros Comáin. Tá an céatadán sin níos ísle ná an meán náisiúnta de 1.55%, nach mór leath den mhéid.  

Is léir mar sin nach bhfuil dóthain cainteoirí laethúla Gaeilge sa chontae seo.  Tá gá le hiniúchadh a dhéanamh 

air seo le feiceáil conas gur féidir an céatadán sin a ardú.   

Is féidir comparáid a dhéanamh idir daonáireamh 2016 agus daonáireamh 2011 le feiceáil an raibh fás nó titim 

ar líon na gcainteoirí Gaeilge. 

I 2011 bhí 26,875 daoine a bhí in ann Gaeilge a labhairt.  Mar sin, is titim é sin de 1,050 duine, titim de 3.9%.  

Bhí fás thart ar 1.28% den daonra (thar 3 bliana d’aois) san am céanna, níl an titim sin de chainteoirí Gaeilge ag 

teacht le fás daonra Contae Ros Comáin, ag laghdú céatadán cainteoirí laethúla sa daonra de 5.18%. Tá gá 

iniúchadh a dhéanamh ar an titim seo le feiceáil an bhfuil aon ghníomhaíochtaí á dhéanamh ag an gComhairle 

ag cruthú an titim seo. 

I 2011 bhí 818 cainteoir laethúl (cainteoirí laethúla taobh amuigh den chóras oideachais amháin agus cainteoirí 

laethúla taobh istigh agus taobh amuigh den chóras oideachais san áireamh).  Mar sin, is titim é sin de 313 

duine, titim de 38% i gcúig bliana.  Titim níos measa ná atá sa Ghaeltacht faoi láthair a bhfuil ag 11%.  Is gá 

iniúchadh a dhéanamh láithreach ar an titim ollmhór seo.  Má bhristear síos na cainteoirí laethúla ina cainteoirí 

laethúla a úsáideann Gaeilge taobh amuigh den chóras oideachais amháin, 427 i 2011 agus 371 i 2016 bhí titim 

ansin de 56, 13%.  Ach tá an scéal i bhfad níos measa i dtaobh cainteoirí laethúla taobh istigh agus taobh 

amuigh den chóras oideachais, 391 i 2011, ach bhí sé 134 i 2016, titim de 257, 66%.  Tá dhá dhream a bhíonn 

sa chóras oideachais, sin iad na daltaí agus an fhoireann (múinteoirí go príomha).  Is iad na daltaí an daonra is 

mó sna chainteoirí laethúla sin agus mar sin is comhartha é nach bhfuil an méid sin páistí á dtógáil le Gaeilge, 

comhartha buairt.  Is gá plé le Glór na nGael le feiceáil conas gur féidir líon na teaghlaigh atá ag tógáil a gclann 

le Gaeilge.  Tá gníomhaíochtaí á dhéanamh sa chontae seo nach bhfuil ag cothú cainteoirí laethúla sa chóras 

oideachais, is léir nach féidir leanúint ar aghaidh mar seo, tá gá breathnú ar ghníomhaíochtaí a chuirfidh fás le 

cainteoirí laethúla sa chóras oideachais agus taobh amuigh de chomh maith. 

 

AN TACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT,  2000 

In Ailt 135 – (8) (c) luann sé san Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 : ‘I gcás ina mbaineann éisteacht ó bhéal 

le forbairt lasmuigh den Ghaeltacht, seolfar an éisteacht trí mheán an Bhéarla, mura gcomhaontóidh na 

páirtithe san achomharc nó sa tarchur lena mbaineann an éisteacht gur cóir an éisteacht a sheoladh i 

nGaeilge..’  Má iarrtar éisteacht ó bhéal as Gaeilge ba chóir don Chomhairle aontú le sin agus daoine cuí a chur 

ar fáil le Gaeilge don éisteacht. 

 

SCÉIM TEANGA COMHAIRLE C ONTAE ROS COMÁIN 2007 -2010 

Tá Comhairle Contae Ros Comáin ar an gcéad scéim teanga, ach mar atá luaite sa teideal bhí sé le críochnú i 

2010, 11 bliain ó shin.  Ba chóir uasdátú a dhéanamh ar an scéim teanga agus an dara scéim teanga a ullmhú.  



Ag breathnú tríd an scéim tá pleanáil luaite, ach níl aon tagairt ann ar conas a bheidh an phleanáil chun an 

Ghaeilge a chur chun cinn sa chontae.   

 

PLEAN FORBARTHA CONTAE ROS COMÁIN 2014 - 2020 

Ní raibh Plean Forbartha Contae Ros Comáin 2014 - 2020 ar fáil as Gaeilge.  Ba chóir go mbeidh an Plean 

Forbartha ar fáil as Gaeilge de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ‘10. —D'ainneoin aon achtacháin eile, 

déanfaidh comhlacht poiblí (seachas comhlacht, eagraíocht nó grúpa a bheidh forordaithe de bhun rialachán 

chun críocha chlásal (b) de mhír 1(5) den Chéad Sceideal) na doiciméid seo a leanas, a dhéanfaidh sé nó a 

dhéanfar faoina údarás, a fhoilsiú go comhuaineach i ngach ceann de na teangacha oifigiúla:   

(a) aon doiciméad ina leagtar amach tograí beartais phoiblí;’ 

DRÉACHTPHLEAN FORBARTHA CONTAE ROS COMÁIN 202 1 - 2027 

Arís níl leagan Gaeilge den Dréachtphlean Forbartha ar fáil. Tá gá é seo a réiteach láithreach de bharr gur sárú 

Acht na dTeangacha Oifigiúla é.  Is gá a chinntiú aon cháipéisí a chuirtear ar fáil go poiblí sa phróiseas 

comhairliúcháin seo go mbeidh ar fáil as Gaeilge chomh maith. 

Tagairt amháin i dtaobh na Gaeilge agus cultúr de ná ’11.12. Arts and Cultural Facilities’  Luaitear faoin chaidibil 

seo ‘There are three arts venues owned by the Council, which are either arts venues or have the arts as a core 

function - Roscommon Arts Centre in Roscommon, King House in Boyle, and the Douglas Hyde Interpretive 

Centre in Portahard, Frenchpark’. Dar ndóigh ba chóir go mbeidh an Douglas Hyde Interpretive Centre ag cur 

an Ghaeilge i lár an aonaigh de bharr gur bhunaigh Dubhghlas de hÍde Conradh na Gaeilge. Níl mar shampla 

teideal an lárionad i nGaeilge, níl an suíomh idirlíon ar fáil as Gaeilge.  B’fhiú go mbeidh turais treoraithe ar fáil 

as Gaeilge chomh maith.  Go deimhin ba chóir go mbeidh an lárionad seo ag cur imeachtaí ar fáil as Gaeilge 

ann chun fís an Ídeach a fhíorú. 

Tá tagairt eile maidir le hainmneacha eastáit tithíochta nua.  Féach thíos dár mholadh maidir leis na 

hainmneacha sin.  

STRAITÉIS 20 BLIAIN DON GHAEILGE 2010 - 2030 

‘Ceanglófar ar gach contae ina bhfuil Gaeltacht ainmnithe, lena n-áirítear ceantair ina bhfuil “Gaeltacht 

gréasáin”, Pleananna Teanga Contae a ullmhú agus a fheidhmiú. Áireofar le gach plean díobh sin tionscnaimh a 

bheidh dírithe ar chéatadán agus líon na ndaoine a labhraíonn Gaeilge gach lá a mhéadú gach bliain trí 

spriocthionscnaimh shonraithe a chur i bhfeidhm sa chontae sin. Déanfaidh na páirtithe leasmhara na bearta 

sin a chur i bhfeidhm le cúnamh ó shaineolaithe pleanála teanga. Nuair a bheidh measúnú déanta air, 

d’fhéadfaí an cur chuige seo a leathnú go dtí contaetha eile.’  Is gá mar sin plean contae a thógáil san áireamh 

sa phlean forbartha seo. 

AN GHAELOIDEACHAS 

Tá fás i naíonraí, Gaelscoileanna agus Gaelcholáistí timpeall na tíre.  Tá sé mar pholasaí anois ag an Roinn 

Oideachais Gaelscoil nó Gaelcholáiste a bhunú i limistéir nach bhfuil ceann ann cheana.  Mar sin is gá don 

phlean forbartha a bheith ag tógáil é seo san áireamh agus talamh agus foirgneamh a aimsiú do 

ghaelscoileanna / gaelcholáistí nua a bheidh á bhunú amach anseo. 

AINMNEACHA EASTÁIT TITHÍOCHTA NUA 

Is maith a fheiceáil sa dréachtphlean forbartha go bhfuil ainmneacha eastáit luaite ann.  ‘NAMING OF 

DEVELOPMENTS The names of new residential developments shall reflect local place names, particularly 



townlands, or local names which reflect the landscape, its features, culture or history of the area in which the 

development is located. The names of historical persons associated with the area will also be considered. The 

use of appropriate Irish names will be encouraged in this regard. The applicant shall provide an explanation of 

the origin/inspiration for the name with the compliance proposal. The Planning Authority shall approve the 

name of the development prior to the launching of any advertising campaign for a development by the 

developer’.  Cé go bhfuil sé go maith go bhfuil spreagadh le tabhairt d’fhorbróirí ainmneacha i nGaeilge a 

thabhairt, ní luaitear cén spreagadh agus tá an chontúirt ann go mbeidh an forbróir ag déanamh neamhaird air 

sin.  

Ba chóir go mbeidh ainm gach eastáit tithíochta i nGaeilge amháin mar atá Comhairle Cathair na Gaillimhe ag 

déanamh.  De réir An Bord Pleanála níl bac ann ainm eastáit tithíochta a bheith i nGaeilge amháin.  Seo a dúirt 

siad ‘Is gnáthchleachtas é don Bhord, nuair a thugann siad cead d’fhorbairtí cónaithe, coinníoll a dhéanamh go 

n-aontóidh an forbróir agus an t-údarás pleanála an t-ábhar seo. Faoin ngnáthchoinníoll, is gá comhaontú idir 

an forbróir agus an t-údarás pleanála maidir le hainm/uimhriú, ní ghlacann an Bord aon pháirt eile sa scéal. 

Tabharfaidh roinnt údarás pleanála a dtreoir féin ar an ábhar (e.g. b’fhéidir go gcaithfear stair/cultúr srl. na 

háite a léiriú san ainmniú)’.  Is féidir plé le Comhairle Cathrach na Gaillimhe faoi conas a chuireann siad i 

bhfeidhm a pholasaí i dtaobh ainmneacha eastáit tithíochta.  De bharr nach bhfuil bac air, molann Conradh na 

Gaeilge go láidir go gcuirtear polasaí ainmneacha eastáit tithíochta i nGaeilge amháin a chur i bhfeidhm. 

 

COMHARTHAÍOCHT 

Is gá don Chomhairle a chinntiú go mbeidh gach comhartha ar fáil go dátheangach nó i nGaeilge amháin.  

B’fhiú don Chomhairle iniúchadh a dhéanamh ar na comharthaí atá ann faoi láthair chun é sin a chinntiú agus 

go bhfuil an litriú, gramadach agus aistriúchán i gceart do na comharthaí sin.  Aon chomharthaí nua atá á 

chrochadh is b’fhiú a chinntiú go bhfuil siad ag cloí leis an gcleachtas dátheangaí is fearr. Is féidir é seo a 

chinntiú trí na treoracha a leanúint sa cháipéis seo:  https://cnag.ie/images/Comharthai_NO_2008_RP.pdf Cé 

go bhfuil an cháipéis seo dírithe ar chomharthaí bóithre, tá na prionsabail céanna ann d’aon chomhartha 

dátheangach. 

 

GEILLEAGAR GAELACH 

Is fiú na gnóthaí sa chontae a spreagadh i dtreo na Gaeilge.  Ba chóir don chomhairle iarraidh ar gnóthaí ainm 

Gaeilge a úsáid dá siopa agus iad ag cur iarratas pleanála isteach.  Freisin b’fhiú deontas a chur ar fáil do 

ghnóthaí fógraí a chur i nGaeilge timpeall an chontae. 

 

EASTÁIT TITHÍOCHTA TRÍ GHAEILGE 

Mar atá feicthe thuas tá laghdú suntasach ar chainteoirí laethúla Gaeilge.  Is gá é seo a athrú.  Tá an Ghaeilge á 

imeallú seachas é a normalú i measc na gcainteoirí sin.  An bealach is éifeachtaí chun an teanga a normalú ná 

pobal a chruthú.  Is féidir é seo a dhéanamh trí eastáit tithíochta nua a bhunú do chainteoirí Gaeilge amháin.  

De bharr go bhfuil líon na cainteoirí laethúla íseal sa chontae molann Conradh na Gaeilge cúpla teach a chur ar 

fáil ar dtús.  Má tá éileamh ann ina ndiaidh sin is féidir tógáil air.   

Mar a dúirt Máirtín Ó Cadhain ‘D’ainneoin a bhfuil de fhoirgníocht nua déanta ar fud na hÉireann, níl i mBaile 

mór amháin sráid, céide, corrán, ascaill ná scéim tithe féin atá Gaelach nó leath-Ghaelach féin.’  Freisin dúirt sé 

‘Caithfidh muid baile mór a bhunú muid féin agus ná bí ag ceapadh go mba ní dodhéanta é. Níorbh ea. Níor 

ghá ach áit fheiliúnach a thoghadh, sórt cumann foirgníocht a bhunú, na tithe a thógáil agus busanna a bheith 

https://cnag.ie/images/Comharthai_NO_2008_RP.pdf


ann le daoine a thabhairt isteach is amach chuig a gcuid oibre. Teastaíonn baile mór ó lucht na Gaeilge: 

bunaídís féin é.’  Tá samplaí ann i mBéal Feirste, Bóthar Seoighe, freisin i gCorcaigh, Árd Barra, i gCo. Dhoire, 

Carn Tochair gur féidir breathnú air chun foghlaim conas é a bhunú. 

  

LÁRIONAID GAEILGE  

Ba chóir lárionad Gaeilge a bhunú i mBaile Ros Comáin agus i roinnt bailte eile sa chontae le go mbeidh pobal 

na Gaeilge in ann a úsáid mar thearmann teanga sa chontae.  Tá samplaí ann de na lárionaid seo timpeall na 

tíre, go háirithe ó thuaidh ar nós Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich i mBéal Feirste agus Cultúrlann Uí Chanainn i 

nDoire.  Is áit a bhféadfá siopa leabhair, bialann, amharclann, srl. a bheith ann.  De bharr go mbeidh spás mar 

sin beidh sé níos éasca ranganna Gaeilge, ciorcail comhrá, clubanna óige agus imeachtaí sóisialta a eagrú ann a 

chuirfidh borradh leis an nGaeilge sa chontae. 

‘SLÍ  NA HATHBHEOCHANA’   

Molann Conradh na Gaeilge go bhforbrófar ‘Slí na hAthbheochana’ mar chuimhneacháin ar Dubhghlas de hÍde 

agus mar bhealach chun oidhreacht Ghaeilge Chontae Ros Comáin a cheiliúradh.  D’fhéadfaidh é seo a 

dhéanamh trí nasc a dhéanamh idir na hionaid éagsúla sa chontae atá luaite le de hÍde, ar nós The Douglas 

Hyde Interpretive Centre i nDún Gar. Thabharfadh fiontar mar seo spreagadh don Ghaeilge, don turasóireacht 

agus bheadh sé ina ábhar spreagtha don phobal trí chéile. 

 Níl aitheantas poiblí á thabhairt do ról de hÍde, agus ról Chontae Ros Comáin, sna hiarrachtaí a rinne fear Ros 

Comáin, Dubhghlas de hÍde chun athbheochan na Gaeilge a chur chun cinn.. 

 

CONCLÚID 

Tá an chumhacht ag Comhairle Contae Ros Comáin leis an Ghaeilge a normalú sa Phlean Forbartha nua seo.  Is 
féidir é seo a dhéanamh trí na moltaí atá luaite againn thuas ar nós eastáit tithíochta a bhunú do phobal na 
Gaeilge.  Is féidir ionaid Gaeilge a bhunú sa chontae agus cinntiú go mbeidh an Douglas Hyde Interpretive 
Centre ag cur an Ghaeilge chun cinn.  Freisin caithfear súil a choinneáil ar tailte agus foirgneamh chun soláthar 
an Ghaeloideachais sa todhchaí a chinntiú.  Is féidir an geilleagar Gaelach sa chontae a fhorbairt trí spreagadh 
a thabhairt do ghnóthaí nua trí Ghaeilge a bhunú trí dheontais faoi leith a chur ar fáil.  Is féidir polasaí 
ainmneacha eastáit tithíochta a athrú go mbeidh ainm gach eastáit tithíochta nua i nGaeilge amháin.  Freisin is 
féidir feiceálacht na Gaeilge a mhéadú trí pholasaí ceart dátheangach a thabhairt isteach maidir le comharthaí.  
Tá súil ag Conradh na Gaeilge go mbeidh an Ghaeilge níos lárnaí sa phlean nua seo.  

Tá Conradh na Gaeilge ar fáil le plé faoin aighneacht seo ar do chaoithiúlacht. 
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