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4.	 Ullmhú	an	Phlean	
4.1	 An	Réamhobair	
I	 mí	 Iúil	 2015	 ainmníodh	 Comharchumann	 Forbartha	 Mhúscraí	 Teoranta	 mar	 an	
cheanneagraíocht	 freagrach	 as	 plean	 teanga	 a	 chur	 le	 chéile	 do	 Limistéar	 Pleanála	 Teanga	
Mhúscraí.	Tháinig	Coiste	an	Chomharchumainn	le	chéile	go	gairid	ina	dhiaidh	sin	chun	an	cur	
chuige	is	oiriúnaí	don	cheantar	áitiúil	a	phlé.		
	
Tugadh	cuireadh	do	ghrúpaí	pobail,	coistí	agus	scoileanna	Mhúscraí	freastal	ar	sheisiún	eolais	
faoin	 bpleanáil	 teanga	 ar	 an	 13ú	 Deireadh	 Fómhair	 2015.	 Thug	 Bainisteoir	 an	
Chomharchumainn	agus	Rachel	Ní	Riada,	thar	ceann	Údarás	na	Gaeltachta,	cur	i	láthair	faoin	
bpleanáil	 teanga	 ar	 an	 oíche.	 Ag	 eascairt	 as	 an	 gcruinniú	 sin	 bunaíodh	 Meitheal	 Pleanála	
Teanga	Mhúscraí	 chun	 togra	 na	 pleanála	 teanga	 go	 háitiúil	 a	 bhrú	 chun	 cinn.	 Tá	 tuilleadh	
eolais	faoin	Meitheal	Pleanála	Teanga	i	gCaibidil	2.	
	
I	mí	Feabhra	2016	 toghadh	Donnchadh	Ó	hAodha	 ina	Chathaoirleach	ar	Mheitheal	Pleanála	
Teanga	 Mhúscraí	 agus	 aontaíodh	 téarmaí	 tagartha	 na	 meithle.	 Cuireadh	 plean	 oibre	
gearrthéarmach	 le	chéile	ag	 leagan	amach	an	méid	a	bheadh	 le	déanamh	 i	 leith	na	pleanála	
teanga	sna	míonna	le	teacht.	I	mí	na	Bealtaine	2016	d’eagraigh	an	tÚdarás	ceardlann	pleanála	
teanga	réigiúnach	 i	gCúil	Aodha.	D’fhreastail	Bainisteoir	an	Chomharchumainn	agus	 ionadaí	
ón	 Meitheal	 ar	 an	 gceardlann	 sin.	 D’fhreastail	 an	 Bainisteoir	 agus	 ionadaí	 ón	 Meitheal	 ar	
cheardlann	náisiúnta	pleanála	teanga	sa	Ghaillimh	níos	déanaí	an	mhí	sin.		
	
4.2		 Feasacht	
I	Meán	Fómhair	2016	scaipeadh	breis	agus	1,700	cóip	den	bhileog	eolais	go	háitiuil.	Caitheadh	
roinnt	 ama	 ag	 déanamh	 taighde	 ar	 bhileoga	 eolais	 comhchosúla	 a	 bhí	 curtha	 le	 chéile	 sna	
limistéir	 pleanála	 teanga	 agus	 oibríodh	 i	 gcomhar	 le	 dearthóir	 chun	 cáipéis	 mealltach	 ach	
eolasach	a	chur	i	gcrích.		
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4.3	Comhordaitheoir	Pleanála	Teanga	&	Meitheal	Pleanála	Teanga	Mhúscraí	
I	mí	Dheireadh	Fómhair	2016	fostaíodh	Rosaí	Nic	Chárthaigh	mar	Chomhordaitheoir	Pleanála	
Teanga	Mhúscraí	 chun	 dul	 i	 mbun	 oibre	 i	 gcomhar	 le	 Meitheal	 Pleanála	 Teanga	Mhúscraí.	
Chuathas	 i	 dteagmháil	 leis	 na	 limistéir	 pleanála	 teanga	 a	 bhí	 tosaithe	 ar	 a	 gcuid	 pleananna	
teanga	cheana	féin	chun	an	cur	chuige	a	bhí	acu	siúd	a	phlé.	Tugadh	comhairle	mhaith	dúinn.	
Bheartaíomar	 úsáid	 a	 bhaint	 as	 meascán	 de	 mhodhanna	 taighde	 agus	 gurb	 é	 an	 rud	 is	
tábhachtaí	ná	go	mbeadh	tús	áite	ag	rannpháirtíocht	an	phobail.		
	
Bhíodh	cruinnithe	ag	an	gComhordaitheoir	le	Rachel	Ní	Riada,	Údarás	na	Gaeltachta	i	mBaile	
Mhic	 Íre	ar	bhonn	reatha	chun	cabhair	agus	 treoir	a	 fháil	de	réir	mar	a	bhí	dul	chun	cinn	á	
dhéanamh.	Tá	sean-taithí	ag	Rachel	Ní	Riada	a	bheith	ag	plé	 leis	an	bpleanáil	teanga	agus	le	
cúrsaí	sochtheangeolaíochta	na	Gaeilge	agus	na	bpobal	Gaeltachta.		
	
Bhíodh	 cruinnithe	míosúla	 ag	 an	 gComhordaitheoir	 leis	 an	Meitheal	 Pleanála	 Teanga	 chun	
plean	oibre	míosúil	a	aontú.	Bhí	na	cruinnithe	seo	thar	a	bheith	tábhachtach	mar	bhíomar	in	
ann	na	deacrachtaí,	na	dúshláin	agus	na	fionnachtain	a	phlé	chomh	maith	leis	an	dul	chun	cinn	
agus	na	 réimsí	 ratha.	Thug	 sé	an	deis	dúinn	a	 chinntiú	go	 rabhamar	 i	 gcónaí	 ag	dul	 sa	 treo	
ceart.	
	
4.4	Scagadh	agus	Anailís	-	Ollscoil	Luimnigh	
I	mí	 na	 Samhna	 2016	 eagraíodh	 cruinniú	 leis	 an	Dr.	 Tadhg	Ó	 hIfearnáin,	 Ollscoil	 Luimnigh	
chun	 iarraidh	 air	 teacht	 ar	 bord	 chun	 comhairleoireacht	 a	 dhéanamh	 i	 dtaobh	 an	 phlean	
teanga,	agus	an	scagadh	agus	anailís.		Tá	tacaíocht	agus	comhairle	tugtha	ag	Tadhg	do	Rosaí,	
Comhordaitheoir	Pleanála	Teanga,	le	linn	an	phróisis	ar	fad.	
	
Lena	chois	sin	is	é	an	Dr.	Tadhg	Ó	hIfearnáin	a	chur	foireann	ó	Ollscoil	Luimnigh	le	chéile	chun	
an	scagadh,	cíoradh	agus	anailís	a	dhéanamh	ar	na	ceistneoirí	ar	 fad	a	comhlánaíodh	agus	a	
bailíodh	go	háitiúil	mar	chuid	de	phróiseas	na	pleanála	teanga.	Tá	cóip	de	thorthaí	an	taighde	
ar	fáil	i	gCaibidil	5.	
	
4.5	 Scaipeadh	Eolais	agus	Bolscaireacht	
Déanadh	cinneadh	poiblíocht	dhátheangach	a	úsáid	mar	go	bhfuil	go	 leor	daoine	i	Limistéar	
Pleanála	Teanga	Mhúscraí	nach	bhfuil	mórán	Gaeilge	acu	agus	daoine	gan	aon	Ghaeilge,	agus	
aontaíodh	 go	 raibh	 sé	 thar	 a	 bheith	 tábhachtach	 go	mbeidís	 siúd	páirteach	 agus	 lárnach	 sa	
phlean	teanga	seo.			
	
Le	 cur	 leis	 an	 bhfeachtas	 feasachta	 a	 bhí	 tosnaithe	 leis	 an	 ‘Bileog	 Eolais’	 cuireadh	 fógra	 in	
iriseán	an	Lee	Valley	Outlook	i	mí	na	Samhna	2016	chun	tuilleadh	eolais	a	scaipeadh	maidir	
leis	an	bplean	teanga	agus	an	próiseas	comhairliúcháin	a	bhí	beartaithe	againn	a	dhéanamh.		
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Suíomh	Idirlín	
Foilsíodh	suíomh	idirlín	sealadach	Chomharchumann	Forbartha	Mhúscraí	www.cfmteo.com	
chun	eolas	a	roinnt	leis	an	bpobal	maidir	leis	an	bPlean	Teanga.	Bhí	leathanach	Facebook	agus	
Twitter	 ag	 an	 gComharchumann	 cheana	 agus	 baineadh	 úsáid	 astu	 sin	 chomh	 maith	 chun	
tuilleadh	bolscaireachta	a	dhéanamh.	
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Raidió	na	Gaeltachta		
Tá	an	 iriseoir	Seán	Ó	Loingsigh	 lonnaithe	 i	nGaeltacht	Mhúscraí	agus	rinne	sé	bolscaireacht	
linn	an	slí	ar	fad	tríd	an	próiseas	chun	an	pobal	a	choimeád	ar	an	eolas	agus	suas	chun	dáta	trí	
mheán	Raidió	na	Gaeltachta.	

	
	
	
Lee	Valley	Outlook			
Déanadh	 an	 chuid	 is	 mó	 den	 bholscaireacht	 chlóite	 tríd	 an	 Lee	 Valley	 Outlook.	 Is	 iris	
choicíseáin	é,	lán	de	scéalta	ó	Ghleann	na	Laoi	agus	ceantar	Gaeltachta	Mhúscraí.	

	
	

	
	
Nuachtlitreacha	áitiúla	
Chuireadh	fógraí	rialta	i	nuachtlitreacha	na	bparóistí	áitiúla	i	gCúil	Aodha/Baile	Mhúirne,	Cill	
na	Martra/Réidh	na	nDoirí,	Béal	Átha’n	Ghaorthaidh	agus	sa	nuachtlitir	leictreonach	Béal	Átha	
Abú.		

	
	
	
Evening	Echo		
Chuireadh	scéalta	isteach	sa	leathanach	Gaeilge	seachtainiúil	‘Scéalta	Ó	Mhúscraí’	a	fhoilsítear	
i	nuachtán	an	Evening	Echo,	i	gcomhar	leis	an	iriseoir	áitiúil	Pet	Uí	Chonaill.	
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4.6	 Na	Ceistneoirí1	
Seo	hiad	na	ceistneoirí	a	cuireadh	le	chéile	mar	chuid	de	phróiseas	na	pleanála	teanga:			

A. Ceistneoir	Gnóthaí	Áitiúla2		
1. Ceistneoir	na	gCoistí/Grúpaí	Pobail	
2. Ceistneoir	na	nDaltaí	Meánscoile	
3. Ceistneoir	na	nDaltaí	Bunscoile	
4. Ceistneoir	Tuismitheoirí	Dhaltaí	Bunscoile	&	Meánscoile	
5. Ceistneoir	Tuismitheoirí	na	Lapadán	&	na	bPáistí	sna	Naíonraí	
6. Ceistneoir	Comónta	

	
	
	
	

4.6	 Comhairliúchán	Poiblí		
Deireadh	Fómhair	2016	
Glaonna	Gutháin	Pearsanta	 -	chun	tús	a	chur	leis	an	bpróiseas	comhairliúcháin	chur	an	
Comhordaitheoir	 glaoch	 gutháin	 ar	 breis	 agus	 120	 duine	 atá	 gníomhach	 le	 coistí,	 cumainn	
agus	grúpaí	áitiúla	chun:	

a) labhairt	leo	faoin	bplean	teanga	agus	cad	go	díreach	a	bhí	i	gceist	leis;		
b) cuireadh	pearsanta	a	thabhairt	dóibh	freastal	ar	na	ceardlanna	a	bhí	á	reáchtáil	i	mí	na	

Samhna;	agus		
c) labhairt	 leo	go	pearsanta	maidir	 leis	na	 tuairimí	agus	moltaí	a	bhí	acu	maidir	 leis	an	

bplean	teanga.		
Bailíodh	beagnach	25	moltaí3	thar	an	nguthán	agus	cuireadh	bunachar	sonraí	le	chéile	de	na	
coistí	 agus	 grúpaí	 pobail	 ar	 fad	 atá	 ag	 feidhmiú	 i	 gceantar	 Gaeltachta	 Mhúscraí.	 Tá	 an	
bunachar	sonraí	seo	ag	Comharchumann	Forbartha	Mhúscraí.	
	 	 	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
1	Tá	cóipeanna	de	na	ceistneoirí	ar	fad	ar	fáil	in	Aguisín	II.	
2	I	 mí	 Márta/Aibreáin	 2016	 scaip	 an	 Comharchumann	 agus	 Meitheal	 Pleanála	 Teanga	 Mhúscraí	 ceistneoirí	
bunúsacha	i	measc	roinnt	páirtithe	leasmhara	áitiúla	(ghnóthaí,	tithe	tábhairne,	bialanna,	siopaí,	scoileanna	s.rl.)	
chun	 éachtaint	 a	 fháil	 ar	 an	meon	 i	 leith	 na	Gaeilge	 go	 háitiúil	 agus	na	 riachtanais	 ag	 na	 grúpaí	 sin	 i	 leith	 na	
teanga.	
3	Tá	cóip	de	na	tuairimí	agus	moltaí	sin	ar	fáil	in	Aguisín	I.	
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Samhain	2016	 	
Ceardlanna	&	Ceistneoirí	
Reáchtáladh	 5	 cheardlann	 fiúntach	 i	 sráidbhailte	 Chill	 na	Martra,	 Béal	 Átha’n	 Ghaorthaidh,	
Réidh	na	nDoirí,	Cúil	Aodha	&	Baile	Mhúirne.	D’fhreastail	níos	mó	ná	110	duine	ó	choistí	agus	
grúpaí	forbartha	pobail	áitiúla	ar	na	ceardlanna	sin.		

• Bailíodh	os	cionn	280	tuairimí	agus	moltaí.	Tá	cóip	de	na	tuairimí	agus	moltaí	sin	ar	fáil	
in	Aguisín	I.	

• Bailíodh	80	ceistneoirí	comhlánaithe	tríd	na	ceardlanna	sin.	Tá	torthaí	na	gceistneoirí	
ar	fáil	i	gCaibidil	5.	
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Nollaig	2016	&	Eanáir	2017	 	 	
Ceardlanna	&	Ceistneoirí	-	Iarbhunscoileanna	
Reáchtáladh	15	ceardlanna	spreagúla	le	300	daltaí	iarbhunscoile	i	gColáiste	Ghobnatan,	Baile	
Mhúirne	agus	Scoil	Mhuire,	Béal	Átha’n	Ghaorthaidh.		

• Bailíodh	os	cionn	450	tuairimí	agus	moltaí.	Tá	cóip	de	na	tuairimí	agus	moltaí	sin	ar	fáil	
in	Aguisín	Aguisín	I.	

• Bailíodh	298	ceistneoirí	comhlánaithe	tríd	na	ceardlanna	sin.	Tá	torthaí	na	gceistneoirí	
ar	fáil	i	gCaibidil	5.	

• Bailíodh	109	ceistneoirí	comhlánaithe	ó	thuismitheoirí	na	ndaltaí	meánscoile	tríd	an	dá	
iarbhunscoil	 agus	 bailíodh	 os	 cionn	 115	 tuairimí	 agus	moltaí.	Tá	cóip	de	na	 tuairimí	
agus	moltaí	sin	ar	fáil	in	Aguisín	I.	
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Feabhra	&	Márta	2017	
Ceardlanna	&	Ceistneoirí	
Reáchtáladh	9	gceardlann	éirimiúil	leis	na	daltaí	bunscoile	(Rang	3	–	Rang	6)	i	Scoil	Lachtaín	
Naofa	 i	gCill	na	Marta,	Scoil	Abán	Naofa	 i	mBaile	Mhúirne,	Scoil	Náisiúnta	Chúil	Aodha-Barr	
d’Inse,	 Scoil	 Fhionnbarra	 i	mBéal	 Átha’n	 Ghaorthaidh	 agus	 Scoil	 Naisiúnta	 Réidh	 na	 nDoirí.	
D’fhreastail	190	dalta	ar	na	ceardlanna	sin.			 	 	
• Bailíodh	178	ceistneoirí	comhlánaithe	tríd	na	ceardlanna	sin.	Tá	torthaí	na	gceistneoirí	ar	

fáil	 i	 gCaibidil	 5	 agus	 bailíodh	 os	 cionn	 360	 tuairimí	 agus	moltaí.	Tá	cóip	de	na	 tuairimí	
agus	moltaí	sin	ar	fáil	in	Aguisín	I.	

• Bailíodh	196	ceistneoirí	comhlánaithe	ag	594	thuismitheoirí	ó	na	ndaltaí	bunscoile	tríd	an	
cúig	bhunscoil,	agus	bailíodh	os	cionn	205	tuairimí	agus	moltaí.	Tá	cóip	de	na	tuairimí	agus	
moltaí	sin	ar	fáil	in	Aguisín	I.	

• Reáchtáladh	ceardlann	al	fresco	 le	30	ógánach	 i	mBunchlub	Chúil	Aodha	chun	tuairimí	a	
bhailiú	uathu	siúd.	
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Aibreán	2017	
Ceardlanna	&	Ceistneoirí	
Reáchtáladh	 2	 cheardlann	móraigeanta	 leis	 na	 Grúpaí	 Tuismitheoirí	 &	 Lapadán	 i	 Réidh	 na	
nDoirí	agus	Béal	Átha’n	Ghaorthaidh,	le	40	duine	ag	glacadh	páirt	iontu.	
Scaipeadh	 130	 pacáiste	 eolais	 sna	 naíonraí	 agus	 sna	 grúpaí	 tuismitheoirí	 agus	 lapadán	 le	
cáipéisí	eolais	i	dtaca	le	páistí	a	thógaint	trí	Ghaeilge	agus	tugadh	cóip	den	dlúthdhiosca	‘Sicín	
Mise	go	Sona	Sásta’	do	gach	páiste	(urraithe	ag	Údarás	na	Gaeltachta).		

	
• Bailíodh	os	cionn	110	tuairimí	agus	moltaí.	Tá	cóip	de	na	tuairimí	agus	moltaí	sin	ar	fáil	in	

Aguisín	 I.	Bailíodh	51	 ceistneoirí	 comhlánaithe	 tríd	 na	 ceardlanna	 sin	 agus	 tá	 torthaí	 na	
gceistneoirí	sin	ar	fáil	i	gCaibidil	5.	
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Bealtaine	2017		
Ceistneoirí	Comónta	
Scaipeadh	na	ceistneoirí	comónta	tríd	na	hAifrinn	áitiúla	i	gCúil	Aodha,	Baile	Mhúirne,	Réidh	
na	nDoirí,	Cill	na	Martra	agus	Béal	Átha’n	Ghaorthaidh,	agus	ar-líne	ag	úsáid	Google-Forms	ar	
shuíomh	idirlín	an	Chomharchumainn	(Féach	anseo).	
• Bailíodh	 37	 ceistneoirí	 comónta	 comhlánaithe	 in	 iomlán	 le	 hos	 cionn	 80	 tuairimí	 agus	

moltaí	á	soláthar	iontu	sin.	Tá	cóip	de	na	tuairimí	agus	moltaí	sin	ar	fáil	in	Aguisín	I.	
	

Meitheamh	2017	
Mar	thoradh	ar	phróiseas	comhairliúcháin	d’éirigh	linn	1,500	moltaí	a	ghiorrú	go	73	Dréacht-
Bhearta.	Cuireadh	cóip	de	na	dréacht-bhearta	ar	fáil	 le	 léamh	ar	líne	ag	 	www.cfmteo.com,	
faoin	táb	‘Bearta	&	Moltaí’	
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Iúil	2017	
Eagraíodh	sraith	 cruinnithe	poiblí	 chun	 tuairimí	a	 fháil	 ar	na	dréacht-bhearta	agus	 chun	an	
deis	a	thabhairt	do	dhaoine	aiseolas	a	thabhairt	ina	leith.		

• Reáchtáladh	 5	 chruinniú	 spreagúil	 i	 sráidbhailte	 Chill	 na	 Martra,	 Béal	 Átha’n	
Ghaorthaidh,	Réidh	na	nDoirí,	Cúil	Aodha	agus	Baile	Mhúirne.	D’fhreastail	85	duine	ar	
na	cruinnithe.	Fuaireamar	aiseolas	fiúntach	agus	d’fhás	líon	na	ndréacht-bhearta	ó	73	
go	77.	Tá	cóip	de	na	77	bearta	ar	fáil	i	gCaibidil	6.	
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Líon	Ceardlanna	
/	Cruinnithe	

Líon	Moltaí	/	
Tuairimí	bailithe	

Líon	Ceistneoirí	
comhlánaithe	

Líon	
rannpháirtithe	

Daonra	
Iomlán	

36	 1,644	 962	 1,769	 3,785	

		
Grúpa	&	Dáta	 Áit	 Líon	

Daoine		
Líon	
Moltaí		

Líon	
Ceistneoirí	
Comhlánaithe		

Ceistneoirí	-		
Pairtithe	leasmhara	áitiúla		
Márta/Aibreán	2016	

Baile	 Mhúirne,	 Cúil	 Aodha,	 Réidh	 na	
nDoirí,	 Béal	 Átha’n	 Ghaorthaidh	 agus	
Cill	na	Martra	

30	 20	 13	

Glaonna	 Gutháin	 	 –	
Coistí/Grúpaí	Pobail		
Deireadh	Fómhair	2016		

Baile	 Mhúirne,	 Cúil	 Aodha,	 Réidh	 na	
nDoirí,	 Béal	 Átha’n	 Ghaorthaidh	 agus	
Cill	na	Martra	

120	
	

25	
	

-		-	-	

Ceardlanna	–		
Coistí/Grúpaí	Pobail	
Samhain	&	Nollaig	2016	

Baile	 Mhúirne,	 Cúil	 Aodha,	 Réidh	 na	
nDoirí,	 Béal	 Átha’n	 Ghaorthaidh	 agus	
Cill	na	Martra	

110	
	

280	
	

80	

Ceardlanna	-			
Daltaí	Iarbhunscoile		
Nollaig	2016	&	Eanáir	2017	

Coláiste	 Ghobnatan,	 Baile	 Mhúirne	 &	
Scoil	Mhuire,	Béal	Átha’n	Ghaorthaidh	
(Bliain	1-6)	

300	
	

450	
	

298	

Ceistneoirí	–		
Tuismitheoirí	&	Caomhnóirí	
na	ndaltaí	iarbhunscoile	
Eanáir	2017	

Baile	 Mhúirne,	 Cúil	 Aodha,	 Réidh	 na	
nDoirí,	 Béal	 Átha’n	 Ghaorthaidh	 agus	
Cill	na	Martra	

-		-	-	
	

114	
	

109	

Ceardlanna	–		
Daltaí	bunscoile		
(Rang	3-6)	
Feabhra	&	Márta	2017	

Scoil	Abán	Naofa,	Baile	Mhúirne	
Scoil	Lachtaín	Naofa,	Cill	na	Martra	
Scoil	Fhionnbarra,	Béal	Átha’n	Ghaor.	
Scoil	Chúil	Aodha		/	Barr	d'Inse		
Scoil	Náisiúnta	Réidh	na	nDoirí	

190	
	

360	
	

178	

Ceistneoirí	-		
Tuismitheoirí/Caomhnóirí	
Márta	2017	

Tuismitheoirí		na	nDaltaí	Bunscoile	 594	 205	
	

196	

Ceardlanna	 -	 Tuismitheoirí/	
Caomhnóirí	 na	 Lapadán	 &	
na	bPáistí	sna	Naíonraí	
Aibreán	2017	

Tuismitheoirí	–	Réidh	na	nDoirí,	Béal	
Átha’n	 Ghaorthaidh,	 Baile	 Mhúirne,	
Cúil	Aodha	agus	Cill	na	Martra	

40	
	

110	
	

51	

Ceistneoirí	Comónta	
Bealtaine	2017	

Ar-líne	 agus	 tríd	 na	 hAifrinn	 áitiúla	 i	
mBaile	Mhúirne,	Cúil	Aodha,	Réidh	na	
nDoirí,	 Béal	 Átha’n	 Ghaorthaidh	 agus	
Cill	na	Martra	

300	
	

80	
	

37	

Cruinnithe	Poiblí	–		
Dréacht-bhearta	
Iúil	2017	

Baile	 Mhúirne,	 Cúil	 Aodha,	 Réidh	 na	
nDoirí,	 Béal	 Átha’n	 Ghaorthaidh	 agus	
Cill	na	Martra	

85	
	

20	
	

-	-	-	

	


