
treoíocht aspect  • tír-raon terrain  • suíomh site/location  • srian restriction

CAIBIDIL 3
SUÍOMH A ROGHNÚ,  
DEARADH AGUS 
PLEANÁIL TIONSCADAIL
TORTHAÍ FOGHLAMA:

• Na céimeanna éagsúla a bhaineann le suíomh tógála a roghnú agus a aithint.

• Tuiscint a fháil ar na nithe éagsúla a mbíonn tionchar acu ar an suíomh féin agus 

ar roghnú agus leagan amach an tsuímh.

• Léargas a fháil ar cháipéisí éagsúla foirgníochta agus conas eolas foirgníochta a 

léiriú go grafach.

• Tuiscint a fháil ar na daoine agus na scileanna a theastaíonn chun tionscadal 

foirgníochta a chur i gcrích.

NA hEOCHAIRFHOCAIL:

SUÍOMH • LÁITHREÁN • CEANTAR • TREOÍOCHT • TREOSHUÍOMH • FOSCADH 
TEICNÍOCHTAÍ TÓGÁLA ÉIGHNÍOMHACHA • LEAGAN AMACH • CEARDAITHE  
MORGÁISTE • DLEACHT STAMPÁLA

RÉAMHRÁ
Bíonn mórán le cur san áireamh agus suíomh tí á roghnú. Rudaí iad sin a mbíonn 

tionchar acu ar na céimeanna éagsúla den phróiseas tógála agus ar an bhfoirgneamh 

críochnaithe féin. Cuid de na ceisteanna baineann siad leis an suíomh go ginearálta: 

láthair an tsuímh féin, an treoíocht, an tír-raon, an cineál ithreach atá ann, mar aon 

leis na seirbhísí atá ar fáil agus an timpeallacht áitiúil. Cuid de na ceisteanna eile 

baineann siad go sonrach leis an bhfoirgneamh agus an áit is fearr chun é a thógáil 

ar an suíomh. Ba cheart machnamh a dhéanamh ar na nithe sin uile roimh ré agus 

an obair a phleanáil dá réir.

SUÍOMH A ROGHNÚ
Nuair atá suíomh á roghnú ba chóir scrúdú a dhéanamh ar na trí cheist a leanas: 

1. An ceantar

2. An suíomh féin 

3. An áit ina mbeidh an foirgneamh ar an suíomh.

AN CEANTAR
Ní féidir suíomh a roghnú gan an Plean Forbartha Ceantair don réigiún a chur 

san áireamh ar dtús. Cuirtear srianta éagsúla ar an bhforbairt i gceantair éagsúla 

uirbeacha agus tuaithe agus bíonn tionchar ag na srianta sin ar an áit is féidir teach 

a thógáil agus ar stíl an fhoirgnimh.
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Ní mór an tírdhreach timpeall ar an suíomh a chur san áireamh chomh maith. An 

bhfuil an suíomh faoi scáth sléibhe, mar shampla, nó an bhfuil fána ann? Bíonn 

tionchar ag gnéithe topagrafaíochta dá leithéid ar an solas agus ar an scáth ar an 

suíomh, agus beidh tionchar acu ar an gcur chuige tógála is oiriúnaí.

Is gá tionchar an tí féin ar an tírdhreach a mheas, freisin. Ní mór go mbeadh 

foirgneamh nua ag teacht leis an tírdhreach áitiúil. Ní thabharfar cead pleanála 

d’fhorbairt ar bith a mbeadh tionchar diúltach aici ar an gceantar ina timpeall.

Cuireann tosca eile srian leis an úsáid is féidir a bhaint as suíomh, ag brath ar an 

áit ina bhfuil sé:

• Polasaithe ailtireachta

• Ceantair nó Láithreáin Oidhreachta

• Ceantair faoi shrian pleanála (e.g. crios glas, ceantar cois cósta, crios tuaithe 

ina bhfuil rialú ar thithíocht)

• Limistéir agus conairí ardscéimhe

• Cearta slí poiblí.

B’fhéidir gur ghá dul i gcomhairle le forais áitiúla éagsúla chun tuiscint cheart a 

fháil ar an gcur chuige maidir le pleanáil sa cheantar.

AN SUÍOMH FÉIN
Nuair a bhíonn na ceisteanna thuas réitithe, ní mór aird a dhíriú ar an suíomh féin 

agus ar na nithe seo a leanas go háirithe:

• Treoíocht nó treoshuíomh an tsuímh

• An foscadh ar an suíomh

• An treoshuíomh i leith na gréine

• Solas an lae ar an suíomh

• Bóithre agus rochtain ar an suíomh.

Bíonn tionchar ag gach ceann díobh sin ar an bhfoirgneamh críochnaithe agus ar 

éifeachtúlacht an fhoirgnimh freisin.

Treoíocht/treoshuíomh
Is é atá i gceist le treoíocht ná an treo a bhfuil suíomh nó foirgneamh ag féachaint 

nó ag amharc. Má tá fána ar an suíomh is ionann an treoíocht agus treo na fána. 

Braitheann an méid gréine a fhaigheann an suíomh ar an treoíocht sin. Má tá 

aghaidh an tí ag féachaint amach ó dheas deirtear go bhfuil an teach ar dheisiúr 

na gréine. Is é sin, gheobhaidh sé i bhfad níos mó de sholas na gréine ná mar a 

gheobhadh dá mbeadh sé ag féachaint amach ó thuaidh. Faigheann sé solas na 

gréine ar feadh na bliana, cé go bhfaigheann sé i bhfad níos mó i rith an tsamhraidh 

ná i rith an gheimhridh. Féach Fíor 3.1.

Gné thábhachtach eile atá le cur san áireamh ná an ghaoth. Braitheann tionchar na 

gaoithe ar an suíomh ar an treoíocht agus ar an bhfoscadh a thugann an suíomh ar 

an bpríomhghaoth. Gaoth aniar aneas a bhíonn againn in Éirinn den chuid is mó, 

fána slope  • gné topagrafaíochta topographical feature  • crios glas green belt  
conair ardscéimhe scenic trail  • ceart slí poiblí public right of way   
treoshuíomh orientation  • an phríomhghaoth the prevailing wind



50

RANNÓG A • PLEANÁIL AGUS ULLMHÚCHÁN

ach athraíonn treo na gaoithe ag brath ar thírdhreach an cheantair.

Is féidir teacht roimh fhadhbanna a éiríonn as treoíocht nó treoshuíomh suímh. 

Feidhmíonn crainn nó fásra eile mar fhál fothana agus tugann siad cosaint ar an 

ngaoth. I bhFíor 3.2 tugann na crainn shíorghlasa foscadh ón doineann aduaidh ó 

cheann ceann na bliana. Tugann na crainn dhuillsilteacha ar an taobh ó dheas den 

teach faoiseamh ó sholas geal na gréine i rith an tsamhraidh. Ach scaoileann siad 

solas na gréine tríothu sa gheimhreadh nuair a chailleann siad a gcuid duilleog. Má 

chuireann na géaga ísle isteach ar an radharc is féidir iad a ghearradh.

Foscadh
Faigheann tithe uirbeacha foscadh 

ó na tithe agus na struchtúir eile 

mórthimpeall orthu. Ní hamhlaidh 

atá faoin tuath, áfach. Moltar 

gan teach a thógáil ar shuíomh 

lom oscailte (Fíor 3.3). Ní bhíonn 

cosaint ar bith ag teach mar sin ar 

an ngaoth agus ar an mbáisteach 

agus cosnaíonn sé i bhfad níos 

mó an teach a théamh dá réir. 

Ar ndóigh, seasann foirgneamh 

ar shuíomh dá leithéid amach go 

hiomlán sa tírdhreach.

bheith idir an teach  
agus an fál fothana

Crainn shíorghlasa 
mar fhál fothana

Crainn dhuillsilteacha 

sa samhradh

ó thuaidh

Ba chóir 4-7 oiread 
airde an chrainn a  

ar mhaithe le scáth 

T

Fíor 3.2  Tugann na crainn shíorghlasa cosaint ar an 
ngaoth aduaidh ó cheann ceann na bliana.

Fíor 3.3  Má thógtar teach ar shuíomh gan cosaint ar an ngaoth, beidh 
síonchaitheamh níos measa air agus beidh na costais teasa níos airde.

crann síorghlas evergreen tree  • crann duillsilteach deciduous tree   
fál fothana windbreak  • fásra vegetation  • doineann bad weather  • géag branch   

lom bare  • na dúile the elements  • síonchaitheamh weathering

Fíor 3.1  Na gnéithe sin den aimsir is mó a théann i 
bhfeidhm ar threoíocht suímh nó ar threoshuíomh tí. 
Bíonn solas na gréine ar an taobh theas d’fhoirgneamh 
ó cheann ceann na bliana; ar ndóigh, maireann 
an solas sin i bhfad níos faide sa samhradh ná sa 
gheimhreadh.

T

An phríomhghaoth
aniar aneas

An lá is giorra sa bhliain

An lá is faide sa bhliain

Lorem ipsum

A

n lá is giorra sa bhlia
in

 

An lá is faide sa bhliain
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Má bhaintear úsáid as an tírdhreach agus as an bhfásra nádúrtha is féidir suíomh 

a aimsiú nó a mhúnlú a thabharfaidh foscadh ón aimsir. Is féidir costais reatha 

an tí a laghdú go mór ach é sin a dhéanamh agus tabharfaidh an foscadh cosaint 

don fhoirgneamh ar an síonchaitheamh. Faigheann an teach i bhFíor 3.4 foscadh 

ón gcnoc agus ó na crainn araon. Chomh maith leis an bhfoscadh ón aimsir, tá 

an teach neadaithe isteach sa chaoi is nach gcuireann sé isteach mórán ar an 

tírdhreach mórthimpeall.

Treoshuíomh i Leith na Gréine
Braitheann gach rud beo, daoine san áireamh, ar an ngrian. Tugann sí teas, 

fuinneamh agus solas dúinn agus ní bheadh ann do phlandaí ná d’ainmhithe gan í. 

Rud is gá a chur san áireamh i gcónaí ná suíomh na gréine i gcoibhneas leis an suíomh 

agus an teach ag amanna difriúla den lá. Má 

bhíonn treoshuíomh an fhoirgnimh i gceart, 

téifear é go nádúrtha agus ní bheidh sé ag 

brath chomh mór céanna ar theas saorga.

Chomh maith leis sin, cuireann an ghrian 

solas nádúrtha ar fáil i rith an lae agus ní 

bhíonn an gá céanna le solas saorga. Ar na 

cúiseanna sin, is fearr suíomh a roghnú le 

fána nádúrtha ann i dtreo na gréine.

Is féidir neart fuinnimh a spáráil má 

chuirtear solas agus scáth san áireamh agus 

treoshuíomh an fhoirgnimh á bheachtú. Má 

chuirtear an foirgneamh san áit cheart ar 

an suíomh, bainfear an tairbhe is mó as an 

ngrian, nó as sochar na gréine. Éiríonn an 

ghrian san oirthear agus téann sí a luí san 

neadaithe nestled  • solas saorga artificial light  • cuairt na gréine the path of the sun   
sochar na gréine solar gain

Fíor 3.4  Cosnófar 
foirgneamh ar an 
aimsir má bhíonn 
foscadh nádúrtha 
le fáil ar an 
suíomh.

Níor roghnaíodh suíomh lom ard
Foscadh nádúrtha ó chrainn 

sheanbhunaithe

Plandú úr mar chosaint

Fíor 3.5  Cuairt na gréine sa samhradh agus sa 
gheimhreadh.

I

T

D

O

Grian ard
an tsamhraidh

an gheimhridh
Grian íseal
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iarthar, mar atá le feiceáil i bhFíor 

3.5. Chun an buntáiste is mó a fháil 

as sin, is fearr i bhfad go mbeadh 

an chuid is mó de na fuinneoga ar 

aghaidh theas an tí nó ar uillinn 

laistigh de 15° leis an aird ó dheas.

Scaoilfidh sé sin an t-uasmhéid solais 

isteach sa chuid sin den teach atá 

ar an taobh ó dheas. Ní i gcónaí a 

chuirtear fáilte roimh an oiread sin 

den solas díreach, áfach. Sa chás sin 

is féidir starradh a chur le sceimheal 

an dín chun scáthlán a chruthú. Ar an 

gcaoi sin, bainfear an tairbhe is mó 

as an solas agus an scáth nádúrtha 

atá ar fáil. Cothóidh na fuinneoga teas nádúrtha sa gheimhreadh, agus cothóidh 

an starradh scáth agus fionnuaire sa samhradh. Cuireann an starradh bac ar ghrian 

ard an tsamhraidh, ach scaoileann sé teas na gréine isteach sa seomra i rith an 

gheimhridh (Fíor 3.6). Tugtar teach éighníomhach ar theach ardfheidhmíochta den 

chineál sin. Níl sa scáthlán gréine ach ceann amháin de na teicnící éighníomhacha 

tógála. Pléifear a leithéid arís i gCaibidil 24.

Bóithre agus Rochtain ar an Suíomh
Tá sé an-tábhachtach go mbeadh teacht ar shuíomh ón mbóthar. Ar chúiseanna 

sábháilteachta bóthair ní cheadaítear bealach isteach chuig suíomh a chur ar 

chasadh sa bhóthar, áfach. Dá dtarlódh go raibh bealach isteach go dtí suíomh ar 

chasadh cheana féin ní thabharfaí aon chead pleanála sa bhreis go dtí go mbogfaí 

an bealach isteach.

AN SUÍOMH
Nuair a roghnaítear suíomh ní mór suirbhéireacht a dhéanamh air ionas gur féidir 

pleananna mionsonraithe a dhréachtadh do na tógálaithe. Scrúdaíonn an suirbhé 

gnéithe éagsúla a mbeadh tionchar acu ar dhearadh an fhoirgnimh agus ar an gcur 

chuige tógála. I measc na nithe is gá a chur san áireamh tá: cineál na hithreach, 

treoíocht/treoshuíomh an tsuímh, fad ón mbóthar, an áit ina mbeidh na seirbhísí, 

foscadh, lonnú an tí ar an suíomh agus teorainneacha an tsuímh. Ina theannta sin 

breathnaítear ar ghnéithe speisialta ar bith a bhainfeadh leis an suíomh féin.

Ag an gcéim sin den tionscadal déantar topagrafaíocht na talún a thomhas, is é sin, 

an airde ag pointí éagsúla, na grádáin, na teorainneacha, etc.

Leathnú an teasa

Súnn an mhais 
theirmeach 

isteach
an teas

Scáth ó starradh 
an dín

Grian ard an tsamhraidh

Grian íseal 
an gheimhridh

Fíor 3.6  Beidh buntáiste ó ghriantéamh éighníomhach ag 
teach má lonnaítear i gceart ar an suíomh é.

mais theirmeach thermal mass  • ghriantéamh éighníomhach passive solar heating   
starradh overhang  • sceimheal eaves  • scáthlán shading  • tairbhe benefit  • fionnuaire coolness  

teach éighníomhach passive house  • topagrafaíocht topography 
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SUIRBHÉIREACHT LÁITHREÁIN
Is é atá i gceist le suirbhéireacht láithreáin nó suirbhéireacht talún ná láithreán 

a scrúdú agus plean a tharraingt de a léiríonn airde agus comhrianta na talún. 

Baintear úsáid as an suirbhé sin chun costas an tionscadail tógála a mheas agus chun 

fadhb ar bith a bhaineann le topagrafaíocht an láithreáin a léiriú. Breathnaíonn an 

suirbhé ar an láithreán ina iomláine ar dtús agus ansin déantar anailís ar gach cuid 

de ann féin.

Is féidir suirbhéireachtaí 

de chineálacha éagsúla a 

dhéanamh ar láithreán. 

Seo cuid de na rudaí a 

scrúdaítear de ghnáth:

• Teorainneacha

• Bonnra an 

fhoirgnimh

• Leagan amach an 

fhoirgnimh

• Seirbhísí

Úsáidtear réimse de 

threalamh tomhais 

más ceann ar bith de 

na chéad trí chineál 

suirbhéireachtaí atá i gceist. Ar dtús roghnaítear roinnt pointí timpeall ar an 

suíomh atá ar eolas cheana, foirgnimh nó línte teorann b’fhéidir. Tagraí a thugtar 

orthu sin. Glactar toisí ó na pointí sin agus úsáidtear iad chun fad agus airde na 

ranna eile ar an suíomh a thomhas.

Baineann ceithre chéim le próiseas an tomhais:

1. Pleanáil. Is gá pleanáil a dhéanamh sula ndéantar suirbhéireacht ar 

láithreán. Is fusa tomhais bheachta a fháil má leagtar síos tagraí (pointí tagartha) 

ar an láithreán, nó gar dó.

2. Tomhas a dhéanamh agus a chlárú. Úsáidtear teodailít chun an tomhas a 

dhéanamh. Uirlis cosúil le teileascóp atá ann a thomhaiseann uillinneacha leis an 

ingear nó leis an gcothromán (Fíor 3.7).

3. Tomhais a phróiseáil. Nuair a chláraítear na tomhais déantar iad a mheas 

agus úsáidtear iad chun na háirimh chuí a dhéanamh go cruinn.

4. Tarraingt. Úsáidtear na hairdí, na huillinneacha agus na faid éagsúla chun 

léaráid de thopagrafaíocht an láithreáin a tharraingt.

Baineann roinnt uirlisí suirbhéireachta nua-aimseartha úsáid as an gcóras suite 

domhanda (GPS) chun comhordanáidí agus tagraí a chlárú.

Fíor 3.7  Ag suirbhéireacht le teodailít.

suirbhéireacht surveying  • láithreán (building) site  • comhrian contour  • bonnra footings  
suirbhéir surveyor  • líne theorann boundary line  • beacht accurate  • tagra datum  

teodailít theodolite  • áireamh calculation  • córas suite domhanda global positioning system

Suíomh a thugtar 
ar an achar talún 
sula dtosaítear 

ag obair air 
agus láithreán 

a thugtar air ina 
dhiaidh sin.
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DEARADH INMHEÁNACH
Tá plé déanta cheana féin ar leagan amach seachtrach an tí, agus díreofar a 

thuilleadh air sin i gCaibidil 5. Ach níor mhiste dearadh inmheánach an tí a scrúdú 

maidir leis an áit ina bhfuil sé lonnaithe ar an suíomh freisin. Bíonn tionchar ag 

leagan amach  na spásanna taobh istigh 

ar an úsáid a bhaintear as seomraí an tí. 

Mura leagtar an taobh istigh den teach 

amach i gceart bíonn cuma mhínádúrtha 

air agus b’fhéidir go mbeadh sé costasach 

le rith. Ba chóir go luífeadh na seomraí go 

maith lena chéile. An dearadh dúchasach 

a chonacthas i gCaibidil 1, bhí go leor 

prionsabail chiallmhara deartha ag baint 

leis a chuir le héifeachtúlacht an tí. Ba 

ghnách na teachíní dúchasacha a bheith 

tanaí ó aghaidh go cúl, mar shampla. 

Sa chaoi sin bhaintí tairbhe cheart as an 

solas ó na fuinneoga, mar atá léirithe  

i bhFíor 3.8.

Má bhíonn treoshuíomh oiriúnach agus 

dea-eagar ar spásanna comhluadair agus 

feidhme an tí, is féidir an leas is fearr a 

bhaint as gach seomra. Agus é sin mar 

sprioc is fearr na seomraí comhluadair agus 

na seomraí is mó úsáid a chur ar an taobh 

ó dheas den fhoirgnimh. Gheobhaidh 

na seomraí sa chuid sin den teach an 

chuid is fearr de theas agus de sholas an 

lae. Léiríonn Fíor 3.9 sampla de theach 

ina bhfuil na seomraí leagtha amach 

chun teacht i dtír ar shochar na gréine. 

Breathnaítear thíos ar na seomraí éagsúla 

agus an áit is fearr dóibh sa teach.

LEAGAN AMACH NA 
CISTINE
Tá an chistin ar cheann de na seomraí is 

mó úsáid sa teach agus tá sé tábhachtach 

í a leagan amach i gceart. Mura bhfuil sí 

leagtha amach go maith beidh sé deacair 

obair inti. Is fusa cistin a dhearadh i gceart 

má thuigtear na príomhfheidhmeanna atá 

Seomra

      1

Seomra

      2

 Hallaí
  seomraí fóntais

garáiste, etc

suí

Cistin/
seomra

bia

codlata

Seomra

codlata

T

I

D

O

Fíor 3.9  Leagan amach na seomraí chun an leas is fearr a 
bhaint as sochar na gréine.

dearadh inmheánach internal design  • seachtrach external   
spás comhluadair shared/living space  • seomra fóntais utility room

Fíor 3.8  Teachín traidisiúnta na hÉireann atá tanaí ó aghaidh  
go cúl chun an leas is fearr a bhaint as an solas.

Parlús
Seomra
codlata

Cistin
Seomra
codlata

Seomra
codlata

Seomra
codlata
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aici. Seo thíos príomhfheidhmeanna na cistine:

• Bia a stóráil

• Bia a ullmhú agus a chócaráil

• Ionad glantacháin

Ba chóir an doirteal, an sorn agus an 

cuisneoir a bheith cóngarach dá chéile. 

Cruthaíonn sé sin triantán oibre ar féidir 

bogadh thart ann go héasca (Fíor 3.10). 

Chun tairbhe cheart a bhaint as an triantán 

sin, níor chóir go mbeadh taobh ar bith 

den triantán níos mó ná 6 m ar fad, agus 

níor chóir dó teacht salach ar aon bhealach 

tríd an gcistin. Ní mór cuntar oibre a bheith 

ar an dá thaobh den sorn agus ba chóir go 

mbeadh níos lú ná 2 m idir an sorn agus an 

doirteal. Beidh an chistin níos éasca a úsáid 

má leantar na moltaí sin.

Tá sé tábhachtach an fearas cistine a áireamh 

sa phlean seomra. Nuair a shocraítear go 

cinnte cén áit a gcuirfear an fearas, is féidir 

suíomh na bpointí leictreacha a shocrú. 

(Pléifear é sin i gCaibidil 22).

AN SEOMRA BIA
Bíonn an seomra bia in aice leis an gcistin 

de ghnáth. B’fhéidir gur seomra foirmeálta 

nó neamhfhoirmeálta a bheadh ann. 

Nuair is seomra foirmeálta atá i gceist, is 

gnách don troscán a bheith saothraithe 

snasta, agus ní úsáidtear an seomra gach 

aon lá. Murab ionann agus na seomraí 

eile, dírítear an solas ar an mbord seachas 

an seomra ar fad a shoilsiú.

AN SEOMRA SUÍ
Seomra ilfheidhmeach teaghlaigh is ea 

an seomra suí. Úsáidtear sa tráthnóna é 

den chuid is mó agus, mar sin, b’fhearr 

go mbeadh sé in áit a bhfaighidh sé neart 

solais ón ngrian tráthnóna.

Fíor 3.11  An seomra bia.

Fíor 3.10  Triantán oibre na cistine.

doirteal sink  • sorn cooker  • cuisneoir fridge  • fearas appliance  • neamhfhoirmeálta informal 
saothraithe snasta well-crafted  • ilfheidhmeach multipurpose  • nósanna maireachtála lifestyle
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Bíonn feidhmeanna éagsúla ag 

seomra dá leithéid ag brath ar 

mhuintir an tí féin agus na nósanna 

maireachtála a bheadh acu. B’fhéidir 

gur seomra scíthe a bheadh ann, 

é sin nó seomra staidéir, seomra 

teilifíse nó seomra cuideachta. Beidh 

tionchar ag na féidearthachtaí sin 

ar leagan amach an tseomra. Go 

traidisiúnta, ba é an tinteán nó an 

teallach croílár an tseomra.

SEOMRAÍ CODLATA
B’fhearr go mbeadh na seomraí codlata/leapa in áit a bhfaighidh siad solas na 

gréine ar maidin ach níl sé sin riachtanach. Tar éis an tsaoil, is san oíche is mó a 

bhaintear úsáid astu agus, mar sin, ní gá go bhfaighidís solas díreach na gréine. Is 

nós coitianta anois é in Éirinn go mbeadh seomra folctha príobháideach (en suite) 

ag gabháil leis an bpríomhsheomra codlata.

Tá ceisteanna eile a mbeadh tionchar acu ar shuíomh na seomraí codlata sa teach:

• Iad a bheith i ngaireacht do sheomraí na bpáistí nó an seomra folctha

• Spás codlata a bheith ar fáil san áiléar

SEOMRA FOLCTHA
Is fiú leagan amach an tseomra folctha a phleanáil sula dtugtar faoin obair 

thógála. Beidh seirbhís amháin ar a laghad (pluiméireacht) ag teastáil don fhearas 

sláintíochta (leithreas, doirteal agus cith/folcadán) agus is gá é sin a phleanáil go 

cruinn agus ballaí an tseomra á dtógáil. Cuimhnigh nach féidir an fearas sin a 

bhogadh thart go héasca mar is féidir a dhéanamh leis an troscán i seomraí eile an 

tí.

HALLA
Bíonn halla i bhformhór na dtithe sa tír seo anois. Spás idirmheánach a bhíonn 

ann idir an saol lasmuigh agus compord an tí laistigh. Is ann a bhíonn teacht ar an 

staighre agus ar na seomraí ar urlár na talún freisin.

SEOMRA FÓNTAIS
Ní i gcónaí a bhíonn seomra fóntais i dteach. Seomra oibre a bhíonn ann, agus 

inneall níocháin agus triomadóir éadaí ann de ghnáth. Bíonn aeráil (féach Caibidil 

17) agus na seirbhísí cuí ag teastáil ann dá bharr sin. Uaireanta bíonn leithreas nó 

seomra folctha sa seomra fóntais freisin.

tinteán/teallach hearth  • seomra folctha bathroom  • pluiméireacht plumbing   
fearas sláintíochta sanitary ware  • folcadán bath  • spás idirmheánach transition space  

seomra fóntais utility room  • inneall níocháin washing machine  • triomadóir éadaí clothes dryer

Fíor 3.11 Seomra suí de chineál áirithe.
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PLEANÁIL TIONSCADAIL
Baineann ceisteanna praiticiúla eile leis an láithreán a réiteach ach déanfar iad sin 

a chíoradh i gCaibidil 5. Agus an suíomh roghnaithe agus an obair shuirbhéireachta 

déanta, is mithid breathnú ar an bhfoireann tógála.

D’fhéadfaí a rá go bhfuil láithreán tógála cosúil le monarcha shealadach atá ann 

ar mhaithe le teach a tháirgeadh. Tá mórán céimeanna ag baint leis an bpróiseas 

sin – foireann oibre, airgead agus ábhar tógála, cuir i gcás.

Mar a dhéanfaí le tionscadal mór ar bith, is fiú taighde a dhéanamh ar na 

ceisteanna éagsúla a bhaineann leis an tionscadal tógála: tugtar bainistíocht 

tionscadail nó pleanáil tionscadail air sin. Tá sé tábhachtach an t-am a ghlacadh 

chun an t-ullmhúchán cuí a dhéanamh don obair. Ní mór cathain, cá háit agus 

conas a thógfar an struchtúr a phleanáil go mion. Má chaitear an dua cuí leis an 

bpleanáil, rachaidh an tionscadal féin chun cinn níos tapúla agus ar bhonn níos 

éifeachtúla le linn na tógála féin.

Má dhéantar an t-ullmhúchán ceart is féidir airgead a spáráil le linn na tógála 

freisin. Is féidir deacrachtaí a thuar agus a réiteach, nó roghanna eile a dhéanamh 

sula dtagann fadhbanna chun cinn ar an láithreán, mar shampla. Cuidíonn an 

t-ullmhúchán leis an tógálaí an t-ábhar tógála a bhainistiú ar an láithreán. Bíonn 

sé ábalta féachaint chuige nach seachadtar ábhar ar bith go dtí go mbíonn sé 

ag teastáil. Sa chaoi sin ní éiríonn an láithreán róphlódaithe. Nuair a dhéantar 

an t-ábhar a sheachadadh in am téann an obair chun cinn go héifeachtúil. Tá sé 

tábhachtach go mbeadh baint ag na príomhpháirtithe tógála uile leis an bpleanáil 

mar go mbíonn riachtanais éagsúla acu uile le linn na hoibre.

pleanáil tionscadail project planning  • bonn sealadach temporary basis  • dua effort   
tuar predict  • seachaid deliver  • róphlódaithe jampacked  • príomhpháirtí major stakeholder 

Fíor 3.13  
Bíonn 
éagsúlacht 
mhór 
scileanna, 
ábhar agus 
próiseas i 
gceist le teach 
a thógáil.
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NA CÁIPÉISÍ TÓGÁLA
Sula leantar ar aghaidh leis an obair ba chóir go dtuigfeadh gach páirtí cad go 

díreach atá le tógáil. San am atá thart bhaineadh tógálaithe úsáid as ábhar a bhí 

ar fáil sa cheantar agus chloígh siad leis an gcur chuige tógála traidisiúnta. Anois, 

agus modhanna nua-aimseartha sa treis, tá sé riachtanach go mbeadh córas ar fáil 

chun pleananna a chur in iúl go grafach do gach ball den fhoireann.

Is ar na líníochtaí ailtireachta a chuirtear an t-eolas sin ar fad in iúl. Úsáidtear 

teilgean ortagrafach chun na radhairc nó na peirspictíochtaí éagsúla a leagan 

amach in aon sraith líníochtaí amháin: ingearchlónna, trasghearrthacha agus 

pleananna urláir. Tá samplaí de líníochtaí ortagrafacha le feiceáil i bhFíor 3.14.

go grafach graphically  • teilgean ortagrafach orthographic projection  • ingearchló elevation  
trasghearradh section  • plean urláir floor plan  • bonnchló plan  • cúlchló rear elevation  

aghaidhchló front elevation  • gearradh ceartingearach vertical section

Cúlchló

Bonnchló d’urlár na talún

Taobhchló

Gearradh ceartingearach

Aghaidhchló
Taobhchló

Fíor 3.14  Pleananna samplacha tí. Tá ingearchlónna den taobh amuigh agus plean den leagan amach taobh 
istigh ina measc.
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TIONSCAL FOIRGNÍOCHTA NA hÉIREANN
Dála gach tionscail eile, bíonn tionscal na 

foirgníochta thuas seal agus thíos seal. 

Léiríonn Fíor 3.15 líon na nasc BSL a rinneadh 

leis an eangach náisiúnta idir 1990 agus 2010, 

taifead a thugann leid dúinn faoin méid tithe 

nua a tógadh le linn na mblianta sin. Díol 

suntais, ar ndóigh, an titim thubaisteach sna 

naisc a tharla idir 2007 agus 2010, blianta inar 

tháinig meathlú ar an ngeilleagar sa tír seo.

Ní raibh sa teacht isteach ó thithe cónaithe 

nua a tógadh in 2009 ach 3.4% de gheilleagar na 

tíre, titim ó thart ar 11.2% in 2007.

GAIRMEACHA BEATHA SAN FHOIRGNÍOCHT
Bíonn an-chuid daoine éagsúla ag obair in earnáil na foirgníochta, cuid acu ar an 

láithreán tógála féin, cuid eile acu lasmuigh de. Seo thíos cuid de na róil is coitianta 

sa tionscal.

Seirbhísí Gairmiúla
Ailtire: Bíonn oiliúint sa dearadh agus sa phleanáil ar an ailtire agus is gnách é/í a 

bheith i gceannas ar an láithreán le linn na tógála.

Teicneolaí Ailtireachta: Is é an teicneolaí ailtireachta atá freagrach as na líníochtaí 

oibre agus na dearaí teicniúla a leagan amach thar ceann an ailtire.

Innealtóir Struchtúr: Más gá don fhoirgneamh ualaí móra nó neamhchoitianta a 

iompar bíonn innealtóir struchtúr ag teastáil chun an struchtúr a dhearadh.

Suirbhéir: Is faoin suirbhéir marcanna don fhoirgneamh atá le tógáil a leagan 

amach ar an láithreán.

Suirbhéir Cainníochta: Déanann an suirbhéir cainníochta anailís ar chostas an 

tionscadail tógála. Déanann sé meastachán ar chostas na hoibre agus ar chostas na 

n-ábhar. Iarrtar orthu suirbhéireacht a dhéanamh ar fhoirgnimh chun lochtanna a 

aithint freisin.

Comhairleoirí Sláinte agus Sábháilteachta: Tugann comhairleoirí sláinte agus 

sábháilteachta comhairle maidir le sláinte agus sábháilteacht ar an láithreán. 

Díríonn siad ar chleachtais shábháilte oibre agus socraíonn siad na treoracha 

sábháilteachta don láithreán. Seiceálann siad teastais sábháilteachta na n-oibrithe 

agus féachann siad chuige go dtaispeántar na fógraí cuí ar an láithreán.

Innealtóirí Meicniúla agus Leictreachais: Déanann na hinnealtóirí meicniúla agus 

leictreachais cúram de na seirbhísí a thagann isteach ar an láithreán, uisce agus  

leictreachas san áireamh.

eangach náisiúnta national grid  • nasc BSL ESB connection  • meathlú contraction  
gairm bheatha occupation  • seirbhís ghairmiúil professional service 

teicneolaí ailtireachta architectural technologist  • suirbhéir cainníochta quantity surveyor

Fíor 3.15  Líon na dtithe a críochnaíodh idir 
1990 agus 2010 bunaithe ar líon na nasc BSL a 
rinneadh sna blianta sin.
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Ceardaithe
Cruachfhosaitheoir: Ceardaí oilte é/í an cruachfhosaitheoir atá freagrach as obair 

ar bith ar an láithreán a bhaineann le cruach. Gearrann, lúbann agus suíonn sé/sí 

an chruach a threisíonn an foirgneamh.

Scafallóir: Bíonn scafalra riachtanach ar an láithreán. Ní cheadaítear do dhuine ar 

bith scafalra a thógáil mura bhfuil teastas scileanna tógála sa scafláil aige/aici.

Bríceadóir: Is gnách go dtógann an bríceadóir forstruchtúr an fhoirgnimh, i.e. na 

ballaí.

Díonadóir: Ceardaí speisialaithe a thógann an díon.

Siúinéir: Oibríonn an siúinéir le hadhmad. Is é an siúinéir a thógann comhlaí, 

múnlóireacht, landairí aidhleannacha, staighrí, creat an dín, etc.

Pluiméir: Is é an pluiméir a dhéanann cúram de na seirbhísí uisce go léir mar aon 

leis an gcóras teasa san fhoirgneamh.

Leictreoir: Bíonn leictreoir cáilithe ar an láithreán chun an obair leictreach uile a 

bhaineann leis an obair thógála a réiteach.

Plástrálaí: Oibríonn an plástrálaí le plástar agus le plástarchlár chun cóta a chur ar 

na ballaí nó chun plástar a mhúnlú go maisiúil ar an tsíleáil agus ar na ballaí.

Péintéir agus Maisitheoir: Freagrach as péinteáil agus maisiú deireanach an 

fhoirgnimh.

CÚRSAÍ DLÍ AGUS AIRGEADAIS
Nuair a bhíonn suíomh cuí roghnaithe is é an chéad chéim eile ná na cúraimí dlí 

agus airgeadais a bhaineann leis an suíomh a cheannach agus an teach a thógáil. 

De ghnáth, is gá iasacht fadtéarmach a thógáil amach chun íoc as an talamh agus 

an obair thógála. Morgáiste a thugtar ar iasacht dá leithéid. 

Bíonn comhairle dlíodóra ag teastáil chun na riachtanais dlí a réiteach. Féachfaidh 

an dlíodóir chuige go gcláraítear an talamh in ainm an cheannaitheora. Tugann 

sé/sí comhairle maidir leis an dleacht stampála a bhaineann leis an suíomh a 

cheannach chomh maith.

Is é atá i gceist le dleacht stampála ná cáin a ghearrtar ar dhuine nuair a cheannaíonn 

sé/sí talamh nó réadmhaoin ar bith eile. Ba chóir an costas sin a chur san áireamh 

agus costas na hoibre tógála á mheas.

ÁRACHAS
LE LINN NA hOIBRE TÓGÁLA
Is riachtanas dlí é árachas a bheith ar an láithreán agus an foirgneamh á thógáil. 

Clúdaíonn an t-árachas sin dochar nó timpiste ar bith a tharlaíonn ar an láithreán. 

Is faoin tógálaí nó faoin gconraitheoir é an t-árachas a réiteach de ghnáth ach 

ceardaí tradesperson  • cruachfhosaitheoir steel fixer  • scafallóir scaffolder   
maisitheoir decorator  • iasacht fadtéarmach long-term loan   

dleacht stampála stamp duty  • réadmhaoin property  • árachas insurance  



uaireanta is é/í an forbróir a shocraíonn é.

TAR ÉIS NA hOIBRE TÓGÁLA
Ó thaobh an dlí de, ní gá go mbeadh árachas ar an láithreán nuair atá an obair 

thógála críochnaithe. Ach ní thabharfaidh banc ar bith morgáiste mura mbíonn 

árachas cuí ar an bhfoirgneamh. 

Tá cineálacha éagsúla árachais ann. Clúdaíonn árachas struchtúrach agus 

fabhtanna aon lochtanna struchtúracha a thiocfadh chun solais nuair a bheadh an 

foirgneamh tógtha, mar shampla. Chun árachas den chineál sin a fháil ní mór cloí 

leis na caighdeáin tógála agus leis an gcur chuige foirgníochta atá leagtha síos ag 

an gcomhlacht árachais.

Tugtar ‘árachas tí’ ar an gcineál eile árachais eile atá ar fáil. Clúdaíonn sé sin an 

foirgneamh agus a bhfuil ann maidir le damáiste, caillteanas nó timpiste ar bith 

eile. Ní gá go gclúdófaí gach cineál damáiste nó caillteanais, ag brath ar an gcineál 

árachais a cheannaítear.

1. Bíonn ceisteanna áirithe le cur san áireamh nuair a bhítear ag pleanáil le tógáil ar 
shuíomh. Déan liosta de chuid acu.

2. Cén tionchar a bhíonn ag an treoíocht/treoshuíomh ar an áit a roghnaítear chun 
foirgneamh á thógáil inti?

3. Déan anailís ar an tionchar a bhíonn ag an bhfoscadh agus suíomh tí á roghnú.

4. Conas a mhaolófaí tionchar na gaoithe ar shuíomh tí?

5. Cén fáth ar chóir fuinneoga a chur ar aghaidh theas an fhoirgnimh?

6. Tá tábhacht ag baint le leagan amach inmheánach tí/foirgnimh agus ba cheart é a 
phleanáil go cúramach. Pléigh an ráiteas sin i dtaca le húsáid an tsolais nádúrtha.

7. Sceitseáil plean urláir a d’oirfeadh do bhungaló. Déan nótaí chun do chuid cinntí 
maidir le lonnú na seomraí a mhíniú. Ba chóir, ar a laghad, go mbeadh na gnéithe 
a leanas le feiceáil sa sceitse: 
a) An chistin  d) An seomra folctha 
b) An seomra bia  e) Ceithre sheomra codlata 
c) An seomra suí

8. Cad is brí le triantán oibre agus cén tábhacht a bhaineann leis?

CEISTEANNA CLEACHTAIDH

locht struchtúrach structural defect  
cúiteamh compensation  • cloígh le ahere to  61
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9. Déan cur síos ar obair na ndaoine a leanas: 
a) Ailtire   d) Siúinéir 
b) Suirbhéir cainníochta e) Pluiméir 
c) Scafallóir

10. Cén fáth a mbíonn árachas riachtanach ar láithreán agus obair thógála ar siúl?

2012 Ardleibhéal Ceist 6
Taispeántar aghaidhchló de theach agus bonnchló d’urlár na talún. Tá seomra staidéir 
/ oifig sa teach, mar a thaispeántar, agus tá trí sheomra leapa agus seomra folctha 
thuas staighre chomh maith. Tá an balla seachtrach déanta de fhráma adhmaid agus 
duille amuigh de bhloic choincréite air. 
Tá an teach deartha sa chaoi is go bhfuil 
a laghad tionchair aige ar an timpeallacht 
agus is féidir, rud atá ag teacht le hidéal na 
hinbhuanaitheachta, níos mó a dhéanamh 
as níos lú agus é a bheith níos buaine. 

(a) Agus tú ag tagairt don dearadh a 
thaispeántar, pléigh go mionchruinn, agus 
nótaí agus sceitsí saorláimhe á n-úsáid 
agat, trí ghné den dearadh a léiríonn 
idéal na hinbhuanaitheachta, níos mó a 
dhéanamh as níos lú agus é a bheith níos 
buaine. 

(b) Pléigh go mionchruinn an tábhacht a 
bhaineann le gach ceann díobh seo a leanas 
agus teach cónaithe á dhearadh a bheadh 
inbhuanaithe ó thaobh na timpeallachta 
de: 

• treoshuíomh an tí 
• solúbthacht an dearaidh
• foinsiú na n-ábhar

2011 Ardleibhéal Ceist 6
Taispeántar aghaidhchló tí agus bonnchló d’urlár na talún sa teach. Tá dhá sheomra 
leapa eile agus seomra folctha thuas staighre sa teach. Tá an duille sheachtrach déanta de 
bhloic choincréite agus de chumhdach céadair, mar a thaispeántar. Tá an teach deartha 
sa chaoi is go bhfuil a laghad tionchar aige ar an timpeallacht agus is féidir. 

CEISTEANNA SCRÚDAITHE SAMPLACHA 
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(a)  Agus tú ag tagairt don 
dearadh a thaispeántar, pléigh 
go mionchruinn, agus nótaí 
agus sceitsí saorláimhe á n-úsáid 
agat, trí ghné den dearadh a 
chinntíonn go bhfuil a laghad 
tionchar ag an teach ar an 
timpeallacht agus is féidir. 

(b) Pléigh go mionchruinn an 
tábhacht a bhaineann le gach 
ceann díobh seo a leanas agus 
tithe á ndearadh a bheadh 
inbhuanaithe ó thaobh na 
timpeallachta de: 

• foirm na dtithe
• na hábhair agus an lucht 

saothair 
• dearadh le haghaidh úsáid saoil. 

2010 Ardleibhéal 
Ceist 6
Taispeánann an líníocht 
dearadh do theach de thógáil 
creat adhmaid a bhfuil 
cumhdach seachtrach adhmaid 
agus díon cothrom air. Tá 
an teach deartha sa chaoi go 
mbeidh a laghad tionchair 
aige ar an timpeallacht agus is 
féidir. 

(a) Pléigh go mion, agus 
nótaí agus sceitsí saorláimhe 
á n-úsáid agat, trí ghné den 
dearadh a chuidíonn le 
tionchar an tí a thaispeántar ar an timpeallacht a laghdú. 

(b) Pléigh go mion an tábhacht a bhaineann le gach ceann díobh seo a leanas do theach 
a bheadh inbhuanaithe ó thaobh na timpeallachta de: 

• in-athnuaite
• buanfasach 
• foinsithe go háitiúil. 


