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Réamhfhocal 
 
Nóta ó Bhainisteoir an Chontae 
 
Is é an Plean Forbartha an príomhdhoiciméad beartais chorparáidigh a bheidh mar threoir le 
haghaidh fhorbairt an chontae amach anseo agus níl aon amhras ann ach go mbeidh tionchar an 
phlean le sonrú ar shaol agus ar a bhfuil i ndán dár saoránaigh agus dá dteaghlaigh sna blianta atá 
amach romhainn. Tá an Plean á chur chun cinn tráth a bhfuil dúshlán mór geilleagrach le sárú 
againn tar éis na mblianta is mó fás geilleagrach agus rathúnas i stair na linne seo i gContae na Mí. 
Tá an daonra ag méadú fós ar an ráta an-ard sin a bhí ann nuair a bhí borradh faoin ngeilleagar 
agus an Tíogar Ceilteach i réim. De thoradh an mhéadaithe sin, ní mór leagan amach geilleagrach 
nua a chur i bhfeidhm don chontae leis na dálaí riachtanacha a chruthú chun go bhféadfar líon 
suntasach post ardcháilíochta a ghiniúint chun na pobail atá againn faoi láthair agus na pobail a 
bheidh againn amach anseo a chothú.    
 
Dá bhrí sin, is mó i bhfad an dúshlán atá le réiteach ag an bPlean seo, agus go deimhin ag an 
gcontae agus ag a shaoránaigh, agus tá na cnoic atá le dreapadh againn go léir níos airde fós dá 
thoradh sin.  Tá rún daingean ag Comhaltaí Tofa agus ag Feidhmeannas Chomhairle Contae na Mí 
an cheannaireacht agus an tiomantas a sholáthar atá riachtanach le cur ar ár gcumas aghaidh a 
thabhairt ar an dúshlán le chéile.  
 
Creidimid go bhfuil sé de chumas agus de neart ag saoránaigh na Mí chun fís nua a cheapadh 
maidir lena bhfuil i ndán dár gcontae agus maidir lena mbainfidh an contae amach tríd an 
rannpháirtíocht chruthaitheach a bhaineann le próiseas an Phlean Forbartha seo. 
 
Tógfar an fhís seo ar bhunsraith na dtréithe buana, na gcumas agus na n-acmhainní nádúrtha thar 
na bearta atá ag Contae na Mí. Áirítear leo sin ár ngeilleagar dinimiciúil, ár n-oidhreacht uathúil 
chultúrtha agus nádúrtha agus agus ár bpobail bheoga.  
 
Tugtar tús áite sa Phlean do chur chun cinn an fháis gheilleagraigh agus chothromú geilleagair na 
Mí agus is féidir é seo a chur chun cinn go dearfach trí ghiaráil a dhéanamh ar acmhainní 
líonmhara nádúrtha agus daonna an chontae, ar a shuíomh, agus ar na naisc atá againn chun 
iomaíochas straitéiseach láidir idir náisiúnta agus idirnáisiúnta a chruthú sna blianta atá romhainn. 
 
Tá an Mhí suite in áit an-straitéiseach i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus beidh an-tionchar ag 
an mbuntáiste sin ar fhorbairt na Tairsí Náisiúnta amach anseo. Ní bréag a rá gurb í an Tairseach 
sin an limistéar is dinimiciúla agus is forásaí sa tír ó thaobh an gheilleagair de. Toisc gur cuid de 
réigiún phríomhchathair na hÉireann í an Mhí, is iomaí tairbhe a bhaineann sí as a bheith i gcroílár 
phríomh-mhol geilleagrach na hÉireann agus an mhargaidh is mó sa Stát.  
 
Soláthraíonn an bonneagar ilchórach den scoth atá againn rochtain éasca ar Aerfort Bhaile Átha 
Cliath agus ar Port Bhaile Átha Cliath mar aon le naisc láidre le háiteanna ar fud an chontae, agus 
tá rochtain éasca againn ar gach limistéar toisc na cúig phríomhbhealach náisiúnta agus na 
seirbhísí iarnróid atá á bhforbairt. Buntáiste mór eile de chuid na Mí is ea an chaoi a bhfuil sí suite 
go straitéiseach ar chonair idirnáisiúnta an E1 idir Baile Átha Cliath agus Béal Feirste a nascann an 
dá phríomhchathair agus aerfoirt idirnáisiúnta le chéile.  
 
Tá an Mhí mar a bheadh droichead idir an am atá thart agus an lá atá inniu ann agus tá an oiread 
sin saibhris chultúrtha agus nádúrtha aici gur féidir í a mhargú mar 'Príomhcheantar Oidhreachta 
na hÉireann’, rud atá ina ghné uathúil dhíolacháin aici. Ós rud é go bhfuil an deis ann an 
turasóireacht chultúrtha a fhorbairt mar thiomántóir suntasach geilleagair nua-aimseartha an 
chontae atá ag forbairt i gcónaí, cuirtear deiseanna uathúla turasóireachta agus margaíochta 
náisiúnta agus idirnáisiúnta ar fáil leis. Cúis bhróid don Mhí sa chomhthéacs seo is ea an chaoi a 
bhfuil Láithreán Oidhreachta Domhanda Bhrú na Bóinne, a bhfuil clú agus cáil ar fud an domhain 
air, suite sa chontae agus Príomhchathair Ársa na hÉireann, Teamhair na Rí, ina mbíodh na hArd-
Ríthe ina gcónaí. 



  Brollach an Bhainisteora 

 
Chomh maith leis na buntáistí sin is iomaí caitheamh aimsire tábhachtach nua-aimseartha atá ar 
fáil sa chontae freisin, mar shampla galf agus gníomhaíocht eachaí, ar féidir le margaí náisiúnta 
agus idirnáisiúnta iad a rochtain go héasca. Maidir le forbairt inbhuanaithe an bhonneagair ghlais, 
ár n-oidhreacht nádúrtha, agus caomhnú agus feabhsú ár n-oidhreachta thógtha uathúla idir 
thuaithe agus uirbeach, is rudaí iad a mheallann daoine go tréan chun an chontae agus a 
spreagann féiniúlacht agus bród an phobail.  
 
Nascann tírdhreacha stairiúla na Mí an t-am atá thart, an t-am atá ann faoi láthair agus an t-am 
atá le teacht le chéile agus cuireann ithreacha torthúla an chontae cúlra tréadach ar fáil do 
gheilleagar  nua talmhaíochta agus earnáil an bhia atá rathúil agus athléimneach, a bhfuil sé 
d’acmhainn acu éagsúlú suntasach agus luach breise a chur ar fáil. Ós rud é go bhfuil na 
hacmhainní saibhre seo le fáil ag an ngeata chuig mórlimistéar uirbeach agus gar d’institiúidí 
oideachais tríú leibhéal, cuireann siad an deis ar fáil chun geilleagar an eolais a chruthú mar aon le 
treoracha nua, sineirge agus athshamhlú ár dtodhchaí geilleagraí, bunaithe ar láidreachtaí 
traidisiúnta an ama atá thart agus ar dheiseanna atá le teacht bunaithe ar an eolaíocht. 
 
Tríd is tríd, admhaítear go ginearálta gur éirigh leis an Mhí blianta an Tíogair Cheiltigh a bhainistiú 
go maith. Cé go raibh an-bhorradh faoi ghníomhaíochtaí geilleagracha, ní dhearnadh damáiste do 
chroílár ár mbailte móra trína lán ionaid siopadóireachta a thógáil lasmuigh díobh. Tríd is tríd, 
d’éirigh lenár mbailte margaidh agus lenár sráidbhailte teacht slán ó forbairtí iomarcacha 
bruachbhailteacha. D’éirigh leis an Mhí teacht slán freisin ó rudaí atá le feiceáil in áiteanna eile, 
mar shampla eastáit tithíochta gan daoine iontu agus go leor foirgnimh fholmha. Ar an taobh 
dearfa de, rinneadh éachtaí maidir le soláthar agus cur chun cinn an bhonneagair fhisicigh agus 
shóisialta sna blianta fáis sin nach raibh a leithéid ann riamh cheana agus fágann sé sin go bhfuil 
an contae ullmhaithe go maith le teacht aniar go tapa agus go leanúnach nuair a chasfaidh an 
taoide gheilleagrach.      
 
Is iad daoine agus pobail na Mí an acmhainn is saibhre atá aici agus leagtar amach cur chuige nua 
sa Phlean Forbartha seo chun freastal a dhéanamh na riachtanais agus ar na mianta dlisteanacha 
atá acu, ní hamháin i rith sé bliana an phlean féin ach i rith na mblianta fada atá amach romhainn 
freisin.  
 
Chun na críche sin, agus den chéad uair riamh, ní mór Straitéis Lárnach atá bunaithe ar fhianaise 
agus atá tástáilte go láidir a bheith mar bhloc lárnach tógála agus mar bhunchloch le haghaidh 
Phlean Forbartha Chontae na Mí. Is é an Straitéis Lárnach an bhunchloch a thabharfaidh treoir 
maidir le cuspóirí, beartais agus spriocanna an Phlean agus a sholáthróidh treoirphlean i dtreo na 
todhchaí inbhuanaithe sin is mian linn a chruthú dár saoránaigh go léir.   
 
Soláthraítear réitigh nuálacha chruthaitheacha sa Phlean chun pobail nua uirbeacha agus tuaithe a 
thógáil a mbeidh teacht aniar iontu agus chun athchumrú ríthábhachtach a dhéanamh ar 
gheilleagar an chontae, rud atá tuillte go maith ag na pobail agus ag a dteaghlaigh, agus ár 
n-oidhreacht uathúil ar geal linn go léir í fós á cosaint.  
 
Beidh beartais faoin athrú aeráide, faoin mbonneagar glas, agus faoin iompar inbhuanaithe ina 
gcuid ríthábhachtach den straitéis sin agus léireofar inti na riachtanais a bhaineann le beartais nua-
aimseartha i leith na hinbhuanaitheachta domhanda.  
 
Soláthróidh forbairt rathúil agus réadú deiridh na mbeartas sin dúshláin agus deiseanna dár 
gcontae anois agus amach anseo. Tá sochaí nua-aimseartha, ilchultúrtha againn agus ní thapófar 
na deiseanna sin i gceart mura dtugann gach earnáil sa chontae tacaíocht fhonnmhar ghníomhach 
chun iad a bhaint amach.  
 
Chun na críche sin, beidh ról réamhghníomhach comhpháirteach ag Comhairle Contae na Mí sa ról 
ceannaireachta trí rannpháirtíocht dhearfach sa phróiseas pleanála agus sa chur i bhfeidhm, agus é 
sin a dhéanamh lenár saoránaigh go léir.  
 



  Brollach an Bhainisteora 

 
Tré Neart le Chéile 
 
 
Tomas O'Dulaing 
Bainisteoir an Chontae 
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1 - RÉAMHRÁ 

 
 
1.1 Réamhrá   
 
Tá Contae na Mí suite i dtuaisceart Chúige Laighean ar chósta thoir na hÉireann. Tá achar níos mó 
ná 230,000 heicteár sa chontae agus is é Contae na Mí an dara contae is mó i gCúige Laighean. Tá 
sé suite ar theorainn thuaidh Chontae Bhaile Átha Cliath agus ó tá an dá chontae taobh le taobh 
agus toisc go bhfuil caidreamh láidir feidhmiúil eatarthu, tá Contae na Mí ina chomhpháirt 
ríthábhachtach de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.  
 
Tá os cionn 184,000 duine ag cur fúthu i gContae na Mí agus iad lonnaithe i líonra sráidbhailte 
agus bailte tarraingteacha nó amuigh faoin tuath. Tá réimse leathan tírdhreacha sa chontae, lena 
n-áirítear 10 gciliméadar cois cósta, cnocáin droimníní i dtuaisceart na Mí, tailte méithe féaraigh, 
réimsí portaigh agus portaigh ardaithe sa limistéar thiar theas agus sa limistéar ard lárnach lena 
n-áirítear Cnoc na Teamhrach – ar a raibh dún agus príomhionad cumhachta ag Ríthe na hÉireann 
fadó. Léiríonn an tírdhreach tionchair athraitheacha an daonra thar na cianta, mar shampla na 
suímh mheigiliteacha ag Sí an Bhrú agus ag an Seanchaisleán, seanfhothracha an chaisleáin 
Normannaigh i mBaile Átha Troim, agus na fearainn mhóra ag Lios na gCeann agus Cnoc an 
Línsigh. Lena chois sin tá líonra stairiúil teorainneacha páirce an Chontae ar a bhfuil athrú tagtha le 
himeacht aimsire agus áiteanna lonnaithe dinimiciúla nua-aimseartha an lae inniu mar an Uaimh.  
 
Tá sé de buntáiste ag an gContae go bhfuil an chuimse acmhainní nádúrtha agus saorga ann. Tá 
bonneagar dea-fhorbartha bóithre agus iarnród sa Chontae trína gcinntítear go bhfuil rochtain ar 
líonraí iompair idirnáisiúnta ag aerfort Bhaile Átha Cliath agus ag Calafort Bhaile Átha Cliath agus 
leis an gcuid eile den tír. Tá ithreacha torthúla sa Chontae a chuireann rath ar an earnáil 
talmhaíochta agus bia. Lena chois sin chuireann an oidhreacht nádúrtha agus thógtha go mór le 
caighdeán beatha mhuintir an chontae agus is fada atá siad ag mealladh cuairteoirí go dtí an Mhí. 
 
Is é an aidhm atá le Plean Forbartha Contae na Mí 2013-2019 éabhlóid an chontae a thiomáint 
chun cinn agus creat a sholáthar i gcomhair forbairt eacnamaíoch, shóisialta, chultúrtha agus 
chomhshaoil Chontae na Mí ar bhealach comhordaithe agus inbhuanaithe. Maidir lena chuspóir ó 
thaobh pleanála de, tá ról fíorthábhachtach ag an bPlean maidir le rialú agus cur chun cinn na 
forbartha. Is treoir é dóibh siúd ar spéis leo forbairtí a dhéanamh agus tugtar eolas ann dóibh ar 
riachtanais agus ar bheartais Chomhairle Contae na Mí, agus lena chois sin tugann sé eolas don 
phobal i gcoitinne faoin mbealach is dóchúla go ndéanfar na tograí forbartha sin a mheas. 
Doiciméad corparáideach is ea Plean Forbartha Chontae na Mí agus léireofar go mion ann 
tosaíochtaí agus spriocanna na Comhairle maidir le forbairt spásúil agus earnála na Mí i rith shaolré 
an Phlean. 
 
Is é seo ráiteas misin Phlean Corparáideach Údaráis Áitiúla na Mí 2009-2014 "fás geilleagrach, 
sóisialta, cultúrtha agus comhshaoil ár gContae a bhrú chun cinn ar bhealach cothrom lena 
gcuimsítear ár saoránaigh go léir." Leagtar amach fís do Chontae na Mí sa Phlean Corparáideach 
mar “Chontae a dtugtar aitheantas áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta dó mar áit iontach chun 
infheistíocht a dhéanamh ann, chun cuairt a thabhairt air agus cónaí ann. Beidh clú agus cáil ar an 
gContae de bharr chaighdeán na ndeiseanna fostaíochta a bheidh ann, de bharr na oidhreachta 
agus an chultúir, agus de bharr neart agus inmharthanacht na bpobal éagsúil atá ann.” Is é ráiteas 
misin Roinn Pleanála agus Iompair Chomhairle Contae na Mí "seirbhísí pleanála úsáide talún agus 
iompair a chur ar fáil don phobal agus do pháirtithe leasmhara eile ar bhealach a thacaíonn le 
spriocanna níos leithne eagrúcháin agus a chuireann forbairt agus úsáid talún sa chontae chun 
cinn agus a éascaíonn agus a threoraíonn é sin.”  
 
 
 
 



Caibidil 1 - Réamhrá 

1.2 Cúlra Phlean Forbartha an Chontae 
 
1.2.1 An Creat Reachtaíochta 
 
Faoi na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011, tá sé de dhualgas ar Chomhairle Contae 
na Mí Plean Forbartha a cheapadh gach sé bliana ina bhfuil ráiteas scríofa agus léarscáileanna a 
thugann léiriú grafach ar na cuspóirí atá sa Phlean. Tá roinnt cuspóirí éigeantacha agus 
lánroghnacha leagtha síos sa reachtaíocht pleanála a gcaithfear aghaidh a thabhairt orthu i 
bPleananna Forbartha. Tá liosta de na cuspóirí éigeantacha le fáil in Aguisín 1. De réir na 
nAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011 beidh feidhm ag an bPlean Forbartha 4 seachtaine 
ón uair a ghlacfar leis in 2013. 
 
Ba cheart a thabhairt faoi deara, áfach, ós rud é gurb é cuspóir Plean Forbartha straitéis 
fhoriomlán a leagan amach do phleanáil chuí agus d’fhorbairt inbhuanaithe an limistéir, go 
gcaithfear measúnú a dhéanamh ar spriocanna fadtéarmacha agus ar mhianta Chontae na Mí nuair 
atá an Plean á ullmhú. Ar an ábhar sin, cé go mbaineann an Plean leis an tréimhse 2013-2019, is é 
an cuspóir atá leis bunsraith a leagan síos d’fhás inbhuanaithe fadtéarmach Chontae na Mí.  
 
1.2.2 An Próiseas Athbhreithnithe 
 
Cuireadh tús go hoifigiúil le hathbhreithniú Phlean Forbartha Chontae na Mí 2007 ar 2 Márta 2011. 
Ba é an chéim chomhairliúcháin roimh dhréachtú an phlean an chéad chéim sa phróiseas 
athbhreithnithe. Ullmhaíodh páipéar faoi shaincheisteanna straitéiseacha d’fhonn feasacht a 
spreagadh faoi nádúr an Phlean Forbartha agus faoin bpróiseas athbhreithnithe. Ghlacadh le 
haighneachtaí ón bpobal i rith na céime comhairliúcháin sula ndearnadh an dréachtú. Bhí 
comhairliúcháin tosaigh ar siúl freisin leis na soláthraithe seirbhíse ba mhó (mar shampla, le 
soláthraithe teileachumarsáide, fuinnimh, iompair, oideachais, srl), le Baill Thofa Chomhairle 
Contae na Mí, leis an gCoiste Beartais Straitéisigh um Pleanáil agus Forbairt Gheilleagrach agus le 
gach Roinn de chuid na Comhairle Contae.  
 
Ullmhaíodh tuarascáil an Bhainisteora Contae ina raibh mionchuntas ar thoradh na céime 
comhairliúcháin sula ndearnadh aon dréachtú de réir Alt 11(4) de na hAchtanna um Pleanáil agus 
Forbairt 2000-2011. Pléadh an scéal le comhairleoirí Chomhairle Contae na Mí ag cruinniú na 
comhairle ar 3 Deireadh Fómhair 2011 agus d’eisigh siad treoracha don Bhainisteoir maidir le 
hullmhú an Dréachtphlean.  
 
 
1.3 Ullmhú Dréachtphlean Forbartha an Chontae 
 
Éilítear sna hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011 go gcuirfear an Dréachtphlean 
Forbartha ar taispeáint ar feadh tréimhse nach lú ná 10 seachtaine. Beidh Dréachtphlean 
Forbartha Chontae na Mí ar taispeáint ó dheireadh mhí na Bealtaine 2012 go dtí go luath i mí 
Lúnasa 2012. 
 
Déanfar fógra a fhoilsiú i dtaobh ullmhú an Dréachtphlean i gceann amháin nó níos mó de na 
nuachtáin a léitear sa chontae. Seolfar an fógra agus cóip den dréachtphlean chuig an Aire 
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, an Bord Pleanála, an tÚdarás Réigiúnach (i gcás na Mí is 
iad sin Údarás Bhaile Átha Cliath agus Údarás Réigiúnach an Lár-Oirthir) agus na Comhlachtaí 
Forordaithe atá ainmnithe sa reachtaíocht pleanála.  
 
1.3.1 Formáid Dhréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 
 
Is éard atá i bPlean Forbartha an Chontae doiciméad scríofa mar aon le haguisíní tacaíochta agus 
léarscáileanna, faoi mar atá leagtha amach i gclár na n-ábhar. Tá ceithre imleabhar i 
nDréachtphlean Forbartha Chontae na Mí: 
 

Imleabhar 1 Ráiteas Scríofa 
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Imleabhar 2 Aguisíní 
Imleabhar 3 Leabhar Léarscáileanna 
Imleabhar 4 Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta agus Measúnacht Chuí  

 
Is éard atá in Imleabhar 1, is é sin an ráiteas scríofa, príomhthéacs an Phlean Forbartha agus tá 
12 chaibidil ann. Tá eolas cúlra faoin bPlean Forbartha i gCaibidil 1. Tá cur síos i gCaibidil 2 ar an 
straitéis lárnach ina leagtar amach an fhís fhoriomlán don chontae agus na prionsabail lárnacha atá 
mar bhunsraith faoi straitéis forbartha an Phlean. Tá cur síos níos leithne i gCaibidil 3 go dtí 10 ar 
an straitéis forbartha don Chontae. Tá ráiteas scríofa i ngach ceann de na caibidlí sin ina bhfuil cur 
síos ar na téamaí straitéiseacha, na beartais agus na cuspóirí a bhaineann le gach topaic. Dírítear i 
gCaibidil 11 ar chur i bhfeidhm agus ar mhonatóireacht a dhéanamh ar an bPlean Forbartha 
Contae agus tá treoirlínte mionsonraithe agus caighdeáin mhionsonraithe maidir le bainistíocht 
forbartha le fáil i gCaibidil 12. Sna treoirlínte agus caighdeáin, tugtar treoir ghinearálta 
d'iarratasóirí maidir leis na critéir a bheidh in úsáid ag Comhairle Contae na Mí nuair a bheidh 
measúnú á dhéanamh ar iarratais phleanála. Tá breis eolais le fáil iontu faoi na beartais agus na 
cuspóirí éagsúla atá ar fáil sa Phlean. Tá sraith léarscáileanna ag dul leis an ábhar scríofa mar 
shoiléiriú ar an téacs.  
 
Tá an Taifead ar Dhéanmhais Chosanta agus Measúnacht ar Nádúr an Tírdhreacha le fáil sna 
haguisíní leis an bPlean Forbartha in Imleabhar 2. Áirítear leo freisin doiciméid tacaíochta agus 
chúlra mar na straitéisí tithíochta agus miondíola, measúnú riosca tuilte ar fud an chontae agus 
ráiteas maidir le cur i bhfeidhm threoirlínte an Aire sa Phlean Forbartha. Tabharfar tús áite don 
ráiteas scríofa má tharlaíonn sé go bhfuil aon choimhlint idir na haguisíní nó na léarscáileanna agus 
an ráiteas scríofa in Imleabhar 1. 
 
 
1.4 Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta 
 
Is éard atá i Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta ná meastóireacht fhoirmiúil chórasach ar na 
héifeachtaí suntasacha is dócha a bheith ann de bharr plean nó clár a chur i bhfeidhm sula 
ndéantar an cinneadh glacadh leis an bplean nó leis an gclár. Is é an cuspóir "foráil a dhéanamh 
do leibhéal ard cosanta a thabhairt don timpeallacht agus go dtabharfar aird ar thábhacht na 
timpeallachta nuair atá pleananna agus cláir á n-ullmhú d'fhonn forbairt inbhuanaithe a chur chun 
cinn." (Treoir Eorpach 2001/42/CE)  
 
Tá an Dréachtphlean Forbartha faoi réir ag Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (SEA), faoi 
mar a éilítear sa reachtaíocht. Tá na tuarascálacha faoi na torthaí a fuarthas ón bpróiseas SEA le 
fáil in Imleabhar 4. Leanfar ar aghaidh leis an bpróiseas SEA de réir mar is gá i rith thréimhse 
athbhreithnithe an Phlean. 
 
 
1.5 Measúnacht Chuí 
 
Ceanglaítear le hAirteagal 6(3) de Threoir 92/43/CEE ón gComhairle Eorpach maidir le caomhnú 
gnáthóg nádúrtha agus fána agus flóra fiáin (an Treoir maidir le Gnáthóga) ar na húdaráis inniúla, 
sa chás seo Comhairle Contae na Mí, Measúnacht Chuí a dhéanamh ar phlean nó ar thionscadal ar 
bith nach mbaineann go díreach le bainistiú láithreán Natura 2000 nó nach bhfuil riachtanach ó 
thaobh bhainistiú an láithreáin sin ach ar dhócha go mbeadh tionchar suntasach aige air, ina aonar 
nó in éineacht le pleananna nó tionscadail eile. Le linn an mheasúnaithe, féachtar ar na 
himpleachtaí a bhaineann le leanúint ar aghaidh leis an bplean nó leis an dtionscadal i bhfianaise 
chuspóirí caomhnaithe an láithreáin.  
 
Tá measúnacht chuí curtha ar bun maidir le hAthbhreithniú Forbartha an Chontae agus tá na 
tuarascálacha ar thorthaí a ullmhaíodh le fáil in Imleabhar 4. Leanfar ar aghaidh le próiseas na 
measúnachta cuí de réir mar is gá i rith thréimhse athbhreithnithe an Phlean. 
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1.6 Comhthéacs an Bheartais Phleanála 
 
Bhí tionchar ag roinnt doiciméid straitéiseacha idirnáisiúnta, náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla ar 
ullmhú an Dréachtphlean Forbartha faoi mar atá léirithe thall i bhFigiúr 1.1. Tá sonraí in Aguisín 2 
faoi roinnt de na gnéithe sin ó dhoiciméid thábhachtacha beartais maidir le hullmhú an Phlean seo. 
 
Faoi Alt 9(6) de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011, ní mór Pleananna Forbartha a 
bheith comhsheasmhach chomh fada agus is féidir le cibé pleananna, beartais nó straitéisí 
náisiúnta a chinnfidh an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil baint a bheith acu le pleanáil 
chuí agus le forbairt inbhuanaithe. Féadfaidh an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil 
treoirlínte a thabhairt do na hÚdaráis Phleanála maidir lena bhfeidhmeanna pleanála agus ní mór 
do na húdaráis aird a bheith acu orthu. Ina theannta sin, ós rud é gur údarás pleanála laistigh de 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath atá i gceist, ní mór do phlean Forbartha Chomhairle Contae na Mí 
a bheith comhsheasmhach le straitéis iompair an Údaráis Náisiúnta Iompair agus ní mór dó a 
bheith comhsheasmhach leis na Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha do Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath. Mar fhocal scoir, ní mór aird a thabhairt sa Phlean Forbartha Contae seo ar Phleananna 
Forbartha na n-údarás in aice láimhe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figiúr 1.1: Tionchair na mbeartas straitéiseach ar ullmhú Dhréachtphlean Forbartha 
Chontae na Mí 2013-2019 
 
Tá roinnt doiciméid thábhachtacha ullmhaithe ag Comhairle Contae na Mí agus ag 
gníomhaireachtaí gaolmhara a bhfuil tionchar acu ar ullmhú an Phlean Forbartha. Tá cur chuige 
comhtháite d'fhorbairt an chontae leagtha amach i straitéis Bhord Forbartha Chontae na Mí "Le 
Chéile – Straitéis Chomhtháite don Mhí go 2012”. Leagtar amach ann 184 beart atá le cur i gcrích i 
rith na tréimhse 2002-2012 agus tá sé chuspóir fhoriomlána ag an straitéis: 
 

1. Fás inbhuanaithe geilleagrach agus fostaíochta a chinntiú chun go mbeidh caighdeáin 
fheabhsaithe mhaireachtála ag daoine i gContae na Mí; 

2. Feabhas a chur ar iomaíochas idirnáisiúnta na ngnólachtaí sa Mhí agus ar an gcumas chun 
infheistíocht isteach a mhealladh; 

3. Forbairt níos cothroime a chur chun cinn ar fud na Mí; 

 Sustainable Development,  European Spatial  Development Perspec tive,  E.C. 
Direct ives, Guidance & Conventions

Planning Legislation, National Spatial Strategy, Smarter Travel,  
M inisterial Guidel ines &  Direct ives

Regional Planning Guidel ines for the Greater Dublin Area, 
Draft  Transport Strategy for the Greater Dublin Area

Meath Local Authorit ies Corporate 
Plan, Meath County Development 

Board Strategy

Draft Meath County 
Development Plan 2013-2019
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4. Cuimsiú sóisialta a chur chun cinn i ngach cearn den chontae; 
5. Feabhas a chur ar cháilíocht na beatha do gach cuid den tsochaí sa Mhí; 
6. Caighdeán agus éagsúlacht na hoidhreachta nádúrtha agus cultúrtha a chaomhnú agus a 

fheabhsú. 
 
Cé go ndéanfar athbhreithniú ar an doiciméad seo i rith shaolré an Phlean Forbartha, mar sin féin 
is doiciméad tábhachtach é sa mhéid is go n-aithnítear ann téamaí leathana a bhfuil baint ar leith 
acu leis an bplean seo, m.sh. pobail láidre, forbairt gheilleagrach agus oidhreacht a chur chun cinn. 
 
In Plean Corparáideach Údaráis Áitiúla na Mí 2009-2014, leagtar amach fís do Chontae na Mí mar 
“Chontae a dtugtar aitheantas áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta dó mar áit iontach chun 
infheistíocht a dhéanamh ann, chun cuairt a thabhairt air agus cónaí ann. Beidh clú agus cáil ar an 
gContae de bharr chaighdeán na ndeiseanna fostaíochta a bheidh ann, de bharr na oidhreachta 
agus an chultúir, agus de bharr neart agus inmharthanacht na bpobal éagsúil atá ann.” 
 
Leagtar amach sa Phlean Corparáideach sé chuspóir ar fud na heagraíochta go léir chun 
feidhmeanna Údaráis Áitiúla na Mí a threorú agus a mhúnlú: 
 

1. Íomhá dhearfach de Chontae na Mí a chur chun cinn mar áit chónaithe, mar cheann scríbe 
turasóireachta den scoth agus mar shuíomh gnó den chéad scoth le haghaidh infheisteoirí. 

2. Seirbhísí éifeachtacha a sholáthar do shaoránaigh an chontae. 
3. Bonneagar sóisialta agus fisiceach Chontae na Mí a phleanáil agus a fhorbairt chun na 

pobail atá ann a neartú. 
4. Deiseanna fostaíochta agus fás geilleagrach inbhuanaithe a éascú agus a spreagadh. 
5. Feabhas a chur ar rannpháirtíocht an phobail agus ar an daonlathas áitiúil agus tacú leo. 
6. Sráidbhailte agus bailte na Mí a fhorbairt mar ionaid bheo, inmharthana tráchtála agus 

pobail. 
  
Thacaigh na cuspóirí sin agus cuspóirí straitéise Bhord Forbartha Chontae na Mí le giniúint físe 
agus treo straitéisigh an Phlean Forbartha atá leagtha amach sa straitéis lárnach i gCaibidil 2. 
 
 
1.7 Cúrsaí Timpeallachta 
 
De bhun na Treorach maidir le hÉin agus Gnáthóga agus na Treorach um Measúnacht 
Straitéiseach Timpeallachta, rinneadh Measúnacht Chuí agus Measúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta ar an Dréachtphlean Forbartha ar fad, lena n-áirítear an ráiteas i scríbhinn, na 
léarscáileanna agus na cuspóirí, lena n-áirítear aguisíní. Tugadh aird sa Phlean ar an dá 
mheasúnacht agus rinneadh athruithe ar an bPlean i rith an phróisis. 
 
Ina theannta sin, tugadh aird sa Phlean ar reachtaíocht ábhartha eile timpeallachta. Tá breac-
chuntas le fáil sna caibidlí ábhartha den Phlean agus áirítear leo, cé nach bhfuil sé teoranta dóibh, 
An Chreat-Treoir Uisce, An Treoir um Thuilte, An Treoir um Shliogéisc, An Treoir um Chóireáil 
Fuíolluisce, na hAchtanna um Fhiadhúlra, Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta agus na 
hAchtanna um Bainistiú Dramhaíola. Meastar go bhfuil na cuspóirí forbartha atá sa Phlean i 
gcomhréir, a mhéid is indéanta, le caomhnú agus le cosaint na timpeallachta. 
 
 
 
  



 
Caibidil 2 – Straitéis Lárnach 

 
2 – STRAITÉIS LÁRNACH 

 
 
2.1 Réamhrá 
 
Is é cuspóir na straitéise lárnaí, arna shainiú san Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2010, ná a 
thaispeáint go bhfuil na cuspóirí forbartha sa Phlean Forbartha i gcomhréir, a mhéid is indéanta, le 
cuspóirí forbartha náisiúnta agus réigiúnacha atá leagtha amach sa Straitéis Spáis Náisiúnta agus 
sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach le haghaidh Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. I dteannta an 
chuspóra ghinearálta sin, tagraítear go sainiúil sa reachtaíocht do chuimsiú faisnéise maidir le 
daonra agus lonnaíocht, forbairt miondíola agus ceantair tuaithe. I dteannta leis an mbonn 
reachtúil sin, áfach, cuirtear deis ar fáil sa straitéis lárnach cur chuige agus fís straitéiseach 
Chomhairle Contae na Mí a léiriú. Leantar an fhís sin sa Phlean seo.  
 
Réitíodh an Plean Forbartha seo i dtimpeallacht gheilleagrach dhúshlánach. Is dúshlán lárnach atá 
ann freagra a thabhairt ar an gcomhthéacs sin agus straitéis oiriúnach a fhorbairt chun a chinntiú 
go bhforbraítear an Mhí ar bhealach inbhuanaithe iomlánaíoch. Leagtar síos sa straitéis conas a 
bhainfear é sin amach.  
 
Ní aon amhras ach go bhfuil an Mhí lonnaithe go straitéiseach i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath 
agus go bhfuil cuimse acmhainní nádúrtha ann. Mar gheall go bhfuil sí mar chuid de Mhórcheantar 
Bhaile Átha Cliath, tá sí mar chuid den mhargadh is mó sa tír agus ag croílár mhol príomhúil 
geilleagrach na hÉireann. Tá rochtain fhurasta ar fáil ar Chalafort agus ar Aerfort Bhaile Átha Cliath 
mar gheall ar an mbonneagar iompair sa Chontae. Ina theannta sin, tá líon mór bóithre náisiúnta 
sa Mhí trína n-éascaítear rochtain ar an gcuid eile den tír. Tá sé de bhuntáiste ag an Mhí freisin go 
bhfuil sí lonnaithe go straitéiseach ar chonair idirnáisiúnta an M1 idir Baile Átha Cliath agus Béal 
Feirste. Tá an M1 ar an gconair gheilleagrach is tábhachtaí in Éirinn. 
 
Tá fás suntasach tagtha ar dhaonra na Mí le blianta beaga anuas. Mar thoradh air sin, tá méadú 
suntasach tagtha ar an líon oibrithe atá ag cur fúthu sa chontae. Is sócmhainn í sin d’fhostóirí 
féideartha agus cinntítear bonn láidir d’fhiontar dúchasach agus don gheilleagar áitiúil dá bharr. 
Ciallaíonn an fás mór ar an daonra go bhfuil an Mhí ar an tslí chun an mhais chriticiúil a bhíonn á 
lorg ag infheisteoirí a bhaint amach. 
 
Gné uathúil dhíolacháin don chontae is ea iad oidhreacht den scoth agus sócmhainní nádúrtha na 
Mí, atá ainmnithe mar ‘Phríomhcheantar Oidhreachta’. Mar thoradh ar na nithe sin, is iontach an 
deis atá ar fáil turasóireacht chultúrtha a fhorbairt mar bhealach chun an geilleagar áitiúil a bhrú 
chun cinn. Cuireann forbairt inbhuanaithe an bhonneagair ghlais agus na hoidhreachta nádúrtha 
agus cothú agus feabhsú na hoidhreachta tógtha le feabhsú cháilíocht na beatha do dhaoine a 
chónaíonn sa chontae – rud eile a mheallfaidh infheisteoirí geilleagracha. 
 
Dá bhrí sin, tá na nithe bunúsacha a theastaíonn ar mhaithe le geilleagar rathúil, pobail 
inbhuanaithe agus timpeallacht ardchaighdeáin ar fáil sa Mhí. Tá sé i gceist úsáid a bhaint as na 
sócmhainní sin agus an úsáid is fearr is féidir a bhaint astu chun tairbhe an chontae trí straitéis 
chomhtháite a fhorbairt.  
 
 
2.2 Cur Chuige Pleanála Straitéisí 
 
Tugtar cur síos thíos ar an ráiteas físe maidir le pleanáil agus forbairt inbhuanaithe na Mí a bheidh 
mar bhunús don Phlean Forbartha Contae seo. Sa ráiteas físe, cuimsítear na trí théama atá 
aitheanta ag Comhairle Contae na Mí mar cholúin na straitéise forbartha sa Phlean seo: an 
oidhreacht, an geilleagar agus pobal inbhuanaithe. Tá na trí cholún sin ag brath ar a chéile agus ní 
mór beartais a chur i bhfeidhm go rathúil i leith na dtrí cheist chun fís an Phlean Forbartha a bhaint 
amach. Ní mór fostaíocht a bheith ar fáil go háitiúil chun pobail inbhuanaithe bhríomhara a 
chruthú; tá an oidhreacht ina gné lárnach d’fhéiniúlacht an chontae. Cuireann na pobail sin le 
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hardcháilíocht beatha, ina mbaintear an úsáid is fearr agus is féidir as sainiúlacht an cheantair mar 
ghné dhíolacháin d’infheisteoirí féideartha agus soláthraíonn siad amhábhair do thionscal 
turasóireachta bríomhar. Is iad muintir na Mí an tsócmhainn is fearr atá ag an gcontae agus is mar 
gheall orthu sin go bhfuil an contae mar atá sí inniu – ina ceantar oidhreachta cultúrtha uathúil. 
 
Fís an Phlean Forbartha 
 

An Mhí a bheith ina contae ina gcothaítear inbhuanaitheacht ar fud a pobal bríomhar, a 
geilleagair dhinimiciúil agus a hoidhreachta nádúrtha agus cultúrtha uathúla. 

 
Tá sraith de phrionsabail lárnacha ag tacú leis an bhfís sin. 
 
Prionsabail Lárnacha an Phlean Forbartha 

 
Prionsabal Lárnach 1 Ról criticiúil na Mí i Réigiún Bhaile Átha Cliath agus sa Lár-Réigiún Thoir 

agus a ról mar chuid de Thairseach Geilleagrach Náisiúnta Chathair Bhaile 
Átha Cliath a fhorbairt, agus an luach is fearr is féidir a bhaint óna cóngaracht 
d’Aerfort Bhaile Átha Cliath.  

 
Prionsabal Lárnach 2 Éascú a dhéanamh ar fhorbairt phobal inbhuanaithe atá cuimsitheach go 

sóisialta agus ina ngintear bród, ómós áite agus stíl mhaireachtála shláintiúil, 
atá slán, nasctha go maith agus le seirbhísí maithe iontu, atá íogair don 
chomhshaol, faoi bhláth agus deartha ar bhealach maith. 

 
Prionsabal Lárnach 3 Forbairt gheilleagrach inbhuanaithe a chur chun cinn chun tacú le daonra 

Chontae na Mí. 
 
Prionsabal Lárnach 4 Tacú le hoidhreacht inbhuanaithe an Chontae trí oidhreacht chultúrtha, 

nádúrtha agus thógtha agus acmhainní nádúrtha an Chontae, lena n-áirítear 
an bhithéagsúlacht, a chosaint. 

 
Prionsabal Lárnach 5 Cineálacha lonnaíochta le húsáid mheasctha agus ionaid inbhuanaithe a 

spreagadh, ina mbeadh fostaíocht, tithíocht agus seirbhísí pobail lonnaithe gar 
dá chéile agus gar do chonairí iompair phoiblí straitéiseacha. 

 
Prionsabal Lárnach 6 Tacú le foirm uirbeach dlúth a chruthú i ngach lonnaíocht sa Mhí.  
 
Prionsabal Lárnach 7 Tacú le ceantair thuaithe agus iad a chosaint trí bhainistíocht chúramach a 

dhéanamh ar acmhainní fisiceacha agus timpeallachta agus trí fhorbairt 
inbhuanaithe oiriúnach. 

 
Prionsabal Lárnach 8 Tacú le talmhaíocht agus le forbairt a bhaineann le talmhaíocht sa Mhí, 

agus an contae a láidriú mar mhol do na hearnálacha bríomhara bia agus 
talmhaíochta. 

 
Prionsabal Lárnach 9 Fás ar an daonra agus fostaíocht a chomhtháthú sna ceantair is fearr 

freastal orthu ag iompar poiblí agus ag réimse modhanna iompair. 
 
Prionsabal Lárnach 10 Comhtháthú úsáid na talún agus iompair a chur chun cinn agus 

tacú leo, agus tacú le hathrú modha ionas go mbainfear úsáid níos mó as 
modhanna inbhuanaithe iompair lena n-áirítear iompar poiblí, siúl agus 
rothaíocht. 

 
Prionsabal Lárnach 11 Cúrsaí a bhaineann le hathrú aeráide a chomhtháthú i mbeartais 

agus i gcuspóirí Chomhairle Contae na Mí agus a páirtithe leasmhara lárnacha. 
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Prionsabal Lárnach 12 A chinntiú go dtagann patrúin forbartha na todhchaí sa Mhí le 
bainistíocht inbhuanaithe ar acmhainní uisce. 

 
Leagtar síos beartas straitéiseach Chomhairle Contae na Mí i ndáil le fás ar an daonra agus 
lonnaíocht, forbairt gheilleagrach agus oidhreacht sna codanna seo a leanas den straitéis lárnach. 
Tá gá le roinnt gnéithe tacaíochta freisin chun an fhís don Mhí a bhaint amach, agus díreofar go 
hachomair orthu sin. 
  
2.3 Pobail Inbhuanaithe 
 
Sainmhínítear pobail inbhuanaithe mar ‘places where people want to live and work, now and in the 
future. They meet the diverse needs of existing and future residents, are sensitive to their 
environment, and contribute to a high quality of life. They are safe and inclusive, well planned, 
built and run, and offer equality of opportunity and good services for all’’ (The Bristol Accord, 
ODPM, 2005, lch.6). 
 
Tá roinnt gnéithe lárnacha intuigthe sa sainmhíniú sin, lena n-áirítear na nithe seo a leanas: 
  

 An gá chun riachtanais na gcónaitheoirí go léir a mheas agus a chomhlíonadh. 
 
 An gá chun díriú go láidir ar phleanáil chun cur chuige comhordaithe a chinntiú maidir le 

fás ceantar agus chun impleachtaí fadtéarmacha na forbartha a mheas. 
 
 An gá le timpeallacht ardchaighdeáin ina bhfuil forbairt íogair don cheantar máguaird. 

 
 An gá le geilleagar láidir – ba cheart go mbeadh fostaíocht ar fáil chun tacú leis an bpobal. 

Gan an fhostaíocht sin tá an baol ann go gcaillfidh lár bailte agus ceantair gnó a 
mbeogacht agus go gcuirfear isteach ar chaighdeán na timpeallachta dá bharr.   

 
Cuirtear tús le timthriall féin-chothaitheach tairbhe trí chreat a chur i bhfeidhm chun pobail 
inbhuanaithe a chur ar fáil. Tá an bhéim ar thimpeallacht ardchaighdeáin do chónaitheoirí tairbhiúil 
freisin chun infheistíocht a mhealladh. Ag an am céanna, cuirtear feabhsú na hoidhreachta 
nádúrtha agus tógtha chun cinn trína áirithiú go bhfuil gach forbairt íogair dá timpeallacht. Tá an 
méid sin ríthábhachtach chun earnálacha lárnacha geilleagracha amhail an turasóireacht a chur 
chun cinn. Tá Comhairle Contae na Mí den tuairim go bhfuil cur chun cinn phobal inbhuanaithe ina 
réamhriachtanas chun an Mhí a fhorbairt ar bhealach inbhuanaithe agus déanfaidh an chomhairle 
iarracht an cur chuige sin a chur i bhfeidhm. 
 
Leagtar síos sa straitéis lárnach na paraiméadair leathana lena mbainfear é sin amach. I ndáil leis 
an straitéis maidir le leithdháileadh daonra, éilítear go mbeadh cur chuige cúramach ag Comhairle 
Contae na Mí ó thaobh fás ar an daonra de, ina gcinnteofar go dtreorófar an fás chuig láithreacha 
ar féidir leo an fhorbairt nua a ghlacadh isteach, ar scála a éascaíonn fás na bpobal agus atá 
oiriúnach dá láthair. I ndáil le lonnaíochtaí, éilítear ann go gcuirfí beartais i bhfeidhm chun pobail 
chomhtháite chothroma a chothú ina dtugtar gach gné den sochaí san áireamh. Bíonn réimse 
leathan gnéithe le tabhairt san áireamh dá bharr sin, m.sh. a chinntiú go bhfuil seirbhísí lonnaithe 
ionas gur féidir le daoine nach bhfuil rochtain acu ar fheithiclí príobháideacha teacht orthu go 
furasta, tacú le bonneagar tacaíochta amhail scoileanna, áiseanna spóirt agus siopaí, cuimsiú 
sóisialta a chur chun cinn agus rochtain a éascú do gach duine. 
 
I gCaibidil 3 (Straitéis Lonnaíochta agus Tithíocht), leagtar síos na cuspóirí agus an beartas 
mionsonraithe maidir le lonnaíocht agus tithíocht. Ar mhaithe le coimre, tugtar cur síos ar na 
príomhghnéithe anseo agus tagraítear don chuid ábhartha de Chaibidil 3 ina ndéantar tuilleadh plé 
ar na pointí. Sa chuid seo den straitéis lárnach, dírítear ar scála agus láthair fhás daonra amach 
anseo, chun a chinntiú go dtarlaíonn siad ar bhealach inbhuanaithe. 
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2.3.1 Ordlathas Lonnaíochta 
 
Tugtar na sonraí a bhaineann le hordlathas lonnaíochta an chontae i dTábla 2.1 thíos. Tá an 
t-ordlathas seo ag teacht le gach rud a leagadh síos sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach. 
 
Tugtar na sonraí a bhaineann le ról agus feidhm na mbailte san ordlathas i gCuid 3.4 (Straitéis 
Lonnaíochta Chontae na Mí). Tugtar achoimre ghairid i dTábla 2.2 ar ról na mbailte i ngach 
leibhéal den ordlathas. Is iad na hionaid tosaíochta don chontae ná na Bailte Móra Fáis, go háirithe 
an Uaimh. Tá an méid sin ag teacht le beartas na dTreoirlínte um Pleanáil Réigiúnach.  
 
Tábla 2.1: Ordlathas Lonnaíochta Uirbeach Chontae na Mí 
An Cineál Lonnaíochta Ionaid Ordlathais Lonnaíochta Chontae na Mí  

Baile Mór Fáis I An Uaimh, Purláin Dhroichead Átha 
Baile Mór Fáis II Dún Búinne, Purláin Mhaigh Nuad 

Bailte Fáis Inbhuanaithe 
Measartha Mór 

Cill Dhéagláin, Ceanannas, Baile Átha Troim, Purláin Chill Choca, 
Dún Seachlainn1 

Bailte Beaga 
Baile Átha Buí, Baile an Bhiataigh/An Inse/Baile Uí Mhornáin Thoir, 
Damhliag, An Bóthar Buí, An Seanchaisleán, Ráth Tó, Steach 
Maoilín 

Sráidbhailte 

Baile Íomhair, Droichead Chearbhalláin, Carn na Ros, Cluain 
Ioraird, Cluain Aodha, Crosa Caoil, Dún Uabhair, Droim Conrach, 
Baile Ghib, Baile Mhic Gormáin, Baile Iúiliáin, Baile an Cheantaigh, 
Cill Bhríde, Cill Dealga, Cill Mhaighneann, Cill Mheasáin, Maigh 
Dearmhaí, Baile Uí Mhornáin/Domhnach Cairnigh, Maigh nEalta, an 
Obair, Ráth Chairn, Ráth Moliain, Baile Shláine, Cnoc an Línsigh 

 
Tábla 2.2 Ról na Lonnaíochtaí 

Ordlathas Cur Síos Daonra 
Baile Mór Fáis I Ceann scríbe lárnach, ceantar máguaird atá 

gníomhach ó thaobh an gheilleagair de, lonnaithe 
ar chonair ilchórach i gcúlchríoch uirbeach. 

Plean i gcomhair suas 
le 50,000 

Baile Mór Fáis II Níos lú ó thaobh scála de ná Baile Fáis I ach is 
bailte fáis gníomhacha láidre iad, atá bríomhar ó 
thaobh an gheilleagair de le naisc iompair 
ardchaighdeáin chuig bailte níos mó/cathair. 

Plean do réimse atá 
oiriúnach do scála an 
bhaile c. 15,000-
30,000 

Bailte Fáis 
Inbhuanaithe 

Measartha Mór 

10km ó bhaile mór ar chonair iompair phoiblí, ag 
freastal ar chúlchríoch tuaithe mar bhaile 
margaidh. 

5,000-15,000 

Bailte Beaga Naisc mhaithe bus nó iarnróid; 10km ó bhailte 
móra fáis. 

1,500-5,000 

Sráidbhailte Ag freastal ar dhobharcheantar tuaithe níos lú, ag 
soláthar seirbhísí áitiúla le roinnt fiontair thuaithe 
ar scála beag i roinnt sráidbhailte den chineál sin.  

Suas le 1,000 

 
2.3.2 Fás an Daonra Amach Anseo 
 
Tugtar sonraí ar na réamh-mheastacháin daonra do Chontae na Mí i dTábla 2.3. Tá na réamh-
mheastacháin sin bunaithe ar réamh-mheastacháin daonra na dTreoirlínte um Pleanáil Réigiúnach. 
 
Tábla 2.3: Réamh-mheastacháin maidir le Daonra agus Teaghlaigh Chontae na Mí 
 2006 2016 2022 

Daonra 162,831 195,898 210,260 
Líon tithe 61,257 79,729 95,458 

                                                 
1 Beidh Dún Seachlainn ina Bhaile Fáis Inbhuanaithe Measartha Mór tar éis cead a bheith faighte i gcomhair 
ordú iarnróid do Chéim II de Líne Iarnróid na hUaimhe, lena n-áirítear stáisiún ag Dún Seachlainn. 
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Is é an sprioc daonra don Mhí in 2016 de réir na dTreoirlínte um Pleanáil Réigiúnach ná 195,898 
duine agus is é 79,729 aonad an líon tithe. Taifeadadh daonra 184,135 duine agus 69,697 aonad 
sa chontae sna torthaí ó Dhaonáireamh 2011. Tá an Mhí ag dul de réir na bpleananna maidir le 
spriocanna daonra agus teaghlaigh 2016 a bhaint amach, ag féachaint don líon aonaid cheadaithe 
atá sa chontae (meastar go bhfuil tuairim is 10,998 aonad ann) agus don mheánmhéid teaghlaigh 
de 2.9 a bhí taifeadta i ndaonáireamh 2011.  
 
Tá na réamh-mheastacháin daonra agus teaghlaigh do thréimhse feidhme an Phlean Forbartha 
réitithe i gcomhthéacs spriocanna na dTreoirlínte um Pleanáil Réigiúnach. Tugtar na sonraí iomlána 
sa Straitéis Tithíochta. Is é 15,613 aonad an sprioc don Mhí thar thréimhse an Phlean.  
 
Deirtear in “Development Plans – Guidelines for Planning Authorities” (An Roinn Comhshaoil, 
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, 2007) gur cheart d’údaráis pleanála gach céim réasúnach a 
ghlacadh chun a chinntiú go bhfuil dóthain talún criosaithe cónaitheach ar fáil i rith shaolré an 
Phlean Forbartha agus ina dhiaidh chun riachtanais ionchais a chomhlíonadh agus chun foráil a 
dhéanamh do ghné an rogha. D’fhonn soláthar leanúnach de thalamh criosaithe cónaitheach a 
chinntiú, sonraítear sna rialacha gur cheart d’údaráis pleanála a chinntiú go ndéantar soláthar sna 
Pleananna Forbartha i gcomhair dóthain talún chun riachtanais chónaitheacha a chomhlíonadh ar 
feadh naoi mbliana eile .i. ar feadh thréimhse sé bliana an Phlean Forbartha móide trí bliana eile 
(dá dtagraítear mar ‘chorrlach’). 
 
Ag teacht le spriocanna na dTreoirlínte um Pleanáil Réigiúnach, tugtar faoi deara sa Straitéis 
Tithíochta go mbeidh 8,327 aonad eile ag teastáil idir 2020-2022 ar bhonn 15,613 aonad a bheith 
ag teastáil idir 2013-2019. Meastar dá bhrí sin go bhfuil sé ciallmhar dóthain talamh criosaithe a 
sholáthar i gcomhair 23,940 aonad (an t-éileamh ionchais a thiocfaidh chun cinn le linn thréimhse 
sé bliana an Phlean Forbartha agus don tréimhse 3 bliana tar éis an dáta a rachaidh an plean 
reatha as feidhm) agus foráil a dhéanamh dó sin i líonta tithe gach lonnaíochta. 
 
Cé go bhfuil an riachtanas tithíochta foriomlán, lena n-áirítear corrlach, cothrom le 23,940 aonad, 
ní mór líon na n-aonad ceadaithe (.i. an líon aonad dá bhfuil cead pleanála tugtha ach nach bhfuil 
tógtha fós) a chur san áireamh. Measann Comhairle Contae na Mí go raibh timpeall 10,998 aonad 
ceadaithe ann ag deireadh 2011. Tá an chosúlacht ar an scéal mar gheall ar an gcor chun donais 
sa mhargadh tithíochta nach dtógfar líon suntasach de na scéimeanna atá ceadaithe agus meastar 
é a bheith réasúnach foráil a dhéanamh chuige sin nuair atá líon na n-aonad ceadaithe á mheas. 
Dá bhrí sin, tá sé beartaithe 30% den 10,998 aonad ceadaithe nach bhfuil tógtha a asbhaint ó líon 
iomlán na n-aonad ceadaithe .i. 3,299 aonad. D’fhágfadh sé sin 7,699 aonad cheadaithe. Dá bhrí 
sin, is é an leithdháileadh tithíochta do shaolré an Phlean Forbartha ná 16,241 aonad, agus na 
haonaid cheadaithe á gcur san áireamh. 
 
Tugtar an líon tithe do cheantar uirbeach agus tuaithe an chontae ar feadh thréimhse an Phlean 
Forbartha i dTábla 2.4.  
 
Tá tionchar ag na fachtóirí seo a leanas ar leithdháileadh na n-aonad: 
 

1. An t-ordlathas lonnaíochta agus an straitéis ar a dtugtar cur síos mionsonraithe i gCaibidil 
3. Aithnítear go soiléir anseo gurb iad na lonnaíochtaí sna leibhéil is airde den ordlathas a 
dhíreofar orthu ó thaobh fáis de, agus go bhfásfaidh Bailte Beaga agus Sráidbhailte ar 
bhonn níos bainistithe de réir na seirbhísí agus na n-áiseanna atá ar fáil. Dá bhrí sin, tá 
formhór an daonra stiúrtha chuig na leibhéil is airde san ordlathas. Tá an méid sin ag 
teacht le cur chuige na dTreoirlínte um Pleanáil Réigiúnach. 

 
2. Meastar go bhfuil sé riachtanach mais chriticiúil a bhaint amach chun tionscal a mhealladh 

chuig an gContae. Ós rud é gurb í an Uaimh baile an chontae agus an t-aon Bhaile Mór 
Fáis I atá lonnaithe go hiomlán sa Mhí, tá sé riachtanach go mbainfí mais chriticiúil amach 
san Uaimh amach anseo. Dá bhrí sin, laistigh de chomhthéacs an phointe dheiridh, 
aithnítear an Uaimh mar phríomh-ionad fáis na Mí. 
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3. Is gá forbairt a threorú isteach sa cheantar cathrach d’fhonn chomhdhlúthú forbartha a 
chur chun cinn i láithreacha atá gar do Thairseach na Cathrach agus in aice le seirbhísí 
agus áiseanna. Moltar sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach go ndéanfaí 11% d’fhás 
teaghlaigh ar a laghad a threorú chuig Ceantar Cathrach an Chontae. Treoraítear 17% 
chuig an gCeantar Cathrach sna líonta tithe i dTábla 2.4 (féach Figiúr 2.1 freisin). Is é Dún 
Búinne, mar Bhaile Mór Fáis II ar a bhfuil bonneagar iompair phoiblí nua ag freastal, a 
bheidh mar fhócas don Cheantar Cathrach. 

 
4. An choimhlint idir an patrún forbartha atá tarlaithe go dtí seo i mbailte agus i sráidbhailte i 

gcomparáid le ról na n-ionad mar a shamhlaítear iad sa straitéis lonnaíochta. Deirtear go 
soiléir sa straitéis lonnaíochta nár cheart ionaid a mhéadú ar bhonn forbartha atá bunaithe 
ar chomaitéirí. Bhí sé sin amhlaidh go dtí seo i gcás go leor de na Bailte Beaga agus na 
Sráidbhailte sa Mhí mar atá léirithe i gCodanna 3.4.5 agus 3.4.6. I roinnt mhaith cásanna, 
tá an ráta méadaithe daonra tar éis dul go mór thar an ráta seachadta seirbhísí agus 
áiseanna tacaíochta. Aidhm straitéiseach agus cuid lárnach d’fhís an Phlean Forbartha seo 
is ea pobail inbhuanaithe a chruthú. D’fhonn é sin a dhéanamh, tá gá le tréimhse 
comhdhlúthaithe i bhfás daonra chun deis forbartha a thabhairt d’earnálacha eile de na 
bailte agus na sráidbhailte m.sh. bonneagar sóisialta agus fostaíocht. Aithnítear roinnt 
Bailte Beaga sa straitéis lonnaíochta atá forbartha ar bhonn fáis áitiúil agus atá bainteach 
le bailte níos mó sa Mhí .i. Baile Átha Buí agus an Seanchaisleán. Tá sé d’aidhm ag an 
straitéis lonnaíochta tacú le forbairt leanúnach ar na bailte sin ar an mbonn sin, agus 
léirítear é sin sa líon tithe. 

 
5. I measc na mbeart do Chéim II de líne iarnróid na hUaimhe tá stáisiúin chun freastal ar 

Dhún Seachlainn agus ar Chill Mheasáin. Cuirtear béim sna Treoirlínte um Pleanáil 
Réigiúnach gur cheart don fhás a bheith dírithe ar cheantair ar a bhfuil iompar poiblí ag 
freastal faoi láthair agus ar a mbeidh amach anseo. Tá tréimhse ama fós le dearbhú maidir 
le seachadadh an tionscadail seo agus ní mór é sin a chur san áireamh nuair a shocraítear 
líon tithe do Chill Mheasáin, sráidbhaile san ordlathas lonnaíochta. Déantar iarracht tacú 
leis an infheistíocht fhéideartha in iompar poiblí sa líon tithe do Chill Mheasáin. Beidh sé 
tábhachtach monatóireacht a dhéanamh ar bheartas an Rialtais i réimse an bhonneagair 
chaipitil, chomh maith leis an bhfráma ama chun an líne iarnróid a sheachadadh. 

 
6. Ar an gcaoi chéanna, mar a thagraítear dó i gcuid 3.4.5, téann iompar poiblí chun tairbhe 

an Bhóthair Bhuí agus aithnítear é sin sa líon tithe sa bhaile. Cé gur sócmhainn láidir atá in 
infhaighteacht iompair phoiblí don bhaile, níor cheart fás a bheith bunaithe go hiomlán ar 
chomaitéireacht amach. Beidh sé tábhachtach monatóireacht a dhéanamh ar phatrúin 
forbartha amach anseo sa bhaile chun a chinntiú nach dtarlaíonn sé sin. 

 
7. Bhí tionchar ag infhaighteacht bonneagair, lena n-áirítear bonneagar sóisialta, ar dháileadh 

san fhás ar an daonra. Dírítear go háirithe ar na hionaid sin ina bhfuil acmhainn ar fáil. Mar 
shampla, ar leibhéal na mBailte Fáis Inbhuanaithe Measartha Mór, tá infheistíocht déanta i 
seirbhísí uisce agus i dtógáil lár baile nua i gCill Dhéagláin le blianta beaga anuas. Ina 
theannta sin, tá ceantair thionsclaíocha leathnaithe tar éis dul chun tairbhe an bhaile ón 
uair a réitíodh an Plean Forbartha deiridh. Léirítear é sin sa líon tithe atá leithdháilte don 
bhaile i gcomparáid le Bailte Fáis Inbhuanaithe Measartha Mór eile. 

 
8. Líon na n-aonad ceadaithe i ngach ionad. Tá Comhairle Contae na Mí tar éis líon na 

n-aonad ceadaithe atá amuigh i ngach ionad a mheas. Tugtar cur síos air sin i dTábla 2.5. 
Ní dhíreofar ar ionaid ina bhfuil líon suntasach aonad ceadaithe agus nach bhfuil ar na 
leibhéil is airde den ordlathas i gcomhair forbairt cónaithe nua sa Phlean Forbartha seo. 

 
9. Ba cheart a thabhairt faoi deara nuair atá leithdháileadh do thithíocht á chinneadh, go 

mbeidh an líon iarratas do thithíocht den chineál sin á lorg agus á cheadú bunaithe ar 
éileamh agus ar chritéir ós rud é go bhfuil gach iarratas ar thithíocht tuaithe faoi réir léiriú 
riachtanais tithíochta áitiúla mar a leagtar síos é i gCaibidil 10. Sannadh an líon aonad ag 
féachaint don ghá seirbhísí sna Gráigeanna a chobhsú agus a chothú. 
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County Meath 

Additional Household Units 2013‐2019 = 16,241*

Small Towns
Villages

Rural Area
Graigs

Hinterland Towns
Rural Area

Metropolitan Area

17%

2,730 units

83%

13,511 units

53%

8,575 units

30%

4,936 units

Large Growth 

Towns I

Moderate 
Sustainable 

Growth Towns
* includes headroom

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figiúr 2.1 Dáileadh Daonra don Todhchaí 
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Tábla 2.4 Riachtanais maidir le Leithdháileadh Tithíochta & Talamh Criosaithe 

   Líon tithe 
2013-2019 

Meán- 
Dlús is 

Infheidhm
e 

aonad/ha 
 

Méid na 
Talún 

Criosaithe 
Cónaithí atá 
riachtanach

** 

Talamh 
arna 

Chriosú le 
haghaidh 

Úsáid 
Chónaithe 
atá ar fáil 

(Ha) 

Talamh arna 
Chriosú le 
haghaidh 

Úsáid 
Mheasctha 

lena 
n-áirítear 

Úsáid 
Chónaithe 

(Ha)** 

Iomlán 
na Talún 
Criosaith
e atá ar 
fáil (Ha) 

Easnamh/
Barrachas 
(ha)*** 

Baile Mór Fáis I 
An Uaimh* 5,000 45 111.1 240.5 13.9 254.4 143.3 

Purláin Dhroichead Átha 1,075 43 25.0 157.2 1.8 159.1 134.1 
Baile Mór Fáis II 

Dún Búinne 1,875 45 41.7 88.6 1.19 89.8 48.1 
Maigh Nuad 250 35 7.1 9.5 0.85 10.4 3.2 

Bailte Fáis Inbhuanaithe Measartha Mór 
Cill Dhéagláin 800 35 22.9 39.5 0.3 39.7 16.9 

Baile Átha Troim 650 35 18.6 62.9 1.9 64.9 46.3 
Ceanannas 650 35 18.6 75.7 7.1 82.7 64.2 

Dún Seachlainn 400 35 11.4 108.4 3.3 111.7 100.2 
Cill Choca 500 35 14.3 63.5 0.0 63.5 49.2 

Baile Beag 
Baile Átha Buí 400 25 16.0 34.3 0.4 34.7 18.7 

Baile an Bhiataigh/An 
Inse/Baile Uí Mhornáin 

Thoir 
100 25 4.0 106.4 7.4 113.8 109.8 

Damhliag 300 25 12.0 34.6 0.6 35.2 23.2 
An Bóthar Buí 400 25 16.0 35.6 2.3 37.9 21.9 

An Seanchaisleán 400 25 16.0 25.9 1.3 27.2 11.2 
Ráth Tó 300 25 12.0 23.3 3.0 26.3 14.3 

Steach Maoilín 100 25 4.0 20.9 1.4 22.3 18.3 
Sráidbhailte 

Baile Íomhair 75 20 3.8 24.7 0.9 25.6 21.8 
Droichead Chearbhalláin 50 20 2.5 10.5 0.6 11.0 8.5 

Carn na Ros 25 20 1.3 1.7 0.6 2.2 1.0 
Cluain Ioraird 25 20 1.3 8.5 1.1 9.6 8.3 
Cluain Aodha 105 35 3.0 1.2 0.0 1.2 -1.8 
Crosa Caoil 25 20 1.3 3.1 0.3 3.5 2.2 
Dún Uabhair 25 20 1.3 12.1 0.6 12.7 11.4 

Droim Conrach 75 20 3.8 17.4 0.0 17.4 13.6 
Baile Ghib 25 20 1.3 9.4 0.6 10.0 8.7 

Baile Mhic Gormáin 25 20 1.3 52.7 0.0 52.7 51.5 
Baile Iúiliáin 30 20 1.5 1.8 0.1 1.9 0.4 

Baile an Cheantaigh 75 20 3.8 9.4 0.2 9.7 5.9 
Cill Bhríde 25 20 1.3 8.7 0.4 9.1 7.8 
Cill Dealga 25 20 1.3 11.1 0.1 11.2 9.9 

Cill Mhaighneann 25 20 1.3 4.4 0.1 4.5 3.3 
Cill Mheasáin 200 35 5.7 5.7 0.0 5.7 0.0 

Maigh Dearmhaí 50 20 2.5 20.9 0.4 21.3 18.8 
Baile Uí 

Mhornáin/Domhnach 
Cairnigh 

25 20 1.3 28.2 0.8 29.0 27.7 

Maigh nEalta 25 20 1.3 9.0 0.1 9.2 7.9 
An Obair 75 20 3.8 13.7 0.1 13.8 10.0 

Ráth Chairn 50 20 2.5 12.8 0.6 13.3 10.8 
Ráth Moliain 25 20 1.3 10.2 0.5 10.7 9.5 
Baile Shláine 150 20 7.5 10.3 0.5 10.7 3.2 

Cnoc an Línsigh 150 20 7.5 12.9 0.0 12.9 5.4 
Tithíocht Tuaithe 1,656             
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Iomlán 16,241    413.3 1682.0 60.48 1497.8 1,069 
*De réir Guidance Note on Core Strategies (An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil 2010) níor cuireadh an 
Crios Forbartha Straitéisí ag Cluain Mhic Adáin san áireamh san fhigiúr don talamh criosaithe cónaithe san Uaimh.   
**Tabhair faoi deara gur ionann an figiúr a cuireadh isteach agus 30% den talamh uile arna criosú le haghaidh úsáid 
mheasctha ós rud é go mbeadh úsáidí cónaitheacha ina n-úsáidí coimhdeacha sna catagóirí criosaithe sin a bhaineann le 
suíomhanna lár baile agus lár sráidbhaile agus suíomhanna ar bhruach an láir. 
*** Tabhair faoi deara go dtiocfaidh méadú ar an mbarrachas foriomlán talún mar thoradh ar an toimhde nach dtógfar 30% 
de na haonaid cheadaithe. D’fhéadfadh 94 heicteár a bheith ar fáil dá bharr sin bunaithe ar 3,299 aonad ceadaithe gan a 
bheith tógtha dá nglacfaí le meándlús 35 aonad/heicteár. 
Ós rud é nach gcuirtear na tailte criosaithe sa Chrios Forbartha Straitéisí ag Cluain Mhic Adáin san áireamh i 
dTábla 2.4 agus ag aithint go gcuirtear béim sa phlean ar inbhuanaitheacht agus ar sholáthar a dhéanamh do 
na saoránaigh atá ina gcónaí inár bpobail faoi láthair, déanfaidh Comhairle Contae na Mí measúnú ar oiriúnacht 
an ainmniúcháin sin i gceantar na hUaimhe i rith shaolré an Phlean seo agus rachaidh sí i mbun teagmhála leis 
an Aire dá réir. 
 

Tábla 2.5 Aonaid Leithdháilte agus Cheadaithe 
Lárionad Uirbeach Aonaid Cheadaithe nár 

tógadh Líon tithe 2013-2019 

Baile Mór Fáis I 
An Uaimh 786 5,000 
Purláin Dhroichead Átha 1,653 1,075 

Baile Mór Fáis II 
Dún Búinne 113 1,875 
Maigh Nuad 0 250 

Baile Fáis Inbhuanaithe Measartha Mór 
Cill Dhéagláin   1,356 800 
Baile Átha Troim 912 650 
Ceanannas 349 650 
Dún Seachlainn 784 400 
Cill Choca 0 500 

Baile Beag 
Baile Átha Buí 159 400 
Baile an Bhiataigh/An Inse/Baile Uí 
Mhornáin Thoir 1,077 100 

Damhliag 160 300 
An Bóthar Buí 31 400 
An Seanchaisleán 9 400 
Ráth Tó 311 300 
Steach Maoilín 262 100 

Sráidbhaile 
Baile Íomhair 2 75 
Droichead Chearbhalláin 22 50 
Carn na Ros 0 25 
Cluain Ioraird 90 25 
Cluain Aodha  601 105 
Crosa Caoil 38 25 
Dún Uabhair 4 25 
Droim Conrach 0 75 
Baile Ghib 0 25 
Baile Mhic Gormáin 0 25 
Baile Iúiliáin 12 30 
Baile an Cheantaigh 6 75 
Cill Bhríde 0 25 
Cill Dealga 6 25 
Cill Mhaighneann 0 25 
Cill Mheasáin 39 200 
Maigh Dearmhaí 70 50 
Baile Uí Mhornáin/Domhnach Cairnigh 420 25 
Maigh nEalta 0 25 
An Obair 0 75 
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Ráth Chairn 1 50 
Ráth Moliain 120 25 
Baile Shláine 44 150 
Cnoc an Línsigh 82 150 
Tithe Tuaithe 1,479 1,656 
Iomlán 10,998 16,241 

 
 
2.3.3 Soláthar Talún Criosaithe Cónaithí 
 
Tugtar cur síos i dTábla 2.4 ar an riachtanas do thalamh criosaithe cónaitheach i ngach ceann de 
na hionaid shainithe lonnaíochta sa Mhí, bunaithe ar na líonta tithe réamh-mheasta. Bhí riachtanais 
na talún criosaithe bunaithe ar chuspóirí criosaithe úsáide talún a bhaineann le húsáid 
chónaitheach amháin agus ar chuspóirí criosaithe úsáide talún a cheadaíonn úsáid chónaitheach. 
Sannadh an dlús do gach ionad ag féachaint do sheasamh na lonnaíochta in ordlathas lonnaíochta 
an chontae, infheistíocht iompair phoiblí reatha agus beartaithe i ngach ionad agus ‘Guidelines for 
Planning Authorities on Sustainable Residential Development in Urban Areas’ (An Roinn 
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, 2009). Bunaithe ar an bhfaisnéis sin, léirítear an 
ganntanas nó an barrachas sa chriosú freisin. 
 
Tá Pleananna Forbartha Baile i bhfeidhm maidir leis an Uaimh, le Ceanannas agus le Baile Átha 
Troim, agus tá Pleananna Limistéir Áitiúil ullmhaithe do na bailte agus na sráidbhailte eile atá 
liostaithe in ordlathas lonnaíochta an chontae. Tugtar cur síos mionsonraithe sna Pleananna 
Forbartha aonair agus sna Pleananna Limistéir Áitiúla seo ar an gcriosú úsáide talún, lena n-áirítear 
úsáid chónaitheach, i ngach lonnaíocht. 
 
Tá sé soiléir ó Thábla 2.4 go bhfuil go leor talamh oiriúnach ann go ginearálta, ar leibhéal an 
chontae, má scaoiltear í agus má dhéantar seirbhísiú uirthi, chun freastal ar an bhfás réamh-
mheasta ar líon na dteaghlach agus ar an daonra i dtréimhse an phlean. Ba cheart a thabhairt faoi 
deara go dtiocfaidh méadú ar an mbarrachas foriomlán talún mar thoradh ar an toimhde nach 
dtógfar 30% de na haonaid cheadaithe. D’fhéadfadh 94 heicteár de bhreis a bheith ar fáil dá bharr 
sin bunaithe ar 3,299 aonad ceadaithe gan a bheith tógtha dá nglacfaí le meándlús 35 aonad in 
aghaidh an heicteáir. 
 
D’fhonn a chinntiú go bhfásann bailte agus sráidbhailte ag scála oiriúnach agus inbhuanaithe atá 
iomchuí dá seasamh san ordlathas lonnaíochta agus sa straitéis lárnach seo, ba cheart bearta a 
chur i bhfeidhm chun a chinntiú go mbeidh méid agus scála na forbartha cónaithí a tharlóidh in 
ionaid uirbeacha ag cloí leis an méid atá léirithe i dTábla 2.4. 
 
Ní mór athbhreithniú a dhéanamh ar na Pleananna Limistéir Áitiúil agus iad a leasú nuair is gá 
chun tabhairt faoin mbarrachas sa chriosú cónaitheach d’fhonn comhsheasmhacht a chinntiú idir 
na líonta tithe, na riachtanais maidir le talamh criosaithe cónaitheach agus Pleananna Limistéir 
Áitiúil agus a chinntiú go bhforbraíonn na lonnaíochtaí uirbeacha sa Mhí ar mhodh ordúil síochánta, 
de réir na straitéise lárnaí agus na straitéise lonnaíochta atá leagtha síos i gCaibidil 3. Tá sé i gceist 
ag Comhairle Contae na Mír athruithe a dhéantar do Phleananna Limistéir Áitiúil bailte agus 
sráidbhailte a fhoilsiú laistigh de bhliain amháin ó ghlacfar le Plean Forbartha Contae na Mí 2013-
2019 chun a chinntiú go mbeidh siad ag teacht leis an bPlean Forbartha, agus go háirithe an 
straitéis lonnaíochta, leis an straitéis lárnach agus leis na líonta tithe atá leagtha amach i dTábla 
2.4. 
 
Ar an gcaoi chéanna, ní mór athbhreithniú a dhéanamh ar Phleananna Forbartha na hUaimhe, 
Bhaile Átha Troim agus Cheanannais ionas go mbeidh siad comhsheasmhach leis an bPlean 
Forbartha seo. Tá athbhreithniú á dhéanamh ar Phlean Forbartha Cheanannais faoi láthair agus 
réiteofar an chéad Phlean Forbartha eile do Cheanannas i gcomhthéacs na straitéise lárnaí i bPlean 
Forbartha an Chontae 2013-2019. I bhfianaise na dtréimhsí ama atá i gceist do na Pleananna 
Forbartha eile, beidh gá le hathruithe chun a chinntiú go dtarlaíonn forbairt de réir mar atá leagtha 
síos sa straitéis lárnach seo agus i straitéis lonnaíochta an Phlean Forbartha agus nach n-aithnítear 
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ach amháin na tailte sin a theastaíonn chun an fás teaghlaigh atá leagtha síos i dTábla 2.4 lena 
scaoileadh.  
 
Ba cheart aon éagsúlú/leasú is gá mar thoradh ar an straitéis lárnach seo a scagadh le féachaint 
an gá Measúnacht Chuí a dhéanamh. 
 
Measfar iarratais pleanála le haghaidh forbairt cónaithe ar thailte úrnua (.i. criosuithe ‘A’) i ngach 
lárionad a liostaítear i dTábla 2.1 a bheith roimh am go dtí go ndéanfar éagsúlú/leasú ar Phlean 
Forbartha/Plean Limistéir Áitiúil nó go nglacfar le plean nua a theastaíonn chun comhsheasmhacht 
a chinntiú leis an straitéis lonnaíochta agus leis an straitéis lárnach sa Phlean seo. Déanfaidh 
Comhairle Contae na Mí iarratais chónaitheacha a mheas i gcomhair tailte atá criosaithe i gcomhair 
suíomhanna lár baile/sráidbhaile, suíomhanna ar bhruach an láir agus tailte athfhorbraíochta2 de 
réir na maitríse criosaithe3. Tá sé sin ag teacht leis an gcur chuige seicheamhach agus le 
prionsabal an chomhdhlúthaithe a thacaíonn le forbairt láithreán lárnach roimh4 thailte úrnua. 
 
Cuid 2.3.4 Treoirlínte maidir le hAthbhreithniú ar Phleananna Limistéir Áitiúil / 
Pleananna Forbartha 
 
Tá roinnt roghanna ann nuair a thugtar aghaidh ar chriosú thar fóir sna Pleananna Limistéir Áitiúil / 
Pleananna Forbartha d'fhonn comhsheasmhacht a chinntiú leis an bPlean Forbartha seo agus lena 
straitéis lárnach: 
 

1. Tosaíocht a thabhairt d’Fhorbairt / Forbairt ar bhonn Céimnithe: clár céimnithe a cheapadh 
maidir le tailte a chur ar fáil. Bheadh sin nasctha leis na líonta tithe agus le hacmhainn an 
bhonneagair agus tabharfar le fios cad iad na tailte a ndéanfar a mheas chun críocha 
forbartha i rith thréimhse an Phlean; 

 
2. Cuspóirí Malartacha maidir le Criosú Úsáide Talún: úsáidí oiriúnacha malartacha a aithint 

laistigh de thréimhse an Phlean, mar shampla d’fhéadfaí na tailte a úsáid i gcomhair 
fostaíochta nó mar thaitneamhacht nó d’fhéadfadh an pobal leas a bhaint astu. Ní mór an 
riachtanas atá lena leithéid agus an bonn cirt atá leo a chur san áireamh, agus i gcás 
úsáidí fostaíochta, ní mór dóibh a bheith ag teacht leis an straitéis gheilleagrach mar atá 
sa Phlean Forbartha agus sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach. Ní mór criosú malartach 
ar bith eile atá molta a bheith inchosanta agus réalaíoch ó thaobh an fhráma ama ina 
mbainfear amach an cuspóir criosaithe.  

 
3. Deireadh a chur le Cuspóir maidir le Criosú Úsáide Talún: an cuspóir criosaithe agus na 

tailte gaolmhara a scrios ón ráiteas scríofa agus ó léarscáileanna an Phlean. 
 
Déanfar oiriúnacht gach rogha a mheas ar bhonn aonair i ngach lonnaíocht. Cuirfear san áireamh 
áit an bhaile nó an tsráidbhaile san ordlathas lonnaíochta, rud a mbeidh tionchar aige ar an 
éileamh dóchúil a bheidh ar thalamh criosaithe cónaithe sa todhchaí i ndiaidh thréimhse an Phlean 
Forbartha seo, ar thoradh an mheasúnaithe straitéisigh ar riosca tuilte sa chontae agus ar 
leordhóthanacht na n-áiseanna atá san ionad.  
 
I bhfianaise na caoi a ndeachthas thar fóir le criosú talún in ionaid áirithe, agus i bhfianaise an 
mheasúnaithe a rinneadh ar thailte a bhí criosaithe i gcomhair fostaíochta i gCuid 4.3 den Phlean 

                                                 
2 Féadfar tailte athfhorbraíochta a shainiú mar thalamh ar bith ar a ndearnadh tógáil, innealtóireacht nó aon 
oibriú eile, seachas úsáidí sealadacha nó spásanna glasa uirbeacha (Sustainable Residential Development in 
Urban Areas, An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, 2009). 
3 Tá sonraí sa Phlean Forbartha seo maidir le maitrís criosaithe athbhreithnithe atá le cur i bhfeidhm sa 
chontae. De réir na maitríse athbhreithnithe, is iad na criosuithe ábhartha lár baile/sráidbhaile agus bruach an 
láir ná B1 agus C1. Is iad na criosuithe ábhartha ón maitrís roimhe ná B1, B2 agus C1.  
4 Féadfar tailte úrnua a shainiú mar thailte oscailte ar imeall bailte ina mbeidh gá le bonneagar nua a 
sholáthar, amhail bóithre, córas séarachais, áiseanna cúntacha sóisialta agus tráchtála, scoileanna, siopaí, 
áiseanna fostaíochta agus pobail, má dhéantar iad a fhorbairt (Sustainable Residential Development in Urban 
Areas, An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, 2009). 
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seo inar aithníodh go ndearnadh rósholáthar maidir le criosú i roinnt ionad, is dócha go mbeidh sé 
riachtanach cur chuige céimnithe mar aon le díchriosú a úsáid i roinnt ionad. Ba cheart go mbeadh 
réasúnaíocht bunaithe ar fhianaise ann maidir le cuspóir malartach criosaithe a chur in áit 
criosaithe i gcomhair áiteanna cónaithe, m.sh. ba cheart moltaí chun criosú i gcomhair áiteanna 
cónaithe a athrú go criosú fostaíochta a bheith i gcomhréir le straitéis gheilleagrach an Phlean seo 
agus ba cheart moltaí chun criosú i gcomhair áiteanna cónaithe a athrú go húsáid an phobail a 
bheith bunaithe ar riachtanas aitheanta maidir le háiseanna sóisialta breise mar shuíomh scoile atá 
ag teastáil ón Roinn Oideachais agus Scileanna a sholáthar. 
 
I gcás ina n-úsáidfear cur chuige céimnithe sonrófar san fhráma ama maidir le scaoileadh na 
dtailte go dtarlóidh an chéad chéim den fhorbairt i rith thréimhse an Phlean Forbartha, is é sin ó 
2013-2019. Ní aithneofar sa chéim seo ach an méid talún atá léirithe i dTábla 2.4. Tá sé seo 
ríthábhachtach ós rud é go bhfuil corrlach curtha san áireamh cheana féin sna líonta tithe agus dá 
bhrí sin, níl aon bhonn cirt le níos mó tailte a scaoileadh le linn thréimhse an Phlean Forbartha seo 
de bhreis orthu sin atá sonraithe i dTábla 2.4. 
 
I gcás gach baile agus sráidbhaile sa Chontae, déanfar na critéir seo a leanas a chur san áireamh 
maidir le scaoileadh talún cónaithe: 
 

 má bhíonn an talamh le cur ar fáil de réir a chéile in ionad lonnaíochta, ba cheart cur 
chuige seicheamhach a chur i bhfeidhm, faoi mar atá leagtha amach i 'Treoirlínte Phlean 
Forbartha d'Údaráis Phleanála' (Development Plan Guidelines for Planning Authorities – An 
Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, 2007) agus faoi mar a leagadh béim 
air sna treoirlínte 'Forbairt Inbhuanaithe Chónaithe i gCeantair Uirbeacha’ (Sustainable 
Residential Development in Urban Areas – An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais 
Áitiúil, 2009).  
Faoin gcur chuige sin, tabharfar tús áite do shuímh i lár bailte nó sráidbhailte agus do 
shuímh inlíonta nó athfhorbraíochta laistigh de cheantair atá faoi fhoirgnimh cheana féin. 
Ina dhiaidh sin, tabharfar tús áite do na tailte neamhfhorbartha is cóngaraí don lár agus 
do bhealaí iompair phoiblí.  

 
 talamh a úsáid go héifeachtach trí lonnaíochtaí atá ann cheana a chomhdhlúthú agus 

ceantair dhlútha uirbeacha a chur chun cinn.  
Díreofar ar chumas forbartha i gceantair lárnacha uirbeacha trí thús áite a thabhairt 
d’athúsáid tailte agus foirgneamh a bhfuil tearcúsáid á baint astu, seachas tuilleadh 
forbairtí úrnua a dhéanamh. Ba cheart go gcinnteodh sé sin go ndírítear forbairt ar 
láithreacha inar féidir fostaíocht, seirbhísí tacaíochta pobail, miondíoltóireacht agus iompar 
poiblí a chomhtháthú le chéile. Glacfar le cur chuige seicheamhach freisin maidir le forbairt 
a chur chun cinn i gcás tailte le hais limistéar tógtha an bhaile agus atá gar do bhealaí 
iompair phoiblí seachas tailte atá lasmuigh den bhaile nó den sráidbhaile. 

 
 an bonneagar fisiceach atá riachtanach a sholáthar, go príomha bonneagar 

leordhóthanach uisce agus fuíolluisce.  
Ní foláir go mbeidh an ceantar uirbeach in ann glacadh le scála agus le méid na forbartha 
atá beartaithe. 

 
 go bhfuil cumas breise sa bhonneagar sóisialta (idir reatha agus beartaithe), go príomha 

scoileanna náisiúnta agus scoileanna dara leibhéal.  
Cuirfear san áireamh freisin an phleanáil atá á déanamh ag an Roinn Oideachais agus 
Eolaíochta le haghaidh áiseanna oideachais náisiúnta agus dara leibhéal. Beidh tionchar ag 
forbairt na dtailte cónaithe breise ar an mbonneagar áiseanna agus conláistí a mbeidh gá 
leo chun go mbeidh siad ag teacht le riachtanais an daonra chónaithe. Ní mór do scála 
agus do mhéid beartaithe na forbartha daingniú a dhéanamh ar iomláine agus ar bheocht 
an phobail áitiúil agus na seirbhísí áitiúla ar féidir iad a sholáthar. 

 
 bonn geilleagrach níos inbhuanaithe trínar féidir céatadán níos mó den daonra a bheith 

fostaithe sa limistéar.  
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Chuige sin beidh gá le hidirchaidreamh níos dlúithe idir an Bord Fiontair Contae, an Bord 
Forbartha Contae, an tOifigeach um Fhorbairt agus um Chur Chun Cinn Geilleagrach agus 
an Rannóg Pleanála. 

 
I bhfianaise na moille atá tagtha ar chúrsaí tógála le blianta beaga anuas agus an lín mhóir aonad 
a bhí ceaptha lena dtógáil agus atá fós le tógáil, ní mór iarratais ar fhadú ré ceadanna a mheas go 
cúramach chun a chinntiú go mbeidh an fás a thiocfaidh ar an daonra i gContae na Mí de réir an 
ordlathais uirbigh atá leagtha síos agus le ról agus feidhm na mbailte agus na sráidbhailte atá 
leagtha amach sa ordlathas lonnaíochta. Tá sé seo an-tábhachtach go háirithe maidir le ról na 
n-ionad le freastal ar fhás áitiúil nó réigiúnach agus ar a riachtanaí is atá sé go bhfásfadh bailte 
agus sráidbhailte ar bhealach féindóthanach agus ní ar bhonn forbartha comaitéireachta.  
 
Maidir leis seo, ba cheart a thabhairt faoi deara gur glacadh leis na Treoirlínte um Pleanáil 
Réigiúnach in 2010, agus gur ceadaíodh líon suntasach aonad cónaithe roimh an dáta sin. Dá bhrí 
sin, tá athruithe suntasacha tagtha i bhfeidhm maidir le beartas réigiúnach agus áitiúil ó deonaíodh 
cead pleanála le haghaidh go leor de na haonaid a bhí le tógáil. I gcásanna nach gcloíonn iarratas 
ar fhorbairt cónaithe na beartais atá i gceachtar de na doiciméid a thuilleadh, sa chaoi nach 
mbeadh sé ag teacht le pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an limistéir, d’fhéadfadh 
nach mbeadh sé oiriúnach síneadh a chur le fad saoil an cheada sin. 
 
Beidh sé níos riachtanaí athbhreithniú a dhéanamh ar oiriúnacht na n-iarratas ar shíneadh a chur 
le fad saoil ceadanna i gceantar Oirthear na Mí áit a bhfuil leibhéal na forbartha cónaithe imithe i 
bhfad níos faide ná fás den chineál sin a shamhlaítear do Bhailte Beaga sna Treoirlínte um Pleanáil 
Réigiúnach agus i mBailte Beaga agus Sráidbhailte eile atá ag freastal go príomha ar fhorbairtí a 
rinneadh i gcomhair lucht comaitéireachta. 
 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LÁRNACH 1 A chinntiú i gcás iarratais phleanála le haghaidh forbairt 

cónaithe ar thailte úrnua (.i. criosuithe 'A') sna hionaid uirbeacha atá sonraithe i 
dTábla 2.1 go measfar go bhfuil siad roimh am go dtí go mbeidh an Plean 
Forbartha Baile nó Plean Limistéir Áitiúil ceaptha, athraithe nó leasaithe chun go 
mbeidh sé comhsheasmhach leis an straitéis lonnaíochta agus leis an straitéis 
lárnach, go háirithe Tábla 2.4, den Phlean Forbartha seo.  

 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LÁRNACH 2 Athruithe a dhéantar do Phleananna Limistéir Áitiúil bailte 

agus sráidbhailte a fhoilsiú laistigh de bhliain amháin ó ghlacfar le Plean Forbartha 
Contae na Mí 2013-2019 chun a chinntiú go mbeidh siad ag teacht leis an bPlean 
Forbartha, agus go háirithe an straitéis lonnaíochta, leis an straitéis lárnach agus 
leis na líonta tithe atá leagtha amach i dTábla 2.4.  

 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LÁRNACH 3 A chinntiú go mbeidh Pleananna Forbartha na hUaimhe, 

Bhaile Átha Troim agus Cheanannais i gcomhréir leis an ordlathas lonnaíochta 
agus leis na réamh-mheastacháin daonra atá leagtha amach sa Phlean Forbartha 
seo. Athrófar na Pleananna Forbartha sin, más gá, laistigh de bhliain amháin ón 
am a ghlacfar le Plean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 d’fhonn a áirithiú go 
mbeidh siad comhsheasmhach.  

 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LÁRNACH 4 A chinntiú i gcás na n-athbhreithnithe a dhéanfar ar 

Phleananna Baile agus Phleananna Limistéir Áitiúil chun go mbeidh siad 
comhsheasmhach le straitéis lárnach Phlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 
nach n-aithneofar lena scaoileadh amach i rith shaolré Phlean Forbartha Chontae 
na Mí 2013-2019 ach an oiread sin talún atá riachtanach le freastal ar réamh-
mheastacháin teaghlaigh mar atá leagtha amach i dTábla 2.4. 
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CUSPÓIR: STRAITÉIS LÁRNACH 5 Athbhreithniú a dhéanamh ar iarratais ar fhadú ré 

ceadanna pleanála le haghaidh forbairtí cónaithe ag féachaint an bhfuil siad 
comhoiriúnach le pleanáil chuí agus le forbairt inbhuanaithe an cheantair agus na 
hathruithe suntasacha a rinneadh ar na cuspóirí forbartha sa Phlean Forbartha 
agus sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach nuair a glacadh leis na 
Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath 2010 
agus le Plean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 á gcur san áireamh. 

 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LÁRNACH 6 A chinntiú go gcloíonn iarratais phleanála le haghaidh 

forbairtí cónaithe leis an riachtanais i dTábla 2.4 den Phlean Forbartha seo.  
 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LÁRNACH 7 Forbairt ar phobail inbhuanaithe a chur chun cinn agus a 

éascú trí phleanáil úsáide talún, trí fhoráil a dhéanamh d’úsáidí talún a bheidh in 
ann freastal ar áiseanna fostaíochta, pobail, fóillíochta, áineasa agus cultúir ag 
féachaint do cháilíocht an chomhshaoil, lena n-áirítear an comhshaol nádúrtha, 
carachtar an tírdhreacha agus an oidhreacht seandálaíochta agus ailtireachta. 

 
 
2.4 Geilleagar Inbhuanaithe 
 
Déantar foráil i straitéis forbartha geilleagraí an Phlean Forbartha seo go bhforbrófar acmhainn an 
Chontae an oiread is féidir agus go mbeidh an Mhí ina phríomhthiomántóir laistigh de gheilleagar 
Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath. Má tá áit nua le baint amach ag an gcontae mar 
phríomhthiomántóir geilleagrach Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath beidh sé riachtanach tréithe 
dúchasacha agus deiseanna na gceantar uirbeach agus tuaithe a mhéadú an oiread agus is féidir 
chun an sprioc sin a bhaint amach. 
Sprioc 
 
Cur le hiomaíochas agus le tarraingteacht Chontae na Mí agus tógáil ar an mbunsraith sin chun go 
mbeidh sé ar cheann de na príomháiteanna sa tír ina ndéanfar infheistíocht gheilleagrach 
dhúchasach agus eachtrach araon a chruthóidh fostaíocht.   
 
Cuirfear na Príomhbhailte Fáis Gheilleagraigh chun cinn mar phríomhionaid d’fhiontraíocht 
réigiúnach. Tá na bailte fáis seo suite ar bhealaí fáis ilchóracha sa chaoi go bhfuil buntáistí suímh 
acu maidir le rochtain ar líonraí straitéiseacha iarnróid agus bóithre chuig tairseacha, calafoirt agus 
aerfoirt. Tabharfar tús áite d’fhorbairt gheilleagrach agus d’infheistíocht sna hionaid sin le dul i 
ngleic leis an éagothroime forbartha cónaithe atá ann ó thaobh cúrsaí jabanna agus cónaithe agus 
fás na limistéar dórtúir. Tabharfaidh Bailte Tánaisteacha Fáis Gheilleagraigh sainithe tacaíocht do 
na hionaid sin, sa chaoi go mbeidh siad ina n-ionaid fáis agus fostaíochta do dhaonra an réigiúin i 
gcónaí agus chun go gcothóidh siad agus go meallfaidh siad gníomhaíocht gheilleagrach agus go 
dtógfar ar na hinfheistíochtaí suntasacha atá déanta go dtí seo sna limistéir sin.  
 
Tríd an straitéis gheilleagrach, dírítear infheistíocht ar an Uaimh mar an príomhionad fostaíochta 
agus forbartha geilleagraí sa chontae. Déanann sé sin comhlánú ar an ról atá leagtha amach don 
Uaimh sa straitéis lonnaíochta. Cinntítear leis an straitéis gheilleagrach go dtugtar aitheantas agus 
cosaint don phríomháit atá ag an Uaimh agus go gcuirfear chun cinn í, agus fós go bhforbrófar 
roinnt mórionaid tacaíochta fostaíochta le himeacht aimsire a chinnteoidh go mbeidh deiseanna 
cothroma fostaíochta ar fud an chontae. 
 
Léireofar na beartais gheilleagracha atá sa Phlean Forbartha Contae seo i bPleananna Forbartha 
agus i bPleananna Limistéir Áitiúil na mbailte faoi leith. Ní foláir go léireofaí le cineál, suíomh agus 
méid na dtailte atá aitheanta chun fostaíocht a chruthú i ngach lonnaíocht, agus leis an gcaoi ar 
féidir iad a sheirbhísiú, a ról san ordlathas geilleagrach agus lonnaíochta dá bhforáiltear sa straitéis 
lárnach seo.  
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D'fhonn acmhainn iomlán gheilleagrach Chontae na Mí agus na n-ionad straitéiseach fostaíochta 
atá aitheanta ann a bhaint amach, is gá láidreachtaí earnála a fhorbairt agus a chur chun cinn. 
Déanfar iarracht trí bhíthin na straitéise lárnaí na coinbhéirseachtaí earnála atá le tabhairt faoi 
ndeara ar fud an chontae a fhorbairt agus a fheabhsú agus díriú ar earnálacha faoi leith lena 
bhforbairt laistigh d’ionaid shainithe áirithe ar fud an chontae. Éascaítear leis an straitéis forbartha 
geilleagraí an scéal maidir le bonn geilleagrach níos éagsúlaithe a chruthú, agus díriú ar 
iomaíochas ó thaobh costais de agus ar tháirgiúlacht agus ar rogha maidir le láithreacha 
infheistíochta. Moltar sa straitéis go bhforbrófaí roinnt príomhionaid fostaíochta straitéiseacha, 
chomhtháite agus speisialaithe a chuirfidh feidhmeanna de chineálacha éagsúla ar fáil dá chéile. Tá 
sé leagtha síos sa straitéis gheilleagrach na hearnálacha sonracha a ndíreofar orthu i gcás na 
n-ionad faoi leith agus na cuspóirí oiriúnacha criosaithe talún ar cheart a cheapadh i gcomhair 
úsáidí den sórt sin.  
 
Má tá áit nua le baint amach ag an gcontae mar phríomhthiomántóir geilleagrach Mhórlimistéar 
Bhaile Átha Cliath beidh sé riachtanach tréithe dúchasacha agus deiseanna na gceantar uirbeach 
agus tuaithe araon a aithint chun an sprioc sin a bhaint amach. Tá foráil sa straitéis lárnach 
d’earnáil talmhaíochta agus bia a bheidh éifeachtach ó thaobh an gheilleagair de, mar aon le 
foraoiseacht, saothrú inbhuanaithe acmhainní nádúrtha agus éagsúlú gníomhaíochtaí ar an bhfeirm 
agus lasmuigh den fheirm, agus ní bréag a rá gur comhpháirteanna riachtanacha iad sin chun 
geilleagar inbhuanaithe tuaithe a fhorbairt.  
 
Tá mórchuid le tairiscint ag ‘An Mhí - Príomhcheantar Oidhreachta na hÉireann’ mar cheann scríbe 
do thurasóirí. Áirítear go háirithe an oidhreacht shaibhir atá ann, an tírdhreach álainn tuaithe, 
sráidbhailte agus bailte tarraingteacha, réimse gníomhaíochtaí amuigh faoin aer agus limistéar 
tarraingteach cois farraige. Dea-chomharthaí ó thaobh fhorbairt leanúnach earnáil na 
turasóireachta is ea iad inrochtaineacht an chontae agus an chaoi a bhfuil sí gar don Gheata 
náisiúnta (an príomhphointe rochtana don tír go léir agus don margadh intíre is mó), agus an 
réimse leathan taitneamhachtaí agus saoráidí atá sa chontae. Moltar sa straitéis lárnach go 
méadófaí earnáil na turasóireachta mar chuid lárnach den straitéis forbartha geilleagraí. Tá tús áite 
tugtha do Ghleann na Bóinne mar cheann de 10 gcinn scríbe turasóireachta de scoth an domhain 
atá á bhforbairt, á gcur chun cinn agus á margú ag Fáilte Ireland, trína fheachtas Discover Ireland. 
Tugann sin buntáiste don Mhí chun líon suntasach cuairteoirí a mhealladh chuig an gcontae.   
 
 
2.4.1 Straitéis Spáis Gheilleagrach 
 
Áit uathúil é Contae na Mí ós rud é go bhfuil roinnt conairí ilchóracha gathacha a thrasnaíonn an 
Contae, agus a shíneann amach ó chroílár an Gheata Náisiúnta thar na limistéir i Mórcheantar 
Bhaile Átha Cliath agus na ceantair chúlchríche. Tacaíonn gné spásúil na straitéise geilleagraí le fás 
na Tairsí Polalárnaí agus na bPríomhbhailte Fáis Gheilleagraigh sa Chúlchríoch atá nasctha le 
conairí ilchóracha agus atá dírithe ar Phríomhlimistéir Gheilleagracha aitheanta. Is iad seo a leanas 
na hionaid atá luaite:  
 

 Príomhlimistéar Geilleagrach na hUaimhe ina bhfuil an Uaimh féin ina Príomhbhaile Fáis 
Gheilleagraigh. Áirítear leis Ceanannas agus Baile Átha Troim atá mar Bhailte Tánaisteacha 
Fáis Gheilleagraigh; 

 Príomhlimistéar Geilleagrach Dhroichead Átha (lena gcuimsítear Conair Gheilleagrach  an 
M1 ó Bhaile Átha Cliath go Béal Feirste agus é ag dul tríd) 5; 

 Na Bailte Tánaisteacha Fáis Gheilleagraigh de Chill Dhéagláin / Dhún Búinne, agus;  
 Áirítear Purláin Mhaigh Nuad agus Chill Choca atá suite i limistéar riaracháin na Mí (mar 

aon le Dún Búinne / an Bealach agus Cluain Aodha) i bPríomhlimistéar Geilleagrach na 
Tairsí.  

 

                                                 
5 Féach leathanach 75 (cuid 3.7.6) de na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath 2010-2022 
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Déanann an t-ordlathas seo comhlánú ar an ordlathas lonnaíochta a bhfuil achoimre le fáil air i 
gCuid 2.3.1 agus a bhfuil mionchuntas faoi i gCaibidil 3. Tugtar tús áite don Uaimh agus do 
Dhroichead Átha san ordlathas sin agus do Dhún Búinne agus do Mhaigh Nuad ina ndiaidh siúd. 
Ina ndiaidh siúd tá Ceanannas, Baile Átha Troim, Cill Dhéagláin, purláin Chill Choca agus áiteanna 
eile. Cuireann na conairí láithreacha ar fáil ina bhféadfaidh fás geilleagrach tarlú agus d’fhéadfadh 
siad a bheith ina dtiomántóirí geilleagracha don Chontae agus fostaíocht, daonra agus cúrsaí 
iompair a chomhtháthú i gcomhréir le pleanáil chuí agus le prionsabail inbhuanaithe forbartha. 
D’fhéadfadh siad dul i ngleic freisin le cóimheas diúltach lucht saothair an Chontae i gcomparáid le 
hÚdaráis an Lár-Réigiúin Thoir agus le hÚdaráis Áitiúla Bhaile Átha Cliath.  
 
2.4.2 Miondíol 
 
Athdhearbhaítear an t-ordlathas miondíola i Straitéis Miondíola an Chontae 2012, faoi mar atá 
leagtha amach i dTábla 2.6 thíos. Tá an t-ordlathas sin i gcomhréir leis an Ordlathas Miondíola atá 
sa Straitéis Miondíola do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 2008. Déanann sé comhlánú freisin ar an 
straitéis gheilleagrach, ar an ordlathas spásúil agus ar an ordlathas lonnaíochta. 
 
Tábla 2.6 Ordlathas Miondíola i gCo. na Mí 
Sraith Ionad Ordlathas Miondíola na Mí 
An chéad 
sraith 

Lár Baile an Chontae An Uaimh  

An dara sraith Lár Bailte Contae den dara 
grád 

Cill Dhéagláin, Dún Búinne*, Dún Seachlainn, 
Ceanannas, Baile Átha Troim, An Inse/Baile an 
Bhiataigh, An Bóthar Buí 

An tríú sraith Ionaid Áitiúla, Bailte Beaga 
agus Sráidbhailte 

Áiteanna éagsúla eile 

Eile Lárionad Dúiche Purláin Dhroichead Átha 
*Forbrófar Dún Búinne de réir a chéile i rith na 20 bliain atá romhainn go dtí go mbeidh sé ina 
Ionad Chéad Sraithe mar aitheantas don stádas a dearbhaíodh dó sa Straitéis Miondíola do 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 
 
Aibhsíodh sa tsuirbhé cuimsitheach a rinneadh ar theaghlaigh agus ar shiopadóirí mar chuid de 
Straitéis Miondíola an Chontae go bhfuil comparáidí déanta ag líon suntasach daoine ó lonnaíochtaí 
in oirthear agus in oirdheisceart an Chontae agus go bhfuil siad ceannach earraí ó áiteanna eile 
lasmuigh den Chontae. D’fhéadfaí feabhas suntasach a chur ar a bhfuil á thairiscint ag lucht 
miondíola an chontae. Go háirithe, d’fhéadfaí tuilleadh feabhais a chur ar áiseanna siopadóireachta 
comparáide d’ord níos airde laistigh den Uaimh agus in ionaid na dara sraithe. Tá an méid sin 
ríthábhachtach má tá feidhmiú agus tarraingteacht an chontae le coinneáil mar áit chónaithe, 
oibre, infheistíochta agus mar áit chun cuairt a thabhairt uirthi.  
 
Aithnítear Lárionaid Miondíola i Straitéis Miondíola an Chontae i gcomhair ionad den chéad agus 
den dara sraith laistigh d’Ordlathas Miondíola an Chontae. Lena chois sin, aithnítear roinnt 
Láithreáin Deise laistigh de gach baile a mheastar a bheith oiriúnach le haghaidh forbairt 
mhiondíola. Ba cheart forbairtí miondíola nua a bheith laistigh de na lárionaid miondíola sin nó gar 
dóibh nuair is féidir.  
 
Leagtar treoir ghinearálta amach i Straitéis Miondíola an Chontae maidir le cineál agus méid an 
spáis urláir bhreise a bheidh ag teastáil le freastal ar chaiteachas breise thar amscála na Straitéise. 
Tá achoimre air sin le fáil i dTábla 2.7 thíos:  
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Tábla 2.7: Spás Urláir a d’fhéadfadh a bheith ar fáil i gContae na Mí 

Bliain Siopaí Áise i m2 Earraí Comparáide i 
m2 Cás 16   

Earraí Comparáide i 
m2  Cás 2 

Earraí Toirtiúla i 
m2   

2011 14,290 -418 -418 -26,692 
2013 16,620 1,997 4,823 -24,910 
2019 24,147 12,980 23,868 -16,806 
2022 28,227 19,527 38,700 -11,976 

 
Ba cheart go mbeadh an spás urláir miondíola nua i gcomhréir le daonra reatha agus le daonra 
réamh-mheasta an Chontae agus leis an ordlathas miondíola aitheanta. Tá sé riachtanach cur le 
raon agus le caighdeán spás urláir comparáide na siopaí laistigh den Chontae lena chinntiú go 
gcuirfidh an Mhí barr feabhais ar na siopaí miondíola atá aici cheana féin agus go mbeidh na siopaí 
sin níos tarraingtí agus go meallfaidh siad ar ais cuid den airgead atá á chaitheamh in áiteanna eile 
mar lárionad siopadóireachta Bhaile Bhlainséir atá san iomaíocht linn. Ós rud é gur Baile Contae 
agus lárionad riaracháin í An Uaimh, ba cheart í a chur chun cinn agus a fhorbairt mar lárionad ina 
mbeidh spás urláir comparáide d’ord níos airde inti. Cuirfear éileamh breise ar spás urláir miondíola 
comparáide chun cinn, go háirithe laistigh den Uaimh agus i bhFo-Lárionaid an Chontae de Chill 
Dhéagláin, Dún Búinne, Dún Seachlainn, Ceanannas agus Baile Átha Troim.   
 
Ó thaobh soláthar áiseanna miondíola de, is léir i gcás ionaid áirithe (go mór mór Baile Átha Troim, 
Dún Búinne, Ceanannas agus Dún Seachlainn) nach bhfuil go leor áiseanna miondíola de 
chineálacha áirithe iontu. Cuirfear forbairt áiseanna miondíola chun cinn, go háirithe, sna hionaid 
uirbeacha sin d'fhonn feabhas a chur le rogha iomaíoch agus le héagsúlacht sa mhargadh 
miondíola.  
 
Tá go leor trádstórais mhiondíola sa Chontae. Tá dhá pháirc mhóra trádstórála miondíola lonnaithe 
san Uaimh agus páirc miondíola eile i gCill Dhéagláin. Tá cead pleanála fós ann chun trádstóras 
miondíola a thógáil i mBaile Átha Troim.  Tá a lán foirgneamh folamh i bPáirc Miondíola Chill 
Dhéagláin agus i bPáirc Miondíola na hUaimhe. I dtaca leis seo, glacfar le cur chuige cúramach 
maidir le forbairtí breise den sórt sin thar thréimhse na straitéise.   
 
Aithnítear sa Straitéis Miondíola roinnt prionsabal ginearálta a bhfuil sé d’aidhm acu cúrsaí 
miondíola sa Chontae a mhúnlú agus a threorú i rith thréimhse an Phlean Forbartha Contae agus 
ina dhiaidh sin.  
 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LÁRNACH 8 Straitéis forbartha geilleagraí a sholáthar agus a chur 

chun cinn ina n-aithneofar ordlathas d’ionaid fostaíochta a bhaineann le straitéis 
forbartha fhoriomlán an Chontae agus lena spreagfar patrún fostaíochta níos 
cothroime agus níos inbhuanaithe ar fud an chontae agus lena gcuirfear chun cinn 
é.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Samhlaítear fás beag i gCás 1 agus fás mór i gcás 2. 



 
Caibidil 2 – Straitéis Lárnach 

CUSPÓIR: STRAITÉIS LÁRNACH 9 Forbairt limistéar lárnach geilleagrach sainithe a éascú 
agus a spreagadh. Limistéir iad sin a thacódh le cruthú maise criticiúla, ó thaobh 
daonra cónaitheach agus gníomhaíochtaí eacnamaíocha de, ar leor iad chun 
feidhmeanna méadaithe geilleagracha na n-ionad sin a choinneáil ar siúl. Is 
laistigh de na Príomhlimistéir Gheilleagracha nó na Príomhlimistéir Fáis 
Gheilleagraigh agus laistigh de na Limistéir Thánaisteacha Fáis Gheilleagraigh a 
tharlóidh an t-éascú agus an chur chun cinn maidir le forbairtí a chruthóidh 
mórchuid fostaíochta.  

 
.  Is iad seo a leanas na hionaid shainithe i gContae na Mí:  
 
. (i) Príomhlimistéar Geilleagrach na hUaimhe ina bhfuil an Uaimh féin ina 

Príomhbhaile Fáis Gheilleagraigh agus Ceanannas agus Baile Átha Troim ina 
mBailte Tánaisteacha Fáis Gheilleagraigh; 

.  (ii) Príomhlimistéar Geilleagrach Dhroichead Átha; 

. (iii) Bailte Tánaisteacha Fáis Gheilleagraigh de Chill Dhéagláin / Dhún Búinne; 
agus;  

. (iv) Áirítear Purláin Mhaigh Nuad agus Chill Choca atá suite i limistéar 
riaracháin na Mí (mar aon le Dún Búinne / An Bealach agus Cluain Aodha) le 
Príomhlimistéar Geilleagrach na Tairsí atá comhfhreagrach leis an Limistéar 
Uirbeach. Aithnítear Má Nuad agus Léim an Bhradáin mar Phríomhlimistéar 
Geilleagrach agus tá ról tacaíochta ag  bailte Chill Choca agus Chill Droichid.  

 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LÁRNACH 10 Maidir leis na straitéisí forbartha a bheidh in úsáid ag 

Údaráis Áitiúla na Mí sna hathbhreithnithe a dhéanfar ar phleananna forbartha 
bailte aonair agus ar phleananna limistéir áitiúil, beidh na straitéisí 
comhsheasmhach le hOrdlathas Forbartha Geilleagraí atá curtha i láthair i dTábla 
4.2 agus leis na cuspóirí ardleibhéil le haghaidh Bailte agus Limistéir Fáis 
Gheilleagraigh atá i gCuid 4.1. 

 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LÁRNACH 11  Forbairt gheilleagrach agus fostaíocht a spreagadh trí 

fhoirmeacha lonnaíochta measctha a spreagadh ina mbeidh fostaíocht agus ionaid 
chónaithe suite gar dá chéile agus gar do chonairí ilchóracha straitéiseacha 
iompair nó do chonairí a bhfuil seirbhísí ardchaighdeáin agus ardmhinicíochta bus 
ag freastal orthu.  

 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LÁRNACH 12 Forbairt leanúnach gheilleagrach a chur chun cinn ar 

Chonair Gheilleagrach an M1 idir Bhaile Átha Cliath agus Béal Feirste.  
 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LÁRNACH 13 Feabhas a chur ar an gcóimheas post sa Mhí agus 

aghaidh a thabhairt ar phatrúin chomaitéireachta tríd an ngeilleagar áitiúil a neartú go dtí 
go mbeidh sé ar leibhéal níos inbhuanaithe mar seo a leanas: 

 
. (i) cruthú fostaíochta a chothú agus an oiread post agus is féidir a chruthú 

sna príomhionaid atá sainithe i gcomhair fáis;  
. (ii) iarrachtaí a dhéanamh chun Plean nua Réigiúnach an Údaráis Forbartha 

Tionscail (ÚFT) a chur chun cinn le haghaidh an Lár-Réigiúin Thoir i gcomhar le 
hÚdarás Réigiúnach an Lár-Réigiúin Thoir. Bheadh an plean sin curtha in oiriúint 
go sonrach chun díriú ar chineálacha áirithe tionscal nó earnálacha i limistéir nó i 
bpríomhionaid fáis gheilleagraigh shainithe; 

. (iii) cúnamh a thabhairt d’ Fhiontraíocht Éireann agus do ghníomhaireachtaí 
eile stáit i bhforbairt agus i bhfás cuideachtaí dúchasacha na Mí agus gnólachtaí 
nuathionscanta a bhfuil an-acmhainn iontu maidir le honnmhairiú go margaí ar fud 
an domhain  
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CUSPÓIR: STRAITÉIS LÁRNACH 14 Forbairt gheilleagrach thuaithe a chur chun cinn trína 
aithint gur gá forbairt fhadtéarmach inbhuanaithe shóisialta agus chomhshaoil na 
gceantar tuaithe a chur chun cinn agus éagsúlú geilleagrach a spreagadh agus fás 
fiontar tuaithe a éascú.  

 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LÁRNACH 15 Forbairt inbhuanaithe na turasóireachta a chur chun cinn 

mar phríomhthiomántóir gheilleagar na Mí. 
 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LÁRNACH 16 Straitéis Miondíola Chontae na Mí 2013-2019 a chur i 

bhfeidhm.  
 
 
2.5 Oidhreacht Inbhuanaithe 
 
Tá an oidhreacht inbhuanaithe ar an tríú cuid d’fhís an Phlean Forbartha. Tá dlúthbhaint ag 
oidhreacht na Mí le céannacht an Chontae agus tá go leor de láithreáin chultúir na Mhí, mar 
shampla Teamhair agus Brú na Bóinne, nasctha go láidir le hÉirinn féin agus tábhacht idirnáisiúnta 
ag baint leo. Is sócmhainní ríthábhachtacha iad carachtar agus cultúr Chontae na Mí a chabhraíonn 
leis an gcontae dul san iomaíocht mar cheann scríbe turasóireachta agus mar shuíomh gnó ar 
mhaith le hinfheisteoirí é a roghnú. 
Spriocanna 
 
A chinntiú go ndéantar oidhreacht uathúil chultúrtha na Mí a chosaint, a chaomhnú, a fheabhsú 
agus a chomhtháthú go tuisceanach i bhforbairt inbhuanaithe an chontae ar mhaithe leis an nglúin 
seo agus leis na glúine atá le teacht. 
 
A chinntiú go gcosnófar na gnéithe sin d'oidhreacht nádúrtha na Mí agus den bhonneagar glas a 
chuireann seirbhísí éiceachórais ar fáil agus a chinntiú go n-éascófar leas a bhaint astu ar mhaithe 
le cúrsaí turasóireachta agus áineasa agus go ndéanfar é sin ar bhealach inbhuanaithe. 
 
Nádúr agus cáilíocht an tírdhreacha agus sainiúlacht áitiúil Chontae na Mí a chosaint. 
 
Tugadh breac-chuntas i staidéar a choimisiúnaigh an Chomhairle Oidhreachta7 ar an réasúnaíocht 
gheilleagrach atá le hinfheistíocht a dhéanamh san oidhreacht thógtha. Aithnítear ann go 
dtacaíonn an timpeallacht stairiúil go mór le geilleagar náisiúnta na hÉireann, agus go bhfuil 
coibhéis beagnach 25,000 post lánaimseartha á gcur ar fáil go díreach dá barr. Nuair a chuirtear 
na tionchair indíreacha san áireamh, meastar go dtacaíonn an earnáil le coibhéis thart ar 40,000 
post lánaimseartha in Éirinn. Ina theannta sin, meastar go gcuireann an timpeallacht stairiúil thart 
ar €1.5 billiún le hOll-Bhreisluach an náisiúin. Is ionann sin agus 1% d’Oll-Bhreisluach iomlán na 
hÉireann agus thart ar 2% den fhostaíocht iomlán.  
 
Dá bhrí sin, tá buntáistí suntasacha geilleagracha ag baint le cur chun cinn luach na hoidhreachta 
tógtha agus infheistiú a dhéanamh chun í a bhainistiú, a chosaint agus a fheabhsú. Tá an Mhí 
ainmnithe mar ‘Chontae Oidhreachta’ agus is mar sin a dhéantar í a mhargú agus tá líon mór rudaí 
sa chontae a bhaineann le cúrsaí oidhreachta ar díol spéise do chuairteoirí iad. Áirítear láithreán 
UNESCO Bhrú na Bóinne ar cheann de na láithreáin is mó a dtugann turasóirí cuairt air sa tír. I 
measc na n-áiteanna eile ar díol spéise iad do thurasóirí toisc gur chuid den oidhreacht 
seandálaíochta agus staire na Mí iad, áirítear suíomh Ríoga na Teamhrach, Ceanannas, caisleán 
Bhaile Átha Troim, Loch Craobh, Tailteann, Tlachta, na láithreáin Chríostaí ag Baile Shláine, 
Domhnach Mór, An Chillín, Dún Samhnaí agus Damhliag, fothrach na mainistreach ag Beigthigh 
agus tithe maorga ar fud an chontae.  
 
D’fhéadfadh an oidhreacht athrú ollmhór a dhéanamh ar stádas geilleagrach na Mí ach is beag leas 
atá bainte aisti go dtí seo. Is é cuspóir an Phlean Forbartha seo an scéal sin a réiteach trí thacú go 
                                                 
7 Economic Value of Ireland’s Historic Environment, Ecorys & Fitzpatrick Associates, Feabhra 2012 
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gníomhach le cosaint, le caomhnú agus le feabhsú na hoidhreachta cultúrtha i gContae na Mí ar 
mhaithe le leas mhuintir na Mí agus le díriú ar an turasóireacht chultúrtha mar phríomhthiomántóir 
geilleagrach sa chontae. Tá an méid sin comhsheasmhach leis an gcur chuige i leith na 
turasóireachta atá leagtha amach sa straitéis gheilleagrach agus leis an ráiteas físe foriomlán don 
Phlean Forbartha.  
 
Sócmhainn shuntasach bhreise don chontae is ea an oidhreacht nádúrtha. Soláthraítear leis an 
oidhreacht nádúrtha seirbhísí éagsúla saor in aisce a thugann go leor buntáistí don tsochaí agus 
don gheilleagar. Tacaíonn timpeallacht nádúrtha ardchaighdeáin leis an ngeilleagar trí fhostóirí, 
chuairteoirí agus infheistíocht isteach a mhealladh chun an chontae. 
 
Choimisiúnaigh Turasóireacht na Mí iniúchadh ar an turasóireacht chultúrtha reatha sa Mhí, agus 
aithníodh deiseanna ann chun an cineál sin turasóireachta a mhéadú sa Mhí. Braithfidh an rath a 
bheith ar fhiontair den sórt sin ar chosaint leanúnach a dhéanamh ar acmhainní oidhreachta agus 
iad a bhainistiú ar bhealach inbhuanaithe. Tá creat leagtha amach ag Comhairle Contae na Mí ina 
straitéis lárnach agus ina Plean Forbartha chun go bhféadfar é sin a dhéanamh. 
 
Tagraíonn an téarma bonneagar glas do líonraí straitéiseacha pleanáilte agus idirnasctha de 
spásanna glasa agus de réimsí uisce ar féidir leo buntáistí maidir le seirbhísí éiceachórais agus 
cáilíocht bheatha a sholáthar do dhaoine. Airítear leo sin páirceanna, spásanna oscailte, 
aibhneacha, talamh feirme, páirceanna imeartha, garraí scóir, coillearnacha agus gairdíní 
príobháideacha atá mórthimpeall ár mbailte agus ár sráidbhailte agus scaipthe tríothu. Má tá an 
tairbhe is mó le baint as sócmhainní nádúrtha ba cheart bonneagar glas a chur ar fáil mar chuid 
lárnach d'fhorbairt inbhuanaithe in éineacht le cineálacha eile bonneagair, mar shampla, fóntais 
agus líonraí iompair. 
 
 
2.6 Bonneagar agus Seirbhísí Tacaíochta  
 
Aithnítear sna prionsabail lárnacha go bhfuil gá le hionchur ó sheirbhísí eile chun fís an Phlean 
Forbartha a bhaint amach. Tagraíodh i réamhrá na straitéise lárnaí d’ardchaighdeán na nasc 
iompair i gContae na Mí. Cuirfear le feabhsú cáilíocht bheatha na bpobal sa chontae trí úsáid 
éifeachtach a bhaint as an líonra iompair seo. Beidh earraí á ngluaiseacht go héifeachtúil, rud atá 
riachtanach ar mhaithe le geilleagar láidir agus méadófar rochtain do chuairteoirí chuig an 
gcontae. D’fhonn úsáid an bhonneagair iompair a uasmhéadú, ní mór comhtháthú níos mó idir 
úsáid talún agus iompar a chur chun cinn agus díriú ar a chinntiú go bhfeabhsaítear 
inrochtaineacht mar thoradh ar fhorbairt agus go bhfuil an fhorbairt lonnaithe sna láithreacha is 
inrochtana. Tá an méid sin ag teacht leis na beartais agus na cuspóirí sa straitéis lonnaíochta ina 
ndéantar iarracht lonnaíochtaí a chomhdhlúthú. Léirítear na líonraí agus na conairí iompair sa Mhí i 
Léarscáil 6.1. 
 
Beidh sé bunriachtanach seirbhísí tacaíochta a sheachadadh d’fhorbairt, go háirithe seirbhísí uisce. 
Tá Comhairle Contae na Mí tar éis iarracht a dhéanamh fás a dhíriú i dtreo ionad ina bhfuil cumas 
ar fáil agus déanfaidh sí iarracht leathnú a dhéanamh ar na seirbhísí is gá chun tacú leis an 
straitéis forbartha sa Phlean seo, i gcomhréir le bainistíocht inbhuanaithe acmhainní uisce. 
 
Spriocanna 
 
Éascú a dhéanamh ar sholáthar bhonneagar an Chontae ar bhealach inbhuanaithe agus éifeachtúil 
trína gcuirtear forbairt shóisialta agus gheilleagrach an Chontae chun cinn. 
 
Cumas uisce agus séarachais leordhóthanach a sholáthar chun freastal ar riachtanais an daonra 
amach anseo mar atá leagtha síos sa straitéis lárnach seo, chun úsáid inbhuanaithe acmhainní 
uisce a chinntiú. 
 
Soláthar an bhonneagair iompair riachtanaigh a chur chun cinn agus a éascú ar mhaithe le freastal 
iomlán a dhéanamh ar riachtanais an daonra reatha agus an daonra amach anseo chomh maith 
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leis an éileamh ar fhorbairt gheilleagrach ar bhealach atá inbhuanaithe ó thaobh na timpeallachta 
de. 
 
 
2.7 Ceantair Thuaithe 
 
Léirítear ceantair thuaithe Chontae na Mí i Léarscáil 10.1 agus 2.1. Tugtar cur síos mionsonraithe i 
gCaibidil 10 ar na cineálacha éagsúla ceantair thuaithe atá aitheanta i gContae na Mí i gcomhréir le 
‘Sustainable Rural Housing Guidelines for Planning Authorities’ (An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta 
agus Rialtais Áitiúil, 2005) agus an cur chuige a ghlactar maidir le bainistíocht agus éileamh ar 
thithíocht tuaithe, faoi mar a éilítear sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach. Ainmnítear trí chineál 
ceantair thuaithe sa Mhí. Tugtar achoimre anseo thíos ar thréithe na gceantar sin mar a leagtar 
síos iad i gCaibidil 10.  
 
Ceantar 1 - Ceantair Thuaithe faoi Thionchar Uirbeach Láidir  
Léirítear tréithe na cóngarachta do phurláin nó do dhobharcheantar comaitéireachta Bhaile Átha 
Cliath sa cheantar seo. Tá an daonra ag fás go gasta ann, agus tá fianaise le sonrú de bhrú 
suntasach le haghaidh fhorbairt na tithíochta toisc go bhfuil an ceantar cóngarach do cheantair 
uirbeacha dá leithéid. Áirítear leis an gceantar seo an crios comaitéireachta agus ceantair 
im-uirbeacha8 an chontae, is iad sin na ceantair is mó atá faoi bhrú forbartha ó thaobh tithíocht 
tuaithe aonuaire de. Feidhmíonn na ceantair seo mar áiteanna cónaithe mealltacha do na himircigh 
a thagann isteach sa chontae. 
 
Ceantar 2 - Ceantair Thuaithe Láidre  
Tá leibhéil réasúnta arda cobhsaíochta cónaitheacha sa cheantar seo i gcomparáid le Ceantar 1 
laistigh de struchtúr baile agus sráidbhaile dea-fhorbartha agus sa cheantar tuaithe níos leithne 
mórthimpeall orthu. Tacaítear leis an gcobhsaíocht sin trí bhonn eacnamaíoch talmhaíochta atá 
láidir go traidisiúnta agus is iondúil go mbíonn gníomhaíocht forbartha tithíochta aonair sna 
ceantair sin níos ísle ná mar a bhíonn i gCeantar 1. Is iondúil freisin go mbíonn an ghníomhaíocht 
sin teoranta do cheantair áirithe.  
 
Ceantar 3 - Ceantair Lagbhrú Forbartha  
Clúdaíonn an cineál ceantair seo go leor de na limistéir thiar-thuaidh, thiar agus thiar-theas sa 
chontae. Baineann leibhéal cuibheasach ard cobhsaíochta cónaithí leis an gceantar seo, chomh 
maith le céatadáin teaghlaigh clainne os cionn an mheáin agus rátaí arda fostaíochta talmhaíochta.  
Ina theannta sin, is ann atá an meándlús daonra is ísle. Tá an struchtúr uirbeach is laige sa 
chontae ag an gceantar seo agus ba cheart an beartas tithíochta infheidhmithe a bheith dá réir.  
 
Tacófar le pobail thuaithe trí bhailte beaga, sráidbhailte agus gráigeanna (nód tuaithe) a aithint 
trína gcuirfear deis ar fáil seirbhísí a sholáthar go háitiúil agus go háisiúil dóibh siúd a chónaíonn i 
gceantair thuaithe.  
 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LÁRNACH 17 Tacú le pobail thuaithe trí ionaid ísealaicme a aithint, lena 

n-áirítear bailte beaga, sráidbhailte agus gráigeanna chun ionaid forbartha níos 
inbhuanaithe a sholáthar sna ceantair thuaithe. 

 
 
2.8 Léarscáil na Straitéise Lárnaí 
 

                                                 
8 Is ceantair amuigh faoin tuath iad ceantair im-uirbeacha ina bhfuil leibhéal an-ard coigeartaithe 
uirbigh i gceist. 
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Tá dhá léarscáil (Léarscáil 2.1 agus 2.2) leis an straitéis lárnach seo ina léirítear an fhís a thacaíonn 
leis an straitéis lárnach, lena n-áirítear:  
 

 Conairí fáis lárnacha ina bhfuil na príomhbhailte fáis daonra agus gheilleagraigh lonnaithe. 
Comhfhreagraíonn na conairí sin leis na príomhbhóithre agus na príomh-iarnróid a théann 
tríd an gcontae. Orthu seo tá conair idirnáisiúnta an M1 ar a bhfuil Droichead Átha (Baile 
Mór Fáis I agus Príomh-Ionad Fáis Gheilleagraigh) suite agus conair an M3 ar a bhfuil an 
Uaimh (Baile Mór Fáis I agus Príomh-Ionad Fáis Gheilleagraigh), Ceanannas (Baile Fáis 
Inbhuanaithe Measartha Mór agus Baile Tánaisteach Fáis Gheilleagraigh) agus Dún Búinne 
(Baile Mór Fáis II) suite. Is Baile Tánaisteach Fáis Gheilleagraigh é Dún Búinne freisin, atá 
nasctha le Cill Dhéagláin ar chonair an M2/N2. Ar deireadh, tá purláin Mhaigh Nuad agus 
Chill Choca, Baile Mór Fáis II agus Baile Fáis Inbhuanaithe Measartha Mór faoi seach, 
lonnaithe ar chonair an M4. Léirítear sa léarscáil conas atá Maigh Nuad nasctha le Léim an 
Bhradáin mar Phríomh-Ionad Fáis Gheilleagraigh agus conas a bheidh an Uaimh agus 
Ceanannas ag idirghníomhú mar Príomh-Ionad Fáis Gheilleagraigh.  

 
 An t-ordlathas lonnaíochta uirbí mar atá leagtha síos i dTábla 2.1. 

 
 Bonneagar iompair: Tá roinnt príomhbhealaí náisiúnta agus bóithre tánaisteacha a théann 

trí Chontae na Mí, lena n-áirítear an M1, M/N2, M/N3, M4, M6, N51 agus an N52. Tá na 
bealaí sin agus na bóithre réigiúnacha agus áitiúla ábhartha léirithe. 

 
 Bealaí iarnróid idiruirbeacha agus comaitéireachta: Bealach idir Baile Átha Cliath agus Béal 

Feirste, líne ó Bhaile Átha Cliath go Dún Búinne Thuaigh (an Bealach) go dtí an Bealach, 
líne idir Baile Átha Cliath agus Sligeach agus líne lastais ón Uaimh go Droichead Átha. 

 
 Príomh-shócmhainní oidhreachta an chontae, lena n-áirítear Brú na Bóinne, Teamhair, 

Loch Craobh, Ceanannas agus Baile Átha Troim. Beidh suntas ar leith ag baint leo sin 
maidir le turasóireacht chultúrtha a bhrú chun cinn sa Mhí. 

 
 
2.9 Cuspóirí Criosaithe maidir le hÚsáid Talún 
 
2.9.1 Réamhrá  
 
Is iad seo a leanas na cuspóirí a bhaineann le criosú ar úsáid talún:  
 

1. an méid talún is gá i gcomhair úsáidí talún ainmnithe thar thréimhse an phlean a aithint; 
2. na láithreacha is fearr don talamh sin a aithint, agus; 
3. inghlacthacht nó eile na n-aicmí éagsúla úsáide talún laistigh d’aon chrios ar leith a aithint.  

 
Léirítear cuspóirí rialaithe pleanála na Comhairle do na tailte atá i gceist trí úsáid chuspóirí 
criosaithe ag Comhairle Contae na Mí. Cuirtear é sin i bhfeidhm go príomha i leith ceantair 
uirbeacha agus an cuspóir criosaithe áirithinte iarnróid R1. Leagtar síos sa Straitéis Lárnach, inter 
alia, méid agus láthair na n-aonad cónaitheacha dá ndéanfar foráil in ionaid uirbeacha éagsúla ar 
fud an chontae den chuid is mó. Ní mór don Phlean Forbartha Contae a chinntiú go mbeidh 
dóthain tailte ar fáil chun riachtanais forbartha ionchais, amhail tithíocht, fostaíocht, miondíol, 
bonneagar pobail srl. a chomhlíonadh, agus go bhforbraítear úsáidí den chineál sin ar bhealach 
seicheamhach agus comhordaithe.  
 
Deimhnítear na cuspóirí criosaithe foriomlána a bheidh le cur i bhfeidhm ar leibhéal an chontae i 
bPlean Forbartha an Chontae. Deimhnítear láthair chuspóirí criosaithe laistigh de lonnaíochtaí sna 
pleananna forbartha baile agus sna pleananna limistéir áitiúil laistigh den chreat foriomlán arna 
bhunú ag an bPlean Forbartha Contae.  
 
Leagtar síos na cuspóirí criosaithe úsáide talún a bhaineann le gach plean úsáide talún reachtúil sa 
Chontae sa chuid seo den Phlean Forbartha. Tugtar míniú ann ar na catagóirí úsáide talún a 
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bhaineann le gach ceann de na cuspóirí criosaithe úsáide talún. Fuarthas na cuspóirí agus na 
beartais criosaithe ón Straitéis Lárnach. Léirítear ceithre cinn déag (14) de chuspóirí criosaithe 
talún sa Phlean Forbartha Contae.  
 
2.9.2 Dúshláin 
 
Tá na criosaithe ag eascairt ó luacháil a rinneadh ar chur i bhfeidhm Phlean Forbartha Contae 
2007-2013 inar cuireadh béim ar roinnt saincheisteanna:  
 

 Bhí méadú leanúnach ag teacht ar an líon cuspóirí criosaithe úsáide talún a bhí á gcur i 
bhfeidhm i bpleananna forbartha baile agus i bpleananna limistéir áitiúil aonair.  

 
 Cuireadh an cuspóir criosaithe úsáide talún céanna i bhfeidhm ar gach lonnaíocht is cuma 

cén seasamh a bhí acu sna hOrdlathais Lonnaíochta agus / nó Gheilleagracha. Níor díríodh 
úsáidí sonracha ar ionaid shonracha bunaithe ar a seasamh san Ordlathas Lonnaíochta 
(mais chriticiúil) ná ar a soláthar iompair phoiblí chomparáideach. Tabharfar faoin ábhar 
sin sa Straitéis Forbartha Geilleagraí i gcomhar leis an Straitéis Lárnach.  

 
 Déantar foráil i bhformhór na gcriosuithe úsáide talún do chriosú úsáide talún aonair le 

húsáid theoranta á baint as criosuithe úsáide measctha.  
 

 Ba cheart do chriosuithe úsáide talún forbairt gheilleagrach amach anseo a chur chun cinn 
sa chontae agus forbairtí a éascú sna hearnálacha atá ag teacht chun cinn, amhail 
teicneolaíochtaí glasa, an bhiteicneolaíocht, TCF, taighde agus forbairt, srl. 

 
2.9.3 Straitéis Criosaithe  
 
Tá an straitéis criosaithe fhoriomlán bunaithe ar na prionsabail seo a leanas: 
 

 Ba cheart criosú a dhéanamh ar dhóthain talún chun riachtanais forbartha ionchais an 
gheilleagair agus na sochaí sa chontae a chomhlíonadh laistigh de shaolré an phlean.  

 
 Ba cheart talamh criosaithe a sholáthar ag láithreacha iomchuí sa chontae agus seirbhísí a 

chur ar fáil iontu chun freastal ar an bhfás ionchais ar an daonra thar thréimhse an phlean. 
Ar an gcaoi sin, tabharfar seasamh nua don chontae mar phríomhthiomántóir geilleagrach 
i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath. Aithníodh láthair d’fhorbairt cónaithe bheartaithe agus na 
príomhionaid aitheanta fiontair réigiúnaigh sa Straitéis Lárnach chun na cuspóirí sin a 
bhaint amach.  

 
 Ba cheart criosú a dhearadh chun aicmí áirithe úsáide talún a chur chun cinn i láithreacha 

iomchuí chun cinnteacht áirithe a thabhairt do chónaitheoirí, do ghnóthais agus 
d’fhorbróirí.  

 
 Ba cheart forbairt a spreagadh go ginearálta in ionaid fhadbhunaithe agus coincheapa a 

chur chun cinn maidir le hathfhorbairt ar láithreáin athfhorbraíochta, cur chuige 
seicheamhach agus úsáid éifeachtúil thailte uirbeacha a chinntiú.  

 
 Ba cheart forbairt níos dlúithe a cheadú laistigh d’ionaid sna sraitheanna níos airde de na 

hordlathais lonnaíochta agus gheilleagracha cóngarach do chonairí agus lárphointí iompair 
phoiblí, nó in aice leo, chun an úsáid is mó is féidir a bhaint as iompar poiblí, giniúint agus 
dáileachán turais a íoslaghdú agus forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn. Moltar sa 
straitéis criosaithe breis úsáide a bhaint as criosanna le húsáid mheasctha agus úsáid níos 
lú a bhaint as criosú aonair i gcásanna den chineál sin.  
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2.9.4 Cuspóirí Criosaithe maidir le hÚsáid Talún 
 
Leagtar síos na cuspóirí criosaithe úsáide talún a bhaineann le gach plean úsáide talún reachtúil sa 
Chontae sa chuid seo den Phlean Forbartha. Tugtar míniú ann ar na catagóirí úsáide talún a 
bhaineann le gach cuspóir criosaithe úsáide talún. Fuarthas na cuspóirí agus na beartais criosaithe 
ón Straitéis Lárnach. 
 
Bainfidh na cuspóirí úsáide talún seo leis an athbhreithniú ar gach plean úsáide talún reachtúil i 
gContae na Mí seachas maidir le cuspóir criosaithe “Conair Iarnróid R1” atá infheidhmithe ón dáta 
a bheidh feidhm ag an bPlean Forbartha Contae seo. In éagmais athbhreithnithe ar na cuspóirí 
criosaithe úsáide talún reatha atá i bPleananna Forbartha Baile nó i bPleananna Limistéir Áitiúil 
aonair, beidh na cuspóirí criosaithe úsáide talún reatha fós i bhfeidhm chun oiriúnacht nó mí-
oiriúnacht an phrionsabail a bhaineann le húsáid bheartaithe a mheas. Tá an mhaitrís chriosaithe a 
bhaineann leis na cuspóirí criosaithe úsáide talún ón tréimhse roimh an bPlean Forbartha Contae 
seo (.i. an mhaitrís chriosaithe a bhaineann le Plean Forbartha Chontae na Mí 2007-2013) le fáil in 
Aguisín 3.  
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Tábla 2.8 Cuspóirí Criosaithe maidir le hÚsáid Talún 
Cód an Láithreáin Cuspóir 

A1 Forbairt Chónaithe atá ann cheana Taitneamhachtaí na bpobal cónaithe forbartha a 
chosaint agus a fheabhsú. 

A2 Forbairt Chónaithe nua 

Foráil a dhéanamh do phobail chónaithe nua le 
húsáidí fostaíochta, áiseanna comharsanachta 
agus áiseanna pobail coimhdeacha de réir mar 
is iomchuí do stádas an ionaid san Ordlathas 
Lonnaíochta.  

B1 Lár Sráidbhaile nó Baile / Lárionad 
Tráchtála 

Áiseanna agus úsáidí lár bailte agus lár 
sráidbhailte a chosaint, foráil a dhéanamh dóibh 
agus / nó iad a fheabhsú.  

B2 Páirc Trádstórála Miondíola Foráil a dhéanamh chun páirc trádstórála 
miondíola a fhorbairt. 

C1 Úsáid Mheasctha 
Foráil a dhéanamh chun úsáidí cónaithe agus 
gnó a mheascadh, agus éascú a dhéanamh 
orthu. 

D1 Turasóireacht Foráil a dhéanamh d’áiseanna do chuairteoirí 
agus do thurasóirí agus úsáidí gaolmhara. 

E1 Criosanna Fostaíochta Straitéiseacha 
(Úsáidí Ardteicneolaíochta) 

Deiseanna a éascú do theicneolaíocht 
ardleibhéil agus d’fhostaíocht shuntasach 
bunaithe in oifigí i stíl campais i láithreacha 
ardchaighdeáin inrochtana. 

E2 Fostaíocht agus Fiontar Ginearálta 

Foráil a dhéanamh chun fiontar a chruthú agus 
deiseanna fostaíochta a éascú trí úsáidí 
tionscail, déantúsaíochta, dáileacháin, 
trádstórála agus fostaíochta / fiontair ginearálta 
eile i dtimpeallacht fhisiceach ardchaighdeáin. 

E3 Trádstóráil agus Dáileachán 

Lóistíocht, trádstóráil, dáileacháin agus 
bainistíocht slabhra soláthair a éascú, lena n-
áirítear áiseanna tionscail bainteacha a bhfuil 
rochtain mhaith ar an líonra príomhbhóithre de 
dhíth orthu.  

F1 Spás Oscailte 
Foráil a dhéanamh do spásanna oscailte le 
haghaidh fóntais áineasa gníomhacha agus 
éighníomhacha, agus feabhas a chur orthu. 

G1 Bonneagar Pobail Foráil a dhéanamh i gcomhair áiseanna 
riachtanacha pobail, sóisialta agus oideachais. 

H1 Taitneamhachtaí Suntasacha Ceantair le taitneamhachtaí suntasacha a 
chosaint agus a fheabhsú. 

R1 Conair Iarnróid 
Foráil a dhéanamh do chonair iarnróid 
straitéiseach agus don bhonneagar fisiceach a 
bhaineann leis. 

WL Tailte Bána 
Tailte straitéiseacha a chosaint ó chineálacha 
forbartha míchuí a chuirfeadh bac ar leathnú 
ordúil ionaid uirbigh straitéisigh 
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2.9.5 Úsáidí Incheadaithe agus Úsáidí nach bhfuil Incheadaithe 
 
Tugtar treoir sa chuid seo maidir le hinghlacthacht i bprionsabal úsáidí éagsúla do gach ceann de 
na cuspóirí criosaithe. Féadfar úsáidí eile seachas an phríomhúsáid lena ndearnadh an limistéar a 
chriosú a cheadú ar an gcoinníoll nach bhfuil siad ag teacht salach ar an bpríomhchuspóir 
criosaithe úsáide.  
 
Meastar úsáidí nach liostaítear faoi na catagóirí incheadaithe nó a fhéadfar a bhreithniú gan a 
bheith incheadaithe i bprionsabal agus déanfar úsáidí den chineál sin a mheas de réir a bhfiúntas 
ar leith. Déanfar fairsingiú úsáidí seanbhunaithe agus faofa nach bhfuil ag cloí le cuspóirí criosaithe 
a bhreithniú bunaithe ar a bhfiúntas. 
 
Níl sé i gceist go dtiocfaidh an treoir a thugtar sa chuid seo i gcomharba ar an ngnáthphróiseas 
pleanála. Má thugtar le fios go bhfuil togra ‘incheadaithe’ i gcuspóir criosaithe úsáide talún ar leith, 
níor cheart ar chor ar bith glacadh leis go bhfuil cead á thabhairt ina leith nó go n-éireoidh le 
hiarratas pleanála dá bharr sin. Is faoi Chomhairle Contae na Mí atá sé cinneadh a dhéanamh 
maidir le hiarratais ar leith, agus tógfar san áireamh na beartais agus na cuspóirí níos leithne a 
bhaineann le pleanáil úsáide talún reachtúil lena n-áirítear Caighdeáin agus Treoirlínte um 
Bainistíocht Forbartha, treoracha ón Aire agus fiúntas an togra ar leith.  
 
Úsáidí Incheadaithe  
Is éard is “úsáid incheadaithe” ann ná úsáid atá inghlactha ó thaobh prionsabail de sa chrios 
ábhartha, ach atá faoi réir breithnithe pleanála ar an ngnáthbhealach, lena n-áirítear beartais agus 
cuspóirí atá leagtha síos sa phlean. 
 
Úsáidí a Fhéadfar a Bhreithniú 
Is éard is “úsáid a fhéadfar a bhreithniú” ann ná úsáid a d’fhéadfaí a cheadú dá mbeadh Comhairle 
Contae na Mí sásta go mbeidh an cineál forbartha a mholtar comhoiriúnach leis na beartais agus 
na cuspóirí foriomlána don chrios, nach mbeidh sí ag teacht salach ar na húsáidí ceadaithe agus go 
gcloíonn sí le pleanáil cheart agus le forbairt inbhuanaithe an limistéir. 
 
Maolú ar Chuspóirí Criosaithe i gcás Déanmhais Chosanta 
Spreagann Comhairle Contae na Mí úsáidí atá comhoiriúnach le nádúr Déanmhas Cosanta. I 
gcásanna teoranta áirithe, ar mhaithe le hinmharthanacht fhadtéarmach de Dhéanmhas Cosanta a 
chinntiú, d’fhéadfadh sé nach measfaí é a bheith oiriúnach srianta criosaithe cineálacha, lena 
n-áirítear caighdeáin forbartha láithreáin, a chur i bhfeidhm go dian, ar an gcoinníoll go bhfuil 
athchóiriú ar an gcaighdeán is airde á dhéanamh ar an Déanmhas Cosanta, go bhfuil sainspéis, 
nádúr agus láthair an fhoirgnimh á chosaint agus go bhfuil an úsáid agus an fhorbairt ag teacht le 
beartais i leith caomhnaithe, le pleanáil cheart agus le forbairt inbhuanaithe an cheantair. 
 
Idirchriosanna 
Léirítear na teorainneacha idir cuspóirí criosanna éagsúla i léarscáileanna cuspóra criosaithe 
Phleananna Forbartha na mbailte agus Phleananna Limistéir Áitiúil ar leith. Cé go léirítear na 
húsáidí éagsúla a cheadaítear i ngach crios sna cuspóirí criosaithe, tá sé tábhachtach trasdul 
tobann i scála agus in úsáid a sheachaint ag teorainneacha na gcriosanna úsáide talún atá in aice 
a chéile. I gcás tograí forbartha i gceantair criosaithe atá in aice a chéile, ní mór forbairtí a 
sheachaint a dhéanfadh dochar d’fhóntais an chreasa is íogaire ó thaobh na timpeallachta de. Mar 
shampla, ba cheart aird ar leith a thabhairt ar úsáidí, ar scála agus ar dhlús tograí forbartha i 
gcriosanna atá in aice le ceantair chónaitheacha d’fhonn fóntais na n-áitreabh cónaitheacha sin a 
chosaint. 
 
Nótaí Míniúcháin 
Sna liostaí atá le gach cuspóir criosaithe ina léirítear cibé acu an bhfuil úsáidí áirithe incheadaithe 
nó an bhféadfar iad a bhreithniú, tá sainmhíniú ar na húsáidí seo a leanas:  
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Is éard is Ionad Áise ann ná siopa ar leibhéal amháin, ina ndíoltar bia agus earraí áise eile, ag a 
bhfuil achar díolacháin glan nach mó ná 200 méadar cearnach. 
 
Is éard is Ionad Cúram Sláinte ann ná áitreabh saorsheasaimh (.i. áitreabh nach bhfuil nasctha le 
háitreabh cónaithe) ina mbíonn iliomad seomraí comhairliúcháin de ghnáth agus ina bhféadfadh 
disciplíní sláinte éagsúla a bheith i gceist. 
 
Is cleachtas é Cleachtóir Cúram Sláinte atá á fheidhmiú ag úinéir/áititheoir áitribh chónaithe agus 
atá coimhdeach d’úsáid phríomhúil an áitribh sin mar ghnáth-áit chónaithe. Is iondúil nach mbíonn 
ach aon chleachtóir amháin ag feidhmiú san áitreabh. 
 
Ní chuimsítear oifigí ina soláthraítear seirbhís do bhaill den phobal a thagann ar cuairt chucu, m.sh. 
aturnaetha, seirbhísí airgeadais, gníomhairí eastáit srl. sna húsáidí oifige dá dtagraítear sna 
codanna seo a leanas. Ní chuimsítear cóiríocht oifige atá coimhdeach don phríomh-úsáid, m.sh. 
cóiríocht oifige mar chuid d’áis déantúsaíochta, nuair a thagraítear d’oifig sna codanna seo a 
leanas.  
 
Is éard is Ollmhargadh / Ollstóras ann ná siopa féinseirbhíse ar leibhéal amháin ina ndíoltar bia 
den chuid is mó nó bia le roinnt earraí coimhdeacha nach bia iad le hachar díolacháin glan os cionn 
200 méadar cearnach. 
 
Is éard is Siopa ann ná ionad miondíola comparáide, gan aonaid trádstórais miondíola san 
áireamh. 
 
2.9.6 Príomhchatagóirí Criosaithe Úsáide Talún 
 
A1  Forbairt Chónaithe atá ann cheana 
 
Cuspóir Taitneamhachtaí na bpobal cónaithe forbartha a chosaint agus a fheabhsú. 
 
Treoir 
I gcriosanna A1, is é an cúram is mó a bheidh ar Chomhairle Contae na Mí fóntais na gcónaitheoirí 
seanbhunaithe a chosaint. Cé go mbeadh tograí inlíonta nó athfhorbraíochta inghlactha i 
bprionsabal, bheadh gá le breithniú cúramach a dhéanamh ar chosaint fóntas amhail 
príobháideacht, solas lae/solas na gréine agus treoíocht i dtograí nua. 
 
Sna tailte uile atá criosaithe chun críocha cónaithe, ní cheadófar aon fhorbairt cónaithe ar thailte 
atá faoi réir ag gníomhas tiomantais nó atá sainaitheanta in iarratas pleanála mar spás oscailte 
chun a chinntiú go bhfuil dóthain áiseanna pobail agus áineasa ann d’áitritheoirí an cheantair. 
 
Úsáidí Ceadaithe 
Teach Lóistín / Leaba agus Bricfeasta, Ionad / Áis Pobail, Gníomhaíochtaí Geilleagracha Bunaithe 
sa Bhaile, Tithíocht Chónaithe / Sciath-Thithíocht, agus Seirbhísí Uisce / Seirbhísí Poiblí.  
 
Úsáidí a Fhéadfar a Bhreithniú 
Garraithe Scóir, Bainc ‘Fág Anseo’, Ionad Áise, Saoráid Chúram Leanaí, Oideachas (Bunleibhéal nó 
Dara Leibhéal), Láithreáin Stad / Grúp-Thithíocht, Cleachtóir Cúram Sláinte, Áiseanna Fóillíochta / 
Áineasa / Spóirt, Stáisiún Peitril, Teach Tábhairne, Teach Scoir / Institiúid Chónaithe / Sráidbhaile 
Lucht Scortha, agus Tréidliacht. 
 
A2  Forbairt Chónaithe nua 
 
Cuspóir Foráil a dhéanamh do phobail chónaitheacha nua le húsáidí fostaíochta, áiseanna 

comharsanachta agus áiseanna pobail coimhdeacha de réir mar is iomchuí do 
stádas an ionaid san Ordlathas Lonnaíochta.  
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Treoir 
Déanfar cinneadh maidir leis an dlús iomchuí bunaithe ar gach láithreán ag féachaint do Guidelines 
on Sustainable Residential Development in Urban Areas na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus 
Rialtais Áitiúil agus do láthair an ionaid uirbigh san Ordlathas Lonnaíochta a sholáthraítear sa 
Straitéis Lárnach.  
 
Féadfar cuspóirí áitiúla a chuimsiú i bPleananna Forbartha na mBailte agus i bPleananna Limistéir 
Áitiúil ina ndéanfar iarracht sainghné agus suíomh na gcoimpléacsanna institiúideacha agus na 
bhfoirgneamh oidhreachta i dtograí inlíonta agus athfhorbartha cónaithí, i gcás ina measann 
Comhairle Contae na Mí a leithéid a bheith iomchuí. Beidh suim ar leith ag Comhairle Contae na Mí 
i gcaomhnú na bhfoirgneamh oidhreachta a bhfágann a suíomh agus a dtréithe ailtireachta go 
bhfuil gá le híogaireacht shuntasach in athúsáid nó oiriúnú chun cuspóirí nua. I gcúinsí áirithe, 
beidh sé tábhachtach go ndéanfaí cinneadh maidir le hiarratais ar thograí i gcriosanna den chineál 
sin i gcomhthéacs Máistirphlean / Coimre Forbartha Láithreáin. Ba cheart na doiciméid sin a 
sheoladh isteach i gcomhar le haon iarratais phleanála a éiríonn as.  
Samhlaítear, ar mhaithe le hinbhuanaitheacht, go bhféadfaí úsáid a bhaint as na conairí móra talún 
a sainaithníodh do chuspóir criosaithe úsáide talún A2 sna hionaid lonnaíochta sna sraitheanna 
níos airde (Baile Measartha Mór Fáis agus níos airde mar atá aitheanta sa Straitéis Lárnach) ar 
mhaithe le húsáidí coimhdeacha amhail úsáidí i dtaca le giniúint fosaíochta, áiseanna pobail, 
áiseanna siopadóireachta áitiúla srl. ar an gcoinníoll go mbeidís ar scála oiriúnach agus nach 
gcuirfidís isteach go míchuí ar phríomhúsáid chónaithe na talún. Tá roinnt de na húsáidí a fhéadfar 
a bhreithniú cáilithe ar an mbonn sin.  
 
Sna tailte uile atá criosaithe chun críocha cónaithe, ní cheadófar aon fhorbairt cónaithe ar thailte 
atá faoi réir ag gníomhas tiomantais nó atá sainaitheanta in iarratas pleanála mar spás oscailte 
chun a chinntiú go bhfuil dóthain áiseanna pobail agus áineasa ann d’áitritheoirí an cheantair. 
 
Úsáidí Ceadaithe 
Teach Lóistín / Leaba agus Bricfeasta, Bainc ‘Fág Anseo’, Ionad / Áis Pobail, Ionad Áise, Saoráid 
Chúram Leanaí, Ionad Spraoi / Eachtraíochta do Leanaí, Oideachas (Bunleibhéal nó Dara Leibhéal), 
Láithreáin Stad / Grúp-Thithíocht, Imeachtaí Geilleagracha Bunaithe sa Bhaile, Áiseanna Fóillíochta 
/ Áineasa / Spóirt, Tithíocht Chónaithe /Sciath-Thithíocht, Teach Scoir / Institiúid Chónaithe / 
Sráidbhaile Lucht Scortha, Seirbhísí Uisce / Seirbhísí Poiblí.  
 
Úsáidí a Fhéadfar a Bhreithniú 
Garraithe Scóir, Banc / Institiúid Airgeadais, Oifig Geallghlacadóireachta, Páirc Charbhán, Áis 
Chultúir, Oideachas (Tríú Leibhéal), Ionad Fiontar, Ionad Sláinte, Cleachtóir Cúram Sláinte, Óstán / 
Móstán / Brú, Oifigí <100 méadar cearnach, Oifigí 100 go 1000 méadar cearnach, Stáisiún Peitril, 
Ionad Adhartha Poiblí, Teach Tábhairne, Bialann / Caifé, Ollmhargadh / Ollstóras, Siopa, Ionad 
Mearbhia / Beir Leat, Tréidliacht. 
 
 
B1  Lár Sráidbhaile nó Baile /Lárionad Tráchtála 
 
Cuspóir Áiseanna agus úsáidí lár bailte agus lár sráidbhailte a chosaint, foráil a dhéanamh 

dóibh agus / nó iad a fheabhsú.  
 
Treoir 
Féadfar cuspóirí áitiúla a chuimsiú i bPleananna Forbartha do Bhailte Aonair (an Uaimh, Ceanannas 
agus Baile Átha Troim) agus i bPleananna Limistéir Áitiúil d’ionaid sna sraitheanna níos airde 
(Bailte Fáis Measartha agus níos airde de réir mar a dhéantar foráil dóibh sa Straitéis Lárnach):  
 

 foráil a dhéanamh do leathnú seicheamhach an láir baile atá ann cheana féin  
 foráil a dhéanamh d’ionaid comharsanachta inar féidir cineál agus scála úsáide miondíola 

iomchuí agus úsáidí eile a shonrú.   
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Tá sé i gceist freastal ar fhormhór na n-úsáidí nua tráchtála agus miondíola i mbailte agus i 
sráidbhailte laistigh de thailte B1 a aithníodh don chuspóir criosaithe úsáide talún B1.  
 
Bunaítear prionsabal ginearálta úsáide laistigh de chuspóir criosaithe úsáide talún ar leith sa chuid 
seo den Phlean Forbartha. Ní bheidh aon rud sa chuid seo mar chúis le hionchas go mbeidh scála 
áirithe ionaid miondíola incheadaithe laistigh de cheantar uirbeach ós rud é go mbeidh gnéithe eile 
a leagtar síos sa Chuid maidir leis an Straitéis Miondíola de Chaibidil 4 le tabhairt san áireamh ag 
Comhairle Contae na Mí agus measúnú á dhéanamh ar thograí forbartha miondíola.  
 
Ní bheidh srian ar bith ar an sainmhíniú ar oifig i gcriosanna úsáide talún B1. Cuimseofar le hOifig 
Aicme 2 agus Aicme 3 dá dtagraítear in Part 4 Exempted Development – Classes of Uses atá in 
Second Schedule, Planning and Development Regulations 2001, arna leasú.  
 
Úsáidí Ceadaithe 
Teach Lóistín / Leaba agus Bricfeasta, Banc / Institiúid Airgeadais, Oifig Geallghlacadóireachta, 
Bainc ‘Fág Anseo’, Pictiúrlann, Ionad / Áis Pobail, Ionad Imeachtaí/Comhdhála, Ionad Áise, Saoráid 
Chúram Leanaí, Ionad Spraoi / Eachtraíochta do Leanaí, Áis Chultúir, Halla Damhsa / Club Oíche, 
Oideachas (Bunleibhéal nó Dara Leibhéal), Oideachas (Tríú Leibhéal), Teach Tórraimh, Ionad 
Sláinte, Cleachtóir Cúram Sláinte, Imeachtaí Geilleagracha Bunaithe sa Bhaile, Óstán / Móstán / 
Brú, Áiseanna Fóillíochta / Áineasa / Spóirt, Oifigí <100 méadar cearnach, Oifigí idir 100 agus 
1,000 méadar cearnach, Oifigí >1,000 méadar cearnach, Ionad Adhartha Poiblí, Teach Tábhairne, 
Tithíocht Chónaithe / Sciath-Thithíocht, Bialann / Caifé, Ollmhargadh / Ollstóras, Siopa, Ionad 
Mearbhia / Beir Leat, Struchtúir Teileachumarsáide, Tréidliacht, Seirbhísí Uisce / Seirbhísí Poiblí.  
 
Úsáidí a Fhéadfar a Bhreithniú 
Gnó Talmhaíochta, Stuara Siamsa, Carrchlós (lena n-áirítear Páirceáil agus Taisteal), Bialann 
‘Tiomáin Tríd’, Ionad Fiontar, Ionad Garraíodóireachta, Ospidéal, Díolacháin / Deisiúcháin Mótair, 
Stáisiún Peitril, Gléasra agus Uirlisí ar Cíos, Trádstóras Miondíola, Teach Scoir / Institiúid Chónaithe 
/ Sráidbhaile Lucht Scortha, Fiontar bunaithe ar Eolaíocht agus ar Theicneolaíocht. 
 
 
B2  Páirc Trádstórála Miondíola 
 
Cuspóir  Foráil a dhéanamh chun páirc trádstórála miondíola a fhorbairt. 
 
Treoir 
Is é cuspóir na gcriosanna B2 ná foráil a dhéanamh chun páirceanna trádstórála miondíola a 
fhorbairt. Ceadófar díláithriú ionaid díolacháin gluaisteán ó ionaid neamhoiriúnacha sa lár baile 
agus ar imeall an láir sna criosanna seo, ar an gcoinníoll go bhféadfaí iad a chomhtháthú go 
hoiriúnach laistigh de thogra forbartha foriomlán.  
 
Beidh forbairt pháirceanna trádstórála miondíola faoi réir ag soláthar an bhonneagair fhisiciúil chuí, 
agus, i gcás ina measann Comhairle Contae a leithéid a bheith iomchuí ag an gcéim 
réamhphleanála, i gcomhréir le Máistirphlean ceadaithe. 
 
Úsáidí Ceadaithe 
Pictiúrlann, Siopaí Monarchan, Áiseanna Fóillíochta / Áineasa / Spóirt, Trádstóras Miondíola, 
Struchtúir Teileachumarsáide, Seirbhísí Uisce / Seirbhísí Poiblí. 
 
Úsáidí a Fhéadfar a Bhreithniú 
Bainc ‘Fág Anseo’, Saoráid Chúram Leanaí, Ionad Spraoi / Eachtraíochta do Leanaí, Bialann 
‘Tiomáin Tríd’, Ionad Garraíodóireachta, Díolacháin / Deisiúcháin Mótair, Stáisiún Peitril, Bialann / 
Caifé, Ionad Mearbhia / ‘Beir Leat’, Trádstóráil Mórdhíola / Íoc is Iompair. 
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C1  Úsáid Mheasctha 
 
Cuspóir Foráil a dhéanamh chun úsáidí cónaithe agus gnó a mheascadh, agus éascú a 
dhéanamh orthu. 
 
Treoir 
Ní mheastar cuspóirí criosaithe úsáide talún C1 a bheith iomchuí ach amháin sna hionaid 
lonnaíochta sna sraitheanna níos airde (Bhaile Measartha Mór Fáis agus níos airde mar atá 
aitheanta sa Straitéis Lárnach). 
 
Déanfaidh réiteach pleananna reachtúla úsáide talún don Uaimh, do Dhroichead Átha agus do 
Dhún Búinne9 deiseanna a éascú do ghníomhaíochtaí ard-dlúis le húsáidí measctha trína 
gcruthaítear fostaíochta agus tacófar le leibhéil iomchuí forbartha cónaithe. Beidh na ceantair sin 
lonnaithe in aice le conair iompair phoiblí ardmhinicíochta.  
 
Sainaithníodh criosanna C1 chun forbairtí le húsáidí measctha a spreagadh agus dá bhrí sin beidh 
gá 30% ar a laghad d’achar láithreáin ar bith a chur san áireamh d’fhorbairt tráchtála (neamh-
mhiondíola).  
 
Ní bheidh srian ar bith ar an sainmhíniú ar oifig i gcriosanna úsáide talún C1. Cuimseofar le hOifig 
Aicme 2 agus Aicme 3 dá dtagraítear in Part 4 Exempted Development – Classes of Uses atá in 
Second Schedule, Planning and Development Regulations 2001, arna leasú.  
 
Úsáidí Ceadaithe 
Teach Lóistín / Leaba agus Bricfeasta, Bainc ‘Fág Anseo’, Saoráid Chúram Leanaí, Ionad Spraoi / 
Eachtraíochta, Ionad / Áis Pobail, Ionad Áise, Áis Chultúir, Oideachas (Bunleibhéal nó Dara 
Leibhéal), Oideachas (Tríú Leibhéal), Ionad Fiontair, Ionad Sláinte, Cleachtóir Cúram Sláinte, 
Imeachtaí Geilleagracha Bunaithe sa Bhaile, Óstán / Móstán / Brú, Oifigí <100 méadar cearnach 
Oifigí 100 go 1,000 méadar cearnach, Oifigí > 1,000 méadar cearnach, Stáisiún Peitril, Ionad 
Adhartha Poiblí, Teach Tábhairne, Tithíocht Chónaithe / Sciath-Thithíocht, Bialann / Caifé, Seirbhísí 
Uisce / Seirbhísí Poiblí.  
 
Úsáidí a Fhéadfar a Bhreithniú 
Gnó Talmhaíochta, Stuara Siamsa, Oifig Geallghlacadóireachta, Carrchlós (lena n-áirítear Páirceáil 
agus Taisteal), Pictiúrlann, Ionad Comhdhála / Imeachtaí, Halla Damhsa / Club Oíche, Bialann 
‘Tiomáin Tríd’, Teach Tórraimh, Ionad Garraíodóireachta, Ospidéal, Tionscal – Éadrom, Áiseanna 
Fóillíochta / Áineasa / Spóirt, Díolacháin / Deisiúcháin Mótair, Oifigí >1,000 méadar cearnach, 
Gléasra agus Uirlisí ar Cíos, Teach Scoir / Institiúid Chónaithe / Sráidbhaile Lucht Scortha, Fiontar 
bunaithe ar Eolaíocht agus ar Theicneolaíocht, Siopa, Ollmhargadh / Ollstóras, Ionad Mearbhia / 
Beir Leat, Struchtúir Teileachumarsáide, Tréidliacht, Trádstóráil Mórdhíola / Íoc is Iompair. 
 
 
D1  Turasóireacht 
 
Cuspóir  Foráil a dhéanamh d’áiseanna do chuairteoirí agus do thurasóirí agus úsáidí 
gaolmhara. 
 
Treoir 
Sainaithníodh criosanna D1 chun foráil a dhéanamh d’úsáidí turasóireachta amhail cóiríocht agus 
siamsaíocht. 
 
Úsáidí Ceadaithe 
Teach Lóistín / Leaba agus Bricfeasta, Páirc Charbhán, Ionad Spraoi / Eachtraíochta do Leanaí, 
Ionad/Áis Pobail, Ionad Comhdhála / Imeachta, Ionad Ceardaíochta / Siopa ceardaíochta, Áis 

                                                 
9 Tá gach tagairt do Dhún Búinne sa chuid seo den Phlean Forbartha ag tagairt don Chonair atá leagtha síos i 
bPlean Limistéir Áitiúil 2009 Dhún Búinne, Chluain Aodha agus an Bhealaigh.  
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Chultúir, Óstán / Móstán / Brú, Áiseanna Fóillíochta / Áineasa / Spóirt, Bialann / Caifé, Seirbhísí 
Uisce / Seirbhísí Poiblí.  
 
Úsáidí a Fhéadfar a Bhreithniú 
Stuara Siamsa, Pictiúrlann, Ionad Áise, Saoráid Chúram Leanaí, Áis Chultúir, Halla Damhsa / Club 
Oíche, Oifigí <100 méadar cearnach, Teach Tábhairne, Siopa, Struchtúir Teileachumarsáide.  
 
 
E1  Criosanna Fostaíochta Straitéiseacha (Úsáidí Ardteicneolaíochta) 
 
Cuspóir  Deiseanna a éascú do dhéantúsaíocht / do theicneolaíocht ardleibhéil agus 

d’fhostaíocht shuntasach bunaithe in oifigí i stíl campais laistigh de láithreacha 
ardchaighdeáin inrochtana.  

 
Treoir 
Éascaítear deiseanna do ghnóthais ardchaighdeáin bhreisluacha agus do cheanncheathrúna 
corparáideacha i gcriosanna E1. Tá an méid sin ag cloí le coincheap na bPáirceanna 
Teicneolaíochta agus Eolaíochta den cheathrú Glúin. Samhlaítear go bhfuil láithreacha den chineál 
sin oiriúnach do ghníomhaíocht ard-dlúis le forbairt tráchtála bhainteach lonnaithe cóngarach do 
chonairí iompair phoiblí ardmhinicíochta nó in aice leo. Bainfidh sé seo le tailte iomchuí san Uaimh, 
i nDroichead Átha agus i nDún Búinne. Tá criosanna E1 i bPlean Limistéir Áitiúil Phurláin Mhaigh 
Nuad freisin, cé go bhfuil siad á gcáiliú ag Cuspóir Áitiúil.  
 
Úsáidí Ceadaithe 
Déantúsaíocht Biteicneolaíochta, Lárionaid Glaonna, Saoráid Chúram Leanaí, Ionad Áise, Tionscail 
Éadroma Glasa / Glana, Déantúsaíocht Ardteicneolaíochta, Teicneolaíochtaí Cumarsáide Faisnéise, 
Seirbhísí a Thrádáiltear go hIdirnáisiúnta agus go Náisiúnta, Forbairt Gheilleagrach Eolasbhunaithe, 
Oifigí 100 go 1,000 méadar cearnach, Oifigí >1,000 méadar cearnach, Taighde agus Forbairt, 
Fiontar bunaithe ar Eolaíocht agus ar Theicneolaíocht, Struchtúir Teileachumarsáide, Seirbhísí 
Uisce / Seirbhísí Poiblí. 
 
Úsáidí a Fhéadfar a Bhreithniú 
Ionad Comhdhála / Imeachtaí, Oideachas (Tríú Leibhéal), Ionad Fiontar / Oiliúna, Giomnáisiam, 
Óstán / Árastán, Tionscal – Éadrom, Bialann / Caifé. 
 
 
E2  Fostaíocht agus Fiontar Ginearálta 
 
Cuspóir Foráil a dhéanamh chun fiontar a chruthú agus deiseanna fostaíochta a éascú trí 

úsáidí tionscail, déantúsaíochta, dáileacháin, trádstórála agus fostaíochta / fiontair 
ginearálta eile i dtimpeallacht fhisiceach ardchaighdeáin. 

 
Treoir (Ginearálta) 
Is cúlsoláthar talún tábhachtach iad na tailte E2 le húsáid chun críocha fostaíochta agus ní mór iad 
a chosaint. Déantar iarracht foráil a dhéanamh chun fiontar a chruthú agus deiseanna fostaíochta 
a éascú trí úsáidí tionscail, déantúsaíochta, dáileacháin, trádstórála agus fostaíochta / fiontar 
ginearálta eile i dtimpeallacht fhisiceach ardchaighdeáin, trí thailte E2 a fhorbairt. 
 
Is é an beartas a bheidh ag Comhairle Contae na Mí ná cur chuige níos solúbtha a ghlacadh maidir 
le forbairt de chineál oifige ar scála mór ina bhfuil os cionn 200 méadar cearnach in achar urláir 
foriomlán i gceantair shuntasacha (.i. os cionn 3 heicteár talún atá tearcfhorbartha faoi láthair) de 
chuspóir criosaithe úsáide talún E2 faoi na coinníollacha seo a leanas: 
 

 Máistirphlean a bheith réitithe chun a chinntiú go soláthraítear an bonneagar fisiceach 
riachtanach, dlús agus dearadh iomchuí an leagan amach agus an comhéadan idir na 
húsáidí atá beartaithe agus an fhorbairt reatha. Ba cheart an doiciméad sin a sheoladh 
isteach in éineacht le haon iarratais phleanála a éiríonn as.  
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 Go bhfuil gach próiseas atá á fheidhmiú in aice leis an láithreán, atá i gcrios E2, rangaithe 
mar chineál tionscail éadroim, mar a shainítear é sna Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 
2001-2011, arna leasú; 

 Go bhfuil an láithreán lonnaithe cóngarach do chonair iompair phoiblí agus go bhfuil líonra 
bóithre leordhóthanach ag freastal air, agus; 

 Go bhfuil foráil déanta don iarratas ag Plean Bainistíochta Soghluaisteachta inmharthana, 
atá chun sástacht Chomhairle Contae na Mí agus ina ndéantar soláthar chun sciar sásúil 
taistealaithe a bhaint amach den chóras iompair phoiblí agus phríobháidigh laistigh de 
thréimhse ama oiriúnach. 

 
Ní cheadófar aon oifig ar thailte criosaithe E2 ina mbeidh an oifig (nó an tseirbhís) ag freastal den 
chuid is mó ar bhaill an phobail a thugann cuairt ar an oifig m.sh. aturnaetha, cuntasóirí srl. 
 
 
Catagóir 1  Ionaid Gheilleagracha Phríomhúla agus Thánaisteacha dá ndéantar 

foráil sa Straitéis Lárnach (an Uaimh, Droichead Átha, Dún Búinne, Cill 
Dhéagláin, Ceanannas) 

 
Treoir 
Laistigh d’ionaid i gCatagóir 1, déantar foráil i gcriosanna E2 d’úsáidí tionsclaíochta agus d’úsáidí 
gaolmhara ar an gcoinníoll go gcuirfí an bonneagar fisiceach a bhfuil gá leis ar fáil. Ceadaítear leo 
gur féidir leis an raon iomlán próiseas tionsclaíochta tarlú i suíomh atá dea-dheartha agus 
mealltach ina gcuirtear deiseanna fostaíochta ar fáil. I gceantair thionsclaíocha fhadbhunaithe, 
déanfaidh Comhairle Contae na Mí iarracht a chinntiú go bhfuil úsáidí neamhthionsclaíocha 
teoranta chun cosc a chur le coimhlintí in úsáid talún a d’fhéadfadh a theacht chun cinn.  
 
Úsáidí Ceadaithe 
Gnó Talmhaíochta, Bainc ‘Fág Anseo’, Soláthraithe do Thógálaithe, Carrchlós (lena n-áirítear 
Páirceáil agus Taisteal), Saoráidí CTÉ / Fuinneamh as Dramhaíl, Iosta Breosla Baile, Suiteáil 
Fuinnimh, Gnóthais agus Fiontair Nuathionscanta, Ionad Oiliúna / Fiontair, Siopa Monarcha, 
Seomra Taispeántais Troscáin (i gcás ina bhfuil an táirge a thaispeántar á dhearadh ar an láithreán 
agus sa chás sin amháin), Raon Cairtíní, Tionscal – Ginearálta, Tionscal – Éadrom, Carrchlós 
d’Fheithiclí Troma, Loighistic, Comharchumann / Marglann, Seirbhísiú / Deisiúcháin Mótair, Gléasra 
agus Uirlisí ar Cíos, Saoráid Athchúrsála (Cathartha agus Fóntais), Fiontar bunaithe ar Eolaíocht 
agus ar Theicneolaíocht, Struchtúir Teileachumarsáide, Iosta Iompair, Trádstóráil, Seirbhísí Uisce / 
Seirbhísí Poiblí.  
 
Úsáidí a Fhéadfar a Bhreithniú 
Seamlas, Díchoimeálaí Carr / Clós Conamair, Saoráid Chúram Leanaí, Áis Athchúrsála Dramhaíola 
Tógála agus Scartála, Ionad Garraíodóireachta, Díolacháin Mótair, Oifigí 100 – 1,000 méadar 
cearnach, Stáisiún Peitril, Bialann / Caifé, Tréidliacht, Ionad Athchúrsála / Aistrithe / Sórtála 
Dramhaíola, Trádstóráil Mórdhíola / Íoc is Iompair. 
 
 
Catagóir 2 Bailte Fáis Measartha dá ndéantar foráil sa Straitéis Lárnach (Baile Átha 

Troim, Purláin Chill Choca, Dún Seachlainn) 
 
Treoir 
Ba cheart go bhfreastalófaí ar úsáidí déantúsaíochta agus fiontair ar scála beag nó meánmhéide 
den chuid is mó sna hionaid seo, ionas gur féidir leis an raon iomlán próiseas tionsclaíochta tarlú i 
suíomh atá dea-dheartha agus mealltach. Déanfar freastal ar thionscal bunaithe in oifigí ar scála 
beag go meánmhéide a fhorbairt i mBaile Fáis Measartha ar láithreáin oiriúnacha.  
 
Úsáidí Ceadaithe 
Gnó Talmhaíochta, Bainc ‘Fág Anseo’, Soláthraithe do Thógálaithe, Díchoimeálaí Carr / Clós 
Conamair, Carrchlós (lena n-áirítear Páirceáil agus Taisteal), Saoráidí CTÉ / Fuinneamh as 
Dramhaíl, Iosta Breosla Baile, Suiteáil Fuinnimh, Ionad Fiontair, Gnóthais agus Fiontair 
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Nuathionscanta, Siopa Monarcha, Seomra Taispeántais Troscáin (i gcás ina bhfuil an táirge a 
thaispeántar á dhearadh ar an láithreán agus sa chás sin amháin), Raon Cairtíní, Carrchlós 
d’Fheithiclí Troma, Tionscal – Ginearálta, Tionscal – Éadrom, Loighistic, Comharchumann / 
Marglann, Seirbhísiú / Deisiúcháin Mótair, Oifigí 100 – 1,000 méadar cearnach, Gléasra agus Uirlisí 
ar Cíos, Saoráid Athchúrsála (Cathartha agus Fóntais), Struchtúir Teileachumarsáide, Iosta 
Iompair, Trádstóráil, Seirbhísí Uisce / Seirbhísí Poiblí.  
 
Úsáidí a Fhéadfar a Bhreithniú 
Seamlas, Saoráid Chúram Leanaí, Saoráid Athchúrsála Dramhaíola Tógála agus Scartála, Ionad 
Garraíodóireachta, Díolacháin Mótair, Stáisiún Peitril, Bialann / Caifé, Tréidliacht, Ionad Athchúrsála 
/ Aistrithe / Sórtála Dramhaíola, Trádstóráil Mórdhíola / Íoc is Iompair. 
 
 
Catagóir 3 Lonnaíochtaí Srathacha Níos Ísle (Bailte Beaga agus Sráidbhailte dá 

ndéantar foráil sa Straitéis Lárnach)  
 
Treoir 
Ba cheart go bhfreastalófaí ar dhéantúsaíocht agus ar fhiontair ar scála beag, ina ndírítear ar 
aonaid gorlainne, ceardlanna, tionscail chruthaitheacha, gnóthais bheaga, deisiúcháin, trádstóráil, 
dáileachán, stóras oscailte agus ar ghníomhaíochtaí den chuid is mó sna hionaid seo. Ní 
fhreastalófar ar fhorbairt úsáidí mí-oiriúnacha amhail tionscal bunaithe in oifigí agus miondíol in 
ionaid shrathacha níos ísle. Beidh ar an iarratasóir oiriúnacht na húsáide tionsclaíche troime 
beartaithe laistigh de chuspóir criosaithe úsáide talún den chineál sin a léiriú do Chomhairle Contae 
na Mí.   
 
Úsáidí Ceadaithe 
Gnó Talmhaíochta, Bainc ‘Fág Anseo’, Soláthraithe do Thógálaithe, Iosta Breosla Baile, Ionad 
Fiontair, Gnóthais agus Fiontair Nuathionscanta, Siopa Monarcha, Seomra Taispeántais Troscáin (i 
gcás ina bhfuil an táirge a thaispeántar á dhearadh ar an láithreán agus sa chás sin amháin), Raon 
Cairtíní, Tionscal – Éadrom, Carrchlós d’Fheithiclí Troma, Comharchumann / Marglann, Seirbhísiú / 
Deisiú Mótair, Gléasra agus Uirlisí ar Cíos, Saoráid Athchúrsála (Cathartha agus Fóntais), Struchtúir 
Teileachumarsáide, Iosta Iompair, Trádstóráil, Seirbhísí Uisce / Seirbhísí Poiblí.  
 
Úsáidí a Fhéadfar a Bhreithniú 
Seamlas, Díchoimeálaí Carr / Clós Conamair, Saoráid Chúram Leanaí, Saoráid Athchúrsála 
Dramhaíola Tógála agus Scartála, Ionad Garraíodóireachta, Díolacháin Mótair, Tréidliacht, Ionad 
Athchúrsála / Aistrithe / Sórtála Dramhaíola, Trádstóráil Mórdhíola / Íoc is Iompair. 
 
 
E3  Trádstóráil agus Dáileachán 
 
Cuspóir  Lóistíocht, trádstóráil, dáileacháin agus bainistíocht slabhra soláthair a éascú, lena 

n-áirítear áiseanna tionscail bainteacha a bhfuil rochtain mhaith ar an líonra 
príomhbhóithre de dhíth orthu. 

 
Úsáidí Ceadaithe 
Bainc ‘Fág Anseo’, Carrchlós (lena n-áirítear Páirceáil agus Taisteal), Saoráidí CTÉ / Fuinneamh as 
Dramhaíl, Bainistíocht Dáileacháin agus Slabhra Soláthair, Iosta Breosla, Carrchlós d’Fheithiclí 
Troma, Loighistic, Stóráil Gléasraí, Saoráid Athchúrsála (Cathartha agus Fóntais), Iosta Stórála 
Teileachumarsáide, Iosta Iompair, Trádstóráil, Seirbhísí Uisce / Seirbhísí Poiblí, Trádstóráil 
Mórdhíola / Seirbhís Íoc is Iompair. 
 
Úsáidí a Fhéadfar a Bhreithniú 
Gnó Talmhaíochta, Saoráid Chúram Leanaí, Ionad Garraíodóireachta, Tionscal – Éadrom, Bialann / 
Caifé, Ionad Athchúrsála / Aistrithe / Sórtála Dramhaíola. 
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F1  Spás Oscailte 
 
Cuspóir Foráil a dhéanamh do spásanna oscailte le haghaidh fóntais áineasa gníomhacha 

agus éighníomhacha, agus feabhas a chur orthu. 
 
Úsáidí Ceadaithe 
Carrchlós chun críocha áineasa, Ionad Ceardaíochta / Siopa ceardaíochta, Áis / Ionad Pobail, Áis 
Chultúir, Rotharbhealaí / Féarbhealaí / Forbairt Conaire, Áiseanna Fóillíochta / Áineasa / Spóirt, 
Páirceanna Imeartha, Seirbhísí Uisce / Seirbhísí Poiblí.  
 
Úsáidí a Fhéadfar a Bhreithniú 
Garraithe Scóir, Bainc ‘Fág Anseo’, Saoráid Chúram Leanaí, Ionad Adhartha Poiblí. 
 
 
G1  Bonneagar Pobail 
 
Cuspóir Foráil a dhéanamh i gcomhair áiseanna riachtanacha pobail, sóisialta agus 

oideachais.  
 
Úsáidí Ceadaithe 
  Garraithe Scóir, Carrchlós (lena n-áirítear Páirceáil agus Taisteal), Reilig/Créamatóiriam, Ionad 
Spraoi / Eachtraíochta do Leanaí, Saoráid Chúram Leanaí, Ionad /Áis Pobail, Áis Chultúir, 
Oideachas (Bunleibhéal nó Dara Leibhéal), Oideachas (Tríú Leibhéal) Ionad Sláinte, Ospidéal, 
Fóillíochta / Áineasa / Spóirt, Ionad Adhartha Poiblí, Páirceanna Imeartha, Saoráid Athchúrsála 
(Cathartha agus Fóntais), Seirbhísí Uisce / Seirbhísí Poiblí.  
 
Úsáidí a Fhéadfar a Bhreithniú 
Bainc ‘Fág Anseo’, Teach Tórraimh, Giomnáisiam, Láithreáin Stad / Grúp-Thithíocht, Cleachtóir 
Cúram Sláinte, Tithíocht Chónaithe / Sciath-Thithíocht, Bialann / Caifé, Teach Scoir / Institiúid 
Chónaithe / Sráidbhaile Lucht Scortha, Struchtúir Teileachumarsáide.  
 
 
H1  Taitneamhachtaí Suntasacha 
 
Cuspóir Ceantair le taitneamhachtaí suntasacha a chosaint agus a fheabhsú. 
 
Úsáidí Ceadaithe 
Forbairt Rotharbhealaí / Féarbhealaí / Cosáin, Gníomhaíochtaí áineasa Uiscebhunaithe agus 
Talamhbhunaithe, Spás Oscailte, Gníomhaíochtaí Cultúir.  
 
Úsáidí a Fhéadfar a Bhreithniú 
Both, Bialann, Seomra Tae. 
 

R1  Conair Iarnróid 
 
Cuspóir  Foráil a dhéanamh do chonair iarnróid straitéiseach agus don bhonneagar fisiceach 
a bhaineann leis. 
 
Treoir 
Tá cosaint an bhealaigh dheartha den síneadh ar líne iarnróid Chluain Saileach go Bealach na 
Páirce ar aghaidh chuig an Uaimh éagsúil ó fhormhór na gcuspóirí criosaithe úsáide talún a 
chuimsítear sa Phlean Forbartha seo. Tá úsáid aonchuspóireach ag an gcuspóir áirithe sin, agus is í 
sin ná an bealach deartha a chosaint ó fhorbairt a d’fhéadfadh bac a chur ar a sheachadadh amach 
anseo. Ní gá dá bhrí sin oiriúnacht nó eile úsáidí aonair ar na tailte sin a aithint ós rud é go bhfuil 
sprioc shoiléir ag Comhairle Contae na Mí.  
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Is riachtanas a bheidh ann freisin i bPlean Forbartha na hUaimhe, i bPlean Limistéir Áitiúil Dhún 
Seachlainn agus i bPlean Limistéir Áitiúil Chill Mheasáin foráil a dhéanamh chun bealach beartaithe 
shíneadh na líne iarnróid a chosaint ó fhorbairt a chuirfidh a sheachadadh amach anseo i gcontúirt 
ós rud é go bhfuil cuspóirí criosaithe úsáide talún reatha ann cheana féin ag láthair Chonair 
Iarnróid bheartaithe an R1 laistigh de na hionaid sin. Beidh an chaoi ina ndearna Comhairle Contae 
na Mí measúnú ar an leathnú beartaithe ar lár an bhaile san Uaimh i gcomhar le hIarnród Éireann / 
leis an Údarás Náisiúnta Iompair mar theimpléad chun measúnú a dhéanamh ar thograí forbartha 
aonair fad is atá éagsúlú / leasú na bpleananna úsáide talún reachtúla aitheanta ina leith seo ar 
feitheamh.  
 
 
WL  Tailte Bána 
 
Cuspóir Tailte straitéiseacha a chosaint ó chineálacha forbartha míchuí a chuirfeadh bac ar 

leathnú ordúil ionaid uirbigh straitéisigh  
 
Go dtí seo, tá Tailte Bána le feiceáil in 4 phlean úsáide talún reachtúla atá glactha ag Comhairle 
Contae na Mí. Is iad sin Plean Forbartha na hUaimhe, Plean Limistéir Áitiúil Dhroichead Átha, Plean 
Limistéir Áitiúil Mhaigh Nuad agus Plean Limistéir Áitiúil Dhún Búinne – Chluain Aodha – an 
Bhealaigh. Is tailte straitéiseacha iad sin agus tá siad aitheanta mar thailte bána ionas gur féidir 
cur chuige comhtháite, fadtéarmach a ghlacadh maidir le leathnú ceantair uirbigh. Ní shamhlaítear 
go ginearálta go dtabharfar tograí forbartha chun cinn i rith shaolré an Phlean Forbartha seo do 
thailte den chineál sin. Ní thugtar aon léiriú dá bhrí sin maidir le hoiriúnacht nó mí-oiriúnacht úsáidí 
aonair ar na tailte sin sa Phlean Forbartha seo. Déanfar inghlacthacht thograí sonracha maidir le 
forbairt ar na tailte roimh an am sin, m.sh. leathnú ar ghnó ceadaithe reatha, a mheas de réir a 
bhfiúntas féin. Tá sé riachtanach go gcosnófaí tailte den chineál sin i gcoinne forbairtí a chuirfeadh 
bac ar leathnú ordúil ceantair uirbigh.  
 
Cuireann Comhairle Contae na Mí in iúl sa Straitéis Forbartha Geilleagraí go bhféadfadh deis a 
bheith i nDún Búinne laistigh de Cheantar Cathrach na Tairsí Náisiúnta chun Straitéis Forbartha 
Geilleagraí a chruthú. Cuirfear cur chuige úsáide talún agus iompair comhtháite i bhfeidhm sa 
cheantar seo a d’fhéadfadh a bheith mar chúis le hathmhachnamh ar na Tailte Bána i nDún Búinne 
Thuaidh (an Bealach) laistigh de shaolré an Phlean Forbartha seo.  
 
2.9.7 Cuspóirí Criosaithe Áitiúla 
 
Baineann Cuspóirí Criosaithe Áitiúla le láithreáin / ceantair áirithe laistigh de chatagóir criosaithe 
leathan ina dteastaíonn ón gComhairle cuspóir speisialta a bhaint amach in ainneoin chriosú 
foriomlán an cheantair.  
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh:  
 
1. Criosanna Fostaíochta Straitéiseacha (Úsáidí Ardteicneolaíochta) 

Foráil a dhéanamh do thionscail ardteicneolaíochta / biteicneolaíochta i dtimpeallacht 
ardchaighdeáin ar stíl campais laistigh de cheantar Phlean Limistéir Áitiúil Phurláin Mhaigh 
Nuad. Déanfar iarracht sa chuspóir seo freastal ar ard-úsáidí forbartha, taighde, oifige agus 
déantúsaíochta coimhdeacha. Cuirfear béim ar dhearadh inbhuanaithe agus ar chaighdeán 
aeistéitiúil chun aitheantas agus íomhá chorparáideach a fheabhsú. Tabharfar tús áite do 
Bhainistíocht Soghluaisteachta na bhfostaithe amach anseo agus líon aontaithe na bhfostaithe 
á shocrú ar féidir cóiríocht a sholáthar dóibh i láithreacha áirithe bunaithe ar an úsáid is mó is 
féidir a bhaint as deiseanna iompair phoiblí agus úsáid na nuálaíochta chun an lorg carbóin a 
bhaineann leo a laghdú.  
 
Ní mór measúnú a dhéanamh ar oiriúnacht na dtailte seo chun freastal ar dhianfhorbairt 
bunaithe ar oifigí i gcomhthéacs na Bainistíochta Forbartha.  
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2. Ionad Sonraí cóngarach do Thimpeallán na Rátha, Cill Dhéagláin 
Foráil a dhéanamh chun Ionaid Sonraí a fhorbairt cóngarach do Thimpeallán na Rátha. 
Déanfar iarracht anseo foráil a dhéanamh d’áiseanna ionaid sonraí agus do thionscail 
bhainteacha lonnaithe ar thalamh oscailte ar a bhfuil tírdhreachú suntasach déanta, agus ina 
bhfuil caighdeán ailtireachta ard maidir le leagan amach agus dearadh foirgnimh. Léireofar 
riachtanas soiléir bainteach le próiseas a bheith lonnaithe cóngarach d’ionad sonraí i gcás 
cineálacha fostaíochta seachas iad siúd a bhaineann go díreach le stóráil sonraí.  

 
Is éard is ionad sonraí ann ná áis a úsáidtear chun córais ríomhairí agus comhpháirteanna a 
bhaineann leo, mar shampla córais teileachumarsáide agus stórála, a choinneáil. Is iondúil go 
mbíonn soláthairtí cumhachta iomarcacha nó cúltaca, naisc chumarsáide sonraí iomarcacha, 
córais rialaithe timpeallachta (m.sh. aerchóiriú, trealamh sochta dóiteáin) agus gléasanna 
slándála i gceist leo freisin.  

 
3. Foráil a dhéanamh d’fhorbairt agus do leathnú leanúnach gníomhaíochtaí a 

bhaineann le capaill i Ráth Tó 
Tacaíocht a chur ar fáil agus foráil a dhéanamh d’fheabhsú agus d’éagsúlú an tionscail 
eachaíochta reatha agus na dtionscal bainteach i Ráth Tó atá bunaithe timpeall ar Ráschúrsa 
Thigh na Sióg agus i Tattersalls.  

 
4. Foráil a dhéanamh chun tionscail beaga agus mheánmhéide a fhorbairt i gcóngar 

do Raystown, Ráth Tó 
Foráil a dhéanamh chun tionscail bheaga agus mheánmhéide a fhorbairt ar Bhóthar Chill 
Dhéagláin (an R125) de réir máistirphlean faofa agus ar an gcoinníoll go gcuirfí an bonneagar 
fisiceach riachtanach ar fáil. Ba ceart béim ar leith a bheith sa cheantar seo ar áiseanna agus 
aonaid gorlainne a sholáthar do thionscail nua-thionscanta. Tá sé beartaithe go mbeidh ionad 
fóntais poiblí sa cheantar freisin. Éileoidh Comhairle Contae na Mí go mbeidh Máistirphlean le 
gach iarratas pleanála a dhéanfar maidir le forbairt ar na tailte seo ina ndéanfar cur síos ar 
leagan amach foriomlán an láithreáin agus an fhoirgnimh, prionsabail an deartha agus airde an 
fhoirgnimh, tírdhreachú, céimniú, meascán úsáidí don láithreán, bearta bainistíochta agus 
measúnú ar thionchar tráchta agus socrúcháin seirbhíse. Cuirfear soilsiú poiblí, cosáin agus 
rotharbhealaí ar fáil ar gach bóthar a sholáthrófar mar chuid d’fhorbairt na dtailte. 
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3 – STRAITÉIS LONNAÍOCHTA & TITHÍOCHT 

 
 
3.1 Réamhrá 
 
Is é cuspóir na caibidle seo mionchuntas a thabhairt ar an straitéis lonnaíochta agus ar an 
mbeartas maidir le tithíocht do Chontae na Mí thar shaolré an Phlean Forbartha. Déanann sé 
comhlánú ar aidhmeanna na straitéise lárnaí maidir le pobail inbhuanaithe a chruthú agus cur le 
hacmhainn an chontae chun mais chriticiúil daonra a sholáthar ag suímh straitéiseacha sa Mhí a 
chuirfidh barr feabhais ar bhuntáistí geilleagracha an chontae. 
 
Aithnítear go ginearálta sa straitéis lonnaíochta conas a fhorbrófar na bailte agus sráidbhailte 
éagsúla i gContae na Mí agus an ról a bheidh ag gach cineál lonnaíochta maidir le freastal ar 
fhorbairt shóisialta, gheilleagrach agus cónaithe le linn shaolré an phlean. Ba cheart Caibidil 10 
(Forbairt Tuaithe) a léamh in éineacht leis an gcaibidil seo mar leagtar amach ann an straitéis le 
haghaidh fhorbairt na gceantar tuaithe lena n-áirítear beartas tithíochta do limistéir den sórt sin.  
 
Tá Straitéis Tithíochta curtha le chéile do Chontae na Mí mar chuid d’ullmhúchán an Dréachtphlean 
Forbartha agus tá sé san áireamh in Aguisín 4. San áireamh sa Straitéis Tithíochta, tá anailís ar 
réamh-mheastacháin ar dhaonra na Mí agus ar riachtanais maidir le tithíocht shóisialta 
inacmhainne sa chontae. Tá príomhthorthaí na Straitéise sin le fáil sa chaibidil seo agus is iad atá 
mar bhonn agus mar thaca ag beartas tithíochta an Phlean seo. 
 
 
3.2 Cúlra 
 
Tá fás suntasach tagtha ar dhaonra Chontae na Mí le cúig bliana dhéag anuas, ó 109,732 in 1996 
go 184,135  in 2011. Is ionann é sin agus méadú 68%. Cuid de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath í 
an Mhí agus is aici a bhí an dara ráta ba mhó ó thaobh méadú daonra de idir 2002 agus 2011 .i. 
37%.1 Tá céatadán níos airde de dhaonra Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath sa Mhí anois de bharr 
an mhéadaithe sin. Tháinig méadú ar an gcéatadán sin ó 8.7% in 2002 go 10.2% in 2011. Ós rud 
é go bhfuil sciar níos mó de dhaonra Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath ag cur fúthu sa Mhí anois tá 
sé ríthábhachtach go gcuirfear le tábhacht straitéiseach an chontae an oiread agus is féidir go 
háirithe ó thaobh na próifíle geilleagraí de. 
 
Bhí an-éagsúlacht le sonrú ar fud an chontae san ráta athraithe a bhí ann idir na daonáirimh. Tá 
sonraí faoi athrú an daonra sna toghranna éagsúla sa chontae idir 2002 agus 2011 le fáil i bhFigiúr 
3.12 agus léirítear i dtábla 1 na Toghranna a raibh na rátaí ab airde fáis iontu idir 2006 agus 2011. 
Ní mór a thabhairt faoi deara gur atarraingíodh teorainneacha bhaile na hUaimhe in 2009 rud a 
rinne saobhadh mór ar na figiúirí faoi na hathruithe a tháinig ar Thoghranna na hUaimhe Tuaithe. 
Léirítear i bhFigiúr 3.2 pirimidí daonra na Mí agus an Stáit bunaithe ar Dhaonáireamh na bliana 
2011. 
 
Léirítear i bhFigiúr 1 gur tharla na méaduithe ba mhó fáis ar an daonra in oirthear agus in 
oirdheisceart na Mí, agus gur tharla fás láidir áitiúil in áiteanna san iardheisceart. Tharla fás ar an 
daonra san Uaimh freisin. Mar sin féin, tríd is tríd, tá éagsúlacht ag baint leis an bpatrún forbartha 
ar fud an chontae. Is léir ó Thábla 3.1, cé is moite den Uaimh agus de Chill Dhéagláin (atá i 
dToghroinn Dhomhnach Mór), níl aon lárionad eile ó shraitheanna uachtaracha an ordlathais 
lonnaíochta (.i. Bailte Móra Fáis nó Bailte Fáis Inbhuanaithe Measartha Mór) luaite i measc na 
lárionad is mó fás idir 2006 agus 2011. Nuair a bhíonn daonra scaipthe ann bíonn a lán dúshlán le 
sárú maidir leis an gcaoi is fearr lena chinntiú go mbeidh teacht ag daoine ar sheirbhísí 

                                                           
1 Bhí an ráta fáis ab airde ar fad, 40%, le sonrú i bhFine Gall 
2 Ní mór a thuiscint go bhfuil na sonraí sin bunaithe ar na réamhthorthaí Dhaonáireamh na bliana 2011. Ní 
raibh torthaí deiridh Dhaonáireamh na bliana 2011 le fáil fós ar leibhéal na dtoghcheantar nuair a bhí an 
doiciméad seo á scríobh. 
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riachtanacha. Leagtar béim ar a riachtanaí is atá sé líonra láidir bailte agus sráidbhailte a bheith 
ann ar fud an chontae. Is léir ó phirimidí daonra na Mí agus an Stáit i bhFigiúr 3.2 atá bunaithe ar 
an daonáireamh go bhfuil daonra measartha óg sa Mhí. Tá céatadán i bhfad níos mó den daonra 
idir 30-44 bliain d’aois ná mar atá sa stát go léir. Lena chois sin, tá céatadán níos airde de dhaonra 
na Mí idir 0-14 bliana d’aois freisin. Ní mór pleanáil a dhéanamh le haghaidh áiseanna do leanaí 
agus áiseanna riachtanacha oideachais ós rud é go bhfuil daonra óg sa Chontae. Ós rud é go bhfuil 
céatadán ard de dhaoine d’aois oibre sa chontae beidh sé riachtanach réimse deiseanna 
fostaíochta a sholáthar in áiteanna éagsúla chun pobail inbhuanaithe a thógáil. 
 
Tábla 3.1 Toghranna sa Mhí inar taifeadadh na Rátaí ab Airde Fáis idir 2006-2011 

 2006 2011 % an 
athraithe 

An Uaimh Tuaithe (Is 
Cheantar Uirbeach cuid de) 544 25,017 4,498.7 

An Baile Nua 609 885 45.3 
Crosa Caoil 341 466 36.7 
Caisleán Riocaird 1361 1,849 35.9 
Domhnach Mór 8,408 10,989 30.7 
Cill Chonnagáin 1,605 2,098 30.7 
Baile an Locha 175 223 27.4 
An Bóthar Buí 3,175 4,011 26.3 
Cill Mheasáin 1,162 1,436 23.6 
Steach Maoilín 3,844 4,683 21.8 

 

 
 
Figiúr 3.1: Athrú Daonra i gContae na Mí 2002-2011 
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Figiúr 3.2 Pirimidí daonra na Mí agus an Stáit 
 
Rachaidh an méadú foriomlán a tháinig le déanaí ar an daonra chun sochair na Mí óir beidh sí in 
ann brath ar phobal óg bríomhar le tacú lena forbairt amach anseo. Ba cheart a thabhairt faoi 
deara nach bhfuil an patrún fáis reatha ar fud an chontae ag luí go hiomlán le straitéis lárnach an 
ordlathais lonnaíochta mar atá leagtha amach sa Phlean seo. Dá bhrí sin, meastar go rachadh sé 
chun tairbhe an phlean dá dtacófaí le foirm fáis níos spriocdhírithe in ionaid uirbeacha an chontae, 
d'fhonn mais chriticiúil daonra a bhaint amach i limistéar amháin nó i roinnt ionad nasctha. Tá sé 
tábhachtach go mbeadh an bonneagar tacaíochta sin ar fáil sna hionaid sin, nó go mbeadh 
bonneagar tacaíochta beartaithe dóibh, le freastal ar an bhfás breise agus go ndéanfar tábhacht a 
shannadh dóibh i straitéis gheilleagrach an chontae d'fhonn a chinntiú go bhforbrófar pobail 
inbhuanaithe a mbeidh deiseanna fostaíochta áitiúla acu. Ós rud é gur baile contae agus ionad 
riaracháin í an Uaimh, beidh ról suntasach aici i dtaca leis seo agus príomhionaid eile sa chontae 
ag tacú léi. Chomh maith leis sin, tá sé tábhachtach a chinntiú freisin go leanfaidh ionaid eile orthu 
ag forbairt le freastal ar riachtanais na ndaoine atá ina gcónaí iontu cheana féin. Ba cheart 
socruithe oiriúnacha a dhéanamh chun go bhféadfaidh an fás a bheidh ann sa todhchaí tacú lena a 
leithéid d’ionaid ach gan cur isteach ar chumas na mbailte ainmnithe fás agus mais chriticiúil a 
bhaint amach. 
 
Is mar seo a leanas atá sprioc an Phlean Forbartha i dtaca le daonra agus lonnaíocht. 
 
Straitéis lonnaíochta a chur i bhfeidhm a chothóidh beogacht na bpobal áitiúil i 
gContae na Mí, a thacóidh le forbairt gheilleagrach an chontae agus le bainistiú 
inbhuanaithe acmhainní nádúrtha agus tógtha an chontae. 
 
 
3.3 Beartas Náisiúnta agus Réigiúnach  
 
Cé gurb é Plean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 an príomhdhoiciméad beartais maidir le 
pleanáil áitiúil na Mhí, tá Pleananna Forbartha anois ina gcuid de chreat spáis náisiúnta agus 
réigiúnach de thoradh na nAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011. Chun críocha na 
straitéise lonnaíochta, tá na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 
2010-2022 agus an Straitéis Spáis Náisiúnta an-ábhartha nuair atá patrúin forbartha ar fud an 
chontae agus ról na mbailte agus na sráidbhailte faoi leith á meas. Go háirithe, neartaigh forálacha 
an Achta um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2010 an gaol idir treoirlínte um pleanáil réigiúnach 
agus Pleananna Forbartha. Tá ceanglas reachtúil ann go mbeidh Plean Forbartha Chontae na Mí 
2013-2019 comhsheasmhach leis na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile 
Átha Cliath. 
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Ní mór ceisteanna inbhuanaitheachta níos leithne a chur san áireamh freisin nuair atá straitéis 
agus beartas lonnaíochta á bhforbairt le haghaidh tithíochta i gContae na Mí. I measc doiciméid 
eile a bhaineann go háirithe leis an gcaibidil seo tá 'Taisteal Níos Cliste Eile – Todhchaí an Iompair 
Inbhuanaithe 2009-2012' (An Roinn Iompair, 2009), 'Sustainable Residential Development in 
Urban Areas Guidelines for Planning Authorities' (An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais 
Áitiúil, 2009) ‘Development Plans Guidelines for Planning Authorities’ (An Roinn Comhshaoil, 
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, 2007) agus an Draft Transport Strategy for the Greater Dublin 
Area leis an Údarás Náisiúnta Iompair.  
 
 
3.4 Straitéis Lonnaíochta Chontae na Mí  
 
Ní mór straitéis shoiléir a bheith ann maidir le forbairt na mbailte agus na gceantar uirbeach sa Mhí 
má tá an Contae le bheith in ann a acmhainn gheilleagrach iomlán a bhaint amach. Beidh ról 
tábhachtach ag na bailte agus na príomhcheantair eile maidir le poist agus seirbhísí a sholáthar 
don daonra atá iontu agus do dhaoine atá ag cur fúthu sna ceantair thuaithe mórthimpeall orthu. 
Rachaidh sé chun leas Chontae na Mí struchtúr láidir uirbeach a bheith ann, agus is é aidhm an 
Phlean Forbartha é sin a chur ar fáil. Léirítear i dTábla 3.2 an t-ordlathas lonnaíochta uirbí do 
Chontae na Mí atá i gcomhréir leis an ordlathas réigiúnach atá leagtha amach sna Treoirlínte um 
Pleanáil Réigiúnach. Tá cur síos i gCaibidil 10 ar an mbeartas lonnaíochta le haghaidh cheantair 
thuaithe an chontae. (Déantar Tagairt do na láithreáin Eorpacha (láithreáin Natura 2000) atá i 
ngach ceann de na bailte sin i dTuarascáil Tionchair Natura). 
 
Tábla 3.2 Ordlathas Lonnaíochta do Chontae na Mí. 

An Cineál Lonnaíochta Ionaid 
Baile Mór Fáis I An Uaimh, Purláin Dhroichead Átha 
Baile Mór Fáis II Dún Búinne, Purláin Mhaigh Nuad 

Bailte Fáis Inbhuanaithe Measartha Mór Cill Dhéagláin, Ceanannas, Baile Átha Troim, Purláin 
Chill Choca, Dún Seachlainn3 

Bailte Beaga 
Baile Átha Buí, Baile an Bhiataigh/An Inse/Baile Uí 
Mhornáin Thoir, Damhliag, An Bóthar Buí, An 
Seanchaisleán, Ráth Tó, Steach Maoilín 

Sráidbhailte 

Baile Íomhair, Droichead Chearbhalláin, Carn na 
Ros, Cluain Ioraird, Cluain Aodha, Crosa Caoil, Dún 
Uabhair, Droim Conrach, Baile Ghib, Baile Mhic 
Gormáin, Baile Iúiliáin, Baile an Cheantaigh, Cill 
Bhríde, Cill Dealga, Cill Mhaighneann, Cill Mheasáin, 
Maigh Dearmhaí, Baile Uí Mhornáin/Domhnach 
Cairnigh, Maigh nEalta, an Obair, Ráth Chairn, Ráth 
Moliain, Baile Shláine, Cnoc an Línsigh 

 
Is féidir Contae na Mí a aicmiú de réir an dá fhoréigiúin atá aitheanta sna Treoirlínte um Pleanáil 
Réigiúnach: an Limistéar i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus na Ceantair Chúlchríche. Léirítear 
na limistéir sin i bhFigiúr 3.3. Is iad Toghranna Bhaile Uí Rodáin agus Dhún Búinne na limistéir i 
gContae na Mí atá i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath. Leagtar béim sa Phlean Forbartha seo ó 
thaobh fhorbairt an limistéir sa Mhórcheantar Cathrach de ar chomhdhlúthú lonnaíochtaí agus ar 
chur chun cinn forbartha lena n-éascaítear comhtháthú úsáide talún agus cúrsaí iompair. Tabharfar 
tús áite i gcás codanna tuaithe den Mhórcheantar Cathrach d’úsáid a bhaint astu ar mhaithe le 
talmhaíocht, gairneoireacht agus eachaíocht nó mar áiseanna conláiste. Déanfar iarratais ar 
thithíocht tuaithe a mheas de réir na mbeartas atá leagtha síos i gCaibidil 10, Forbairt Tuaithe. Tá 
an beartas maidir le nóid tuaithe (ar a dtugtar Gráigeanna sa Phlean Forbartha seo) leagtha amach 
freisin i gCaibidil 10. 
 

                                                           
3 Faoi mar atá luaite sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach, beidh Dún Seachlainn ina Bhaile Fáis 
Inbhuanaithe Measartha Mór tar éis cead a bheith faighte i gcomhair ordú iarnróid do Chéim II de Líne 
Iarnróid na hUaimhe, lena n-áirítear stáisiún ag Dún Seachlainn. 
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Tá formhór mór de Chontae na Mí suite sa Cheantar Cúlchríche. Is sna bailte móra a tharlóidh an 
chuid is mó d’fhás an daonra sa cheantar sin agus beidh feidhm ag na bailte móra i gcónaí mar 
mhórionaid seirbhísí le haghaidh na mbailte cóngaracha agus an cheantair thuaithe mórthimpeall. 
Ba cheart do gach baile agus sráidbhailte eile fás ar ráta féinchothaitheach agus inbhuanaithe. 
Príomhacmhainn ríthábhachtach don chontae is ea ról na gceantar tuaithe agus ba cheart tailte 
talmhaíochta agus conláiste a bhainistiú go cúramach d’fhonn a chinntiú go gcosnófar a n-úsáid 
phríomhúil ó chúngach, ó ilroinnt agus ó fhorbairt faoi thionchar ceantar uirbeach. 
 

 
Figiúr 3.3 An Limistéar i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus Ceantair Chúlchríche na 
Mí 
 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 1 A chinntiú go bhforbrófar Contae na Mí i gcomhréir leis an 

ordlathas lonnaíochta atá leagtha amach i dTábla 3.2. Agus é sin á dhéanamh, 
treorófar forbairt go príomha i dtreo na mBailte Móra Fáis atá aitheanta. I gcás 
bailte agus sráidbhailte, éascóidh forbairt comhdhlúthú lonnaíochtaí agus 
comhtháthú úsáide talún agus iompair ar an gcéad dul síos. Nuair is gá ceantair 
uirbeacha a leathnú chun fás a éascú, faoi mar atá leagtha amach sa Phlean 
Forbartha, cuirfear forbairt úsáide measctha chun chinn agus leanfar treoir maidir 
le cur chuige seicheamhach d'fhonn foirm chomhdhlúite uirbeach a chruthú agus 
modhanna inbhuanaithe iompair a éascú. 
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CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 2 A chinntiú go dtarlóidh fás ar fud an chontae ar 
comhchéim le soláthar bonneagair agus seirbhísí riachtanacha, lena n-áirítear 
seirbhísí uisce. Ní dheonófar cead pleanála mura mbeidh an tÚdarás Pleanála sásta 
go bhfuil dóthain acmhainne ar fáil le freastal ar an bhforbairt atá beartaithe. 

 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 3 Iarracht a dhéanamh forbairtí nua a chomhdhlúthú sna 

hionaid uirbeacha atá ann cheana féin sa chuid sin de Chontae na Mí i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath chun foirm uirbeach níos comhdhlúite a chinntiú 
agus lena chinntiú go n-úsáidfear na ceantair thuaithe chun críocha talmhaíochta, 
gairneoireachta agus eachaíochta agus mar áiseanna taitneamhachta faoi réir 
cheanglais POL EAC 13. 

 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 4 Forbairt a dhíriú ar fhás comhtháite, ardchaighdeáin agus 

comhdhlúite na mBailte Móra Fáis atá aitheanta d’fhonn cur ar a gcumas feidhmiú 
mar phríomhionaid fostaíochta agus seirbhíse sa chontae, lena chinntiú go 
bhforbróidh na bailte eile go léir ar ráta inbhuanaithe chun go mbeidh siad in ann 
leathnú ar ráta féinchothaitheach, agus chun tailte talmhaíochta agus áineasa a 
chosaint le haghaidh an phríomhchuspóra atá leagtha síos dóibh. 

 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 5 Forbairt foirmeacha comhdhlúite uirbeacha a spreagadh 

trí theorainneacha forbartha atá ann cheana a chomhdhlúthú agus suímh 
athfhorbraíochta a úsáid de rogha ar leathnú ceantar uirbeach amach faoin tuath 
agus i lonnaíochtaí in aice láimhe. 

 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 6 Aird a thabhairt ar acmhainn an bhonneagair shóisialta, 

nuair atá iarratais ar fhorbairtí cónaithe á meas. Nuair atá  iarratais pleanála á 
ndéanamh le haghaidh 200 aonad cónaithe nó níos, mó beidh sé riachtanach 
tuarascáil a sheoladh in éineacht leo ina n-aithneofar an t-éileamh ar áiteanna 
scoile is dócha a bheidh ann de thoradh an togra mar aon le cumas na scoileanna 
atá ann cheana féin sa chomharsanacht freastal ar éileamh den sórt sin. Beidh sé 
riachtanach freisin iniúchadh a dhéanamh ar an mbonneagar sóisialta agus ar na 
háiseanna pobail atá ar fáil le freastal ar an bhforbairt atá beartaithe. 

 
Tá cur síos sna codanna seo a leanas faoi na róil agus na feidhmeanna atá beartaithe do leibhéil 
éagsúla d’ordlathas lonnaíochta na Mí, mar aon le cuntas níos iomláine de réir mar is gá ar bhailte 
faoi leith.  
 
3.4.1 Bailte Móra Fáis 
 
Tá infheistíocht shuntasach nua le déanamh i gcúrsaí iompair, i ngníomhaíocht eacnamaíoch agus 
tráchtála, agus i dtithíocht sna Bailte Móra Fáis. Feidhmeoidh na bailte sin mar thiomántóirí 
féinchothaitheacha tábhachtacha an gheilleagair réigiúnaigh i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath. 
Bainfidh siad leas as a naisc idirnáisiúnta agus as na naisc ardchaighdeáin a bheidh acu le Cathair 
Bhaile Átha Cliath, agus ag an am céanna beidh siad ag freastal ar gheilleagar áitiúil níos leithne 
agus ag soláthar seirbhísí dó. Is ionaid thábhachtacha iad ó thaobh seirbhísí poiblí de óir tá 
ospidéil, cúirteanna, oifigí Údaráis Áitiúil agus Státseirbhíse suite sna bailte sin. Lena chois sin tá 
cuideachtaí iontu atá á gcur chun cinn ag an Údarás Forbartha Tionscail (ÚFT), mar aon le 
gnólachtaí ardleibhéil miondíola, ionaid fiontair a bhfuil tacaíocht á fáil acu agus Comhlachais 
ghníomhacha Thráchtála. Is rudaí iad sin a chruthaíonn mol láidir tráchtála sa bhaile agus sna 
purláin. 
 
Déantar idirdhealú sa chatagóir ‘Baile Mór Fáis’ idir Bailte Móra Fáis I agus Bailte Móra Fáis II. 
Aithnítear leis an idirdhealú sin an chaoi a mbíonn daonra níos lú agus raon áiseanna níos lú ar fáil 
i Bailte Móra Fáis II.  
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Tá an cur chuige seo i leith na mBailte Móra Fáis sa Phlean Forbartha seo ag teacht le gach rud 
atá leagtha síos sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach. 
 
Cuspóir  
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 7 A chinntiú sa mhéid is indéanta go mbeidh gach ceann de 

na Bailte Móra Fáis leor ann féin, agus go mbeidh fostaíocht, dóthain seirbhísí 
miondíola agus áiseanna sóisialta agus pobail le fáil ann.  

 
3.4.2 Baile Móra Fáis I – An Uaimh agus Purláin Dhroichead Átha 
 
Tá Bailte Móra Fáis I na Mí ina n-ionaid thábhachtacha i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath. Is é 
beartas an Phlean Forbartha na bailte sin a chur chun cinn mar bhailte atá gníomhach ó thaobh an 
gheilleagair de a bhíonn ag tacú leis an limistéar máguaird agus an leas is fearr is féidir a bhaint as 
an gcaoi a bhfuil siad suite ar chonairí ilmhódacha. I gcomhréir leis an gcur chuige seo agus i 
gcomhréir le beartas na dTreoirlínte um Pleanáil Réigiúnach, tá Bhaile Mór Fáis I na hUaimhe agus 
Phurláin Dhroichead Átha á sainiú ag Comhairle Contae na Mí mar na príomhionaid fáis i gContae 
na Mí. I measc fheidhmeanna na mbailte sin, beidh siad mar thiomántóirí geilleagracha réigiúnacha 
i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus ag an am céanna tacófar le gheilleagar áitiúil níos leithne 
agus soláthrófar seirbhísí dó. Déanfar infheistíocht shuntasach nua iontu i gcúrsaí iompair, i 
ngníomhaíocht eacnamaíoch agus tráchtála, agus i dtithíocht. Nuair atá pleanáil á déanamh maidir 
leis An Uaimh agus Droichead Átha, ní mór a chuimhneach go mbeidh 50,000 duine ag cur fúthu 
sna bailte sin sa deireadh thiar. Tá sé sin ríthábhachtach mar cabhróidh sé chun mais chriticiúil a 
bhaint amach iontu. Leagadh béim sna líonta tithe atá leagtha amach sa chroístraitéis ar a 
thábhachtaí is atá sé sin, go háirithe i gcás na hUaimhe ar léiríodh a tábhacht i leithdháileadh na 
n-aonad a tugadh don bhaile. 
 
Bronnadh stádas geilleagrach suntasach ar an Uaimh agus ar Dhroichead Átha i straitéis 
gheilleagrach an Phlean Forbartha, rud a thacaigh leis an gcaoi a bhfuil siad aitheanta sna 
Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach mar phríomhbhailte fáis gheilleagraigh. Is iad na bailte sin na 
príomhionaid gníomhaíochta geilleagraí i gContae na Mí agus ba cheart go mbeidís mar 
chomhartha sóirt de dhinimiceas an gheilleagair atá i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath.  
 
Meastar go bhfuil sé ríthábhachtach go bhforbrófar an ról geilleagrach a sannadh do na bailte sin 
agus go mbeadh sé mar bhunsraith faoina bhfás amach anseo seachas iad a bheith ina mbailte 
dórtúir i gcomhair an Limistéir Uirbigh de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.  
 
Le himeacht aimsire forbróidh na Bailte Móra Fáis I go dtí go mbeidh siad féinchothaitheach agus 
ní mór dóibh fás ar bhealach a thacóidh le baint amach na sprice sin gan cur isteach ar ról na 
lonnaíochtaí agus na réigiún eile. Go háirithe, ba cheart go bhféadfaí comhtháthú a dhéanamh ar 
thalamhúsáid agus ar chúrsaí iompair le linn na forbartha agus go bhfásfadh na bailte ar bhealach 
iomlánaíoch cothrom.  
 
Cuspóir 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 8 An Uaimh agus Phurláin Dhroichead Átha a fhorbairt mar 

phríomhionaid forbartha na Mí agus a chinntiú go fásfaidh na lonnaíochtaí ar 
bhealach atá cothrom agus neamhspleách agus a thacóidh le foirm chomhdhlúite 
uirbeach agus le comhtháthú úsáide talún agus iompair. 
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3.4.3 Bailte Móra Fáis II – Dún Búinne agus Purláin Mhaigh Nuad 
 
Tá Bailte Móra Fáis II i gContae na Mí níos lú ná na Bailte Móra Fáis I ach fós tá fás láidir bríomhar 
ar siúl iontu, tá geilleagar beoga iontu agus tá naisc iompair ardchaighdeáin acu le cathracha agus 
le bailte níos mó. Cé go bhfuil siad níos lú, mar sin féin tá siad tábhachtach toisc go bhfuil siad 
nasctha le Mórcheantar Bhaile Átha Cliath. 
 
Ós rud é go mbeidh Dún Búinne ina lonnaíocht thábhachtach i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, 
beidh ról den chineál céanna aige san ordlathas lonnaíochta is atá ag An Uaimh agus Droichead 
Átha. Beidh sé cosúil leis na Bailte Móra Fáis I toisc go mbeidh sé ina ionad fáis tábhachtach sa 
Chontae, agus cuimseofar leis gníomhaíocht gheilleagrach réigiúnach agus soláthar seirbhísí áitiúla. 
Mar sin féin, ba cheart pleanáil a dhéanamh le haghaidh daonra idir 15,000 agus 30,000 duine a 
bheith ann agus tá sé tábhachtach go gcuirfear seirbhísí nua agus áiseanna nua ar fáil de réir mar 
a thiocfaidh méadú ar an mbaile. 
 
Tá feidhm láidir gheilleagrach ag Dún Búinne freisin cé nach ionann an fheidhm sin agus feidhm na 
hUaimhe agus Dhroichead Átha. Tá Dún Búinne aitheanta mar bhaile tánaisteach fáis 
gheilleagraigh i straitéis gheilleagrach an Phlean Forbartha (agus é nasctha le Cill Dhéagláin). Tá 
ról comhlántach agus tacaíochta ag na bailte sin i leith na hUaimhe agus Dhroichead Átha atá ina 
bpríomhionaid gheilleagracha sa chontae. B’inmhianaithe an rud é na naisc fhisiceacha idir Dún 
Búinne agus Cill Dhéagláin a neartú mar aon le naisc maidir le pleanáil níos comhtháite agus 
comhstraitéisí a bhaint amach chun an leas is fearr a bhaint as an acmhainn atá iontu de bharr a 
stádais mar ionaid nasctha (féach Léarscáil 6.1 chun faisnéis a fháil faoi na naisc iompair a 
d’fhéadfadh a bheith idir an dá bhaile).  
 
Fágann a lán comaitéirí limistéar fáis gheilleagraigh Chill Dhéagláin agus Dhún Búinne le dul go 
Baile Átha Cliath, agus tá sé tábhachtach go ndéanfar an infheistíocht riachtanach i mbonneagar 
tacaíochta, go háirithe maidir le seirbhísí uisce agus fuíolluisce, chun bunsraith a sholáthar do na 
bearta spreagtha geilleagair atá riachtanach.  
 
Tá Maigh Nuad ainmnithe mar Bhaile Mór Fáis II freisin. Is i gContae na Mí atá purláin an bhaile 
suite agus tá sé tábhachtach go bhforbrófar iad ar bhealach oiriúnach le cinntiú go bhforbrófar 
Maigh Nuad ina iomláine ar bhealach inbhuanaithe. 
 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 9 A chinntiú go bhforbrófar Dún Búinne mar ionad 

tábhachtach lonnaíochta i Limistéar Cathrach de chuid Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath agus a chinntiú go bhfásann an lonnaíocht ar bhealach atá cothrom agus 
neamhspleách agus a thacóidh le foirm chomhdhlúite uirbeach agus le 
comhtháthú úsáide talún agus iompair.  

 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 10 A chinntiú go dtacóidh forbairt Mhaigh Nuad le forbairt 

inbhuanaithe an bhaile, ar bhealach a bheidh cothrom, leor ann féin agus a 
thacóidh le foirm chomhdhlúite uirbeach agus le comhtháthú úsáide talún agus 
iompair.  

 
 
 
 



 Caibidil 3 – Straitéis Lonnaíochta & Tithíocht 

3.4.4 Bailte Fáis Inbhuanaithe Measartha Mór – Ceanannas, Baile Átha Troim, Cill 
Dhéagláin, Purláin Chill Choca agus Dún Seachlainn4 
 
Ba cheart go bhfásfaidh gach ceann de na Bailte Fáis Inbhuanaithe Measartha Mór sa chaoi go 
mbeidh siad leor iontu féin agus ba cheart srian a chur leis an leibhéal fáis d’fhonn a chinntiú go 
mbeidh aon mhéadú ar an daonra ar comhchéim le deiseanna fostaíochta, le hacmhainn an 
bhonneagair fhisicigh agus shóisialta agus nach mbeidh an fás bunaithe ar chianchomaitéireacht. 
Beidh forbairt gheilleagrach agus soláthar seirbhíse sna bailte seo ina ngnéithe tábhachtacha nuair 
a bheidh cinneadh á dhéanamh faoi cé chomh hoiriúnach is a bheadh sé tithíocht nua a chur ar 
fáil. Ní mór do na bailte seo réimse iomlán seirbhísí a chur ar fáil le freastal ar na riachtanais 
áitiúla, laistigh den bhaile agus sa cheantar tuaithe máguaird, ach gan patrúin chomaitéireachta 
fada a spreagadh.  
 
Ba cheart leas a bhaint as na deiseanna geilleagracha atá ann mar naisc mhaithe bóithre, 
bonneagar maith sóisialta agus láidreacht mhargadh an tsaothair áitiúil chun raon fiontar a 
mhealladh chun na háite. Ba cheart go mbeadh an oiread sin gníomhaíochta geilleagraí ar siúl is a 
bheadh riachtanach le freastal ar an daonra áitiúil. Tá Ceanannas agus Cill Dhéagláin ainmnithe 
araon mar bhailte tánaisteacha geilleagracha sa straitéis gheilleagrach sa Phlean seo agus sna 
Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach. Tá siad nasctha leis an Uaimh agus le Dún Búinne faoi seach 
agus ba cheart go mbeadh aon mhéadú fostaíochta agus forbairt gheilleagrach i gCeanannas agus 
i gCill Déaglán ag teacht leis an ról sin. Tá ról idirghníomhach tacaíochta ag Baile Átha Troim i leith 
na hUaimhe.  
 
Bíonn a lán comaitéirí ag gluaiseacht amach as limistéar theas na Mí agus tá sé tábhachtach go 
méadófar na hearnálacha fostaíochta agus fiontraíochta i gCill Dhéagláin agus i nDún Búinne atá 
nasctha le chéile chun cianchomaitéireacht a laghdú i gcomhréir leis an straitéis gheilleagrach i 
gCaibidil 4.  
 
Tá ról an-tábhachtach ag an turasóireacht maidir le forbairt Bhaile Átha Troim agus Cheanannais. 
D’éirigh go maith leis an gContae nuair a ainmníodh é mar Phríomhcheantar Oidhreachta na 
hÉireann agus ó tá margú á dhéanamh air faoin teideal sin. Braithfidh an rath sin, áfach, ar 
chaomhnú nádúr intreach na mbailte tábhachtacha amhail Ceanannas agus Baile Átha Troim. Is 
den riachtanas é go dtabharfar urraim do charachtar Cheanannais agus Bhaile Átha Troim mar 
bhailte margaidh agus go gcaomhnófar an carachtar sin, agus go mbeidh aon fhorbairt a dhéanfar 
comhsheasmhach le carachtar na mbailte. 
 
Aithníodh i bPlean Forbartha Chontae na Mí 2007-2013 go raibh sé d’acmhainn ag Dún Seachlainn 
ról a bhaint amach dó féin mar Bhaile Fáis Inbhuanaithe Measartha Mór. Aithníodh é sin sna 
Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 2010 ina bhfuil sé ráite go 
n-aicmeofar an baile mar Bhaile Fáis Inbhuanaithe Measartha Mór nuair a bheidh cead deonta i 
leith ordú iarnróid le haghaidh Chéim II de Líne Iarnróid na hUaimhe, lena n-áirítear stáisiún ag an 
mbaile. Measann Comhairle Contae na Mí go gcaithfidh an baile forbairt ar bhealach atá 
comhsheasmhach le ról Baile Fáis Inbhuanaithe Measartha Mór go dtí go bhfaomhfar an t-ordú 
iarnróid le haghaidh Chéim II .i. go ndíreofar ar fhorbairt féinchothabhálach, comhtháite i 
ndlúthcheantar uirbeach. 
 
Féachtar sa Phlean Forbartha seo do phurláin Chill Choca a fhorbairt ar bhealach cothrom 
inbhuanaithe trína ndéanfar forbairt cónaithe ar chomhchéim le soláthar an phríomh-bhonneagair 
fhisicigh agus shóisialta agus go mbeidh bonn láidir geilleagrach faoin mbaile. 
 
Cuspóir 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
                                                           
4 Faoi mar atá luaite sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach, beidh Dún Seachlainn ina Bhaile Fáis 
Inbhuanaithe Measartha Mór tar éis cead a bheith faighte i gcomhair ordú iarnróid do Chéim II de Líne 
Iarnróid na hUaimhe, lena n-áirítear stáisiún ag Dún Seachlainn. 
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CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 11 A chinntiú go bhforbrófar Bailte Fáis Inbhuanaithe 
Measartha Mór sa chaoi go mbeidh siad leor iontu féin agus go bhfásfaidh an 
daonra céim ar chéim le forbairt an bhonneagair fhisicigh agus shóisialta agus le 
forbairt gheilleagrach. Ba cheart don fhorbairt tacú le dlúthfhoirm uirbeach agus le 
comhtháthú a dhéanamh ar úsáid talún agus cúrsaí iompair. 

 
3.4.5 Bailte Beaga - Baile Átha Buí, Baile an Bhiataigh/An Inse/Baile Uí Mhornáin 

Thoir, Damhliag, An Bóthar Buí, An Seanchaisleán, Ráth Tó, Steach Maoilín 
 
Tá tréithe éagsúla ag baint le Bailte Beaga i gContae na Mí agus is féidir difríochtaí a shonrú sna 
tosca a raibh tionchar acu ar a bhfás. Aithnítear é sin sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach. 
Áirítear ar na cineálacha bailte beaga atá sa Mhí bailte comaitéireachta áitiúla atá suite cóngarach 
d'ionaid níos mó agus bailte beaga miondíola atá suite i bhfad ó limistéir chomaitéireachta Bhaile 
Átha Cliath agus a bhfuil traidisiún láidir trádála acu agus iad ag freastal ar chúlchríoch mhór 
thuaithe. Samplaí den an chineál sin lonnaíochta iad an Seanchaisleán agus Baile Átha Buí. Tá siad 
tar éis forbairt ar bhealach níos neamhspleáiche agus níos áitiúla faoi thionchar bhailte móra na Mí 
agus iad an-ghníomhach ó thaobh geilleagair de. Leanfaidh Comhairle Contae na Mí ar aghaidh á 
spreagadh le forbairt ar an mbealach sin. Tá bonn láidir tionsclaíoch dúchasach san Seanchaisleán 
go háirithe. Cé go bhfuil an baile gar do theorainn na Mí, tá an-tionchar aige ar an limistéar 
mórthimpeall air a shíneann isteach sa Chabháin agus san Iarmhí. 
 
Tá Bailte Beaga eile sa Mhí, mar shampla Ráth Tó, Steach Maoilín agus Baile an Bhiataigh / An 
Inse / Baile Uí Mhornáin Thoir forbartha go príomha mar bhailte dórtúir agus comaitéirí ag 
gluaiseacht uathu go Baile Átha Cliath den chuid is mó. Ba mhór an chabhair d’fhorbairt Steach 
Maoilín in Oirthear na Mí le blianta beaga anuas suíomh an bhaile gar don M1 agus gar do Bhaile 
Átha Cliath.  
 
Ní mór srian a chur feasta le patrún forbartha bunaithe ar chomaitéireacht sna bailte sin agus 
caithfidh sciar níos mó den fhás áitiúil tarlú sna Bailte Beaga. Cuirtear san áireamh leis sin an chaoi 
nach bhfuil aon cheann de na Bailte Beaga ainmnithe mar ionad straitéiseach sna Treoirlínte um 
Pleanáil Réigiúnach agus cuirfear deis ar fáil leis chun an bonneagar agus na háiseanna áitiúla a 
chomhdhlúthú le freastal ar mhuintir na háite agus éascú a dhéanamh ar chruthú pobail níos 
inbhuanaithe faoi mar atá beartaithe i straitéis lárnach an Phlean Forbartha seo. Ní mór, dá bhrí 
sin, go mbeadh an leithdháileadh ó thaobh fás teaghlaigh de sna Bailte Beaga oiriúnach don 
leibhéal seo san ordlathas agus ní mór a chinntiú nach spreagfaí forbairt bhreise chomaitéireachta. 
 
Tharla fás a bhain le forbairt comaitéireachta i nDamhliag san am atá thart, ach tá méadú tagtha 
ar obair thionsclaíoch sa pháirc ghnó sa bhaile freisin. Ba cheart an méadú sin a spreagadh chun 
go mbeadh sciar níos mó fostaíochta áitiúla ann, ag teacht le ról an Bhaile Bhig.  
 
Tá sé de bhuntáiste ag an mBóthar Buí go bhfuil sé suite taobh leis an M4 agus go bhfuil nasc 
iarnróid aige freisin. Cuireadh síneadh leis na háiseanna páirceála ag an stáisiún traenach le blianta 
beaga anuas. Ba cheart deiseanna a thapú chun an leas is mó a bhaint as an mbonneagar iompair 
phoiblí agus ba cheart comhtháthú níos mó ar úsáid talún agus ar chúrsaí iompair a chur chun 
cinn. Mar sin féin ní mór é seo a bhainistiú lena chinntiú go bhforbrófar an baile ar bhealach 
cothrom, ag soláthar fostaíochta go háitiúil seachas daoine a bheith ag taisteal amach as an mbaile 
le dul ag obair, fiú má bhaineann siad leas as iompar poiblí. 
 
Tá fás mór tagtha ar Ráth Tó le blianta beaga anuas, rud a chuir brú suntasach ar an mbonneagar 
agus ar sholáthar seirbhísí. Níor fhás an fhostaíocht áitiúil ar comhchéim le fás an daonra. Tá tús 
áite á thabhairt sa ghearrthéarma d’fhorbairt níos cothroime a spreagadh sa bhaile, an bonneagar 
sóisialta a leathnú agus deiseanna fostaíochta áitiúla a chur chun cinn. Áiríodh Ráth Tó sna 
Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach mar bhonn fostaíochta toisc lucht oibre oilte a bheith ann. 
 
Is é cur chuige ginearálta an Phlean Forbartha do Bhailte Beaga ná fás a bhainistiú ag teacht le 
cumas na seirbhísí áitiúla freastal ar an bhfás agus éileamh áitiúil a shásamh. Meastar go lonnófar 
gnóthaí atá measartha beag i mBailte Beaga mar aon le gnóthaí a bhfuil maoiniú á fháil acu ó 



 Caibidil 3 – Straitéis Lonnaíochta & Tithíocht 

fhoinsí áitiúla. Mar sin féin, ba cheart deiseanna infheistíochta eile a mheas agus tacaíocht a 
thabhairt dóibh má tá siad inbhuanaithe, ag teacht le méid agus le seirbhísí an bhaile. Is dócha gur 
miondíol áise an phríomhchatagóir áise a bheidh ann, agus go mbeidh ollmhargadh beag agus 
b’fhéidir ionaid áitiúla ag freastal ar an mbaile féin agus ar an gceantar áitiúil mórthimpeall. 
 
I gcomhréir leis an treoir atá sna Sustainable Residential Development Guidelines for Planning 
Authorities (An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, 2009), i gcás na mBailte Beaga 
go léir, níor cheart tríd is tríd go gcuirfeadh aon togra faoi leith maidir le forbairt cónaithe laistigh 
d’aon bhaile níos mó ná 15% leis an stoc tithíochta atá ann cheana féin (lena n-áirítear aonaid 
cheadaithe) i rith shaolré an Phlean Forbartha. 
 
Bhí sprioc leagtha síos i bPlean Forbartha Chontae na Mí 2007-2013 a d’éiligh gur cheart go 
mbeadh 25% de gach forbairt nua il-tithe i mBailte Beaga curtha in áirithe do dhaoine ar den 
chontae iad. Níl an cuspóir sin san áireamh sa Phlean seo. Ina áit sin, is trí leithdháileadh oiriúnach 
tithe a thabhairt do gach baile faoi leith a dhéantar iarracht a chinntiú go bhfreastalaíonn fás an 
daonra i mBailte Beaga ar an bhfás atá ag teacht ar an daonra sa bhaile féin faoi mar atá leagtha 
amach sa straitéis lárnach. 
 
Cuspóirí  
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 12 A chinntiú go bhforbraíonn Bailte Beaga le freastal ar 

fhorbairt a eascraíonn go háitiúil agus go dtarlaíonn an fás ar comhchéim le 
seirbhísí áitiúla, bonneagar agus éileamh.  

 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 13 A chinntiú go bhfásann Bailte Beaga ar bhealach atá 

cothrom agus féinchothaitheach agus a thacóidh le foirm chomhdhlúite uirbeach 
agus le comhtháthú úsáide talún agus iompair. 

 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 14 A chinntiú i gcás Bailte Beaga nach gcuirfidh aon togra 

faoi leith maidir le forbairt cónaithe níos mó ná 15% leis an stoc tithíochta atá ann 
cheana féin (lena n-áirítear aonaid cheadaithe) i rith shaolré an Phlean Forbartha. 

 
3.4.6 Sráidbhailte – Baile Íomhair, Droichead Chearbhalláin, Carn na Ros, Cluain 

Ioraird, Cluain Aodha, Crosa Caoil, Dún Uabhair, Droim Conrach, Baile Ghib, 
Baile Mhic Gormáin, Baile Iúiliáin, Baile an Cheantaigh, Cill Bhríde, Cill Dealga, 
Cill Mhaighneann, Cill Mheasáin, Maigh Dearmhaí, Baile Uí Mhornáin/Domhnach 
Cairnigh, Maigh nEalta, An Obair, Ráth Chairn, Ráth Moliain, Baile Shláine, Cnoc 
an Línsigh 

 
Bíonn suas le 1,000 duine ag cur fúthu de ghnáth sna lonnaíochtaí sin ar a dtugtar sráidbhailte. 
Freastalaíonn na hionaid sin atá aitheanta mar Shráidbhailte i gContae na Mí ar cheantar tuaithe 
níos lú ná mar a dhéanann na bailte atá ar shraitheanna uachtair an ordlathais, agus cuireann siad 
seirbhísí tábhachtacha áitiúla ar fáil agus bíonn roinnt fiontair thuaithe ar mhionscála le fáil i roinnt 
sráidbhailte den chineál sin. Ní mór an leibhéal fáis i sráidbhailte a bhainistiú thar shaolré an 
Phlean seo, le go bhfreastalóidh siad ar riachtanais áitiúla agus nach leathnóidh siad amach go 
tapa, ar bhealach a chuirfeadh brú ar sheirbhísí agus ar an timpeallacht agus a d’fhéadfadh níos 
mó deiseanna comaitéireachta a sholáthar.  
 
Cinnteoidh forbairt na Sráidbhailte go gcruinneofar an daonra, na seirbhísí agus poist in áiteanna a 
bhfuil rochtain réasúnta maith orthu ó bhailte in aice láimhe. Má bhíonn an daonra cruinnithe le 
chéile, beidh seirbhísí mar iompar poiblí, miondíol, bunscoileanna agus scoileanna iar-
bhunoideachais níos inbhuanaithe agus éascófar méadú na bhfiontar beag tuaithe agus sa chaoi 
sin cruthófar pobail inbhuanaithe sna hionaid sin. Tá an cur chuige sin ag teacht le cur chuige na 
dTreoirlínte um Pleanáil Réigiúnach. Tá sé i gceist go bhfeidhmeoidh gach ceann de na 
lonnaíochtaí sin mar ionaid i gcomhair forbairt shuaithinseach cónaithe a bheidh tiomáinte ag 
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ardchaighdeáin. Ba cheart go mbeadh gach cineál forbartha (.i. forbairtí cónaithe, tráchtála srl.) ag 
teacht le nádúr an tsráidbhaile atá i gceist. Meastar go bhfuil sé sin ríthábhachtach chun an 
oidhreacht an chontae a chosaint. Is díol suntais roinnt Sráidbhailte toisc an oidhreacht thógtha 
atá iontu, mar shampla Baile Shláine, Maigh nEalta, Maigh Dearmhaí, Cnoc an Línsigh. Tá sé 
ríthábhachtach caighdeán na timpeallachta uirbí a chosaint má tá an oidhreacht seo le cosaint 
agus an leas is fearr le baint as an acmhainn atá inti ó thaobh na turasóireachta de. 
 
Tríd is tríd, tá dhá chineál Sráidbhaile le feiceáil sa Mhí – sráidbhailte comaitéireachta agus príomh-
shráidbhailte. Bíonn na sráidbhailte comaitéireachta suite cóngarach do Bhaile Átha Cliath nó gar 
do phríomhbhealaí isteach sa Chathair nó do bhailte móra fáis. Léiríonn an cineál forbartha a 
rinneadh go dtí seo an stádas atá acu agus tharla fás an-tapa in go leor acu agus bhí brúnna móra 
orthu dá bharr. Ba cheart fás na sráidbhailte sin a chiorrú nó a chosaint ionas nach ngníomhóidh 
siad mar chatalaíoch ag éascú méadú leanúnach ar phátrúin fáis nach bhfuil inbhuanaithe. Samplaí 
maithe de lonnaíochtaí den chineál sin iad na sráidbhailte i nDeisceart agus in Oirthear na Mí agus 
sráidbhailte atá suite ar conairí iompair go Baile Átha Cliath agus chuig bailte móra eile m.sh. Baile 
Uí Mhornáin/Domhnach Cairnigh, Dún Uabhair, Baile Iúiliáin, Cluain Ioraird agus Baile an 
Cheantaigh. 
 
Is iondúil go mbíonn príomh-shráidbhailte suite níos faide ó príomhbhailte agus ó ionaid de ghnáth 
agus bíonn príomhról áitiúil acu maidir le seirbhísí a sholáthar do mhuintir na tuaithe mórthimpeall 
orthu agus do mhuintir na sráidbhailte in aice láimhe. Feidhmíonn siad i ndáiríre mar ionaid 
seirbhíse tuaithe agus tá ról ríthábhachtach acu maidir le pobail tuaithe a chaomhnú. Sráidbhailte 
den sórt sin iad go leor de na sráidbhailte i dTuaisceart agus in Iarthar na Mí m.sh. Droichead 
Chearbhalláin, Ráth Chairn agus Baile an Ghib. Tabharfar tacaíocht san am atá le teacht d’fhorbairt 
sráidbhailte den sórt sin mar ionaid thábhachtacha áitiúla le haghaidh seirbhísí agus d’fhorbairt 
fiontar áitiúil, ach measfar nach fás oiriúnach é aon fhás nach bhfuil ag teastáil le freastal ar 
riachtanais áitiúla nó a chruthódh patrúin chomaitéireachta neamh-inbhuanaithe.  
 
I bPlean Forbartha Chontae na Mí 2007–2013 faoi mar a ghlacadh leis, tá Dún Búinne agus Cluain 
Aodha aicmithe mar lonnaíocht shingil amháin chun críocha an ordlathais lonnaíochta agus ó 
thaobh leithdháileadh daonra agus líonta tithe. Ullmhaíodh Plean Limistéir Áitiúil ar bhonn 
comhpháirteach in 2009 do Dhún Búinne, Chluain Aodha agus an Bealach.  Chun críche an Phlean 
Forbartha sin, déanfar idirdhealú idir Cluain Aodha agus Dún Búinne/ Dún Búinne Thuaidh (an 
Bealach). Cuirfidh sin deis ar fáil maidir le cur chuige níos spriocdhírithe a bheith ann maidir le 
dáileadh líonta tí sa limistéar, agus cuirfear san áireamh go bhfuil líne iarnróid ag freastal ar Dhún 
Búinne anois agus gur cheart go gcinnteodh forbairt go méadódh Dún Búinne ar bhealach 
comhtháite sa chaoi go mbainfear an tairbhe is mó agus is féidir ón mbonneagar sin agus go 
gcuirfear iompar poiblí chun cinn. 
 
I gcomhréir leis an treoir atá sna Sustainable Residential Development Guidelines for Planning 
Authorities (An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, 2009), i gcás na Sráidbhailte 
go léir, níor cheart tríd is tríd go gcuirfeadh aon togra faoi leith maidir le forbairt cónaithe laistigh 
d’aon bhaile níos mó ná 15% leis an stoc tithíochta atá ann cheana féin (lena n-áirítear aonaid 
cheadaithe) i rith shaolré an Phlean Forbartha. 
 
Bhí sprioc leagtha síos i bPlean Forbartha Chontae na Mí 2007–2013 a d’éiligh gur cheart go 
mbeadh 30% de gach forbairt nua il-tithe i Sráidbhailte curtha in áirithe do dhaoine ar den chontae 
iad. Níl an cuspóir sin san áireamh sa Phlean seo. Ina áit sin, is é an cur chuige atá ann lena 
chinntiú go bhfreastalaíonn fás an daonra i Sráidbhailte ar fhás nádúrtha dhaonra na háite ná líon 
tithe oiriúnach a thabhairt do gach sráidbhaile, faoi mar atá leagtha amach sa straitéis lárnach. 
 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
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CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 15 A chinntiú go bhfreastalaíonn Sráidbhailte i gContae na Mí 
ar an gceantar áitiúil maidir le soláthar seirbhíse. Bainisteofar fás an daonra i 
sráidbhailte amach anseo lena chinntiú nach spreagfaidh sé patrúin 
chomaitéireachta neamh-inbhuanaithe.  

 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 16 A chinntiú go bhfásann Sráidbhailte ar bhealach atá 

cothrom agus féinchothaitheach agus a thacóidh le foirm chomhdhlúite uirbeach 
agus le comhtháthú úsáide talún agus iompair. 

 
CUSPÓIR: STRAITÉIS LONNAÍOCHTA 17 A chinntiú i gcás Sráidbhailte nach gcuirfidh aon togra faoi 

leith maidir le forbairt cónaithe níos mó ná 15% leis an stoc tithíochta atá ann 
cheana féin (lena n-áirítear aonaid cheadaithe) i rith shaolré an Phlean Forbartha. 

 
3.5 An tOrdlathas Lonnaíochta agus Fás an Daonra sa Mhí sa Todhchaí. 
 
Tá leithdháileadh fáis an daonra sa Chontae thar shaolré an Phlean leagtha síos sa straitéis lárnach 
ar bhealach a dhéanann comhlánú ar an ordlathas lonnaíochta. 
 
Rinneadh treisiú ar stádas na mBailte Móra Fáis atá ar bharr an ordlathais trí leagan síos gurb 
iontu siúd a tharlóidh sciar suntasach d'fhás an daonra. Go háirithe, tacaítear le ról na hUaimhe 
mar phríomhionad fáis an Chontae agus leis an ngá atá le mais chriticiúil a bhaint amach sa bhaile 
chun feabhas a chur ar a phróifíl gheilleagrach. Is é Dún Búinne an t-aon Bhaile Mór Fáis i 
Limistéar Uirbeach Bhaile Átha Cliath atá suite go hiomlán i gContae na Mí. Tá ról suntasach aige 
sa straitéis gheilleagrach agus chuaigh an infheistíocht a rinneadh le déanaí in áiseanna iompair 
phoiblí chun tairbhe an bhaile. Deis iontach is ea an chaoi ar féidir an baile a leathnú amach trí 
chomhtháthú a dhéanamh ar úsáid talún agus ar chúrsaí iompair. Tá sé beartaithe sa straitéis 
lárnach go dtreorófar an daonra chuig Dún Búinne agus is é an aidhm atá leis sin ná an deis sin a 
thapú agus tacú leis an ról a shamhlaítear don bhaile san ordlathas lonnaíochta. 
 
Tá na Bailte Fáis Inbhuanaithe Measartha Mór le leanúint ar aghaidh ag leathnú ar bhonn cothrom. 
Is i gCill Dhéagláin a tharla an fás ba threise san earnáil gheilleagrach le blianta beaga anuas, ó 
tógadh limistéar nua láir an bhaile agus ó leathnaíodh na heastáit thionsclaíocha. Dá bhrí sin, fuair 
sé an leithdháileadh ab airde i measc na mBailte Fáis Inbhuanaithe Measartha Mór. Cuirfidh na 
leithdháiltí a thabharfar do na bailte eile atá ar an leibhéal seo ar a gcumas leanúint ar aghaidh ag 
leathnú ach é sin a dhéanamh ar ráta a chuireann san áireamh an gá atá le seirbhísí a mhéadú de 
réir mar a fhásann na bailte sin. 
 
Déanann leibhéal fáis atá beartaithe maidir le Bailte Beaga éagsúla treisiú ar a bhfuil sa straitéis 
lonnaíochta. Níl foráil sa straitéis lárnach go gcruthófar líon suntasach tithe nua sna hionaid sin atá 
tar éis fás ar bonn comaitéireachta m.sh. An Inse/Baile an Bhiataigh/Uí Mhornáin Thoir agus 
Steach Maoilín. Spreagfar bailte a d’fhorbair ar bhonn níos áitiúla agus níos inbhuanaithe leanúint 
ar aghaidh ag forbairt ar an mbealach sin agus meastar go bhfuil sé ar a gcumas freastal a 
dhéanamh ar dhaonra níos mó m.sh. Baile Átha Buí agus an Seanchaisleán.  
 
Tá an leibhéal fáis a shanntar do na Sráidbhailte éagsúla á bhainistiú d’fhonn cur ar chumas na 
n-ionad sin ar tharla forbairt shuntasach bunaithe ar chomaitéireacht iontu iad féin a 
chomhdhlúthú agus a n-aire a dhíriú ar earnálacha mar áiseanna sóisialta nár forbraíodh ar an ráta 
céanna is a ndearnadh ar thithíocht. Sa chaoi sin, éascófar forbairt pobal a bheidh níos cothroime 
agus níos inbhuanaithe. 
 
3.6 Tithíocht 
 
3.6.1 Réamhrá 
 
Sa chuid seo den Straitéis Lonnaíochta agus den Chaibidil Tithíochta, leagtar amach na beartais 
agus na cuspóirí maidir le soláthar tithíochta agus cruthú pobal inbhuanaithe, chun athrú a 
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dhéanamh ar limistéir laistigh de Chontae na Mí chun go mbeidh siad ina bpobail ghníomhacha, 
bhríomhara agus go leanfaidh siad ar aghaidh mar sin san am atá le teacht. 
 
Tá an Straitéis Tithíochta le fáil in Aguisín 4. Tá beartais náisiúnta agus reachtaíocht mar bhonn 
taca fúithi agus tá sí le cur i bhfeidhm ag an am céanna is atá an Plean Forbartha. Tá an Straitéis 
Tithíochta i gcomhréir leis an Straitéis Lárnach agus leis an straitéis lonnaíochta atá leagtha amach 
sa Phlean Forbartha. Tá príomhphointí na Straitéise Tithíochta leagtha amach i gCodanna 3.6.2 – 
3.6.5 thíos. 
 
3.6.2 Fís agus Aidhm na Straitéise Tithíochta 
 
Tá an Dréacht-Straitéis Tithíochta faoi threoir ag an bhfís seo a leanas: 
 

“Straitéis tithíochta láidir, inbhuanaithe a éascú agus a chur chun cinn trína gceaptar 
pleananna agus trína ndéantar foráil do riachtanais tithíochta gach saoránach, rud a 
chuireann comhionannas agus cuimsitheacht shóisialta chun cinn, agus a chinntíonn 
go gcuirfear torthaí ardcháilíochta ar fáil leis na hacmhainní a infheistítear." 

 
Is é aidhm fhoriomlán an bheartais tithíochta cur ar chumas gach líon tí áitreabh inacmhainne dea-
dheartha a bheith acu, a oirfidh dá riachtanais, i dtimpeallacht ardcháilíochta agus, a mhéid is 
indéanta, ar modh seilbhe dá rogha féin. Tagraítear leis an aidhm seo freisin do theaghlaigh a 
bhfuil riachtanais ar leith acu, m.sh. iad siúd atá aosta nó faoi mhíchumas, bíodh sé fisiceach nó 
intleachtúil. Aithnítear sa Straitéis Tithíochta an gá atá ann freastal ar riachtanais tithíochta na 
ndaoine atá gan dídean agus cóiríocht oiriúnach a chur ar fáil don lucht siúil ar den cheantar iad.  
 
Tá sé i gceist sa Straitéis Tithíochta gur cheart dóibh siúd a bhfuil sé d’acmhainn acu tithíocht a 
chur ar fáil dóibh féin é sin a dhéanamh trí leas a bhaint as ceann de na roghanna atá ar fáil dóibh 
chuige sin, agus i gcás na ndaoine nach bhfuil sé d’acmhainn acu é sin a dhéanamh ba cheart go 
mbeadh rochtain acu ar thithíocht shóisialta nó ar chóiríocht a chuireann Comhairle Contae na Mí 
ar fáil. Tá 5 phríomhrogha ag na hÚdaráis Áitiúla le déileáil leis an éileamh ar thithíocht shóisialta 
agus lena soláthar: 
 

1. Tithíocht Shóisialta a sholáthar faoi Chuid V de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 
2000-2011 

2. Scéim um Chóiríocht ar Cíos (RAS), Tionscnaimh Léasaithe agus Íocaíocht um Chúnamh 
Tithíochta 

3. Tithíochta Shóisialta a sholáthar i gcomhpháirtíocht le Comhlachtaí Deonacha Tithíochta 
agus le Comharchumainn Tithíochta  

4. Folúntais ócáideacha  
5. Árais chónaithe nua nó athláimhe a cheannach  

 
Is léir ó bheartas reatha an Rialtais go n-aistreofar riaradh forlíontaí cíosa go dtí na húdaráis áitiúla 
sa bhliain 2012. D'fhéadfadh sé sin cur leis na roghanna atá ag na húdaráis cheana féin. 
 
3.6.3 Inacmhainneacht Tithíochta 
 
Rinneadh anailís sa Straitéis Tithíochta ar na riachtanais a mheastar a bheidh ann maidir le 
tithíocht shóisialta inacmhainne sa chontae. Tá na riachtanais maidir le tithíocht shóisialta 
inacmhainne bunaithe ar anailís a rinneadh ar an meánleibhéal ioncaim indiúscartha atá ag 
teaghlaigh agus ar neasphraghsanna tithe inacmhainne agus ar na líonta breise tí atá ag teastáil.  
Tá na torthaí le fáil i dTábla 3.3. 
 
Tríd is tríd, is ó 15.37% go 16.68% atá céatadán an riachtanais maidir le tithíocht shóisialta 
inacmhainne don tréimhse 2012-2022 agus is é 16% an meánriachtanas.  
 
Tábla 3.3 Riachtanais maidir le Tithíocht Shóisialta & Inacmhainne 2012-2022 



 Caibidil 3 – Straitéis Lonnaíochta & Tithíocht 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

New Household 
Formations

1,821 1,931 2,006 2,066 2,206 2,389 2,457 2,558 2,665 2,778 2,884

Social and Affordable 
Housing Requirement

317 322 324 328 345 369 377 393 409 429 448

Housing Shortfall as a % 
of Total Households 
Required

17.41% 16.68% 16.17% 15.90% 15.63% 15.45% 15.37% 15.37% 15.37% 15.45% 15.54%

 
 
 
3.6.4 Ceadanna Pleanála & Cuid V de na hAchtanna um Pleanáil & Forbairt, 

2000-2011 
 
Tá foráil in Alt 96 den na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011 go gcuirfear cuspóirí na 
Straitéise Tithíochta maidir le tithíocht shóisialta inacmhainne i bhfeidhm trí choinníollacha a 
chuirfear le ceadanna pleanála le haghaidh forbairtí cónaithe. 
Éileoidh an Chomhairle go gcuirfear cuóta 16% de thithíocht shóisialta inacmhainne ar fail ó gach 
forbairt tithíochta laistigh den Chontae, ar thailte atá criosaithe d’úsáid chónaitheach nó do 
mheascán úsáidí cónaitheacha agus eile. Tá an cuóta sin bunaithe ar ríomh a rinneadh ar 
riachtanais tithíochta sóisialta agus inacmhainne. Cuirfear an ceanglas seo san áireamh mar 
choinníoll forbartha, ach amháin i gcás iarratais ar fhorbairt 4 theach nó níos lú, nó i gcás iarratais 
le haghaidh tithíochta ar achar talún 0.1 heicteár nó níos lú dá bhforáiltear faoi na hAchtanna um 
Pleanáil agus Forbairt 2011. Mar sin beidh gach forbairt cónaithe ina bhfuil níos mó ná 4 aonad 
tithíochta nó aon suíomh beartaithe d’fhorbairt cónaithe os cionn 0.1 heicteár faoi réir na forála 
maidir le Tithíocht Shóisialta Inacmhainne. 
 
 
3.6.5 Modhanna chun Tithíocht Shóisialta Inacmhainne a Sholáthar 
 
Tá an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil tar éis a fhógairt go bhfuil athbhreithniú á 
dhéanamh faoi láthair ar Chuid V (Ciorclán maidir le Tithíocht 11/2012 a eisíodh ar an 29 Feabhra 
2012). Is í an Ghníomhaireacht um Thithíocht agus Pobail Inbhuanaithe atá i mbun an 
athbhreithnithe agus tá sé curtha de chúram orthu féachaint cén chaoi ar féidir brabach pleanála a 
dhéanamh fós agus dálaí reatha an mhargaidh á gcur san áireamh. 
 
Moltar sa Chiorclán gur ceart d’údaráis, go dtí go bhfaightear thoradh an athbhreithnithe, dul i 
mbun caibidlíochta agus comhaontuithe trína n-urscaoilfear oibleagáidí Chuid V trí mheicníochtaí 
nach gcuirfidh brú breise maoinithe ar na húdaráis. 
 
Dá bhrí sin, is féidir an ceanglas faoi Chuid V de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-
2011 maidir le tithíocht Shóisialta Inacmhainne i bhforbairtí a chomhlíonadh trí na modhanna seo a 
leanas nó trí teaglaim díobh de lánrogha an Údaráis Phleanála: 
 
(a) Ranníocaíocht airgeadais (mar a fhoráiltear faoi alt 96(3)(b)(vi) de na hAchtanna um Pleanáil 

agus Forbairt 2000 – 2011),  
(b) Na haonaid tithíochta a sholáthar go díreach a luaithe is a chríochnófar iad faoi mar a 

chinnfear de réir na Straitéise, agus é sin a dhéanamh mar chuid d'fhorbairt iomlán an 
tsuímh. 

(c) Cuid den suíomh atá mar ábhar an iarratais phleanála a aistriú chuig an gComhairle a 
chuirfidh ar chumas na Comhairle an líon oiriúnach aonad sin a chur ar fáil i sásamh 
riachtanais na Straitéise Tithíochta nó roinnt suíomhanna atá seirbhísithe go hiomlán nó i 
bpáirt laistigh den suíomh a thabhairt don Chomhairle rud a chuirfidh ar chumas na Comhairle 
an líon iomchuí aonaid sin a chur ar fáil i sásamh riachtanais na Straitéise Tithíochta nó 
úinéireacht aon talamh eile laistigh de limistéar feidhme an údaráis phleanála a aistriú chuig 
an údarás pleanála.  
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Agus iad ag teacht ar réitithe faoi Alt 96 de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2011, 
beidh aird cuí ag an gComhairle ar chuspóirí an Phlean Forbartha agus na Straitéise Tithíochta. 
 
Tá sé riachtanach go sásófar na ceanglais maidir le tithíocht shóisialta inacmhainne ar bhealach a 
shásóidh an t-éileamh atá ann agus an t-éileamh a d’fhéadfadh a bheith ann i ngach lárionad. 
Bainfidh Comhairle Contae na Mí leas as forálacha Chuid V de na hAchtanna um Pleanáil agus 
Forbairt 2000-2011 chun freastal a dhéanamh ar riachtanais tithíochta sóisialta i limistéir ar 
feasach dóibh go bhfuil gátar iontu. D’aithin an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil i 
gciorclán 11/2012 na fáthanna atá ann i gcónaí maidir le leas a bhaint as an gcóras pleanála le 
haghaidh forbairtí cónaithe agus acmhainní a chur ar fáil do tithíocht shóisialta agus tá rún ag 
Comhairle Contae na Mí Cuid V a chur i bhfeidhm sa chomhthéacs seo. 
 
Déanfar measúnú ar an gcóimheas idir tithe sóisialta le tithe inacmhainne atá le cur ar fáil ar 
bhonn cás ar chás, ag féachaint do riachtanais áitiúla maidir le tithíocht, ach bainfear amach an 
ceanglas maidir le 16% i gcónaí. Inseoidh an Chomhairle don fhorbróir na tuairimí atá acu maidir 
le soláthar tithíochta sóisialta inacmhainne chomh fada agus is eol dóibh iad ag am an 
chomhaontaithe. Cuimseofar leis sin cur síos ar na tithe atá beartaithe, ar an talamh nó ar na 
suíomhanna a bheidh le haistriú, sa chás ina bhfuil a leithéid de thailte ina gcuid nó ina gcodanna 
de na tailte atá faoi réir an iarratais ar cheadúnas mar atá sé, nó atá sainithe ag an gcomhaontú 
mar chodanna nach foláir a áirithint le haghaidh sholáthar na tithíochta. 
 
Tabharfaidh an Chomhairle, agus í ag déanamh comhaontuithe den sórt sin, aird ar na nithe seo a 

leanas: 
 

 An Plean Forbartha, go háirithe an straitéis lárnach agus an straitéis lonnaíochta, agus aon 
Phlean Limistéir Áitiúil ábhartha; 

 An gá atá ann comhleanúnachas foriomlán a chinntiú leis an bhforbairt lena mbaineann an 
t-iarratas pleanála; 

 Dearcadh an fhorbróra maidir le tionchar an chomhaontaithe ar an bhforbairt bheartaithe, 
agus; 

 An gá atá le comhtháthú sóisialta. 
 Riachtanais agus oibleagáidí Chomhairle Contae na Mí maidir le tithíocht. 

 
Spreagfaidh Comhairle Contae na Mí na forbróirí tithíochta lena mbainfidh an cuóta 16% plé a 
dhéanamh ar théarmaí dóchúla chomhaontuithe Chuid V mar chuid de na comhairliúcháin 
réamhphleanála. Beidh an Chomhairle agus an forbróir ar aon intinn sa chaoi sin ar nádúr an 
comhaontaithe dhóchúil sula ndéanfar cinneadh chun cead pleanála a dheonú. Déanfaidh 
Comhairle Contae na Mí iarracht an comhaontú a thabhairt chun críche laistigh de dhá mhí ar a 
dhéanaí tar éis dheonú an cheada. Déanfar an tithíocht shóisialta ar fad a sholáthraítear faoi Chuid 
V de na hAchtanna um Pleanáil & Forbairt 2000-2011 agus faoi réir na straitéise seo a 
leithdháileadh ar dhaoine ar an liosta feithimh don cheantar leithdháilte sin de réir Scéim 
Leithdháileadh na Comhairle maidir le Tacaíocht Tithíochta Sóisialta a Sholáthar. Déanfar an 
tithíocht inacmhainne ar fad a sholáthrófar faoi Chuid V den Acht agus faoi réir na Straitéise 
Tithíochta seo a leithdháileadh de réir na Scéime Leithdháilte do thithíocht inacmhainne mar atá 
glactha léi ag an gComhairle.  
 
3.6.6 Dearadh Forbairtí Cónaithe 
 
Is é príomhaidhm an Údaráis Phleanála maidir le forbairt cónaithe ná timpeallachtaí maireachtála 
ardchaighdeáin a sholáthar le freastal ar riachtanais na gcónaitheoirí. I gcás scéimeanna tithíochta, 
ba cheart go mbeadh árais chónaithe de chineálacha éagsúla ó thaobh méid, cineál agus 
tionóntachtaí de a bheith mar chuid de dhearadh foriomlán na scéimeanna, d’fhonn freastal a 
dhéanamh ar phróifíl leathan daonra lena n-áirítear daoine aonair, lánúineacha, teaghlaigh a bhfuil 
leanaí acu, daoine scothaosta agus daoine faoi mhíchumas.  
 
Tríd is tríd ba cheart forbairtí tithíochta a dhearadh chun comharsanachtaí a chruthú ina 
bhféadfadh daoine siúl tríothu agus ina bhféadfar tús áite a thabhairt do choisithe agus do 
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rothaithe. Ba cheart gurb iad na cosáin agus na rotharbhealaí na bealaí iompair is dírí timpeall na 
bhforbairtí sin agus isteach iontu. Nuair a bhíonn tírdhreachú á dhéanamh ar spásanna móra 
oscailte poiblí, ba cheart mianta na gcoisithe a leanúint nuair atá cosáin a leagadh amach. Ba 
cheart na forbairtí a bheith leagtha amach ar bhealach a chabhróidh le dearadh bealaí 
éifeachtacha ó thaobh iompair phoiblí de.  
 
Ba cheart bóithre rochtana a dhearadh d’fhonn sráideanna a chruthú agus go dtabharfaí tosaíocht 
do choisithe agus rothaithe. Ba cheart bearta maolaithe tráchta a bheith ina gcuid de leagan 
amach bunaidh an bhóthair agus gan rudaí mar rampaí luais a sholáthar ar ball. Ba cheart go 
mbeadh radharc ó thithe ar gach bóthar, cosán agus bealach rothar.  
 
Cuid ríthábhachtach de scéimeanna cónaithe iad spásanna oscailte taitneamhachta toisc go 
gcabhraíonn siad chun riachtanais áineasa na gcónaitheoirí a shásamh agus le cur le cáilíocht na 
timpeallachta. Sna tailte uile atá criosaithe chun críocha cónaithe, ní cheadófar aon fhorbairt 
cónaithe ar thailte atá faoi réir ag gníomhas tiomantais nó atá sainaitheanta in iarratas pleanála 
mar spás oscailte chun a chinntiú go bhfuil dóthain áiseanna pobail agus áineasa ann d’áitritheoirí 
an cheantair. Nuair atá forbairtí cónaithe á dtógáil i gcúram ba cheart spásanna oscailte talún a 
aistriú chuig úinéireacht an údaráis áitiúil freisin. 
 
 
Beartais 
 
Tá sé mar bheartas ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
BEARTAS: STRAITÉIS TITHÍOCHTA 1 Pobail inbhuanaithe a spreagadh in áiteanna ilúsáide 

tarraingteacha ina mbeidh éagsúlacht maidir le cineálacha tithíochta agus 
tionachtaí mar aon le háiseanna tacaíochta pobail, limistéir phoiblí agus fóntais 
cónaithe. 

 
BEARTAS: STRAITÉIS TITHÍOCHTA 2 Ardchaighdeán dearaidh a éileamh i ngach scéim nua 

chónaithe agus go dtógfar iad i stíl agus ar scála a bheidh oiriúnach dá bhfuil 
timpeall orthu. 

 
BEARTAS: STRAITÉIS TITHÍOCHTA 3 Deimhin a dhéanamh de go mbeidh tithíocht nua ina 

dlúthchuid de chreatlach sóisialta agus uirbeach lonnaíochtaí an Chontae a bhfuil 
cur síos orthu i dTábla 3.2. 

 
BEARTAS: STRAITÉIS TITHÍOCHTA 4 Éifeachtacht fuinnimh a chur chun cinn le linn na céime 

tógála agus i rith shaolré na forbartha cónaithe trí dhearadh íogair agus leagan 
amach a chuirfidh san áireamh topagrafaíocht, treoshuíomh, agus gnéithe 
mórthimpeall. 

 
BEARTAS: STRAITÉIS TITHÍOCHTA 5 A aithint go bhfuil sé riachtanach do dhaoine a bhfuil 

riachtanais speisialta acu timpeallacht mhaith mhaireachtála a bheith acu sa 
Chontae agus gur gá tacaíocht a thabhairt do phobail áitiúla, d’údaráis sláinte agus 
do ghníomhaireachtaí eile a bhíonn ag soláthar áiseanna do dhaoine a bhfuil 
riachtanais speisialta acu, lena n-áirítear tacú leis an earnáil dheonach ina 
n-iarrachtaí chun tithíocht a sholáthar do dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta 
acu. 

 
BEARTAS: STRAITÉIS TITHÍOCHTA 6 Iarracht a dhéanamh a chinntiú go mbeidh daoine 

scothaosta agus daoine faoi mhíchumas in ann maireachtáil go neamhspleách agus 
a chinntiú nuair is féidir go mbeidh tithíocht do ghrúpaí den sórt sin taobh le 
tithíocht príomhshrutha sna pobail sin a bhfuil siad ina gcónaí iontu cheana féin. 
Nuair is féidir cuirfear a leithéid de thithíocht cóngarach de ghnáth do phobail atá 
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ann cheana féin nó cóngarach d’áiteanna a bhfuil sé beartaithe pobail a bheith 
iontu agus cóngarach do shiopaí beaga.  

 
BEARTAS: STRAITÉIS TITHÍOCHTA 7 Aird ar leith a thabhairt, nuair atá cóiríocht á pleanáil agus 

á leithdháileadh, do dhaoine scothaosta atá ar ioncaim ísle agus atá ag cur fúthu i 
gcóiríocht phríobháideach ar cíos atá faoi bhun an chaighdeáin. 

 
BEARTAS: STRAITÉIS TITHÍOCHTA 8 Tacú le tograí chun ionaid lae nó ionaid acmhainne do 

dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta acu a thógáil gar do bhailte, do shráidbhailte 
agus d’ionaid chomharsanachta, faoi réir gnáthriachtanais phleanála.  

 
BEARTAS: STRAITÉIS TITHÍOCHTA 9  A chinntiú go bhfuil tithíocht nua go léir deartha ar 

bhealach atá inoiriúnaithe agus solúbtha maidir le riachtanais athraitheacha na 
ndaoine ar leo iad, i bhfianaise na treorach faoi Tithe Saoil atá in Alt 5.2 de 
‘Quality Housing for Sustainable Communities – Best Practice Guidelines for 
Delivering Homes Sustaining Communities’ (2007) de chuid na Roinne Comhshaoil, 
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil. 

 
BEARTAS: STRAITÉIS TITHÍOCHTA 10  Tacú le cur chuige seicheamhach maidir le forbairt 

cónaithe ina roghnófar suíomhanna do thithíocht nua ar dtús laistigh de cheantair 
thógtha na mbailte agus na sráidbhailte agus go mbainfear an leas is fearr as tailte 
tearcúsáidte agus as tailte athfhorbraíochta laistigh de lár bailte agus sráidbhailte 
agus taobh leo ar dtús agus gluaiseacht amach go seicheamhach ina dhiaidh sin. 

 
BEARTAS: STRAITÉIS TITHÍOCHTA 11 Éascú a dhéanamh ar chomhairliúcháin le Cumainn 

Dheonacha Tithíochta fhaofa agus le Comharchumainn Tithíochta fhaofa i rith 
shaolré an Phlean Forbartha d'fhonn deiseanna a aithint agus teacht ar 
chomhaontú fúthu trína bhféadfaidís páirt a ghlacadh i sraith roghanna tithíochta 
sóisialta a sholáthar.  

 
 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
CUSPÓIR: STRAITÉIS TITHÍOCHTA 1 A éileamh go cloífidh forbróirí leis an Straitéis Tithíochta  
 
CUSPÓIR: STRAITÉIS TITHÍOCHTA 2 A éileamh go gcloífidh forbróirí le Cuid V den Acht um 

Pleanáil agus Forbairt trí na roghanna seo a leanas nó trí theaglaim díobh sin de 
rogha Chomhairle Contae na Mí: ………………………………… …………….………..…… 
…….……..  

                       (a) Ranníocaíocht airgeadais (mar a fhoráiltear Faoi alt 96(3)(b)(vi) de na 
hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 – 2011),………………………………………..….  

                       (b) Na haonaid tithíochta a sholáthar go díreach a luaithe is a chríochnófar iad faoi 
mar a chinnfear de réir na Straitéise, agus é sin a dhéanamh mar chuid d'fhorbairt 
iomlán an tsuímh.……………………………………………………… …………………………
 …………..  

                       Cuid den suíomh atá mar ábhar an iarratais phleanála a aistriú chuig an 
gComhairle a chuirfidh ar chumas na Comhairle an líon oiriúnach aonad sin a chur 
ar fáil i sásamh riachtanais na Straitéise Tithíochta nó roinnt suíomhanna atá 
seirbhísithe go hiomlán nó i bpáirt laistigh den suíomh a thabhairt don Chomhairle 
rud a chuirfidh ar chumas na Comhairle an líon iomchuí aonaid sin a chur ar fáil i 
sásamh riachtanais na Straitéise Tithíochta nó úinéireacht aon talamh eile laistigh 
de limistéar feidhme Chomhairle Contae na Mí a aistriú chuig an údarás pleanála.  
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CUSPÓIR: STRAITÉIS TITHÍOCHTA 3  Cóiríocht oiriúnach a chur ar fáil don Lucht Siúil trí "Clár 
Cóiríochta don Lucht Siúil 2009 - 2013" agus aon Chlár ina dhiaidh sin a ghlacfar 
leis le linn shaolré an Phlean Forbartha seo a chur i bhfeidhm.  

 
CUSPÓIR: STRAITÉIS TITHÍOCHTA 4 Clár tithíochta Chomhairle Contae na Mí a chur i 

bhfeidhm.  
 
CUSPÓIR: STRAITÉIS TITHÍOCHTA 5 Athbhreithniú a dhéanamh ar an Straitéis Tithíochta dhá 

bhliain i ndiaidh an ama sin a ghlacfar an Plean Forbartha agus athbhreithniú a 
dhéanamh más gá é, i ndiaidh athbhreithnithe den sórt sin, ar an mbeartas 
áirithinte atá leagtha amach sa Straitéis seo, lena n-airítear miondealú a 
dhéanamh ar na haonaid tithíochta sóisialta inacmhainne le haghaidh na n-ionad 
uirbeach éagsúil. 
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4 - STRAITÉIS FORBARTHA GEILLEAGRAÍ 

 
 
4.1 Straitéis Forbartha Geilleagraí 
 
Braitheann cur chun cinn na forbartha geilleagraí i gcoitinne, agus earnáil na tionsclaíochta agus 
na fiontraíochta go háirithe, ar bheartais, ar chuspóirí agus ar threoirlínte atá leagtha amach i 
gCodanna eile den Phlean Forbartha seo. Tá gá le cur chuige ilghnéitheach le haghaidh forbairt 
gheilleagrach a chur chun cinn, a bhfuil na príomh-chomhpháirteanna mar seo a leanas ann:  
 

 Príomhlonnaíochtaí a shainaithint le haghaidh borradh cónaitheach agus geilleagrach 
dírithe;  

 Soláthar an bhonneagair fhisiciúil riachtanaigh a chur ar fáil agus a éascú;  
 Talamh imleor a choimeád i láithreacha oiriúnacha le haghaidh úsáidí tionsclaíochta agus 

fiontraíochta; 
 Infhaighteacht teileachumarsáide ardluais;  
 Infhaighteacht foinsí glaine agus iontaofa fuinnimh;  
 Bearta oideachais/oiliúna cuí a chur chun cinn agus a éascú chun lucht saothair áitiúil atá 

oilte go cuí a áirithiú; 
 Naisc taighde agus forbartha idir earnáil na tionsclaíochta/an ghnó agus institiúidí tríú 

leibhéil cóngaracha a spreagadh;  
 Naisc agus comhpháirtíochtaí comhthairbheacha a chothú;  
 Ardchaighdeáin chosanta/feabhsaithe tírdhreacha agus timpeallachta a bhaint amach;  
 Áirithiú a dhéanamh go bhfanfaidh bailte agus sráidbhailte tarraingteach d’infheistíocht, 

agus;  
 Cáilíocht mhaith beatha a thairiscint dóibh atá ina gcónaí agus ag obair sa Chontae. 

 
Tá buntáiste iomaíoch uathúil ag Contae na Mí laistigh d’Éirinn, mar gheall ar na himthosca a 
leanas: 
 

 láthair straitéiseach laistigh den réigiún is mó fáis in Éirinn;  
 cóngaracht do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath agus a mhargaí;  
 cóngaracht do chalafort agus d’aerfort Bhaile Átha Cliath; 
 láthair laistigh de Chonair Gheilleagrach Bhaile Átha Cliath – Bhéal Feirste;  
 lucht saothair ard-oilte; 
 timpeallacht foirgníochta agus nádúrtha ardcháilíochta, agus; 
 costais tithíochta níos ísle. 
 

Ba cheart go gcuirfeadh na buntáistí sin deiseanna faoi leith maidir le hinfheistiú tráchtála agus 
geilleagrach ar fáil.   
 
Sprioc 
 
Cur le hiomaíochas agus le tarraingteacht Chontae na Mí agus tógáil ar an mbunsraith sin chun go 
mbeidh sé ar cheann de na príomháiteanna in Éirinn ina ndéanfar infheistíocht gheilleagrach 
dhúchasach agus eachtrach araon a chruthóidh fostaíocht.   
 
Déantar foráil sa Straitéis Forbartha Geilleagraí go bhforbrófar acmhainn Chontae na Mí an oiread 
is féidir agus go mbeidh an Contae ina phríomhthiomántóir laistigh de gheilleagar Mhórlimistéar 
Bhaile Átha Cliath. Cuideoidh sin go mór le forbairt chothrom a bhaint amach laistigh den réigiún i 
gcoitinne.  
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Tacaíonn gné spásúil na Straitéise Geilleagraí le fás na Tairsí Náisiúnta agus na bPríomhbhailte Fáis 
Gheilleagraigh sa Chúlchríoch atá nasctha le conairí ilchóracha agus atá dírithe ar Phríomhlimistéir 
Gheilleagracha aitheanta. Is iad seo a leanas na hionaid atá luaite:  
 

 Príomhlimistéar Geilleagrach na hUaimhe ina bhfuil an Uaimh féin ina Príomhbhaile Fáis 
Gheilleagraigh. Áirítear leis Ceanannas mar Bhaile Tánaisteach Fáis Gheilleagraigh.  

 Príomhlimistéar Geilleagrach Dhroichead Átha atá suite i limistéar riaracháin na Mí; 
 Na Bailte Tánaisteacha Fáis Gheilleagraigh de Chill Dhéagláin / Dhún Búinne, agus;  
 Áirítear Purláin Mhaigh Nuad agus Chill Choca atá suite i limistéar riaracháin na Mí (mar 

aon le Dún Búinne / an Bealach agus Cluain Aodha) i bPríomhlimistéar Geilleagrach na 
Tairsí. Aithnítear Má Nuad agus Léim an Bhradáin mar Phríomhlimistéar Geilleagrach agus 
tá ról tacaíochta ag bailte Chill Choca agus Chill Droichid.  

 

 
Figiúr 4.1: An Lár-Réigiún Thoir a iompú ina Inneall Ríthábhachtach Fáis 

 
Déantar foráil sa Straitéis Forbartha Geilleagraí go bhforbrófar acmhainn Chontae na Mí an oiread 
is féidir agus go mbeidh an Contae ina phríomhthiomántóir laistigh de gheilleagar Mhórlimistéar 
Bhaile Átha Cliath. Cuirfear béim ar thacú le fás na Tairsí Polalárnaí1 agus na bPríomhbhailte Fáis 
Gheilleagraigh laistigh den Chontae. Déantar na réimsí sin a nascadh trí chonairí ilchóracha agus 
dírítear ar na Príomhlimistéir Gheilleagracha de réir na dTreoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 2010-2022. Cuirfear na Príomhbhailte Fáis Gheilleagraigh chun 
cinn mar ancairí na fiontraíochta réigiúnaí agus bainfear leas as buntáistí suímh maidir le rochtain 
ar líonraí straitéiseacha iarnróid agus bóithre chuig tairseacha, calafoirt agus aerfoirt. Tabharfar tús 
áite d’fhorbairt gheilleagrach agus d’infheistíocht sna hionaid sin le dul i ngleic leis an éagothroime 
forbartha cónaithe atá ann ó thaobh cúrsaí jabanna agus cónaithe agus fás na limistéar dórtúir. 
Tabharfaidh Bailte Tánaisteacha Fáis Gheilleagraigh tacaíocht do na hionaid sin, sa chaoi go 
mbeidh siad ina n-ionaid fáis agus fostaíochta do dhaonra an réigiúin i gcónaí agus chun go 
gcothóidh siad agus go meallfaidh siad gníomhaíocht gheilleagrach agus go dtógfar ar na 
hinfheistíochtaí suntasacha atá déanta go dtí seo sna limistéir sin.  
 

                                                 
1 .i. il-láraithe 
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Dírítear infheistíocht ar an Uaimh sa Straitéis ós é an príomhionad fostaíochta agus forbartha 
geilleagraí sa chontae seo. Déanfar soláthar post a athchothromú leis sin ionas go mbeidh rochtain 
ag cónaitheoirí na hUaimhe ar dheiseanna le haghaidh fostaíochta laistigh d’achar réidh óna dteach 
féin, agus dá réir sin laghdófar leibhéil na comaitéireachta sa cheantar iomlán. Cinntítear leis an 
Straitéis go dtugtar aitheantas agus cosaint don phríomháit atá ag an Uaimh agus go gcuirfear 
chun cinn í, agus fós go bhforbrófar roinnt mórionaid tacaíochta fostaíochta le himeacht aimsire a 
chinnteoidh go mbeidh deiseanna cothroma fostaíochta ar fud an chontae.  
 
Laistigh de na Príomhbhailte Fáis Gheilleagraigh agus de na Bailte Tánaisteacha Fáis Gheilleagraigh 
tá roinnt príomhionaid fostaíochta straitéiseacha, chomhtháite agus speisialaithe lena gcuirtear 
feidhmeanna de chineálacha éagsúla ar fáil. Is ionann na príomh-shaincheisteanna atá 
ríthábhachtach do rath na bpríomhionad fostaíochta sin agus infhaighteacht leanúnach de thalamh 
oiriúnach, seirbhísí iompair phoiblí feabhsaithe chun brú tráchta a laghdú agus iontaofacht an 
phríomhlíonra bóithre uirbeacha agus an bhonneagair chuimsithigh a fheabhsú, lena n-áireofar 
seirbhísí uisce píopaithe, leathanbhanda agus cumhacht.  
 
Leagtar amach sna codanna eile den Straitéis seo na cuspóirí forbartha geilleagraí ardleibhéil i leith 
na bPríomhbhailte Fáis Gheilleagraigh agus na mBailte Tánaisteacha Fáis Gheilleagraigh i gContae 
na Mí. 
 
4.1.1 Príomhlimistéar Geilleagrach na hUaimhe lena n-áirítear an 

Uaimh féin mar Phríomhbhaile Fáis Gheilleagraigh. Áirítear 
leis Ceanannas agus Baile Átha Troim atá ina mBailte 
Tánaisteacha Fáis Gheilleagraigh.  

 
Is iad seo a leanas na cuspóirí forbartha geilleagraí ardleibhéil don limistéar seo: 
 
 Déanfar an Uaimh a chur chun cinn mar phríomhionad fostaíochta sa Chontae ionas go mbeidh 

rochtain ag an daonra cónaitheach suntasach ar dheiseanna le haghaidh fostaíochta laistigh 
d’achar réidh óna dteach féin, agus dá réir sin laghdófar leibhéil na comaitéireachta sa 
cheantar iomlán. Is cuspóir straitéiseach den Phlean Forbartha é na deiseanna fostaíochta san 
Uaimh a mhéadú go mór chun freastal ar an daonra mór cónaitheach atá ann; 

 An gá cúlsoláthar talún straitéiseach eile a shainaithint le haghaidh fostaíocht a chruthú, agus 
na riachtanais éagsúla a bhíonn ag daoine agus ag tionscail dlúththáirgí á gcur san áireamh, ar 
cheart iad go léir a chur chun cinn san Uaimh; 

 Leanúint le forbairt na hUaimhe mar Bhaile Leibhéal II agus mar an príomhláthair miondíola sa 
chontae. Beidh gá earnáil miondíola fhairsingithe a fhorbairt agus leanúint leis an mbac ar 
chaillteanas comparáide miondíola ón réigiún i gcoitinne; 

 Aithníodh suíomh san Uaimh i staidéar le haghaidh Ospidéal Réigiúnach a fhorbairt. Léirítear 
sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach gur cinneadh i staidéar le Feidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte go bhfuil an Uaimh ar an láthair is oiriúnaí le haghaidh Ospidéal Réigiúnach nua; 

 Chun aitheantas a thabhairt do shuntasacht Iarnród na hUaimhe agus don Ospidéal 
Réigiúnach mar chatalaígh le haghaidh deiseanna fostaíochta suntasacha sa cheantar i 
gcoitinne;  

 Leanúint leis an bhfeabhas ar chreat fisiciúil an bhaile, ag cur leis an rath suntasach le blianta 
beaga anuas (Plás Uí Chinnéide, Cearnóg an Mhargaidh, Sráid Gheata an Uisce) agus séimhiú 
sprioctha an tírdhreacha uirbigh; 

 Beidh an Uaimh ina eiseamláir náisiúnta de ‘Thaisteal Níos Cliste’ agus oibreofar i 
ndlúthchomhar leis an Údarás Náisiúnta Iompair agus leis an Roinn Iompair; 

 Tá féidearthacht ag an Uaimh a bheith ina molbhaile náisiúnta ar an nGréasán Náisiúnta 
Raonta Rothar agus ina mol suntasach i nGleann na Bóinne le haghaidh rothaíochta agus 
siúlóide;  

 Admhaítear go bhfuil an Bhóinn agus an Abhainn Dubh ina n-iarrthóirí le bheith ceaptha mar 
Limistéar Caomhantais Speisialta mar thionchar cúlra ar fhorbairt gheilleagrach laistigh de 
Phríomhlimistéar Geilleagrach na hUaimhe; 
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 Forbrófar Ceanannas agus Baile Átha Troim mar bhraisle turasóireachta agus feabhas ar an 
nascacht idir an dá ionad arna shainaithint le haghaidh infheistíochta. Ní mór don dá bhaile 
straitéis a fhorbairt le haghaidh turasóireacht nideoige mar dhlúthchuid dá straitéis forbartha 
fhoriomlán m.sh. turasóireacht chócaireachta, mol bia réigiúnach, tionscail chruthaitheacha, 
srl; 

 Ní foláir go gcuirfear béim ar chosaint oidhreacht foirgníochta agus nádúrtha intreach 
Cheanannais agus Bhaile Átha Troim agus ar chur chun cinn na hoidhreachta sin mar bhunús 
turasóireachta sna straitéisí forbartha arna nglacadh le haghaidh an dá “Bhaile Oidhreachta”;  

 Tá Ceanannas aitheanta mar Bhaile Tánaisteach Fáis Gheilleagraigh agus táthar ag baint 
tairbhe as seachbhóithre an N3 agus an N52 chun a bhonn miondíola agus déantúsaíochta a 
fhorbairt a thuilleadh.  

 
4.1.2 Droichead Átha 
 
Is iad seo a leanas na cuspóirí forbartha geilleagraí ardleibhéil don limistéar seo: 
 
 Aithnítear Bóthar Dhún Uabhair mar phríomh-mhol fostaíochta maidir le diansaothrú leanúnach 

na forbartha – gar don líonra bóithre náisiúnta ach a bhfuil rochtain réidh air ó lár an bhaile 
agus ó na bruachbhailte. Tá raon feidhme suntasach ann i bPáirc Ghnó an ÚFT le haghaidh 
tuilleadh fairsingithe. Moladh Bóthar Dhún Uabhair mar mhol tánaisteach fostaíochta chun an 
lár baile a chomhlánú i Straitéis Pleanála Mhórcheantar Dhroichead Átha; 

 Fostaíocht ard-bhreisluacha i ndéantúsaíocht agus i seirbhísí intrádála; 
 Féidearthacht Turasóireachta - mol suntasach laistigh de Ghleann na Bóinne mar gheall ar 

cháilíocht an iompair phoiblí anuas ar chóngaracht Láithreán Oidhreachta Domhanda Bhrú na 
Bóinne agus cheantar cósta agus thránna leithne Oirthear na Mí ag síneadh ó Bhaile Uí 
Mhornáin go Baile Mhic Gormáin, agus cosaint chomhshaoil a chinntiú maidir le gnáthóga agus 
tírdhreach íogair an chósta atá cosanta.  

 Aithnítear go bhfuil Inbhear na Bóinne ina iarrthóir le bheith ceaptha mar Limistéar 
Caomhantais Speisialta / Limistéar faoi Chosaint Speisialta  agus aithnítear Limistéar faoi 
Chosaint Speisialta Abhainn agus Chladach na hAiní mar thionchar cúlra ar fhorbairt 
gheilleagrach laistigh de Phríomhlimistéar Geilleagrach Dhroichead Átha; 

 Tá daonra suntasach ag na Bailte Beaga Fáis cóngaracha .i. an Inse agus Baile an Bhiataigh 
d’ainneoin nach bhfuil deiseanna fostaíochta suntasacha curtha ar fáil iontu go dtí seo chun an 
daonra sin a chothú. Ba cheart do bhailte beaga riachtanais fostaíochta a chur ar fáil dá 
gcúlchríocha áitiúla chun ról agus feidhm níos inbhuanaithe agus cothromaithe a chur le 
hionaid dá leithéid. Ba cheart láithreáin thionsclaíocha sheirbhísithe agus aonaid gorlainne 
sheirbhísithe a bheith ar fáil sna hionaid sin. Spreagfar cineálacha lonnaíochta measctha agus 
béim faoi leith ar thurasóireacht agus ar sholúbthacht maidir le húsáidí fostaíochta laistigh 
d’fhad siúil (800 méadar) ó stáisiún traenach na hInse.  

 
4.1.3 Limistéar Geilleagrach Mhaigh Nuad / Léim an Bhradáin 
 
Is iad seo a leanas na cuspóirí forbartha geilleagraí ardleibhéil don limistéar seo: 
 
 Eolaíochtaí Beatha, Ardteicneolaíocht, Biteicneolaíocht, TFC, sineirgí Taighde & Forbartha a 

fhorbairt i bpáirt le hOllscoil na hÉireann Má Nuad agus le mórfhostóirí atá bunaithe san fho-
réigiún cheana féin (Intel, Hewlett Packard);  

 Príomhnaisc agus comhpháirtíochtaí a fhorbairt i gcomhpháirt le hOllscoil na hÉireann Má Nuad 
– an limistéar a bhrandáil mar ionad barr feabhais i ngeilleagar eolasbhunaithe; 

 Glacadh le Plean Limistéir Áitiúil Phurláin Mhaigh Nuad in 2008 agus béim faoi leith ar 
mhealladh gnóthaí ardteicneolaíochta agus biteicneolaíochta. Gealltanas ó Chomhairle Contae 
Chill Dara na seirbhísí uisce píopaithe atá riachtanach a chur ar fáil chun críocha fostaíocht a 
ghiniúint.  

 Aithnítear go bhfuil Gleann an Rí / Carton (atá ina n-iarrthóirí le bheith ceaptha mar Limistéar 
Caomhantais Speisialta / Limistéar faoi Chosaint Speisialta) mar thionchar cúlra ar fhorbairt 
gheilleagrach laistigh de phurláin Mhaigh Nuad. 
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4.1.4 Cill Dhéagláin / Dún Búinne  
 
Is iad seo a leanas na cuspóirí forbartha geilleagraí ardleibhéil don limistéar seo: 
 
 Leanúint le fairsingiú deiseanna tairisceana miondíola agus fostaíochta chun tacú leis an 

aitheantas sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach go bhfuil Cill Dhéagláin ag forbairt i slí atá 
iomlánaíoch agus inbhuanaithe, rud a léiríonn an t-athrú ar an mbaile ó limistéar cúlchríocha 
dórtúir go limistéar lena mbaineann tréithe níos uirbithe; 

 Tionscal nua a mhealladh chuig Cill Dhéagláin a bhainfidh leas as cáilíocht bhonneagar na 
mbóithre agus as a gaireachta don M50 agus don aerfort; 

 I nDún Búinne, is ionann tosaíocht tosaigh Chomhairle Contae na Mí agus comhdhlúthú agus 
forleathnú inbhuanaithe an Bhaile i modh seiceamhach agus an cumas forbairt a dhéanamh 
thar thréimhse na 15 bliana amach romhainn i dtreo stádas Leibhéal II san Ordlathas 
Miondíola; 

 Cineálacha lonnaíochta measctha agus ionaid inbhuanaithe a spreagadh, ina mbeadh 
fostaíocht, tithíocht agus seirbhísí oideachais agus áitiúla / fóntais lonnaithe gar dá chéile; 

 Tá Comhairle Contae na Mí den tuairim go bhféadfadh deis a bheith i nDún Búinne laistigh de 
Cheantar Cathrach na Tairsí Náisiúnta chun Straitéis Forbartha Geilleagraí a chruthú.2 De 
dheasca sin beidh gá le cur chuige úsáidte talún agus iompair comhtháite maidir le pleanáil 
don cheantar, iniúchadh ar na héilimh tráchta agus ar an gcomhroinnt ilmhódach, cinneadh 
maidir le cumas oibriúcháin an acomhail le Mótarbhealach an M3 agus maidir leis na 
héifeachtaí féideartha i dtaobh an ruda chéanna agus fairsingiú inbhuanaithe na lonnaíochta 
atá ann cheana i nDún Búinne. Tagann sé sin le cur chun cinn dlús níos airde chun críocha 
fostaíochta maidir le hiompar poiblí faoi mar atá molta sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach 
(RPG) ina léirítear gur “ionann soláthar pleananna úsáidte talún agus iompair comhtháite 
maidir le tailte a fhorbairt idir thailte criosaithe agus láithreáin athfhorbraíochta atá de 
thábhacht straitéiseach agus slí chun fás agus infheistíocht a bhainistiú go meántéarmach agus 
go fadtéarmach agus ba cheart iad a ullmhú”. Tá deiseanna forbartha geilleagraí den scoth 
ann cóngarach do thailte tírdhreachtaithe an M3 a ligfeadh forbairt de bhraisle fostaíochta 
straitéisí, bunaithe b’fhéidir ar choincheap an Chreasa Forbartha Straitéisí. Tá féidearthacht 
ann sineirgíocht a fhorbairt idir limistéar Dhún Búinne agus Purláin Mhaigh Nuad maidir le 
campais Eolaíochta Beatha / SMART chomhlántacha i gcomhpháirtíocht agus i gcomhar le 
hinstitiúidí tríú leibhéil seanbhunaithe; 

 Dún Búinne a shocrú chun fás de réir a chéile ina Ionad Baile Leibhéal II faoi 2028 faoi mar a 
bhfuil foráil déanta dó i Straitéis Miondíola Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. Léirítear san 
Ordlathas Miondíola atá cuimsithe ann acmhainneacht eacnamaíoch ghlactha an réimse sin 
thar thréimhse ama ainmnithe; 

 Tá infheistíocht straitéiseach de dhíth mar tá bac faoi láthair ar fhorbairt chónaitheach agus 
gheilleagrach toisc go bhfuil easpa seirbhísí uisce ar fáil, agus ní mór an fhadhb sin a réiteach. 
Dhéanfaí an tairbhe ó infheistíocht shuntasach i mbonneagar iompair le blianta beaga anuas a 
uasmhéadú trí infheistíocht sprioctha den chineál sin. Is príomhthosaíocht bhonneagair é sin le 
haghaidh na Mí.  

 Áiríodh Ráth Tó sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach mar bhonn fostaíochta toisc lucht oibre 
léannta a bheith ann mar aon le deiseanna breise faoi mar atá leagtha amach i dTábla 4.2. 

 
4.1.5 M1 Conair Gheilleagrach Bhaile Átha Cliath - Bhéal Feirste & 

Saoráid Chalafoirt Dhomhain a chur ar fáil sa Mhí Thoir 
 
                                                 
2 Sonraítear i dTreoirlínte um Pleanáil Réigiúnach 2010-2022 go bhfuil deiseanna ann d’Údaráis Pleanála agus 
do Ghníomhaireachtaí Fiontair, agus do pháirtithe leasmhara eile, ról réamhghníomhach a ghlacadh 
láithreacha cuí a shainaithint le haghaidh Criosanna Forbartha Straitéisí maidir le fostaíocht agus scéimeanna 
pleanála a fhorbairt chun na limistéir sin a cheapadh le haghaidh forbairt gheilleagrach. Ba cheart go mbeidh 
na láithreacha straitéiseacha seo á dtacú le bonneagar iompair phoiblí ilchórach, seirbhísí imleora uisce, 
leathanbhanda, teicneolaíocht chumarsáide na chéad ghlúine eile agus soláthairtí fuinnimh inbhuanaithe atá 
ann cheana féin nó atá beartaithe.  
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Anuas ar na Príomhbhailte Fáis Gheilleagraigh agus ar na Bailte Tánaisteacha Fáis Gheilleagraigh 
atá aitheanta, aithnítear sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach Conair Gheilleagrach Bhaile Átha 
Cliath-Bhéal Feirste sa réigiún. Cuireann sé sin leis an aitheantas atá tugtha don chonair faoin 
Straitéis Spáis Náisiúnta agus an riachtanas a cuireadh in iúl ann ról na mbailte atá lonnaithe go 
straitéiseach ar feadh na conaire a dhaingniú agus a fheabhsú. Ní foláir nó go ndéanfar ról na 
conaire a aithint i straitéisí geilleagracha gach aon limistéir chomhairle maidir le deiseanna 
infheistíochta a spreagadh, tabhairt faoi bhrandáil agus cruthú nasc tionscnaimh idirnáisiúnta agus 
comhoibriú le gníomhaireachtaí Stáit; agus comhar a spreagadh le boinn taighde agus ghnó eile 
atá lonnaithe laistigh de limistéar na conaire. Beidh príomhról ag boinn ghnó dá leithéid atá ann 
cheana, agus iad lonnaithe i limistéir uirbeacha na conaire, lena n-áirítear (ach gan a bheith 
teoranta dóibh) purláin Dhroichead Átha Theas, Sord, Baile Brigín agus Cathair Bhaile Átha Cliath 
maidir le forbairt gheilleagrach ar an gconair ilchórach idirnáisiúnta sin sa todhchaí. Aithnítear ról 
Dhroichead Átha, mar phríomhbhonn gnó, i Straitéis Gheilleagrach an Phlean Forbartha seo.  
 
Aithnítear i “Straitéis Forbartha Geilleagraí Údarás an Lár-Réigiúin Thoir” (Nollaig 2009) atá 
ceangailte leis na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach, an éagothroime sa Lár-Réigiún Thoir idir 
fhorbairt cónaithe reatha agus leibhéal teoranta na forbartha geilleagraí atá á cur ar fáil. Moltar sa 
Straitéis go ndéanfaí Steach Maoilín a cheapadh mar Mhol Tánaisteach Geilleagrach, ar an mbonn 
go déanfar calafort domhain a fhorbairt a bheadh ina thacaíocht bhreise do bhraisliú raon mór 
gníomhaíochtaí geilleagracha anuas ar an mbonn geilleagrach atá ann cheana.  
 
D’ullmhaigh Comhairleoirí Geilleagracha Idirnáisiúnta Indecon “Straitéis Forbartha Geilleagraí le 
haghaidh Chonair Gheilleagrach an M1” le haghaidh na tréimhse 2010 – 2022 ar son Údarás Áitiúil 
na Mí, Fhine Gall agus an Lú. Rinneadh measúnú ar láidreachtaí agus ar laigí comparáideacha na 
Conaire agus sainaithníodh deiseanna forbartha geilleagraí ar féidir iad a fhorbairt go rathúil le linn 
na tréimhse. Aithníodh limistéar Steach Maoilín / Bhaile Mhic Gormáin freisin sa straitéis a ceapadh 
de thoradh sin mar limistéar atá oiriúnach le haghaidh mol fostaíochta a chruthú chun freastal ar 
limistéar Oirthear na Mí i gcoitinne. Cuirfear athrú ar bith ar stádas Steach Maoilín chun ról 
geilleagrach forleathnaithe a ghlacadh san ordlathas réigiúnach in iúl in athbhreithnithe ar na 
Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach sa todhchaí.  
Tacaíonn na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach le hiniúchadh ar fhorleathnú Chalafort Bhaile Átha 
Cliath agus / nó ar Shaoráid Calafoirt nua ar Chósta Thoir Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath trí na 
próisis chomhshaoil agus pleanála chun foráil a dhéanamh le haghaidh riachtanais fhadtéarma ó 
thaobh cumais de atá beartaithe, d’fhonn roghanna inmharthana atá ar fáil a shoiléiriú agus dul i 
ngleic le tionchar na forbartha sa todhchaí ar láithreáin Natura 2000, ar thírdhreacha agus ar 
thionchair bhithéagsúlachta.  
 
Tá togra ann calafort domhain den scoth, ionad lóistíochta agus páirc ghnó a fhorbairt ag Baile 
Mhic Gormáin, Contae na Mí. I láthair na huaire, tá roghanna éagsúla á mbreithniú ag an 
gComhfhiontar (atá faofa ag an Rialtas) chun an tionscadal a chur ar aghaidh tríd an bpróiseas 
faofa pleanála reachtúil. Bheadh forbairt de chalafort domhain ina feabhas suntasach ar ionchais 
gheilleagracha agus fostaíochta cheantar Oirthear na Mí – Fhine Gall Thuaidh, rud a bhunódh mol 
geilleagrach nua ar Chonair an M1 idir Baile Átha Cliath agus Béal Feirste. Tá measúnú 
réamhfhéidearthachta agus measúnú ar an timpeallacht agus ar ghnáthóga á dhéanamh faoi 
láthair mar chuid den tionscadal. Tá sé le tabhairt faoi deara freisin go bhfuil comhairliúcháin 
réamh-iarratais leis an mBord Pleanála ar siúl maidir le hiarratas beartaithe ar Fhorbairt 
Bonneagair Straitéisigh.3  
 
Tá Comhairle Contae na Mí tiomanta chun calafort domhain mar aon le gníomhaíochtaí gaolmhara 
cois calaidh a fhorbairt sa Mhí Thoir.  
 
 

                                                 
3 Cuireadh tús le comhairliúcháin réamh-iarratais le haghaidh Calafort Domhain, Ionad Lóistíochta agus Páirc 
Ghnó a thógáil ag Calafort Bhrí Mhór, Baile Mhic Gormáin, Co. na Mí (a bhí ag Brí Mhór, Baile Brigín, Co. Fhine 
Gall roimhe seo) idir Bremore Ireland Port Ltd. agus an Bord Pleanála ar an 27/11/2007. Tá an 
comhairliúchán sa chás seo ar stad faoi láthair.  
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4.2 Méid na Talún Criosaithe a Chruthaíonn Fostaíocht atá ar fáil  
 
Tá cur chuige ag a bhfuil bonn níos leithne ag teastáil i gcás pleanála le haghaidh forbairt 
fostaíochta sa todhchaí ná mar atá ag teastáil i gcás pleanála le haghaidh earnálacha eile mar 
gheall ar chineál agus ar riachtanais na forbartha atá ag éirí níos éagsúla san earnáil gheilleagrach 
agus fostaíochta. Ceann de na tosca is mó tábhacht is ea go bhfuil roghnú maith agus soláthar 
líonmhar de thalamh chriosaithe sheirbhísithe ar fáil.  

 
Le fostaíocht inbhuanaithe chothromaithe a bhaint amach laistigh de Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath, tacaíonn na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach le feabhsú na leibhéal cóimheasa post i 
ngach ceann de chomh-údaráis áitiúla an réigiúin. Ba cheart do gach údarás cuspóir nó sraith 
beart a chur san áireamh a chomhlíonann straitéis gheilleagrach na dTreoirlínte um Pleanáil 
Réigiúnach chun cruthú fostaíochta a chothú agus cumas post i mbailte fáis a uasmhéadú. 

 
Ní mór d’ullmhúchán na bpleananna forbartha baile agus na bpleananna limistéir áitiúil aonair 
freagairt do na beartais gheilleagracha sa Phlean Forbartha Contae seo. Aibhsítear i dTábla 4.1 
éagsúlacht shuntasach i bhfairsinge na dtailte atá aitheanta chun críocha fostaíocht a chruthú sna 
leibhéil uachtair d’Ordlathas Lonnaíochta an Chontae. Ní mór aird a thabhairt air seo. Tá sé tráthúil 
anois athbhreithniú a dhéanamh ar oiriúnacht leantach na gcriosuithe cruthaithe fostaíochta ar fud 
an chontae. Ní mór go ndéanfaidh cineál, suíomh agus méid na dtailte atá aitheanta chun 
fostaíocht a chruthú i ngach lonnaíocht agus an chaoi ar féidir iad a sheirbhísiú freagairt dá ról sna 
hordlathais Gheilleagracha & Lonnaíochta, agus a bheith i gcomhréir leis an ról sin, agus a bheith 
bunaithe ar mheasúnú riachtanas a bhaineann go díreach le sainsprioc post ar feadh thréimhse 
feidhme an phlean.  

 
 

Tábla 4.1: Méid na Talún Criosaithe a Chruthaíonn Fostaíocht atá ar fáil dá bhforáiltear trí 
bhíthin na bPleananna Forbartha Baile agus na bPleananna Limistéir Áitiúil aonair (baineann 

gach limistéar luaite le heicteáir)  

Ordlathas 
Lonnaíochta 

Ionad Cuspóir 
Úsáide 

E1 

Cuspóir 
Úsáide 

E2 

Cuspóir 
Úsáide 

E4  

Iomlán Cuspóir 
Úsáide 
Tailte 
Bána 

An Uaimh 26.56 38.71 17.45 82.72 50.94 Baile Mór Fáis 
I Droichead 

Átha 
56.15 68.73 0 124.88 50.84 

Dún Búinne / 
Cluain Aodha 

84.33 66.03 0 150.36 53.344 Baile Mór Fáis 
II 

Maigh Nuad 0 0 60 60.00 22.2 

Cill Dhéagláin 15.76 45.53 0 61.29  
Ceanannas 0 99.04 0 99.04  

Baile Átha 
Troim 

0 40.94 0 40.94  

Baile Fáis 
Inbhuanaithe 
Measartha 
Mór 

Cill Choca 0 10.12 0 10.12  
Dún 
Seachlainn 

0 48.98 0 48.98  

An Bóthar Buí 6.6 10.23 0 16.83  
Ráth Tó 5.5 12.97 0 18.47  

Baile Átha Buí 0 15.00 0 15.00  

Bailte Beaga 

Baile an 0 32.34 0 32.34  

                                                 
4 Áirítear leis seo Tailte Bána go dtí 33.92 heicteár ar fad agus tailte an Phlean Creata chun freastal do Lár 
Baile Leibhéal II go dtí 19.42 heicteár ar fad. 
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Bhiataigh / an 
Inse 

Damhliag 0 7.98 0 7.98  
An 
Seanchaisleán 

12.94 0 0 12.94  

Steach 
Maoilín / Baile 
Mhic 
Gormáin5 

0 143.03 0 143.03  

 Iomlán 207.84 639.63 77.45 924.92 177.32 

Tabhair faoi deara go bhfuil Cuspóirí Úsáide E1, E2, E4 agus Tailte Bána dá dtagraítear sa tábla 
thuas i bPleananna Forbartha Baile agus i bPleananna Limistéir Áitiúil atá ann cheana agus 
ullmhaíodh iad roimh an Dréacht-Phlean Forbartha Contae seo.  
 
Cé go gcuirfear An Uaimh chun cinn mar chloch coirnéil réigiúnach fiontair sa Straitéis 
Gheilleagrach seo, is cosúil go bhfuil teorainn leis na tailte atá aitheanta i gcomhair deiseanna 
cruthaithe fostaíochta. Ba cheart é seo a phlé agus a réiteach mar bheart tosaíochta. 
Choimisiúnaigh an tAonad um Fhorbairt Gheilleagrach de chuid Chomhairle Contae na Mí staidéar 
(2010) inar aithníodh tailte todhchaíocha a bheadh oiriúnach le haghaidh úsáidí atá dian ar tháirgí 
agus dian ar fhostaithe. Meastar go bhfuil sé tráthúil athbhreithniú a dhéanamh ar an staidéar seo 
d’fhonn a chuid moltaí a chur chun feidhme agus bearta réamhghníomhacha a dhéanamh chun an 
easpa i méid agus i rogha na dtailte cruthaithe fostaíochta araon atá criosaithe, inseirbhísithe agus 
ar fáil faoi láthair a réiteach. Meastar freisin go bhfuil gá le margaíocht straitéiseach agus 
spriocdhírithe ar earnálacha ar leith chuig suíomhanna ar leith, i gcomhar le cur chuige níos 
comhoibrí idir gníomhaireachtaí stáit agus áitiúla.   
 
Meastar go bhfuil sé iomchuí agus tráthúil athbhreithniú a dhéanamh ar chineál, ar shuíomh agus 
ar mhéid na dtailte atá criosaithe chun críocha fostaíochta soir ó Mhótarbhealach an M3 / R147 
(bóthar an N3 roimhe seo) láimh le Dún Búinne / Cluain Aodha. Maidir leis na fiúntais choibhneasta 
a bhaineann le coinneáil na dtailte sin i bhfabhar chur chun cinn na dtailte i dtadhall leis na tailte 
soir ón líne iarnróid i nDún Búinne agus / nó stáisiún iarnróid Bhealach na Páirce M3, go háirithe 
chun críocha fostaíocht dian ar dhaoine, ba cheart go ndéanfaí iad mar chuid den athbhreithniú 
seo. Ba cheart go ndéanfaí é sin mar chuid den mheasúnú comhtháite ar úsáid talún agus ar 
iompar le treo todhchaíoch an fháis i gconair Dhún Búinne / Chluain Aodha a dhearbhú. Ba cheart 
don athbhreithniú seo plé criticiúil a dhéanamh ar an dealraitheacht go mbeidh cumas seirbhísí 
uisce ar fáil chun freastal ar na tailte roghnaithe agus na hamscálaí lena chur ar fáil.  
 
Is cosúil nach mbeadh méid na dtailte atá aitheanta chun críocha fostaíocht a chruthú i 
gCeannanas i gcomhréir le scála na forbartha tionsclaíche / fiontair reatha agus le líon reatha / 
réamh-mheasta an lucht chónaithe. Déantar é seo a mhéadú a thuilleadh le scála na dtailte atá 
curtha in áirithe i gcomhair fhairsingiú lár an bhaile agus forbairt úsáide measctha. Meastar gur 
cheart don athbhreithniú leanúnach ar Phlean Forbartha Cheanannais amhras a chur ar fhairsinge 
na dtailte atá aitheanta le haghaidh fostaíochta agus fiontair ar bhonn an riachtanais bhunaithe 
agus an chumais chun freastal ar na tailte sin ó thaobh na seirbhísí uisce de laistigh den tréimhse 
feidhme den chéad Phlean Forbartha eile de chuid Cheanannais (2013-2019).  
 
Tá na tailte san Inse (Bóthar Minnistown) criosaithe ó aimsir Phlean Forbartha na Mí Thoir, 2000, 
ach ní dhearnadh aon iarracht shuntasach ar na tailte sin a fhorbairt ó shin i leith. Meastar go 
bhféadfadh na tailte atá díreach in aice leis an stáisiún iarnróid san Inse freastal d’fhiontar dian ar 
dhaoine i gcás ina dtiocfadh an t-éileamh sin aníos in ionad na dtailte ar Bhóthar Minnistown.  
 
Ní mór scála na dtailte atá aitheanta chun críocha fostaíocht a chruthú i Steach Maoilín a 
athbhreithniú i gcomhthéacs athbhreithnithe ar Phlean Limistéir Áitiúil na Mí Thoir. Níor cheart aon 
                                                 
5 Cuimsítear anseo 39.58 heicteár i gcomhcheangal le Campas Gnó na Cathrach Thuaidh agus 84.98 heicteár i 
gcomhcheangal le tailte na Roinne Cosanta i mBaile Mhic Gormáin. 
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chinneadh a dhéanamh ina leith sin go dtí go gcuirfear céim réamhfhéidearthachta an 
mheasúnaithe ar an gcalafort domhain beartaithe i gcrích.  
 
 
4.3 Earnálacha Fostaíochta 
 
Féachann an sprioc a cuireadh i láthair ag tús na Straitéise Forbartha Geilleagraí seo le cur le 
hiomaíochas agus le tarraingteacht Chontae na Mí agus tógáil ar an mbunsraith sin chun go 
mbeidh sé ar cheann de na príomháiteanna sa tír ina ndéanfar infheistíocht gheilleagrach 
dhúchasach agus eachtrach araon a chruthóidh fostaíocht  Éileofar anseo athshuí an chontae mar 
phríomhthiomántóir geilleagrach Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath ina n-aithnítear  tréithe 
dúchasacha agus deiseanna na gceantar uirbeach agus tuaithe araon chun an sprioc sin a bhaint 
amach. D'fhonn acmhainn iomlán gheilleagrach Chontae na Mí agus na n-ionad straitéiseach 
fostaíochta atá aitheanta ann a bhaint amach, is gá láidreachtaí earnála a fhorbairt agus a chur 
chun cinn. Ina leith seo, aithníodh roinnt réimsí forbartha deise, a bhfuil an chuid is tábhachtaí 
díobh suite timpeall ar na príomhlonnaíochtaí fáis.  
 
Rinne Comhairle Contae na Mí anailís inar féachadh ar na hearnálacha aonair fostaíochta atá sa 
chontae faoi láthair agus aithníodh coinbhéirseachtaí áirithe earnála atá ann cheana. Cuireadh as 
an áireamh san anailís óstáin, miondíol, fóntais phoiblí agus riarachán poiblí (Comhairle Contae na 
Mí, Oifig na nOibreacha Poiblí i mBaile Átha Troim agus Ranna Rialtais díláraithe eile) mar aon le 
FSS Thoir Thuaidh, ina gcuimsítear Ospidéal na hUaimhe. Ullmhaíodh Doiciméad Eolais níos 
mionsonraithe ina leith seo agus tá sé ar fáil ar shuíomh Gréasáin an Phlean Forbartha Contae. 
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Tábla 4.2: Ordlathas na nIonad Geilleagrach agus na nEarnálacha Spriocdhírithe 

Ordlathas Ionad Ról Earnálacha ar Díríodh Orthu 
An Uaimh 
Droichead Átha 

Déantúsaíocht agus taighde ardteicneolaíochta, seirbhísí a thrádáiltear go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, TFC, tionscal 
oifig-bhunaithe, táirgeacht agus próiseáil bhia, riarachán poiblí, cúram sláinte, baincéireacht, miondíol (áis, comparáid 
ardaicme agus trádstóráil). Díreofar ar earnálacha stoic folaíochta, mianadóireachta agus troscáin go fóill san Uaimh, le 
béim ar leith ar tháirgí sláinte a dhéanamh agus ar raon na dteangacha ar fáil i líon an lucht chónaithe a chur chun cinn.  

Príomhbhailte 
fáis 
gheilleagraigh 

Maigh Nuad6 

Aitheanta i gcomhair fás 
daonra réigiúnach, agus tá 
ról tábhachtach acu i 
bhfostaíocht agus i 
soláthar earraí agus 
seirbhísí 

Geilleagar eolasbhunaithe ina ndírítear ar ardteicneolaíocht / ar bhiteicneolaíocht, ar thaighde agus ar fhorbairt i gcomhar le 
hOllscoil na hÉireann, Maigh Nuad 

Cill Dhéagláin  Déantúsaíocht ard-bhreisluacha, Lóistíocht, Bainistíocht Dáileacháin & Slabhra Soláthair, Lárionaid Sonraí agus Miondíol (áis, 
comparáid agus trádstóráil theoranta)  

Dún Búinne Déantúsaíocht ard-bhreisluacha, Lóistíocht, Bainistíocht Dáileacháin & Slabhra Soláthair agus Geilleagar Eolasbhunaithe a 
dhíríonn ar ardteicneolaíocht / ar bhiteicneolaíocht, ar thaighde agus ar fhorbairt i gcomhar le hinstitiúidí tríú leibhéal 
bunaithe ar chonairí agus ar bhealaí iompair phoiblí amhail Dún Búinne agus stáisiúin iarnróid Bhealach na Páirce M3 agus 
miondíol (áis agus comparáid ísealaicme) 

Bailte 
Tánaisteacha 
Fáis 
Gheilleagraigh  

Ceanannas 

Ról tábhachtach tacaíochta 
agus comhlántach i bhfás 
geilleagrach réigiúnach a 
fhorbairt i gcomhar le 
príomhbhailte fáis 
gheilleagraí agus ceantair 
mhóra chúlchríche Turasóireacht, déantúsaíocht ard-bhreisluacha, miondíol (áis & comparáid ísealaicme), agus riarachán.  

Gach Nuálaíocht i bhfiontar dúchasach agus i ngnólachtaí nuathionscanta dúchasacha 

Baile Átha 
Troim 

Turasóireacht, Déantúsaíocht, Riarachán & Cúram Sláinte  

Cill Choca Déantúsaíocht, Lóistíocht, Bainistíocht Dáileacháin & Slabhra Soláthair 

Dún Seachlainn Déantúsaíocht 

Lárionaid 
Fostaíochta 
Dúiche 

Ráth Tó 

Bailte a sholáthraíonn 
riachtanais fostaíochta na 
limistéar uirbeach chomh 
maith le cúlchríocha móra 
tuaithe 

Déantúsaíocht, Tionscal Eachaí agus d'fhéadfadh tionscal bunaithe in oifigí ina bhfuil lucht saothair cónaitheach ardcháilithe 
ag obair a bheith i gceist leis freisin 

Bailte Beaga Infheistíocht Áitiúil i gcoitinne agus tionscal ar bheagscála 

An Bóthar Buí Solúbthacht toisc go bhfuil sé laistigh d’fhad siúil (800 méadar) ón stáisiún traenach 

Baile Átha Buí Déantúsaíocht 

Baile an 
Bhiataigh / an 
Inse 

Turasóireacht agus Solúbthacht toisc go bhfuil sé laistigh d’fhad siúil (800 méadar) ó stáisiún traenach na hInse 

Damhliag Déantúsaíocht, Tionscail Eastóscacha agus Saoráidí Dramhaíola / Fuinnimh 

An 
Seanchaisleán 

Déantúsaíocht 

Lárionaid 
Fostaíochta 
Áitiúla 

Steach Maoilín 
/ Baile Mhic 
Gormáin7 

Soláthraíonn Bailte Beaga 
agus Sráidbhailte 
riachtanais fostaíochta le 
haghaidh cúlchríocha 
áitiúla. Ba cheart láithreáin 
thionsclaíocha sheirbhísithe 
agus aonaid gorlainne 
sheirbhísithe a bheith ar 
fáil sna hionaid sin.  

Lóistíocht, Bainistíocht Dáileacháin & Slabhra Soláthair, Déantúsaíocht agus gníomhaíochtaí a bhaineann le Calafort a 
d’fhéadfadh a bheith ann 

                                                 
6 Sainaithnítear Maigh Nuad agus Léim an Bhradáin mar Phríomhbhailte Fáis Gheilleagraigh sna ceantair uirbeacha i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath a dtacaíonn Cill 
Droichid agus Cill Choca leo. Ullmhaíodh Pleananna Limistéir Áitiúil le haghaidh phurláin Mhaigh Nuad agus Chill Choca atá suite i limistéar riaracháin Chomhairle Contae 
na Mí.  
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 Sráidbhailte Infheistíocht áitiúil i gcoitinne, tionscal ar bheagscála 

Fostaíocht 
Tuaithe  

Na Gráigeanna 
agus ceantair 
thuaithe 

Fostaíocht Tuaithe 
Inbhuanaithe 

Talmhaíocht, gairneoireacht, cúrsaí eachaí, foraoiseacht, táirgeadh fuinnimh, fiontar tuaithe bunaithe ar acmhainní, tionscail 
eastóscacha 

                                                                                                                                                                                                                                    
7 Cuimsítear anseo 39.58 heicteár i gcomhcheangal le Campas Gnó na Cathrach Thuaidh agus 84.98 heicteár i gcomhcheangal le tailte na Roinne Cosanta i mBaile Mhic 
Gormáin. 
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Chuir torthaí na hanailíse seo béim ar raon níos mó deiseanna fostaíochta le fáil sna lonnaíochtaí is 
mó amhail an Uaimh (Seirbhísí Airgeadais, Oifigí Tionsclaíocha / Lárionaid Ghlaonna, Bia, 
Déantúsaíocht agus Próiseáil Feola), Droichead Átha (Seirbhísí Airgeadais) agus Dún Búinne / 
Cluain Aodha (Ceanncheathrú Corparáideach agus Próiseáil Feola). Tá comhchruinniú ar leith 
d’áiseanna déantúsaíochta ag Ceanannas agus ag ceantar an tSeanchaisleáin i gcoitinne. Bheadh 
an comhchruinniú is mó de sholáthraithe náisiúnta agus idirnáisiúnta lóistíochta agus slabhra i gCill 
Dhéagláin, chomh maith le cnuasach suntasach soláthraithe déantúsaíochta. Aimsíodh go bhfuil 
Próiseáil Bia agus Feola ar siúl ag suíomhanna éagsúla tuaithe ar fud an chontae. Tá tionscail 
eastóscacha tuaithe bunaithe ar acmhainní scaipthe ar fud an chontae, dé réir féithe a ritheann ón 
iardheisceart go dtí an t-oirthuaisceart den chuid is mó. Taispeántar san anailís an spleáchas 
leantach fostaíochta ar dhéantúsaíocht, ar thionscail eastóscacha agus ar fhiontair phróiseála bia / 
feola. Tá sé le sonrú freisin go raibh tionchar millteach ar an tionscal eastóscach go háitiúil ag an 
gcor chun donais sna cúinsí eacnamaíochta a chuaigh i bhfeidhm ar an tionscal tógála cónaithí 
agus ginearálta agus ar chur i gcrích an líonra mhótarbhealaí. Déanfaidh an Straitéis Forbartha 
Geilleagraí na coinbhéirseachtaí earnála atá le sonrú ar fud an chontae a fhorbairt agus díreofar ar 
earnálacha faoi leith lena bhforbairt laistigh d’ionaid shainithe áirithe ar fud an chontae.  

 
Éascaítear leis an Straitéis Forbartha Geilleagraí bonn geilleagrach níos éagsúlaithe, díriú ar 
iomaíochas ó thaobh costais de agus ar tháirgiúlacht agus ar rogha maidir le láithreacha 
infheistíochta. Moltar sa Straitéis go bhforbrófaí roinnt príomhionaid fostaíochta straitéiseacha, 
chomhtháite agus speisialaithe a chuirfidh feidhmeanna de chineálacha éagsúla ar fáil dá chéile. 
Cuirtear an Straitéis seo i láthair i dTábla 4.2.  
 
Leagadh amach sa Straitéis Lárnach na cuspóirí criosaithe úsáide talún a mbainfeadh leis an 
athbhreithniú ar gach plean úsáide talún reachtúil i gContae na Mí le go mbeidh feidhm ag an 
bPlean Forbartha Contae seo. Déantar foráil sna cuspóirí criosaithe úsáide talún i leith na 
fostaíochta go ndíreofar ar úsáidí ar leith maidir le ionaid ar leith nó ar bhonn a soláthair 
chomparáidigh iompair phoiblí. Tá sé leagtha síos sa Straitéis Gheilleagrach cé na hearnálacha 
sonracha a ndíreofar orthu mar ionaid faoi leith agus tá na cuspóirí oiriúnacha criosaithe talún 
ceaptha anois i gcomhair úsáidí den sórt sin.   
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 1 Tacú le fás na dTairsí Polalárnaí agus na 

bPríomhbhailte Fáis Gheilleagraigh atá nasctha le conairí ilchóracha agus atá 
dírithe ar Phríomhlimistéir Gheilleagracha aitheanta agus iad a chur chun cinn.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 2 Príomhbhailte Fáis Gheilleagraigh a fhorbairt mar 

chlocha coirnéil réigiúnacha fiontar, trína gcuirfear meascán de chineálacha 
fostaíochta chun cinn agus trína laghdófar dá bhrí sin an gá le cónaitheoirí 
Chontae na Mí comaitéireacht a dhéanamh lasmuigh den Chontae le haghaidh 
fostaíochta.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 3 A chinntiú go bhfuil talamh dhóthanach agus 

oiriúnach criosaithe chun críocha fostaíocht a chruthú trí phróiseas an phlean 
forbartha baile agus an phlean limistéir áitiúil aonair, de réir mar is cuí.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 4 Gabháil don fhorbairt páirceanna tarraingteacha 

gnó agus tionsclaíocha a fhreastalóidh ar ghnólachtaí úsáide measctha atá suite 
sna príomhionaid agus sna hionaid thánaisteacha shainaitheanta fáis 
gheilleagraigh a thacaíonn leis an gcur chuige is lú srian maidir le húsáid talún 
fiontair i gcás criosú talún, i gcomhréir le dea-chleachtas pleanála.   
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BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 5 Rannpháirteachas na fostaíochta tuaithe i bhfás 
leantach inbhuanaithe an gheilleagair a aithint agus an fás leantach seo a chur 
chun cinn trí fhiontar tuaithe i gcoitinne a spreagadh, go háirithe na 
gníomhaíochtaí sin atá spleách ar acmhainní, lena n-áirítear táirgeadh fuinneamh, 
tionscal eastóscach, tionscal ar bheagscála agus turasóireacht.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 6 Forbairtí a spreagadh a ghineann éileamh 

suntasach taistil chuig suíomhanna ar chonairí ardmhinicíochta iompair phoiblí nó 
in aice leo.  

  
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 7 Forbairtí a spreagadh a sheasann ar ghaireacht 

do bhonneagar bóithre náisiúnta a ghineann leibhéil shuntasacha tráchta lastais le 
suí cóngarach don líonra bóithre náisiúnta, ag féachaint do na Treoirlínte maidir le 
Pleanáil Spásúlachta agus Bóithre Náisiúnta d’Údaráis Phleanála. 

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 8 Earnálacha nuálacha geilleagracha a chur chun 

cinn agus braisliú a spreagadh trína mbaintear feidhm as sineirgí idir cuideachtaí 
idirnasctha agus / nó trína gcruthaítear sineirgí le hinstitiúidí oideachais tríú 
leibhéal tadhlacha.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 9 An fhorbairt inbhuanaithe de chalafort domhain 

nua sa Mhí Thoir a éascú.  
 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 10 Ar feitheamh thoradh an mheasúnaithe 

réamhfhéidearthachta agus bhunú an chreata pleanála riachtanaigh (i ndiaidh 
Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta / Measúnacht Iomchuí, de réir mar is gá, i 
dtaca le BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 9) ina bhféadfaí a iarraidh tailte a 
ainmniú mar Chrios Forbartha Straitéisí, chun gníomhaíochtaí bainteacha thaobh 
na talún a éascú chun tacú leis an gcalafort domhain beartaithe, féachfar leis an 
oiread is féidir a bhaint as na tairbhí geilleagracha do phobail chóngaracha agus le 
tionchair dhiúltacha a imríonn gníomhaíochtaí thaobh na talún ar na pobail sin nó 
ar chomhshaol agus oidhreacht an cheantair a laghdú an oiread is féidir. 

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 11 A chinntiú go bhfuil aon mholtaí forbartha a 

bhaineann leis an gcalafort faoi réir measúnacht straitéiseach iomlán, lena 
n-áirítear Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta, Measúnacht Tionchair 
Timpeallachta agus Measúnacht Iomchuí, de réir mar is gá. 

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 12 Leanúint ar aghaidh agus an Tionscadal 

Comhchathracha idir Comhairle Contae na Mí agus Baile Cary, North Carolina, a 
fhorbairt agus a fheabhsú, le béim ar leith ar leas a bhaint as cumas le samplaí 
“dea-chleachtais” a chur ar fáil le haghaidh tionscadail forbartha geilleagraí ag 
suíomhanna iomchuí laistigh de Chontae na Mí 

 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
CUSPÓIR: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 1 Raon leathan suíomhanna a aithint agus a chur 

chun cinn ar fud an chontae le haghaidh cineálacha éagsúla fiontair. Beidh aithint 
na limistéar le haghaidh cineálacha éagsúla úsáidí cruthaithe fostaíochta i 
gcomhréir le Tábla 4.2 agus le cur i bhfeidhm na gcuspóirí criosaithe úsáide talún 
atá in Alt 2.9.4.  
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CUSPÓIR: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 2 Athbhreithniú a ionchorprú ar oiriúnacht chineál, 

shuíomh agus mhéid na húsáide talún tionsclaíche agus cruthaithe fostaíochta i 
ngach Plean Forbartha agus Plean Limistéir Áitiúil aonair. Maidir leis an 
athbhreithniú seo: ……………………… ……..   

(i) déanfar é i gcomhar leis an measúnacht ar thailte atá criosaithe le haghaidh forbairtí cónaithe, 
atá ag teastáil de bhun na Straitéise Lárnaí (tagraíonn CUSPÓIR: FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 2 & 3 dó);. ……………… ……… ……  

(ii) cuirfear i bhfeidhm na cuspóirí criosaithe úsáide talún atá i Straitéis Lárnach an Phlean 
Forbartha Contae seo maidir leis an bPlean Forbartha Baile nó leis an bPlean 
Limistéir Áitiúil aonair a bhaineann le húsáidí tionsclaíocha agus cruthaithe 
fostaíochta (tagraíonn cuspóirí criosaithe úsáide talún E1, E2 agus E3 ón Straitéis 
Lárnach);. …………. …… …… .. .. ..  

(iii) déanfar measúnú criticiúil ar chineál, ar mhéid agus ar shuíomh na dtailte atá aitheanta le 
haghaidh úsáid thionsclaíoch agus cruthaithe fostaíochta i nDún Búinne/ i gCluain 
Aodha/ sa Bhealach, i gCeanannas agus i mBaile Mhic Gormáin/ i Steach Maoilín; 
(iv) déanfar athbhreithniú ar Phleananna Limistéir Áitiúil Mhaigh Nuad agus Chill 
Bhríde. ………………… …… 

                       D’fhéadfadh athruithe ar phleananna forbartha aonair a bheith de dhíth mar 
thoradh ar an athbhreithniú seo, mar aon le leasuithe ar phleananna limistéir 
áitiúil a thagann chun cinn. Tá sé tugtha faoi deara go bhféadfadh na hathruithe 
nó na leasuithe sin a bheith faoi réir Measúnacht Iomchuí ar na torthaí suntasacha 
dóchúla ar láithreáin Natura 2000 mar gheall ar chóngaracht na n-ionad uirbeach 
do láithreáin Natura 2000.  

 
CUSPÓIR: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 3 A chinntiú go bhfuil talamh dhóthanach oiriúnach 

criosaithe i gcomhair tionscal inbhuanaithe mórscála agus ginearálta ag ionaid 
mhóra fostaíochta na hUaimhe, Phurláin Dhroichead Átha, Chill Dhéagláin, Dhún 
Búinne agus Cheanannais agus ar scála agus ar mhéid a oireann dá róil faoi seach 
sna hordlathais Forbartha Geilleagraí agus Lonnaíochta.   

 
CUSPÓIR: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 4 A chinntiú go bhfuil talamh dhóthanach oiriúnach 

criosaithe i gcomhair lóistíochta, tionscail bhainistíochta dáileacháin agus slabhra 
soláthair i gCill Dhéagláin, i nDún Búinne / i gCluain Aodha agus i Steach Maoilín 
agus de bhreis ar thalamh atá criosaithe i gcomhair tionscal mórscála agus 
ginearálta. 

  
CUSPÓIR: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 5 Comhfhiontair le forbróirí / le tionsclóirí / le 

húinéirí talún a phlé chun láithreáin straitéiseacha a fhorbairt i limistéir / in ionaid 
shainithe fháis gheilleagraigh i gcomhréir leis na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach 
do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. Déanfar tabhairt chun tosaigh toilithe pleanála 
reachtúla a éascú agus a spreagadh, lena n-áireofar, i measc nithe eile, úsáid na 
n-ionstraimí reachtúla iomchuí chun toiliú pleanála Chuid VIII a chuimsiú le 
haghaidh oibreacha forbartha láithreáin nó le haghaidh na forbartha ar fad, 
Orduithe Mótarbhealaigh a ullmhú, srl. Ba cheart a chur san áireamh sa phróiseas 
seo láithreáin den chéad scoth a ainmniú a bheadh oiriúnach do“láithreáin 
straitéiseacha”  an ÚFT, nó inchomparáide leo, agus a d’fhéadfadh tacú le 
hinfheistíocht ó ghnólachtaí móra Infheistíochta Dírí Eachtraí (IDE) a bhféadfadh 
riachtanais shuntasacha spáis a bheith acu.   

 
CUSPÓIR: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 6 Féachaint le dul chun cinn a dhéanamh ar ullmhú 

an Phlean Gníomhaíochta um Fhorbairt Gheilleagrach i gcomhair an Lár-Réigiúin 
Thoir i gcomhar le hÚdarás Réigiúnach an Lár-Oirthir. Dírítear sa phlean sin ar 
láidreachtaí agus ar shaintréithe dúchais an réigiúin agus comhlánaítear an 
straitéis atá ann cheana féin a d’ullmhaigh Údaráis Áitiúla Bhaile Átha Cliath agus 
an Straitéis Gheilleagrach atá sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach. Ba cheart 
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féachaint sa Phlean Gníomhaíochta um Fhorbairt Gheilleagrach le bearta a 
shainaithint chun tacú le hearnálacha príomha / cnuasaigh phríomha fáis 
gheilleagraigh sa Lár-Réigiún Thoir agus tacú leo.  

 
CUSPÓIR: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 7 Comhoibriú le gníomhaíochtaí áitiúla agus 

náisiúnta forbartha chun deiseanna cruthaithe post a uasmhéadú agus teagmháil a 
dhéanamh le fostóirí mórscála atá ann agus a bheidh ann sa todhchaí d’fhonn 
deiseanna poist sa chontae a uasmhéadú.  

 
 
4.4 Ceantair Thuaithe 
 
Leanfaidh talmhaíocht uirthi a bheith ina cuid thábhachtach de gheilleagar Chontae na Mí. Beidh 
táirgeadh méadaithe ina thoradh ar theicneolaíocht atá ag dul chun cinn agus ar chomhdhlúthú 
feirmeacha ach tiocfaidh laghdú eile ar líon na ndaoine atá fostaithe in earnáil na talmhaíochta dá 
mbarr. Ní mór don earnáil talmhaíochta leanúint uirthi oiriúnú do na dúshláin a thagann os a 
comhair mar gheall ar nuachóiriú, athstruchtúrú, ar fhorbairt an mhargaidh agus ar thábhacht 
mhéadaithe na saincheisteanna comhshaoil. Tá earnáil talmhaíochta agus bia atá éifeachtach ó 
thaobh an gheilleagair de, mar aon le foraoiseacht, saothrú inbhuanaithe acmhainní nádúrtha agus 
éagsúlú gníomhaíochtaí ar an bhfeirm agus lasmuigh den fheirm, ina gcomhpháirteanna 
riachtanacha d’fhorbairt geilleagair inbhuanaithe tuaithe.  
 
Níl réitigh na ndúshlán atá os comhair ceantair thuaithe ar fáil in aon earnáil gheilleagrach ar leith. 
Is é is dóichí go bhfuil an freagra barrmhaith le fáil i bpacáistí beart difriúla ina mbaintear leas as 
an gcumas atá ag ceantair thuaithe ar leith. Tá ról i ngach ceantar den Chontae le haghaidh 
forbairt tuaithe le cur le fás geilleagrach ginearálta an chontae. Spreagfaidh Comhairle Contae na 
Mí éagsúlú trí thurasóireacht tuaithe agus trí ghníomhaíochtaí fóillíochta a chur chun cinn agus 
foirmeacha iomchuí d’fhorbairt fostaíochta tuaithe a spreagadh. Is féidir roinnt earnálacha éagsúla 
a chuimsiú anseo, lena n-áirítear talmhaíocht (talmhaíocht arúil, déiríochta, caorach, 
gairneoireachta agus orgánach), eachaí, foraoiseacht, turasóireacht (siúl, rothaíocht, fóillíocht, 
iascaireacht, galf, gníomhaíochtaí bunaithe ar uisce, trá agus oidhreacht chultúrtha), baint mianraí 
agus fiontair thuaithe. Déantar forbairt gheilleagrach a chur chun cinn agus a spreagadh sa Phlean 
seo chun riachtanais na gceantar tuaithe a chomhlíonadh agus a dtréithe comhshaoil a aithint. 
 
4.4.1 Fiontar Tuaithe 
 
Déantar iarracht sa Straitéis Forbartha Geilleagraí an soláthar talún iomchuí chun críocha 
fostaíochta a éascú, ag féachaint do riachtanais phleanála spásúlachta, bhonneagair, chomhshaoil 
agus iompair, agus dá gcomhoiriúnacht le húsáidí talún tadhlaí. Threorófaí leis seo na húsáidí 
fostaíochta sin chuig tailte atá criosaithe go hoiriúnach laistigh d’ionaid uirbeacha shainithe den 
chuid is mó. Cuirtear beartais san áireamh freisin chun tacú leis an mbonn geilleagrach atá ann 
agus chun é a chosaint áit a bhfuil an bonn sin. Cuirtear éagsúlú an gheilleagair chun cinn freisin 
trí infheistíochtaí isteach ag ionaid phríomha fáis agus trí thionscail a bhaineann le talmhaíocht, le 
foraoiseacht agus le turasóireacht i gceantair thuaithe a chur chun cinn go comhuaineach.  
 
Glactar leis sa Phlean Forbartha seo go bhfuil gá le freagairt d’athstruchtúrú na hearnála 
talmhaíochta agus do chailliúint na ndeiseanna traidisiúnta a tháinig aníos as meath na 
n-earnálacha traidisiúnta déantúsaíochta agus tógála trí bhíthin geilleagar tuaithe a fhorbairt ina 
dtairgtear fostaíocht inmharthana agus inbhuanaithe do na pobail atá ann. Ina theannta sin, ní 
mór an soláthar / an choinneáil seirbhísí a neartú, pobail tuaithe a athghiniúint agus an fhorbairt 
gheilleagrach de cheantair thuaithe a chur chun cinn. Taispeántar é seo sa riachtanas a bhaineann 
leis an ngá le fiontair bheagscála i gceantair thuaithe a aithint agus forbairt na bhfiontar sin a chur 
chun cinn. 
 
Ní féidir fiontar tuaithe aonuaire ar mheánscála nó ar mhórscála a lonnú amuigh faoin tuath ach i 
gcás ina dtaispeántar, chun sástacht Chomhairle Chontae na Mí, gur féidir freastal níos fearr don 
fhiontar i suíomh tuaithe ná in ionad lonnaíochta sainithe, agus faoi réir gnáthchúrsaí bainistíochta 
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forbartha a chur i bhfeidhm. Glactar leis ar an gcaoi chéanna go bhfuil cineálacha áirithe fiontar 
tuaithe, go háirithe iad siúd a bhfuil baint acu le próiseáil acmhainní nádúrtha nó a fhreastalaíonn 
ar phobail tuaithe, a bhfuil ról ríthábhachtach acu i bhforbairt inbhuanaithe tuaithe.  
 
Réimse tábhachtach le haghaidh deiseanna fostaíochta inbhuanaithe i gceantair thuaithe is ea 
micreathionscadail (suas go dtí 5 fostaithe ar a mhéad) a chur chun cinn agus a éascú. Déanfaidh 
Comhairle Contae na Mí iarracht ar fhorbairt na hearnála seo a éascú trí chinntiú go gcuirfear 
aonaid ghorlainne do mhicreathionscadail ar fáil in ionaid sraithe íochtaraí (Bailte Beaga agus 
Sráidbhailte), mar aon le machnamh a dhéanamh ar a n-oiriúnacht aonair i nóid tuaithe agus, 
b’fhéidir, faoin tuath. Go háirithe, déanfar machnamh ar fhoirgnimh bharraíochta talmhaíochta a 
athúsáid agus ar fhoirgnimh nua a fhorbairt le freastal don éagsúlú sin / don fhiontar sin laistigh 
de choimpléasc foriomlán feirme ar bhonn a bhfiúntas aonair.   
 
4.4.2 Bithbhreoslaí agus Fuinneamh In-athnuaite 
 
Tá méadú tagtha ar spleáchas na hÉireann ar fhuinneamh iompórtáilte go timpeall ar 90% i 
gcomparáid le meán an AE de 50%. Tá ola iompórtáilte ar an bhfoinse fuinnimh is mó go fóill, 
agus tá cuid mhór de ghiniúint chumhachta agus de tháirgeadh tionsclaíoch na hÉireann ag brath 
go criticiúil ar ola agus ar ghás. Mar gheall ar bhagairt leantach an athraithe aeráide dhomhanda, 
ar luaineacht na bpraghsanna ola agus ar an ngá le soláthairtí fuinnimh dhúchais a aimsiú, tá áit á 
baint amach go tapa ag breoslaí bunaithe ar bhithfhuinneamh agus ar adhmad, mar aon le foinsí 
eile fuinnimh in-athnuaite amhail fuinneamh gaoithe, fuinneamh tonnta, fuinneamh gréine srl. mar 
réiteach malartach atá éifeachtach ó thaobh costais de. Tá úsáid an adhmaid agus na mbarr 
bithfhuinnimh amhail saileach agus mioscantach chun fuinneamh a ghiniúint ina thionscal 
inbhuanaithe atá ag fás, agus d’fhéadfaí é a úsáid chun cur le forbairt gheilleagar tuaithe na Mí.  
 
Toisc go bhfuil an Mhí suite cóngarach don Tairseach náisiúnta agus gar do na bealaí, trína 
dtrasnaíonn líonraí shuntasacha tras-seolta fuinnimh (leictreachas agus gás), tá cumas agus 
sineirgí aici atá ríthábhachtach le haghaidh forbairt gheilleagrach sa todhchaí i gContae na Mí. Is é 
is aidhm don Phlean Forbartha seo lánchumas na bithmhaise a aithint agus a fhorbairt le haghaidh 
táirgeadh / déantúsaíocht fuinnimh agus táirgeadh fuinnimh bainteach, lena n-áirítear easpórtáil 
an leictreachais ghlais chuig an eangach náisiúnta.  
 
Meastar an riachtanas a ghabhann le Straitéis Spáis Théamach maidir le Forbairt Thionsclaíoch a 
ullmhú (dá dtagraítear ‘CUSPÓIR IOMPAIR 22) a bheith ábhartha i ndáil le sainriachtanais na 
dtionscadal bonneagair a bhaineann le fuinneamh in-athnuaite agus le fuinneamh ginearálta a 
chomhlíonadh. Mar chuid d’ullmhúchán na Straitéise Spáis Téamaí seo, tá fiúntas ar leith i 
ngabháltais shuntasacha talún atá bainteach le féachaint ar thionscadail chairéalachta agus 
eastóscacha chun tionscadail bhonneagair a bhaineann le fuinneamh a fhorbairt. An sampla atá 
ann chun tacú leis an argóint bhraislithe sin is ea Baile Chearráin agus Caulstown, Damhliag 
cóngarach d’oibríocht Irish Cement ag saoráid 70MW dramhaíola go fuinneamh Phlaitín – Indaver 
agus an gléasra ceadaithe giniúna cumhachta 60MW de thimthriall oscailte gastuirbín de chuid 
Scottish and Southern Energy Plc. Is fiú tuilleadh machnaimh mhionsonraithe a dhéanamh ar 
fhreastal do na tionscadail bhonneagair sin atá bainteach le fuinneamh ar gnáth dóibh réimsí móra 
talún a fhorghabháil agus nach féidir iad a éascú laistigh de chriosuithe traidisiúnta tionsclaíocha i 
mbailte ar fud an chontae.  
  
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 13 Forbairt gheilleagrach tuaithe a chur chun cinn 

trína aithint gur gá forbairt fhadtéarmach inbhuanaithe shóisialta agus 
chomhshaoil na gceantar tuaithe a chur chun cinn agus éagsúlú geilleagrach a 
spreagadh agus fás fiontar tuaithe a éascú.  
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BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 14 Lánchumas na bithmhaise le haghaidh táirgeadh 
is déantúsaíocht fuinnimh a aithint agus a fhorbairt, lena n-áirítear easpórtáil an 
leictreachais ghlais chuig an eangach náisiúnta. Admhaítear sa Phlean Forbartha 
seo go bhfreastalaítear do na fiontair sin níos éasca i gceantair thuaithe mar gheall 
ar fhairsinge na dtailte a bhíonn ag teastáil chun slándáil an tsoláthair amhábhar a 
chinntiú. Aithnítear freisin go bhfuil sé ríthábhachtach do thogróirí forbartha 
féachaint ar ghaireacht don líonra tras-seolta leictreachais meánvoltais agus 
ardvoltais le haghaidh easpórtáil an leictreachais ghlais. Beidh scagadh de dhíth ar 
gach togra ar tháirgeadh agus ar dhéantúsaíocht fuinnimh bhithmhaise chun 
cinneadh a dhéanamh ar cé acu an bhfuil Measúnacht Iomchuí iomlán ar na 
héifeachtaí suntasacha dóchúla ar láithreáin Natura 2000 de dhíth nó nach bhfuil.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 15  Rannpháirteachas na fostaíochta tuaithe i bhfás 

foriomlán an gheilleagair a aithint agus an fás seo a chur chun cinn trí fhiontar 
agus éagsúlú tuaithe i gcoitinne a spreagadh agus cineálacha áirithe fiontair 
thuaithe a chur chun cinn, go háirithe na gníomhaíochtaí sin atá spleách ar 
acmhainní tuaithe, lena n-áirítear táirgeadh fuinnimh in-athnuaite, táirgeadh bia / 
próiseáil bhia agus na tionscail eastóscacha.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 16  Tograí forbartha a cheadú de ghnáth le fairsingiú 

a dhéanamh ar fhiontair údaraithe thionsclaíocha nó ghnó atá ann cheana faoin 
tuath i gcás nach n-imríonn an fhorbairt a thagann as sin drochthionchar ar nádúr 
ná ar fhóntas an cheantair máguaird. I ngach cás, ba cheart a thaispeáint nach 
gcruthódh an togra cineál agus méid tráchta a bheadh mí-oiriúnach do chaighdeán 
na mbóithre rochtana.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 17  Forbairt tograí a cheadú le haghaidh fiontair 

thionsclaíocha nó ghnó faoin tuath nuair a chomhlíontar na critéir seo a leanas i 
gcoitinne:  

(i) go bhfuil riachtanais gheografacha ag an úsáid bheartaithe ar féidir freastal orthu níos éasca i 
suíomh tuaithe ná i suíomh uirbeach agus gur léiríodh é seo chun sástacht 
Chomhairle Contae na Mí;  

 (ii) go bhfeabhsóidh an fhorbairt neart an gheilleagair thuaithe áitiúil; 
 (iii) go bhfuil an fhorbairt i gceist ar mhéid agus ar scála atá iomchuí agus nach n-imrítear 

tionchar diúltach ar shaintréith ná ar fhóntas an cheantair máguaird dá bharr;  
(iv) go léirítear sa togra go bhfuil cúrsaí tráchta, sláinte poiblí, comhshaoil agus fóntais cuimsithe 

ann  
(v) go bhfuil an togra i gcomhréir leis na beartais, na ceanglais agus na treoracha atá sa phlean 

seo; 
(vi) go bhfuil sé léirithe chun sástacht Chomhairle Contae na Mí nach gcruthódh an togra cineál 

agus méid tráchta a bheadh mí-oiriúnach maidir le saintréith na mbóithre rochtana 
nó a d’éileodh feabhsuithe a rachadh i bhfeidhm ar shaintréith na mbóithre seo.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 18  Tacú le fiontraíocht tuaithe agus le 

micreathionscadail (ina bhfuil níos lú ná 5 fostaithe de ghnáth) a fhorbairt i 
gceantair thuaithe i gcás ina n-imreofar an tionchar is lú ar an gcomhshaol agus ar 
an tírdhreach agus nach gcruthófar trácht suntasach nó míchuí de bharr na 
bhforbairtí sin. Ní bheidh feidhm ag an gcuspóir seo maidir leis an Líonra Bóithre 
Náisiúnta agus leis na Conairí faoi Chosaint (Bóithre Réigiúnacha agus Tuaithe) atá 
sainaitheanta ar Léarscáil 10.6 (dá dtagraítear BEARTAS FB 40)  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 19 Forbairt na teileachumarsáide leathanbhanda a 

éascú chun fiontar tuaithe agus eile a chumasú.  
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4.5 Miondíol  
 
4.5.1 An Cúlra don Straitéis Miondíola  
 
Éilítear sna Treoirlínte Pleanála Miondíola d’Údaráis Phleanála (2005) ar Údaráis Áitiúla straitéisí 
miondíola agus beartais mhiondíola a ullmhú le haghaidh a gceantar agus lena n-ionchorprú, nuair 
is iomchuí, isteach ina bpleananna forbartha. Leagtar amach in Alt 36 de na Treoirlínte na 
saincheisteanna ba cheart a chur san áireamh i ngach Plean Forbartha Contae agus Cathrach sa 
todhchaí, eadhon: 
 

 An t-ordlathas miondíola, ról na n-ionad agus méid lár na bpríomhbhailte a dheimhniú; 
 Príomhlimistéar miondíola lár na mbailte a shainiú; 
 Measúnú leathan ar an riachtanas a bhaineann le spás urláir miondíola breise; 
 Treoir straitéiseach ar shuíomh agus ar scála na forbartha miondíola; 
 Beartais agus tionscnaimh ghníomhaíochta a ullmhú leis an bhfeabhsú lár bailte a 

spreagadh; 
 Critéir a aithint chun forbairtí miondíola a mheasúnú. 

 
Soláthraítear sa Straitéis Miondíola do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath (2008) treoir agus beartais i 
gcomhair forbairt miondíola ar leibhéal straitéiseach agus is é is aidhm di cur chuige comhordaithe 
inbhuanaithe a chinntiú maidir leis an measúnú agus an soláthar d’fhorbairt miondíola i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath.  Tugtar tacaíocht sa Straitéis Miondíola do Mhórcheantar Bhaile 
Átha Cliath d’fhorbairt leantach na hUaimhe mar an príomhionad miondíola sa Chontae (Lár Baile 
Mhóir Leibhéal 2 agus Lár Baile Contae). Sainaithnítear sa Straitéis gur ionaid Leibhéal 3 (Lár Baile 
agus/nó Dúiche agus Lár Phríomhbhaile Fo-Chontae) iad Dún Búinne, Cill Dhéagláin, Ceanannas, 
Baile Átha Troim, an Inse/Baile an Bhiataigh agus an Bóthar Buí. Déantar foráil sa Straitéis 
Miondíola go bhforbrófar Dún Búinne de réir a chéile go stádas Leibhéal 2 faoin mbliain 2028.  
 
Ullmhaíodh Straitéis Miondíola Chontae na Mí (2013 - 2019) sa chomhthéacs sin agus leagtar 
amach inti an creat beartais straitéisigh maidir le dáileadh spásúil an spáis urláir mhiondíola laistigh 
den Chontae suas go dtí 2019 agus ar aghaidh go 2022. Tá an Straitéis leagtha amach in Aguisín 
5. 
 
Is é is aidhm don straitéis iomaíochas miondíola an chontae a chothú agus a fheabhsú, aghaidh a 
thabhairt ar sceitheadh caiteachais mhiondíola, agus dáileadh spásúil cothromasach, éifeachtúil 
agus inbhuanaithe spáis urláir mhiondíola a chinntiú ar fud an chontae.  Leagtar béim sa Straitéis 
Miondíola ar a chinntiú go gcothaíonn an contae a ról agus a thábhacht i bpatrúin siopadóireachta 
na ndaoine áitiúla, an réigiúin agus an náisiúin. Ba cheart é seo a thiomáint den chuid is mó trí 
fheabhsú leanúnach ar a bhfuil á thairiscint i siopadóireacht ar bhonn comparáide sa Mhí, go 
háirithe sna príomhionaid.  
 
4.5.2 Suirbhé agus Anailís – Príomh-Thorthaí 
 
Rinneadh suirbhé cuimsitheach ar theaghlaigh i gContae na Mí i mí na Nollag 2011 chun patrúin 
siopadóireachta atá ann a dhearbhú. Aibhsítear sa suirbhé leibhéil shuntasacha leantacha de 
sceitheadh caiteachais chomparáide ón gContae agus baineadh de thátal as gur féidir go leor a 
dhéanamh fós chun feabhas a chur ar a bhfuil á thairiscint ag lucht miondíola an chontae. Go 
háirithe, d’fhéadfaí tuilleadh feabhais a chur ar áiseanna siopadóireachta comparáide d’ord níos 
airde laistigh den Uaimh agus in ionaid Leibhéal 2 amach anseo. Tá an méid sin ríthábhachtach má 
tá feidhmiú agus tarraingteacht an chontae le coinneáil mar áit chónaithe, oibre, infheistíochta 
agus mar áit chun cuairt a thabhairt uirthi.  
 
Siopadóireacht áise (Príomhshiopadóireacht le haghaidh bia agus  grósaeireachta) 
 Coinneáil 77% de chaiteachas áise laistigh den Chontae - coinnítear 92% (ard) san Uaimh i 

gcomparáid le Baile an Bhiataigh, nach gcoinnítear ann ach 52% (íseal) laistigh den chontae.  
 An phríomhchúis a luadh ba ea fogasacht gheografaíoch.  
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 Ní bailte tarraingteach lasmuigh dá gceantar áitiúil.  
 Feidhmíonn Droichead Átha mar tharraingeoir suntasach do cheantar na Mí Thoir (37%).  
 Déanann idir 89.5% - 98.15% d’fhreagróirí a gcuid siopadóireachta breise go háitiúil.  
 Méadaíodh coinneáil an chaiteachais áise i ngach crios ón mbliain 2008.  
 
Siopadóireacht Chomparáide (Éadaí agus Coisbheart) 
 Déanann 58.9% d’fhreagróirí a gcuid siopadóireachta comparáide lasmuigh den Mhí.  
 Comhlíonann an Uaimh ról miondíola comparáide fo-réigiúnach - coinneáil 70.1% ina ceantar 

féin agus meallann sí caiteachas 54.3% agus 37.5% ó cheantair Bhaile Átha Troim agus 
Cheanannais. 

 Coinníonn Cill Dhéagláin caiteachas earraí comparáide 11.8% ina cheantar féin - is é Baile 
Bhlainséir an tarraingt is mó (60.5%). 

 Is chuig Droichead Átha a théann an caiteachas comparáide ar fad nach mór ó lonnaíochtaí ar 
an gcósta thoir (78.7%). 

 An phríomhchúis a luadh le siopadóireacht a dhéanamh lasmuigh den chontae ba ea an rogha 
táirgí níos ilchineálaí. 

 
Siopadóireacht Earraí Toirtiúla - Troscán agus Earraí Leictreacha  
 Bhí cailliúint an chaiteachais d’earraí toirtiúla níos lú ná an chailliúint i dtaobh caiteachais 

d’earraí comparáide (32.6% do throscán agus 31.8% d’earraí leictreacha).  
 Tá na treochtaí geografaíocha céanna le sonrú is a bhíonn le feiceáil i gcás caiteachas 

comparáide ar earraí á chailliúint.  
 Feidhmíonn an Uaimh réasúnta maith 

o coinnítear 84.7% den chaiteachas ar earraí leictreacha agus 78.2% den chaiteachas 
troscáin  

o mealladh 45.7% agus 21.7% den chaiteachas ar earraí leictreacha agus 51.6% agus 
34.1% den chaiteachas troscáin ó cheantair Cheanannais agus Bhaile Átha Troim faoi 
seach.  

o bhí an bhaint troscáin leis an Uaimh le feiceáil freisin in 33.7% den chaiteachas a 
mealladh ó cheantar Chill Dhéagláin.   

 Ceantar Chill Dhéagláin - caitear 51.1% den chaiteachas ar earraí toirtiúla lasmuigh den 
chontae, agus 75% den chaiteachas ar earraí leictreacha  

o Caitear 52.3% agus 19.8% den chaiteachas faoi seach i mBaile Bhlainséir.  
 

 Cheantar Bhaile an Bhiataigh - is cúis bhuartha í an easpa coinneála caiteachais  
o Meallann Droichead Átha 78.4% agus 95.3% den chaiteachas seo agus meastar go 

gcaitear 44.3% den chaiteachas ar earraí toirtiúla agus 70.6% den chaiteachas ar 
earraí leictreacha ó cheantar Bhaile an Bhiataigh laistigh d’fhairsinge Dhroichead Átha i 
limistéar riaracháin Chomhairle Contae na Mí.  

 
Tráchtaireacht 
Deimhnítear sa suirbhé seo an caiteachais ar earraí comparáide agus toirtiúla atá á chailliúint go 
leanúnach ó cheantar na Mí thoir go Droichead Átha agus ó cheantar Chill Dhéagláin go Baile 
Bhlainséir. Cuirtear in iúl sa Straitéis Miondíola nach cúis iontais í seo mar gheall ar a bhfogasacht 
gheografaíoch. Tá tarraingt chumhachtach ag ionad siopadóireachta Bhaile Bhlainséir ar threochtaí 
siopadóireachta, agus meastar go bhfuil an t-ionad ar an ionad iomaíoch is mó ar tugadh cuairt air 
lasmuigh de Chontae na Mí. Is le haghaidh siopadóireacht earraí comparáide a dhéantar formhór 
na dturas go Baile Bhlainséir, go cathair Bhaile Átha Cliath agus go Gleann na Life. Taispeántar i 
dtorthaí an tsuirbhé teaghlaigh nach mór éagsúlacht agus raon na siopaí comparáide laistigh den 
Chontae a mhéadú. Chabhródh sin leis an sceitheadh go hionaid sheachtracha a laghdú.  
 
4.5.3 Deimhniú an Ordlathais Mhiondíola  
Athdhearbhaítear ordlathas miondíola i Straitéis Miondíola an Chontae 2012, faoi mar atá leagtha 
amach i dTábla 4.3 thíos. Tá an t-ordlathas sin i gcomhréir leis an Ordlathas Miondíola atá sa 
Straitéis Miondíola do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.  
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Lár Bhaile an Chontae - an Chéad Sraith - is Lárionad den Chéad Sraith é an Uaimh i 
gcomhthéacs Straitéis Miondíola na Mí. Freagraíonn sin do thábhacht an bhaile mar Bhaile Contae 
agus don raon leathan feidhmeanna miondíola agus seirbhíse ar fáil ann. 
 
Tábla 4.3: Ordlathas Miondíola i gCo. na Mí 
Sraith Ionad Ordlathas Miondíola na Mí 
An chéad sraith Lár Baile an Chontae An Uaimh  
An dara sraith Lár Bailte Contae den 

dara grád 
Cill Dhéagláin, Dún Búinne*, Dún Seachlainn, 
Ceanannas, Baile Átha Troim, An Inse/Baile an 
Bhiataigh, An Bóthar Buí 

An tríú sraith Ionaid Áitiúla, Bailte 
Beaga agus 
Sráidbhailte 

Áiteanna éagsúla eile 

Eile Lárionad Dúiche Purláin Dhroichead Átha 
*Forbrófar Dún Búinne de réir a chéile i rith na 20 bliain atá romhainn go dtí go mbeidh sé ina 
Ionad Chéad Sraithe mar aitheantas don stádas a dearbhaíodh dó sa Straitéis Miondíola do 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 
 
Lár Bailte Contae den dara grád - an Dara Sraith – Cuirtear Cill Dhéagláin, Dún Búinne, Dún 
Seachlainn, Ceanannas, Baile Átha Troim, an Inse/Baile an Bhiataigh agus an Bóthar Buí san 
áireamh sa tsraith seo. Tá ról tábhachtach / feidhm thábhachtach miondíola fo-chontae ag na 
bailte sin agus bíonn raon maith de sholáthar áise agus de sholáthar measartha tairisceana 
comparáide iontu. Meastar nach mbainfidh Dún Búinne Stádas na Chéad Sraithe amach thar 
thréimhse feidhme na Straitéise Miondíola. Níl daonra ná tairiscint miondíola na lárionad is mó sa 
dara sraith ag an mBóthar Buí faoi láthair.  
 
An Tríú Sraith - Lárionaid Áitiúla, Bailte Beaga agus Sráidbhailte.  Cuirtear san áireamh sa 
chatagóir seo bailte beaga agus sráidbhailte eile sa Chontae, lena n-áirítear (ach gan a bheith 
eisiach) Baile Átha Buí, Baile Íomhair, Cluain Aodha, Damhliag, Cill Mheasáin, an Obair, an 
Seanchaisleán, Ráth Tó, Baile Shláine agus Steach Maoilín.   
 
Purláin Dhroichead Átha: Tá méid réasúnta mór forbartha miondíola i bpurláin Dhroichead Átha 
mar thoradh ar a mbaint le Droichead Átha, ar Lárionad de chuid Leibhéal 1 agus Sraith 3 é san 
ordlathas náisiúnta miondíola. Tógadh Ionad Siopadóireachta an Gheata Theas (Lár an Cheantair) 
le déanaí ag Cros Cholpa ar imeall deisceartach Dhroichead Átha agus tá méid suntasach oifigí 
ann.  Tá feidhm thábhachtach ag an soláthar miondíola i bpurláin Dhroichead Átha chun freastal ar 
riachtanais na bpobal áitiúil agus an cheantair máguaird.  
 
Is é is cuspóir don Ordlathas Miondíola ná ról agus tábhacht gach ionaid forbartha laistigh den 
chontae a chur in iúl d’fhonn cuidiú leis an gComhairle inmharthanacht agus beogacht gach ionaid 
a chosaint ach fós féin cuidiú le gach ionad a fheidhm fhoriomlán a chomhlíonadh laistigh 
d’ordlathas lonnaíochta an chontae.  
 
4.5.4 Aithint Lárionad Miondíola agus Láithreán Deise  
 
I gcomhréir leis an treoir atá leagtha amach sna Treoirlínte Pleanála Miondíola, aithnítear Lárionaid 
Miondíola i Straitéis Miondíola an Chontae i gcomhair ionad den chéad agus den dara sraith laistigh 
d’Ordlathas Miondíola an Chontae. Aithnítear freisin sa Straitéis Miondíola roinnt Láithreáin Deise 
laistigh de gach baile a mheastar a bheith oiriúnach le haghaidh forbairtí miondíola. I gcomhréir le 
cuspóirí na dTreoirlínte Pleanála Miondíola, ba cheart forbairtí miondíola nua a bheith laistigh de na 
lárionaid mhiondíola sin nó gar dóibh nuair is féidir.  
 
4.5.5 Cur Chuige Seicheamhach  
 
Is é bunchuspóir príomha na dTreoirlínte Pleanála Miondíola tacú le ról leantach na lár cathrach 
agus baile agus é a chosaint agus a chur chun cinn. Leis an gcuspóir seo a chomhlíonadh, 
bunaíodh sna Treoirlínte Pleanála Miondíola an Cur Chuige Seicheamhach maidir le hiarratais 
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mhiondíola a chinneadh. Go bunúsach, aithnítear ann an tábhacht a bhaineann le cothú a 
dhéanamh ar thábhacht, ar inmharthanacht agus ar bheogacht an mhiondíola i lár na mbailte.  
 
Ba cheart gach iarratas ar mhórfhorbairtí miondíola i láithreáin lasmuigh den lárionad nó ar imeall 
an lárionaid (de bhreis ar 1,000 méadar cearnach – glan-achar) a bheith faoi réir an chuir chuige 
sheicheamhaigh mar a leanas:  

 Ar an gcéad dul síos, ba cheart tosaíocht a thabhairt d’fhorbairtí miondíola a lonnú laistigh 
de na Príomhlimistéir Mhíondíola;   

 Níor cheart láithreán ar imeall an lárionaid nó lasmuigh den lárionad a phlé ach amháin i 
gcás inar féidir a thaispeáint nach bhfuil láithreáin ann atá oiriúnach, ar fáil agus 
inmharthana   

 
4.5.6 An Riachtanas a bhaineann le Spás Urláir Miondíola Breise 
 
Ceann de na príomhriachtanais sna Treoirlínte Pleanála Miondíola is ea gur cheart measúnú 
leathan a bheith i straitéisí miondíola ar an spás urláir miondíola breise ag teastáil i gcontaetha ar 
feadh thréimhse feidhme a gcuid straitéisí. Meastar an riachtanas a bhaineann le spás urláir 
miondíola breise laistigh den chontae ag féachaint do na hathruithe ar an daonra, do réamh-
mheastacháin daonra, ar fhaisnéis nuashonraithe maidir le caiteachas, ar spás urláir miondíola, ar 
cheadanna pleanála reatha agus ar thorthaí na suirbhéanna teaghlaigh agus lucht siopadóireachta 
2011. 
 
Leagtar treoir ghinearálta amach i Straitéis Miondíola an Chontae maidir le cineál agus méid an 
spáis urláir bhreise a bheidh ag teastáil le freastal ar chaiteachas breise thar amscála na Straitéise. 
Tá achoimre air sin le fáil i dTábla 4.4 thíos:  
 
Tábla 4.4: Spás Urláir a d’fhéadfadh a bheith ar fáil i gContae na Mí 

Bliain Siopaí áise i m2 Earraí 
Comparáide i m2 

Cás 1 

Earraí 
Comparáide i m2  

Cás 2 

Earraí Toirtiúla i 
m2 

2011 15,431 124 124 -19,983 
2019 31,071 13,723 38,527 -7,614 
2022 35,617 20,368 48,446 -1,570 

 
Tá sé tugtha faoi deara go bhfuil ceadanna pleanála suntasacha ar marthain le haghaidh 
scéimeanna lár baile nár cuireadh i bhfeidhm agus nár cuireadh san áireamh sna figiúirí spáis 
urláir thuas. Cuirtear tograí mórscála úsáide measctha san áireamh sna ceadanna pleanála a 
bhaineann leis na láithreáin sin i mórán cásanna. Ceadaíodh scéimeanna lár baile san Uaimh, i 
gCeanannas, i mBaile Átha Troim, i nDún Búinne agus, níos déanaí fós, i nDún Seachlainn. Agus 
an comhthéacs geilleagrach an-athraithe a tháinig chun cinn le cúpla bliain anuas á chur san 
áireamh, ní dócha go gcuirfear an spás urláir ceadaithe ar fad i gcrích san fhormáid agus ar an 
scála a beartaíodh ar dtús. Tá an Chomhairle tiomanta d’fhorbairt miondíola ar na láithreáin 
thábhachtacha sin a chur chun cinn. Ní mór cur chuige réadúil a ghlacadh maidir leis na ceadanna 
pleanála ar marthain sin agus ba cheart a aithint gur dóchúil go mbeidh aon chur i bhfeidhm de 
na ceadanna pleanála sin ar scála atá laghdaithe go mór ón scála ar glacadh leis ar dtús, agus / 
nó ar bhonn céimnithe. Ba cheart leanúint de chur chun cinn athfhorbairt agus athbheochan 
iomchuí na dtailte lár baile mar thosaíocht.  
 
Aithnítear sna torthaí ar na suirbhéanna teaghlaigh agus lucht siopadóireachta a rinneadh le heolas 
a thabhairt don straitéis miondíola go bhfuil méid suntasach den chaiteachas ar earraí comparáide 
á chailliúint ón gContae. Príomhchuspóir is ea an leibhéal seo caillteanais a laghdú ar feadh 
thréimhse feidhme na straitéise miondíola.  
 
4.5.7 Treoir Straitéiseach ar Dháileadh an Spáis Urláir Mhiondíola  
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Soláthraítear i Straitéis Miondíola an Chontae creat beartais straitéisigh maidir le dáileadh spásúil 
an spáis urláir mhiondíola laistigh den Chontae. Is é an fócas atá aici treoir straitéiseach ar 
shuíomh agus ar scála na mórfhorbartha miondíola a chur ar fáil.  
 
Ba cheart go mbeadh an spás urláir miondíola nua i gcomhréir le daonra reatha agus le daonra 
réamh-mheasta an Chontae agus leis an ordlathas miondíola aitheanta. Cuirfear éileamh breise ar 
spás urláir miondíola comparáide chun cinn, go háirithe laistigh den Uaimh agus i bhFo-Lárionaid 
an Chontae de Chill Dhéagláin, Dún Búinne, Dún Seachlainn, Ceanannas, Baile Átha Troim agus an 
Inse / Baile an Bhiataigh.   
Tá sé riachtanach cur le raon agus le caighdeán spás urláir comparáide na siopaí laistigh den 
Chontae lena chinntiú go gcuirfidh an Mhí barr feabhais ar na siopaí miondíola atá aici cheana féin 
agus go mbeidh na siopaí sin níos tarraingtí agus go meallfaidh siad ar ais cuid den airgead atá á 
chaitheamh in áiteanna eile mar lárionad siopadóireachta Bhaile Bhlainséir atá san iomaíocht linn. 
Ós rud é gur Baile Contae í An Uaimh, ba cheart í a chur chun cinn agus a fhorbairt mar lárionad 
ina mbeidh spás urláir comparáide d’ord níos airde inti.  
 
Ó thaobh soláthar áiseanna miondíola de, is léir i gcás ionaid áirithe (go mór mór Baile Átha Troim, 
Dún Búinne, Ceanannas agus Dún Seachlainn) nach bhfuil go leor áiseanna miondíola de 
chineálacha áirithe iontu. Cuirfear forbairt áiseanna miondíola chun cinn, go háirithe, sna hionaid 
uirbeacha sin d'fhonn feabhas a chur le rogha iomaíoch agus le héagsúlacht sa mhargadh 
miondíola.  
 
Tá go leor trádstórais mhiondíola sa Chontae. Tá dhá pháirc mhóra trádstórála miondíola lonnaithe 
san Uaimh agus páirc miondíola eile i gCill Dhéagláin. Tá cead pleanála fós ann chun trádstóras 
miondíola a thógáil i mBaile Átha Troim. Tá a lán foirgneamh folamh i bPáirc Miondíola Chill 
Dhéagláin agus i bPáirc Miondíola na hUaimhe. I dtaca leis seo, glacfar le cur chuige cúramach 
maidir le forbairtí breise den sórt sin thar thréimhse na straitéise.   
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Tábla 4.5: Dáileadh an Spáis Urláir a d’fhéadfadh a bheith ar fáil de réir ceantair 
Spás Urláir Áise a d’fhéadfadh a bheith ar fáil 
Ceantar 2011 2019 2022 
An Uaimh 3,491 7,433 8,735 
Baile Átha Troim 4,972 7,256 8,041 
Ceanannas 1,276 3,110 3,635 
Cill Dhéagláin 3,047 6,786 7,902 
Baile an Bhiataigh 2,645 4,897 5,609 
Iomlán 15,431 29,482 33,921  
Cás 1 : Spás Urláir Comparáide a d’fhéadfadh a bheith ar fáil  
An Uaimh -491 6,588 10,081 
Baile Átha Troim 1,936 4,491 5,820 
Ceanannas -176 1,877 2,808 
Cill Dhéagláin 1,354 3,265 4,159 
Baile an Bhiataigh -2,499 -2,499 -2,499 
Iomlán 124 13,723 20,369 
Cás 2 : Spás Urláir Comparáide a d’fhéadfadh a bheith ar fáil 
An Uaimh -491 19,625 24,839 
Baile Átha Troim 1,936 9,452 11,435 
Ceanannas -176 5,350 6,739 
Cill Dhéagláin 1,354 6,599 7,932 
Baile an Bhiataigh -2,499 -2,499 -2,499 
Iomlán 124 38,527 48,446 
Spás Urláir d’Earraí Toirtiúla a d’fhéadfadh a bheith ar fáil 
An Uaimh -5,328 2,167 5,841 
Baile Átha Troim 2,494 4,255 5,159 
Ceanannas 544 1,212 1,518 
Cill Dhéagláin -6,762 -4,746 -3,793 
Baile an Bhiataigh -10,564 -10,007 -9,736 
Iomlán -19,616 -7,119 -1,010 
 
Agus an riachtanas a bhaineann le spás urláir miondíola breise laistigh den Chontae á bhreithniú, 
níor cheart na figiúirí atá i dTábla 4.5 thuas a mheas mar uasteorainneacha. Ina áit sin, ba cheart 
iad a mheas mar tháscach de scála an spáis urláir nua atá de dhíth chun freastal ar riachtanais an 
daonra reatha agus an daonra amach anseo agus ar chaiteachas laistigh den chontae. D’fhéadfaí 
spás urláir breise nua a mholadh agus d’fhéadfadh sin teacht in ionad roinnt spás urláir atá as dáta 
nó drochlonnaithe. Ba cheart na figiúirí seo a mheas mar íosfhigiúirí in ionad uasfhigiúirí. Breithniú 
ríthábhachtach is ea lonnú an spáis urláir nua.   
 
4.5.8 Critéir don Mheasúnú ar Fhorbairtí Miondíola  
 
I gcomhréir leis na riachtanais in ‘Pleanáil Miondíola - Treoirlínte d’Údaráis Phleanála’ (Eanáir 
2005), ba cheart measúnú a dhéanamh ar gach iarratas ar fhorbairt shuntasach i gcomhthéacs 
raon critéar. De ghnáth, déanfar measúnú ar fhorbairtí de bhreis ar 1,000m² (comhlán) de spás 
urláir áise agus de bhreis ar 2,000m² (comhlán) de spás urláir comparáide suite lasmuigh de 
lárionaid mhiondíola bhunaithe de réir na gcritéar seo a leanas. 

 An ‘Cur Chuige Seicheamhach’ a chomhlíonadh  
 Tionchar ar lárionaid bhaile agus sráidbhaile, tionchar carnach san áireamh; 
 Baint an iarratais le haon dáileadh faoi Phlean Forbartha nó faoi Phlean Limistéir Áitiúil; 
 Rannpháirteachas na forbartha i bhfeabhsú an bhaile / an tsráidbhaile / an lárionaid; 
 Rannpháirteachas na forbartha in athnuachan an láithreáin agus / nó an limistéir; 
 An caighdeán rochtana trí gach modh iompair agus de chois agus ar rothar; 



Caibidil 4 Straitéis Forbartha Geilleagraí 

Dréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 79 

 Ról na forbartha in iomaíochas an Chontae agus fho-cheantair an Chontae a fheabhsú; 
 An méid dá bhfuil sé ábhartha an gearradh srianta ar raon na n-earraí atá ceadaithe lena 

ndíol a bhreithniú. 
 
4.5.9 Cáilíocht Dearaidh 
 
Cuirtear in iúl sna Dréacht-Treoirlínte Pleanála Miondíola (2011) go mbeidh Lámhleabhar Dea-
Chleachtais ag gabháil leis na Treoirlínte deiridh. Bainfidh cuid shuntasach den lámhleabhar leis na 
saincheisteanna praiticiúla de phrionsabail dearaidh ag baint leis an bhforbairt miondíola ar scálaí 
éagsúla agus i suíomhanna éagsúla. Féachfaidh Comhairle Contae na Mí le dearadh 
ardchaighdeáin a chur chun cinn i ngach forbairt miondíola a dtacaíonn na creata beartais 
riachtanacha leo. Tá tábhacht ar leith ag gabháil leis seo mar gheall ar an ról ceannais amhairc a 
imríonn miondíol i sráid-dreach baile nó sráidbhaile. In Alt 11.7 (de Threoirlínte agus Caighdeáin 
um Bainistíocht Forbartha), soláthraítear treoir maidir le Forbairtí Miondíola agus cuirtear san 
áireamh i bPleananna Forbartha Baile agus i bPleananna Limistéir Áitiúil aonair raon prionsabal 
agus beartas dearaidh a fhreagraíonn do chúinsí áitiúla.  
 
Tá sé ríthábhachtach freisin go dtugtar aghaidh ar na saincheisteanna seo a leanas:  
 
 Comhtháthú Amhairc – baineann seo le forbairtí miondíola, a riachtanais maidir le locadh 

carranna san áireamh, a chomhtháthú ina sráid-dreacha agus ina ndíon-dreacha ar leibhéal an 
baile nó an tsráidbhaile. Tá tábhacht ar leith ag gabháil leis seo maidir le Limistéir 
Chaomhantais Ailtireachta, le limistéir stairiúla, le déanmhais chosanta nó le limistéir a bhfuil 
gréasán foirgníochta mínsnáitheach acu.  

 
 Rochtain agus Soghluaiseacht – baineann seo le gach modh iompair, lena n-áirítear feithiclí 

earraí, oibrithe, custaiméirí, turasóirí, rothaithe, coisithe, srl. Cuirtear san áireamh sa Phlean 
Forbartha Contae beartais lena spreagtar agus lena éascaítear tuilleadh úsáide iompair phoiblí 
mar a bhfuil sé ar fáil agus a spreagann tuilleadh úsáide coisíochta agus rothaíochta trí 
nascachtaí iomchuí le codanna eile den bhaile nó den sráidbhaile.  

 
 Comhtháthú Úsáide – Féachann seo le forbairtí mórscála miondíola a chomhtháthú le húsáidí 

iomchuí eile a d’fhéadfadh úsáid oifige, fóillíochta, pobail agus cónaithe a chur san áireamh.  
 
Beartais Ghinearálta agus Cuspóirí Ginearálta  
Aithnítear sa Straitéis Miondíola roinnt prionsabail ghinearálta a bhfuil sé d’aidhm acu cúrsaí 
miondíola sa Chontae a mhúnlú agus a threorú i rith thréimhse an Phlean Forbartha Contae agus 
ina dhiaidh sin.  
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 20 Straitéis Miondíola Chontae na Mí 2013-2019 a 

chur i bhfeidhm.  
 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 21  Cothú agus spreagadh a dhéanamh ar 

mhórfheabhsú an spáis urláir mhiondíola, go príomha earraí comparáide agus 
feidhmeanna lár baile san Uaimh chun a hiomaíochas agus a tábhacht mar 
Phríomh-Ionad Fáis i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath a chothú.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 22  Tacú le beogacht agus le hinmharthanacht na 

n-ionad sainithe atá ann agus timpeallacht iomaíoch agus shláintiúil a éascú don 
tionscal miondíola isteach sa todhchaí trína áirithiú go bhfreagróidh fás sa todhchaí 
ar spás urláir miondíola don ordlathas miondíola aitheanta.  
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BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 23  Tacú le forbairt na bPríomhlimistéar Miondíola 
mar atá aitheanta laistigh de Straitéis Miondíola an Chontae agus ról agus feidhm 
na bPríomhlimistéar Miondíola a neartú.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 24  Cloí le forálacha atá sa Chur Chuige 

Seicheamhach agus iarratais mhiondíola atá lonnaithe lasmuigh de 
phríomhlimistéir mhiondíola á mbreithniú.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 25  Féachaint do bheartais agus do chuspóirí na 

Straitéise Miondíola do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 2008-2016.  
 
Cuspóirí  
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
CUSPÓIR: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 8 Na sainchuspóirí seo a leanas do Chontae na Mí a 

chur i bhfeidhm, faoi mar atá aitheanta laistigh d’Ordlathas Miondíola an Chontae, 
chun beogacht agus inmharthanacht na lár bailte a áirithiú, lena n-áirítear:  

 • Aithint, cur chun cinn agus forbairt na bpríomhláithreán deise lár baile a éascú;  
 • Athbheochan na n-ionad réadmhaoine/na n-aonad siopaí atá folamh agus in 

anchaoi;  
 • Forbairt inlíonta agus an athfhorbairt láithreán in anchaoi agus as feidhm a 

spreagadh;  
 • Feabhsuithe leanúnacha comhshaoil ar an réimse poiblí; 
 • Rófhorbairt úsáidí neamh-mhiondíola ar leith amhail bialanna ‘beir leat’ a chosc sna 

Príomhlimistéir Mhiondíola;  
 • Gníomhaíochtaí a chur chun cinn i ngach baile, lena n-áirítear féilte, imeachtaí, 

margaí sráide agus margaí feirmeoirí/tuaithe. 
 
 
4.6  Turasóireacht 
 
4.6.1 Acmhainní atá ann cheana 
 
Tá mórchuid le tairiscint ag ‘An Mhí – Príomhcheantar Oidhreachta na hÉireann’ mar cheann scríbe 
do thurasóirí. Áirítear go háirithe an oidhreacht shaibhir atá ann, an tírdhreach álainn tuaithe, 
sráidbhailte agus bailte tarraingteacha, agus limistéar tarraingteach cois farraige. Tá ceann de na 
bailiúcháin is fearr de láithreáin réamhstairiúla agus de shéadchomharthaí ar an Eoraip le fáil i 
gContae na Mí, mar aon le cumasc uathúil staire agus cultúir ann. Mar thoradh air sin, tá líon ard 
nithe is díol spéise do thurasóirí sa chontae. An ceann is cáiliúla díobh is ea Láithreán Oidhreachta 
Domhanda Bhrú na Bóinne ina gcuimsítear na tuamaí pasáiste i Sí an Bhrú, i gCnóbha agus i 
nDubhadh. Tá ardiomrá ar láithreán Chath na Bóinne (ina gcuimsítear Teach agus Eastát an 
tSeandroichid anois), Caisleán Bhaile Átha Troim agus Cnoc na Teamhrach sna margaí intíre agus 
thar lear araon. Is fianaise ar stair shaibhir na Mí agus ar liosta uileghabhálach na nithe is díol 
spéise sa chontae iad Loch Craoibhe, Teamhair na Rí, Tailteann, Tlachta, suíomhanna Críostaí i 
gCeanannas, i mBaile Shláine, i nDomhnach Mór, i gCillín, i nDún Samhnaí agus i nDamhliag, 
fothraigh mhainistreacha i mBeigthigh agus i mBaile Átha Troim, mórthithe ón 18ú hAois ar 
aghaidh agus na gairdíní bainteacha atá mór le rá sa chontae.  
 
Tá na háiseanna seo a leanas sa chontae do chuairteoirí a bhfuil spéis acu i ngníomhaíochtaí 
allamuigh:  
 

 16 ghalfchúrsa, lena n-áirítear Caisleán an Chillín inar reachtáladh Corn Solheim 2011 agus 
Sruthán na dTeamplóirí, Baile Átha Troim inar reáchtáladh imeacht Chorn Solheim 
Sóisearach 2011;  

 Ceithre ráschúrsa – Tigh na Sióg, An Uaimh, Baile an Bheileogaigh agus Trá na hInse; 
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 Líon mór ionad eachaíochta faofa; 
 3 Bhealach Siúil Oidhreachta – Éici-shiúlóid ó Cheanannas go Portach na Greallaí, Siúlóid 

Oidhreachta Rampair na Bóinne agus Siúlóid Abhann Chaisleán Bhaile Átha Troim; 
 Siúlóidí Foraoise amhail Garraithe Loch Craobh agus Foraois an Mhullaigh Mhín (an 

Seanchaisleán), Foraois na Coille Bige (Baile Shláine), Coill Bhaile na Rátha (Baile an 
Cheantaigh), agus Páirc Dhealgan (an Uaimh); 

 Siúlóidí Baile Stairiúla i mBaile Átha Troim, i mBaile Shláine, i gCeanannas, san Uaimh agus 
i mBaile Mhic Gormáin / i Steach Maoilín le Conairí Oidhreachta i mBaile Átha Buí, i 
nDamhliag, i nDún Seachlainn agus i Maigh nEalta; 

 Is féidir le slatiascairí iascaireacht a dhéanamh ar bhreac donn fiáin agus ar bhradán fiáin 
an Atlantaigh sa Bhóinn agus ag na craobh-aibhneacha agus éascaítear garbhiascaireacht 
sa Chanáil Ríoga (an Bóthar Buí), i Loch Síleann agus i locha na Mí Thuaidh, le 
slatiascaireacht farraige feadh an chósta. 

 Snámh, siúl agus eitleogaíocht feadh líne an chósta atá 10 gciliméadar ar fad. 
 

Tá dea-thionchar ag na nithe seo a leanas ar fhairsingiú na hearnála turasóireachta: 
 

 Saibhreas oidhreacht chultúrtha agus nádúrtha an chontae. 
 An raon mór gníomhaíochtaí allamuigh. 
 Inrochtaineacht agus gaireacht an chontae don Tairseach náisiúnta (an príomhphointe 

rochtana don tír agus baile an margaidh intíre is mó). 
 
De réir Chónaidhm Thionscal Turasóireachta na hÉireann (Athbhreithniú Ceann Bliana 2011 agus 
an tIonchas do 2012), “the positives of the past year, including movement to recovering 
competitiveness, growth in visitor numbers from Ireland’s top source markets and some 
improvement in the fortunes of businesses in the sector, provide a sound foundation for further 
recovery. The industry has yet again proved its resilience.” Toisc an cor chun feabhais i gcúrsaí 
turasóireachta, athdheimhnítear cumas an tionscail chun cabhrú i dtéarnamh geilleagrach bunaithe 
ar easpórtálacha.  
 
4.6.2 An Straitéis Náisiúnta um Fhorbairt Turasóireachta 2010-

2012 
 
I straitéisí margaíochta Thurasóireacht Éireann agus Fháilte Éireann maidir le margaí idirnáisiúnta 
agus náisiúnta, déantar iarracht na cinn scríbe phríomha sa chontae a fhorbairt, a chur chun cinn 
agus a mhargú mar phríomhnithe is díol spéise le  cuairteoirí a mhealladh. Tá straitéis á cur i 
bhfeidhm ag Fáilte Éireann, trí fheachtas margaíochta ‘Aimsigh Éire’, chun suas le 10 gceann scríbe 
den chéad scoth a fhorbairt in Éirinn. Aithníodh Gleann na Bóinne mar cheann amháin de na 10 
gceann scríbe seo. Is ag Gleann na Bóinne atá ceann de na tírdhreacha is fearr dá chineál ar an 
Eoraip i ndáil le seandálaíocht mar go bhfuil láithreáin réamhstairiúla agus séadchomharthaí 
cóngarach dó. Tugann sin buntáiste mór don Mhí chun líon suntasach cuairteoirí a mhealladh chuig 
an gcontae.   
 
4.6.3 Staidéar ar Fhorbairt Turasóireachta – Lú agus an Mhí 2010 
 
Choimisiúnaigh Fáilte Éireann ‘Staidéar ar Fhorbairt Turasóireachta - Lú agus an Mhí’ (2010) inar 
scrúdaíodh feidhmíocht na turasóireachta i ngach contae, neart agus doimhneacht a tháirgí agus a 
bhonneagair thurasóireachta, agus leagadh béim ar an gcumas le tuilleadh forbartha 
turasóireachta a dhéanamh. Soláthraítear sa Staidéar sraith moltaí maidir le forbairt thodhchaíoch 
an táirge, na margaíochta agus na hinfheistíochta turasóireachta leis na sochair gheilleagracha ó 
thurasóireacht a uasmhéadú. Aithnítear go bhfuil Gleann na Bóinne ar an tionscadal a bhfuil an 
deis agus an cumas is mó aige le gnó suntasach nua turasóireachta a mhealladh chuig contae na 
Mí agus contae Lú. Cinnteoidh an comhoibriú leantach idir an dá chontae cur chuige straitéiseach 
agus spriocdhírithe le haghaidh ceann scríbe turasóireachta den chéad scoth a chruthú. 
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Leagtar amach i bhfigiúirí a bhailigh Fáilte Éireann gur tháinig 135,000 cuairteoir ó thíortha eile go 
dtí an Mhí in 2010. Tháinig níos mó ná leathchuid díobh ón mBreatain agus beagnach ceathrú 
díobh ó mhórthír na hEorpa agus ó Mheiriceá Thuaidh faoi seach. Meastar go raibh ioncam tuairim 
is €54 milliún ag baint leis na turasóirí sin. Meastar freisin gur thug 126,000 cuairteoir intíre sa 
bhreis cuairt ar an gcontae freisin. Ba é Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne an ní is díol spéise ba 
mhó cuairt i Réigiún Thoir agus Lár Tíre a mheall 209,270 cuairteoir. Ina dhiaidh sin, mheall 
Caisleán Bhaile Átha Troim 59,416 cuairteoir agus mheall suíomh Chath na Bóinne 40,334 
cuairteoir.  
 
4.6.4 An tAm a Chuaigh Thart, sa Lá atá Inniu ann, agus sa 

Todhchaí - Athbhreithniú Straitéiseach Thurasóireacht na Mí 
2005-2010 agus Plean Straitéiseach 2011-2013 

 
Aibhsítear sa Straitéis na móréachtaí turasóireachta sa Mhí idir 2005 agus 2010 maidir le 
bonneagar, margaíocht agus cumarsáid, forbairt táirgí agus oiliúint agus ba cheart tuilleadh 
forbartha a dhéanamh ar éachtaí Thurasóireacht na Mí. Áirítear ar na héachtaí seo rochtain 
fheabhsaithe ar an Mí, tuilleadh óstán ardchaighdeáin, feabhsú ar chuma na mbailte agus na 
sráidbhailte trí thionscnamh ‘Bród Áite’, forbairt ‘Cruinnigh sa Mhí’ chun turasóireacht ghnó a 
mhealladh, dámhachtainí Margaíochta agus Turasóireachta na Mí agus bunú an Aonaid um 
Fhorbairt Gheilleagrach de chuid Chomhairle Contae na Mí.   
 
Moltar sa Phlean Straitéiseach gur cheart go ndíreodh Turasóireacht na Mí a gníomhaíochtaí ar dhá 
phríomhréimse ionas go mbeidh tionchar náisiúnta agus idirnáisiúnta aici: 
 

1. Turasóireacht Oidhreachta agus Chultúir mar Phríomhcheantar Oidhreachta na hÉireann – 
maidir le Plean Forbartha Ghleann na Bóinne agus Straitéis Forbartha Turasóireachta Lú 
agus na Mí. 

 
2. Turasóireacht Ghnó – úsáid a bhaint as branda ‘Cruinnigh sa Mhí’ mar mheán cumarsáide 

a bhaineann le tairiscint ghnó ‘Cruinnigh in Éirinn’. Aithnítear gur géag ‘turasóireachta gnó’ 
de Thurasóireacht na Mí é ‘Cruinnigh sa Mhí’.  

 
Ba cheart gach gníomhaíocht fógraíochta teacht faoin dá phríomh-cheannteideal seo chun áirithiú 
go mbainfidh an Mhí dul i bhfód breise amach sa réimse oidhreachta agus cultúir agus sa 
mhargadh comhdhálacha agus dreasachtaí, arb ionann iad agus an dá réimse cuairteoirí is 
brabúsaí de chuid na hÉireann.  
 
Tacaítear sa Straitéis le coinneáil na tairisceana aonbhranda, eadhon ‘An Mhí, Príomhcheantar 
Oidhreachta na hÉireann’. Mar sin féin, is tráthúil tairiscint oidhreachta an chontae a athbhreithniú 
agus a neartú agus an tairiscint chultúir a fhorbairt agus a thaispeáint, rud a mhéadóidh luach an 
eispéiris iomláin. Meastar tairiscint chultúir na Mí a bheith chomh láidir is atá a tairiscint 
oidhreachta, rud ba cheart a úsáid lena láidreachtaí a thaispeáint. Tacaítear sa Straitéis le hOllscoil 
Chultúir a fhorbairt chun an tairiscint chultúir a nascadh le tairiscint oidhreachta na Mí. Moltar an 
Uaimh mar áit oiriúnach le suíomh campais fóirsteanach a fhorbairt. Sholáthródh Ollscoil beogacht, 
fostaíocht, agus éilimh ar thithe, threoródh sí tráchtáil agus chuirfeadh sí feabhas ar an 
timpeallacht ina bhfuil sí suite. Tacaítear sa Straitéis le staidéar féidearthachta a dhéanamh le 
cumas an smaoinimh seo a scrúdú agus ba cheart í a dhéanamh mar thionscadal Mórfhorbartha 
Táirgí ó 2010-2013. Ba cheart plé a dhéanamh sa staidéar féidearthachta ar shaoráid ceoil 3ú 
leibhéal a sholáthar mar chuid den togra seo.   
 
Aithnítear sa Straitéis go bhfuil treochomharthaíocht do phríomhbhóithre agus do mhótarbhealaí 
réasúnta maith sa Mhí. Ba cheart leanúint d’úsáid a bhaint as comharthaí a fhógraíonn “An Mhí / 
Gleann na Bóinne” ar mhótarbhealaí ar bhealach sábháilte agus brandáilte. Cáintear sa Straitéis, 
áfach, an chomharthaíocht ar bhóithre den dara grád agus den tríú grád a mheastar a bheith lag 
agus ba cheart plean gníomhaíochta a dhréachtú. Iarrtar sa Straitéis go ndéanfaidh an tÚdarás 
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Áitiúil, le cabhair ó shaineolaithe margaíochta, athbhreithniú iomlán ar “riachtanais 
treochomharthaíochta” na Mí, lena n-áirítear clár cothabhála.  
 
Moltar sa Straitéis nach mór don chontae é féin a ghríosú chun imeachtaí spóirt náisiúnta agus 
idirnáisiúnta a fháil a chuirfeadh lena thairiscint oidhreachta agus cultúir. Éacht mór don Mhí ba ea 
óstáil Chorn Solheim. Mar sin féin, ní mór don chontae leanúint air imeachtaí mórscála ar 
chaighdeán comhchosúil a bhaineann le spórt, le ceol, le heachaíocht, le raonrásaíocht carranna, le 
rothaíocht, srl. a mhealladh. Ní mór don Mhí leanúint uirthi leas a bhaint as a taithí, a cumas, a 
rochtain, a suíomh agus a fogasacht do Bhaile Átha Cliath le tuilleadh mórimeachtaí a óstáil.  
 
4.6.5 Turasóireacht Tuaithe agus Clár Leader 
 
Trí Chlár Leader, soláthraíonn Comhpháirtíocht na Mí raon seirbhísí agus tacaíocht chistiúcháin 
d’fhiontar turasóireachta agus do ghníomhaíochtaí pobail a fhéadann tacú leis an ngeilleagar 
turasóireachta. Áirítear ar infheistíocht i dturasóireacht tacaíocht dhíreach d’fhorbairt na cóiríochta 
turasóireachta, na n-áiseanna agus an bhonneagair agus soláthar indíreach le haghaidh chaomhnú 
agus uasghrádú na sainghnéithe oidhreachta tógtha agus nádúrtha, tacaíocht d’fhorbairt féilte 
agus do ghníomhaíochtaí cultúrtha agus oibreacha le timpeallachtaí sráidbhailte agus tuaithe a 
fheabhsú agus a uasghrádú.  
 
Leanfaidh Comhairle Contae na Mí uirthi tacaíocht a thabhairt do Chomhpháirtíocht na Mí ina cuid 
oibre le pobail tuaithe agus féachfaidh sí le gníomhaíocht turasóireachta agus tionscadail agus 
tionscnaimh a bhaineann le feabhsú na bhfóntas, na n-áiseanna agus an bhonneagair a chur chun 
cinn agus a spreagadh. Is féidir leis na nithe sin cur le tairiscint turasóireachta tuaithe láidir agus 
ardchumais trína sholáthraítear an deis gheilleagrach agus shóisialta is mó do phobail áitiúla. Ba 
cheart go gcuirfí san áireamh i bhforbairtí a bhaineann le turasóireacht deiseanna le saibhreas na 
sócmhainní oidhreachta tógtha agus nádúrtha atá sa Chontae a thaispeáint, de bhreis ar an 
gcumas láidir le haghaidh forbairt éiceathurasóireachta, feabhsú comhshaoil, áineas éighníomhach 
agus gníomhach, turasóireacht chócaireachta agus tionscail chruthaitheacha ar féidir leo cabhrú le 
tacaíocht a thabhairt don gheilleagar turasóireachta. 
 
4.6.6 Coimpléacsanna Comhtháite don Turasóireacht Tuaithe 
 
Gineadh éileamh mór le haghaidh forbairtí galfchúrsaí agus eastáit fóillíochta mar gheall ar 
shuíomh an chontae i gcúlchríoch an cheantair uirbigh is mó sa stát den chuid is mó le deich 
mbliana anuas, agus forbraíodh coimpléacsanna móra ag Caisleán an Chillín, Eastát an 
tSeandroichid agus Diméin Chartún. D’imir forbairt na nithe suntasacha is díol spéise amhail Tayto 
Park i gCurrach Átha, Cill Dhéagláin, dea-thionchar agus iad ag mealladh spriocmhargadh difriúil 
chuig an gcontae, Cruthaítear seachioncam do shiopaí, d’óstáin agus do ghnólachtaí tráchtála 
áitiúla eile agus na cuairteoirí sin ag tabhairt cuairte ar na láithreáin seo. Ionad mór nua 
turasóireachta náisiúnta is ea Tayto Park a mheallann turasóirí isteach sa chontae. Tá Tayto Park 
an-éagsúil ó na nithe eile is díol spéise do thurasóirí sa chontae atá níos traidisiúnta agus atá 
bunaithe ar an oidhreacht agus ar an gcultúr.  
 
Aithnítear an ról réigiúnach fóntas agus turasóireachta seo don chontae sa Phlean Forbartha seo 
agus déanfar gach iarracht ann tacú le forbairt na bpáirceanna, na bhfeirmeacha agus na 
gcoimpléacsanna sin ag láithreáin oiriúnacha ar fud an chontae.  
 

4.6.7 Bonneagar Turasóireachta 
 
Tá sé ríthábhachtach an soláthar cóiríochta turasóireachta a bhainistiú le seachadadh straitéise 
turasóireachta inbhuanaithe a áirithiú. Ba cheart meas a bheith ar chaighdeán agus ar éagsúlacht 
shármhaith na timpeallachta tógtha agus nádúrtha sa Mhí agus na háiseanna nua turasóireachta á 
soláthar. Níor cheart dochar a dhéanamh don acmhainn ná dá luach todhchaíoch do thurasóirí ar 
bhealach ar bith ach an oiread. I gcás ina ndéantar an chóiríocht sin a sholáthar sin laistigh de 
bhailte agus de shráidbhailte atá ann cheana, is féidir cur le feidhmíocht gheilleagrach na 
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lonnaíochtaí sin. Aithníonn Comhairle Contae na Mí an ról tábhachtach atá ag bailte agus 
sráidbhailte ar fud an chontae mar ionaid turasóireachta maille leis na háiseanna agus na seirbhísí 
a chuireann siad ar fáil.  
 
Déanfaidh Comhairle Contae na Mí a dícheall éascú a dhéanamh ar nithe ar díol suntais iad do 
thurasóirí a bhfuil aird acu ar nádúr tuaithe nó oidhreachta an limistéir, amhail oscailt tithe stairiúla 
nó gairdíní don phobal, cuairteanna ar fheirmeacha, iarsmalanna agus ionaid léirithe. 
 
Aithníonn Comhairle Contae na Mí go mbeidh gá, ar bhonn eisceachtúil, i roinnt tírdhreacha atá 
íogair áit ar ghá don fhorbairt a bheith bainistithe go cúramach, le saoráid ‘aonuaire’ chun freastal 
ar riachtanas áirithe turasóireachta. Déanfar tograí eisceachtúla mar sin a mheas ar a bhfiúntas 
féin agus cuirfear san áireamh an gá atá leo, suíomh, láthair, an gá le Measúnacht Iomchuí agus 
measúnú ar thionchair a d’fhéadfadh a bheith ar an timpeallacht. Agus na tograí sin á measúnú, 
tabharfar aird ar an Measúnacht ar Nádúr an Tírdhreacha don Chontae. 
 
Feabhsú Bailte agus Sráidbhailte 
D’fhéach Comhairle Contae na Mí le feabhas a chur ar chuma fhoriomlán bhailte agus shráidbhailte 
an Chontae le blianta beaga anuas trí Thionscnaimh Bhród Áite, trí Thionscnamh na mBailte 
Slachtmhara agus trí bheartais atá i bPleananna Limistéir Áitiúil agus trí fhorbairt a  bhainistiú agus 
a fhorfheidhmiú go héifeachtach. Cuirfidh an Clár Athbheochana molta atá á fhorbairt ag 
Comhpháirtíocht na Mí faoin gClár Forbartha Contae feabhas breise ar chuma fhisiceach roinnt 
bailte agus sráidbhailte ar fud an Chontae agus cuirtear fáilte roimhe i gcoitinne.  Cuirfidh an 
Chomhairle beartas san áireamh le hobair go dlúth le pobail áitiúla agus pleananna deartha 
sráidbhaile a ullmhaíodh i bpróiseas comhairliúcháin phoiblí á gcur chun feidhme le linn di a áirithiú 
go bhfuil na pleananna sin i gcomhréir le Pleananna Limistéir Áitiúil ar glacadh leo. 
 
Óstáin 
Tá sé de chuspóir ag Fáilte Éireann líon na ndaoine ag fanacht thar oíche sa Mhí agus i nGleann na 
Bóinne níos leithne a mhéadú. Sonraítear in Athbhreithniú Straitéiseach Thurasóireacht na Mí 
2011-2013 gur chomhlíon an Mhí a gá le hóstáin ardchaighdeáin agus moltar ann gur cheart don 
chontae an chóiríocht seo a chur chun cinn go gníomhach. Glactar leis de ghnáth go bhfuil roinnt 
óstáin ardchaighdeáin le mórán seomraí nua iontu á bhforbairt le roinnt blianta anuas. Ina 
theannta sin, tá raon roghanna eile ag an gContae, lena n-áirítear Tithe Leaba agus Bricfeasta 
agus Tithe Lóistín ardchaighdeáin, agus roghanna eile atá níos saoire lena n-áirítear brúnna.  
 
Tithe Saoire 
Gan an ceantar cósta a áireamh, níl brú suntasach ar Chontae na Mí maidir le forbairt tithe 
tánaisteacha nó tithe saoire i gceantair thuaithe. Meastar cur i bhfeidhm an bheartais tithíochta 
tuaithe mar aon le gaireacht an chontae do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath a bheith ina dtosca 
cúisíocha ina leith seo.  
 
Láithreáin Charbhán agus Champála 
Aithníonn an Chomhairle go bhfuil soláthar na láithreán carbhán agus campála ina ghné 
thábhachtach den soláthar foriomlán cóiríochta don lucht saoire atá oiriúnach do gach raon 
praghsanna agus a fhreastalaíonn ar éagsúlacht stíleanna maireachtála. Mar sin féin, is féidir le 
láithreáin charbhán seasamh amach go feiceálach agus baint ó áilleacht agus ó thaitneamhacht an 
tírdhreacha agus, ar an gcúis sin, cinnteoidh Comhairle Contae na Mí nach gcuirfeadh dearadh, 
feidhmiú agus tionchar na cóiríochta sin do thurasóirí agus do chuairteoirí isteach ar 
thaitneamhacht an tírdhreacha máguaird.  
 
Comharthaíocht do Thurasóirí 
Tá sé níos fusa teacht chuig an Mí agus tiomáint timpeall an chontae mar gheall ar fheabhsuithe ar 
an mbonneagar bóithre le deich mbliana anuas. Mar sin féin, mura mbainistítear an bonneagar sin, 
cuirfidh sé an deis ar fáil do thurasóirí freisin taisteal tríd an Mí go gasta agus bheadh an Mhí ina 
‘contae conaire’ dá bhrí sin. Ní mór leanúint ar aghaidh le margú agus cur chun cinn bríomhar an 
Chontae mar cheann scríbe turasóireachta. Is féidir é seo a bhaint amach i gcomhar leis an Údarás 
um Bóithre Náisiúnta ach comharthaí seirbhísí, comharthaíocht oidhreachta agus comharthaíocht 
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do nithe is díol spéise a sholáthar. Ar fhágáil na bpríomhbhóithre, ba chóir an chomharthaíocht a 
bheith soiléir, beacht agus éasca le leanúint fós. Ní gá go gciallódh sin go mbeadh tuilleadh 
comharthaí i limistéir thuaithe mar go meastar go mbaineann comharthaíocht ó nádúr na tuaithe.  
 
Moltar i “Staidéar ar Fhorbairt Turasóireachta – Lú agus an Mhí” (2010) roinnt gníomhaíochtaí le 
déanamh i ndáil le chomharthaíocht laistigh de Ghleann na Bóinne. 
 

1) Cuma agus mothú atá coiteann a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm maidir le léirmhíniú ag 
gach láithreán timpeall Ghleann na Bóinne. Éileofar leis sin infheistíocht in iniúchadh ar 
láithreáin a bhfuil léirmhíniú agus comharthaíocht de dhíth orthu chun bearnaí a 
chinneadh, inar gá scéal léirmhínithe coitianta a fhorbairt, agus ina bhfuil gá le 
comharthaíocht agus painéil taispeána. 

 
2) Comharthaí nua a chur ar fáil ar bhealach tiomána 120km Ghleann na Bóinne. Éileofar leis 

sin iniúchadh ar na riachtanais maidir le comharthaíocht ar bhealach tiomána Ghleann na 
Bóinne agus infheistíocht i gcomharthaíocht agus bearnaí ar an mbealach a chinneadh i 
dtéarmaí pointí stoptha le haghaidh cuairteoirí agus aghaidh a thabhairt orthu.  

 
Chuir Fáilte Éireann cistiú ar fáil chun coimisiúnú sainchomhairleoirí a éascú leis na gníomhartha 
sin a dhéanamh agus tá a gcuid oibre ag druidim lena gcur i gcrích.  
 
4.6.8 Bealaí Siúlóide agus Rothaíochta 
 
Sainaithníodh i “Staidéar ar Fhorbairt Turasóireachta – Lú agus an Mhí” (2010) príomhriachtanais 
maidir le forbairt táirgí. Go háirithe, tugadh faoi deara san iniúchadh go bhfuil líonra bealaí rothar 
an-teoranta i gContae na Mí. Aithnítear sa Phlean Forbartha seo an ról tábhachtach atá ag bealaí 
oiriúnacha rothar agus coisithe chun turasóirí a mhealladh chuig an gContae. Déanfaidh Comhairle 
Contae na Mí a dícheall cabhrú leis na bealaí sin a sholáthar agus, go háirithe, le bealach rothar / 
féarbhealach ó Bhaile Átha Troim – An Uaimh – Bóthar Shláine – Droichead Átha agus le bealach 
rothar / féarbhealach ón Uaimh – Dún an Rí a sholáthar.  
  
Déanfar bealaí siúlóide do choisithe amhail an Chanáil Ríoga a éascú agus a chothú freisin. Tacófar 
le bealaí eile a thiocfaidh chun cinn ó am go ham. Déanfar ceart slí an phobail, a chuireann go mór 
le conláistí an chontae agus na limistéar áitiúil, a chosaint agus a chothú. 
 
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 26  Forbairt na turasóireachta inbhuanaithe a chur 

chun cinn agus soláthar raon cuimsitheach áiseanna turasóireachta a spreagadh, 
faoi réir láithreán oiriúnach, critéir suímh agus dearaidh, chosaint na limistéar 
íogair comhshaoil agus na limistéar atá sainaitheanta mar thírdhreacha íogaire sa 
Mheasúnacht ar Nádúr an Tírdhreacha don chontae. 

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 27  Infheistíocht nua ardchaighdeáin i dtionscal 

turasóireachta na Mí a spreagadh, le tagairt ar leith do ghníomhaíochtaí fóillíochta 
(galf, eachaíocht, siúl, rothaíocht, iascaireacht, gníomhaíochtaí allamuigh agus 
gníomhaíochtaí atá dírithe ar theaghlaigh) agus do chóiríocht i ndáil le rogha, 
suíomh agus caighdeán táirge. 

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 28  Na gnéithe oidhreachta nádúrtha, cultúrtha agus 

tógtha atá mar bhonn de tharraingt turasóireachta an chontae a chosaint agus a 
chaomhnú agus féachaint le teorainn a chur le forbairt a bheadh dochrach do 
shócmhainní oidhreachta nádúrtha agus cultúrtha sciamhacha agus sainaitheanta.  
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BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 29  Comhoibriú le Fáilte Éireann, le Turasóireacht 

Éireann, le Turasóireacht na Mí, le Comhairle Contae Lú, le Gleann na Bóinne agus 
le comhlachtaí ábhartha eile i gcur i bhfeidhm Straitéis Forbartha Cheann Scríbe 
Ghleann na Bóinne.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 30 Fás agus inbhuanaitheacht na hearnála 

turasóireachta a chumasú, a éascú agus a spreagadh trí fhorbairtí fiontair 
thurasóireachta a sholáthar i gceantair thuaithe, lena n-áirítear forbairtí 
feirmeacha oscailte agus forbairtí comhtháite tuaithe faoi réir sholáthar an 
bhonneagair leordhóthanaigh agus chomhlíonadh na ngnáthchúrsaí le háireamh sa 
phleanáil.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 31  Athchóiriú ar iar-dhiméinte agus ar eastáit, mar 

aon lena dtithe amuigh, ina forbairtí de chineál saoire a éascú faoi réir cleachtadh 
pleanála maith. 

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 32  A chinntiú nach n-áiteofar an soláthar áiteanna 

cónaithe, atá mar chuid d’fhorbairtí turasóireachta comhtháite, mar áiteanna 
cónaithe buana, agus, i gcás ar bith, ní bhreathnófar orthu go fabhrach ach 
amháin sa chás ina bhfuil athchóiriú agus oiriúnú á dhéanamh ar Struchtúr atá faoi 
Chosaint nó ar ghrúpa struchtúr laistigh de na tailte coimhdeacha d’úsáid an lae 
inniu.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 33 Tayto Park i gCurrach Átha a chur chun cinn mar 

ní is díol spéise teaghlaigh suaitheanta do thurasóirí sa chontae, faoi réir na 
ngnáthchaighdeán bainistíochta forbartha. Tacóidh Comhairle Contae na Mí le 
tuilleadh forbartha iomchuí ar an táirge turasóireachta comhtháite ag Tayto Park, 
faoi réir sholáthar nó uasghrádú an bhonneagair fhisicigh riachtanaigh.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 34  Forbairt cóiríochta ardchaighdeáin do thurasóirí 

amhail óstáin, brúnna, tithe leaba agus bricfeasta / tithe lóistín, srl. a éascú i 
láithreacha oiriúnacha, i suíomhanna uirbeacha agus tuaithe ar fud an Chontae 
faoi réir ardchaighdeán ailtireachta, soláthar an bhonneagair leordhóthanaigh agus 
comhlíonadh gnáthchúrsaí le háireamh sa phleanáil a chinntiú.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 35 An soláthar láithreán carbhán, campála agus 

mótarthithe a bhreithniú i láithreacha oiriúnacha ar fud an Chontae i suíomhanna 
uirbeacha agus ar imeall suíomhanna uirbeacha araon mar chuid de 
choimpléacsanna turasóireachta tuaithe comhtháite. I ngach cás, iarrfaidh 
Comhairle Contae na Mí ardchaighdeán leagain amach, dearaidh agus fóntais a 
áirithiú sna tograí sin agus nádúr an tírdhreacha á chosaint i gceantair íogaire. 

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 36 Lonnú forbairtí tithe saoire nua a spreagadh 

laistigh de shráidbhailte nó de bhailte beaga bunaithe nó i ngráigeanna ar leith i 
gceantair thuaithe atá ábalta forbairtí nua a thógáil. 

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 37 Tograí a spreagadh le tithe cónaithe fothrachúla 

nó as úsáid a athshuíomh, a chaomhnú agus / nó a ionadú chun críche tithe saoire 
faoi réir na ngnáthchúrsaí le háireamh sa phleanáil a bhaineann le dearadh, le 
rochtain shábháilte agus le soláthar aon áiseanna diúscartha fuíolluisce. 

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 38  Freastail d’fhorbairtí tithe saoire atá suite go 

hoiriúnach, faoi réir na ngnáthchúrsaí le háireamh sa phleanáil maidir le 
saincheisteanna dearaidh, rochtana agus comhshaoil.  
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BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 39 Tacú le forbairtí a chumasóidh agus a spreagfaidh 

áineas tuaithe agus tuiscint mhéadaithe don chomhshaol nádúrtha, tríd an 
bhforbairt siúlóidí pobail, conairí easbhóthair / forbairtí conairí tuaithe, páirceanna 
agus fóntais agus bonneagar eile allamuigh a éascú. Beidh scagadh de dhíth ar 
gach togra chun cinneadh a dhéanamh ar cé acu an bhfuil Measúnacht Iomchuí 
iomlán ar na héifeachtaí suntasacha dóchúla ar láithreáin Natura 2000 de dhíth nó 
nach bhfuil.  

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 40 Tacú le Pleananna Deartha Sráidbhaile agus 

tionscadail eile atá treoraithe ag an bpobal chun timpeallachtaí sráidbhaile a 
fheabhsú a ullmhaíodh i bpróiseas comhairliúcháin phoiblí á gcur chun feidhme le 
linn di a áirithiú go bhfuil na pleananna sin i gcomhréir le Pleananna Limistéir 
Áitiúil ar glacadh leo le haghaidh na n-ionad sin. 

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 41 Tacaíocht agus spreagadh a thabhairt d’fhorbairt 

íogair ina ndéanann foráil do thuiscint, léirmhíniú, uasghrádú agus soláthar 
rochtana ar ghnáthóga nádúrtha, ar chaol-léargais sciamhacha agus ar ghnéithe 
oidhreachta le leas na turasóireachta tuaithe faoi réir gnáthchúrsaí le háireamh sa 
phleanáil agus i gcaomhnú an dúlra.  

 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
CUSPÓIR: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 9 An soláthar bealaí siúlóide inbhuanaithe meán-

achair agus fad-achair a phlé.  
 
CUSPÓIR: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 10  Tacú le Turasóireacht na Mí agus le comhlachtaí 

ábhartha eile chun branda coiteann comharthaíochta a shainaithint, a fhorbairt 
agus a chur i bhfeidhm sa chontae.  

 
 
4.7 Tionóiscí Móra a Chosc 
 
Baineann Treoir Seveso II 96/82/CE (agus a fairsingíodh faoi Threoir 2003/105/CE) le tionóiscí 
móra a chosc ina bhfuil substaintí contúirteacha i gceist agus teorannú a dhéanamh ar a 
n-iarmhairtí ar dhaoine agus ar an gcomhshaol. Baineann an treoir le bunaíochtaí ina ndéantar 
substaintí contúirteacha a tháirgeadh, a úsáid, a láimhseáil agus a stóráil. Déanann Rialacháin na 
gComhphobal Eorpach (Rialú Guaiseacha Mórthionóiscí ina bhfuil Substaintí Contúirteacha i 
gCeist), I.R. Uimh. 74 de 2006 an Treoir seo a thrasuí i ndlí na hÉireann. Ainmníodh an tÚdarás 
Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde mar lár-údarás inniúil d’fhorfheidhmiú na 
rialachán sin. 
 
Is é aidhm na Treorach ná cosc a chur le guaiseacha mórthionóisce a bhainfeadh le substaintí agus 
le ceimicí baolacha agus srian a chur leis na hiarmhairtí do dhaoine agus don chomhshaol. Ní mór 
na cuspóirí sin a shaothrú trí na nithe seo a leanas a rialú; 
 

 Suiteáil bunaíochtaí nua; 
 Athruithe ar bhunaíochtaí atá ann cheana féin, agus; 
 Forbairt cóngarach do bhunaíocht, ar chosúil go méadódh sé guais nó iarmhairt 

mhórthionóisce toisc an cineál forbartha a bheadh inti nó de bharr na háite ina ndéanfaí 
an fhorbairt sin. 

 
Tá foráil in Airteagal 12 den Treoir (2003/105/CE) go gcaithfear nósanna imeachta ábhartha a chur 
i bhfeidhm le cinntiú go mbeidh comhairle theicniúil le fáil ag na hÚdaráis Phleanála maidir leis na 
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bunaíochtaí ábhartha sula ndéanfar cinntí. Soláthraíonn an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta (nó 
an tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde, NAOSH) an chomhairle sin nuair is cuí 
maidir le hiarratais phleanála atá laistigh d’fhad áirithe ó pharaiméadar na láithreán sin. Athraítear 
an fad ag brath ar nádúr na gníomhaíochta ag an láithreán. Cuirfear an chomhairle theicniúil sin 
san áireamh agus iarratais ar chead pleanála á meas. 
 
Tábla 4.5: Liosta de Láithreáin Seveso i gContae na Mí nó de Láithreáin ina bhfairsingíonn Faid 
Chomhairliúcháin isteach i gContae na Mí 

Ainm na 
Cuideachta 

Láithreán Seveso Sraith Seveso Fad an Gha 
Chomhairliúcháin 

ón tSaoráid 

Contae 

Grassland 
Fertilizers Limited 

Bóthar an Phóna, Baile Shláine Suíomh Sraithe 
Íochtaraí 

700 méadar An Mhí 

Irish Industrial 
Explosives Limited 

Cluanach, An Bóthar Buí Suíomh Sraithe 
Uachtaraí 

1000 méadar An Mhí 

Marsh Oil Products 
Limited 

Bóthar an Mhéirse, Droichead 
Átha 

Suíomh Sraithe 
Íochtaraí 

400 méadar Lú 

Flogas Ire. Ltd. Bóthar an Mhéirse, Droichead 
Átha 

Suíomh Sraithe 
Uachtaraí 

600 méadar Lú 

Mallinckrodt 
Medical Imaging 

Eastát Tionscail Bhaile Dama, 
Mullach Eadrad 

Suíomh Sraithe 
Uachtaraí 

1,000 méadar Fine Gall 

Aestellas Ireland 
Co. Ltd. 

Bóthar Bhaile Dama, Páirc 
Tionscail Bhaile Dama, Mullach 
Eadrad 

Suíomh Sraithe 
Íochtaraí 

1,000 méadar Fine Gall 

Contract & General 
Warehousing 
Limited 

Lárionad Gnó Westpoint, 
Bóthar na hUaimhe, Mullach 
Eadrad 

Suíomh Sraithe 
Uachtaraí 

700 méadar Fine Gall 

 
Faoi láthair, tá 2 láithreán Seveso II i gContae na Mí agus leagtar iad seo amach i dTábla 4.5. Ina 
theannta sin, tá 5 láithreán Seveso II i gcontaetha comharsanachta Lú agus Bhaile Átha Cliath mar 
a bhfairsingíonn ‘Fad Sóláis Seveso’ isteach i gContae na Mí nó a dtéann a bhfad comhairliúcháin 
thar fhad comhairliúcháin na láithreán tadhlach a bhfuil cuid díobh sa chontae. 
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 42 Treoir Seveso II a chomhlíonadh maidir le maolú 

an riosca a bhaineann le mórthionóiscí tionsclaíocha agus teorainn a chur leis na 
hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith orthu. 

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 43 Forbairt nua faoi Seveso a cheadú ar láithreáin 

ísealriosca amháin laistigh d’fhaid inghlactha ó fhorbairtí leochaileacha cónaithe, 
miondíola agus tráchtála. 

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 44 A chinntiú go gcuirtear san áireamh leis na 

beartais maidir le húsáid talún an gá atá ann faid iomchuí a choinneáil idir 
bunaíochtaí ina bhfuil an baol ann go dtarlódh mórthionóisc ghuaiseach agus 
limistéir chónaithe, limistéir úsáide poiblí agus limistéir a bhfuil íogaire nádúrtha ar 
leith ag baint leo nó ar díol spéise ar leith iad. 

 
BEARTAS 45 Aird a thabhairt ar chomhairle an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta agus tograí 

le haghaidh láithreáin nua SEVESO á mbreithniú nó mionathruithe ar láithreáin 
reatha Seveso á mbreithniú. 

 
BEARTAS: FORBAIRT GHEILLEAGRACH 46 Aird a thabhairt ar chomhairle an Údaráis Sláinte 

agus Sábháilteachta agus tograí le haghaidh forbartha laistigh de chrios 
comhairliúcháin de láithreáin SEVESO á mbreithniú.  
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5-STRAITÉIS SHÓISIALTA 

 

 
5.1 Réamhrá   
 
Aithníonn Comhairle Contae na Mí an ról tábhachtach atá ag bonneagar pobail agus pobail 
inbhuanaithe á gcruthú. Ní ar thithíocht, fostaíocht agus tacaíocht bonneagair amháin a 
bhraitheann cáilíocht beatha pobail, ach braitheann sí ar an rochtain ar shaoráidí sóisialta, pobail 
agus cultúrtha freisin atá ríbhunúsach don chomhtháthú sóisialta, rud a chuireann an bhraistint 
phobail agus feabhas pearsanta chun cinn. Déantar an fhíric sin a athdhearbhú sna Treoirlínte um 
Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 2010 – 2022: “The timely and adequate 
provision of educational, health care, retail and other community facilities are central to enhancing 
the quality of life for the citizens of the Greater Dublin Area”.  
 
Is scáth-théarma é an bonneagar pobail ar gnách go dtuigtear é le foirgnimh agus saoráidí eile a 
bhaineann le freastal ar riachtanais an phobail maidir le riachtanais shóisialta, chultúrtha, sláinte, 
oideachais, cúram leanaí, reiligiúin, áineasa agus fóillíochta. Is iad na comhlachtaí san earnáil 
phoiblí nó na pobail iad féin go ginearálta a sholáthraíonn na saoráidí agus na seirbhísí, ach is 
féidir leis an earnáil phríobháideach iad a sholáthar chomh maith.  Féadann an bonneagar pobail 
ionaid bheaga miondíola a chuimsiú amhail an siopa áitiúil, an teach tábhairne áitiúil nó oifig an 
phoist, toisc gur féidir leo cuidiú freisin le braistint phobail ar an leibhéal áitiúil a chothabháil agus 
a chothú.   
 
 
5.2 Comhthéacs Reachtúil 
 
Leagtar amach in Alt 10(2) de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011, arna leasú, 
liosta de chuspóirí éigeantacha lena n-áireamh i bPlean Forbartha. Baineann roinnt de na cuspóirí 
sin leis an mbonneagar sóisialta, bídís go díreach nó go hindíreach. (Féach Aguisín 1 le do thoil ina 
bhfuil liosta de na cuspóirí éigeantacha ábhartha a áireofar sa Phlean Forbartha.) 
 
Ba cheart a thabhairt faoi deara cé go gcuimseofar an comhthéacs beartais maidir leis an 
mbonneagar pobail a bhaint amach ar fud an Chontae sa Phlean Forbartha Contae, cuimseofar na 
cuspóirí sonracha a bhaineann le coimeád talún chun críocha den sórt sin sna Pleananna Limistéir 
Áitiúil tríd is tríd, de réir mar is cuí.  
 
 
5.3 Comhthéacs an Bheartais 
 
Leagtar béim sa Straitéis Spáis Náisiúnta 2002-2020 (SNS) agus sna Treoirlínte um Pleanáil 
Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 2010-2022 (RPG) ar an tábhacht a bhaineann le 
forbairt pobal láidir, bríomhar agus inbhuanaithe. Léirítear prionsabail na ndoiciméad 
uileghabhálach sin i Straitéis Shóisialta an Phlean seo.     Leagtar amach faisnéis mhionsonraithe in 
Aguisín 2 maidir leis an gcomhthéacs beartais ábhartha maidir leis an straitéis seo.   
 
Tá caighdeáin forbartha maidir le bonneagar pobail a sholáthar leagtha amach go mion i gCaibidil 
11 de na Treoirlínte & Caighdeáin maidir le Bainistíocht Forbartha’. 
 
 
5.4 An Méid atá Bainte Amach 
 
Rinneadh dul chun cinn le blianta beaga anuas leis na feabhsúcháin shuntasacha sa taitneamhacht 
chónaithe leis na comharsanachtaí agus pobail ilchineálacha atá ag teacht chun cinn ar fud an 
chontae, leis an rochtain ar áiseanna ionaid chomharsanachta agus bonneagar sóisialta 
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riachtanach. Ar mhionscála rinneadh roinnt clós súgartha nua i bpáirceanna agus ceantair 
chónaithe a sholáthar ar fud an chontae.  
 
Tá béim níos mó ar shaoráidí ealaíon agus cultúrtha a chur ar fáil chomh maith.  Idir an dá linn, 
rinneadh machnamh láidir ar sholáthar saoráidí pobail, fóntais agus spásanna oscailte agus na 
Pleananna Limistéir Áitiúil á n-ullmhú. 
 
I gcomhthéacs próifíl caitheamh aimsire agus spóirt cuireadh an contae chun cinn ar an stáitse 
idirnáisiúnta i Meán Fómhair 2011 nuair a thionóil Club Gailf Chaisleán an Chillín i nDún Samhnaí, 
an t-imeacht is gradamaí i ngalf na mban, Corn Solheim.   
 
 
5.5 Dúshláin 
 
Teastaíonn líonmhaireacht inbhuanaithe chun comharsanachtaí inbhuanaithe a chruthú lena 
ndéantar na saoráidí agus seirbhísí riachtanacha inmharthana, agus lena ndéantar naisc iompair 
phoiblí mhaithe.   Cé go bhfuiltear ag leanúint de struchtúr uirbeach níos láidre a fhorbairt i gCo. 
na Mí, tá codanna den chontae, san iarthuaisceart, san iarthar, san oirthuaisceart agus san 
iardheisceart den chuid is mó, a bhfuil bunstruchtúr tuaithe iontu fós. Cuireann nádúr scaipthe an 
daonra tuaithe teorainn leis an inmharthanacht eacnamaíoch a bhaineann le seirbhísí poiblí, 
sóisialta agus cultúrtha a sholáthar. Tá Comhairle Contae na Mír tiomanta don struchtúr 
lonnaíochta agus do chomhtháthú seirbhísí a neartú ar fud an Chontae, agus is aidhm léi na 
bearnaí i soláthar saoráidí agus seirbhísí a dhíothú i gcás go bhfuil bearnaí den sórt sin ann.  
 
Ina theannta sin, ag féachaint do na méaduithe sa daonra le linn shaolré an Phlean Forbartha 
roimhe seo (méadú 13% sa Mhí sa tréimhse daonáirimh dheireanach), agus ag cur san áireamh na 
méaduithe sa ráta breithe náisiúnta arna thuairisciú ag an bPríomh-Oifig Staidrimh, tá dúshlán fós 
ag baint le cúram leanaí breise agus cóiríocht oideachais bhreise a chur ar fáil.   Tá scála an éilimh 
mhéadaithe maidir le seirbhísí bainteacha breise chomh ard is a bhí riamh. 
 
Bíonn roinnt gníomhaireachtaí bainteach le soláthar raon na saoráidí agus seirbhísí ina 
bhfreastalófar ar chách, amhail scoileanna, ionaid chúraim, spásanna cultúrtha agus iompar, agus 
teastóidh freagairt idirghníomhaireachta chun soláthar tráthúil bonneagair shóisialta dá leithéid a 
chinntiú. Beidh sé riachtanach chomh maith a chinntiú go mbainfear úsáid bharrmhaith as na 
saoráidí agus na seirbhísí pobail idir comharsanachtaí agus pobail ar fud an chontae. 
 
 
5.6 Bonneagar Pobail i gCo. na Mí 
 
Tá bonn láidir sóisialta i gCo. na Mí lena stair fhada d’eagraíochtaí pobail. Feictear é sin sna 
gníomhaireachtaí deonacha sa chontae agus sna tionscnaimh phobail a fheidhmíonn ról lárnach go 
fóill ag cuidiú chun raon leathan seirbhísí sóisialta áitiúla a sholáthar. Cuid lárnach den straitéis 
fhoriomlán maidir le saoráidí pobail is ea spreagadh agus cúnamh a thabhairt d’fhoirmliú, forbairt, 
treorú agus comhordú na n-eagraíochtaí pobail, na ngrúpaí leasa áitiúla agus féinchabhrach. Is 
féidir a chinntiú go mbaintear úsáid níos fearr as na saoráidí agus acmhainní atá ann cheana chun 
riachtanais reatha agus na todhchaí a shásamh tríd an gcomhoibriú idir na grúpaí sin agus an 
tÚdarás Áitiúil.  
 
Ní foláir go nglactar cúram speisialta le suíomh na saoráidí pobail de bharr leibhéil éagsúla an 
tsoláthair seirbhíse a bheith oiriúnach do lonnaíochtaí de mhéideanna éagsúla agus ba cheart 
breathnú go cúramach ar shaoráidí agus seirbhísí oiriúnacha a lonnú laistigh de bhailte agus 
sráidbhailte de réir mar a thagann an riachtanas chun cinn agus a bheidh inrochtana do gach 
earnáil den phobal. 
 
Is é príomhról na Comhairle dóthain tailte a choimeád laistigh de na láithreacha lonnaíochta le 
héilimh dhóchúla na todhchaí maidir leis an mbonneagar pobail a shásamh. Is í an fhadhb arís is 
arís maidir le soláthar an bhonneagair sin, go háirithe sna saoráidí oideachais agus sláinte arb iad 
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comhlachtaí poiblí a sholáthraíonn iad den chuid is mó, nach gcinntíonn coimeád na suíomhanna 
sin tríd an gcriosú cuí ann féin go soláthrófar saoráid phobail riachtanach in am tráthúil.  Féachfar 
sna Pleananna Forbartha Baile agus sna Pleananna Limistéir Áitiúil leis an deacracht sin a réiteach 
trí sholáthar na saoráidí pobail a nascadh le méaduithe sa daonra cónaithe laistigh de cheantair 
chónaithe móra trí mheán socruithe céimnithe. Tá sé d’oibleagáid ar Chomhairle Contae na Mí faoi 
Alt 15 (1) den Acht um Pleanáil & Forbairt “cibé bearta a ghlacadh a thagann faoi réim a 
chumhachtaí agus is gá chun cuspóirí an phlean forbartha a áirithiú“. Áireofar leis sin leithreasú 
talún trí ordú ceannaigh éigeantaigh ag Comhairle Contae na Mí agus/nó ag Comhairlí Baile na 
hUaimhe, Bhaile Átha Troim agus Cheanannais chun é a chur ar fáil le haghaidh cuspóra nó úsáide 
faoi leith.  
 
Sprioc 
 
             Tá Comhairle Contae na Mí tiomanta d’fhorbairt sochaí atá bunaithe ar chomhionannas, 

cuimsiú agus rannpháirtíocht do chách, agus an ceart ag gach aon duine a mbeatha a 
chaitheamh i dtimpeallacht thíriúil, shábháilte agus rochtain a bheith acu ar na seirbhísí 
agus saoráidí riachtanacha chun a gcuid ionchas agus cumas a chomhall. 

 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí: 
 
BEARTAS: SÓISIALTA 1  Tacú le raon saoráidí bonneagair shóisialta a sholáthar agus a dháileadh 

de réir na Straitéise Lonnaíochta agus na Croí-Straitéise chun riachtanais dhaonra 
an Chontae a shásamh i gcomhthadhall le grúpaí reachtúla, deonacha, na hearnála 
príobháidí agus pobail eile.  

 
BEARTAS: SÓISIALTA 2 A chinntiú go mbraislítear le chéile na saoráidí pobail, caitheamh aimsire 

agus spáis oscailte, de réir mar is indéanta, agus na saoráidí pobail a bheith suite 
in ionaid áitiúla nó comhcheangailte le saoráidí scoile de réir mar is cuí. Ba cheart 
do na saoráidí pobail a bheith suite gar do thithíocht nó laistigh d’achar shiúl na 
gcos uaithi, agus iad inrochtana ag gach earnáil den phobal agus ba cheart go 
n-éascóidís feidhmeanna ilchuspóireacha trína ndearadh agus a leagan amach.  

 
BEARTAS: SÓISIALTA 3 Comhchomhairle a dhéanamh leis na pobail ábhartha maidir le spás poiblí 

suntasach ar bith arna forbairt ag an gComhairle. 
 
BEARTAS: SÓISIALTA 4 Féachaint do sheachadadh éifeachtach agus tráthúil na saoráidí pobail 

agus sóisialta a chinntiú a bheidh ar chóimhéid le riachtanais an daonra chónaithe 
agus cuidiú le seachadadh na saoráidí sin. 

 
BEARTAS: SÓISIALTA 5 Ceanglas a leagan síos mar chuid de gach mórfhorbairt chónaithe agus 

tráchtála nua, agus sna forbairtí atá ann cheana de réir mar is cuí, go ndéanfar 
foráil do shaoráidí lena n-áirítear siopaí áitiúla/comharsanachta, saoráidí cúram 
leanaí, scoileanna agus saoráidí caitheamh aimsire, agus iarracht a dhéanamh iad 
a sholáthar ag an am céanna leis an bhforbairt. 

 
5.6.1 Cuimsiú Sóisialta 
 
Ba cheart go mbeadh sé de cheart ag gach duine a gcumas a chomhlíonadh, trí rochtain a bheith 
acu ar sheirbhísí poiblí ardcháilíochta, oideachas, agus deiseanna fostaíochta, tithíocht 
leordhóthanach agus comhshaol tarraingteach agus sábháilte.  Tá sé tábhachtach, dá réir, go 
ndéantar ár gcomhshaol cónaithe, oibre agus fóillíochta a dhearadh agus a chothabháil ar 
bhealach a bheidh inrochtana do chách.  
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Tá cuimsiú sóisialta tábhachtach maidir le comharsanachtaí inbhuanaithe a chruthú. Lena raon 
straitéisí chun timpeallacht fhisiceach níos fearr a chruthú agus chun rochtain ar an tithíocht, 
saoráidí pobail, iompar poiblí, srl a chur chun cinn, tá ról tábhachtach ag an bPlean Forbartha 
maidir le cuimsiú sóisialta a chur chun cinn sa chontae. Áirítear leis an gcaibidil seo den Phlean 
Forbartha beartais ina bhféachtar lena chinntiú go soláthraítear do riachtanais sóisialta, phobail 
agus chultúrtha gach duine agus pobal trí bhonneagar sóisialta agus pobail atá scaipthe go 
forleathan agus a bhfuil fáil go héasca air a sholáthar a chuireann le seachadadh ardcháilíocht na 
beatha, agus a chinntíonn é.  
 
5.6.2 Bord Forbartha Chontae na Mí   
 
Is é ról Bhord Forbartha Chontae na Mí atá aitheanta ar bhonn reachtúil seachadadh na seirbhísí a 
sholáthraíonn líon mór gníomhaireachtaí reachtúla, príobháideacha, pobail agus deonacha a 
chomhordú le cúram orthu as tacú leis an bhforbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha sa 
Chontae. Tá príomhról aige freisin maidir le comhtháthú an rialtais áitiúil agus na forbartha áitiúla 
a éascú.  
 
Sheol Bord Forbartha Chontae na Mí (BFC) a straitéis chomhtháite deich mbliana don chontae “Le 
Chéile - Straitéis Chomhtháite don Mhí go 2011” i mí Eanáir 2002.     Rinneadh athbhreithniú dar 
teideal ‘Meath in Transition’ ar an straitéis sin in 2005.   In 2008, chuir an BFC tús leis an dara 
athbhreithniú ar ‘Le Chéile-Straitéis Chomhtháite don Mhí 2012’ agus ‘Meath in Transition 2005-
2008’ araon.    Foilsíodh an Straitéis leasaithe dar teideal ‘An Mhí ag Obair Le Chéile/Meath 
Working Together 2009-2012 ‘ in 2009.  Is é Cuimsiú Sóisialta an téama uileghabhálach sna bearta 
uile sa phlean.   
 
5.6.3 Grúpaí a bhfuil Riachtanais Deartha/Phleanála ar Leith Acu 
 
Tá roinnt grúpaí ann a meastar go bhfuil riachtanais phleanála agus deartha sainiúla acu.  Áirítear 
leo sin leanaí, daoine óga, daoine faoi mhíchumas nó a bhfuil tinneas orthu, teaghlaigh óga 
aontuismitheora, daoine scothaosta, an lucht siúil agus daoine ó mhionlaigh eitneacha. Is beartas 
de chuid na comhairle é an gá atá le timpeallacht mhaireachtála chuí a bheith ag daoine a bhfuil 
riachtanais speisialta acu a aithint, agus tacú le soláthar saoráidí do dhaoine a bhfuil riachtanais 
speisialta acu.  
 
5.6.4 Rannpháirtíocht an Phobail 
 
Bhí ról tábhachtach agus deimhneach ag an earnáil phobail agus dheonach i sochaí na hÉireann i 
gcónaí.  Tá an earnáil phobail agus dheonach deabhunaithe i gContae na Mí, le níos mó ná 1,000 
grúpa a ghlacann páirt sna Fóraim Phobail arna n-éascú ag Rannóg Pobail Chomhairle Contae na 
Mí, atá bainteach le raon réimsí, lena n-áirítear sláinte, an comhshaol, oideachas, spórt agus 
caitheamh aimsire, na healaíona, ceol, forbairt pobail agus cumainn áitritheoirí. Déanann 
Comhairle Contae na Mí saorálaíochas, gníomhaíocht áitiúil agus níos mó rannpháirtíochta ag 
saoránaigh agus grúpaí pobalbhunaithe sa tsochaí a thacú agus a spreagadh.  
 
Tá Comhairle Contae na Mí tiomanta do rannpháirtíocht an phobail áitiúil a chur chun cinn maidir 
le gach saincheist a théann i bhfeidhm ar a gceantar. Aithníonn sí gur ríthábhachtach í 
rannpháirtíocht ghníomhach an phobail chun pobal cumhachtaithe a chruthú.  
 
Oibríonn Comhairle Contae na Mí Tionscnamh bliantúil “Mórtas Áite”, arb é is aidhm leis oibriú i 
gcomhpháirt le pobail chun an cleachtas is fearr, nuálaíocht agus ceannaireacht a spreagadh chun 
pobail inbhuanaithe bhríomhara a sholáthar, ar pobail iad a fheabhsaíonn cáilíocht na beatha do 
chách trí fheabhsúcháin chomhshaoil ar bhailte agus ar shráidbhailte.  
 
5.6.5 Clár RAPID 
 
Ciallaíonn Clár RAPID Athbheochan Ceantar trí Phleanáil, Infheistíocht agus Forbairt, tagann 
infheistíocht don chlár seo faoi shainchúram an Phlean Forbartha Náisiúnta.  Seoladh clár RAPID 
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na hUaimhe i mí Lúnasa 2002 agus ba é aidhm an chláir rannpháirtíocht an phobail, comhtháthú 
seirbhíse agus infheistiú in eastáit RAPID na hUaimhe a chur chun cinn. Tá 14 eastát ainmnithe 
den sórt sin san Uaimh.   
 
5.6.6 Straitéis a thacaíonn le Daoine Scothaosta 
 
Tá Comhairle Contae na Mí páirteach sa Tionscnamh Contae a Thacaíonn le Daoine Scothaosta.   
Féachtar sa tionscnamh Contae a Thacaíonn le Daoine Scothaosta do dhaoine scothaosta agus dá 
bpobail a bheith rannpháirteach maidir le háiteanna níos fearr, níos folláine agus níos sábháilte le 
cónaí agus le déanamh go maith iontu a dhéanamh dá bpobail. I gcontae a thacaíonn le daoine 
scothaosta, ceaptar beartais, seirbhísí agus struchtúir a bhaineann leis an timpeallacht fhisiceach 
agus shóisialta chun tacú le daoine scothaosta agus chun cur ar a gcumas ‘a bheith gníomhach 
agus iad ag dul in aois’, is é sin le rá, go mairfidh siad go sábháilte, go mbeidh sláinte mhaith acu 
agus go leanfaidh siad de bheith rannpháirteach go hiomlán sa tsochaí.  Bhí Comhairle Contae na 
Mí bainteach i gcomhchomhairle phoiblí a bheidh mar chuid den bhonn maidir leis an Straitéis a 
sheachadfaidh Comhaontas na Mí a Thacaíonn le Daoine Scothaosta.   
 
5.6.7 Comhairle na nÓg 
 
Comhairle na n-óg áitiúil is ea Comhairle na nÓg sa Mhí, a thugann an deis do leanaí agus do 
dhaoine óga a bheith rannpháirteach i seirbhísí agus beartais áitiúla a fhorbairt.  Is iad seo a 
leanas na téamaí a glacadh ag CGB 2010: 

 féinmharú agus dúlagar 
 saoráidí caitheamh aimsire 
 feasacht ar dhrugaí 
 piarbhrú 
 

Tá Comhairle na nÓg gníomhach ar roinnt bord agus rinne siad ionadaíocht ag imeachtaí Dháil na 
nÓg.   Tugann sé sin guth óige na Mí chun suntais toisc go ndéanann Dáil na nÓg léiriúcháin don 
Choiste Comh-Aireachta ar Leanaí agus Gnóthaí Óige. Faoi na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 
2000-2011 tá leanaí, nó grúpaí nó cumainn a dhéanann ionadaíocht do leasanna leanaí, i dteideal 
aighneachtaí a dhéanamh nó tuairimí a thabhairt faoin athbhreithniú ar an bPlean Forbartha.  
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí: 
 
BEARTAS: SÓISIALTA 6 Riachtanais na ndaoine a bhfuil riachtanais speisialta acu a aithint agus 

tacú leis na húdaráis sláinte agus comhlachtaí eile atá páirteach i saoráidí a sholáthar do 
dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta acu. 

 
BEARTAS: SÓISIALTA 7 Sochaí níos cuimsithí a chur chun cinn trí fheasacht ar eisiamh sóisialta, 

bochtaineacht agus díothacht d’fhonn pobail inbhuanaithe a chruthú.  
 
BEARTAS: SÓISIALTA 8 Leanúint de chomhoibriú a dhéanamh leis na gníomhaireachtaí ábhartha 

chun dul i ngleic leis an míbhuntáiste agus an eisiamh sóisialta, feabhsúcháin a 
dhéanamh ar an gcáilíocht beatha agus comhionannas rochtana ar na seirbhísí poiblí 
agus sóisialta a chur chun cinn. 

 
BEARTAS: SÓISIALTA 9 Leanúint de thacaíocht a thabhairt don choincheap maidir le seachadadh 

seirbhísí comhtháite le gníomhaireachtaí stáit eile. 
 
BEARTAS: SÓISIALTA 10 Coinneáil na seirbhísí pobail atá ann cheana a chur chun cinn, go 

háirithe sna ceantair atá faoi mhíbhuntáiste.  
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BEARTAS: SÓISIALTA 11 Athnuachan na gceantar atá faoi mhíbhuntáiste a spreagadh agus 
a chur chun cinn, agus go háirithe i gcás an phrionsabail díriú ar infheistíocht. 

 
BEARTAS: SÓISIALTA 12 Foráil a dhéanamh do chur chuige cuimsitheach maidir le soláthar 

seirbhíse ar aon dul leis an reachtaíocht agus straitéisí ábhartha. 
 
 
BEARTAS: SÓISIALTA 13  Comhionannas uilíoch na rochtana ar spásanna poiblí, foirgnimh 

phoiblí agus seirbhísí pobail a chur chun cinn tríd an dea-dhearadh, ag dul i dtreo 
timpeallachta sábháilte saor ó bhacainní. 

 
BEARTAS: SÓISIALTA 14 Tacaíocht a thabhairt leis an Straitéis a Thacaíonn le Daoine 

Scothaosta a chur i bhfeidhm i gcomhchomhairle leis na gníomhaireachtaí agus 
údaráis ábhartha. 

 
BEARTAS: SÓISIALTA 15 Comhairle na nÓg sa Mhí, a thacú agus a chur chun cinn maidir le 

seirbhísí agus beartais áitiúla a fhorbairt.    
 
Cuspóir 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí: 
 
CUSPÓIR: SÓISIALTA 1 Cuidiú a thabhairt maidir le hionaid phobail agus acmhainne agus 

clubanna / caiféanna óige agus saoráidí eile do dhaoine óige a sholáthar trí 
shuíomhanna atá lonnaithe go hoiriúnach a shainaithint agus a choimeád, lena 
n-áirítear suíomhanna laistigh de chúlsoláthar talún na nÚdarás Áitiúil, agus trí 
chuidiú a thabhairt maidir le maoiniú a chur ar fáil, más féidir.  

 
 
5.7 Saoráidí Oideachais   
 
Tá ról tábhachtach ag na scoileanna go traidisiúnta maidir le pobail inbhuanaithe agus cothroma a 
fhorbairt agus teaghlaigh a spreagadh le bheith rannpháirteach go hiomlán sa saol laistigh den 
Chontae.  Is ríbhunúsach iad na saoráidí scoile i dteannta le saoráidí pobail eile d’fholláine phobail 
a bhfuil ag éirí leis agus cuidíonn siad leis an mbraistint phobail a chothabháil agus a chothú ar an 
leibhéal áitiúil agus ar fud an chontae araon.  Bhí an tábhacht eacnamaíoch a bhain le hoideachas 
ag croílár rath eacnamaíoch na hÉireann agus spreag sé sin ionchuir mhéadaithe de chéimithe 
ardchaighdeáin a sheachadadh agus leanann sé díobh a sheachadadh isteach sa lucht saothair.   
 
I straitéis Bhord Forbartha Chontae na Mí "Le Chéile – Straitéis Chomhtháite don Mhí go 2012” 
cuireadh i bhfios go láidir  
 

“Go mbaineann tábhacht ríbhunúsach leis an oideachas agus an oiliúint chun lánchumas 
mhuintir na Mí a bhaint amach, arb í an acmhainn is tábhachtaí í”. 

 
Leanann an méadú i ndaonra na Mí le blianta beaga anuas de dhúshláin nua a chur i láthair i ndáil 
le riachtanais gach linbh a shásamh lena n-áirítear na leanaí i bpobail nua maidir le pleanáil go 
háirithe maidir leis an mbonneagar fisiceach agus sóisialta riachtanach a sholáthar. 
 
Tá éifeachtaí forleathana ag na hathruithe ar na treochtaí déimeagrafacha a tharla le déanaí ar an 
Mhí. Tá cohórt ardcleithiúnach ag Contae na Mí de bharr an chéatadáin aird díobh siúd san 
aoisghrúpa 0-14. Tá impleachtaí aige sin maidir le bonneagar sóisialta a sholáthar sa chontae, go 
háirithe i dtaca le saoráidí cúram leanaí agus soláthar bunscoileanna.    
 
Anuas ar freastal orthu siúd laistigh den chohórt aoise 0-14, aithníonn Comhairle Contae na Mí an 
gá atá le rochtain a sholáthar ar oideachas dá cónaitheoirí uile agus na buntáistí a bhaineann leis 
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sin. Beidh foghlaim ar feadh an tsaoil ina gné de shaol an duine i gcónaí. Beidh impleachtaí 
díreacha aige sin ar úsáid na saoráidí oideachais agus na héilimh a chuirtear orthu agus ar an ngá 
le rochtain ar na saoráidí ag codanna den phobal atá faoi dhíothacht shóisialta a fheabhsú. 
 
Bhí tionchar agus éifeacht ag na fachtóirí sin ar chomhdhéanamh an oideachais agus na hoiliúna 
sa Chontae. Ní mór do Chontae na Mí dul in oiriúint agus athrú chun éilimh a daonra atá ag méadú 
a shásamh má tá sí le bheith forásach ar bhonn leanúnach.  
 
5.7.1 Earnálacha Bunscoile agus Iar-bhunscoile 
 
Tá 112 bhunscoil sa chontae.  Ba é 23,153 líon iomlán na ndaltaí a d’fhreastail ar bhunscoileanna 
na Mí in 2009/10. Tá 20 iar-bhunscoil sa Mhí a fhreastalaíonn ar 10,890 dalta (áirítear daltaí ó Scoil 
Ghramadaí Dhroichead Átha & Coláiste Bhaile Mhic Gormáin leis an bhfigiúr sin). Féach ar an 
doiciméad eolais dar teideal ‘Distribution of Education and Childcare Facilities’ chun tuilleadh eolais 
a fháil ar dháileadh saoráidí bunscoile agus iar-bhunscoile ar fud an Chontae. (Féach 
www.meath.ie le breathnú ar na Doiciméid Eolais ar fad le do thoil) 
 
5.7.1.1 Riachtanais Bhreise Oideachais Bunscoile agus Iar-bhunscoile 
 
De bharr na méaduithe sa daonra le linn shaolré an Phlean Forbartha roimhe seo (méadú 13% sa 
Mhí sa tréimhse daonáirimh dheireanach), agus ag cur san áireamh na méaduithe sa ráta breithe 
náisiúnta arna thuairisciú ag an bPríomh-Oifig Staidrimh, tá dúshlán fós ag baint le cúram leanaí 
breise agus cóiríocht oideachais bhreise a chur ar fáil.   Tá scála an éilimh mhéadaithe maidir le 
saoráidí oideachais breise agus cóiríocht scoile suntasach.    
 
I mí Eanáir 2012 d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna infheistíocht chaipitiúil shuntasach a 
moladh i saoráidí oideachais maidir le 40 scoil nua (20 bunscoil agus 20 scoil dara leibhéal) atá le 
hoscailt thar an gcéad sé bliana eile chun freastal ar an bhfás i ndaonra na haoise scoile sa Tír.  
Freastalóidh na scoileanna a moladh ar mhéadú tuartha d'os cionn 40,000 dalta bunscoile agus 
24,900 dalta iar-bhunscoile faoi thús na scoilbhliana 2017/2018. Tá formhór na scoileanna molta 
laistigh de cheantar Bhaile Átha Cliath agus a chrios comaitéireachta. Tá 15 scoil nua mar aon le 
hoibreacha fairsinge athchóirithe/sínte molta laistigh den Mhí. Féach ar an doiciméad eolais dar 
teideal ‘Distribution of Education and Childcare Facilities’ chun tuilleadh eolais a fháil ar dháileadh 
na saoráidí nua bunscoile agus iar-bhunscoile atá molta agus ar na hoibreacha sínte/athchóirithe 
atá molta ar fud an Chontae. (Féach www.meath.ie le breathnú ar na Doiciméid Eolais ar fad le do 
thoil). 
 
Shainaithin an Roinn Oideachais agus Scileanna na riachtanais oideachais bhreise seo a leanas do 
Chontae na Mí mar thosaíocht: 
 

 suíomh uimh. 1 i gCill Dhéagláin (ar an taobh thuaidh/thiar den bhaile) chun freastal ar 1 
iar-bhunscoil nua agus 2 bhunscoil ar shuíomh 7ha.  

 1 suíomh san Uaimh chun freastal ar Scoil Náisiúnta Foghlaim le Chéile na hUaimhe.  
 
Táthar ag gabháil do scoileanna breise a sholáthar in ionaid eile ar fud an Chontae lena n-áirítear 
ceantar an Bhóthair Bhuí/dhroichead Bhaile Sheáin de réir Chlár na Roinne Oideachais agus 
Scileanna.  
 
Cuideoidh Comhairle Contae na Mí go gníomhach agus déanfaidh sí idirchaidreamh gníomhach leis 
an Roinn Oideachais agus Scileanna maidir le soláthar scoileanna le haird faoi leith ar an éileamh 
tuartha agus aitheantas tráthúil na suíomhanna oiriúnacha agus na socruithe céimnithe.  
 
Tá gluaiseacht atá ag fás laistigh den chontae maidir le samhlacha eile um sholáthar oideachais a 
chur chun cinn, amhail an tSamhail Foghlaim le Chéile agus Gluaiseacht na nGaelscoileanna.  
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5.7.2 Oideachas Tríú Leibhéal 
 
Tá an-iarracht déanta ag Comhairle Contae na Mí agus eagraíochtaí éagsúla eile laistigh den 
chontae chun tionscnaimh oideachais tríú leibhéal a fhorbairt m.sh. An tAonad um Fhorbairt 
Gheilleagrach & Nuálaíocht, M.I.L.L. arna bhunú ag Comhairle Contae na Mí. (Tionscnamh na Mí 
um Fhoghlaim ar feadh an tSaoil (Meath Initiative for Lifelong Learning)) agus d’éascaigh sí 
seachadadh cúrsaí 3ú leibhéal a bhaineann le gnó sa Mhí (i gcomhpháirtíocht le hinstitiúidí 3ú 
leibhéal amhail Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Maigh Nuad, Institiúid Teicneolaíochta Dhún 
Dealgan, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Bhlainséir).  Tá sé fíorthábhachtach go leanfaidh an 
earnáil seo ag forbairt le linn thréimhse an phlean, trí thuilleadh fiontair for-rochtana agus 
comhfhiontar a sheachadadh isteach i gCo. na Mí. 
 
5.7.3 Oideachas Aosach & Breisoideachas 
 
Údarás oideachais agus oiliúna áitiúil reachtúil is ea Coiste Gairmoideachas Chontae na Mí, a bhfuil 
sé de shainchúram air scoileanna dara leibhéal a thógáil agus a fheidhmiú.  Cuireadh an cúram ar 
an eagraíocht le gairid chomh maith samhail phátrúnachta nua a dhéanamh maidir le soláthar 
bunscoile. Tá an Coiste Gairmoideachais tiomanta d’oideachais aosach a sholáthar i gContae na Mí. 
Cuireann tionscnaimh amhail Ranganna Litearthachta d’Aosaigh, Scéimeanna Deiseanna Oiliúna 
Gairmoideachais (VTOS), agus Ranganna Lae/Oíche d’Aosaigh deiseanna dóibh siúd ar mian leo 
dul isteach sa mhargadh post arís, lena ngairm féideartha a chur chun cinn nó mar mhodh chun 
muinín a fhorbairt.   

Leanann Coiste Gairmoideachais Chontae na Mí de raon feidhme na gcúrsaí a chuireann sé ar fáil 
d’aosaigh a mhéadú d’fhonn aghaidh a thabhairt ar riachtanais agus ionchais dhaonra Chontae na 
Mí atá ag fás. Tairgtear cúrsaí ar bhonn lánaimseartha agus páirtaimseartha d’fhonn freastal ar 
riachtanais daoine aonair. 

5.7.4 Ról Chomhairle Contae na Mí 

Baineann cinntí maidir le riachtanais na todhchaí le haghaidh saoráidí oideachais go príomha leis 
na húdaráis oideachais iad féin. Léirítear, áfach, i ‘Soláthar Scoileanna agus an Córas Pleanála, Cód 
Cleachtais d’Údaráis Áitiúla (2008), go bhfuil ról ríthábhachtach ag an gcóras pleanála maidir le 
forbairt amach anseo a réamh-mheas agus soláthar bonneagair thacaíochta riachtanach a 
chomhordú, amhail iompar, seirbhísí uisce, scoileanna, saoráidí fóntais agus pobail trí bhearta na 
n-údarás pleanála, cláir infheistíochta na Ranna Rialtais agus a ngníomhaireachtaí tríd an earnáil 
phríobháideach. 

Is é príomhról na Comhairle dóthain tailte a choimeád laistigh de na hionaid forbartha le héilimh 
dhóchúla na todhchaí maidir le saoráidí pobail a shásamh. Ba cheart soláthar na saoráidí 
oideachais amach anseo a phleanáil agus a chur i bhfeidhm in éineacht leis an bhforbairt 
chónaithe, go háirithe i gcás go ndéantar é sin i gcomhthéacs na bPleananna Limistéir Áitiúil agus 
na gCreatphleananna. Sa chás go dteastaíonn scoileanna nua, ba cheart iad a lonnú gar do 
phríomhcheantair chónaithe an bhaile nó laistigh díobh ionas gur féidir leis an oiread leanaí / daltaí 
is féidir siúl nó rothaíocht chuig an scoil.  Ba cheart an deis a ghlacadh na scoileanna a lonnú ionas 
go gcuirfidh siad go nádúrtha le braistint phobail a chruthú sna comharsanachtaí nua.  Ba cheart 
líonra cosán agus rotharbhealaí sábháilte a bheith ann le haghaidh na scoileanna sin de réir mar is 
féidir.   
 
Rinneadh dóthain talún a choimeád sna Pleananna Limistéir Áitiúil agus na Pleananna Forbartha 
Baile le haghaidh na saoráidí oideachais ar fud na n-ionad cathrach ar fad ar táirgeadh ráitis i 
scríbhinn agus cuspóirí mionsonraithe ina leith. Mar sin féin, fadhb amháin atá ag teacht aníos 
maidir leis na saoráidí oideachais agus pobail, mar atá léirithe i réamhrá na rannóige seo den 
Phlean Forbartha, nach gcinntíonn coimeád na suíomhanna sin tríd an gcriosú cuí ann féin go 
soláthrófar áis phobail riachtanach in am tráthúil. Leanfaidh Comhairle Contae na Mí 
d’idirchaidreamh a dhéanamh leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus Coiste 
Gairmoideachais na Mí agus le gach soláthraí oideachais, idir oideachas sainchreidmheach agus 
neamh-shainchreidmheach chun cúnamh a thabhairt más féidir le hionaid oideachais 
leordhóthanacha a fhorbairt. Féachfar leis an bhféidearthacht saoráidí a roinnt idir saoráidí 
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oideachais, nó le spásanna oscailte poiblí agus saoráidí pobail leis an Roinn Oideachais agus 
Scileanna chomh maith.  
 
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí: 
 
BEARTAS: SÓISIALTA 16 Forbairt saoráidí bunscoile, iar-bhunscoile, tríú leibhéal, for-

rochtana, taighde, aosach agus tuilleadh saoráidí oideachais a éascú chun freastal 
ar riachtanais an chontae. 

  
BEARTAS: SÓISIALTA 17 A chinntiú go soláthrófar saoráidí bunoideachais agus iar-

bhunoideachais in éineacht le pleanáil agus forbairt na gceantar cónaithe d’fhonn 
na deiseanna don siúl, rothaíocht agus úsáid an iompair phoiblí a uasmhéadú. 

 
BEARTAS: SÓISIALTA 18 A chinntiú go ndéanfar dóthain tailte agus seirbhísí a chriosú agus 

go gcoimeádfar iad chun saoráidí iar-bhunoideachais a bhunú, a fheabhsú nó a 
leathnú laistigh den Chontae.  Tacaíonn an Chomhairle le coincheap na saoráidí 
oideachais ilchampais.    

 
BEARTAS: SÓISIALTA 19 Comhoibriú a dhéanamh leis na gníomhaireachtaí ábhartha uile 

maidir le straitéis contae chomhtháite um sholáthar oideachais agus oiliúna a ullmhú. 
 
BEARTAS: SÓISIALTA 20 Deiseanna chun scoileanna nua agus reatha a oscailt d’úsáid 

phobail níos leithne a spreagadh, a thacú agus a fhorbairt. 
 
 
Cuspóir 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí: 
 
CUSPÓIR: SÓISIALTA 2 An Roinn Oideachais & Scileanna, Coiste Gairmoideachais na Mí, coistí 

reachtúla agus neamhreachtúla eile a éascú maidir le soláthar riachtanach áiseanna 
bunoideachais, iar-bhunoideachais agus oideachais tríú leibhéal ar fud an Chontae trí 
thailte a choimeád le haghaidh úsáidí den sórt sna Pleananna Limistéir Áitiúil faoi seach.  

 
 
5.8 Saoráidí Cúram Leanaí   
 
Aithnítear soláthar saoráidí cúram leanaí mar phíosa lárnach den bhonneagar sóisialta a 
theastaíonn chun cur ar chumas daoine a bheith páirteach i rochtain a fháil ar líonraí fostaíochta, 
oideachais agus sóisialta. Agus athruithe déimeagrafacha agus sóisialta ag tarlú i gContae na Mí, tá 
rochtain ar shaoráidí cúram leanaí d’ardchaighdeán ina ceist ardtosaíochta do mhórán teaghlach.  
 
Féachtar i mbeartas an Rialtais le líon na n-áiteanna cúram leanaí agus líon na saoráidí atá ar fáil a 
mhéadú agus caighdeán na seirbhísí cúram leanaí a fheabhsú don phobal.  Chun cuidiú leis na 
hÚdaráis Phleanála chun na críocha sin, tháirg an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais 
Áitiúil ‘Treoirlínte um Pleanáil maidir le hÁiseanna Cúram Leanaí’ (2001) ina  leagtar beartais agus 
cuspóirí atá le cur sna Pleananna Forbartha amach.  
 
Sainaithnítear sna ‘Treoirlínte um Pleanáil maidir le hÁiseanna Cúram Leanaí’ suíomhanna cuí le 
haghaidh saoráidí cúram leanaí lena n-áirítear i gcóngaracht comhchruinnithe ionaid oibre, 
scoileanna, ionaid comharsanachtaí, dúiche agus bhaile agus in aice le conairí iompair phoiblí, 
saoráidí saorpháirceála agus taistil, bealaí coisithe agus rotharbhealaí tiomanta.  
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Bunaíodh Coiste Cúram Leanaí Chontae na Mí chun leanaí a chur chun cinn ar an leibhéal áitiúil 
chun tacú le seirbhísí cúram leanaí ardchaighdeáin a fhorbairt laistigh den chontae do gach leanbh 
idir 0-14 bliana d’aois. Is iad ról agus feidhm na gcoistí plean straitéiseach sé bliana a fhorbairt 
agus a chur i bhfeidhm a thacóidh le forbairt na seirbhísí reatha agus nua. Leanann Coiste Cúram 
Leanaí Chontae na Mí (M.C.C.C) den Phlean Náisiúnta Straitéiseach 2011-2013 Cláir Chúram agus 
Oideachas na Luath-Óige’ maidir le cláir chúram agus oideachas na hóige a sheachadadh ina 
dtacaítear le leanaí agus teaghlaigh. 
 
Tá méadú suntasach tagtha ar an soláthar cúram leanaí sa Mhí le deich mbliana anuas le tacaíocht 
ó Infheistíocht Rialtais. Tá 221 seirbhís cúram leanaí ann anois a chuireann 5,641 áit Cúram Leanaí 
ar fáil i gcomparáid le 1,353 áit díreach faoi bhun 10 mbliana ó shin. Soláthraíonn na háiteanna sin 
do raon idir áiteanna cúram leanaí do leanaí suas go dtí leanaí ar aois scoile. Bhí na réimsí fáis is 
mó sa soláthar um chúram leanaí pobail agus seisiúnach. Tá 21 seirbhís Pobail i gContae na Mí faoi 
láthair, a sholáthraíonn thart ar 547 áit. Féach ar an doiciméad eolais dar teideal ‘Distribution of 
Education and Childcare Facilities’ chun eolas a fháil ar dháileadh saoráidí cúram leanaí ar fud an 
Chontae. 
 
I ngeall ar an gcor chun donais sa gheilleagar, tá na seirbhísí sa Mhí faoi bhrú fanacht oscailte 
agus tá gá le maoiniú náisiúnta leanúnach lena chinntiú go mbeidh an earnáil inbhuanaithe. 
Leanfaidh Comhairle Contae na Mí de bheith réamhghníomhach maidir le saoráidí cúram leanaí a 
chur chun cinn agus a choinneáil sa chontae.  Breathnóidh an Chomhairle ar an bPlean Náisiúnta 
Straitéiseach 2011-2013 Cláir Chúram agus Oideachas na Luath-Óige’ ‘maidir le soláthar áiseanna 
cúram leanaí sa Chontae amach anseo agus tabharfaidh siad aird freisin ar Threoirlínte Pleanála na 
Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil i leith Áiseanna Cúram Leanaí (2001). Tá 
treoirlínte maidir le saoráidí cúram leanaí i bhforbairtí cónaithe leagtha amach i gCaibidil 11 
‘Treoirlínte agus Caighdeáin um Bainistíocht Forbartha’ den Phlean Forbartha seo.  
 
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí: 
 
BEARTAS: SÓISIALTA 21 Soláthar saoráidí cúram leanaí d’ardchaighdeán atá inacmhainne a 

spreagadh, a chur chun cinn agus a éascú de réir an bheartais náisiúnta agus na 
dtreoirlínte ábhartha. 

 
BEARTAS: SÓISIALTA 22 Saoráidí cúram leanaí a cheadú sna ceantair chónaithe atá ann 

cheana ar an gcoinníoll nach mbeidh tionchar suaithinseach acu ar bhuntréith ná ar 
fhóntais ceantair éigin, go háirithe maidir le cúrsaí páirceála, ginte tráchta agus suaite 
torainn. Sa chás go mbaineann na saoráidí atá molta le maoin a dearadh agus a tógadh 
mar áiteanna cónaithe, agus go bhfuil tithe eile timpeall orthu, ba cheart gné chónaithe 
shuntasach a choimeád. 

 
BEARTAS: SÓISIALTA 23 Soláthar líonra saoráidí cúram leanaí a chur chun cinn agus a 

spreagadh, ar saoráidí iad a fhreagraíonn do dháileadh an daonra chónaithigh sa 
chontae agus le hachar taistil a íoslaghdú agus deiseanna do phobail faoi 
mhíbhuntáiste a uasmhéadú.  

 
BEARTAS: SÓISIALTA 24 Saoráidí cúram leanaí de mhéid agus scála oiriúnach a cheadú i 

suíomhanna tuaithe atá cóngarach do chnuasaigh forbartha, saoráidí pobail agus 
oideachais ar an gcoinníoll nach mbeidh tionchar suaithinseach acu ar bhuntréith ná ar 
fhóntais ceantair éigin, go háirithe maidir le cúrsaí páirceála, ginte tráchta agus suaite 
torainn agus go mbeidh siad faoi réir caighdeáin chomhshaoil agus riachtanais an phobail 
a chomhlíonadh. Maidir le saoráidí dá leithéidí, ba cheart:  ceangal a bheith ann iad a 
lonnú laistigh de champais phobail/oideachais, ina bhfuil áiseanna cúram leanaí 
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saincheaptha á soláthar;  gné chónaithe shuntasach a choimeád sa chás go mbaineann 
saoráidí atá molta le maoin atá deartha agus tógtha mar áiteanna cónaithe.   

 
BEARTAS: SÓISIALTA 25 Ceangal a leagan síos maidir le soláthar saoráidí cúram leanaí de chineál 

agus scála iomchuí in ionaid oiriúnacha ar fud an Chontae. Go sonrach, teastóidh 
forbairt saoráidí cúram leanaí ag na suíomhanna seo a leanas de ghnáth: 

     ……… .     ceantair ina bhfuil fostaíocht chomhchruinnithe agus ionaid ghnó;                       
 ionaid chomharsanachta; 

                         mórfhorbairtí miondíola agus ionaid trádstórála miondíola; 
                         i scoileanna nó i móráiseanna oideachais; ……………………….  ………………………. 
                         cóngarach do nóid iompair phoiblí, agus laistigh d’fhorbairtí cónaithe nua agus 

d’fhorbairtí cónaithe atá ann cheana. 
 
 
5.9 Saoráidí Cúram Sláinte   
 
Is gníomhaireachtaí poiblí, príobháideacha agus deonacha a sholáthraíonn saoráidí cúram sláinte 
agus leighis laistigh de Chontae na Mí. Is í Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte an 
phríomheagraíocht atá freagrach as cúram sláinte agus seirbhísí sóisialta pearsanta a sheachadadh 
chuig muintir na Mí.  Ospidéal géarmhíochaine is ea Ospidéal Naomh Muire san Uaimh do réigiún 
an oirthuaiscirt, agus áis dúiche is ea Ospidéal Naomh Seosamh i mBaile Átha Troim.  Tá rochtain 
ag cónaitheoirí an chontae freisin ar ospidéil sna contaetha máguaird – Ospidéal Naomh Muire 
Lourdes i nDroichead Átha, Ospidéal Réigiúnach Lár Tíre sa Mhuileann gCearr, Ospidéal Ginearálta 
an Chabháin, Ospidéal Ginearálta Thulach Mhór agus na hospidéil iomadúla i mBaile Átha Cliath.   
 
D’fhoilsigh an Roinn Sláinte agus Leanaí an Straitéis Náisiúnta um Príomhchúram, Príomhchúram: 
Treo Nua, in 2001, agus is ann a chuirtear chun cinn cur chuige bunaithe ar fhoireann maidir le 
soláthar seirbhíse, atá deartha chun seirbhís príomhchúraim lán-chomhtháite a chur ar fáil.  Dá réir 
sin, spreagtar cleachtais ar mian leo a n-áitreabh a fhorbairt chun seirbhís “ilfhreastail” 
príomhchúram sláinte agus cúram pobail a sholáthar a bheidh comhtháite i bhfoirgneamh amháin.  
D’fhéadfadh saoráidí cúram sláinte a bheith ina n-ionaid sláinte, ionaid lae, aonaid altranais 
phobail, ionaid acmhainne teaghlaigh, tithe altranais / ionaid téarnaimh, áiteanna cónaithe pobail, 
saotharlanna do dhaoine éislinneacha, ionaid ghníomhúcháin agus saoráidí cónaithe do leanaí agus 
d'ógánaigh.  Teastaíonn suíomhanna ó na saoráidí sin atá comhtháite le pobail nua agus reatha, 
agus ba cheart fáil éasca a bheith orthu.   
 
Táthar ag aistriú i dtreo tuilleadh seirbhísí sláinte atá bunaithe ar chúram pobail agus feidhmíonn 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte roinnt ionad cúram sláinte pobail ar fud an Chontae. 
Sainaithníodh cúig Líonra Cúraim Phríomhúil agus Shóisialta sa Mhí agus áirítear ar gach ceann 
díobh saoráidí cúram sláinte pobail sna lonnaíochtaí seo a leanas: 
 
1) Líonra na hUaimhe agus Bhaile Shláine (an Uaimh agus Baile Shláine), 2) Líonra Cheanannais 
agus na Mí Thuaidh (lena n-áirítear Ceanannas, an Obair, Droim Conrach agus Dún an Rí), 3) 
Líonra Bhaile Átha Troim (Baile Átha Troim, Cnoc an tSamhraidh, an Bóthar Buí, Baile Átha Buí, 
Baile Íomhair agus Cluain Ioraird), 4) Líonra Dhún Seachlainn (Dún Seachlainn, Cill Dhéagláin agus 
Dún Búinne), Líonra Ráth Tó (níl an áis i bhfeidhm faoi láthair) agus 5) Líonra Cheantar na Mí 
Thoir (Damhliag agus an Inse),  
 
Tairgeann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte seirbhísí iomadúla sa Mhí d’earnálacha éagsúla den 
tsochaí lena n-áirítear seirbhísí míchumais agus seirbhísí do dhaoine scothaosta ar a n-áirítear 
saoráidí cúram lae agus cónaithe lena n-áirítear Ospidéal Naomh Seosamh, Baile Átha Troim agus 
Teach Lios an Phúca san Uaimh a thairgeann cúram agus faoiseamh cónaithe. Áirítear ar sheirbhísí 
Cúram Leanaí cosaint leanaí, altramú agus cúram fadtéarmach agus seirbhísí meabhairshláinte do 
leanaí agus aosaigh (CAMHS). Tá an meabhairshláinte ina chuid de sheirbhísí meabhairshláinte Lú 
/ na Mí ar a n-áirítear seirbhísí lae, foirne meabhairshláinte pobail agus géarchúram in Ospidéal 
Naomh Muire san Uaimh.  
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Chinn Comhairle Contae na Mí ina cruinniú Comhairle Márta 2012 moladh a dhéanamh leis an Aire 
Sláinte go ndéanfaí an t-ospidéal náisiúnta nua do leanaí atá molta a sholáthar sa mhórcheantar 
laistigh de theorainn riaracháin Chomhairle Contae na Mí. 
 
5.9.1  Ospidéal Réigiúnach 

Sainaithníodh an Uaimh sa Tuarascáil um Chomhpháirtíocht Sláinte a foilsíodh in 2008 mar an 
suíomh barrmhaith chun ospidéal réigiúnach a fhorbairt do réigiún an Oirthuaiscirt. Tá roghnúchán 
na hUaimhe bunaithe ar roinnt príomhshócmhainní; a tréithe déimeagrafacha agus bonneagair 
agus a timpeallacht fhabhrach phleanála agus forbartha. Cheap Comhairle Contae na Mí agus 
Comhairle Baile na hUaimhe comhairleoirí chun scrúdú a dhéanamh ar shuíomhanna a d’fhéadfadh 
a bheith oiriúnach ar fud an bhaile agus chun an suíomh barrmhaith ina bhfreastalófaí ar an 
Ospidéal Réigiúnach atá molta a shainaithint. Tá suíomh an ospidéil san Uaimh aitheanta chomh 
maith sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach. Tá Comhairle Contae na Mí tiomanta 
d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus don Roinn Sláinte a éascú agus cuidiú leo maidir le 
hOspidéal Réigiúnach a sholáthar san Uaimh. Go sonrach, sonraítear sna Treoirlínte um Pleanáil 
Réigiúnach “it is noted that a HSE study identified Navan as the optimum location for a new 
hospital to serve the north east region. Local level planning should address facilitating the delivery 
of this type of project.1 Close consultation between the HSE and Planning Authorities in the 
development management process for example in the assessment of proposals which include 
healthcare, childcare and related projects, or appropriate siting of primary care centres, is also 
supported.”  
 
5.9.2  Ról Chomhairle Contae na Mí 
 
I bhfianaise scála an mhéadaithe sa daonra le blianta beaga anuas, tá méadú ar an éileamh ar 
shaoráidí cúram sláinte agus leighis laistigh den chontae chun freastal ar an daonra cónaithe. Is 
feidhm dhíreach de chuid an Rialtais Láir é saoráidí cúram sláinte a mhaoiniú amach anseo. 
 
Is é príomhról Chomhairle Contae na Mí maidir leis an gcúram sláinte a chinntiú go bhfuil creat 
beartais leordhóthanach ann lena n-áirítear coimeád na dtailte dá dteastódh seirbhísí breise agus 
go gceadófaí na saoráidí cúram sláinte faoi réir an dea-chleachtais phleanála. Ba cheart an soláthar 
amach anseo a phleanáil agus a chur i bhfeidhm in éineacht leis an bhforbairt chónaithe, go 
háirithe i gcás go ndéantar é sin i gcomhthéacs na bPleananna Limistéir Áitiúil agus na 
gCreatphleananna. Coimeádfaidh an Chomhairle suíomhanna laistigh d’ionaid forbartha le 
haghaidh saoráidí cúram sláinte i gcomhar le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, san 
Oirthuaisceart. 
 
Bíonn tionchar ag go leor fachtóirí amhail stádas an chomhshaoil, oideachais, eacnamaíochta agus 
sóisialta freisin ar stádas sláinte daonra. Tá ról ag an gComhairle a chinntiú go ndéantar an 
timpeallacht nádúrtha amhail an t-aer, uisce agus cáilíocht na hithreach a chosaint.  Tá 
timpeallacht thógtha ardchaighdeáin ina fhachtóir tábhachtach freisin le dearadh na bhfoirgneamh, 
dóthain spáis oscailte, clóis súgartha, cosáin agus rotharbhealaí i measc eile ag cuidiú le daoine 
eile an sprioc fhoriomlán a bhaint amach maidir le stíl mhaireachtála folláin a chur chun cinn.   
 
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí: 
 
BEARTAS: SÓISIALTA 26 Comhoibriú le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus le 

gníomhaireachtaí reachtúla agus deonacha agus leis an earnáil phríobháideach eile 
maidir le soláthar saoráidí cúram sláinte iomchuí a chumhdaíonn speictream iomlán an 
chúraim sin ó ospidéil go dtí soláthar saoráidí cúraim phobalbhunaithe faoi réir 
breithniúcháin phleanála chuí agus prionsabail na forbartha inbhuanaithe.   

 
                                                           
1 The North East Regional Hospital Study 2008, arna choimisiúnú ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.  
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BEARTAS: SÓISIALTA 26 Comhtháthú na saoráidí cúram sláinte a spreagadh laistigh de 
phobail nua agus reatha agus do thograí a bheadh ina gcúis le haonrú neamhriachtanach 
nó le deacrachtaí rochtana eile, go háirithe do dhaoine le míchumais, daoine scothaosta 
agus leanaí a dhíspreagadh. 

 
BEARTAS: SÓISIALTA 28 A chinntiú go bhfuil tailte agus seirbhísí leordhóthanacha ar fáil 

chun seirbhísí sláinte a fheabhsú, a bhunú agus a leathnú. 
 
BEARTAS: SÓISIALTA 29 Iarratais ar athrú úsáide a bhreithniú idir úsáid chónaithe go 

saoráidí / lialanna cúram sláinte, ach amháin más féidir príobháideachas agus 
taitneamhacht na n-áititheoirí in aice láimhe a chaomhnú agus nach ndéanann an togra 
dochar don taitneamhacht áitiúil. Ní cheadófar áiteanna cónaithe de chineál leathscoite 
nó sraithe de ghnáth. 

 
BEARTAS: SÓISIALTA 30 Soláthar réimse seirbhísí don daonra scothaosta a spreagadh, a 

thacú agus a éascú. Tá an Chomhairle tiomanta d’fhreastal ar éilimh daoine scothaosta i 
gceantair thuaithe trí thithe altranais agus forbairtí scáth-thithíochta a sholáthar nó a 
éascú. Ba cheart go mbeadh na saoráidí sin suite laistigh de lonnaíochtaí d’fhonn cáilíocht 
fhoriomlán na beatha a fheabhsú, a gcuid nasc agus an inrochtaineacht ar fhóntais áitiúla 
a mhéadú, agus an baol go dtarlóidh aonrú sóisialta a laghdú dá réir.  

 
BEARTAS: SÓISIALTA 31  Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus an Roinn Sláinte a 

éascú maidir le hOspidéal Réigiúnach a sholáthar san Uaimh. 
 
 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí: 
 
CUSPÓIR: SÓISIALTA 3 Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus an Roinn Oideachais a éascú 

maidir le hionaid sláinte agus saoráidí eile a bhaineann leis an gcúram a sholáthar ar fud 
an Chontae trí thailte a choimeád le haghaidh úsáidí den sórt sin sna Pleananna Limistéir 
Áitiúil faoi seach. 

 
CUSPÓIR: SÓISIALTA 4 Suíomh oiriúnach maidir le hOspidéal Réigiúnach san Uaimh a scrúdú agus 

a choimeád i gcomhair le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte - Baile Átha Cliath 
Thoir Thuaidh, gníomhaireachtaí reachtúla eile agus Comhairle Baile na hUaimhe.  

 
 
5.10 Saoráidí Spóirt agus Fóillíochta/Caitheamh Aimsire/Spás Oscailte 
 
Tá saoráidí spóirt, fóillíochta agus caitheamh aimsire riachtanach don chomhtháthú sóisialta, ag 
cur na braistinte pobail chun cinn agus is féidir leo cáilíocht beatha an duine a fheabhsú. Ceann de 
na hiarmhairtí ón méadú tobann ar leibhéil an daonra agus ón éileamh agus soláthar suntasach ar 
thithíocht a tharla sa Mhí le blianta beaga anuas is ea go bhfuil béim mhéadaithe á cur ar an ngá 
atá le spás oscailte le dearadh den scoth agus deiseanna caitheamh aimsire do chónaitheoirí, go 
háirithe dóibh siúd atá ina gcónaí i limistéir uirbeacha.  
 
Tá soláthar saoráidí spóirt agus caitheamh aimsire tar éis éirí níos tábhachtaí mar shaincheist 
pleanála le blianta beaga anuas. Cuireann an rathúnas atá ag méadú mar aon le cúrsaí stíl 
mhaireachtála agus sláinte go mór le méaduithe san éileamh ar gach cineál saoráid caitheamh 
aimsire, idir shaoráidí foirmiúla agus neamhfhoirmiúla.  Le blianta beaga anuas tá béim 
mhéadaithe á cur ar an ngá atá le spás oscailte le dearadh den scoth agus deiseanna caitheamh 
aimsire do chónaitheoirí, go háirithe dóibh siúd atá ina gcónaí i limistéir uirbeacha. Dá réir sin, tá 
soláthar iomchuí na saoráidí sin ina phríomhcheist maidir leis na Pleananna Forbartha. 
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Ullmhaíodh Straitéis maidir le Bonneagar Glas don Chontae. Cuirtear forbairt chomhtháite líonra 
um Bonneagar Glas ar fud an Chontae chun cinn sa Straitéis seo, d’fhonn níos mór rochtana ar 
pháirceanna agus spásanna caitheamh aimsire neamhfhoirmiúla a chruthú agus naisc leo sin a 
chruthú. Féach Caibidil 9 ‘Sócmhainní Cultúrtha agus Nádúrtha’ agus an tuarascáil eolais (atá 
foilsithe ar www.meath.ie) ina leagtar amach an Straitéis maidir le Bonneagar Glas don Chontae. 
 
Ghlac Údaráis Áitiúil na Mí “Beartas Súgartha” in 2008.  Stiúir Rannóg Pobail & Fiontair Chomhairle 
Contae na Mí ullmhú an Phlean Súgartha Contae chomhordaithe ilghníomhaireachta sin. Bhain sé 
le measúnú a dhéanamh, inar cuireadh rochtain do dhaoine faoi mhíchumais san áireamh, ar 
shaoráidí súgartha i ngach Toghcheantar inar sainaithníodh leibhéal, raon agus caighdeán na 
saoráidí poiblí agus pobail atá ar fáil do leanaí de gach aois. Sainaithnítear raon na mbeart is gá 
ann chomh maith chun tacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí súgartha leanaí ó ghrúpa 
mionlaigh laistigh den Chontae.   Cuireann an beartas súgartha taca faoin bprionsabal maidir le 
contae a thacaíonn le leanaí, i gcás leanaí ciallaíonn sé sin comharsanachtaí sábháilte, 
tarraingteacha inar féidir leo súgradh, sóisialú, agus bogadh ó áit go háit. Cuireadh na prionsabail 
sa Bheartas Súgartha i bhfeidhm i bpróiseas ullmhúcháin an Phlean Limistéir Áitiúil faoi Phlean 
Forbartha reatha Chontae na Mí (2007-2013). 
 
Bunaíodh Comhpháirtíocht Spóirt Áitiúil na Mí (Meath Local Sports Partnership (LSP)) faoi threoir 
na Comhairle Spóirt maidir le forbairt gníomhaíochta spóirt agus coirp a phleanáil, a stiúradh agus 
a chomhordú.  Is é misean Chomhpháirtíocht Spóirt Áitiúil na Mí leibhéal agus cáilíocht na 
rannpháirtíochta sa ghníomhaíocht spóirt agus choirp a mhéadú.  D’fhoilsigh Comhpháirtíocht 
Spóirt Áitiúil na Mí ‘Disability in Sport Strategic Plan 2009-2012’.  Forbraíonn an plean ar dhul chun 
cinn atá déanta go dtí seo agus sainítear ról na comhpháirtíochta spóirt, gníomhaireachtaí agus 
líonraí gaolmhara ann go soiléir maidir le gníomhaíocht spóirt agus choirp a spreagadh do chách.  
 
Is í an fhís fhadtéarmach sa phlean seo ‘‘a county where sport is part of the normal way of life for 
people with a disability”. Tá sé tuartha go bhfuil lagú coirp, intleachta, mothúchánach nó céadfach 
ar thart ar 12,000 duine sa Mhí, a bhféadfadh, mar thoradh air sin deacrachtaí a bheith acu a 
bheith páirteach i spórt.  
 
5.10.1 Bonneagar Spóirt agus Fóillíochta atá i gContae na Mí cheana   
 

Tá an traidisiún spóirt láidir i gCo. na Mí, idir traidisiún mórtasach na peile Gaelaí (lenar buadh 
seacht gcraobh shinsearacha Uile-Éireann) agus rásaíocht capall ag Brú na Sí, an Uaimh, Baile an 
Bheileogaigh agus an Inse.  Tá cuid de na cúrsaí gailf is breátha sa tír sa Mhí agus léiríodh é seo ar 
an stáitse idirnáisiúnta i Meán Fómhair 2011 nuair a thionóil Club Gailf Chaisleán an Chillín i nDún 
Samhnaí, an t-imeacht is gradamaí i ngalf na mban, Corn Solheim.   

 
Tá ról tábhachtach agus méadaitheach le feidhmiú freisin leis na himeachtaí eachaíochta agus 
imeachtaí bainteacha i dteannta le saoráidí gailf i ngeilleagar na turasóireachta. Tá a lán cúrsaí 
uisce breátha agus dobharlaigh bhreátha i gContae na Mí ar fud a cheantair agus tá a lán díobh 
saibhir i gcomhthéacs acmhainneacht na slatiascaireachta a bhaineann leo. Tá ról tábhachtach ag 
an tslatiascaireacht i dtairiscint caitheamh aimsire éighníomhach an chontae.  
 
Tá saoráidí i bhformhór na sráidbhailte i gcomhair roinnt cluichí spóirt páirc-bhunaithe eagraithe.  
Ina theannta sin tá 16 shaoráid eachaíochta agus 16 chúrsa gailf sa chontae. Tá roinnt bealaí siúil 
ann freisin amhail cosán tarraingthe na Bóinne agus tá flúirse tránna ag Baile an Bhiataigh-na 
hInse do lucht snámha.  Tá linnte snámha poiblí san Uaimh, Baile Átha Troim agus i gCeanannas 
mar aon le saoráidí príobháideacha in óstáin.  
 
Tá an straitéis lonnaíochta a bhféachtar di sa Phlean Forbartha seo bunaithe ar ordlathas 
lonnaíochtaí idir bhailte fáis mhóir agus shráidbhailte.  Rachfar i mbun ordlathas saoráidí pobail, 
spóirt agus fóillíochta ar chóimhéid le riachtanais an daonra chónaithe dá réir. Tá sé ríthábachtach 
go ndéanfar foráil san fhorbairt do na saoráidí spóirt agus caitheamh aimsire riachtanacha a 
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bheidh inrochtana do chách, agus iad a ghiaráil más gá.  Tá na saoráidí sin ríthábhachtach maidir 
le forbairt inbhuanaithe chothrom a bhaint amach.  Cuimseofar cuspóirí sonracha sna Pleananna 
Limistéir Áitiúil sa chás go nascfar soláthar na saoráidí sin go díreach le forbairt ceantar áirithe 
agus chun aon easnamh a aithnítear in iniúchadh na Saoráidí Spóirt & Pobail a cheartú.   
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí: 
 
BEARTAS: SÓISIALTA 32 Forbairt ceantar spásanna oscailte ar ardchaighdeán a chur chun 

cinn, le haghaidh úsáide gníomhaí agus éighníomhaí, agus le haghaidh gníomhaíochtaí 
foirmiúla agus neamhfhoirmiúla de réir na Straitéise Lárnaí agus na Straitéise 
Lonnaíochta. 

 
BEARTAS: SÓISIALTA 33 Grúpaí spóirt agus grúpaí pobail áitiúla eile a spreagadh agus a 

thacú maidir le saoráidí spóirt agus pobail faoin spéir agus faoi dhíon a sholáthar agus a 
fhorbairt. 

 
BEARTAS: SÓISIALTA 33 Tacaíocht a thabhairt do grúpaí spóirt agus grúpaí pobail áitiúla 

maidir le saoráidí a fhorbairt trí thalamh oiriúnach a choimeád agus trí mhaoiniú a chur ar 
fáil má tá sé ar fáil agus más cuí. 

 
BEARTAS: SÓISIALTA 34 Freastal ar riachtanais spóirt agus caitheamh aimsire gach earnála 

agus aoise den phobal agus comhtháthú na riachtanas speisialta sin a chur chun cinn sa 
timpeallacht spóirt agus caitheamh aimsire. 

 
BEARTAS: SÓISIALTA 36 Soláthar saoráidí malartacha spáis oscailte, fóillíochta agus spóirt 

a lorg sa chás go bhfuil saoráidí den sórt sin atá ann cheana as úsáid mar chuid de 
na tograí forbartha.  

 
BEARTAS: SÓISIALTA 37 A chinntiú go ndéantar na háiseanna fóillíochta nua, más féidir, a 

lonnú gar do bhealaí iompair phoiblí agus in áit ar féidir leo freastal ar riachtanais an 
phobail a bhfuil an áis beartaithe lena n-aghaidh. 

 
BEARTAS: SÓISIALTA 38 Sláine láithreáin Natura 2000 a chosaint agus na láithreáin 

oiriúnacha le haghaidh caitheamh aimsire á sainaithint, go háirithe i gcomhthéacs 
a ndearaidh agus a n-úsáide.  

 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí: 
 
CUSPÓIR: SÓISIALTA 5 Na moltaí i mBeartas Súgartha Údaráis Áitiúla na Mí a chur i bhfeidhm i 

gcomhar leis na gníomhaireachtaí áitiúla uile.  
 
CUSPÓIR: SÓISIALTA 6 Tacaíocht a thabhairt do Chomhpháirtíocht Spóirt Áitiúil na Mí maidir leis 

na straitéisí agus pleananna ábhartha a sheachadadh. 
 
5.10.2 Spás Oscailte Poiblí 
 
Tá an spás oscailte poiblí ina ghné ríthábhachtach maidir le timpeallacht uirbeach ardchaighdeáin 
agus dearscnaitheach a chruthú, ina dtairgtear deiseanna do chaitheamh aimsire éighníomhach 
agus gníomhach araon, ina gcuirtear le cáilíocht beatha na gcónaitheoirí agus na gcuairteoirí 
araon, agus ina dtairgtear tairbhí comhshaoil agus éiceolaíochta. Tá soláthar spás oscailte poiblí 



Caibidil 5 - Straitéis Shóisialta

ina dhearbhphrionsabal bunúsach den taitneamhacht chónaithe, ina dtairgtear deis don 
chónaitheoir caitheamh aimsire sábháilte agus príobháideach a bheith aige.   
 
Tá feidhm thábhachtach ag an spás oscailte poiblí agus úsáidtear é i gcomhair a lán feidhmeanna. 
Tá saoráidí spás oscailte agus caitheamh aimsire inrochtana, inúsáidte, tiomanta chun freastal ar 
riachtanais caitheamh aimsire éighníomhach agus gníomhach ríthábhachtach i gcomhair na 
taitneamhachta cónaithe agus caithimh aimsire.  
 
I gceantair forbartha nua, ba cheart go sainaithneofaí an suíomh roghnaithe sna pleananna 
limistéir áitiúil le haghaidh spásanna oscailte móra, lena n-áirítear, má mheastar oiriúnach iad, 
suíomhanna i gceantair neamhfhorbartha cóngaracha. 
 
Chuirtí béim sna Pleananna Forbartha ar chaighdeáin chainníochtúla mhionsonraithe san am a 
chuaigh thart, ach tá fócas méadaithe anois ar chaighdeán an spáis oscailte phoiblí, ina gcinntítear 
go bhfuil sé níos dóchúla go gcomhlíonfar ionchais réasúnta na n-úsáideoirí. Ní mór cloí leis na 
caighdeáin cháilíochtúla arna leagan amach san ‘Fhorbairt Chónaithe Inbhuanaithe i gCeantair 
Uirbeacha’ ( ‘the Sustainable Residential Development in Urban Areas’) maidir le dearadh, 
inrochtaineacht, éagsúlacht, úsáid chomhroinnte, bithéagsúlacht, córais draenála uirbí 
inbhuanaithe agus soláthar garraí scóir agus gairdíní poiblí. 
 
Tá caighdeáin maidir le spás oscailte poiblí agus príobháideach leagtha amach i gCaibidil 11 de na 
Treoirlínte & Caighdeáin maidir le Bainistíocht Forbartha.  
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí: 
 

BEARTAS: SÓISIALTA 39 Cur in aghaidh caillteanas spásanna oscailte poiblí atá ann cheana, mura 
gcuirfear saoráidí caitheamh aimsire malartacha ar fáil i suíomhanna oiriúnacha.  

 
 BEARTAS: SÓISIALTA 40  Rannpháirtíocht an phobail a spreagadh más féidir maidir le spásanna 

oscailte a uasghrádú agus a fheabhsú. 
 
BEARTAS: SÓISIALTA 41 Forbairt láithreacha súgartha agus clóis súgartha leanaí gar d’ionaid 

chomharsanachta a éascú, más féidir. 
 
BEARTAS: SÓISIALTA 42  Coinneáil saor ó fhorbairt chónaithe ar thailte atá faoi réir gníomhas 

tiomantais nó atá sainaitheanta in iarratas pleanála mar spás oscailte chun a chinntiú 
go bhfuil dóthain saoráidí pobail agus áineasa ann do chónaitheoirí an cheantair. 

 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí: 
 
CUSPÓIR: SÓISIALTA 7 Scrúdú a dhéanamh ar spásanna oscailte poiblí atá ann cheana agus  
  feabhsúcháin a dhéanamh más gá d’fhonn a n-úsáideacht mar spásanna   
  caitheamh aimsire a mhéadú. 
 
CUSPÓIR: SÓISIALTA 8 Foráil a dhéanamh do sholáthar súgartha cuí de réir 

     Bheartas Súgartha Údaráis Áitiúla Chontae na Mí 2008-2012 agus leasuithe ar bith air.  
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5.11 Leabharlanna 
 
Tá ról tábhachtach pobail, faisnéise, cultúrtha agus mar shaoráid for-rochtana ag an tseirbhís 
leabharlainne atá á soláthar ag Comhairle Contae na Mí laistigh den chontae. Tá modh 
tábhachtach rochtana á sholáthar ag an tseirbhís leabharlainne poiblí le mórán blianta ar fhaisnéis 
agus ar shaoráidí léitheoireachta (fóillíocht) agus bhí mór-ról aici maidir le hoideachas agus 
litearthacht a chur chun cinn ar fud na Mí. Is aonad tábhachtach anois í chomh maith le haghaidh 
gníomhaíochtaí cultúrtha.  
 
Déanann Comhairle Contae na Mí an tseirbhís leabharlainne poiblí contae a bhainistiú agus a 
fheidhmiú óna ceanncheathrú san Uaimh.  Ina theannta sin tá 12 bhrainse ar fud an chontae.  
 
Is ionann líon na mball sa tseirbhís leabharlainne agus 22,589 faoi láthair agus cinntíonn 
ballraíocht saor in aisce go bhfuil an tseirbhís leabharlainne ar fáil do chách.  Is uirlis chumarsáide 
sa bhreis í an tseirbhís idirlín atá ar fáil do chónaitheoirí na Mí agus dá réir sin tá an acmhainneacht 
ann sochaí níos cuimsithí a chothú.  
 
Spreagann Comhairle Contae na Mí grúpaí agus daoine aonair chun áiseanna na seirbhíse 
leabharlainne a úsáid i gcomhair raon leathan gníomhaíochtaí.  Is féidir le grúpaí pobail rochtain a 
bheith acu ar fhormhór na leabharlann, saor in aisce, i gcomhair raon gníomhaíochtaí lena 
n-áirítear taispeántais, taispeáintí, láithreacha cruinnithe, léachtaí agus ranganna oideachais 
d’aosaigh srl. 
 
In Aibreán 2005, cheadaigh Comhairle Contae na Mí ‘Plean Forbartha 2005-2009 maidir leis an 
tSeirbhís Leabharlainne’ ina leagtar amach bearta atá le cur i bhfeidhm.  Bhí foráil ann chun an 
tseirbhís a leathnú agus leabharlanna nua beartaithe le haghaidh Bhaile Íomhair, na hInse/Bhaile 
an Bhiataigh agus Cheanannais.  Moltar uasghrádú mór ar na leabharlanna ag Damhliag agus san 
Uaimh sa Phlean Forbartha Cúig Bliana freisin.  Fuarthas cead pleanála maidir le roinnt de na 
tionscadail réamhluaite agus tá mionoibreacha molta i gcomhair leabharlanna Cheanannais agus 
na hUaimhe.  Tá sé beartaithe ag an gComhairle tús a chur le hathbhreithniú ar an bPlean 
Forbartha Cúig Bliana amach anseo i gcomhthráth leis an athbhreithniú ar an bPlean Forbartha 
‘Branching Out – Future Directions’, 2008-2012’.  
 
Beartas 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí: 
 
BEARTAS: SÓISIALTA 43 Leanúint den tseirbhís leabharlainne a leathnú agus a fheabhsú 

chun freastal ar riachtanais an phobail, ar aon dul leis na cuspóirí agus tosaíochtaí i 
bPlean Forbartha na Leabharlann agus faoi réir maoiniú a bheith ar fáil. 

 
 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí: 
 
CUSPÓIR: SÓISIALTA 9  Scrúdú a dhéanamh ar leorgacht na saoráidí spás oscailte poiblí agus 

caitheamh aimsire agus spás agus saoráidí breise a chur ar fáil faoi mar a éilítear, i 
mBailte a bhfuil Fás Mór tagtha orthu I & II agus i mBailte a bhfuil Fás Measartha 
Inbhuanaithe tagtha orthu, ach na hacmhainní riachtanacha a bheith ar fáil.  
Áireofar saoráidí caitheamh aimsire le ceantair mhóra ina bhfuil spás oscailte poiblí 
do theaghlaigh lena n-áirítear cosáin, saoráidí nua agus/nó méadaithe clóis 
súgartha agus saoráidí malartacha, ach ní hiad sin amháin d’ógánaigh níos sine 
más cuí. 
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CUSPÓIR: SÓISIALTA 10 Feabhas a chur ar shaoráidí leabharlainne san Uaimh, agus a 
feidhm mar cheanncheathrú na leabharlainne don chontae a choinneáil agus a 
fhorbairt. 

 
CUSPÓIR: SÓISIALTA 11 Scrúdú a dhéanamh maidir le leabharlann nua i gceantar na 

hInse/Bhaile an Bhiataigh agus más féidir leabharlann nua a sholáthar ann.  
 
CUSPÓIR: SÓISIALTA 12 Saoráid leabharlainne a sholáthar ag Baile Íomhair. Imscrúdú a 

dhéanamh maidir le séipéal Naomh Cionnaith a athdheisiú agus a athchóiriú lena 
úsáid chun na críocha sin. 

 
CUSPÓIR: SÓISIALTA13 Rochtain ar shaoráidí agus ar sheirbhísí leabharlainne a sholáthar agus a 

fheabhsú agus cur chuige comhtháite a spreagadh maidir le seirbhísí leabharlainne, 
ealaíon agus seirbhísí bainteacha eile a sheachadadh. 

 
 
5.12 Tailte Adhlactha/Reiligí/Úirleachais 
 
Tá freagracht reachtúil ar Údaráis Áitiúla maidir le háiseanna adhlactha a sholáthar, cé gurb 
eagraíochtaí reiligiúnacha is mó a chuireann formhór na n-áiseanna ar fáil sa Mhí.2. Faoi na 
hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000, is féidir leis an gComhairle cuspóirí a chur san áireamh 
chun tailte a choimeád le haghaidh tailte adhlactha. Déanfar scrúdú sna Pleananna Limistéir Áitiúil 
ar leorgacht na saoráidí atá ann cheana le freastal ar an tréimhse pleanála agus coimeádfar tailte 
laistigh de gach ionad forbartha le haghaidh áiseanna adhlactha mar is gá.  
 
Mar gheall ar na hathruithe atá tagtha ar an saol soláthraíonn na hÚdaráis Áitiúla reiligí 
ilchreidmheacha ina ndlínsí.  Tá thart ar 115 reilig san iomlán i gContae na Mí.   Tá trí thalamh 
adhlactha inti a sholáthair an tÚdarás Áitiúil le gairid sa Mhí, i gCill Dhéagláin, Damhliag agus san 
Uaimh. Tugadh cead i gcomhair úirleachas nua i nDún Seachlainn agus i gcomhair síntí ar thailte 
adhlactha i nDún Búinne agus i gCoill Chluana.  Tá na tionscadail sin ag an gcéim dheartha.  
D'aithin an Chomhairle easnamh spás adhlactha a bheidh i Steach Maoilín agus i gCill Mheasáin 
freisin gan mórán achair. Tá Rannóg Comhshaoil agus Seirbhísí Uisce na Comhairle i mbun 
suirbhé/anailís riachtanas a dhéanamh faoi láthair maidir le húirleachais atá ag teastáil ar fud an 
chontae.  Cuirfear an anailís sin i láthair na Comhairle le linn 2012. Mar gheall ar chomh gann is 
atá talamh atá oiriúnach ó thaobh an chomhshaoil de d’fhéadfadh sé go mbeadh ar an gComhairle 
machnamh a dhéanamh am éigin amach anseo ar cibé an féidir réitigh réigiúnacha fhéideartha ar 
sholáthar spás adhlactha a mhaoiniú. 
 
Le blianta beaga anuas bhí claonadh ann deireadh a chur le rialú lárnach as dáta maidir le soláthar 
agus feidhmiú tailte adhlactha agus freagrachtaí a chineachadh go leibhéal áitiúil. Tá sé ag éirí 
coitianta freagracht as bainistíocht a dhéanamh orthu sin a thabhairt do ghrúpaí pobail áitiúla agus 
maoiniú á chur ar fáil ag an Údarás Áitiúil ar bhonn bliantúil maidir le trealamh a cheannach.   
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí: 
 
BEARTAS: SÓISIALTA 44 Soláthar tailte adhlactha, saoráidí agus síneadh reiligí atá ann 

cheana a éascú de réir mar is cuí chun freastal ar riachtanais an chontae. 
 

                                                           
2 Tagann cumhachtaí agus dualgais Údarás Áitiúil maidir le Tailte Adhlactha, ar an gcéad dul síos, ón Public 
Health (Ireland) Act, 1878 (Part III), arna leasú leis an Local Government (Sanitary Services) Act, 1948 agus 
le déanaí, an tAcht Rialtais Áitiúil, 1994 agus na Rules & Regulations for the Regulation of Burial Grounds 
1888 agus leasuithe iontu. 
 



Caibidil 5 - Straitéis Shóisialta

BEARTAS: SÓISIALTA 45 Oidhreacht chultúrtha tailte adhlactha stairiúla a chosaint laistigh 
de Chontae na Mí agus a mbainistíocht agus a gcothabháil a spreagadh de réir na 
bprionsabal a bhaineann le caomhnú. 

 
BEARTAS: SÓISIALTA 46 Grúpaí pobail áitiúla a spreagadh chun saoráidí adhlactha nua a 

fhorbairt, a bhainistiú agus a chothabháil.  
 
 
5.13 An tSeirbhís Dóiteáin 
 
Is seirbhís sábháilteachta poiblí thábhachtach iad na seirbhísí um chomhrac dóiteáin agus seirbhísí 
tarrthála eile a sholáthraíonn an t-údarás áitiúil.  Tá seacht stáisiún dóiteáin i suíomhanna 
straitéiseacha ar fud an chontae.  An Uaimh (ceanncheathrú an líonra), Baile Átha Troim, an 
Seanchaisleán, an Obair, Dún Seachlainn agus Cill Dhéagláin.  
 
Tá ról agus feidhmeanna na seirbhíse dóiteáin snaidhmthe le croí-sheirbhísí eile atá ag Comhairle 
Contae na Mí amhail pleanáil, tithíocht, seirbhísí uisce agus bóithre: 
 

 is féidir le cinntí pleanála éifeacht mhór a bheith acu ar an leibhéal riosca i réimse faoi 
leith:  

 is féidir le dea-chleachtais chothabhála tithíochta tionchar suntasach a bheith acu ar 
leibhéal na ndóiteán simléir;  

 déanann pearsanra tithíochta idirchaidreamh go rialta le tionóntaí agus is féidir leo bheith 
ina n-idirghabhálaithe maidir le teachtaireachtaí ar shábháilteacht dóiteáin;  

 ní mór na riachtanais a bhíonn ag na seirbhísí dóiteáin maidir le soláthar uisce a chur san 
áireamh agus córais soláthair uisce á ndearadh, agus; 

 is féidir le cáilíocht na gcóras bainistíochta bóithre agus tráchta dul i bhfeidhm ar amanna 
freagartha tarluithe na mbriogáidí dóiteáin.   

 
Tá sé tábhachtach, mar sin, ar mhaithe leis an bpobal, go bhfuil dlúthchaidreamh oibre agus 
comhoibriú éifeachtúil idir an tseirbhís dóiteáin agus seirbhísí údaráis áitiúil eile ar bhonn 
leanúnach. 
 
Ghlac Comhairle Contae na Mí ‘Seirbhísí Dóiteáin agus Tarrthála, Plean Straitéiseach 2009-2014’ 
(‘Fire and Rescue Services, Strategic Plan 2009-2014’ ) agus leagtar amach roinnt moltaí sa phlean 
sin maidir leis an tseirbhís dóiteáin. Ba é ba aidhm leis an bplean sin cinneadh a dhéanamh faoi 
cibé an bhfuil na socruithe reatha maidir leis an tSeirbhís Dóiteáin imleor nó nach bhfuil chun cur 
ar chumas Chomhairle Contae na Mí a feidhmeanna reachtúla a chomhlíonadh faoin Acht Seirbhísí 
Dóiteáin, 1981 agus 2003 agus chun plean comhtháite a thabhairt chun cinn maidir le seachadadh 
éifeachtúil agus éifeachtach fhreagrachtaí na nAchtanna Seirbhísí Dóiteáin, 1981 agus 2003 agus 
freagrachtaí reachtúla lena mbaineann.  Tá 39 moladh ar fad sa Phlean.  Soláthraíonn an Roinn 
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil maoiniú caipitil maidir leis na Seirbhísí Dóiteáin a fhorbairt 
agus trealamh caipitil a cheannach.  
 
Ghlac an Chomhairle an creat náisiúnta um pleanáil éigeandála.  Déantar Plean Móréigeandála na 
Comhairle a thabhairt suas chun dáta agus a thástáil ar bhonn rialta.  
 
Soláthraíonn seirbhís Cosanta Sibhialta na Comhairle Contae beagnach 200 oibrí deonach a 
chuidíonn leis an údarás áitiúil agus leis na pobail ar fud an chontae ag imeachtaí pobail agus le 
freagrachtaí Chomhairle Contae na Mí ar dhoineann agus ar éigeandálaí eile chomh maith.   
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Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí: 
 
BEARTAS: SÓISIALTA 47 A chinntiú go bhfuil pobail á seirbhísiú go himleor ag Seirbhís 

Dóiteáin chomhaimseartha agus éifeachtach don chontae agus saoráidí seirbhíse 
dóiteáin i suíomhanna ar a bhfuil fáil éasca agus atá á bhfeidhmiú go sábháilte 
maidir leis an líonra bóithre.  

 
BEARTAS: SÓISIALTA 48 Cur i bhfeidhm ‘Seirbhísí Dóiteáin agus Tarrthála, Plean 

Straitéiseach  2009-2014’, a éascú nó leasuithe air dá réir. 
 
 
5.14 Saoráidí Ealaíon agus Cultúrtha 
 
Ní hamháin go gcuireann saoráidí ealaíon agus cultúrtha le cáilíocht ealaíonta, shóisialta agus 
cáilíocht beatha ghinearálta na gcónaitheoirí ach meallann siad cuairteoirí agus infheistíocht go dtí 
an ceantar chomh maith.  Tá saoráidí ealaíon agus cultúrtha fadréimseach agus cuirtear ionaid 
phobail agus ealaíon, músaeim, amharclanna agus ionaid cheoil san áireamh.  Is féidir le 
leabharlanna a bheith ina n-asraonta ealaíon agus cultúrtha chomh maith.  Trí Oifigeach Ealaíon 
Contae a cheapadh agus dhá Phlean Forbartha Ealaíon Contae a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm 
go dtí seo, dhearbhaigh Comhairle Contae na Mí go gcreideann sí sa tábhacht atá leis na healaíona 
do dhaoine aonair agus do phobail. Aithníonn sí tábhacht na n-ealaíon sna réimsí maidir le forbairt 
phearsanta, forbairt pobail, fostaíocht agus turasóireacht. Tá an ról fíorthábhachtach atá ag na 
healaíona sa tsochaí aitheanta le fada ag Comhairle Contae na Mí, agus, níos mó agus níos mó, a 
ról maidir le cuidiú le hÚdaráis Áitiúla a gcuspóirí forbartha a bhaint amach.  
 
Is earnáil bheoga í earnáil na n-ealaíon sa Mhí, ina gcuimsítear réimse leathan daoine, áiteanna 
agus gníomhaíochtaí.  Cónaíonn agus oibríonn ealaíontóirí óna lán disciplíní sa Mhí, agus, in 
éineacht le heagraíochtaí ealaíon gairmiúil, grúpaí amaitéaracha agus grúpaí pobail atá páirteach i 
ngníomhachtaí ealaíon.  Tá comhthiomsú suntasach de bhuanna ealaíonta agus fiontair sa 
chontae.   
 
Leagtar bearta amach sna Pleananna Forbartha Ealaíon Contae chun struchtúir thacaíochta a 
dhéanamh níos foirmiúla agus chun deiseanna a chruthú do na healaíona laistigh den údarás áitiúil 
agus an chontae araon.  Tá sé d’aidhm leo rochtain ar an healaíona do gach earnáil den phobal a 
mhéadú, feasacht agus suim sna healaíona a spreagadh agus a mhéadú agus rannpháirtíocht gach 
earnála den phobal sna healaíona a mhéadú. Leanfaidh an Chomhairle de Phleananna Forbartha 
Ealaíon Contae a cheapadh agus a chur i bhfeidhm chun cur chun cinn a éascú tuilleadh agus chun 
soláthar a dhéanamh d’fhorbairt straitéiseach na n-ealaíon sa chontae.   
 
Bhí tionchar suntasach ag Ionad Ealaíon Solstice san Uaimh mar áis don chontae ar fad maidir le 
rochtain ar imeachtaí ealaíon, agus rannpháirtíocht iontu, a sholáthar sa Mhí. Cuimsítear sa 
tsaoráid sin amharclann ina bhfuil trí chéad is fiche suíochán, spásanna taispeántais 
amharcealaíne, spás stiúideo agus ceardlainne agus áiseanna beár is caifé.  Leanfaidh an 
Chomhairle de scrúdú a dhéanamh ar fhéidearthachtaí maidir le tuilleadh saoráidí cultúrtha a 
fhorbairt ar fud an chontae agus déanfaidh sí a dícheall tacaíocht a thabhairt do ghníomhaireachtaí 
agus do phobail áitiúla maidir leis an bhforbairt fhéideartha le haghaidh saoráidí amhail Tionscadal 
Amharclainne Bhaile Átha Troim, Tionscadal Amharclainne Dhún Búinne, forbairt Theachíní Bhaile 
Shláine agus Forbairt Oifigí Cathrach Chill Dhéagláin.  Tá pobal ealaíon gníomhach agus beoga ar 
fud an chontae. 
 
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí: 
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BEARTAS: SÓISIALTA 49 Leanúint d’fheabhsú a chur ar raon agus ar chaighdeán sholáthar 
na n-ealaíon i gContae na Mí agus tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt leanúnach bonneagair 
chultúrtha ar fud an Chontae.  

 
BEARTAS: SÓISIALTA 50 Leanúint de thábhacht na n-ealaíon a aithint i réimsí maidir le 

forbairt phearsanta, forbairt an phobail, fostaíocht agus turasóireacht agus iarracht a 
dhéanamh deiseanna a chruthú i ngach ceann de na réimsí sin. 

 
BEARTAS: SÓISIALTA 51 Soláthar saoráidí ealaíon agus cultúrtha a thacú agus a fhorbairt 

ag suíomhanna cuí ar fud an Chontae.  
 
 
5.15 Ealaín Phoiblí 
 
Is féidir leis an ealaín phoiblí cabhrú le hómós áite a fhorbairt agus soláthraíonn sí féiniúlacht agus 
carachtar atá dearscnaitheach agus uathúil i measc an phobail. Is iomaí buntáiste a bhaineann leis 
an ealaín phoiblí -  cáilíocht na timpeallachta a mhéadú, an timpeallacht thógtha/réimse poiblí a 
fheabhsú, ómós áite a chruthú, bród cathrach a chothú, turasóireacht a chur chun cinn agus 
deiseanna fostaíochta breise a chur ar fáil d’ealaíontóirí.   
 
D’ullmhaigh an Roinn Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta cáipéis in 2004 dár teideal “Scéim an 
Chéatadáin don Ealaín, Treoirlínte Ginearálta Náisiúnta”. Cuireann mór-ranna rialtais Scéim an 
Chéatadáin don Ealaín i bhfeidhm i ndáil le hoibreacha caipitiúla amhail foirgnimh phoiblí, bóithre a 
thógáil agus tionscadail athchóirithe agus athghiniúna.   
 
Sainítear an ealaín phoiblí ann faoi mar a leanas:  
 

“Le sainmhíniú leathan, is iomaí cruth agus is iomaí feidhm a d’fhéadfadh a bheith ag 
ealaín phoiblí. D’fhéadfadh sé gur ábhar mórtais chathartha nó ábhar díospóireachta 
spreagúla í. D’fhéadfadh sí teagasc morálta nó siamsaíocht a chur ar fáil. D’fhéadfadh sí a 
bheith ina foinse phléisiúir phríobháidigh nó shóláis phríobháidigh nó féin-aitheantas agus 
cuimsiú móréilimh.  

 
Cé gur ceapadh an ealaín phoiblí go traidisiúnta mar bhuandealbh faoin aer go príomha - rinneadh 
imscrúdú ar raon féidearthachtaí níos leithne le blianta beaga anuas.  
 
Leathnaíodh raon na healaíne poiblí ní hamháin chun gaolta gara le dealbhóireacht, ailtireacht agus 
péinteáil a chuimsiú, ach ceol, litríocht, scannáin, físeáin, ilmheáin agus ealaín fuaime, mar aon leis 
na healaíona taibhithe éagsúla lena n-áirítear téatar, damhsa, ceoldrámaíocht, taibhiú agus an 
ealaín bheo a chuimsiú chomh maith.   
 
Is féidir leis an ealaín phobail a bheith de thréimhse ar bith, idir shealadach agus bhuan, agus is 
féidir léi a bheith i gcomhthéacs tuaithe nó uirbeach.  
 
Tá rannán ar ealaín phoiblí san áireamh i bPlean Forbartha na Mí do na hEalaíona 2005 - 2007. Go 
dtí seo, rinne Comhairle Contae na Mí fiche a seacht buanghné ealaíne poiblí agus dhá choimisiún 
ceoil a choimisiúnú. Is é beartas na Comhairle leanúint de scrúdú a dhéanamh ar fhéidearthachtaí 
agus ar dheiseanna don ealaín phoiblí faoi Scéim an Chéatadáin don Ealaín. Is beartas sonraithe 
na Comhairle é fosta na mórscéimeanna infheistíochta caipitiúla príobháidí a shainaithint ina 
soláthraítear deis chun gné ealaíne poiblí a chur san áireamh mar ghné den fhorbairt fhoriomlán.   
 
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí: 
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BEARTAS: SÓISIALTA 52 Soláthar na healaíne poiblí a chur chun cinn, lena n-áirítear ealaín 
shealadach agus dealbhóireacht, trí mheicníochtaí den sórt sin más cuí. 

 
BEARTAS: SÓISIALTA 53 Saothair ealaíne poiblí a ionchorprú sa scéim fhoriomlán um 

mórfhorbairtí cónaithe tráchtála agus príobháideacha nua sa Chontae chun fóntais 
na timpeallachta áitiúla a fheabhsú.  

 
BEARTAS: SÓISIALTA 53 Tacaíocht agus spreagadh a thabhairt maidir le saothair ealaíne a 

chruthú agus a chur ar taispeáint i gceantair phoiblí, lena n-áirítear suíomhanna 
oiriúnacha laistigh den tsráid-dreach, ar an gcoinníoll nach gcruthaítear aon 
fhadhbanna timpeallachta, conláistí, tráchta nó fadhbanna eile.  
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CAIBIDIL 6 IOMPAR 

 
 
6.1 Cúlra 
 
Tá cothabháil agus seachadadh líonraí iompair atá éifeachtúil, comhtháite agus comhleanúnach, ag 
teacht le beartas náisiúnta agus réigiúnach, riachtanach maidir le forbairt gheilleagrach, shóisialta 
agus fhisiciúil na Mí amach anseo. Cuirfear an bhéim ar shamhail a fhorbairt ina mbeidh cion níos 
mó de chónaitheoirí an chontae i bhfoisceacht fad siúil/rothaíochta réasúnta de sheirbhísí áitiúla 
agus d’iompar poiblí. Díreofar freisin ar an úsáid is fearr is féidir a bhaint as an mbonneagar 
iompair reatha agus as an mbonneagar atá beartaithe.  
 
Braitheann tarraingteacht suíomhanna ar leith ar inrochtaineacht agus ar nascacht choibhneasach 
na suíomhanna sin,1 rud atá ag brath ar chaighdeán agus ar mhéid an bhonneagair iompair. Cé 
nach bhfuil Comhairle Contae na Mí ach freagrach go díreach as roinnt mhodhanna iompair a 
fhorbairt, leanfaidh an Chomhairle ar aghaidh ag soláthar na ngnéithe sin den chóras iompair atá 
faoina sainchúram agus ag éascú forbairt na ngnéithe sin atá á soláthar ag dreamanna eile.  
 
Aithníonn Comhairle Contae na Mí nach bhfuil na treochtaí reatha in iompar inbhuanaithe, go 
háirithe ceannas an chairr phríobháidigh mar rogha iompair. Tá an Chomhairle tiomanta go láidir 
do chur chun cinn modhanna iompair inbhuanaithe lena n-áirítear iompar poiblí, siúl agus 
rothaíocht, agus athrú ó úsáid an ghluaisteáin phríobháidigh a spreagadh, nuair is féidir. Ina cuid 
pleanála d’fhorbairt iompair, cinnteoidh an Chomhairle go dtabharfar aird ar riachtanais na ndaoine 
a bhfuil cumais éagsúla acu. Ina theannta sin, tá an Chomhairle tiomanta, mar a léirítear sa 
Straitéis Forbartha Geilleagraí, laghdú a dhéanamh ar an méid comaitéireachta a dhéantar sa 
chéad dul síos trí phoiblíocht a dhéanamh ar phoist bhreise a chruthú laistigh den chontae don 
daonra cónaitheach.   
 
Sprioc 
 
Soláthar an bhonneagair iompair riachtanaigh a chur chun cinn agus a éascú ar mhaithe le freastal 
iomlán a dhéanamh ar riachtanais an daonra reatha agus an daonra amach anseo chomh maith 
leis an éileamh ar fhorbairt gheilleagrach ar bhealach atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil 
de. 
 
 
6.2 Comhthéacs Reachtúil 
 
In 2008, glacadh le reachtaíocht nua a bhain le rialú an bheartais iompair i bhfoirm Acht um 
Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath 2008. Faoin Acht, ceapadh Iompras Bhaile Átha Cliath (ar a 
dtugtar an tÚdarás Náisiúnta Iompair anois) de bhun an Achta um Rialáil Iompair Phoiblí (2009) 
mar phríomhghníomhaire chun beartas iompair agus forbairt a sheachadadh i Mórcheantar Bhaile 
Átha Cliath. Leagtar síos riachtanais maidir le pleanáil chomhtháite iompair agus úsáide talún ar 
leibhéal réigiúnach agus contae chun comhsheasmhacht a bhaint amach idir straitéisí an Údaráis 
Náisiúnta Iompair, Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach agus Pleananna Forbartha san Acht um 
Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath, ina dtugtar ról don Údarás Náisiúnta Iompair sa phróiseas 

                                             
1 Is éard is inrochtaineacht ann ná a fhusa is atá sé rochtain a fháil ar cheann scríbe bunaithe ar rogha agus 
ar mhinicíocht na mbealaí taistil is féidir a úsáid.  Is éard is nascacht ann ná a mhéid is atá rogha idir 
nascacht taistil dhíreach agus indíreach ó shuíomh amháin go suíomh eile.  Tá nasc láidir idir inrochtaineacht 
agus nascacht agus treisíonn siad a chéile.  
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pleanála do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.  Tá Comhairle Contae na Mí tiomanta oibriú leis an 
Údarás Náisiúnta Iompair maidir le tionscadail iompair straitéiseacha agus feabhsúcháin 
bonneagair a sheachadadh. 
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Leagtar amach in Alt 10(2) de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011, liosta de 
chuspóirí éigeantacha lena n-áireamh i bPlean Forbartha. Baineann roinnt de na cuspóirí sin le 
hiompar, go díreach nó go hindíreach. Féach Aguisín 1 chun liosta iomlán de na cuspóirí 
sainordaitheacha a fháil.  
 
 
6.3 Comhthéacs an Bheartais 
 
Tá tionchar ag beartais idirnáisiúnta, amhail Tuarascáil 2007 an Phainéil Idirnáisiúnta ar an Athrú 
Aeráide agus Dearbhú Barcelona 1995, agus ag beartais náisiúnta agus réigiúnacha amhail an 
Straitéis Spáis Náisiúnta 2002-2020 agus na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar 
Bhaile Átha Cliath 2010-2022 ar bheartas iompair i gContae na Mí. Tá tionchar ag beartais an 
Údaráis Náisiúnta Iompair ar an mbeartas iompair sa Mhí freisin.  
 
Léirítear prionsabail na ndoiciméad uileghabhálach sin agus na ndoiciméad iompair sonrach seo a 
leanas a leagtar amach thíos i gcuspóirí iompair an Phlean seo:  
 

 An Plean Forbartha Náisiúnta (2007-2013) agus Infrastructure and Capital Investment 
2012-2016 Medium Term Exchequer Framework; 

 Dréacht-Straitéis Iompair Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 2011-2030; 
 Treoirlínte Spásphleanála agus Bóithre Náisiúnta d'Údaráis Phleanála 2012; 
 An Straitéis Náisiúnta um Athrú Aeráide 2007-2012; 
 Taisteal Níos Cliste, Todhchaí an Iompair Inbhuanaithe - Polasaí Iompair Nua d’Éirinn 

2009-2020; 
 Creatlach an Pholasaí Náisiúnta Rothaíochta 2009-2020, agus; 
 Progressing Rural Public Transport in Ireland 2006. 
 

Tugtar faisnéis níos mionsonraithe in Aguisín 2 maidir leis na doiciméid a liostaítear thuas.   
 
Is í an teachtaireacht shoiléir ó na doiciméid reachtúla agus treoracha seo don Phlean Forbartha 
Contae ná go bhfuil gá ann beartais úsáide talún a chur i bhfeidhm ina dtacaítear le agus ina 
gcosnaítear na hinfheistíochtaí atá á ndéanamh faoi láthair in iompar poiblí chun a chinntiú go 
mbaintear an tairbhe is mó is féidir as don gheilleagar, go sóisialta, don chomhshaol agus do 
shláinte ginearálta.  
 
 
6.4 An Méid atá Bainte Amach 
 
Ó 2007 i leith, tá go leor bainte amach agus dul chun cinn suntasach déanta maidir le seachadadh 
an bhonneagair iompair lena bhfreastalaítear ar an gcontae agus lena soláthraítear nascacht le 
háiteanna eile sa tír agus níos faide ó bhaile, mar seo a leanas:  
 

 Oscailt líne iarnróid Chluain Saileach go Dún Búinne agus an Uaimh (Céim I); 
 Forbairt na Mórlánaí Bus, agus;  
 Cur i gcrích mhótarbhealach an M3 idir Cluain Aodha agus teorainn na Mí agus an 

Chabháin.  
 
Tá naisc iompair atá feabhsaithe go mór bainte amach sa chontae, agus amach is isteach as an 
gcontae, mar thoradh ar an méid sin. Ina theannta sin, tá rath na scéime ‘rothaíocht chuig an 
obair’ tar éis próifíl na rothaíochta a ardú sa chontae, rud a chabhraíonn chun an t-athrú i dtreo 
modhanna iompair níos inbhuanaithe a spreagadh.  
 
Léirítear tiomantas Údaráis Áitiúla na Mí toisc chomh maith is a d'éirigh le tairiscint Chomhairle 
Baile na hUaimhe sa Chomórtas Náisiúnta Taisteal Níos Cliste maidir le bealaí inbhuanaithe taistil a 
chur chun cinn agus athrú ón ngluaisteán príobháideach a spreagadh. Bhí an Uaimh ar cheann den 
11 cheantar a bhí ar an ngearrliosta chun dul ar aghaidh go céim a dó de chomórtas Taisteal Níos 
Cliste na Roinne Iompair. Cé nár éirigh léi sa chomórtas, beidh tionchar ag an obair a rinneadh ar 
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thairiscint Céim 2 ar fhorbairt na líonraí iompair san Uaimh sna blianta atá romhainn. Ós rud é gur 
forbraíodh straitéis fónta do ghréasáin iompair inbhuanaithe sa chomórtas thuas, bhí an Uaimh 
ábalta maoiniú a fháil cheana féin ó scéim Deontais Iompair Inbhuanaithe an Údaráis Náisiúnta 
Iompair. 
 
 
6.5 Dúshláin 
 
Tá tábhacht ar leith ag baint le hiompar ó thaobh contae inbhuanaithe a chruthú agus a bhaint 
amach. Tiocfaidh laghdú ar ídiú acmhainní neamh-inathnuaite agus astuithe CO2 mar thoradh ar 
leibhéal níos ísle spleáchais ar an ngluaisteán príobháideach i gcomhair gnáth-thurais agus níos mó 
béime ar iompar poiblí, siúl agus rothaíocht. Chuige seo, déanfaidh Comhairle Contae na Mí 
iarracht sciar módúil an iompair phoiblí, na rothaíochta agus an tsiúil a mhéadú i rith shaolré an 
phlean.   
 
 
6.6 Comhtháthú ar Phleanáil Úsáide Talún agus Iompair 
 
Leagtar béim sa bheartas iompair náisiúnta agus réigiúnach ar an ngá atá leis an éileamh ar 
iompar agus an spleáchas ar ghluaisteáin phríobháideacha a laghdú agus iompar poiblí, rothaíocht 
agus siúl a thabhairt isteach ina n-áit. Ní hamháin go gcuimsítear comhtháthú laistigh de agus idir 
modhanna iompair éagsúla i gcomhthéacs an bheartais iompair, ach cuimsítear comhtháthú le 
beartais agus le cuspóirí comhshaoil, sóisialta, áineasa, eacnamaíocha, oideachais agus sláinte ann 
freisin. Ní féidir breithniú nó cinneadh a dhéanamh faoi sholáthar saoráidí iompair astu féin níos 
mó.  
 
Aidhm straitéiseach sa Phlean Forbartha seo is ea comhordú a dhéanamh ar phleanáil maidir le 
hiompar agus úsáid talún. Leis sin iarrtar go mbeadh na straitéisí iompair agus lonnaíochta araon 
comhsheasmhach, ní hamháin lena chéile, ach le treoir náisiúnta ón Straitéis Spáis Náisiúnta, an 
beartas Taisteal Níos Cliste agus Dréacht-Straitéis Iompair an Údaráis Náisiúnta Iompair. Ní foláir 
líonraí iompair phoiblí reatha agus cinn atá beartaithe a chur san áireamh nuair atá cinntí á 
ndéanamh maidir le forbairt agus úsáid talún agus tacú le teacht chun cinn agus forbairt na gcóras 
iompair comhtháite nua. Cruthófar agus láidreofar patrúin lonnaíochta inbhuanaithe ina mbaintear 
an úsáid is éifeachtúla as talamh, agus ina laghdaítear an gá le taisteal i ngluaisteán, mar thoradh 
ar chomhtháthú éifeachtúil idir úsáid talún agus iompar.  
 
 
6.7 Pleananna Iompair 
 
Leagtar síos i ndréacht-Straitéis Iompair an Údaráis Náisiúnta Iompair an gá cuspóir a chuimsiú sa 
Phlean Forbartha chun tabhairt faoi phleananna iompair áitiúla do ‘Bailte Ainmnithe’ chomh maith 
le pleananna iompair áitiúla níos mionsonraithe i gcomhair ‘Dúichí Ainmnithe’ (féach Beart LU3 de 
dhréacht-Straitéis Iompair an Údaráis Náisiúnta Iompair).  Is bailte ainmnithe iad an Uaimh agus 
Purláin Dhroichead Átha, agus is dúichí ainmnithe iad Dún Búinne, Ceanannas, Baile Átha Troim, 
Cill Dhéagláin agus Dún Seachlainn. Tabharfar faoi fhorfheidhmiú na mbeart ábhartha atá i 
ndréacht-Straitéis Iompair an Údaráis Náisiúnta Iompair (nuair a bheidh sé curtha i gcrích) sna 
pleananna seo, agus comhtháthófar iad sa Phlean Forbartha Baile nó Plean Limistéir Áitiúil 
ábhartha. 
 
Beartais Straitéiseacha 
 
Tá sé mar bheartas straitéiseach ag Comhairle Contae na Mí: 
 
Ginearálta 
 
BEARTAS STRAITÉISEACH: IOMPAR 1  Tacú leis na prionsabail inbhuanaitheachta a leagtar síos i 

dtreoirlínte agus i ndoiciméid beartais réigiúnacha agus náisiúnta agus a chinntiú 
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go ndéantar comhtháthú ar úsáid talún agus ar chriosú le hiompar, go háirithe ar 
chonairí/nóid iompair phoiblí agus ag suíomhanna uirbeacha inrochtana a 
aithnítear sa Straitéis Lárnach. 

 
 
 
BEARTAS STRAITÉISEACH: IOMPAR 2 Forbairt inbhuanaithe a cur chun cinn maidir le siúl, 

rothaíocht, iompar poiblí agus foirmeacha eile níos inbhuanaithe iompair mar 
rogha ar an ngluaisteán príobháideach, chomh maith le forbairt an bhonneagair is 
gá agus cur chun cinn na dtionscnamh atá in ‘Taisteal Níos Cliste, Todhchaí an 
Iompair Inbhuanaithe 2009 – 2020’. 

 
BEARTAS STRAITÉISEACH: IOMPAR 3 Foráil a dhéanamh do ghluaiseacht éifeachtach earraí 

agus daoine ar mhaithe le tráchtáil agus fiontar. 
 

BEARTAS STRAITÉISEACH: IOMPAR 4 Bearta pleanála talamhúsáide a chur chun cinn ina 
ndéantar éascú ar éifeachtacht iompair, fáltais eacnamaíocha ar infheistíocht 
iompair, íoslaghdú na dtionchar comhshaoil agus claonadh ginearálta i dtreo úsáid 
an iompair phoiblí ar fud an chontae. 

 
BEARTAS STRAITÉISEACH: IOMPAR 5 Fostaíocht ar ardchaighdeán agus forbairtí cónaitheacha 

in aice lena chéile a chur chun cinn ar mhaithe le laghdú a dhéanamh ar an 
éileamh taistil agus spleáchas ar iompar na ngluaisteán príobháideach agus an 
nasc a láidriú idir forbairt agus córas iompair phoiblí atá á fheabhsú go suntasach. 

 
BEARTAS STRAITÉISEACH: IOMPAR 6 Dlús forbartha cónaitheach níos airde a chur chun cinn 

laistigh de na Bailte Móra Fáis I agus II agus na Bailte Fáis Inbhuanaithe 
Measartha Mór, mar atá á chur chun cinn in ‘Guidelines for Planning Authorities on 
Sustainable Residential Development in Urban Areas’ na Roinne Comhshaoil, 
Pobail agus Rialtais Áitiúil chun tacú le seirbhísí iompair phoiblí inmharthana. 

 
BEARTAS STRAITÉISEACH: IOMPAR 7  Tacú leis an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre maidir 

le cur i bhfeidhm ‘Straitéis Sábháilteachta ar na Bóithre 2007-2013’ i gcomhar leis 
an Údarás um Bóithre Náisiúnta, An Garda Síochána agus gníomhaireachtaí 
ábhartha eile. 

 
Iompar Poiblí 
 
BEARTAS STRAITÉISEACH: IOMPAR 8 Soláthar eacnamaíoch iompair phoiblí a éascú trí 

fhéachaint lena chinntiú go dtarlaíonn forbairt Bhailte Móra Fáis I agus II agus 
Bhailte Fáis Inbhuanaithe Measartha Mór atá lonnaithe ar chonairí iompair 
straitéiseacha, ar bhealach comhshocraithe agus stuama.  

 
BEARTAS STRAITÉISEACH: IOMPAR 9 Córas iompair ardchaighdeáin, inbhuanaithe agus 

comhtháite a chur chun cinn agus oibriú leis na gníomhaireachtaí uile atá 
bainteach, go díreach nó go hindíreach, le soláthar seirbhísí iompair. 

 
BEARTAS STRAITÉISEACH: IOMPAR 10 Bealaí iompair eile seachas an gluaisteán príobháideach a 

éascú, lena n-áirítear naisc iompair phoiblí mhaithe idir Bailte Ainmnithe (arna 
sainiú i ndréacht-Straitéis Iompair an Údaráis Náisiúnta Iompair) agus lár chathair 
Bhaile Átha Cliath; seirbhísí bus áitiúla minice lena nasctar limistéir chónaitheacha 
le hIonaid Dúiche agus le Bailte Ainmnithe agus lena bhfreastalaítear ar limistéir 
siopadóireachta, limistéir fostaíochta agus ionaid ghníomhaíochta eile, agus atá 
nasctha le lárphointí idirmhalartaithe iompair eile. 
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BEARTAS STRAITÉISEACH: IOMPAR 11 Tacú le forfheidhmiú na moltaí arna gcur i láthair i 
nDréacht-Straitéis Iompair an Údaráis Náisiúnta Iompair nuair a chuirfear i gcrích é 
agus aon athbhreithnithe dá éis.  

 
BEARTAS STRAITÉISEACH: IOMPAR 12 Oibriú leis an Údarás Náisiúnta Iompair agus le hoibreoirí 

iompair phoiblí chun bonneagar agus seirbhísí iompair phoiblí sa chontae a 
fheabhsú.  

 
 

BEARTAS STRAITÉISEACH: IOMPAR 13 A chinntiú go bhfuil dearadh agus pleanáil ar sheirbhísí 
agus ar bhonneagar iompair ag teacht le prionsabail na sábháilteachta 
inbhuanaithe, ionas go gcuirfear an speictream riachtanais is leithne san áireamh, 
lena n-áirítear coisithe, rothaithe agus daoine le leibhéil éagsúla cumais. 

 
An Líonra Bóithre 
 
BEARTAS STRAITÉISEACH: IOMPAR 14 A chinntiú go dtugtar cosaint don bhonneagar reatha 

bóithre agus feabhas a chur ag an am céanna ar chumas agus ar shábháilteacht 
an líonra bóithre chun freastal ar éilimh an todhchaí. 

 
BEARTAS STRAITÉISEACH: IOMPAR 15 An infheistíocht a dhéantar i gcumas na mbóithre 

náisiúnta a chosaint trí chur i bhfeidhm na treorach atá in ‘Treoirlínte 
Spásphleanála agus Bóithre Náisiúnta d’Údaráis Phleanála’ agus trí chomhoibriú 
leis an Údarás Náisiúnta Iompair agus leis an Údarás um Bóithre Náisiúnta. 

 
 

Cuspóirí Straitéiseacha 
 
Tá sé mar chuspóir straitéiseach ag Comhairle Contae na Mí: 
 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: IOMPAR 1 Pleananna iompair áitiúla a réiteach don Uaimh, do 

Phurláin Dhroichead Átha, do Dhún Búinne, do Cheanannas, do Bhaile Átha Troim, 
do Chill Dhéagláin agus do Dhún Seachlainn, de réir dréacht-Straitéis Iompair an 
Údaráis Náisiúnta Iompair.  

 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: IOMPAR 2 Forbairt straitéisí maidir le lonnaíocht agus iompar 

inbhuanaithe a chur chun cinn i limistéir uirbeacha agus i gceantair thuaithe, lena 
n-áirítear beartais chun — 

                 (i) an t-éileamh ar fhuinneamh a laghdú mar fhreagra ar an mbaol go dtiocfaidh 
  méadú ar chostais fuinnimh agus ar chostais eile mar gheall ar an meath  
  fadtéarmach ar acmhainní neamh-inathnuaite, 
            (ii) astaíochtaí gáis cheaptha teasa antrapaigineacha a laghdú, agus 

            (iii) aghaidh a thabhairt ar an ngá atá ann oiriúnú d’athrú aeráide; go háirithe, ag 
                        féachaint do shuíomh, do leagan amach agus do dhearadh na forbartha nua. 
 
Tá forbairt bheartas iompair don chontae bunaithe ar thrí cheannteideal leathana; iompar poiblí 
(lena n-áirítear iarnród agus bus), siúl agus rothaíocht agus bóithre. Léirítear na líonraí, na nóid 
agus na conairí iompair lárnacha sa Mhí i Léarscáil 6.1.  
 
 
6.8 Iompar Poiblí 
 
Sa chuid seo, imlínítear cur chuige an bheartais straitéisigh atá ag Comhairle Contae na Mí maidir 
le hiompar poiblí a chur chun cinn mar rogha eile ar an ngluaisteán príobháideach. 
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6.8.1 Iarnród    
 
Faoi láthair, tá seirbhísí iarnróid ar fáil ag stáisiúin atá lonnaithe i nDún Búinne, an Bealach 
(Bealach na Páirce M3), an Bóthar Buí, an Inse agus tá seirbhís theoranta á soláthar ó Bhaile Mhic 
Gormáin. Tá stáisiúin lonnaithe i ngiorracht an Chontae atá á n-úsáid ag lucht cónaithe na Mí 
chomh maith - Maigh Nuad, Cluain Saileach, Droichead Átha agus Baile Brigín.  
 
Moladh i ndoiciméad Oifig Iompair Bhaile Átha Cliath, ‘Platform for Change’ go n-athosclófaí líne 
iarnróid na hUaimhe - Dhún Búinne - Chluain Saileach. Bhí athoscailt na líne mar chuid den chlár 
Iompar 21 a foilsíodh in 2005. Bhí sé i gceist go seachadfaí an tionscadal in dhá chéim.  Is éard a 
bhí sa chéad chéim ná spor ó líne Mhaigh Nuad i gCluain Saileach chun freastal ar Acomhal Dhún 
Búinne / an Bhealaigh. Tugadh Ordú Iarnróid le haghaidh Chéim I agus osclaíodh an chuid seo den 
líne i Meán Fómhair 2010. Láidreofar na naisc iompair sa Chontae trí sheachadadh an bhonneagair 
chriticiúil seo agus déanfar comhlánú ar scéim Mhótarbhealach an M3. 
 
Leathnófar an tseirbhís chuig an Uaimh sa dara leath den scéim seo. Rinne Iarnród Éireann 
imscrúdú ar roghanna bealaigh le haghaidh Chéim II de thionscadal líne Iarnróid na hUaimhe. Tá 
síneadh thionscadal iarnróid comaitéireachta Dhún Búinne (M3) ón mBealach ar aghaidh chuig an 
taobh ó thuaidh den Uaimh i gceist leis an tionscadal. Déanfar foráil i gcomhair thart ar 34km 
d'iarnród dúbailte leis seo, lena n-áireofar bonneagar eile amhail oibreacha droichid agus 
comharthaíocht. Beartaítear ceithre stáisiún mar chuid den tionscadal ag Dún Seachlainn, Cill 
Mheasáin, Lár Baile na hUaimhe agus stáisiún ceann aistir ar an gcoirnéal ó thuaidh den Uaimh. 
Chuir Iarnród Éireann dhá rogha bealaí ar taispeáint in Eanáir 2009 do bhaill an phobail chun iad a 
mheas agus chun aiseolas a thabhairt maidir leis an mbealach ab fhearr leo. Ba iad an dá rogha 
ná:  
 

 Rogha Bealaigh A - bealach a bhí i gcomhréir le líne iarnróid stairiúil na hUaimhe, le roinnt 
mionathruithe, agus;  

 Rogha Bealaigh B - a bhí cosúil le Rogha Bealaigh A ach amháin go ndeachaigh sé ar an 
taobh thoir de Dhún Seachlainn.    

 
Roghnaigh an Roinn Iompair Rogha Bealaigh A mar an bealach ab fhearr.  
 

Bhí réiteach iarratas Ordú Iarnróid le haghaidh Chéim II de thionscadal Iarnróid na hUaimhe 
curtha i gcrích den chuid is mó, lena n-áirítear réiteach an Ráitis Tionchair Timpeallachta agus 
Measúnacht Iomchuí Natura 2000. Rinneadh comhairliúcháin go forleathan sa dá bhliain roimhe sin 
le hoifigigh Chomhairle Contae na Mí, lena n-áirítear an obair ullmhúcháin chun Plean Forbartha na 
hUaimhe 2009-2015 a athrú agus Plean Limistéir Áitiúil Dhún Seachlainn 2009-2015 a leasú chun 
dearadh mionsonraithe an bhealaigh a éascú.  

 
Tacaítear le soláthar Céim II den Líne Iarnróid i nDréacht-Straitéis Iompair Mhórcheantar Bhaile 
Átha Cliath an Údaráis Náisiúnta Iompair.  Cuirtear béim ar an méid seo a leanas ‘Navan is the only 
Designated Town in the Hinterland that does not currently have a rail service to Dublin city 
centre………A new rail line linking Navan to Dublin city centre would support regional planning 
objectives and facilitate Navan’s sustainable development.’  Ina theannta sin, tugtar faoi deara 
gurb í an Uaimh an t-aon phríomhbhaile riaracháin i réigiún an lár-oirthir nach bhfuil rochtain 
iarnróid le fáil inti faoi láthair. Tá ábharthacht ar leith ag baint le Beart IARN 4 (féach dréacht-
Straitéis Iompair an Údaráis Náisiúnta Iompair), is é sin 'the provision of a new rail line from Navan 
to join the recently constructed spur to Dunboyne and Pace, for onward travel to Dublin city 
centre. The timing of this line construction and the roll out of services will be subject to economic 
assessment and the timing and scale of development in the Navan area.’ 
 
Cuireadh tionscadail iarnróid áirithe siar ó na céimeanna pleanála agus deartha in ‘Infrastructure 
and Capital Investment 2012 – 2016 Medium Term Exchequer Framework’ a foilsíodh i mí na 
Samhna 2011. Tagraítear do thionscadal Iarnróid na hUaimhe ar Leathanach 19 den doiciméad, 
ina ndeirtear ‘Given the constraints on the capital programme, the extension of heavy rail to 
Navan, Luas to Lucan and Bray and Metro West will also be deferred for consideration in 2015 in 
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advance of the next Public Capital Programme.’ De réir an Chreata ‘these projects (referring to 
larger public transport projects proposed for the GDA) are being deferred, not cancelled: they 
remain key elements of the overall integrated transport strategy for the GDA and will be 
progressed when fiscal and market conditions improve.’  Tá an tÚdarás Náisiúnta Iompair  tar éis a 
dhearbhú go foirmiúil i scríbhinn do Chomhairle Contae na Mí go bhfuil tógáil an tionscadail seo 
curtha siar. 
 
Leanfaidh Comhairle Contae na Mí ag cur forbairt an líne iarnróid ón mBealach go dtí an Uaimh 
chun cinn go gníomhach.  Tá an tÚdarás Náisiúnta Iompair tar éis a chur in iúl go bhfuil sé i gceist 
aige iarraidh go foirmiúil ar Chomhairle Contae na Mí cuspóir a chuimsiú ina Plean Forbartha chun 
conair Iarnróid na hUaimhe a chosaint agus a chaomhnú nuair a ghlacfar le dréacht-straitéis 
iompair an Údaráis Náisiúnta Iompair. Ar feitheamh na méide sin, tá sé iarrtha ag an Údarás 
Náisiúnta Iompair ar Chomhairle Contae na Mí leanúint ag coinneáil na conaire saor ó fhorbairt a 
d’fhéadfadh seachadadh na scéime iarnróid chuig an Uaimh amach anseo a chur i mbaol. 
 

Meastar go bhfuil soláthar nasc iarnróid trom go Baile Átha Cliath bunriachtanach ar mhaithe le 
forbairt inbhuanaithe an chontae, agus don Uaimh chun a chuspóir mar Bhaile Mór Fáis I sna 
Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 2010-2022 a bhaint amach.  
Tá Comhairle Contae na Mí tiomanta go láidir do sheachadadh an líne iarnróid. Dá bhrí sin, leagtar 
síos seasamh beartais láidir sa Phlean Forbartha seo chun a chinntiú go ndéantar an t-ailíniú 
deartha mionsonraithe a chosaint ó fhorbairt bhreise agus go leathnaítear an chosaint seo chuig na 
stáisiúin agus suíomhanna páirceála agus taistil féideartha feadh an bhealaigh.  Cinnteofar leis an 
bPlean Forbartha seo, trí shannadh cuspóir criosaithe sainiúil R1 Conair Iarnróid lena ndéantar 
iarracht ‘foráil a dhéanamh do chonair iarnróid straitéiseach agus don bhonneagar fisiceach a 
bhaineann leis’ (mar a léirítear i Sraith Léarscáileanna Uimh. 6.2 in Imleabhar 3) go mbeidh 
bealach deartha Chéim II de Líne Iarnróid na hUaimhe (arna dhearbhú ag an Údarás Náisiúnta 
Iompair) coinnithe saor ó fhorbairt.   

 
6.8.2 Busanna   
 
Tá feabhsuithe suntasacha tagtha ar chaighdeán agus ar mhinicíocht na seirbhísí bus chuig agus ar 
ais as ionaid uirbeacha an chontae go Baile Átha Cliath agus ionaid réigiúnacha eile.  I láthair na 
huaire tá dhá Mhórlána Bus i gceantar na Mí - Mórlána Bus Dhún Seachlainn agus Mórlána Bhaile 
an Bhreáigh. Ba cheart tús áite a thabhairt d’fheabhsuithe breise ar an ngréasán Mórlána Bus agus 
iad a fhorfheidhmiú chun feabhas a chur ar an gcumas agus ar iontaofacht fad na dturas sa 
Limistéar Cathrach. Aithnítear Mórlána Bus Bhaile Bhlainséir/Bhóthar na hUaimhe mar Mhórlána 
Bus le Tosaíocht 1 i ndréacht-Straitéis Iompair an Údaráis Náisiúnta Iompair.  
 
I láthair na huaire feidhmítear seirbhísí Comaitéireachta agus Luasbhealaigh Bus Éireann araon idir 
gach príomhionad fostaíochta laistigh den Chontae go Baile Átha Cliath. Sa bhreis air sin léirítear le 
leibhéal ard na seirbhíse go dtéann seirbhísí luasbhealaigh náisiúnta eile chuig an iarthuaisceart 
agus an iarthar tríd an gcontae. Chomh maith le sin soláthraítear seirbhísí iompair Bus Éireann lena 
nasctar ionaid daonra sa chontae agus sna contaetha in aice láimhe cosúil le Droichead Átha leis 
an Uaimh, an Uaimh le Ceanannas agus an Uaimh le Baile Átha Troim. Tá gréasán comaitéireachta 
Bus Éireann isteach go Lár Chathair Bhaile Átha Cliath de shíor ag teacht chun cinn agus ag 
feabhsú chun freastal ar phróifíl déimeagrafaic athraitheach Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.  Tá 
roinnt seirbhísí príobháideacha i mbun feidhme agus tá páirt thábhachtach acu sin ó thaobh 
freastal ar an éileamh foriomlán ar sheirbhísí iompair. Bíonn siad seo in iomaíocht le, agus ag 
comhlánú, soláthar iompair phoiblí reatha Bhus Éireann. 
 
In ainneoin an leibhéil ard seirbhíse sin, sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar 
Bhaile Átha Cliath 2010-2022 tugadh aird ar na hathruithe is gá chun éifeachtacht agus 
éifeachtúlacht na seirbhísí bus sa réigiún a fheabhsú, lena n-áirítear athrú ar éileamh na 
bpaisinéirí, faisnéis do phaisinéirí, nascacht / idirnascadh níos mó ar sheirbhísí agus feabhsuithe ar 
an gcóras ticéadaithe.  
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Tá seirbhís bus áitiúil réasúnta maith ag an Uaimh lena nasctar purláin síor-leathnaithe an bhaile le 
lár an bhaile. Tacaíonn dréacht-Straitéis Iompair an Údaráis Náisiúnta Iompair le coinneáil na 
seirbhíse seo (féach Beart Bus 3 de dhréacht-Straitéis Iompair an Údaráis Náisiúnta Iompair), agus 
cuirtear fáilte roimh an tacaíocht sin.  
 
Moltar i ndréacht-Straitéis Iompair an Údaráis Náisiúnta Iompair: ’local bus services (including 
those serving Hinterland villages) should integrate with longer distance (generally Dublin focused) 
bus and rail services, by linking to intercity/commuter bus stops and rail stations. Local bus 
timetables should match longer distance bus and rail arrivals and departure times as closely as 
possible’. 
 
Táthar tar éis minicíocht na seirbhísí bus áitiúil a mhéadú chomh maith mar thoradh den chuid is 
mó ar bhunú Flexibus, Meath Accessible Transport Ltd.2 Feidhmítear seirbhís laethúil Flexibus idir 
Baile Átha Troim agus an Uaimh chun cuidiú le paisinéirí ar mian leo rochtain a fháil ar oideachas, 
oiliúint nó fostaíocht. Feidhmítear seirbhísí seachtainiúla rialta idir roinnt bailte agus sráidbhailte 
agus tá seirbhísí Dial-A-Ride ar fáil ó roinnt mhaith ionad. Is ríthábhachtach é an feabhas in iompar 
poiblí idir bailte níos mó agus idir sráidbhailte agus bailte d’fhonn iargúltacht a laghdú agus 
nascachtaí a fheabhsú idir an baile agus limistéir forimeallacha.  
 
Mar thoradh ar an gcinneadh Céim II de Líne Iarnróid na hUaimhe a chur siar, beidh an gréasán 
bus ar an bpríomhrogha iompair phoiblí lena bhfreastalaítear ar an gContae. Tá sé riachtanach, dá 
bhrí sin, go ndéanfaí áiseanna agus seirbhísí bus a fheabhsú chun go mbeadh taisteal ar bhus níos 
tarraingtí d’úsáideoirí reatha agus féideartha.  
 
Mar aitheantas ar an tábhacht bhreise a bhaineann le hiompar bus in ordlathas na caibidle seo ina 
bhfuiltear ag plé le hiompar poiblí, go háirithe chuig baile na hUaimhe, aithneofar tailte a 
d’fhreastalódh mar mhol iompair phoiblí don Mhí chun freastal ar sheirbhísí bus áitiúla, 
réigiúnacha, comaitéireachta agus náisiúnta. Oibreoidh Comhairle Contae na Mí leis an Údarás 
Náisiúnta Iompair, leis an Roinn Iompair agus le hoibreoirí príobháideacha /Bus Éireann chun an 
cuspóir sin a bhaint amach laistigh de shaolré an phlean seo.  
 
6.8.3 Saoráidí Páirceála agus Taistil 
 
Is é an cuspóir atá le ‘páirceáil agus taisteal’ ná an gluaisteán a chomhtháthú le hiompar poiblí 
agus cabhrú leo siúd a chónaíonn i gceantair níos faide amach nach bhfuil seirbhís mhaith iompair 
phoiblí ar fáil dóibh, rochtain a fháil ar naisc iompair phoiblí. Tá sé tábhachtach go bhfeabhsófaí 
inrochtaineacht iompair phoiblí mar thoradh ar áiseanna páirceála agus taistil gan cur le plódú 
tráchta agus gan an fad iomlán a thaistealaítear sa charr a mhéadú. Níor cheart suíomhanna 
páirceála agus taistil a bheith lonnaithe in áit a spreagfadh daoine a gheobhadh rochtain ar iompar 
poiblí go háitiúil go hiondúil tiomáint níos faide chun rochtain a fháil ar láithreán, rud a chuirfeadh 
le plódú tráchta.  
 
Meastar go bhfuil sé oiriúnach beartas a chuimsiú ina soláthraítear scéimeanna páirceála agus 
taistil lena bhfeabhsaítear inrochtaineacht iompair phoiblí gan brú tráchta a mhéadú, ná faid taistil 
na ngluaisteán a mhéadú. Tá sé sin ag teacht le dréacht-Straitéis Iompair an Údaráis Náisiúnta 
Iompair, lena dtacaítear le himscrúdú a dhéanamh ar an bhféidearthacht suíomhanna páirceála 
agus iompair bunaithe ar bhusanna a lonnú in aice le conairí bóithre ar ardchaighdeán, agus 
áiseanna den chineál sin a sholáthar nuair is iomchuí agus indéanta. 
 
6.8.4 Seirbhísí Tacsaí agus Hacnaí 
 
Tá seirbhísí tacsaí agus hacnaí ina ngné bhunriachtanach den iompar poiblí atá ar fáil, agus 
cuirtear seirbhís 24-uair an chloig ó dhoras go doras bunaithe ar éileamh ar fáil. Is minic gur 
tacsaithe inrochtana an t-aon mhodh iompair phoiblí a bhíonn ar fáil dóibh siúd a bhaineann úsáid 

                                             
2 Tá Flexibus ar cheann de na tionscadail timpeall na tíre, arna maoiniú ag an Roinn Iompair faoin 
Tionscnamh um Iompar Tuaithe. Iompraíodh os cionn 98,000 paisinéir ar Flexibus in 2010. 
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as cathaoireacha rotha nó do dhaoine maolghluaiste. Tá seirbhís iompair phoiblí inrochtana 
chomhtháite riachtanach chun cur ar chumas daoine faoi mhíchumas a bheith rannpháirteach i 
ngnáth-ghníomhaíochtaí an tsaoil laethúil, .i. obair, oideachas, fóillíocht agus gníomhaíochtaí 
sóisialta. Ciallaíonn nithe ar nós drochaimsir, baic fisiciúla mar thoradh ar thimpeallacht do 
choisithe atá deartha go dona agus mar thoradh ar dhul in aois, gur iompar ó dhoras go doras le 
tacsaí an rogha is fearr do chuid mhaith daoine maolghluaiste. Tá sé de chumas ag seirbhís tacsaí 
agus hacnaí inrochtana agus inacmhainne a bheith ar an mbealach is éifeachtaí agus is 
eacnamaíche chun an riachtanas seo a chomhlíonadh. Tá sé inmhianaithe go mbeadh tacsaithe 
nua-aimseartha agus oiriúnach do riachtanais na n-úsáideoirí go léir, agus nach mbeadh tionchar 
míchuí acu ar cháilíocht an aeir áitiúil nó ar astuithe CO2.  
 
Tá raon beart cuimsithe ag an Údarás Náisiúnta Iompair ina dhréacht-Straitéis Iompair ina n-
aithnítear an ról tábhachtach is féidir le tacsaithe a imirt. Ina measc sin tá soláthar agus coinneáil 
stadanna ag stáisiúin bus agus iarnróid agus féachaint ar an bhféidearthacht íocaíocht táillí tacsaí a 
ionchorprú i gcóras ticéadaithe comhtháite.  
 
Beartais (Féach Beartais Straitéiseacha freisin)  
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí: 
 
BEARTAS: IOMPAR 1 Forbairt Chéim II de thionscadal líne iarnróid agus seirbhísí iarnróid na 

hUaimhe a chur chun cinn agus a éascú i gcomhar le gníomhaireachtaí ábhartha 
eile. 

 
BEARTAS: IOMPAR 2 Tacú le feabhsú na seirbhíse iarnróid atá ann cheana féin lena n-áirítear 

an bealach idir Baile Átha Cliath agus Sligeach le seirbhísí fo-uirbeacha breise 
chuig an mBóthar Buí agus go Cill Choca, seirbhís iarnróid Baile Átha Cliath – 
Droichead Átha atá ann cheana féin lena bhfreastalaítear ar lonnaíochtaí uirbeacha 
na hInse agus Bhaile Mhic Gormáin agus iarracht a dhéanamh ar leictriúchán 
beartaithe an líne iarnróid seo a leathnú chuig Droichead Átha.  

 
BEARTAS: IOMPAR 3 Oibriú leis an Údarás Náisiúnta Iompair agus le hIarnród Éireann chun 

leanúint ag feabhsú na saoráidí i stáisiúin reatha agus soláthar stáisiúin iarnróid i 
mBaile an Bhiataigh agus saoráidí páirceála agus taistil coibhneasacha a lorg. 

 
BEARTAS: IOMPAR 4 Iarracht ghníomhach a dhéanamh úsáid a bhaint as Alt 49 de na 

hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011 chun ranníocaíochtaí a fháil ó 
fhorbróirí i dtreo na gcostas caipitil a bhaineann le seirbhísí nó tionscadail 
bonneagair iompair phoiblí straitéiseacha a sholáthar agus a uasghrádú sa 
Chontae. 

 
BEARTAS: IOMPAR 5 Comhoibriú leis an Údarás Náisiúnta Iompair agus le gníomhaireachtaí 

ábhartha eile maidir le hathbhreithniú a dhéanamh ar líonra na seirbhísí bus sa 
Mhí, agus oibriú le hoibreoirí iompair phoiblí chun seirbhísí bus feabhsaithe a 
sholáthar sa chontae agus ar fud an chontae. 

 
BEARTAS: IOMPAR 6 A chinntiú go leagtar amach na forbairtí nua uile i mBailte Móra Fáis I 

agus II agus i mBailte Fáis Inbhuanaithe Measartha Mór ionas go ndéantar éascú 
ar sholáthar na seirbhísí bus áitiúla. 

 
BEARTAS: IOMPAR 7 Áiseanna cómhalartaithe iompair phoiblí a sholáthar, lena n-áirítear 

saoráidí i gcomhair tacsaithe, ag pointí oiriúnacha ar an líonra iompair phoiblí, go 
háirithe sna príomhionaid uirbeacha agus in aice leis an mol iompair busanna atá 
beartaithe san Uaimh, i gcomhar leis an Údarás Náisiúnta Iompair. 
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BEARTAS: IOMPAR 8 Cur chun cinn a dhéanamh agus tacú le soláthar saoráidí páirceála agus 
taistil lena bhfeabhsaítear inrochtaineacht iompair phoiblí gan brú tráchta a 
mhéadú, ná faid taistil na ngluaisteán a mhéadú, ag suíomhanna oiriúnacha 
laistigh den chontae. 

 
Cuspóirí (Féach Cuspóirí Straitéiseacha freisin)  
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí: 
 
CUSPÓIR: IOMPAR 1 Ailíniú deartha mhionsonraithe Chéim II de bhealach iarnróid na hUaimhe 

agus na dtailte máguaird (lena n-áirítear suíomhanna aitheanta stáisiúin) a 
chosaint agus a chumhdach, mar a léirítear i Sraith Léarscáileanna Uimh. 6.2 in 
Imleabhar 3, saor ó fhorbairt agus ó chúngracht ó úsáidí mí-oiriúnacha a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh dá fhorbairt amach anseo mar shaoráid iarnróid.  
Tagraítear do Chuspóir an Chriosaithe Úsáide Talún R1 Conair Iarnróid freisin.  

 
CUSPÓIR: IOMPAR 2 Uasghrádú na stáisiún iarnróid atá ann cheana féin a éascú agus a 

spreagadh, agus aon tailte atá riachtanach le haghaidh uasghrádú na stáisiún nó 
na línte iarnróid atá ann cheana féin nó le haghaidh soláthar stáisiún iarnróid nua 
ar fud an Chontae a chosaint de réir mar is gá. Ní mór a chinntiú nach mbíonn aon 
drochthionchar ag bearta den chineál sin d’fhorbairtí i mBaile an Bhiataigh agus ó 
dheas de Dhroichead Átha ar shláine na Limistéar faoi Chosaint Speisialta.  

 
CUSPÓIR: IOMPAR 3 Éascú a dhéanamh ar sholáthar dóthain tailte chun foráil a dhéanamh i 

gcomhair saoráidí páirceála agus taistil ag suíomhanna oiriúnacha sa Chontae. I 
gcás fás breise i gCeantar Dhroichead Átha theas, féachfaidh an Chomhairle ar an 
ngá atá le saoráidí páirceála agus taistil agus coimeád na dtailte don chuspóir seo 
de réir mar is cuí.  

 
CUSPÓIR: IOMPAR 4 Bearta tosaíochta bus a sholáthar ar bhonneagar bóithre reatha agus 

pleanáilte, nuair is cuí, i gcomhar leis an Údarás Náisiúnta Iompair, Bus Éireann 
agus an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta (nuair is iomchuí). 

 
CUSPÓIR: IOMPAR 5 Pleananna Bainistíochta Soghluaisteachta agus Measúnuithe Tráchta a 

bheith riachtanach le haghaidh forbairtí dianturais beartaithe.  
 
CUSPÓIR: IOMPAR 6 Forbairt stadanna tacsaithe atá sainithe i gceart agus seirbhís tacsaí agus 

hacnaí inrochtana a éascú laistigh den Chontae, go háirithe sna príomhionaid 
uirbeacha agus in aice leis an mol iompair bus atá beartaithe san Uaimh. 

 
CUSPÓIR: IOMPAR 7 Tailte a aithint agus a choimeád go lárnach san Uaimh chun mol iompair 

phoiblí a sholáthar don Mhí chun freastal ar sheirbhísí bus áitiúla, réigiúnacha, 
comaitéireachta agus náisiúnta. Oibreoidh Comhairle Contae na Mí leis an Údarás 
Náisiúnta Iompair, leis an Roinn Iompair agus le hoibreoirí príobháideacha /Bus 
Éireann chun an cuspóir sin a bhaint amach laistigh de shaolré an Phlean 
Forbartha Contae seo.  

 
 
6.9 Siúl agus Rothaíocht   
 
Aithníonn Comhairle Contae na Mí rothaíocht agus siúl mar chineálacha gluaiseachta atá sláintiúil, 
sábháilte, slán go héiceolaíoch agus cóir go sóisialta. Is iad siúl agus rothaíocht na modhanna 
iompair is inbhuanaithe atá ar fáil ó thaobh a dtionchar íseal ar an gcomhshaol. Gné 
ríthábhachtach d’aon chóras iompair chomhtháite is ea freastal ar riachtanais rothaithe agus 
coisithe. Aithnítear soláthar méadaithe lánaí rothar agus saoráidí níos sábháilte do choisithe mar 
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phríomhghníomhaíocht d'Fhorbairt Inbhuanaithe - Straitéis d’Éirinn’ an Rialtais, ‘Taisteal Níos 
Cliste, Todhchaí an Iompair Inbhuanaithe - Polasaí Iompair Nua d’Éirinn’ 2009-2020, dréacht-
Straitéis Iompair an Údaráis Náisiúnta Iompair, ‘Guidelines for Planning Authorities Sustainable 
Residential Development in Urban Areas’ na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus an 
Cairt Eorpach um Chearta na gCoisithe. 
 
Is siúl a bhíonn i gceist le formhór na dturas a dhéanann daoine nach bhfuil gluaisteáin acu. I gcás 
achair níos lú ná 0.5km, siúlann formhór na ndaoine, ach i gcás fad 1km, a shiúlann daoine nach 
bhfuil gluaisteán acu, braitheann an chuid is mó d’úsáideoirí gluaisteáin ar a bhfeithiclí. Bíonn 
tionchar ag athruithe measartha i nósanna siúil ar an úsáid foriomlán a bhaintear as fuinnimh. Is 
beag stró atá ag baint le siúl i ndáiríre, go háirithe más rud é a bhíonn pleanáilte agus deartha i 
bhforbairt nua ón tús. Agus í ag freastal ar choisithe, déanfaidh Comhairle Contae na Mí dearadh le 
haghaidh, agus inrochtaineacht a chinntiú le haghaidh, lucht maolghluaiste agus iad ag cloí le 
Dearbhú Barcelona agus leis an gCairt Eorpach um Chearta Coisithe. 
 
Má dhéantar pleanáil cheart beifear in ann siúl a spreagadh mar an modh is mó a úsáidfear le 
haghaidh turas níos giorra trí úsáidí talún a leagan amach agus úsáid a bhaint as dearadh maith 
uirbeach. Spreagfar daoine chun siúil trí ghréasán cuimsitheach de chosáin áiseacha agus dea-
shoilsithe (ar thaobh an bhóthair agus scagtha araon) a sholáthar laistigh de cheantair 
chónaitheacha nua le naisc chuig scoileanna, ionaid chomharsanachta áitiúla, stadanna iompair 
phoiblí agus láithreacha oibre.  
 
Is clár oideachais bunaithe ar an gcomhshaol, córas bainistíochta comhshaoil agus scéim 
dámhachtana é clár na Scoileanna Glasa ina gcuirtear gníomhaíocht fhadtéarmach na scoile uile ar 
son an chomhshaoil chun cinn agus ina dtugtar aitheantas di. Is é aidhm na Scoileanna Glasa 
feasacht na ndaltaí agus na rannpháirtithe maidir le saincheisteanna comhshaoil a mhéadú agus 
an t-eolas sin a úsáid chun gníomhú dearfach comhshaoil a chruthú sa scoil agus sa phobal i 
gcoitinne. Tá ceann de théamaí Scoileanna Glasa dírithe ar Thaisteal. Is éard atá i gceist le 
busanna siúil ná daoine fásta ag siúl le grúpaí daltaí chuig agus ar ais ón scoil ar bhealaí socraithe, 
agus leanaí ag dul ar an mbus siúil ag suíomhanna bailithe éagsúla ar an mbealach. Tosaíonn go 
leor scoileanna an Bus Siúil Scoile lá amháin in aghaidh na seachtaine agus méadaítear an sceideal 
in imeacht ama. Is féidir úsáid a bhaint as tionscnaimh Seachtain Siúil chuig an Scoil/Siúl ar an 
gCéadaoin chun cur ar chumas leanaí a bheith níos gníomhaí ina bpobail. Leis na cláir seo, 
spreagtar leanaí siúl chuig agus ón scoil, agus cleachtadh a fháil ar an modh taistil sin ar an gcaoi 
sin. 
 
Beidh Creatlach an Pholasaí Náisiúnta Rothaíochta, dréacht-Straitéis Iompair an Údaráis Náisiúnta 
Iompair agus an National Cycle Manual mar phointe tagartha maidir le cur chun cinn agus forbairt 
áiseanna rothaíochta ar fud an chontae. Is iad aidhmeanna beartais ‘Chreatlach an Pholasaí 
Náisiúnta Rothaíochta’ ná an méid rothaíochta chun críocha comaitéireachta a mhéadú faoina cúig 
agus aitheantas a thabhairt don ghá atá ann tacú le gach cineál rothaíochta eile, lena n-áirítear 
rothaíocht fóillíochta agus rothaíocht turasóireachta, agus iad a spreagadh. De réir Chreatlach an 
Pholasaí Náisiúnta Rothaíochta, ‘encouraging recreational cycling is a key element of creating a 
cycling culture in Ireland and recreational routes in and around urban areas, which, in turn link to 
rural areas are very important’. 
 

Mar fhreagra ar an gcuspóir sin, agus ar iarratas ón Aire Iompair, thug an tÚdarás um Bóithre 
Náisiúnta faoi staidreamh scóipe maidir le Gréasán Náisiúnta Raonta Rothar a sheachadadh a 
spreagfadh rothaíocht mar mhodh iompair, mar ghníomhaíocht fóillíochta agus mar bhealach chun 
turasóirí a mhealladh go hÉirinn. Chabhraigh grúpa comhairleach, faoi Choiste Comhairleach na 
gCosán Náisiúnta leis an tionscadal. Ba é an toradh a bhí air sin ná an ‘National Cycle Network 
Scoping Study’ (Staidreamh Scóipe an Ghréasáin Náisiúnta Raonta Rothar) a cuireadh ar fáil i mí 
Lúnasa 2010. 
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Beartais 
   
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí: 

 
BEARTAS: IOMPAR 9  Comhoibriú leis an Údarás Náisiúnta Iompair maidir le gréasán rothair a 

fhorbairt do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath agus forbairt áiseanna rothaíochta 
agus siúil sa Chontae a chur chun cinn agus a sholáthar de réir treoirlínte agus 
beartais náisiúnta ábhartha. 

 
BEARTAS: IOMPAR 10  Gréasán siúil agus rothaíochta ardchaighdeáin straitéiseach agus 

comhtháite a aithint ar fud an chontae atá comhtháite le hiompar poiblí agus 
idirnasctha le taitneamhachtaí agus le ceannphointí cultúir, áineasa, miondíola, 
oideachais agus fostaíochta, agus iarracht a dhéanamh iad a chur i bhfeidhm. 

 
BEARTAS: IOMPAR 11 Ionchorprú bealaí rothaíochta sábháilte agus éifeachtúil, bealaí coisithe 

agus cosáin inrochtana i scéimeanna dearaidh lár bailte / d’ionaid 
chomharsanachta, forbairtí cónaitheacha, oideachais, fostaíochta agus áineasa 
agus úsáidí eile a spreagadh, nuair is cuí. 

 
BEARTAS: IOMPAR 12 Soláthar saoráidí leordhóthanacha le haghaidh páirceáil rothar slán a 

éileamh ag suíomhanna áisiúla in aice le modhanna iompair agus acomhail iompair 
phoiblí.  

 
BEARTAS: IOMPAR 13 Réimse iomlán saoráidí do rothaithe a éileamh, amhail páirceáil rothar slán 

agus áisiúil, cithfholcthaí agus taisceadáin i bhforbairtí tráchtála / oifigí nua 
suntasacha agus aomthóirí daoine eile. 

 
BEARTAS: IOMPAR 14 Tús áite a thabhairt do ghluaiseacht coisithe agus rothaithe i ngiorracht 

nóid iompair phoiblí. 
 

BEARTAS: IOMPAR 15 Feabhas a chur ar shaoráidí do choisithe agus ar shaoráidí rochtana do 
dhaoine le riachtanais gluaiseachta speisialta de réir aidhmeanna na Cairte Eorpaí 
um Chearta Coisithe. 

 
BEARTAS: IOMPAR 16 Foráil a dhéanamh do lánaí rothair mar chuid de scéimeanna feabhsúcháin 

bóithre / athdheartha ar líonraí rothair aitheanta, i gcomhréir le National Cycle 
Manual an Údaráis Náisiúnta Iompair. 

 
BEARTAS: IOMPAR 17 A chinntiú, nuair is féidir, go bhfuil rotharbhealaí agus cosáin scartha go 

héifeachtúil ó mhór-charrbhealaí feithiclí. 
 

BEARTAS: IOMPAR 18 Ceanglas a chur in iarratais phleanála le haghaidh mhórfhorbairtí bearta a 
thaispeáint chun aghaidh a thabhairt ar inrochtaineacht do choisithe agus do 
rothaithe.  

 
 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí: 
 
 
CUSPÓIR: IOMPAR 8 Forbairt na nasc seo a leanas a chur chun cinn agus a iniúchadh laistigh 

de shaolré an Phlean Forbartha faoi réir na measúnuithe comhshaoil oiriúnacha, 
lena n-áirítear Measúnacht Iomchuí ar na héifeachtaí suntasacha a bheadh acu ar 
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shuíomhanna Natura 2000 de réir Airteagal 6(3) de Threoir an CE maidir le 
Gnáthóga; 

(i)                Iniúchadh a dhéanamh maidir le cibé an féidir conairí iompair nach n-úsáidtear 
níos mó a fhorbairt chun rotharbhealaí / féarbhealaí a fhorbairt.  

(ii)  Foráil a dhéanamh chun rotharbhealach / féarbhealach a fhorbairt ar an líne 
iarnróid nach n-úsáidtear idir an Uaimh agus Dún an Rí chun rotharbhealach / 
féarbhealach a fhorbairt i gcomhar le Comhairle Contae an Chabháin faoi réir chur 
i gcrích staidéir féidearthachta agus an cead pleanála reachtúil is gá a fháil, chomh 
maith le comhoibriú ó úinéirí talún agus an maoiniú riachtanach. 

(iii) Foráil a dhéanamh chun rotharbhealach / féarbhealach Bhaile Átha Troim – an 
Uaimh – Baile Shláine – Droichead Átha a fhorbairt in aice leis an Bhóinn faoi réir 
cead pleanála reachtúil a fháil, Measúnacht Iomchuí a dhéanamh, chomh maith le 
comhoibriú a fháil ó úinéirí talún agus an maoiniú riachtanach. 

(iv)  Córas rotharbhealaí / féarbhealaí a fhorbairt, faoi réir acmhainní a bheith ar fáil, ar 
bhruacha na Bóinne agus na Dóinne, agus é sin a dhéanamh ar bhealach nach 
gcuirfidh isteach go suntasach ar stádas caomhantais shuíomh Natura 2000 ann 
féin ná i gcomhar le cuspóirí eile sa phlean seo ná i bpleananna eile. 

(v)  Féachaint ar fhorbairt na roghanna rotharbhealaí / féarbhealaí seo a leanas mar 
chuid de ghréasán rothaíochta Bhaile Átha Cliath go Gaillimh a) taobh leis an 
gCanáil Ríoga laistigh de limistéar riaracháin Chomhairle Contae na Mí i gcomhairle 
leis na gníomhaireachtaí ábhartha nó b) in aice leis an N4 (R148) mar a bhí 
lonnaithe laistigh de limistéar riaracháin Chomhairle Contae na Mí i gcomhairle leis 
na gníomhaireachtaí ábhartha nó c) meascán den dá rogha thuas. 

 
CUSPÓIR: IOMPAR 9 Rochtain siúil ar cheantair áirithe de shuíomhanna Natura 2000 a 

spreagadh chun go mbainfí taitneamh astu agus é sin a dhéanamh ar bhealach 
nach mbeadh drochthionchar aige ar shláine na láithreán ná ar an stádas 
caomhantais fadtéarmach. 

 
 
6.10 Bonneagar Bóithre 
 
Cé go bhfuil Comhairle Contae na Mí tiomanta do mhodhanna taistil inbhuanaithe a chur chun cinn 
agus d’athrú iompair a spreagadh ó úsáid an ghluaisteáin phríobháidigh, aithnítear go bhfuil 
bonneagar bóithre mar chuid lárnach den líonra iompair foriomlán, agus é ag freastal ar 
ghluaiseacht busanna, feithiclí earraí, coisithe, rothaithe agus an gluaisteán príobháideach. Agus í i 
mbun beartais iompair, déanfaidh an Chomhairle iarracht an bonneagar bóithre a chur ar fáil, a 
chothabháil agus a fheabhsú chun forbairt gheilleagrach agus inbhuanaithe an Chontae a áirithiú.  
 
Tá an líonra bóithre náisiúnta ag freastal go maith ar Chontae na Mí agus gabhann M3 An Cabhán 
- Baile Átha Cliath (dá ngairtí N3 roimhe seo, agus dá ngairtear R147 anois), M1 Baile Átha Cliath - 
Béal Feirste (dá ngairtí N1 roimhe seo, dá ngairtear R132 anois), N2 Baile Átha Cliath - Doire, agus 
M4 Baile Átha Cliath go Gaillimh, go Caisleán an Bharraigh agus go Sligeach (dá ngairtí N4 roimhe 
seo, dá ngairtear R148 anois), ar fad tríd an gcontae, agus nascann siad ceantar cathrach Bhaile 
Átha Cliath leis na réigiúin.  Is trébhealaí ar fad measartha iad na bóithre N51 agus N52, ar bóithre 
náisiúnta den dara grád iad, agus nascann siad na bailte tábhachtacha le chéile. Tá an bóthar N52 
ina bhealach straitéiseach a bhfuil tábhacht ar leith ag baint leis, agus nascann sé Dún Dealgan 
agus An Muileann gCearr – Baile Átha Luain – Tulach Mhór. Braitheann Contae na Mí go mór ar a 
bhonneagar bóithre le haghaidh gluaiseacht agus rochtain ionchontae agus idirchontae.  
 
Ó glacadh leis an bPlean Forbartha Contae do 2007, táthar tar éis feabhas agus dul chun cinn 
suntasach a dhéanamh ar sheachadadh na bpríomhnasc bóithre iompair straitéiseach;  
 

 Cuireadh Mótarbhealach M3 i gcrích, rud a sheachthreoraíonn Dún Búinne, Dún 
Seachlainn, An Uaimh agus Ceanannas;  
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 Cuireadh tionscadal sheachbhóthar Bhaile Shláine ar aghaidh chuig an gcéim phleanála. 
Mar sin féin, tionóladh éisteacht ó bhéal idir Feabhra agus Aibreán 2011 agus, i Márta 
2012, dhiúltaigh an Bord Pleanála do chead a thabhairt don scéim mar a bhí beartaithe; 

 Tá N2, N51 agus N52 atá ann cheana féin (Príomhbhóithre Náisiúnta agus Bóithre 
Náisiúnta den Dara Grád) faoi réir feabhsuithe leanúnacha maidir le forleaganacha le 
haghaidh láidriú na gcosán, fheabhsuithe na n-acomhal, moilliú tráchta, bearta 
sábháilteachta ar chostas íseal, srl. 

 
Le linn shaolré an Phlean Forbartha Contae seo (2013 - 2019), táthar ag súil go ndéanfar tuilleadh 
dul chun cinn chun feabhas a chur ar an líonra bóithre atá ann cheana féin.  
 
Chomh maith leis na feabhsuithe fisiciúla agus an dul chun cinn fisiciúil atá luaite thuas, bhronn an 
tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre dámhachtain ar Chomhairle Contae na Mí as a cuid 
tiomantais d’innealtóireacht, d’oideachas, d’fhorfheidhmiú agus do mheastóireacht a úsáid mar 
bhonn chun feabhas a chur ar shábháilteacht ar bhóithre agus chun laghdú a dhéanamh ar líon na 
ndaoine atá á marú agus atá á ngortú ar bhóithre na Mí. Chuir Comhairle Contae na Mí dhá phlean 
um shábháilteacht ar bhóithre le chéile, agus an plean is déanaí ceaptha don tréimhse ó 2010 go 
2012. Bhí laghdú ar líon bliantúil na mbásanna sa Chontae ó 30 duine in 2005 go 6 duine in 2010. 
 
6.10.1 Bóithre Náisiúnta 
 
Tá an-tábhacht ag baint le forbairt an líonra bóithre náisiúnta maidir le trácht idiruirbeach náisiúnta 
chun rochtain réidh a sholáthar do chalafoirt, d’aerfoirt agus do shuíomhanna straitéiseacha eile. 
Cé go bhfuil Bóithre Náisiúnta d'fhreagracht ar an Údarás um Bóithre Náisiúnta, tá Comhairle 
Contae na Mí freagrach as uasghráduithe agus as feabhsuithe móra a sholáthar agus a dhéanamh 
ar Bhóithre Náisiúnta sa Chontae. I measc na n-oibreacha seo, tá soláthar forleagan cosáin ar 
bhóithre atá ann cheana féin, soláthar codanna nua de bhóthar agus soláthar seachbhóithre nó 
bealaí faoisimh do bhailte ar bhealaí a bhfuil gá leo ar fhorais phleanála, tráchta, sábháilteachta nó 
chomhshaoil. De réir na dTreoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 
2010-2022, ‘that it is national policy that the carrying capacity and efficient operation of the 
strategic road network within the GDA is safeguarded to ensure the investment in the road 
network returns value for money and longevity of the information provided’.   Ina theannta sin, de 
réir na ‘Treoirlínte Spásphleanála agus Bóithre Náisiúnta d’Údaráis Phleanála’, ní mór beartais a 
fhéachann le sábháilteacht, le cumas agus le héifeachtúlacht bóithre náisiúnta agus acomhal 
gaolmhar a chothabháil agus a chosaint a bheith san áireamh i bPleananna Forbartha, agus cruthú 
bóithre nua agus diansaothrú bóithre rochtana ar bhóithre náisiúnta atá ann cheana féin in 
áiteanna ina bhfuil feidhm ag luasteorainn de níos mó ná 60kmh á seachaint.  
 
Sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 2010 – 2022, aithnítear 
nach féidir leis an gcóras iompair phoiblí freastal ar na héilimh iompair amach anseo, agus go 
leanfaidh an líonra bóithre de bheith tábhachtach maidir le bainistíocht iompair agus le gluaiseacht 
éifeachtúil busanna, daoine, earraí agus seirbhísí eile i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus níos 
faide anonn.  Mar an gcéanna, cé go bhfuil béim láidir Dhréacht-Straitéis Iompair an Údaráis 
Náisiúnta Iompair bunaithe go daingean ar mhodhanna iompair phoiblí atá inbhuanaithe, glactar 
leis go mbeidh gá le roinnt feabhsuithe ar an líonra bóithre sna blianta atá amach romhainn chun 
rochtain a chur ar fáil do roinnt limistéir forbartha agus chun aghaidh a thabhairt ar shábháilteacht 
ar bhóithre.  Tacóidh an tÚdarás Náisiúnta Iompair le scéimeanna seachbhóithre áitiúla a sholáthar 
do bhailte agus do shráidbhailte in áiteanna ina bhfuil siad mar phríomhchuspóirí ag scéimeanna 
den sórt sin aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna sábháilteachta nó éascú a dhéanamh ar 
sholáthar iompair níos inbhuanaithe laistigh den bhaile nó den sráidbhaile. 
 
Tá an togra chun cuarbhealach seachtrach (Cuarbhealach Seachtrach Laighean) a fhorbairt, rud a 
rachadh ó Dhroichead Átha chuig limistéar an Náis/ an Droichid Nua agus a mbeadh naisc 
idirmheánacha aige leis an Uaimh agus le bailte eile, san áireamh mar phríomhchuspóir sna 
Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. Aithnítear an tábhacht a 
bhaineann leis seo laistigh de chomhthéacs na straitéise pleanála inbhuanaithe réigiúnaí agus an 
tábhacht a bhaineann le hinrochtaineacht agus le nascacht fheabhsaithe idir bailte móra fáis i 
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Limistéar na Cúlchríche.  I nDréacht-Straitéis Iompair an Údaráis Náisiúnta Iompair, moltar go 
ndéanfar rogha conaire bealaigh a chur i gcrích agus í a chosaint in aghaidh cur isteach forbartha. 
Mar sin féin, aithnítear nach dócha go mbeidh gá leis an togra a fhorbairt go hiomlán le linn 
shaolré Dhréacht-Straitéis 2030 agus, dá réir sin, moltar gur chóir glacadh le cur chuige 
incriminteach agus é á sheachadadh. Moltar sa Dréacht-Straitéis freisin gur chóir díriú ar na 
codanna is easnamhaí ar an líonra bóithre atá ann cheana féin le haghaidh infheistíochta ó thaobh 
taifid ar thimpistí bóthair nó brú tráchta de. 
 
Le fada an lá, tá sé mar chuspóir ag Comhairle Contae na Mí seachbhóthar a chur ar fáil do Bhaile 
Shláine. Tacaíonn tromlach na gcónaitheoirí áitiúla leis seo agus tá siad i mbun feachtais le 
haghaidh thógáil an tseachbhóthair seo le blianta fada. I mí na Nollag 2009, chuir Comhairle 
Contae na Mí Ráiteas Tionchair Timpeallachta agus Ordú Ceannaigh Éigeantaigh faoi bhráid an 
Bhoird Phleanála le haghaidh seachbhóthair don tsráidbhaile. Leagadh an seachbhóthar a bhí 
beartaithe don taobh thoir de Bhaile Shláine, idir an sráidbhaile agus an Suíomh Oidhreachta 
Domhanda ag Brú na Bóinne. Tar éis Éisteacht ó Bhéal a bhí ar siúl idir Feabhra agus Aibreán 
2011, dhiúltaigh an Bord Pleanála ina dhiaidh sin do chead a thabhairt do thógáil an 
tseachbhóthair i mí an Mhárta 2012.  
 
Agus na cúiseanna a bhí aige le diúltú agus na breithnithe a bhí aige maidir le diúltú á lua, dúirt an 
Bord, agus é ag féachaint do thábhacht agus d’íogaireacht an tsuímh, nach bhféadfaí seachbhóthar 
den chineál a bhí beartaithe a mheas ach amháin i gcásanna inar taispeánadh nach raibh aon 
rogha eile iomchuí ar fáil. Chuir an Bord in iúl nár deimhin leis gur scrúdaíodh roghanna eile ar an 
seachbhóthar de réir mar ba chuí. Sa chomhthéacs seo, mheas siad: 
 

 go mbeadh tionchar díobhálach ag an bhforbairt a bhí beartaithe ar shuíomh choimpléasc 
seandálaíochta Bhrú na Bóinne, rud a bheadh contrártha le forálacha cosanta oidhreachta 
an Phlean Forbartha Contae. 

 
 go mbeadh an seachbhóthar contrártha le pleanáil chuí agus le forbairt inbhuanaithe, mar 

gur dócha go mbainfeadh sé an bonn ó na hinfheistíochtaí a rinneadh chun conairí M1 
agus M3 a fheabhsú, agus go mbeadh impleachtaí diúltacha aige ar chaighdeán na 
timpeallachta agus ar chaighdeán na sábháilteachta ar bhóithre feadh bhealach N2.  

 
Tá comhaontú d’aon ghuth nach mór aghaidh a thabhairt ar na rioscaí sábháilteachta a 
d’fhéadfadh a bheith ann a rachadh i bhfeidhm ar dhea-bhail amach anseo na n-úsáideoirí bóithre 
agus na bpobal uile, go háirithe pobal Bhaile Shláine. Chun teacht ar réiteach, d’aithin Comhairle 
Contae na Mí i gcónaí nach mór cothromaíocht a bhaint amach idir dálaí comhshaoil, stairiúla agus 
seandálaíochta agus an tsábháilteacht agus saincheisteanna eile a mbíonn an trácht reatha a 
théann tríd an sráidbhaile ina gcúis leo. I gcomhar leis an Údarás um Bóithre Náisiúnta, tá an 
Chomhairle tiomanta d’athbhreithniú a dhéanamh ar a cuid moltaí i bhfianaise chinneadh an 
Bhoird. Mar sin féin, féachfaidh sí le cosaint a thabhairt do chonair an tseachbhóthair, de réir mar 
a cuireadh faoi bhráid an Bhoird Phleanála í i mí na Nollag 2009 ar feitheamh thoradh a chuid 
imscrúduithe. 
 
6.10.2 Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla  
 
Tá ról tábhachtach ag bóithre réigiúnacha agus áitiúla ó thaobh na heacnamaíochta de agus is 
luachmhar na feidhmeanna sóisialta agus pobail a chomhlíonann siad. De ghnáth, is iad na bóithre 
seo an t-aon mhodh rochtana do ghníomhaíocht eacnamaíoch áitiúil i mbailte ainmnithe amhail 
Baile Átha Troim, mar shampla. 
 
Imríonn bóithre neamhnáisiúnta ról eacnamaíoch an-tábhachtach mar gheall ar na nithe seo a 
leanas: 
 

 nádúr scaipthe an phobail agus forbairt thionsclaíoch; 
 an tábhacht a bhaineann le turasóireacht agus le talmhaíocht mar shaothróirí saibhris agus 

fostaíochta, agus; 
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 an aird mhéadaitheach atá á tabhairt ar fhorbairt tuaithe agus ar athghiniúint uirbeach. 
 
Tá bunúis an líonra bóithre fairsing nasctha go soiléir le hísealdlús agus le nádúr scaipthe an 
phobail i ngeilleagar atá bunaithe go príomha ar an talmhaíocht. Go traidisiúnta, bhí leibhéal íseal 
uirbithe ann freisin; mar sin féin, bhíothas ag bogadh ón talmhaíocht le blianta beaga anuas, agus 
bhíothas ag dul i dtreo uirbiú méadaithe le 10 - 20 bliain anuas. Is é an toradh atá air seo go bhfuil 
fad fairsing bóithre nach mór do Chomhairle Contae na Mí a chothabháil. 
 
Soláthraíonn gréasán na mbóithre neamhnáisiúnta soghluaisteacht laistigh de gheilleagair áitiúla 
agus eatarthu agus soláthraíonn sé naisc ríthábhachtacha chuig an ngréasán bóithre náisiúnta 
straitéiseach agus chuig na calafoirt agus chuig na haerfoirt arb iad ár naisc le geilleagar níos 
leithne na hEorpa.  
 
Tá freagracht ar Chomhairle Contae na Mí as oibreacha cothabhála agus feabhsaithe a dhéanamh 
ar na bóithre seo, agus iad á maoiniú óna gcuid acmhainní féin nó á bhforlíonadh ag deontais 
Stáit. 
 
6.10.3 Bainistíocht Éilimh 
 
I nDréacht-Straitéis Iompair an Údaráis Náisiúnta Iompair, samhlaítear nach mbeidh ach soláthar 
teoranta d'acmhainn bhóithre nua i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath suas go dtí 2030. Cé go 
gcuirfidh infheistíochtaí i líonraí iompair phoiblí tuilleadh spáis ar bhóithre ar fáil, beidh éifeacht 
dhiúltach ag an réamhaisnéis fáis ar dhaonra agus ar fhostaíocht ar bhrú tráchta i Mórcheantar 
Bhaile Átha Cliath. Beag beann ar na feabhsuithe uile atá beartaithe atá dírithe ar laghdú a 
dhéanamh ar an spleáchas atá ar thaisteal gluaisteán, admhaíonn an tÚdarás Náisiúnta Iompair 
nach mbeifear in ann na spriocanna atá sa Bheartas um Thaisteal Níos Cliste a chomhlíonadh gan 
bearta bainistíochta éilimh suntasacha de chineál fioscach a bheith ann. 
 
Go ginearálta, déantar bainistíocht an éilimh ar úsáid bóithre a ghrúpáil i dtrí chatagóir. 
 

1. Bearta rialaithe i gcásanna ina ndéantar rochtain ar an mbonneagar bóithre agus ar úsáid 
an bhonneagair bhóithre nó spásanna páirceála sráide nó eas-sráide a rialú m.sh. ar 
rialuithe páirceála sráide, méadrú rampaí, spás bóithre a chur ar leataobh do mhodhanna 
iompair áirithe, bainistíocht forbartha níos fearr chun laghdú a dhéanamh ar an éileamh 
agus ar an ngá atá le taisteal. 

2. Bearta fioscacha i gcásanna ina mbaintear leas as meicníochtaí praghsála chun modhnú 
úsáide bóithre a bhaint amach. 

3. Bearta comhlántacha eile a dhéantar i gcomhar le pointe 1 agus le pointe 2 thuas m.sh. 
pleananna bainistíochta soghluaisteachta, clubanna gluaisteán, roinnt síob, margaíocht 
agus cur chun cinn modhanna iompair nach iompar gluaisteán iad.  

 
6.10.4 Lastas 
 
Tá tábhacht mhór ag baint le hiompar lastais éifeachtúil chun tacú le gníomhaíocht eacnamaíoch. 
Faoi láthair, tá 98% de lastas inmheánach na hÉireann á iompar ar an líonra bóithre, agus tá sé 
an-tábhachtach gur féidir lastas a aistriú go hiontaofa agus go tapa chuig cinn scríbe 
thábhachtacha, lena n-áirítear calafoirt agus aerfoirt. Is ag Mianaigh na Teamhrach atá ceann 
amháin den bheagán sreafaí lastais atá fós á n-oibriú ar iarnróid na hÉireann sa lá atá inniu ann, 
agus iad á n-úsáid chun mian since a iompar ón Uaimh go Baile Átha Cliath (trí Dhroichead Átha). 
Oibrítear suas le ceithre thraein in aghaidh an lae, agus meastar go dtógann gach ceann acu líon 
atá comhionann le daichead leoraí den bhóthar. Tá gá le taighde a dhéanamh ar ghluaiseacht 
lastais chun tacú leis an bpróiseas pleanála. Cabhróidh sé seo le suíomhanna iomchuí a aithint le 
haghaidh forbairtí giniúna lastais agus le haghaidh gníomhaíochtaí atá dian ar lastas. Tá sé 
tábhachtach freisin nach mbeidh tionchar míchuí ag an ngluaiseacht lastais ar na daoine a bhfuil 
cónaí orthu sna limistéir uirbeacha a dtéann an lastas tríothu.  
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Tá saoráidí páirceála trucailí inmhianaithe chun núis agus crá a chosc agus ar chúiseanna 
sábháilteachta. Ní mór a mheabhrú gurb ionann an líonra bóithre agus an timpeallacht oibre do 
chuid mhór daoine atá páirteach i ngluaiseacht earraí agus seirbhísí. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach 
go gcuirtear saoráidí seirbhíse agus páirceála trucailí ar fáil in áiteanna iomchuí chun freastal ar 
riachtanais na ndaoine sin.  
 
  Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí: 
 
BEARTAS: IOMPAR 19 Bearta sábháilteachta ar bhóithre agus bearta sábháilteachta tráchta a 

chur chun cinn i gcomhar le Ranna Rialtais, leis an Údarás um Shábháilteacht ar 
Bhóithre agus le gníomhaireachtaí eile trí chomharthaíocht oiriúnach a sholáthar, 
trí ghuaiseacha tráchta atá ann cheana féin a íoslaghdú nó a bhaint agus trí 
chruthú guaiseacha tráchta breise nó nua a chosc.  

 
BEARTAS: IOMPAR 20 Tacú le mórfheabhsuithe bóithre trí na conairí atá suite ar aon bhealaí den 

sórt sin atá molta a choimeád saor ó fhorbairtí a chuirfeadh isteach ar sholáthar 
moltaí den sórt sin. (Féach Léarscáil 6.3) 

 
BEARTAS: IOMPAR 21 Clár oibreacha tógála / feabhsaithe bóithre agus bearta áitiúla a chur chun 

feidhme chun feabhas a chur ar shábháilteacht ar bhóithre atá comhtháite go 
dlúth le talamhúsáidí atá ann cheana féin agus atá beartaithe. 

 
BEARTAIS IOMPAIR 22 Comhoibriú leis an Údarás um Bóithre Náisiúnta, leis an Údarás Náisiúnta 

Iompair agus le hÚdaráis Áitiúla eile chun Cuarbhealach Seachtrach Laighean a 
chur ar fáil, de réir mar atá molta sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach agus i 
nDréacht-Straitéis Iompair an Údaráis Náisiúnta Iompair. 

 
BEARTAS: IOMPAR 23 Cumas agus sábháilteacht an líonra bóithre náisiúnta a chosaint trí na 

forálacha atá in ‘Treoirlínte Spásphleanála agus Bóithre Náisiúnta d’Údaráis 
Phleanála’, a d'fhoilsigh an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, a chur i 
bhfeidhm.  

 
BEARTAS: IOMPAR 24 Soláthar a dhéanamh d’fheabhsuithe, agus feabhsuithe a chur i gcrích, ar 

chodanna de bhóithre náisiúnta, réigiúnacha agus contae atá easnamhach maidir 
le hathailínú, le bail struchtúrtha nó le cumas, de réir mar a cheadaíonn na 
hacmhainní atá ar fáil iad, agus chun an caighdeán sin a choimeád ina dhiaidh sin.  

 
BEARTAS: IOMPAR 25 Comharthaíocht a rialú agus a fheabhsú ar fud an chontae agus iomadú 

comharthaíochta a sheachaint ar thaobh an bhóthair, go háirithe lasmuigh de 
limistéir ina bhfuil luasteorainn 50-60kmh i bhfeidhm, ar bhealach a laghdódh 
éifeachtacht na comharthaíochta riachtanaí ar nós comharthaí treo agus 
comharthaí údaraithe eile tráchta ar bhóithre, a chruthódh tranglam amhairc agus 
seachráin d’úsáideoirí bóithre agus a laghdódh infheictheacht ag acomhail agus ag 
lúba.  

 
BEARTAS: IOMPAR 26 Cur chun cinn a dhéanamh ar chur i gcrích Iniúchtaí Sábháilteachta ar 

Bhóithre ar scéimeanna bóithre, ar fheabhsuithe bóithre agus acomhal agus ar 
scéimeanna bainistíochta tráchta atá nua, i gcomhréir le Lámhleabhar Dearaidh an 
Údaráis um Bóithre Náisiúnta do Bhóithre agus do Dhroichid agus i gcomhréir leis 
an gcomhairle atá i dTreoirlínte Bainistíochta Tráchta Oifig Iompair Bhaile Átha 
Cliath.  

 



  Caibidil 6 - Iompar  
 

Dréachtphlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 125

BEARTAS: IOMPAR 27 A áirithiú go ndéanfar Measúnú Cuí, i gcomhréir le hAirteagal 6 (3) de 
Threoir an CE maidir le Gnáthóga, ar gach plean agus moladh tionscadail a 
bhaineann le bóithre sa Chontae a bhféadfadh éifeacht shuntasach a bheith acu, 
ina n-aonar nó i gcomhar le pleananna nó le tionscadail eile, ar láithreán Natura 
2000.   

 
BEARTAS: IOMPAR 28 An gá atá le leibhéal cuí d’áiseanna páirceála eas-sráide a chothromú in 

aghaidh an ghá atá le roghanna iompair eile ar an ngluaisteán príobháideach a 
chur ar fáil chun leas foriomlán an chleachtais a bhaineann le talamhúsáid 
inbhuanaithe. 

 
BEARTAS: IOMPAR 29 Comhoibriú agus tacú leis an Údarás Náisiúnta Iompair agus leis an 

Údarás um Bóithre Náisiúnta (nuair is cuí) maidir le bearta atá ceaptha chun 
feabhas a chur ar iompar lastais sa chontae agus ar fud an chontae. 

 
BEARTAS: IOMPAR 30 Dul i dteagmháil leis an Údarás Náisiúnta Iompair agus leis an Údarás um 

Bóithre Náisiúnta (nuair is cuí) maidir le bearta rialaithe iomchuí atá laistigh dá 
shainchúram atá ceaptha chun bainistiú níos fearr a dhéanamh ar an éileamh atá 
ar spás bóthair chun ligean do ghluaiseacht éifeachtúil tráchta atá riachtanach. 

 
BEARTAS: IOMPAR 31 Aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna tráchta ar bhóthar N2 trí Bhaile 

Shláine. 
 
BEARTAS: IOMPAR 32 Feabhas a chur ar chaighdeán amhairc an tírdhreacha ag timpealláin in 

áiteanna éagsúla ar fud an Chontae trí urraíocht a lorg ó pháirtithe leasmhara, ag 
féachaint don bheartas comharthaíochta. 

 
 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí: 
 
CUSPÓIR: IOMPAR 10 Forbairt agus cur chun feidhme a dhéanamh, i gcomhar leis an Údarás um 

Bóithre Náisiúnta, ar chlár chun an líonra bóithre náisiúnta sa chontae a 
uasghrádú, a fheabhsú agus a chothabháil.  

 
CUSPÓIR: IOMPAR 11 Forbairt agus cur chun feidhme a dhéanamh, i gcomhar leis an Roinn 

Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, ar chlár chun an líonra bóithre 
neamhnáisiúnta sa chontae a uasghrádú, a fheabhsú agus a chothabháil.  

 
CUSPÓIR: IOMPAR 12 Cur chun feidhme a dhéanamh ar chlár um bearta bainistíochta tráchta 

agus páirceála i mbailte agus i sráidbhailte ar fud an chontae, de réir mar a 
cheadaíonn na hacmhainní atá ar fáil é. 

 
CUSPÓIR: IOMPAR 13 Soláthar leibhéil chuí d’áiseanna páirceála a bhaint amach i bhforbairtí 

nua, i gcomhréir leis na caighdeáin atá leagtha amach i gCaibidil 11 Caighdeáin 
agus Treoirlínte maidir le Bainistíocht Forbartha. 

 
CUSPÓIR: IOMPAR 14 Soláthar na scéimeanna bóithre náisiúnta atá beartaithe i gContae na Mí a 

éascú agus a bhaint amach, de réir mar atá leagtha amach i gClár Bliantúil na 
nOibreacha Bóthair agus a bhfuil maoiniú á chur ar fáil ag an Údarás um Bóithre 
Náisiúnta ina leith. 
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CUSPÓIR: IOMPAR 15 Imscrúdú a dhéanamh ar éifeachtacht chur chun feidhme na roghanna 
bainistíochta tráchta agus, más iomchuí, ar dhul chun cinn chur chun feidhme na 
roghanna bainistíochta tráchta, lena n-áirítear baint na bhfeithiclí earraí troma 
neamháitiúla ó N2 trí shráidbhaile Shláine, i gcomhar leis an Údarás um Bóithre 
Náisiúnta agus le húdaráis chuí eile d’fhonn timpeallacht atá níos fearr agus níos 
sábháilte a chur ar fáil don sráidbhaile. 

 
CUSPÓIR: IOMPAR 16 Dul ar aghaidh le seachbhóthar N2 do Bhaile Shláine más rud é go 

gcinntear ó na himscrúduithe dá dtagraítear i gCUSPÓIR: IOMPAR 15 nach bhfuil 
aon rogha eile cuí ó thaobh bainistíocht tráchta de. 
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CUSPÓIR: IOMPAR 17 Tacú, nuair is cuí, le mórfheabhsuithe bóithre, le seachbhóithre bailte agus 

sráidbhailte áitiúla agus le scéimeanna bóithre náisiúnta atá beartaithe trí na 
conairí atá suite ar aon bhealaí den sórt sin atá molta a choimeád saor ó fhorbairtí 
a chuirfeadh isteach ar sholáthar moltaí den sórt sin. I measc scéimeanna bóithre 
den sórt sin, tá: 

Ainm na Scéime Cur Síos ar Oibreacha 

N2 Seachbhóthar Bhaile 
Shláine 

N2 Seachbhóthar Bhaile Shláine, rud a chuimseoidh 
droichead nua thar an mBóinn 

N2 Timpeallán na Rátha go 
Cros Chill Mhúine 

Déanfar imscrúdú agus dul chun cinn ar uasghrádú ar 
líne na coda seo den Phríomhbhealach Náisiúnta 

M3 Acomhal 4 Déanfar uasghrádú ar an acomhal seo chun feabhas a 
chur ar chumas. 

M1 Acomhal 7 D’fhéadfaí uasghrádú a dhéanamh ar an acomhal seo 
chun feabhas a chur ar chumas, agus d’fhéadfaí éascú 
a dhéanamh ar rochtain d’fheithiclí ar Acomhal M1 ó 
Steach Mhaoilín agus chuig Steach Mhaoilín trí 
Champas Gnó CityNorth. 

M1 Acomhal 8 D’fhéadfaí uasghrádú a dhéanamh ar an acomhal seo 
chun feabhas a chur ar chumas 

M1 Acomhal 9 D’fhéadfaí uasghrádú a dhéanamh ar an acomhal seo 
chun feabhas a chur ar chumas 

M3 Acomhal 5 D’fhéadfaí uasghrádú a dhéanamh ar an acomhal seo 
chun feabhas a chur ar chumas 

M3 Acomhal 9 D’fhéadfaí uasghrádú a dhéanamh ar an acomhal seo 
chun feabhas a chur ar chumas 

N2 Timpeallán na Rátha D’fhéadfaí uasghrádú a dhéanamh ar an acomhal seo 
chun feabhas a chur ar chumas 

M3 Ó Dheas ó Acomhal 4 Tabharfar lána breise isteach ar an dá charrbhealach de 
M3 i gcomhar le huasghráduithe atá beartaithe ar M3 le 
Comhairle Contae Fhine Gall agus leis an Údarás um 
Bóithre Náisiúnta. 

N52 Fringestown Déanfar athailíniú ar thart ar 3km de N52 atá ann 
cheana féin 

N51 Dún Mó  Déanfar athailíniú ar N51 idir Dún Mó agus Baile Chrúis  

N51 Halltown Tógfar feabhsú acomhail agus déanfar athailíniú ar 
mhionbhóithre.  

N51/R164 Acomhal Déanfar athailíniú ar N51 agus athchóiriú ar an leagan 
amach acomhail chun tosaíocht a thabhairt do Thrácht 
ar Bhóithre Náisiúnta. 

N51 Baile Shláine go Contae 
Lú - Teorainn contae 

Déanfar athailíniú agus leathnú ar Dhroichead na 
Máiteoige, agus déanfar feabhsuithe acomhail air.  

N52/R162 Acomhal Déanfar athailíniú ar N52 agus déanfar athchóiriú ar an 
leagan amach acomhail chun tosaíocht a thabhairt do 
Thrácht ar Bhóithre Náisiúnta. Chomh maith leis sin, 
déanfar athailíniú is gá chun an srianadh airde a bhaint 
ag crosaire an Iarnróid idir an Uaimh agus Dún an Rí. 
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N52/R154 Acomhal Cuirfear feabhas ar acomhal agus déanfar athailíniú ar 
bhóthar réigiúnach chun leagan amach céimnithe a 
thabhairt isteach. 

N52 Acomhal Bhaile na 
Rátha 

Déanfar athailíniú ar N52 agus cuirfear feabhas ar 
leagan amach acomhail. 

Seachbhóithre/Bóithre 
Faoisimh Áitiúla 

Déanfar scrúdú ar indéantacht agus ar dhul chun cinn 
nuair is cuí maidir le seachbhóithre agus le bóithre 
faoisimh áitiúla mar atá léirithe ar Léarscáil Uimh. 6.3 
agus mar atá aitheanta i bPleananna Limistéir Áitiúil 
agus i bPleananna Forbartha Baile. 

NB: Tá an liosta thuas ceaptha chun críocha treorach. Níl sé uileghabhálach, agus 
d’fhéadfaí dul chun cinn a dhéanamh ar scéimeanna eile le linn shaolré an phlean faoi 
rogha na Comhairle i gcomhairle le gníomhaireachtaí cuí.  

CUSPÓIR: IOMPAR 18 An líonra bóithre sa Chontae a uasghrádú, a fheabhsú, a neartú agus a 
athailíniú, de réir mar atá leagtha amach i gClár Bliantúil na nOibreacha Bóthair do 
gach bliain de shaolré an Phlean Forbartha. 

 
CUSPÓIR: IOMPAR 19 Dul i dteagmháil le Comhairle Contae Chill Dara maidir le haithint, le 

dearadh, le cur in áirithe agus le seachadadh na coda de Bhóthar Faoisimh 
Seachtrach Mhaigh Nuad atá suite laistigh de limistéar riaracháin Chomhairle 
Contae na Mí.  

 
CUSPÓIR: IOMPAR 20 Féachaint do Ráiteas Beartais an Údaráis um Bóithre Náisiúnta maidir le 

‘Limistéir sheirbhíse ar mhótarbhealaí agus ar charrbhealaí dúbailte ar 
ardchaighdeán’ sa mheasúnú ar thograí i gcomhair forbairtí den sórt sin. 

 
CUSPÓIR: IOMPAR 21 Comhoibriú leis an Údarás um Bóithre Náisiúnta, leis an Údarás Náisiúnta 

Iompair agus le hÚdaráis Áitiúla eile maidir le bealach Chuarbhealach Seachtrach 
Laighean (a nascann Droichead Átha, An Uaimh, Baile Átha Troim agus An Nás le 
chéile) a shoiléiriú agus a thabhairt chun críche, de réir mar atá molta in 
‘Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath’ agus i 
nDréacht-Straitéis Iompair an Údaráis Náisiúnta Iompair. Tá sé seo go háirithe 
tábhachtach i gcomharsanacht acomhal mór atá beartaithe ar an mbealach chun 
an chonair atá aitheanta a chosaint in aghaidh cur isteach forbartha.  

 
CUSPÓIR: IOMPAR 22 Pleananna nuashonraithe Sábháilteachta ar Bhóithre a ullmhú de réir na 

Straitéise Náisiúnta um Shábháilteacht ar Bhóithre agus i gcomhairle leis an 
Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre agus le páirtithe leasmhara cuí. 

 
 
6.10.5    Forbairt ag Acomhail Mhótarbhealaí 
 
Cuirfidh an infheistíocht a rinneadh le déanaí sa líonra bóithre náisiúnta le tarraingteacht Chontae 
na Mí ar mhaithe le hinfheistíocht isteach agus le deiseanna fostaíochta nua, agus cuirfidh sí le 
hiomaíochas níos fearr trí chostais iompair a laghdú. Sna “Treoirlínte Spásphleanála agus Bóithre 
Náisiúnta”, leagtar amach na dálaí beartais phleanála a bhaineann leis an bhforbairt a théann i 
bhfeidhm ar phríomhbhóithre nó ar bhóithre den dara grád, lena n-áirítear mótarbhealaí agus 
acomhail ghaolmhara, atá suite lasmuigh den chrios luasteorann 50 – 60 km in aghaidh na huaire 
do limistéir thógtha. Luaitear sna Treoirlínte go bhfuil sé tábhachtach go ndéantar éifeachtúlacht, 
cumas agus sábháilteacht an líonra bóithre náisiúnta a choimeád ar bun mar gheall ar an 
infheistíocht shuntasach a rinneadh sa líonra bóithre náisiúnta / i mótarbhealaí idiruirbeacha agus 
mar gheall go mbeidh infheistíocht amach anseo á díriú ar iompar poiblí. Ní mór don chóras 
pleanála a áirithiú go ndéanfar feidhm tráchta straitéiseach na mbóithre náisiúnta a choimeád ar 
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bun trí theorainn a chur le méid na forbartha a bheadh ina cúis le giniúint tráchta turais ghearr ar 
bhóithre náisiúnta (tá tagairt á déanamh go háirithe d’fhorbairt mhiondíola sa chás seo) nó trína 
áirithiú go bhfreastalófar go príomha ar an éileamh turais a eascróidh ó fhorbairt amach anseo ar 
an líonra bóithre neamhnáisiúnta. 
 
Sa Phlean Forbartha seo, aithnítear foilsiú na dTreoirlínte Spásphleanála agus Bóithre Náisiúnta 
agus tacaítear leis na príomhtheachtaireachtaí atá iontu. 
 
6.10.6  Forbairt ag Acomhail Bhóithre Náisiúnta 
 
Ní mór cúram a ghlacadh le linn ullmhú Pleananna Forbartha Baile nó Pleananna Limistéir Áitiúil 
aonair nuair atá measúnú á dhéanamh ar chuspóirí forbartha nó ar chriosú talamhúsáide 
suíomhanna atá suite ag acomhail nó atá suite gar d’acomhail, i gcásanna ina bhféadfadh forbairt 
den sórt sin trácht suntasach breise, a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar an mbóthar náisiúnta, a 
ghiniúint. Ní mór do Chomhairle Contae na Mí a áirithiú gur féidir leis na toimhdí dearaidh atá mar 
bhonn agus thaca ag acomhail den sórt sin freastal ar fhorbairt den sórt sin i gcomhréir le beartais 
phleanála. Dhéanfadh an cur chuige seo atá bunaithe ar fhianaise seachaint ar chumas agus ar 
éifeachtúlacht na n-acomhal ar bhóithre náisiúnta/gaolmhara a chur i gcontúirt, agus dhéanfadh sé 
seachaint ar laghdú roimh am agus do-ghlactha sa leibhéal seirbhíse atá ar fáil d’úsáideoirí bóithre. 
 
Aithnítear in Alt 2.7 de na Treoirlínte Spásphleanála agus Bóithre Náisiúnta “in certain 
circumstances, additional junctions, or enhancements to existing junctions on national roads, may 
become necessary to service development needs of national and strategic importance or in cases 
where a proposed development is demonstrated by the planning authority to be more 
appropriately located proximate to such junctions.” 
 
Cuireadh in iúl sna Treoirlínte go dtacódh an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta le feabhsuithe cumais 
agus le tograí forbartha den sórt sin in imthosca den sórt sin, i gcásanna ina gcomhlíontar gach 
ceann de roinnt critéir shonraithe. Tá sé beartaithe ag Comhairle Contae na Mí talamhúsáidí 
straitéiseacha cuí a aithint ag ionaid uirbeacha shonraithe (i gcomhréir leis an Straitéis Forbartha 
Geilleagraí atá sa Phlean Forbartha seo) a bhainfeadh tairbhe as rochtain ar ardchaighdeán amhail 
gaireacht d’acomhail, trí phróiseas an Phlean Forbartha Baile / an Phlean Limistéir Áitiúil faoi réir 
cloí leis na critéir atá sonraithe in Alt 2.7 de na Treoirlínte Spásphleanála agus Bóithre Náisiúnta. I 
gcás ar bith, ar mhaithe leis an tírdhreach tuaithe a chosaint agus ar mhaithe le cur chuige 
comhtháite i leith talamhúsáide agus iompair, ní dhéanfar breithniú i bPleananna Forbartha Baile 
ná i bPleananna Limistéir Áitiúil ar fhorbairt a bheadh suite ag  acomhail nó a bheadh suite gar 
d’acomhail ach amháin i gcomhthéacs uirbeach. I ngach cás, aithneofar tailte chun críocha sonrach 
de réir measúnachta agus measúnaithe ar bhonneagair iompair ag na hacomhail seo, agus de réir 
measúnaithe ar chumas an acomhail agus an bhóthair náisiúnta atá i gceist.   
 
Beartas 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí: 
 
BEARTAS: IOMPAR 33 Athbhreithniú a dhéanamh, mar chuid de phróisis na bpleananna forbartha 

baile agus na bpleananna limistéir áitiúil, ar thalamh ag suíomhanna straitéiseacha 
atá tadhlach le hacomhail mhótarbhealaí atá nasctha le limistéir uirbeacha agus a 
aithníodh roimhe seo le haghaidh úsáidí giniúna fostaíochta tar éis ghlacadh na 
dTreoirlínte Spásphleanála agus Bóithre Náisiúnta d’Údaráis Phleanála. 

 
 Maidir leis seo, déanfar scrúdú ar na hacomhail seo a leanas: 
 
  Mótarbhealach M1  Acomhal 7 (Baile Iúiliáin) 
      Acomhal 8 (Damhliag) 
      Acomhal 9 (Droichead Átha) 
 
  Mótarbhealach M3  Acomhal 4 (Cluain Aodha) 
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      Acomhal 5 (Dún Búinne) 
      Acomhal 9 An Uaimh (Thuaidh) 
 
  N2    Timpeallán na Rátha  
 
 
                        Leanfaidh an tÚdarás Pleanála de bheith ag tacú le tograí forbartha in imthosca 

den sórt sin ina gcloítear le gach ceann de na critéir atá sonraithe in Alt 2.7 de na 
“Treoirlínte Spásphleanála agus Bóithre Náisiúnta”.  

 
 
6.10.7  Rochtain ar Bhóithre Náisiúnta i gCúinsí Eisceachtúla 
 
In Aguisín 2, leagtar amach an beartas oifigiúil maidir le rochtain ar bhóithre náisiúnta, de réir mar 
a fhoráiltear sna “Treoirlínte Spásphleanála agus Bóithre Náisiúnta”, rud a fhéachann le cruthú aon 
phointe rochtana bhreise a sheachaint mar gheall ar fhorbairt nua / dhiansaothrú tráchta ó bhealaí 
isteach reatha ar bhóithre náisiúnta lasmuigh den luasteorainn 60 kph. In Alt 2.6 de na treoirlínte, 
foráiltear cúinsí eisceachtúla maidir leis an soláthar beartais ginearálta atá luaite thuas. Féadfaidh 
Údaráis Phleanála codanna de bhóithre náisiúnta a aithint ina bhféadfar glacadh le cur chuige níos 
scaoilte agus an Plean Forbartha á ullmhú. Tagann dhá chás chun cinn. Baineann an chéad chás le 
forbairtí a bhfuil tábhacht straitéiseach náisiúnta agus réigiúnach ag baint leo agus baineann an 
dara ceann le codanna de Bhóithre Náisiúnta den Dara Grád ar a bhfuil líon beag feithiclí. 
Dhearbhaigh an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta do Chomhairle Contae na Mí le linn na 
gcomhairliúchán réamhdhréachta nach raibh aon chodanna de Bhóithre Náisiúnta den Dara Grád 
N51 nó N52 i gContae na Mí a chloífeadh leis na critéir cháilitheachta (táthar ag tuar go bhfanfaidh 
an meánsreabhadh laethúil in aghaidh na bliana faoi 3,000 feithicil ar feadh an 20 bliain atá le 
teacht). Mar gheall air sin, tagraíonn na dálaí beartais a chuirtear ar aghaidh sa Phlean seo don 
chéad chás amháin.  
 
6.10.8 Forbairtí a bhfuil Tábhacht Straitéiseach Náisiúnta agus Réigiúnach ag baint leo 
 
Foráiltear sna Treoirlínte go bhféadfar glacadh le cur chuige níos scaoilte i gcás forbairtí a bhfuil 
tábhacht straitéiseach náisiúnta agus réigiúnach ag baint leo agus atá suite sna háiteanna is cuí 
lasmuigh de limistéir uirbeacha, agus i gcásanna ina bhfuil saintréithe ar leith ag na suíomhanna a 
fhágann go bhfuil siad an-oiriúnach do na forbairtí atá beartaithe.  
 
Sa Phlean Forbartha seo, moltar cur chuige dhá bheangán chun déileáil leis an gceanglas seo mar 
atá leagtha amach sna Treoirlínte. Ar an gcéad dul síos, rinneadh aithint sa Phlean ar roinnt 
suíomhanna atá suite gar do Bhailte Fáis Eacnamaíoch ainmnithe nó laistigh de Bhailte Fáis 
Eacnamaíoch ainmnithe ina bhféadfaí breithniú a dhéanamh ar chúinsí eisceachtúla maidir leis an 
mbeartas ginearálta. Is iad siúd: 
 

 N52 Seachbhóthar Cheanannais (chun pointe rochtana breise a chur ar fáil ar thailte 
fostaíochta ag Cnoc Lloyd);  

 N52 ó dheas ó Chros Bhaile na Rátha chun gléasra déantúsaíochta bithfhuinnimh agus 
gléasra cumhachta is teasa in éineacht a éascú; 

 N2 ag Cnoc Urlaithe i gcomharsanacht na saoráide líonta talún réigiúnaí atá ann cheana 
féin (Greenstar Recycling Ltd.); 

 N2 ag Baile Shláine i gcomharsanacht shaoráid Grasslands Fertilizers atá ann cheana féin 
(Suíomh Seveso); 

 An Uaimh Theas (Acomhal 8) go dtí Timpeallán Chill an Chairn ar R147 (Acomhal Nua 
Amháin) 

 An Uaimh Thuaidh (Acomhal 9) go dtí Timpeallán an Mhullaigh Bhuí ar N51 (Acomhal Nua 
Amháin) 

 
Ar an dara dul síos, beidh sé mar chuspóir ag an bPlean seo Straitéis Spáis Théamach a ullmhú le 
haghaidh forbairt thionsclaíoch agus fiontair. Sa straitéis seo, aithneofar agus tacófar le forbairt 
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limistéar ina bhféadfaí leas a bhaint as braislí suntasacha cumhachta, leathanbhanda, bóithre, 
uisce agus gáis sa chaoi is go n-éireoidís ina limistéir a bhfuil tábhacht réigiúnach ag baint leo chun 
freastal ar fhostaíocht ar an mórchóir agus bhreisluacha, agus seachaint á déanamh ar an seans 
go mbeidh coimhlintí timpeallachta agus pleanála amach anseo. Ar ullmhú na Straitéise seo, 
déanfar líon na suíomhanna a bhféadfar feidhm a bheith ag forálacha a bhaineann leis na Cúinsí 
Eisceachtúla ina leith, más ann dóibh, de réir mar atá comhaontaithe leis an Údarás um Bóithre 
Náisiúnta, a thabhairt ar aghaidh mar Mhalairt ar an bPlean Forbartha Contae. Meastar go bhfuil 
an cur chuige seo i gcomhréir le hAlt 2.6 de na Treoirlínte, rud ina dtagraítear d’athbhreithniú nó 
d’athrú a dhéanamh ar Phlean Forbartha.   
 
Beartas 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí: 
 
BEARTAS: IOMPAR 34 Cruthú aon phointe rochtana bhreise a sheachaint mar gheall ar fhorbairt 

nua / dhiansaothrú tráchta ó bhealaí isteach reatha ar bhóithre náisiúnta lasmuigh 
den luasteorainn 60 kph, seachas de réir mar atá léirithe ar Léarscáil Uimh. 6.4, 
rud ina n-aithnítear roinnt suíomhanna atá suite gar do Bhailte Fáis Eacnamaíoch 
nó laistigh de Bhailte Fáis Eacnamaíoch nó forbairtí atá ann cheana féin / atá 
beartaithe a bhfuil tábhacht réigiúnach ag baint leo.   

Cuspóir 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí: 
 
CUSPÓIR: IOMPAR 23  Straitéis Spáis Théamach a ullmhú le haghaidh forbairt thionsclaíoch agus 

fiontair, rud ina n-aithneofaí agus ina dtacófaí le forbairt limistéar ina bhféadfaí 
leas a bhaint as braislí suntasacha cumhachta, leathanbhanda, bóithre, uisce agus 
gáis sa chaoi is go n-éireoidís ina limistéir a bhfuil tábhacht réigiúnach ag baint leo 
chun freastal ar fhostaíocht ar an mórchóir agus bhreisluacha, agus seachaint á 
déanamh ar an seans go mbeidh coimhlintí timpeallachta agus pleanála amach 
anseo. Ar ullmhú na Straitéise seo, déanfar líon na suíomhanna a bhféadfar 
feidhm a bheith ag forálacha a bhaineann leis na Cúinsí Eisceachtúla nó le Forbairt 
ag Acomhail Bhóithre Náisiúnta ina leith, más ann dóibh, de réir mar atá 
comhaontaithe leis an Údarás Náisiúnta Iompair agus leis an Údarás um Bóithre 
Náisiúnta, a thabhairt ar aghaidh mar Mhalairt ar an bPlean Forbartha Contae agus 
leasófar Léarscáil Uimh. 6.4 dá réir.  
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CAIBIDIL 7 – SEIRBHÍSÍ UISCE, DRAENÁLA & COMHSHAOIL 

 
 
7.1 Cúlra 
 
Is bunriachtanais bhonneagair iad soláthar uisce agus cóireáil agus diúscairt fuíolluisce maidir le 
forbairt ar bith, go háirithe forbairtí de chineál uirbeach. Ba cheart go dtacódh agus go n-éascódh 
soláthar seirbhísí dá leithéid an fhorbairt inbhuanaithe ar an gcontae i gcomhréir leis na 
príomhstraitéisí geilleagracha agus lonnaíochta atá glactha ag an gComhairle. Ba cheart stádas na 
cáilíochta uisce in uiscí dromchla atá ceaptha le bheith ar fónamh d’ionaid forbartha a chur san 
áireamh freisin sa mheasúnú straitéiseach ar sheirbhísí uisce.  
 
Sprioc 
 
Seirbhísí uisce, fuíolluisce, uisce dromchla agus maolaithe tuilte a fhorbairt, a chosaint, a fheabhsú 
agus a shíneadh ar fud an chontae agus soláthar de bhonneagar seirbhísí uisce a cheapadh mar 
thosaíocht chun an straitéis fhoriomlán le haghaidh fás geilleagrach agus daonra a chomhlánú 
agus le haghaidh cosaint fheabhsaithe comhshaoil a bhaint amach. 
 
Is é Comhairle Contae na Mí atá ceaptha faoi láthair mar ‘Údarás Seirbhísí Uisce’ Chontae na Mí. Is 
faoi fhreagracht na Comhairle na seirbhísí uisce agus fuíolluisce i gContae na Mí. I dteannta le 
cóireáil agus dáileadh an uisce óil, tá Comhairle Contae na Mí freagrach as bailiúchán agus 
diúscairt fuíolluisce agus as bainistíocht uisce stoirme chomh maith. Bailítear camras salach, 
eisilteach tionsclaíoch agus uisce báistí sna córais draenála freisin, agus is gá iad go léir a 
bhainistiú agus san am céanna an riosca tuilte nó na tionchair chomhshaoil a íoslaghdú.  D’fhógair 
an Rialtas go mbunófar fóntas poiblí nua a thabharfar Uisce Éireann air sa dara cuid de 2012.   
Féach ar chuid 7.4 le haghaidh sonraí breise maidir le hUisce Éireann.  
 
 
7.2 Comhthéacs Reachtúil 
 
Leagtar amach in Alt 10(2) de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011, arna leasú, 
liosta de chuspóirí éigeantacha lena n-áireamh i bPlean Forbartha. Baineann roinnt de na cuspóirí 
sin leis an mbonneagar seirbhísí uisce agus bainistíochta dramhaíola, bídís go díreach nó go 
hindíreach. Féach Aguisín 1 chun liosta de na cuspóirí sainordaitheacha a fháil. 
 
 
  7.3 Comhthéacs an Bheartais  
 
Foilsíodh roinnt doiciméad beartais de chuid an AE, na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais 
Áitiúil, Oifig na nOibreacha Poiblí agus na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil le blianta 
beaga anuas lena mbainfidh tionchar nach beag ar fhorbairt agus ar sheachadadh seirbhísí 
comhshaoil agus uisce i gContae na Mí. 
 
Is iad seo a leanas na príomhdhoiciméid: 

 Creat-Treoir Uisce an AE (2000) 
 Staidéar Draenála Straitéiseach Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath (2005) 
 Rialacháin (Uisce Óil) ó na Comhphobail Eorpacha (Uimh. 2), (2007)   
 Ceadúnais/Údaruithe Sceite Fuíolluisce (2007) 
 An tAcht um Sheirbhísí Uisce (2007 arna leasú) 
 Pleananna Straitéiseacha Uisce (An tAcht um Sheirbhísí Uisce 2007 arna leasú) 
 Na hAchtanna um Bainistiú Dramhaíola 1996-2008 
 An Córas Pleanála agus Treoirlínte Bainistíochta Riosca Tuilte le haghaidh Údaráis Pleanála 

(Samhain 2009) 
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Féach ar Iarscríbhinn 2 le haghaidh tuilleadh sonraí maidir leis na doiciméid agus na treoirlínte 
beartais thuas.
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7.4 Comhthéacs Náisiúnta  
 
Tá ról tábhachtach ag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil i soláthar agus i bhforbairt 
bhonneagar fisiceach na tíre. Tá an creat reachtach agus beartais i bhfeidhm chun seachadadh an 
bhonneagair seirbhísí uisce a áirithiú i slí atá éifeachtach ó thaobh costais de d’fhonn forbairt 
inbhuanaithe, gheilleagrach agus shóisialta a bhaint amach. Faoi mar a sonraíodh cheana féin, is 
d’fhreagracht na nÚdarás Áitiúil é soláthar iarbhír na seirbhísí uisce agus fuíolluisce, agus i 
gcásanna áirithe bíonn comhoibriú ag teastáil ó údaráis chomharsanachta.  
 
Tá fóntas poiblí nua, Uisce Éireann, chun freagracht a fháil as seirbhísí uisce i lár 2013, agus 
déanfar úinéireacht sócmhainní a tharchur ó Údaráis Áitiúla ón dáta sin. Feidhmeoidh na hÚdaráis 
Áitiúla mar ghníomhaithe le haghaidh Uisce Éireann ar feadh tréimhse, agus beidh Uisce Éireann 
ag tabhairt faoina n-oibríochtaí de réir a chéile ó Eanáir 2015. Beidh an t-aistriú iomlán oibriúcháin 
déanta faoi dheireadh 2017. 
 
 
7.5 Comhthéacs Réigiúnach 
   
Sainaithnítear príomhréimsí infheistíochta sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach 2010-2022 maidir 
le soláthar uisce phoiblí agus maidir le fuíolluisce i leith Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath ionas gur 
féidir le fás tarlú ar bhonn comhtháite inbhuanaithe. I measc na réimsí tosaíochta, áirítear iad seo 
a leanas: 
 

 Leanúint le hinfheistíocht in athshlánú na bpíblínte agus i gcaomhnú uisce ar fud na 
mbailte fáis uile i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, chun an soláthar atá ar fáil a mhéadú 
agus chun freastal ar an bhfás ar éileamh. 

 Infheistíocht i mbainistíocht fheabhsaithe ar éileamh uisce ó úsáideoirí gnó, talmhaíochta 
agus teaghlaigh trí mhéadracht, trí mhonatóireacht, trí sheirbhísí oideachais agus 
tacaíochta agus trí na leibhéil sceite uisce a laghdú.  

 Scéim Soláthair Uisce na hUaimhe a uasghrádú agus a fhorleathnú.   
 Feabhas a chur ar Scéim Soláthair Uisce Oirthear na Mí, Dhroichead Átha agus Lú Theas.  
 Ionad Cóireála Fuíolluisce Réigiúnach nua a chur ar fáil do Mhórcheantar Bhaile Átha 

Cliath. 
  
Leagtar amach sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach gur cheart ‘prótacal comhaontaithe a chur i 
bhfeidhm idir na húdaráis áitiúla chun dáileadh barrmhaith seirbhísí sláintíocha agus eile a áirithiú 
le haghaidh infheistíochtaí tosaíochta’. 
 
 
7.6 An Comhthéacs Áitiúil 
 
Déanann Roinn na Seirbhísí Uisce agus Comhshaoil de Chomhairle Contae na Mí maoirseoireacht 
ar roinnt clár, lena n-áirítear;   
 

 Scéimeanna Caipitil (le haghaidh seirbhísí uisce agus fuíolluisce araon);  
 Uisce Tuaithe;  
 Caomhnú Uisce, agus;  
 Monatóireacht Uisce – Cáilíocht Uisce. 

 
7.6.1 Scéimeanna Caipitil 
 
Tá dul chun cinn suntasach déanta maidir le bonneagar na seirbhísí uisce i gContae na Mí a 
uasghrádú agus a fheabhsú.  Ó 2007 i leith, faoi Chlár Infheistíochta na Seirbhísí Uisce, rinneadh 
roinnt mhaith scéimeanna tábhachtacha a chur ar aghaidh agus a thabhairt chun críche. Ní 
fhéadfadh leibhéal an fháis daonra a chonacthas le cúig nó sé bliana anuas tarlú gan an 
infheistíocht an-suntasach sin i dtionscadail seirbhísí uisce.  
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7.6.2 An Clár Uisce Tuaithe 
 
Tá Comhairle Contae na Mí freagrach faoi láthair as na córais phríomhlíonra phoiblí a chothabháil 
agus as cáilíocht an uisce a dháiltear tríothu a áirithiú. Is iad na hÚdaráis Áitiúla freisin atá 
freagrach as cáilíocht an uisce laistigh d’earnáil na ngrúpscéimeanna uisce. 
 
Mar fhreagairt ar an droch-cháilíocht uisce i roinnt mhaith soláthairtí uisce tuaithe, bhunaigh an 
Rialtas an Clár Uisce Tuaithe agus é d’aidhm ag an gclár feabhas a chur ar cháilíocht agus ar 
éifeachtúlacht iliomad ghrúpscéimeanna na hÉireann. Bíonn tuilleadh grúpscéimeanna á 
dtáthcheangal de réir a chéile ag Údaráis Áitiúla ag féachaint le feabhas a chur ar cháilíocht an 
tsoláthair uisce. Tá fóirdheontas ar fáil freisin do bhaill ghrúpscéimeanna poiblí agus 
príobháideacha araon chun cabhrú le costais riartha na scéimeanna. 
 
Clúdaítear dhá earnáil sa Chlár Uisce Tuaithe i gContae na Mí, is iad sin grúpscéimeanna agus 
scéimeanna beaga. Tá earnáil ghníomhach grúpscéime sa Mhí agus roinnt mhaith scéimeanna dá 
leithéid forbartha le cúig bliana anuas ina mbíonn leathnú na soláthairtí poiblí chuig pobail tuaithe i 
gceist de ghnáth. Is é atá i gceist sna scéimeanna beaga ná feabhsuithe bonneagair riachtanacha 
ar sheirbhísí uisce agus tá 50 scéim dá leithéid tugtha chun críche le cúig bliana anuas. 
 
7.6.3 Caomhnú Uisce 
 
Tá Caomhnú Uisce ríthábhachtach maidir le húsáid inbhuanaithe acmhainní uisce. Seachas 
buntáistí comhshaoil, is malairt gheilleagrach inmharthana é ar chaiteachas caipitil ar sholáthar 
bonneagair nua soláthar uisce breise a sheachadadh trí rialú sceite agus trí bhainistíocht ar chórais 
soláthair chuí. 

 
Cuireadh tús le ‘Tionscadal Caomhnaithe Uisce Uile-chontae na Mí’ i mí na Samhna 2005 le maoiniú 
€18m. Bhí rath suntasach ar an tionscadal sin. Aimsíodh breis agus 5,000 sceitheadh agus 
rinneadh iad a dheisiú agus tá uisce gan tásc laghdaithe ó 58% go 34%. Méadaíodh cumas an 
tsoláthair uisce go mór leis na hoibreacha feabhsúcháin.   

 
Táirgeadh Tuarascáil Straitéise Phríomhlíonra Uisce Chontae na Mí in 2011 agus áirítear 4 chéim 
inti (céim 2-5) ar chostas measta €25m le haghaidh thart ar 128km de phríomhlíonra uisce 
fabhtach a athsholáthar/athshlánú.    Rinneadh thart ar 14km de phríomhlíonra fabhtach mar aon 
leis na píopaí naisc gaolmhara, in 8 láthair faoi seach sa Chontae, a athsholáthar faoi Chéim 1 a 
bhí ina réamh-chéim ar tugadh chun críche í in 2012 ar chostas dar luach thart ar €3.6m. 
Cuimsíodh Céim 1 i gClár Infheistíochta na Seirbhísí Uisce 2010-2013. 

 
Ba cheart go gcuirfear tús le tógáil Chéim 2, atá cuimsithe i gClár Infheistíochta na Seirbhísí Uisce 
2010-2013, faoi dheireadh 2012 agus bainfidh sé le athsholáthar/athshlánú thart ar 43km de 
phríomhlíonra uisce fabhtach ar chostas measta €8.2. Táthar ag súil go dtabharfar tógáil Chéim 2 
chun críche in 2014.  
 
7.6.4 Monatóireacht Uisce 
 
Déileáiltear leis sin sa Chuid maidir le Cáilíocht Uisce sa phlean seo. (Féach Cuid 7.14) 
 

 
7.7 Dul Chun Cinn  
 
Tá Comhairle Contae na Mí i gcomhar le heagraíochtaí eile agus le hÚdaráis Áitiúla sa réigiún ag 
obair le tamall chun soláthar seirbhísí uisce agus diúscartha dramhaíola a fheabhsú ar fud an 
Chontae. Tugadh roinnt pleananna agus tionscadal éagsúla chun críche le roinnt mhaith blianta nó 
tá siad á dtabhairt chun críche: 
 

 Rinneadh dhá Chlár Infheistíochta Seirbhísí Uisce a chur i bhfeidhm ó ghlacadh Phlean 
Forbartha an Chontae 2007-2013. Tá achoimre i bPlean Seirbhísí Uisce 2010 ar 
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phleananna straitéiseacha reatha le haghaidh soláthar uisce, fuíolluisce, uisce draenála 
agus stoirme arna bhforbairt le fiche nó tríocha bliain anuas.  

 
 Faoi mar atá luaite sa chuid roimhe seo, rinne an Chomhairle dul chun cinn i seachadadh 

roinnt tionscadal seirbhísí uisce trí chur chun feidhme leanúnach Chlár Infheistíochta na 
Seirbhísí Uisce. Áirítear le tionscadail dá leithéid Scéim Soláthair Uisce Chnoc an Línsigh, 
Scéim Athsholáthar Phríomhlíonra Uisce Stroighin-Aispeiste na hUaimhe – Céim 2, Méadú 
ar Ionad Cóireála Uisce Bhaile Átha Troim, Scéim Méadaithe Uisce Choill Droch, Scéim 
Soláthair Uisce na hUaimhe & na Mí Láir – Conradh 2 & 3, Méadú ar an Ráth, Scéim 
Soláthair Uisce Dhún Seachlainn, Scéim Séarachais Chill Dhéagláin/Ráth Tó/Cill Bhríde 
Chéim 2, Scéimeanna Séarachais le haghaidh Bhaile Átha Buí, Dhún Uabhair, Dhamhliag, 
Cill Chluain, Chill Mhaighneann, Chill Táile, Mhaigh nEalta, Ráth Chairn, Ráth Moliain agus 
Chnoc an Línsigh.  Cuireadh ar aghaidh Tionscadal Caomhnaithe Uisce na Mí agus 
laghdaíodh an t-uisce gan tásc go 35% dá réir 

 
 Dheimhnigh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 16 údarú fuíolluisce agus 

rinne an Ghníomhaireacht 11 cheadúnas um údarú fuíolluisce a dhámhachtain. Dámhfaidh 
an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 13 cheadúnas scaoilte bhreise i rith 2012. 

 
 Glacadh Pleananna Bainistíochta Abhantraí an Oirthir, Loch nEathach/an Bhanna agus 

Dhúiche Abhantraí Shionainne (2009-2015).  Leagtar amach clár mionsonraithe beart sna 
Pleananna chun cuspóirí na Creat-Treorach Uisce a bhaint amach.  

 
 Dámhadh Dámhachtain an Chósta Ghlaise ar thrá Bhaile Uí Mhornáin in 2011. 

 
 Mar fhreagairt ar ardleibhéil an riosca tuilte atá ann cheana i Limistéar Fhine Gall/Oirthear 

na Mí, choimisiúnaigh Comhairle Contae na Mí, i gcomhpháirt le hOifig na nOibreacha 
Poiblí agus Comhairle Contae Fhine Gall, Staidéar Bainistíochta agus Measúnaithe Riosca 
Tuilte Fhine Gall/Oirthear na Mí (FEM FRAMS), staidéar bainistíochta agus measúnaithe 
riosca tuilte bunaithe ar dhobharcheantar ina bhfuil fiche a trí abhainn agus sruth. 

 
 Glacadh Plean Móréigeandála Údaráis Áitiúla na Mí (Meitheamh 2011), de réir an Chreat 

Náisiúnta maidir le Bainistiú Éigeandála ionas gur féidir freastal ar thuilte agus ar rioscaí 
comhshaoil eile.  

 
 
7.8 Dúshláin 
 
D’ainneoin dul chun cinn pleananna agus tionscadal, faoi mar atá leagtha amach thuas, tá roinnt 
dúshlán bonneagair os comhair Údaráis Áitiúla na Mí go fóill maidir le soláthar agus éileamh le 
haghaidh uisce óil ardcháilíochta agus le haghaidh cóireáil uisce óil go háirithe.  
 

 Baineann an príomhdhúshlán ar gá freastal air, maidir le soláthar uisce óil agus cóireáil 
fuíolluisce, le cumas imleor a sholáthar chun freastal ar fhás tionsclaíoch, tráchtála agus 
cónaitheach atá beartaithe don todhchaí agus san am céanna feabhas a chur ar 
éifeachtúlacht na líonraí atá ann cheana agus caomhnú uisce a spreagadh agus cuspóirí na 
Creat-Treorach Uisce á gcomhlíonadh.  

 
 Bíonn seirbhísiú ionaid uirbeacha áirithe sa chontae ag brath, a bheag nó a mhór, ar 

dháileadh an chumais nó na toirte a aontaíodh ó Údaráis Áitiúla chóngaracha. Is deacair 
na seirbhísí sin a sholáthar ar bhonn geilleagrach agus teicniúil, agus dá réir sin bíonn gá 
le réitigh réigiúnacha lena mbaineann comhoibriú na n-údarás áitiúil cóngarach. 

 
 Is gá don chontae foinsí uisce breise, cumas cóireála, stórála agus dáilte a fhorbairt 

d’fhonn slándáil an tsoláthair a chosaint agus foráil a dhéanamh don fhás atá beartaithe i 
leith na todhchaí.  D’fhéadfadh ath-innealtóireacht agus athshamhaltú ar roinnt saoráidí 
uisce agus fuíolluisce an chontae a bheith riachtanach.  
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 Ní mór dul chun cinn a dhéanamh ar fhorbairt Ionad Cóireála Fuíolluisce Réigiúnach 

Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, ar an Sruth Éalaithe Mara agus ar an gcuar-séarach a 
bheidh lonnaithe i gcuid thuaidh Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath ar mhaithe le fás an 
réigiúin sa todhchaí. 

 
 I roinnt cásanna inar ndearnadh bonneagar seirbhísí uisce an chontae a uasghrádú nó a 

athsholáthar, bíonn aga tionscanta ann de thoradh sin le haghaidh forbartha a 
chomhfhreagraíonn do na céimeanna tógála.  

 
 Tá gá le cur chuige inbhuanaithe maidir le bainistiú na seirbhísí riachtanacha 

innealtóireachta agus uisce agus an bhéim á cur ar chaomhnú agus ar úsáid éifeachtúil 
acmhainní. 

 
 Tá sé ríthábhachtach freagairt ar shaincheist an athraithe aeráide agus ar thionchar an 

riosca méadaithe tuilte de dheasca adhaimsire trí bhainistíocht riosca tuilte. Is gá le 
measúnú agus bainistiú ar riosca tuilte maidir le gach gné den Phlean Forbartha mar gheall 
ar athrú aeráide agus riosca tuilte méadaithe de dheasca eachtraí adhaimsire.  

 
 Ó thaobh na bainistíochta dramhaíola de, is é an príomhchuspóir an t-ordlathas dramhaíola 

a chur chun feidhme go hiomlán agus forbairt na hathchúrsála a éascú go háirithe d’fhonn 
úsáid láithreán líonta talún a íoslaghdú. Is sprioc é de Phlean Bainistíochta Réigiúnach an 
Oirthuaiscirt méid na dramhaíola atá á cur i láithreáin líonta talún a laghdú go 18% faoi 
2015/2016. 

 
 
7.9 Measúnú Riachtanais Seirbhísí Uisce 
 
Tá liosta rangaithe de 31 tionscadal oibreacha caipitil maidir le seirbhísí uisce sonraithe sa 
Mheasúnú Riachtanas ar Sheirbhísí Uisce na Mí agus costas iomlán measta €250.2 milliún luaite leo 
agus aithnítear gur gá infheistíocht shuntasach a chur iontu idir an ghearrthéarma agus an 
mheántéarma, d’fhonn aghaidh a thabhairt ar easnaimh bhonneagair thromchúiseacha agus foráil 
á déanamh san am céanna le haghaidh chur chun cinn agus fhorbairt inbhuanaithe Chontae na Mí. 
Socraíodh dáileadh €187.7m le haghaidh na Mí i gClár Infheistíochta na Seirbhísí Uisce 2010-2013 
agus níor áiríodh ach 6 cinn den 31 scéim atá liostaithe sa Mheasúnú Riachtanais Seirbhísí Uisce ar 
glacadh leis. Dá réir sin, tá sé ríthábhachtach go ndéantar tionscadail in ord tosaíochta.  
 
Cuspóirí Straitéiseacha 
 
Tá sé mar chuspóir straitéiseach ag Comhairle Contae na Mí:  
 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: SEIRBHÍSÍ UISCE 1 Chun riachtanais an Chontae maidir leis an 

mbonneagar soláthair uisce agus leis an mbonneagar bailithe agus cóireála 
fuíolluisce a chur chun cinn trí athbhreithniú a dhéanamh ar Mheasúnú Riachtanais 
Seirbhísí Uisce, de réir mar is gá, agus trí chur chun feidhme Chlár Infheistíochta 
na Seirbhísí Uisce, an Chláir Uisce Tuaithe agus an Chláir Caomhnaithe Uisce.  

 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: SEIRBHÍSÍ UISCE 2 Soláthar uisce agus bonneagar cóireála agus 

bailithe fuíolluisce an Chontae a fheabhsú agus a shíneadh chun freastal ar na 
leibhéil fáis atá beartaithe, i rith shaolré an phlean seo, d’fhonn forbairt a éascú. 

 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: SEIRBHÍSÍ UISCE 3 Soláthar na dtionscnamh uisce, cóireála fuíolluisce 

agus bainistíochta fuíolluisce a dhaingniú chun freastal ar fhás geilleagrach agus 
cónaitheach inbhuanaithe an Chontae amach anseo, de réir na Straitéise 
Lonnaíochta agus na Straitéise Lárnaí agus i gcomhairle leis na gníomhaireachtaí 
reachtúla agus leis na hÚdaráis Áitiúla chóngaracha. 
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CUSPÓIR STRAITÉISEACH: SEIRBHÍSÍ UISCE 4 Na saoráidí uisce agus fuíolluisce atá ann cheana 

a uasghrádú, áit a bhfuil easnamh ann, d’fhonn na Rialacháin Uisce Óil, na 
Treoracha/Rialacháin maidir le Fuíolluisce Uirbeach, na rialacháin maidir le 
ceadúnas doirte san uisce agus Creat-Treoir Uisce an AE, nó aon leasú ina leith 
amach anseo, a chomhlíonadh.  

 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: SEIRBHÍSÍ UISCE 5 Plean Straitéiseach um Sheirbhísí Uisce a fhorbairt 

faoi Chuid 36 den Acht um Sheirbhísí Uisce 2007, d’fhonn a áirithiú go bhfuil 
soláthar cuí d’uisce óil agus cóireáil chuí ar fhuíolluisce ann chun freastal ar 
riachtanais reatha agus sa todhchaí maidir le riachtanais forbartha sa Chontae. 

 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: SEIRBHÍSÍ UISCE 6 Tacú le forbairt de phrótacal comhaontaithe 

agus/nó socruithe eile idir na húdaráis áitiúla i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath 
chun dáileadh barrmhaith seirbhísí sláintíocha agus eile a áirithiú le haghaidh 
infheistíochtaí tosaíochta.  

 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: SEIRBHÍSÍ UISCE 7 Measúnacht Iomchuí ar na héifeachtaí suntasacha 

a bheadh ag tograí ar láithreáin Natura 2000 de réir Airteagal 6(3) de Threoir an 
CE maidir le Gnáthóga i dtaobh tograí chun uisce a astarraingt as láithreáin Natura 
2000.  

 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: SEIRBHÍSÍ UISCE 8 Áirithiú go bhfeidhmítear ionaid cóireála fuíolluisce 

trína ndéantar sceitheadh i ndobharcheantar na Bóinne nó i láithreáin chósta 
Natura 2000 de réir na gceadúnas sceite fuíolluisce / na ndeimhnuithe údaraithe 
lena mbaineann, d’fhonn cáilíocht uisce a chosaint.  

 
 
7.10 Soláthar Uisce 
 
Faoi láthair soláthraíonn Comhairle Contae na Mí thart ar 45,000 méadar ciúbach d’uisce óil gach lá 
trí 20 scéim soláthar príomhlíonra uisce agus trí phríomhlíonra dáilte uisce de thart ar 1,800km.  
Allmhairítear uisce do Dhún Búinne, do Chluain Aodha agus do Chill Chluain ó Chomhairle Contae 
Fhine Gall. Déantar freastal ar phurláin Dhroichead Átha sa Mhí, ar na sráidbhailte cósta, ar 
Dhamhliag, ar Steach Maoilín agus ar Bhaile an Cheantaigh go príomha trí allmhairiú ó Chomhairle 
Contae Lú. Bíonn allmhairithe beaga uisce ann ó Chill Dara, ón gCabhán agus ón Iarmhí chun 
freastal ar Mulhussey/ar Chill Choca, ar Ballinaclose agus ar Galboystown faoi seach. 
 
Soláthraítear na hacmhainní soláthair uisce sa Mhí trí astarraingt uisce dromchla nó screamhuisce 
.i. ó aibhneacha, ó locha agus ó thollphoill. Agus teorainneacha i gceist le leibhéil na 
hastarraingthe ó fhoinsí uisce dromchla laistigh den Chontae, beidh spleáchas níos mó ar 
screamhuisce chun freastal ar an éileamh méadaitheach, go háirithe in oirthear an chontae.  
 
Bhí agus beidh ról lárnach i gcónaí ag Caomhnú Uisce trí rialú gníomhach ar sceitheadh, trí 
bhainistiú ar an éileamh agus trí bhainistiú ar an mbrú maidir leis an éileamh ar uisce óil a laghdú, 
agus dá réir sin leibhéal na seirbhíse trí na príomhlíonraí uisce do na custaiméirí atá ann cheana sa 
chontae a fhorbairt agus a fheabhsú a thuilleadh. 
 
 
7.11 Cóireáil ar Dhraenáil Bhréan agus ar Chóireáil Fuíolluisce 
 
Agus breis ar 40 ionad cóireála fuíolluisce agus thart ar 1,000km de líonra séaraigh i gceist, 
bailíonn agus cóireálann Comhairle Contae na Mí an fuíolluisce ó thromlach na n-ionad uirbeach 
laistigh den Chontae. Scaoiltear fuíolluisce ó Chill Dhéagláin, ó Ráth Tó, ó Chill Bhríde, ó Dhún 
Búinne agus ó Chluain Aodha isteach go Baile Átha Cliath áit a ndéantar é a chóireáil.  Cóireálann 
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Comhairle Contae na Mí an fuíolluisce ó Dhroichead Chill Sheanaigh, i gContae Chill Dara ag an 
ionad cóireála ag an mBóthar Buí. 
 
Lasmuigh de na príomhbhailte agus de na sráidbhailte, is trí umair sheipteacha aonair agus trí 
chórais dílsithe is mó a dhéantar camras a dhiúscairt. Rinneadh iad sin a shainaithint mar fhoinse 
fhéideartha truaillithe sna huiscí dromchla agus sa screamhuisce.  D’fhógair an rialtas le déanaí 
córas nua clárúcháin agus rialacháin le haghaidh umair sheipteacha, agus cuirfear an córas nua 
chun feidhme i rith 2012.    
Tá líon mór sruthchúrsaí ina scaoileann Comhairle Contae na Mí eisilteach cóireáilte iontu óna 
hionaid cóireála fuíolluisce bhardasacha agus ina scaoiltear sileadh eisiltigh trádála de réir mar atá 
ceadúnaithe ag an Roinn Seirbhísí Comhshaoil agus Uisce i gComhairle Contae na Mí. Ní mór 
cumas comhshamhlaithe na sruthchúrsaí sin a chosaint chun an Chreat-Treoir Uisce a 
chomhlíonadh agus chun forbairt laistigh den chontae sa todhchaí a éascú. 
 
Aithníonn an Chomhairle go mb’fhéidir go mb’fhiú iniúchadh a dhéanamh ar an bhféidearthacht go 
mbainfí athúsáid as uisce cóireáilte ó ionaid cóireála fuíolluisce chun críocha tairbheacha m.sh. 
talmhaíocht agus uisciú tírdhreacha, próisis thionsclaíocha, sruthlú leithris srl.   
 
7.11.1  Staidéar Draenála Straitéiseach Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 
 
Tá forbairt agus forleathnú chórais draenála fuíolluisce agus uisce dromchla an Chontae 
ríthábhachtach d’fhorbairt inbhuanaithe an Chontae sa todhchaí agus d’fheabhsú na cáilíochta 
uisce sa limistéar. Chuir an Chomhairle, in éineacht le hÚdaráis Áitiúla eile i réigiún Mhórcheantar 
Bhaile Átha Cliath, staidéar mór i gcrích faoi na riachtanais draenála do réigiún uile Bhaile Átha 
Cliath don tréimhse go dtí 2031 agus ina dhiaidh. Cuireadh tús leis an staidéar sin, Staidéar 
Straitéiseach Draenála Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath in 2001 chun anailísiú a dhéanamh ar an 
gcóras draenála atá ann cheana i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, lena n-áirítear Oirdheiscirt na Mí 
(Cill Dhéagláin, Ráth Tó, Cill Bhríde, Dún Búinne agus Cluain Aodha) agus chun moltaí a dhéanamh 
maidir le beartais agus riachtanais draenála na todhchaí. Ceann de phríomhspriocanna 
inghnóthaithe an tionscadail is ea moltaí le haghaidh an bhonneagair draenála réigiúnaigh chun 
freastal ar an bhforbairt go dtí 2031.  
 
Breithníodh ocht straitéis mhalartacha mar chuid den staidéar, mar iarracht chun srianta cóireála 
fuíolluisce a réiteach agus a dhíothú. Tá na straitéisí sin leagtha amach go mion sa ‘pháipéar bán’. 
Mar chuid den rogha is fearr i ndeireadh na dála, measadh go mbeadh Ionad Cóireála Fuíolluisce 
nua (chun freastal ar 850,000 daoine) i gContae Bhaile Átha Cliath Thuaidh agus líonra píopaí 
coimhdeach agus stáisiúin pumpála ar an slí is inbhuanaithe don todhchaí. Thógfadh an t-ionad 
cóireála réigiúnach nua sin eisilteach ó limistéir Bhaile Átha Cliath Theas, Fhine Gall Thiar agus 
oirdheiscirt na Mí (Cill Dhéagláin, Ráth Tó, Cill Bhríde, Dún Búinne agus Cluain Aodha).  
 
Tá pleanáil agus réamhdhearadh an ionaid cóireála fuíolluisce réigiúnaigh nua agus an chuar-
séaraigh á chur chun cinn ag Comhairle Contae Fhine Gall, ós é an t-údarás cinn thar ceann na 
seacht n-údarás áitiúil i mórcheantar Bhaile Átha Cliath (an Mhí san áireamh) ionas go mbeidh an 
t-ionad agus an séarach ann faoi 2020, an dáta faoina bhfuiltear ag tuar go mbeidh úsáid iomlán á 
baint as uaschumas ionad cóireála mhórcheantar Bhaile Átha Cliath atá ann cheana ag an Rinn. 
Beidh gá le maoiniú suntasach a leithdháileadh mar gheall ar rannpháirtíocht Chomhairle Contae 
na Mí sa rannpháirtíocht seo.  
 
 
7.12 Tús áite a thabhairt d’Infheistíocht in Uisce agus i bhFuíolluisce 
 
Faoi mar atá luaite sna codanna roimhe seo, is dúshlán fíor-shuntasach é don Roinn Seirbhísí Uisce 
& Comhshaoil agus don Roinn Pleanála i gComhairle Contae na Mí na seirbhísí uisce agus draenála 
a sholáthar chun freastal ar an bhfás atá tuartha i leith na todhchaí.  Ina theannta sin, bíonn 
seirbhísiú ionad uirbeach áirithe in Oirdheiscirt an chontae (Cill Dhéagláin, Dún Búinne/Thuaidh, 
Dún Búinne/Cluain Aodha, Ráth Tó, Dún Seachlainn agus Cill Choca) agus le hais an cósta thoir 
(Púrláin Dhroichead Átha, Baile an Bhiataigh, Bóthar na hInse, Baile Uí Mhornáin Thoir, Domhnach 
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Chearnaigh agus Baile Iúiliáin) ag brath, a bheag nó a mhór, ar dháileadh an chumais nó na toirte 
a aontaíodh ó Údaráis Áitiúla chóngaracha. Dá réir sin, tá dúshláin i gceist leis an soláthar seirbhísí 
maidir lena bhforbairt leanúnach, mar a bhí i gcónaí. Is deacair na seirbhísí sin a sholáthar ar 
bhonn geilleagrach agus teicniúil, agus dá réir sin bíonn gá le réitigh réigiúnacha agus féideartha 
eile, lena mbaineann comhoibriú na n-údarás áitiúil cóngarach. 
 
Tá fás na lonnaíochtaí de réir na Straitéise Lárnaí, na Straitéise Lonnaíochta agus na Straitéise 
Geilleagraí ríthábhachtach chun cuspóirí forbartha straitéisí an Phlean Forbartha seo a bhaint 
amach. Tá sé ríthábhachtach go mbeidh fáil i gcónaí ar acmhainní uisce na hAbhann Duibhe, agus 
níos tábhachtaí fós, na Bóinne, le haghaidh fhorbairt inbhuanaithe leanúnach na n-ionad sin. Is é a 
bheidh i gceist leis sin ná na saoráidí atá ann cheana atá ag freastal ar na hionaid sin a uasghrádú, 
faoi réir an t-airgeadas riachtanach a bheith ar fáil. Tá forbhreathnú den fhoráil seirbhíse reatha 
sna Bailte Móra Fáis ainmnithe .i. Bailte Móra Fáis I (Purláin na hUaimhe & Droichead Átha) agus II 
(Dún Búinne) leagtha amach i bpáipéar cúlra dar teideal ‘Soláthar Seirbhísí Uisce i bPurláin na 
hUaimhe, Dhroichead Átha agus Dhún Búinne.’ 
 
Má tá Comhairle Contae na Mí chun an straitéis forbartha atá sa Phlean Forbartha a chur i 
bhfeidhm, is léir ón anailís sa pháipéar sin gur cheart aghaidh a thabhairt ar na srianta atá ar an 
tseirbhís uisce a mbíonn tionchar acu ar Dhroichead Átha agus ar Dhún Búinne. Ina theannta sin, 
is é an beartas atá glactha ag Comhairle Contae na Mí, de réir mar atá cuimsithe sa Phlean 
Corparáideach, féachaint ar an spleáchas ar Údaráis chóngaracha le haghaidh bhonneagar na 
seirbhísí uisce criticiúla a laghdú, go háirithe maidir le cóireáil agus diúscairt fuíolluisce. Is léir go 
bhfuil réiteach réigiúnach de dhíth chun freastal ar na riachtanais sa mheántéarma agus san 
fhadtéarma sa limistéar straitéiseach seo de Chontae na Mí.  Glactar leis go bhfuil réiteach na 
n-easnamh fuíolluisce ag brath go príomha ar fhorfheidhmiú na moltaí atá sa Staidéar Draenála 
Straitéiseach agus, go háirithe sa ghearrthéarma, ar dhúbláil Shéarach 9C chuig Baile Bhlainséir. 
 
Beidh impleachtaí i gceist maidir le hinfheistíocht i soláthar an bhonneagair uisce agus fuíolluisce 
amach anseo mar gheall ar an togra chun Uisce Éireann a bhunú.  
 
 
7.13 Socruithe Seirbhísí Uisce Eatramhacha agus Buana 
 
D’fhéadfadh easpa nó neamhleorgacht na seirbhísí uisce agus fuíolluisce moill a chur ar fhorbairt 
agus ar leathnú roinnt ionaid lonnaíochta i gContae na Mí. Ní bhfaighidh mórán de na bailte agus 
de na sráidbhailte sin maoiniú náisiúnta chun na seirbhísí sin a chur ar fáil laistigh de shaolré an 
Phlean Forbartha seo. D’fhonn cuid de na deacrachtaí sin a shárú, tá sé molta ag Comhairle 
Contae na Mí go dtabharfar isteach roinnt tionscnamh lena gceadófaí solúbthacht i soláthar na 
n-oibreacha uisce agus cóireála camrais ar scála beag i mbailte agus sráidbhailte, de réir mar is 
cuí, ina bhfuil saoráidí cóireála imleora in easnamh. 
   
Ní fhéachfaidh Comhairle Contae na Mí ar sholáthar dá leithéid ach amháin sa chás go bhfuil 
maoiniú caipitil chun réiteach buan a fheidhmiú curtha san áireamh i gClár Infheistíochta na 
Seirbhísí Uisce nó nuair a bheidh maoiniú caipitil san áireamh i gClá(i)r Infheistíochta na Seirbhísí 
Uisce ina dhiaidh sin laistigh de shaolré Phlean Forbartha an Chontae seo i dtuairim na Comhairle, 
faoi réir na himthosca comhshaoil a chomhlíonadh. Ní fhéachfar ar sholáthar sealadach dá leithéid 
ach amháin i láithreacha a chloíonn leis na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach de réir mar atá 
leagtha amach i sa straitéis lonnaíochta, sa straitéis gheilleagrach agus sa straitéis lárnach sa 
Phlean Forbartha seo. 
 
Sa chás go bhfuil maoiniú caipitil chun réiteach buan a fheidhmiú curtha san áireamh i gClár 
Infheistíochta na Seirbhísí Uisce nó nuair nach dóchúil é go mbeidh maoiniú caipitil san áireamh i 
gClá(i)r Infheistíochta na Seirbhísí Uisce ina dhiaidh sin laistigh de shaolré Phlean Forbartha an 
Chontae seo i dtuairim na Comhairle, breithneoidh  Comhairle Contae na Mí  moltaí chun réitigh 
bhuana a chur ar fáil. Beidh breithniú réiteach dá leithéid teoranta do chásanna ina n-éascaíonn 
siad fás daonra agus / nó geilleagrach suntasach de réir chuspóirí an Phlean Forbartha Contae seo 
agus sa chás ina bhfuil scála agus láthair fáis dá leithéid amhlaidh agus gur féidir réitigh 
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inbhuanaithe bhuana ardcháilíochta a sheachadadh ar bhonn féideartha agus inacmhainne chun 
sástacht na Comhairle. 
 
I ngach cás: 

 Ní mór d’fhorbróirí costas iomlán na réiteach eatramhach a íoc, gan tobhaigh a sheach-
chur. 

 Ní chuirfidh réitigh isteach ar bhaint amach chuspóirí na Creat-Treorach Uisce 
 Is fearr réitigh bunaithe ar limistéar seachas ar shuíomh; agus 
 Maidir le réitigh soláthair uisce,  

 ní mór leorgacht agus inbhuanaitheacht na foinse uisce atá molta a chruthú; 
 ní mór an fhoinse a chosaint; 
 ní foláir nó go gcomhlíonfaidh an t-uisce arna tháirgeadh ceanglais na Rialachán Uisce 

Óil;  
 tá sé ríthábhachtach go ndéanfar foráil maidir le slándáil an tsoláthair agus riachtanais 

comhraicthe dóiteáin, agus; 
 beidh comhaontuithe oibriúcháin agus cothabhála, bannaí srl riachtanach. 

 
Beartais 
 
Tá sé mar bheartas ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 1 Leanúint le forbairt agus le huasghrádú an chórais soláthair uisce 

d’fhonn a chinntiú go bhfuil soláthar uisce píopaí atá cuí, inbhuanaithe agus 
geilleagrach ar cháilíocht oiriúnach ar fáil d’úsáid teaghlaigh, tráchtála, 
tionsclaíoch, sábháilteacht dóiteáin agus d’úsáidí eile de réir na straitéise 
lonnaíochta, na straitéise geilleagraí agus na straitéise lárnaí atá aitheanta sa 
Phlean seo agus faoi réir ag an airgeadas a bheith ar fáil. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 2 Na foinsí screamhuisce agus uiscígh atá sa chontae faoi láthair a 

chosaint agus a fhorbairt i slí inbhuanaithe, agus forbairt a rialú i slí atá i 
gcomhréir le bainistiú cuí na n-acmhainní sin. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 3 Feasacht agus rannpháirteachas an phobail i mbearta maidir le 

caomhnú uisce ag teaghlaigh, ag gnóthaí agus ag tionscail a chur chun cinn. 
 

BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 4 Leanúint leis an gClár Caomhnaithe Uisce agus lena fhorbairt a 
thuilleadh, d’fhonn acmhainní luachmhara a chaomhnú trí sceitheadh a laghdú. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 5 Comhoibriú leis an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, 

Comhairle Contae Lú agus le Comhairle Buirge Dhroichead Átha i gcur chun 
feidhme na bpríomhchinntí agus na bpríomhmholtaí i dTuarascáil Scéim 
Feabhsaithe Uisce Oirthear na Mí, Lú Theas & Dhroichead Átha (Iúil 2009), maidir 
le scéim soláthair uisce chun na riachtanais uisce ionchais a chomhlíonadh chun 
freastal ar an limistéar sin. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 6 Leas a bhaint as an soláthar uisce atá ann faoi láthair i modh 

éifeachtúil agus cóir agus chun leasa phleanáil chuí agus fhorbairt inbhuanaithe an 
Chontae. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 7 Áirithiú a dhéanamh i gcás na bhforbairtí go léir a bhfuil 

príomhlíonra poiblí ar fáil iontu, nó ar dhócha go mbeidh príomhlíonra poiblí ar fáil 
iontu, go mbeidh sé ina cheangal go ndéanfar an fhorbairt a nascadh leis an 
bpríomhlíonra. 
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BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 8 Comhoibriú agus comhairle a thabhairt i soláthar na 
ngrúpscéimeanna uisce sa Chontae. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 9 Iarracht a dhéanamh acmhainní uisce a fháil do Chontae na Mí de 

dhroim aon tionscadail ina soláthrófaí uisce do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath ón 
tSionainn nó ó aon fhoinse uisce eile.  

 
Cuspóirí  
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 1 Spleáchas Chomhairle Contae na Mí ar bhonneagar seirbhísí uisce 

d’Údaráis Áitiúla chóngaracha a laghdú chun freastal ar na riachtanais forbartha 
thuartha do Dhroichead Átha agus na Purláin thart timpeall air, agus d’ionaid 
uirbeacha sa Mhí Thoir agus san Oirdheisceart. 

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 2 Clár Infheistíochta na Seirbhísí Uisce 2010-2013 agus Cláir 

Infheistíochta uile na Seirbhísí Uisce ina dhiaidh sin a chur chun feidhme. 
 

CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 3 Leanúint le huasghrádú agus le hathshlánú na bpríomhlíonraí 
uisce agus Céim 2 go Céim 5 de Thionscadal Caomhnaithe Uisce Uile-chontae na 
Mí a chur chun feidhme – Straitéis Athshlánaithe Príomhlíonra Uisce Uile-chontae 
na Mí.  

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 4 Leanúint leis an tiomantas maidir le caomhnú uisce agus laghdú 

síltí agus sceite ó na córais soláthair uisce go dtí an leibhéal is ísle agus is féidir 
agus cuspóir ann uisce gan tásc a laghdú go níos lú ná 30% i rith shaolré an 
Phlean seo d’fhonn éifeachtúlacht agus inbhuanaitheacht a bhaint amach. 

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 5 Praghsáil uisce a fheidhmiú de réir na mbeartas praghsála uisce 

faoi mar atá glactha.  
 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 6  Bearta a chur chun feidhme faoin gClár Uisce Tuaithe d’fhonn 

cáilíocht, iontaofacht agus éifeachtúlacht na soláthairtí uisce do lucht cónaithe na 
tuaithe a fheabhsú. 

 
Beartais 
 
Tá sé mar bheartas ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 10 Éascú a dhéanamh ar sholáthar na gcóras cóireála agus bailithe 

fuíolluisce cuí chuig na bailte agus sráidbhaile go léir sa Chontae chun freastal ar 
dhaonraí atá ann cheana agus a bheidh ann sa todhchaí de réir na Straitéise 
Lonnaíochta agus na Straitéise Lárnaí atá sainaitheanta sa Phlean seo, i gCreat-
Treoir Uisce 2000, i gClár Infheistíochta na Seirbhísí Uisce agus de réir mar a 
bheidh airgeadas ar fáil, agus cáilíocht uiscí dromchla, screamhuisce agus uiscí 
inbhir agus cósta na Mí á feabhsú dá réir; 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 11 Cumas cóireála breise a fhorbairt in ionaid atá ann cheana áit ar 

gá fás inbhuanaithe beartaithe a éascú. 
 

BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 12 Tograí a bhreithniú de réir Shocruithe na Seirbhísí Uisce 
Eatramhacha agus Buana faoi mar atá leagtha amach sa Phlean Forbartha le 
haghaidh ionad ina bhfuil easpa saoráidí cóireála oiriúnacha agus sa chás nach 
gcuireann an soláthar de shaoráid/chóras dá leithéid isteach ar stádas cáilíochta 
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an uisce ghlactha de réir mar atá riachtanach faoin gCreat-Treoir Uisce. Ní 
fhéachfar go ginearálta ar sholáthar sealadach dá leithéid ach amháin i láithreacha 
a chloíonn leis na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach de réir mar atá leagtha 
amach i sa straitéis lonnaíochta, sa straitéis gheilleagrach agus sa straitéis lárnach 
sa Phlean Forbartha seo.  

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 13 Comhoibriú leis an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, 

le húdaráis chóngaracha agus le gníomhaireachtaí reachtúla eile leanúint leis an 
bhforbairt agus leis an bhfeabhsú inbhuanaithe de na córais cóireála fuíolluisce ar 
fud an Chontae chun freastal ar riachtanais draenála ionchais an Chontae agus 
chun comhlíonadh leanúnach a bhaint amach maidir le ceanglais na gceadúnas 
sceite agus na ndeimhnuithe údaraithe de réir mar atá ceadaithe ag an 
nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 14 Na beartais atá forbartha do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath i 

Staidéar Draenála Straitéiseach Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath a chur chun 
feidhme agus áirithiú a dhéanamh go gcloífidh na forbairtí go léir leis na beartais 
de réir mar atá sainithe i Staidéar Draenála Straitéiseach Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath.                         

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 15 Comhoibriú leis na hÚdaráis Pleanála chóngaracha chun cumas 

seirbhísí a mhéadú de réir mar is gá, go háirithe maidir le Scéim Cóireála 
Fuíolluisce Dhroichead Átha agus scéim fuíolluisce Chill Choca/Mhaigh Nuad (.i. 
scéim séarachais íochtair Ghleann na Life)  chun lonnaíochtaí a sheirbhísiú in 
Oirthuaisceart na Mí agus i bPurláin Chill Choca agus Mhaigh Nuad sa Mhí. 
Iniúchadh comhpháirteach a dhéanamh freisin ar thograí maidir le 
huasghrádú/síneadh breise ar na hionaid cóireála chun foráil a dhéanamh le 
haghaidh réiteach fadtéarma ar chóireáil fuíolluisce i réigiún an oirthuaiscirt. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 16 Leas a bhaint as an gcumas atá dáilte don Mhí Thoir ó Ionad 

Cóireála Uisce Dhroichead Átha i modh éifeachtach agus cóir agus chun leasa 
phleanáil chuí agus fhorbairt inbhuanaithe an limistéir. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 17 A áirithiú go bhfuil rochtain ag na forbairtí nua go léir ar chórais 

draenála shásúla nó go ndéanfar córais draenála shásúla a chur ar fáil dóibh ar 
mhaithe le sláinte phoiblí agus chun truailliú na n-uiscí dromchla agus 
screamhuisce a sheachaint. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 18 Foráil a dhéanamh le haghaidh na líonraí draenála uisce bhréin 

agus uisce dromchla a dheighilt agus chun an líonra draenála a uasghrádú ionas 
go laghdófar sceitheadh séaraigh bhréin le haghaidh cóireála trí mhíchónaisc agus 
insíothlú d’uisce dromchla a shainaithint agus a bhaint.  

 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 7 Éileamh ar fhorbairtí nua go ginearálta foráil a dhéanamh le 

haghaidh líonraí draenála uisce bhréin agus uisce dromchla laistigh den suíomh 
feidhmithe a dheighilt.  

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 8 Féachaint chuig treoirthionscadail a chur chun feidhme laistigh de 

shaolré an Phlean Forbartha, Nós Imeachta Laghdaithe 
Insreabhaidh/Insíothlaithe/Eis-síothlaithe a fhorbairt chun sreabhadh insreabhaidh, 
insíothlaithe agus eis-síothlaithe a laghdú go leibhéil gheilleagracha sa tslí is 
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éifeachtaí ó thaobh costais de agus chun clár córasach d’oibreacha athshlánaithe a 
fhorbairt ar fud an Chontae. 

 
 
7.14 Cáilíocht an Uisce 
 
Tá comhshaol uisceach ilghnéitheach saibhir i gContae na Mí lena n-áirítear cósta, aibhneacha, 
srutháin, locha agus uiscí inbhir (uiscí dromchla) agus screamhuiscí (uisce faoi thalamh). Tá 
Uiscebhealaí na Canála Ríoga agus Chanáil na Bóinne mar chuid den chomhshaol seo chomh 
maith. Is acmhainn gheilleagrach, áineasa, éiceolaíoch agus aeistéitiúil thábhachtach don Chontae 
atá iontu sin le chéile.   
 
Tá an comhshaol uisce seo íogair d’fhormhór na gcineálacha forbartha. Is féidir cur isteach air go 
díreach, mar shampla trí mheán oibreacha innealtóireachta abhann agus astarraingt uisce le 
haghaidh tomhaltais, agus go hindíreach araon, mar shampla trí thruailliú ó rith chun srutha uisce 
dromchla, agus próisis talmhaíochta agus tionsclaíochta. Tá an Chomhairle freagrach as cosaint na 
n-uiscí go léir sa Chontae. Tá ról ollmhór ag an gcóras pleanála chun cosaint, cothabháil agus 
feabhsú chaighdeán an uisce a chinntiú trí láithriú agus bhainistiú na forbartha.  
 
Tá láithreáin Natura 2000 íogair maidir le hathruithe ar mhéid agus ar cháilíocht an uisce.  
Aithníonn an Chomhairle an tábhacht a bhaineann le stádas caomhnaithe dearfach a chothú maidir 
le speicis agus gnáthóga uisceacha atá ina leasanna cáilitheacha/leasanna caomhnaithe sna 
láithreáin seo.  
 
Cuspóir Straitéiseach 
 
Tá sé mar chuspóir straitéiseach ag Comhairle Contae na Mí:  
 

CUSPÓIR STRAITÉISEACH: SEIRBHÍSÍ UISCE 9 Comhlíonadh caighdeán agus cuspóirí 
comhshaoil a chur chun cinn, ar caighdeáin agus cuspóirí iad a bunaíodh— 

(i) i leith léinseach uisce dromchla, le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Uisce 
Dromchla) 2009; 

(ii) i leith screamhuisce, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Screamhuisce) 2010; 
agus ar caighdeáin agus cuspóirí iad atá ar áireamh i bpleananna bainistíochta 
abhantraí.  

 
 
 
7.14.1  An Chreat-Treoir Uisce 
 
Tá Creat-Treoir Uisce an AE 2000/60/AE á cur i bhfeidhm ar fud na hEorpa, agus léirítear athrú 
intinne maidir le láimhseáil saincheisteanna uisce ann. Cuirtear ceangal ar bhallstáit sa Treoir cosc 
a chur le meath, agus stádas maith ar a laghad a bhaint amach in aibhneacha, i lochanna, in 
inbhir, in uiscí dromchla agus in uiscí cósta faoin mbliain 2015 (faoi réir síntí spriocdhátaí). Tá cur 
chuige aontaithe sa Treoir bunaithe ar an gcoincheap gur tráchtearra nádúrtha luachmhar atá in 
uisce agus nach mór é a chaomhnú agus a rialáil ar chaighdeán níos airde. 
 
Ón uair a glacadh leis an gCreat-Treoir Uisce in 2003, tá Éire roinnte in 8 nDúiche Abhantraí chun 
cabhrú le bainistiú chur i bhfeidhm na Treorach agus na bPleananna um Bainistíocht Abhantraí a 
bhaineann léi a forbraíodh do gach Dúiche Abhantraí. Is iad na pleananna seo an chuid is déanaí 
de shraith tionscnamh lena gcuirtear an Treoir i bhfeidhm in Éirinn. 
 
Tá Contae na Mí suite in 3 Dhúiche Abhantraí éagsúla, is iad sin Dúiche Abhantraí an Oirthir, 
Dúiche Abhantraí na Sionainne agus Dúiche Abhantraí Loch nEathach-an Bhanna. Is Dúiche 
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Abhantraí Idirnáisiúnta í Dúiche Abhantraí Loch nEathach-an Bhanna. Tá Pleananna um 
Bainistíocht Abhantraí 2009-2015 agus clár beart bainteacha á gcur i bhfeidhm ag Comhairle 
Contae na Mí i láthair na huaire mar atá leagtha síos i ngach plean. 
 
Go dtí seo, d’éirigh le Comhairle Contae na Mí cloí leis an gclár arna shainiú ag an AE. Tá 
Comhairle Contae na Mí tiomanta na caighdeáin riachtanacha maidir le cáilíocht an uisce a bhaint 
amach faoi 2015 de réir mar a éilítear faoin gCreat-Treoir Uisce. Tá Pleananna um Bainistíocht 
Abhantraí, arna réiteach de bhun na Creat-Treorach Uisce, i bhfeidhm anois. 
 
7.14.2  Uisce Dromchla 
 
7.14.2.1 Aibhneacha 
 
Tá formhór na Mí (86%) suite i nDúiche Abhantraí an Oirthir (DAO), i dteannta le 13 údarás eile1. 
Tá Dobharcheantar na Níthe, lena n-áirítear Gráinseach na Gaoithe, Ráth Cheannaigh, Baile an 
Chaisleáin, an Obair agus Coill Chill Mhaighneann cuimsithe i nDúiche Abhantraí Loch nEathach na 
Banna ina ndraenáiltear timpeall 10% den Chontae, agus tá an 4% eile den Contae timpeall ar an 
Seanchaisleán cuimsithe i nDúiche Abhantraí na Sionna.  
 
Déanann Comhairle Contae na Mí sampláil ar 25 abhainn san iomlán chun críocha na Creat-
Treorach Uisce ag 85 láthair samplála abhann. Tá an clár monatóireachta oibriúcháin seo mar 
ghné lárnach de threorú chur i bhfeidhm na bPleananna um Bainistíocht Abhantraí agus 
deimhnítear leis cibé acu an bhfuil spriocanna agus cuspóirí na Creat-Treorach Uisce bainte amach 
nó nach bhfuil. 
 
Bunaithe ar na torthaí a fuarthas ón gclár monatóireachta ar cuireadh tús leis in 2006, rinneadh 
roinnt iarratas chun tréimhsí ama a shíneadh i gcás inar measadh nach bhféadfaí cuspóirí bunaidh 
na Creat-Treorach Uisce a bhaint amach. Ceadaíodh roinnt síntí ama toisc nach raibh sé indéanta 
go teicniúil spriocdháta 2015 a bhaint amach. Tugadh síneadh ama go 14 aonad bainistíochta 
uisce san iomlán, go dtí 2021 agus 2027 faoi seach.  
 
In 2011, d’fhoilsigh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil tuairisc chun dáta maidir le 
stádas na Creat-Treorach Uisce bunaithe ar thorthaí monatóireachta don tréimhse (2007-2009). 
Tugtar sonraí maidir le cáilíocht gach dobharlaigh laistigh de gach Dúiche Abhantraí sa tuairisc sin 
ar stádas na Creat-Treorach Uisce.  Ó thaobh uisce dromchla de, tá an Mhí roinnte in 144 
dobharlach abhantraí, 2 dhobharlach locha, 1 dobharlach aistritheach amháin agus 1 dobharlach 
cósta amháin. Ó thaobh stádas screamhuisce de, tá Contae na Mí roinnte in 46 dobharlach 
dromchla. I measc na 144 dobharlach abhann, tá sé ráite sa Tuarascáil ón nGníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil in 2011 go bhfuil stádas maith ag 28 de na dobharlaigh, stádas measartha 
ag 71 díobh, stádas lag ag 33 díobh agus drochstádas ag 12 díobh. 
 
Tá gá le tuilleadh oibre má tá cuspóirí na Treorach le baint amach laistigh de na frámaí ama atá i 
gceist. Tá an tábhacht chéanna ag baint le cáilíocht an uisce a chosaint in áiteanna ina bhfuil 
cáilíocht an uisce go maith. 
  
7.14.2.2 Lochanna 
 
Tá dhá loch i gContae na Mí atá ainmnithe mar lochanna monatóireachta oibriúcháin faoin gCreat-
Treoir Uisce. Is iad sin an Loch Bán agus an tEanach.  Tugtar mionsonraí maidir le torthaí na 
monatóireachta a rinneadh don tréimhse monatóireachta (2007-2009) ar na lochanna ainmnithe i 
dtuarascáil 2011 na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil.  Fuarthas go raibh an cháilíocht 

                                                           
1 Comhairle Contae an Chabháin, Comhairle Buirge Dhroichead Átha, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, 
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Comhairle Contae Fhine Gall, Comhairle Contae Chill Dara, 
Comhairle Contae Lú, Comhairle Contae na Mí, Comhairle Contae Uíbh Fhailí, Comhairle Contae Bhaile Átha 
Cliath Theas, Comhairle Contae na hIarmhí, Comhairle Contae Loch Garman, Comhairle Contae Chill Mhantáin  
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uisce sa dá loch ag stádas maith don tréimhse monatóireachta agus gur chloígh sé le cuspóirí na 
Treorach.  
 
Is soláthar uisce óil atá sa Loch Bán do Limistéar Cheanannais/an tSeanchaisleáin agus dá bhrí sin 
tá an baol ann go dtiocfadh meath ar dhobharlach an Locha Bháin i dtéarmaí na n-éileamh 
hidreolaíoch atá curtha ar an dobharlach seo. Ba cheart an ráta astarraingthe/athlíonta sa 
dobharlach seo a mheas d’fhonn stádas an locha seo a chosaint. 
 
7.14.2.3 Uisce Cósta 
 
Tá Comhairle Contae na Mí freagrach as cáilíocht an uisce snámha ina limistéar agus as 
monatóireacht a dhéanamh ar cháilíocht an uisce snámha agus faisnéis a sholáthar maidir le 
cáilíocht an uisce snámha i rith shéasúr uisce snámha an tsamhraidh.   
 
Tá timpeall 10 km de thrá ar chósta na Mí, idir Baile Uí Mhornáin ag an mBóinn, ar theorainn 
Chontae Lú agus Baile Mhic Gormáin ag an Dealbhna, ar theorainn Chontae Bhaile Átha Cliath.   Ar 
an trá sin, is san Inse/Baile an Bhiataigh atá an t-aon Limistéar Snámha ainmnithe atá faoi réir 
riachtanais na Rialachán um Cháilíocht Uisce Snámha, 2008 (I.R. Uimh. 79 de 2008).  
 
Tá cósta na Mí mar chuid de Limistéar Iasc Sliogáin ainmnithe, is é sin limistéar iasc sliogáin Bhaile 
Brigín/na Sceirí. In Airteagal 5 den Treoir um Shliogéisc (2006/113/CE) agus in alt 6 de na 
Rialacháin um Cháilíocht Uiscí Iasc Sliogáin (I.R. Uimh. 268 de 2006) éilítear forbairt Phleananna 
Laghdaithe Truaillithe do limistéir iasc sliogáin ainmnithe d’fhonn tacú le beatha agus le fás iasc 
sliogáin agus chun cur le hardcháilíocht táirgí iasc sliogáin atá inite go díreach. 
 
In 2011, ghlac Comhairle Contae na Mí le pleananna laghdaithe truaillithe d’fhonn cáilíocht a huiscí 
iasc sliogáin a chosaint, agus é mar aidhm leis na pleananna go háirithe measúnú a dhéanamh ar 
an riosca féideartha a bhaineann le héilliú miocróbach do cháilíocht Uiscí Iasc Sliogáin ó chórais 
cóireála fuíolluisce ar an láthair agus ó fhoinsí talmhaíochta araon. 
 
Tá Dámhachtain an Chósta Ghlaise bainte amach ag trá Bhaile Uí Mhornáin in 2011. Is siombail de 
shárfheabhais an chomhshaoil í Dámhachtain an Chósta Ghlaise agus bunaíodh í chun timpeallacht 
na dtránna tuaithe in Éirinn, i dTuaisceart Éireann agus sa Bhreatain Bheag a aithint, a chur chun 
cinn agus a chosaint. Bronntar an dámhachtain ar thránna ina gcomhlíontar caighdeáin an CE 
maidir le cáilíocht an uisce snámha, agus ag a bhfuil timpeallacht nádúrtha gan mhilleadh.  
 
7.14.3 Screamhuisce 
 
Tuairiscíonn an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil maidir le 46 dobharlach screamhuisce 
i gContae na Mí. Tá cáilíocht fhoriomlán an screamhuisce laistigh den chontae an-mhaith, agus níl 
ach dobharlach screamhuisce amháin nach gcomhlíonann na caighdeáin atá leagtha síos sa Treoir. 
Tá comhairliúchán leanúnach ar bun idir Comhairle Contae na Mí agus an Ghníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil maidir leis seo. 
 
Ní mór gach dobharlach screamhuisce reatha le stádas maith a chosaint. D’fhéadfadh 
screamhuisce a bheith faoi réir ag brú hidreolaíoch freisin, agus ba cheart cothromaíocht a bhaint 
amach idir astarraingt agus athlíonadh screamhuisce. 
 
Beartais  
 
Tá sé mar bheartas ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 19 Acmhainní screamhuisce a chosaint le haird ar Phlean Cosanta 

Screamhuisce Chontae na Mí. 
 

BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 20 Cosaint agus feabhsú gach uisce óil, uisce dromchla agus 
screamhuisce sa chontae a chinntiú trí chur i bhfeidhm na bPleananna um 
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Bainistíocht Abhantraí agus chláir na mbeart a bhaineann leo, mar aon le haon 
reachtaíocht eile a bhaineann leo.  

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 21 Oibriú i gcomhar le heagraíochtaí ábhartha agus leis na 

príomhpháirtithe leasmhara chun cur chuige comhordaithe a chinntiú maidir le 
cosaint agus feabhsú acmhainní uisce an chontae.  

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 22 Leanúint le hiarrachtaí chun cáilíocht an uisce a fheabhsú faoin 

Acht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) 1977, arna leasú, agus trí cur i bhfeidhm na 
mbeart atá leagtha síos faoin Treoir um Níotráití (91/676/CEE) agus cloí leis na 
forálacha sna Rialacháin um Chuspóirí Comhshaoil na gComhphobal Eorpach 
(Uisce Dromchla), 2009 (I.R. Uimh. 272 de 2009) agus i rialacháin iomchuí eile.  

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 23 Feasacht an phobail a mhúscailt maidir le ceisteanna cáilíochta 

uisce agus na bearta is gá chun dobharlaigh uisce dromchla agus screamhuisce a 
chosaint.  

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 24 Acmhainní screamhuisce a bhainistiú ag féachaint go háirithe do 

rátaí astarraingthe agus athlíonta dobharlaigh uisce dromchla.  
 

BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 25 Gnéithe nádúrtha na sruthchúrsaí agus na n-aibhneacha i gContae 
na Mí a chosaint, a chothabháil agus a fheabhsú. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 26 Iarracht a dhéanamh feabhas leanúnach a bhaint amach ar 

cháilíocht uisce, ar shaoráidí snámha agus ar dheiseanna áineasa eile in uiscí 
cósta, uiscí inbhir agus screamhuiscí sa Chontae. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 27 A chinntiú go gcloíonn umair sheipteacha agus córais chóireála 

dílsithe atá beartaithe, nó córais stórála agus cóireála fuíolluisce eile, agus ceantair 
síothlaithe a bhaineann leo aon áit a bhfuil siad de dhíth mar chuid d’fhorbairt, le 
moltaí na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil agus go ndéantar iad a 
fhostú in áiteanna a bhfuil coinníollacha suímh oiriúnacha ann agus sna háiteanna 
sin amháin. 

 
Cuspóir 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 

 

CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 9 Scéimeanna cosanta screamhuisce a fhorbairt i gcomhréir leis na 
moltaí atá i bhfoilseachán na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil / 
GSI / na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil Groundwater Protection 
Schemes, 1999, nó aon fhoilseachán athbhreithnithe nó athsholáthair. 

 
 
7.15 Bainistiú Riosca Tuilte 
 
Is feiniméan nádúrtha den chiogal hidreolaíoch é tuile. Cé go bhfuil cineálacha agus cúiseanna 
éagsúla tuile ann, is é an ceann is coitianta i gContae na Mí ná tuile na n-aibhneacha (agus 
Inbhear na Bóinne agus a cuid fo-aibhneacha i gcás na Mí Thoir) agus neamhdhóthanacht na 
líonraí píopa uisce stoirme reatha mar fhreagra ar bháisteach fhíorthrom. Tá mórán fachtóirí ann a 
chuireann isteach ar iompar tuile agus céimeanna an riosca atá ann. Cosúil le próisis nádúrtha eile, 
ní féidir tuilte a dhíothú ar fad, ach is féidir tionchair tuilte a íoslaghdú trí bhainistiú 
réamhghníomhach atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de.  
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Is í Oifig na nOibreacha Poiblí an ghníomhaireacht atá i gceannas ar bhainistíocht na rioscaí tuilte 
in Éirinn agus tá sí freagrach as an Treoir um Thuilte a chur i bhfeidhm. Foilsíodh ‘An Córas 
Pleanála agus Treoirlínte Bainistíochta Riosca Tuilte le haghaidh Údaráis Pleanála’ in 2009. Tá sé 
d’aidhm sna treoirlínte dianmheasúnú a chinntiú ar riosca tuilte ar gach leibhéal chun 
comhsheasmhacht a sholáthar sa chur chuige ar fud na hÉireann. Éileofar ar fhorbairtí ar gach 
leibhéal cloí le moltaí na dtreoracha seo.   Ní mór do Chomhairle Contae na Mí an méid seo a 
leanas a dhéanamh le linn di aidhmeanna agus cuspóirí na dTreoirlínte a bhaint amach: 
 

 A chinntiú nach gceadaítear forbairt i limistéir ina bhfuil riosca tuilte, go háirithe 
tuilemhánna agus limistéir chósta atá i mbaol tuilte, seachas i gcás nach bhfuil aon 
suíomhanna malartacha oiriúnacha ar fáil i limistéir lena mbaineann baol níos ísle a 
thagann le cuspóirí pleanála cuí agus forbartha inbhuanaithe. 

 Cur chuige seicheamhach a ghlacadh maidir le pleanáil spásúil a bhfuil sé d’aidhm aige 
riosca tuilte a sheachaint, nuair is féidir, úsáidí nach bhfuil chomh híogair a úsáid i gcás 
nach féidir an riosca a sheachaint agus an riosca a bhainistiú i gcás nach féidir é a 
sheachaint ná ionadaíocht a dhéanamh. 

 Ba cheart cur chuige réamhchúraim a chur i bhfeidhm maidir le bainistiú riosca tuilte in 
aitheantas ar éiginnteachtaí i dtacar sonraí tuilte agus i dteicnící measúnaithe baoil agus 
an cumas aeráid na todhchaí a thuar, feidhmíocht na gcosaintí tuile reatha agus forleithne 
chreimeadh cósta amach anseo.  

 
Déanfaidh Comhairle Contae na Mí iarratais phleanála ar fhorbairt a mheas de réir fhorálacha na 
dTreoirlínte sin.  Cinnteoidh an Chomhairle nach gceadófar ach amháin forbairtí atá i gcomhréir le 
beartas foriomlán agus le cur chuige teicniúil na dTreoirlínte agus féadfar cead a dhiúltú i gcás 
nach bhfuil fadhbanna a bhaineann le tuiliú láimhseáilte go sásúil nó nach féidir a leithéid a 
dhéanamh, agus i gcás go bhfuil riosca tuilte iarmharach do-ghlactha ann don fhorbairt, do na 
cónaitheoirí ann nó na húsáideoirí agus do réadmhaoin a bheadh cóngarach dó. Ba cheart a 
thabhairt faoi deara faoi na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011 nach n-íocfar 
cúiteamh má dhiúltaítear cead pleanála mar gheall go bhfuil an fhorbairt bheartaithe i limistéar ina 
bhfuil riosca tuilte. 
 
Tugadh Treoir um Thuilte an AE isteach in 2007 agus leagtar síos ann nach mór do bhallstáit plean 
a bheith acu chun riosca tuilte a bhainistiú. Bainfear amach aidhmeanna na Treorach trí shraith 
riachtanas a chuirfear i bhfeidhm ar leibhéal dobharcheantair abhann agus i gcriosanna cósta. Sa 
Treoir um Thuilte, éilítear ar Bhallstáit tabhairt faoi réamh-mheasúnacht náisiúnta ar riosca tuilte 
faoin mbliain 2011 ar leibhéal an dobharcheantair abhann chun limistéir a aithint ina bhfuil riosca 
tuilte suntasach i gceist nó ina bhfuil dóchúlacht go dtiocfadh a leithéid chun cinn. Éilítear ar 
Bhallstáit freisin Pleananna Bainistíochta Riosca i gcás Tuilte atá bunaithe ar dhobharcheantar a 
ullmhú faoin mbliain 2015, ina leagfar síos bearta, gníomhaíochtaí agus cuspóirí bainistíochta 
riosca tuilte. Faoin Treoir um Thuilte, aithníonn an AE an tábhacht a bhaineann le bainistiú úsáide 
talún agus le pleanáil spásúil mar phríomhuirlis i mbainistiú riosca tuilte. 
 
Tá an leibhéal ard riosca tuilte reatha i limistéar Fhine Gall/na Mí Thoir aitheanta ag Comhairle 
Contae na Mí, Comhairle Contae Fhine Gall agus Oifig na nOibreacha Poiblí.  Mar fhreagra air sin, 
agus mar aitheantas ar fhorálacha na Treorach um Thuilte, rinneadh coimisiúnú ar Staidéar 
Bainistíochta agus Measúnaithe Riosca Tuilte Fhine Gall/Oirthear na Mí.  Is staidéar bainistíochta 
agus measúnaithe riosca tuilte é an staidéar sin atá bunaithe ar thrí abhainn is fiche  agus a 
ndobharcheantar, lena n-áirítear Abhainn an Mhóinéir Leathain, an Ainí agus a bhfo-aibhneacha.  
 
Bhí tionchar ag faisnéis a fuarthas ón staidéar ar ullmhú na Measúnachta Straitéisigh ar Riosca 
Tuilte a rinne JBA Consulting chun críocha an athbhreithnithe ar an bPlean Forbartha. Bhí tionchar 
ag staidéir fhaofa eile, lena n-áirítear Staidéar Tuile na Tulcha, Staidéar Tuile Chill Choca, 
Measúnacht Riosca Tuile Abhainn an Swan agus mapáil tuilte Oifig na nOibreacha Poiblí ar an 
bpróiseas freisin.  Féach Aguisín 6 chun sonraí a fháil maidir leis an ‘Measúnacht Straitéiseach ar 
an Riosca Tuilte do Chontae na Mí’.  Leagtar síos foinsí na sonraí tuilte a úsáideadh agus an 
mhodheolaíocht a bhain le hullmhú na measúnachta agus na léarscáileanna de na criosanna tuilte i 
gCaibidil 4 den mheasúnacht, agus leagtar síos i gCaibidil 10 na beartais agus na cuspóirí maidir le 
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riosca tuilte atá molta.   Baineadh úsáid as na sonraí is mó chun dáta maidir le tuilte don Chontae 
a bhí ar fáil tráth ar ullmhaíodh an plean sa Mheasúnacht Straitéiseach ar an Riosca Tuilte do 
Chontae na Mí.  Ba cheart a thabhairt faoi deara go ndéanfar athbhreithniú (de réir CHUSPÓIR 10) 
ar an measúnacht seo tar éis don léarscáil tuilte atá á táirgeadh mar chuid de na Staidéir 
Bhainistíochta agus Meastóireachta ar an Riosca Tuilte in Abhantracha (CFRAMS) náisiúnta a 
bheith foilsithe.  
 
Beartais  
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 28 Aird a thabhairt ar An Córas Pleanála agus Treoirlínte Bainistíochta 

Riosca Tuilte le haghaidh Údaráis Pleanála (An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta 
agus Rialtais Áitiúil/Oifig na nOibreacha Poiblí, 2009) trí úsáid a bhaint as an gcur 
chuige seicheamhach agus as cur i bhfeidhm na dTástálacha Fírinnithe do 
Phleananna Bainistíochta agus do Bhainistíocht Forbartha le linn thréimhse an 
Phlean seo. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 29 Aird a thabhairt ar na torthaí agus ar na moltaí sa Mheasúnacht 

Straitéiseach ar Riosca Tuilte a Bhainistiú arna hullmhú mar chuid d’athbhreithniú 
ar Phlean Forbartha an Chontae. Féach Aguisín 6. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 30 A áirithiú go gcloífidh na forbairtí go léir leis na beartais 

bhainistíochta uisce dromchla i Staidéar Draenála Straitéiseach Mhórcheantar 
Bhaile Átha Cliath. Ní mór cloí i gcónaí leis na moltaí atá sa Doiciméad Treorach 
Teicniúla, Imleabhar 2, Caibidil 4 de Staidéar Draenála Straitéiseach Mhórcheantar 
Bhaile Átha Cliath. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 31 A áirithiú go ndéantar measúnacht riosca tuilte i gcomhair aon 

togra forbartha ina bhféadfadh riosca tuilte a bheith i gceist de réir An Córas 
Pleanála agus Treoirlínte Bainistíochta Riosca Tuilte le haghaidh Údaráis Pleanála 
(An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil/Oifig na nOibreacha Poiblí, 
2009). Beidh an mheasúnacht seo oiriúnach do scála agus don chineál baoil atá i 
gceist don fhorbairt fhéideartha.   

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 32 Dul i gcomhairle le hOifig na nOibreacha Poiblí maidir le forbairtí 

atá beartaithe cóngarach do chainéil draenála agus d’aibhneacha as a bhfuil Oifig 
na nOibreacha Poiblí freagrach, agus coinneoidh an Chomhairle stráice 10 méadar 
ar gach taobh de chainéal den chineál sin, nuair is gá, d’fhonn rochtain a éascú. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 33 Dul i gcomhairle, nuair is gá, le hIascaigh Intíre na hÉireann 

maidir le bearta maolaithe tuile a thógáil i gContae na Mí. 
 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 34 A áirithiú go gcuimsítear bainistíocht baol tuile in ullmhú 

Pleananna Limistéir Áitiúil agus Pleananna Forbartha Bailte de réir ‘An Córas 
Pleanála agus Treoirlínte Bainistíochta Riosca Tuilte le haghaidh Údaráis Pleanála 
(2009)'  

 
 
 
 
 
 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
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CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 10 Tabhairt faoi athbhreithniú ar an ‘Measúnacht Straitéiseach ar an 

Riosca Tuilte do Chontae na Mí’ tar éis fhoilsiú na léarscáile tuilte atá á táirgeadh 
mar chuid de na Staidéir Bhainistíochta agus Meastóireachta ar an Riosca Tuilte in 
Abhantracha (CFRAMS). 

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 11 Bearta i ndáil le faoiseamh tuile a dhearadh d’fhonn cosaint 

iomchuí a áirithiú do choillearnach ghlárach (.i. leas cáilitheach) ar bhruach na 
Bóinne.  
 

CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 12 Bearta i ndáil le faoiseamh tuile a dhearadh chun cuspóirí 
caomhnaithe láithreáin Natura 2000 a chosaint agus chun tionchar indíreach ó 
choimhlint le leasanna cáilitheacha nó láithreáin Natura 2000 eile a sheachaint.  

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 13 Bearta dearfacha i ndáil le faoiseamh tuile a chur chun cinn trína 

bhfeabhsófar gnáthóga i dtuilemhá na Bóinne amhail claiseanna reatha, imchuach 
bogaigh thógtha srl.  

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 14 Iarracht a dhéanamh a chinntiú go ndeartar oibreacha tógála ar 

bhealach nach mbeidh rith chun srutha uisce dromchla isteach in cSAC (iarrthóir le 
bheith ceaptha mar Limistéar Caomhantais Speisialta) nó Limistéar faoi Chosaint 
Speisialta go díreach nó go hindíreach trí shruthchúrsa.  

 
 
7.16  Córais Draenála Uirbí Inbhuanaithe 
 
Táirgeadh cúig dhoiciméad beartais faoi Staidéar Straitéiseach Draenála Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath, lena n-áirítear Beartas Comhshaoil, Draenáil Forbairtí Nua agus Beartas um Athrú Aeráide. 
Díríodh sna doiciméid thuasluaite ar an gcur chuige dearaidh agus ar an gcritéar maidir le draenáil 
nua leis an gcuspóir a chinntiú i bhforbairtí amach anseo nach leanfar leis an treocht reatha tuiliú 
agus truailliú aibhneacha a mhéadú. 
 
Cuirtear réiteach iomlán ar fáil maidir le bainistíocht uisce báistí sa chur chuige seo ina n-úsáidtear 
Córais Draenála Inbhuanaithe (SuDS) agus tá sé infheidhme i limistéir thuaithe agus uirbeacha 
araon.   I gcás forbairtí amach anseo, éileoidh Comhairle Contae na Mí go gcuimseofaí Córais 
Draenála Uirbí Inbhuanaithe (SuDS) mar chuid de na tograí forbartha i gcás gach forbartha ar 
scála mór. Is teicneolaíochtaí éifeachtacha iad SuDS lena bhfuil sé d’aidhm riosca tuilte a laghdú, 
cáilíocht an uisce a fheabhsú agus an bhithéagsúlacht agus an fóntas a fheabhsú.  
 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 15 Úsáid Córais Draenála Uirbeacha Inbhuanaithe a chorprú agus a 

chur chun cinn laistigh d’Fhorbairtí Comhairle Contae agus de thionscadail 
bonneagair eile de réir mar atá éilithe in Greater Dublin Regional Code of Practice 
for Drainage Works.  

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 16 Úsáid Córais Draenála Uirbeacha Inbhuanaithe a éileamh de réir 

an Greater Dublin Regional Code of Practice for Drainage Works i gcás forbairtí 
nua (lena n-áirítear síntí).  

 
 
7.17 Bainistiú Dramhaíola 
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Is iondúil go dtagraíonn an téarma dramhaíl d’ábhar gan ghá, neamhiarrtha nó neamh-inúsáidte 
arna dhiúscairt d’aon turas ag a úsáideoirí agus atá rangaithe de réir critéar arna leagan síos ag an 
Aontas Eorpach.  
 
Is éard atá i gceist le bainistiú dramhaíola ná bearta chun an comhshaol agus sláinte an duine a 
chosaint tríd an drochthionchar a bhaineann le giniúint agus bainistiú dramhaíola a sheachaint nó a 
laghdú agus tríd an tionchar foriomlán a bhaineann le húsáid acmhainní a laghdú agus 
éifeachtacht na húsáide sin a fheabhsú. 
 
Tá dul chun cinn geilleagrach i gContae na Mí ag brath ar staid mhaith chomhshaoil agus ar 
infhaighteacht na saoráidí bainistithe dramhaíola riachtanacha. Tá beartas bainistithe dramhaíola 
bunaithe ar Ord na Réiteach Dramhaíola atá leagtha amach ag an AE, is é sin cosc, réiteach chun 
athúsáidte, athchúrsáil, aisghabháil fuinnimh agus diúscairt inbhuanaithe.  
 
Tá pleananna bainistithe dramhaíola ann ar fud na tíre idir phleananna réigiúnacha agus áitiúla de 
réir cheangaltais na nAchtanna um Bainistiú Dramhaíola, 1996 go 2005, agus na Creat-Treorach 
Dramhaíola (Comhairle na gComhphobal Eorpach), 1975. Ba é an nós imeachta pleanála sin an 
chéad uair a cuireadh cur chuige cuimsitheach agus iomlánaíoch i bhfeidhm maidir le bainistiú 
dramhaíola agus déantar foráil leis gur féidir líonra náisiúnta comhtháite saoráidí agus seirbhísí 
bainistithe dramhaíola a fhorbairt. 
 
7.17.1 Plean Bainistithe Dramhaíola Réigiúnach  
 
Is é Contae na Mí an príomhúdarás maidir le hullmhú Phlean Bainistithe Dramhaíola Réigiún an 
Oirthuaiscirt lena n-áirítear Contae Lú, Contae an Chabháin agus Contae Mhuineacháin freisin. 
Glacadh leis an gcéad Phlean Bainistithe Dramhaíola (PBD) do Réigiún an Oirthuaiscirt in 2001. 
Forbraíodh an Plean Bainistithe Dramhaíola athsholáthair do Réigiún an Oirthuaiscirt ina 
gcuimsítear an tréimhse 2005-2010 agus is é sin an plean reatha atá fós i bhfeidhm. Leagtar síos 
sa phlean sin an beartas reatha chun bainistiú inbhuanaithe na dramhaíola a chruthaítear sa 
Réigiún a chur chun cinn. Agus é sin á dhéanamh, cuimsítear ord tosaíochta ordlathas bainistithe 
dramhaíola an AE i gcuspóirí an bheartais réigiúnaigh fhoriomláin.  
 
Tá Údaráis Áitiúla an Mhí tiomanta do cheangaltais na mbeartas agus na reachtaíochta Bainistithe 
Dramhaíola ar leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an AE arna dtrasuí ar an leibhéal réigiúnach trí 
Phlean Bainistithe Dramhaíola reatha an Oirthuaiscirt 2005-2010, agus tá siad tiomanta do 
cheangaltais aon Phlean athsholáthair don réigiún seo nó d’aon réigiún mionathraithe ina 
gcuimseofar Contae na Mí sa mhéid is a cheadaítear i ról Údaráis Áitiúla na Mí.  
 
I gcomhréir le ceangaltais na Rialachán um Bainistiú Dramhaíola (Creat-Treoir), 2011, tá measúnú 
ar an bPlean Bainistithe Dramhaíola Reatha le cur i gcrích roimh dheireadh 2012. Beidh an 
measúnú sin mar bhunús le haon phlean amach anseo don réigiún seo nó d’aon réigiún eile ina 
gcuimseofar Contae na Mí. Freagróidh an Plean athsholáthair sin d’athruithe sa reachtaíocht agus i 
gcúrsaí beartais araon, mar aon le hathruithe réigiúnacha agus deiseanna agus dúshláin 
trasteorann ó glacadh leis an bPlean bunaidh. Aithneofar ann freisin an dul chun cinn reatha maidir 
le bainistiú dramhaíola, an fhís sa bheartas maidir le forbairt amach anseo agus conas dul chun 
cinn a chur i bhfeidhm agus monatóireacht a dhéanamh air amach anseo.  
 
Léirítear sa dul chun cinn go dtí seo go raibh an-rath ar chur i bhfeidhm an dá Phlean Bainistithe 
Dramhaíola agus gur tháinig méadú suntasach ar rátaí athchúrsála i gcás go leor foinsí dramhaíola. 
Ina theannta sin, leathnaíodh an bonneagar bainistithe dramhaíola comhtháite ar fud Réigiún an 
Oirthuaiscirt.  Tá oideachas agus feasacht maidir le saincheisteanna bainistithe dramhaíola láidrithe 
i rith an réigiúin toisc gur ceapadh Oifigeach Feasachta Comhshaoil i ngach Údarás Áitiúil, agus tá 
tionscnaimh feasachta dramhaíola tar éis bogadh ar aghaidh ó bheith ag díriú dhramhaíl a atreorú 
ó líonadh talún go díriú ar theicnící bainistithe dramhaíola d’ord níos airde, amhail cosc, íoslaghdú 
agus beartas éifeachtachta acmhainne. Tá fás suntasach tar éis teacht ar an mbonneagar 
dramhaíola sa réigiún freisin. 
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Seo mar a leanas na cuspóirí beartais réigiúnaigh atá cuimsithe sa Phlean Bainistithe Dramhaíola 
2005-2010:  
 

a) Tabharfar tús áite do chosc agus d’íoslaghdú dramhaíola agus méadófar an fócas ar 
earnálacha na scoileanna, na bpobal agus na ngnóthas chun an méid dramhaíola a laghdú.  

b) Seachadfar córas éifeachtach sa réigiún a bheidh bunaithe ar phrionsabal ‘íoc mar a 
thruaillítear’ ina gcomhlíontar caighdeáin arda feidhmíochta comhshaoil agus gach 
oibleagáid reachtach. 

c) Déanfar iarracht sa réigiún rochtain ar sheirbhísí bainistithe dramhaíola a sholáthar ar fud 
an réigiúin, go háirithe i gceantair thuaithe. 

d) Déanfar iarracht sa réigiún an clúdach bailiúcháin agus rannpháirtíocht theaghlaigh agus 
ghnóthais a mhéadú chun an líon dramhaíola nach mbailítear a laghdú. 

e) Leanfar le feabhsú an bhonneagair athchúrsála agus aisghabhála dramhaíola sa réigiún. 
f) Bainfear amach an ionchur dearfach is airde agus is féidir ón earnáil phríobháideach sa 

chontae chun cabhrú le baint amach chuspóirí an phlean. 
g) Ordóidh Údaráis Áitiúla an Oirthuaiscirt, más gá agus/nó más iomchuí é ar chúiseanna 

comhshaoil nó ar chúiseanna eile, nach mór foinsí dramhaíola áirithe a dhíriú chuig 
leibhéal áirithe in ord na réiteach dramhaíola (m.sh. athúsáid, cóireáil bhitheolaíoch, 
aisghabháil fuinnimh). Bainfear an méid sin amach tríd an gcóras Cead Bailithe Dramhaíola 
nó trí bhearta forfheidhmithe nó rialála oiriúnacha eile. 

 
7.17.2  Bonneagar Dramhaíola 
 
Ó thaobh an bhonneagair dramhaíola de, tá fás suntasach tagtha ar na saoráidí sa réigiún le 
blianta beaga anuas.  Tá athchúrsáil ina cuid lárnach den straitéis i gcomhair cur chuige 
inbhuanaithe maidir le bainistiú dramhaíola.  Tá saoráid athchúrsála bunaithe ag Comhairle Contae 
na Mí san Uaimh, i mBaile Átha Troim agus i gCeanannas cheana féin. Tá ionad athchúrsála i nDún 
Búinne forbartha ag an earnáil phríobháideach. Mhéadaigh an Chomhairle éagsúlacht na n-ábhar 
lena nglactar ag Ionaid ‘Fág Anseo’. Sonraítear sa Phlean Bainistithe Dramhaíola gur dúshlán 
suntasach atá ann do gach Údarás Áitiúil láithreacha oiriúnacha a aimsiú do bhainc ‘fág anseo’  In 
2009, bhí córas bailiúcháin ó cholbha an chosáin i gcomhair ábhair in-athchúrsáilte tirime ag 
freastal ar os cionn 75% de theaghlaigh áitithe i gContae na Mí. Tá gá anois le dul chun cinn 
suntasach ó thaobh seirbhís bhailiúcháin 3 bhosca bruscar a sholáthar chun freastal ar bhailiúchán 
ar leith de dhramhaíl orgánach.  
 
Tá saoráid fuinneamh as dramhaíl tógtha i mBaile Chearráin, Damhliag, agus tá cumas 200,000 
tona in aghaidh na bliana de dhramhaíl bhardais ann. Is líonadh talún a fheidhmítear go 
príobháideach faoi cheadúnas ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil é Líonadh Talún 
Knockharley, in aice le Baile an Cheantaigh cóngarach do Príomhbhóthar Náisiúnta an N2. Tá 
cumas os cionn 20 bliain ag an tsaoráid réigiúnach seo, agus glactar le 88,000 tona in aghaidh na 
bliana lena dhiúscairt inti.  Glactar le dramhaíl bhardais agus dramhaíl thionsclaíoch sa láithreán 
líonta talún, agus láimhseáiltear dramhaíl tógála agus scartála in iar-láithreán cairéil i mBaile Mhic 
Gormáin. Tá dhá Stáisiún Aistrithe Dramhaíola sa Chontae, atá lonnaithe i Ráth Draighneach ar an 
N2 agus i gCluain Mhic Adáin san Uaimh, chomh maith le saoráid aisghabhála ábhair amháin atá 
lonnaithe i nDún Búinne.  
 
7.17.3 Plean Bainistíochta Bruscair  
 
Ní mór do gach Údarás Áitiúil plean bainistíochta bruscair a ullmhú dá limistéar. Leagtar síos 
cuspóirí Údaráis Áitiúla na Mí chun bruscar a chosc agus a rialú chomh maith le bearta lena 
spreagtar feasacht an phobail maidir leis an bhfadhb i bPlean Bainistíochta Bruscair 2006-2009. Is 
ar na hÚdaráis Áitiúla atá an fhreagracht maidir le cur i bhfeidhm na dlíthe bruscair ina limistéar 
féin.  Ciallaíonn sé sin gur orthu atá an fhreagracht maidir le cosc agus rialú bruscair agus go 
bhfuil sé de chumhacht acu gníomh forfheidhmiúcháin a ghlacadh i gcoinne daoine aonair a 
bhriseann na dlíthe sin nó a dhéanann neamhaird orthu.  Tá sé de chumhacht ag na Gardaí 
fíneálacha ar an láthair a eisiúint i gcomhair cionta bruscair freisin.   
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Beartais 
 
Tá sé mar bheartas ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 1 Glacadh le forálacha an ordlathais bainistithe dramhaíola agus 

beartas a chur i bhfeidhm maidir le riachtanais an chontae faoin bplean reatha 
bainistithe dramhaíola nó aon phlean ina dhiaidh sin. Beidh ar gach forbairt 
féideartha sa chontae forálacha an phlean bainistithe dramhaíola réigiúnaigh a 
thabhairt san áireamh agus cloí le ceangaltais an Phlean. Tabharfar aird freisin ar 
an bprionsabal gaireachta agus ar ghluaiseacht idir-réigiúnach na dramhaíola dá 
bhforáiltear faoi Threoracha éagsúla ón Aire ó am go ham. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 2 Feasacht agus oideachas maidir le gach saincheist a bhaineann le 

bainistiú dramhaíola, ar leibhéal tí, tionsclaíoch agus pobail a chur chun cinn agus 
a spreagadh. Áireofar leis seo cur chun cinn a dhéanamh ar laghdú dramhaíola trí 
íoslaghdú, athúsáid, athchúrsáil agus aisghabháil dramhaíola a spreagadh laistigh 
den chontae. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 3 Soláthar seirbhísí agus bonneagar dramhaíola ardchaighdeáin a 

lorg atá éifeachtúil ó thaobh costais de, agus ina léirítear agus lena gcomhlíontar 
riachtanais an phobail.  

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 4 A éileamh i mbeartaíochtaí na Comhairle le cuideachtaí 

príobháideacha go dtabharfar faoin dramhaíl go léir i gcomhréir le ceangaltas na 
Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil agus beartas agus reachtaíocht 
bainistithe dramhaíola ábhartha. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 5 Soláthar bainc ‘fág anseo’, bainc buidéal nó saoráidí athchúrsála 

oiriúnacha eile a éileamh mar chuid den fhorbairt fhoriomlán i gcás forbairtí ionaid 
siopadóireachta agus ionaid chomharsanachta tráchtála, saoráidí oideachais, spóirt 
agus áineasa agus forbairtí cónaithe bainistithe nua nó sínte.  

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 6 Forbairt bonneagar dramhaíola agus forbairtí a bhaineann leis a 

spreagadh i láithreacha oiriúnacha, de réir mar a mheastar riachtanach i gcomhréir 
leis na ceangaltais sa Phlean Bainistithe Dramhaíola Réigiúnach.   

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 7 Athchúrsáil dramhaíola tógála agus scartála agus athúsáid ábhair 

tathagaithe agus ábhair eile i dtionscadail tógála amach anseo a spreagadh. 
 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 8 Pobail a chur chun cinn agus a éascú le bheith rannpháirteach i 

ngníomhaíochtaí feasachta comhshaoil agus i dtionscnaimh athchúrsála nó 
bainistíochta comhshaoil bunaithe sa phobal as a dtiocfaidh cleachtais áitiúla 
inbhuanaithe maidir le bainistiú dramhaíola. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 9 Leathnú agus feabhsú sheirbhís an bhruscair ghlais (dramhaíl in-

bhithmhillte) a spreagadh agus tacú leis d’fhonn cainníocht agus cáilíocht na 
n-ábhar a bhailítear ar mhaithe le hathchúrsáil a mhéadú. 

 
BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 10 Soláthar bailiúcháin dramhaíola ar leith a spreagadh agus tacú leis 

i gcomhréir leis na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Dramhbhia) 2009, 
Rialacháin na Creat-Treorach Dramhaíola, 2011 agus reachtaíocht iomchuí eile 
chun ceangaltais an Phlean Bainistithe Dramhaíola Réigiúnaigh a chomhlíonadh. 
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BEARTAS: SEIRBHÍSÍ UISCE 11 A áirithiú go dtugtar faoi dhramhaíl ghuaiseach trí chur chuige 
comhtháite maidir le cosc, bailiú agus athchúrsáil agus forbairt scéimeanna 
freagrachta táirgeora faoi threoir an tionscail i gcás foinsí dramhaíola lárnacha. 

 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 

CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 1 Éascú a dhéanamh ar sholáthar saoráidí aisghabhála agus 
diúscartha bruscair iomchuí i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos sa Phlean 
Bainistithe Dramhaíola iomchuí is infheidhme ó am go ham arna dhéanamh i 
gcomhréir leis an Acht um Bainistiú Dramhaíola, 1996. 

CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 2 Leanúint le leathnú na dtionscnamh feasachta comhshaoil atá 
deartha chun feasacht an phobail maidir le cosc, íoslaghdú, athúsáid agus 
éifeachtacht acmhainne dramhaíola a mhéadú. Ba cheart é sin a spreagadh i 
ngach earnáil den tsochaí.    

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 3 Láithreáin oiriúnacha a aithint i gcomhair ionaid athchúrsála breise 

agus saoráidí bainc ‘fág anseo’ chun freastal ar an méadú teilgthe ar dhramhaíl 
thar thréimhse ama an Phlean seo agus, faoi réir ag maoiniú oiriúnach, bonneagar 
oiriúnach a dhéanamh tríd an earnáil phoiblí nó an earnáil phríobháideach.  

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 4 Plean Bainistíochta Sloda do Chontae na Mí a nuashonrú agus 

féachaint chun moltaí an phlean sin a chur i bhfeidhm.  
 

CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 5 Leanúint de thabhairt faoi bhruscar trí chur chun feidhme agus 
nuashonrú leanúnach phlean frithbhruscair Chomhairle Contae na Mí. 

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 6 Iarracht a dhéanamh dul i ngleic go héifeachtach le pobail áitiúla 

sa Mhí chun a ról in athchúrsáil dramhaíola a chur chun cinn agus chun tabhairt 
faoi na beartais a bhaineann le dumpáil mhídhleathach laistigh den Chontae trí 
theagmháil leis an Oifigeach Feasachta Comhshaoil. 

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 7 Cur i bhfeidhm na nGníomhaíochtaí Bainistithe Dramhaíola i 

gcomhréir leis an Dea-chleachtas agus le beartas náisiúnta a chur chun cinn. 
 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 8 Aird a thabhairt ar reachtaíocht náisiúnta, ar bheartas bainistithe 

dramhaíola náisiúnta agus réigiúnach, dea-chleachtas agus na treoirlínte 
láithreánaithe ábhartha le linn measúnú a bheith á dhéanamh ar iarratais maidir le 
láithreánú bonneagair dramhaíola.  

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 9 Grúpaí pobail/deonacha a spreagadh chun saoráidí nó seirbhísí 

dramhaíola breise a bhunú (m.sh. saoráidí ar scála beag ar mhaithe le 
hathchúrsáil, athúsáid/deisiú) ina limistéar féin agus tacú leo chun straitéis a 
fhorbairt chun saoráidí den chineál sin a sholáthar do bhaill dá bpobal agus in 
éineacht leo.     

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 10 Tacú le leathnú leanúnach na ngréasán Bainc ‘Fág Anseo’ go 

spriocdhlús de bhanc amháin in aghaidh gach 500 teaghlach. Tacófar le 
modhanna nuálaíocha maidir le láithreánú agus bailiú. Ba cheart caighdeánú a 
dhéanamh ar bhainc ‘fág anseo’ reatha agus amach anseo nuair is cuí agus ba 
cheart do na bainc caighdeáin seirbhíse íosta a chomhlíonadh. Féadfar uasghrádú 
a dhéanamh ar shaoráidí reatha chun glacadh le hábhair bhreise. 
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CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 11 A áirithiú go ndéantar freastal leordhóthanach ar athchúrsáil 
dramhaíola tí i ngach forbairt cónaithe nua atá beartaithe, trína thabhairt san 
áireamh le linn phróiseas an Iarratais Phleanála. 

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 12 Tacú le glacadh dramhaíola tráchtála ar bhonn táille ag Ionaid 

Athchúrsála reatha i gcás ina bhfuil sé praiticiúil a leithéid a dhéanamh. 
 

CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 13 Tacú le forbairt saoráidí chun freastal ar dhramhaíl tráchtála nach 
bhforáiltear di sa chóras bailiúcháin bruscair ó cholbha an chosáin, amhail 
dramhthrealamh leictreach agus leictreonach, bruscar de chineál tógála agus 
scartála agus ábhair ghuaiseacha i gcomhréir le ceangaltais Phlean Bainistithe 
Dramhaíola an Oirthuaiscirt. 

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 14 Tacú le forbairtí riachtanacha chun dramhaíl bia a bhainistiú i 

gcomhréir le ceangaltais na Rialachán um Bainistiú Dramhaíola (Dramhbhia) agus 
an Phlean Bainistithe Dramhaíola Réigiúnaigh. 

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 15 Tacú le glacadh dramhthrealaimh leictrigh agus leictreonaigh ag 

gach Ionad Athchúrsála do dhramhaíl tí. 
 

CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 16 Tacú le forbairt na gceangaltas bonneagair is gá chun cuspóirí 
agus spriocanna Phlean Bainistíochta Sloda na Mí a chomhlíonadh ag féachaint do 
na treoirlínte láithreánaithe ábhartha. 

CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 17 A éileamh ar fhorbróirí pleananna bainistithe dramhaíola tógála 
agus scartála a ullmhú i gcomhair tionscadail tógála nua atá os cionn tairseacha 
áirithe agus na spriocanna athchúrsála/aisghabhála ábhartha i gcomhair 
dramhaíola den chineál sin a chomhlíonadh i gcomhréir leis an reachtaíocht 
náisiúnta agus le beartas bainistithe dramhaíola náisiúnta agus réigiúnach. 

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 18 Iarracht a dhéanamh a áirithiú i gcomhar le húdaráis ábhartha go 

bhfuil bainistiú agus monatóireacht iomchuí á dhéanamh ar shaoráidí bainistithe 
dramhaíola de réir na ndea-chleachtas chun an méid éifeachtúlachtaí is féidir a 
bhaint amach agus chun sláinte an duine agus an comhshaol nádúrtha a chosaint. 

 
CUSPÓIR: SEIRBHÍSÍ UISCE 19: Foráil a dhéanamh chun Ionad Athchúrsála a fhorbairt i Limistéar 

Oirdheisceart na Mí, faoi réir an mhaoinithe iomchuí. 
 
 
7.18 Rialú ar Thruailliú   

Aithnítear an tábhacht a bhaineann le comhshaol glan do shaol geilleagrach agus sóisialta an 
chontae. Chuige sin, ní mór monatóireacht agus forfheidhmiú leanúnach a dhéanamh maidir le 
beartas rialaithe truaillithe agus leanfar leo ar feadh thréimhse an Phlean.  

7.18.1 Aer  

Is é ról an Chomhairle ó thaobh an aeir de ná monatóireacht a dhéanamh ar laghdú ar thruailliú 
aeir agus an laghdú sin a chur chun cinn, trí chur i bhfeidhm na reachtaíochta ábhartha agus trí 
sholáthar comhairle agus treorach maidir le dea-chleachtas.  

17.18.2 Torann  

Tá Plean Gníomhaíochta Torainn réitithe ag an gComhairle (2008) i gcomhréir le ceangaltais na 
Rialachán um Thorann Comhshaoil (I.R. 140 de 2006). Tá an Plean Gníomhaíochta Torainn sin 
dírithe ar bhainistíocht fhadtéarmach straitéiseach a dhéanamh ar thorann timpeallachta ó chórais 
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iompair .i. torann tráchta. Tugtar forbhreathnú sa Phlean Gníomhaíochta sin ar na 
príomhcheangaltais atá sna Rialacháin um Thorann Comhshaoil agus ar fhreagracht na Comhairle 
ina leith sin. Leagtar síos sraith moltaí chun nochtadh an daonra do thruailliú torainn comhshaoil a 
íoslaghdú.     
 
Beartas 
 
Tá sé mar bheartas ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
BEARTAS: RIALÚ AR THRUAILLIÚ 1 Iarracht a dhéanamh cáilíocht aeir agus torainn a 

chaomhnú agus a chothabháil i gcomhréir le dea-chleachtas agus le reachtaíocht 
ábhartha. 

 
Cuspóir 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 
CUSPÓIR: RIALÚ AR THRUAILLIÚ 1 Nuashonrú a dhéanamh ar Mhapáil Torainn i gcomhréir le 

tairseacha athbhreithnithe nó nuashonraithe maidir le Mapáil Torainn.  
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8 - FUINNEAMH AGUS CUMARSÁID  

 
 
8.1  Fuinneamh 
 
8.1.1 Réamhrá 
 
Tá infhaighteacht an fhuinnimh ríthábhachtach maidir le forbairt agus leathnú leanúnach na 
fostaíochta i gContae na Mí. Cuireadh an cumas ginte leictreachais náisiúnta faoi bhrú suntasach 
de bharr an fháis sa gheilleagar náisiúnta. Sa Generation Adequacy Report (2006-2012) a 
d’fhoilsigh Eangach Náisiúnta BSL, sainaithníodh easnaimh shuntasacha sa ghiniúint de réir mar a 
thagann fás leanúnach ar an éileamh ar leictreachas idir 2.5% go dtí 4.3% in aghaidh na bliana. 
Rinneadh an soláthar leictreachais a oscailt d’iomaíocht mhéadaithe agus is féidir gléasraí nua 
giniúna a nascadh leis an líonra leictreachais chun cumhacht a aistriú ón áit a dtáirgtear é go dtí an 
áit a bhfuil éileamh air.  
 
Aithníonn Comhairle Contae na Mí an bunriachtanas maidir le táirgeadh agus dáileadh fuinnimh. Is 
iad an leictreachas agus an gás an dá phríomhlíonra fuinnimh i gContae na Mí. Leis an méadú ar 
fhorbairt cónaithe sa chontae agus an feachtas i gcomhair tuilleadh úsáidí tionsclaíocha, úsáidí 
tráchtála agus úsáidí cruthaithe fostaíochta, beidh sé tábhachtach a chinntiú go mbeidh sé de 
chumas na líonraí fuinnimh na héilimh sin a shásamh.  
 
Maidir le giniúint cumhachta, tá sé de chumas ag an Mí forbairt áiseanna giniúna cumhachta a 
spreagadh agus a éascú sa chontae, ar chúiseanna éagsúla, eadhon: 
 

 gaireacht an chontae do Bhaile Átha Cliath; 
 roinnt príomhlíonraí gáis agus trunc-eilimintí den ghreille náisiúnta a bheith sa Mhí, agus; 
 infhaighteacht na láithreán. 

 
Tá na cuspóirí maidir le soláthar an bhonneagair le haghaidh saoráidí fuinnimh agus cumarsáide a 
sholáthar nó a éascú leagtha amach sa chaibidil seo de réir na nAchtanna um Pleanáil agus 
Forbairt 2000-2011.  
 
8.1.2  Líonraí  Leictreachais  agus  Gáis:  An Méid  atá  Bainte  Amach  agus 
Deiseanna  
 
Tá na príomhchonairí leictreachais reatha agus mórchonairí féideartha nua léirithe ar Léarscáil 8.1. 
Cé go bhfuil moilliú ar an bhfás geilleagrach faoi láthair, is é an treocht fhadtéarmach filleadh ar an 
bhfás. Tá liosta mórthionscadal den bhonneagar leictreachais beartaithe le haghaidh na mblianta 
amach romhainn ag Eirgrid agus ag BSL chun freastal ar ghnáthsholáthar tí agus tráchtála. 
Cuireadh t-idirnascaire Thoir-Thiar tríd an bpróiseas pleanála agus tá sé á thógáil anois. Nuair a 
bheidh sé curtha i gcrích, soláthrófar nasc leictreachais idir na heangacha leictreachais in Éirinn 
agus sa Bhreatain. Tá an bealach suite faoin bhfarraige idir Barkby Beach i dTuaisceart na 
Breataine Bige agus an Ros, Contae Bhaile Átha Cliath agus faoin talamh idir an Ros agus Fearann 
na Coille, Contae na Mí. Tá sé deartha chun cumas 500MW a sholáthar, trína méadófar iomaíocht 
agus slándáil an tsoláthair. Ar an mbonneagar leictreachais a cuireadh i gcrích le déanaí, áirítear: 
 

 stáisiún 110kV/MV ag an mBaile Trasna chun freastal ar limistéir Chill Dhéagláin agus Ráth 
Tó; 

 sreang lastuas 38kV idir stáisiún 110kV na hUaimhe agus stáisiún 38kV Fhearann na 
Mainistreach san Uaimh; 

 cumas claochladáin méadaithe ag stáisiún 38kV Fhearann na Mainistreach san Uaimh, 
agus; 

 sreang lastuas 38kV Dhún an Rí agus Chnoc na Mí – an Mhullaigh. 
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Áirítear ar na tionscadail atá beartaithe ag Eirgrid amach anseo i gContae na Mí idirnascaire 400kV 
Thuaidh-Theas agus an dara claochladán a thógáil ag stáisiún Fhearann na Coille. Tá pleananna i 
bhfeidhm chun fostáisiún nua 110kV/MV a fhorbairt lena n-athneartófar an líonra thart ar Bhaile 
Átha Troim agus lena n-éascófar forbairt sa limistéar. Lena chois sin, tá sé beartaithe sreang 
lastuas 110kV a shuiteáil idir stáisiún 220kV Bhaile Mhic Gormáin agus agus stáisiún 110kV Chnoc 
na Mí, agus an cumas claochladáin ag stáisiún 38kV Bhaile Shláine a mhéadú. Braithfidh forbairt 
stáisiún 110kV nua ó dheas ó Dhroichead Átha ar dhlús agus scála na forbartha lóid sa limistéar 
sin.  
 
Is é an gás nádúrtha an breosla is glaine de na breoslaí iontaise ar fad. Tharla méadú fíormhór sna 
ídiú gáis le haghaidh giniúint leictreachais, le haghaidh teas cónaithe agus tionsclaíoch, agus le 
haghaidh úsáidí eile nach iad. Cuireadh leis an soláthar gáis ó Chionn tSáile de réir mar a tháinig 
méadú ar an éileamh le hallmhairí trí chóras píblíne ó Albain anall. Cuireadh an dara píblíne 
idirnascaire i bhfeidhm in 2002 le soláthairtí breise a thabhairt i dtír ag Baile Mhic Gormáin i 
gContae na Mí ónar leagadh píblíne nua go Baile Locha i mBaile Átha Cliath thuaidh. Tógadh 
píblíne nua chuig an iarthar ansin chun Baile Átha Cliath-Gaillimh agus Luimneach a nascadh trínar 
osclaíodh lár na tíre agus an t-iarthar don líonra gáis nádúrtha. Cuireadh síneadh ar an tSuiteáil os 
Cionn Talún (AGI) reatha i mBaile Mhic Gormáin i gcrích ó aimsir an Phlean Forbartha Contae 
roimhe sin agus cumasaítear leis tarchur gáis ó Albain go Béal Feirste. 
 
Tá roinnt príomhlíonraí gáis tábhachtacha ag dul trasna an chontae. Tá an príomhlíonra gáis agus 
na bailte atá nasctha leis an soláthar príomhlíonra léirithe ar Léarscáil 8.2. Cuireadh an nasc gáis le 
Ceanannas i gcrích le gairid, agus níl mórfhorbairtí ar bith eile beartaithe maidir leis na líonra gáis i 
gContae na Mí. Mar sin féin, i dtéarmaí an tsoláthair gáis, freastalaítear go maith ar Chontae na Mí 
i gcomhthéacs línte tarchurtha leis na príomhbhailte fáis gheilleagraigh agus leis na bailte 
tánaisteacha fáis gheilleagraigh. Tá cumas sa líonra reatha le haghaidh nasc agus síntí ar an líonra 
do dháileachán áitiúil.  
 
8.1.3 Fuinneamh Inathnuaite 
 
Tá an Mhí tiomanta do bheartas maidir le fuinneamh inmharthana a dhéanamh i gcomhréir leis an 
bPáipéar Bán, Ag Seachadadh Todhchaí Fuinnimh Inbhuanaithe d’Éirinn 2007-2020. Leagtar 
amach sa Pháipéar Bán sprioc uaillmhianach an Rialtais chun 33% den leictreachas a tháirgeadh ó 
fhoinsí in-athnuaite faoi 2020. Rinneadh an sprioc sin a mhéadú go dtí 40% ina dhiaidh sin. Mar 
Údarás Pleanála, tá sé tábhachtach an raon teicneolaíochtaí nua agus i mbéal forbartha a aithint ar 
féidir leo cur le hastaíochtaí gáis cheaptha teasa a íoslaghdú agus cion níos mó dár riachtanas 
fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite a chinntiú. Tá roinnt spriocanna straitéiseacha leagtha amach sa 
doiciméad seo agus le chéile tá na spriocanna sin mar threochlár chun earnáil fuinnimh an-
éifeachtach agus iomaíoch a sheachadadh a bhfuil nuálaíocht arna spreagadh ag taighde agus 
forbairt arna stiúradh ag an teicneolaíocht mar shaintréithe leis.  
 
Tagann an fuinneamh in-athnuaite ó fhoinsí nádúrtha arb é an dúlra féin a athlíonann iad go 
leanúnach. Is iad seo a leanas na príomhfhoinsí in-athnuaite fuinnimh: an ghaoth, an ghrian 
(grianfhuinneamh), an t-uisce (hidreachumhacht, tonnfhuinneamh agus fuinneamh taoide), teas 
faoi dhromchla na hithreach (fuinneamh geoiteirmeach) agus an bhithmhais (adhmad, dramhaíl in-
bhithmhillte agus barra fuinnimh).1Tá Comhairle Contae na Mí tiomanta do raon agus teaglaim níos 
éagsúla d’fhoinsí fuinnimh a fhorbairt, lena n-áirítear fuinneamh gaoithe, 
hidreachumacht/micreachumhacht, grianfhuinneamh, bithbhreoslaí, fuinneamh geoiteirmeach 
(domhain agus éadomhain), díleá anaeróbach agus cumhacht is teas in éineacht d’fhonn na 
spriocanna atá leagtha síos sa Phlean Gnímh Náisiúnta um Fhuinneamh In-Athnuaite (NREAP) 
d’Éirinn a sheachadadh2.     
                                                           
1 Ní mheastar go docht go bhfuil loscadh dramhaíl bhardais deighilte agus téarnamh fuinnimh bainteach ar 
bith ina fhoinse fuinnimh in-athnuaite. Aithnítear ról an loiscthe i dTreoir an AE maidir le hAthnuaiteáin maidir 
le bainistiú dramhaíola inbhuanaithe agus an cion suntasach a d’fhéadfadh sé a chur le soláthar fuinnimh in-
athnuaite trí fhuinneamh a ghnóthú ó dhramhaíl sa chás nach mbaineann próiseas den sórt sin an bonn den 
ordlathas bainistithe dramhaíola.  
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Áirítear ar roghanna fuinnimh in-athnuaite indéanta féideartha don chontae meascán cothromaithe 
de na nithe seo a leanas, ach níl na roghanna teoranta dóibh sin amháin: 
 

 Bithfhuinneamh - barra, foraoiseacht; 
 Bithmhais - díleá anaeróbach, leictreachas ó chumhacht is teas in éineacht (CTÉ); 
 Fuinneamh geoiteirmeach - taiscí carraigeacha teo tirime, uiscígh screamhuisce; 
 Hidreafhuinneamh - córais bheaga agus hidrea-mhicreachórais; 
 Grianfhuinneamh - téamh éighníomhach gréine, téamh gníomhach gréine; 
 Dramhaíl - bailiú gás meatáin ar láithreáin líonta talún; 
 Tonnfhuinneamh - tonnghníomhú, agus; 
 Gaoth - gaoth ón bhfarraige, gaoth ón talamh (tuirbíní aonair agus grúpaí tuirbíní).  

 
Beidh sé ina chuspóir sa phlean reatha go bhféachfaidh Comhairle Contae na Mí ar an 
acmhainneacht a bhaineann leis an bhfuinneamh in-athnuaite atá sainaitheanta sna chéad réimsí 
measúnaithe ag féachaint do straitéis fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt don Chontae. 
 
8.1.4  Éifeachtúlacht  Fuinnimh  agus  Bainistíocht  Fuinnimh:  Comhairle 
Contae na Mí 
 
Déanfaidh Comhairle Contae na Mí a dícheall:  
 

 Úsáidí réasúnacha fuinnimh a chur chun cinn; 
 Fuinneamh in-athnuaite a chur chun cinn;  
 Faisnéis ar fhuinneamh a chur chun cinn agus a scaipeadh;  
 An comhshaol a chosaint;  
 Cur amú fuinnimh a laghdú i ngach earnáil den tsochaí, agus; 
 Spreagadh a thabhairt d’fhuinneamh in-athnuaite ginte ar bhonn réigiúnach a chur in 

ionad breoslaí iontaise iompórtáilte chun iarracht a dhéanamh slándáil an tsoláthair 
fuinnimh a áirithiú nuair is féidir. 

 
Chláraigh Comhairle Contae na Mí le Plean Gníomhaíochta um Bainistíocht Fuinnimh arna 
sheachadadh ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI), agus le hoiliúint faoin bplean 
sin. Bunaíodh foireann fuinnimh faoin bplean ina gcuimsítear pearsanra as na stiúrthóireachtaí 
éagsúla laistigh de Chomhairle Contae na Mí. Tá sé aitheanta nach féidir le húdarás áitiúil 
Éifeachtúlacht Fuinnimh ná Bainistíocht Fuinnimh a chomhtháthú ina mheon agus a nósanna 
imeachta ach trína áirithiú go mbíonn fostaithe ó gach cuid den eagraíocht páirteach ann.  
 
Ghlac Comhairle Contae na Mí Straitéis um Athrú Aeráide agus Plean Gníomhaíochta um 
Bainistíocht Fuinnimh 2011-2012 dar teideal Think Globally Act Locally a forbraíodh ar aon dul leis 
an Straitéis Náisiúnta um Athrú Aeráide 2007-2012.  
 
In 2011, chuir an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil tús le hathbhreithniú ar an mBeartas 
Náisiúnta maidir leis an Aeráid. Dearbhaíodh san athbhreithniú go bhfuil sé ar a cumas ag Éirinn 
spriocanna Phrótacal Kyoto a chomhlíonadh. Mar sin féin, i gcomhthéacs fís náisiúnta 
fhadtéarmach ar shaol agus ar dhomhan ina mbeidh srianta ar charbóin, tá sé de dhúshlán ag 
Éirinn aghaidh a thabhairt ar phróifíl uathúil maidir le hastaíochtaí gáis cheaptha teasa, agus ar an 
deis sochaí eagnaí a chruthú ina mbeidh geilleagar ísealcharbóin inbhuanaithe agus iomaíoch. 
Déanfaidh Comhairle Contae na Mí athbhreithniú ar dhul chun cinn na Straitéise um Athrú Aeráide, 
déanfar tuarascáil ar an dul chun cinn go dtí seo, agus ina dhiaidh sin forbrófar straitéis agus plean 
gníomhaíochta nua ar aon dul le Beartas an Rialtais níos déanaí in 2012.  
 
8.1.5 Forbairt Fuinneamh Gaoithe  
 
Léirítear sna Treoirlínte um Fhorbairt Fuinnimh Gaoithe (2006) atá eisithe ag an Roinn Comhshaoil, 
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, go bhfuil sé tábhachtach go ndéanfaí ráiteas maidir le beartas 
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agus cuspóir an Údaráis Áitiúil i dtaca le forbairt fuinneamh gaoithe a chuimsiú sna pleananna 
forbartha ar fad, lena n-áirítear na cúrsaí sin a chuirfear san áireamh agus measúnú á dhéanamh 
ar iarratais phleanála le haghaidh saintograí d’fhorbairt fuinneamh gaoithe. Ní mór cothromaíocht 
réasúnta a bhaint amach sa phlean forbartha idir freagairt ar bheartas foriomlán an Rialtais maidir 
le fuinneamh in-athnuaite agus foinsí fuinneamh gaoithe cheantar an Rialtais Áitiúil a chumasú 
lena gcoigeartú ar bhealach a bheidh comhsheasmhach le pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe. 
 
Ní mór measúnú ar na tograí aonair d’fhorbairt fuinneamh gaoithe a dhéanamh laistigh de 
chomhthéacs cur chuige “arna stiúradh ag pleananna” a bhaineann le limistéir a shainaithint a 
meastar iad a bheith oiriúnach nó mí-oiriúnach i gcomhair forbartha fuinneamh gaoithe. 
Sainaithnítear limistéir den Chontae atá íogair don chineál sin forbartha ó thaobh an tírdhreacha de 
sa Mheasúnú ar Shaintréithriú an Tírdhreacha. Teastaíonn Measúnacht Iomchuí le haghaidh gach 
iarratais phleanála ar thuirbíní gaoithe maidir leis na héifeachtaí dóchúla suntasacha ar láithreáin 
Natura 2000 de réir Airteagal 6(3) de Threoir an CE maidir le Gnáthóga.  
 
8.1.6 Hidreafhuinneamh 
 
Tá sé sonraithe ag an gComhairle go bhfuil dhá scéim bheaga reatha hidrileictreacha ag Baile 
Shláine agus ag an Uaimh ina dtáirgtear idir 0.1/MW agus 0.2/MW de chumhacht leictreach. 
Spreagann an Chomhairle aibhneacha a úsáid, nuair a bhíonn sé oiriúnach, laistigh den chontae le 
haghaidh hidreafhuinneamh a fhorbairt agus, go sonrach, tabharfar tacaíocht d’fhorbairtí aonair ar 
feadh bhruacha aibhneacha ina bhfuil sé beartaithe hidreafhuinneamh a úsáid chun gné dá 
riachtanas fuinnimh a sholáthar. Ní spreagfaidh an Chomhairle an córas canálacha a úsáid chun na 
críocha sin, toisc go bhfuil sé ainmnithe le haghaidh a úsáide mar áis do thurasóirí agus conláiste. 
Sna tograí uile, rachaidh Comhairle Contae na Mí i gcomhairle leis an tSeirbhís Páirceanna 
Náisiúnta agus Fiadhúlra de chuid na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus le 
hIascaigh Intíre na hÉireann maidir le hiarmhairt tograí dá leithéidí i dtaca le gluaiseacht 
shaoráideach iasc, cáilíochtaí salmanóideacha na habhann agus iarmhairt éiceolaíochta ar 
láithreáin ar bith d’ainmniú AE nó náisiúnta.  
 
8.1.7 Fuinneamh geoiteirmeach  
 
Fuinneamh teasa atá stóráilte sa talamh is ea fuinneamh geoiteirmeach. Soláthraítear teas don 
talamh ó dhá fhoinse. Is iad sin croí te an phláinéid agus an ghrian. Is féidir é a rangú mar 
‘domhain’ nó ‘éadomhain’ ag brath ar na doimhneachtaí atá i gceist. Ní féidir rochtain a fháil ar an 
bhfuinneamh geoiteirmeach domhain go dtí go dtagann sé aníos chuig dromchla an Domhain trí 
phróisis gheolaíocha amhail trí éasclínte ar screamh an Domhain nó trí dhruileáil tríd an dromchla 
chun rochtain a fháil air. Is í radaíocht ón ngrian an dara foinse teasa sa talamh. Ionsúitear 
radaíocht na gréine trí dhromchla an Domhain gach lá. Féadfar breathnú ar an bhfuinneamh sin 
mar fhuinneamh stóráilte a fhanann measartha te le linn na bliana. Is féidir an teas sin a 
astarraingt, mar shampla, ach teaschaidéal talún a úsáid.   
 
Choimisiúnaigh Fuinneamh Inmharthana Éireann staidéar in 2004 maidir leis an bhfuinneamh 
geoiteirmeach in Éirinn. Sainaithníodh acmhainní féideartha d’fhuinneamh geoiteirmeach in Éirinn 
sa staidéar sin. Dearbhaíodh sa tuarascáil go bhfuil na toibreacha teo is flúirse le fáil i gceantar 
Mhala i gContae Chorcaí thuaidh agus i gceantar Bhaile Átha Cliath/na Mí/Chill Dara. Is é 28.4 céim 
celsius/km an grádán geoiteirmeach is airde atá taifeadta ag 1000 méadar i bPoblacht na hÉireann 
agus tá sé suite i gcóngaracht thuaisceart Chontae na Mí. Tá staidéar eile á dhéanamh faoi láthair 
ag Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann maidir le foinsí fuinnimh gheoiteirmigh éadoimhne in 
Éirinn. Is é is aidhm leis an tionscadal sin treoir dea-chleachtais a tháirgeadh maidir leis na córais 
gheoiteirmeacha in Éirinn, léarscáileanna oiriúnachta i gcomhair acmhainní fuinnimh gheoiteirmigh 
éadoimhne a úsáid, agus bunachar sonraí de chórais atá ann cheana.  
 
8.1.8 Bithfhuinneamh 
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Tá earnáil an bhithfhuinnimh ag teacht chun cinn mar rogha inmharthana eile ar na foinsí soláthair 
fuinnimh neamh-inathnuaite traidisiúnta d’ola agus gual. Fuinneamh is ea bithfhuinneamh a 
dhíorthaítear as próiseáil grianfhuinnimh a bhí faoi cheangal i mbithmhais le linn phróiseas na 
fótaisintéise. Tá ‘bithmhais’ sainithe sna hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt mar an codán in-
bhithdhíghrádaithe de tháirgí, de dhramhaíl agus d’iarmhair ón talmhaíocht (lena n-áirítear 
substaintí plandúla agus ainmhíocha), ón bhforaoiseacht agus ó thionscail ghaolmhara, mar aon 
leis an gcodán in-bhithdhíghrádaithe de dhramhaíl tionscail agus rialtais áitiúil. Tá roinnt gléasraí 
bithfhuinnimh i gContae na Mí agus is earnáil í atá ag fás.  
 
8.1.9 Fuinneamh ó Dhramhaíl 
 
Breathnóidh Comhairle Contae na Mí ar thograí maidir le forbairtí chun dramhaíl a aistriú go 
fuinneamh, lena n-áirítear díleá anaeróbach agus díleá tirim le haghaidh dramhaíola agus 
seachtháirgí ó fheirmeacha nó ó fhoinsí eile. Is modh é Díleá Anaeróbach chun dul i ngleic le roinnt 
de na hábhair imní a bhíonn ag daoine maidir le gáis cheaptha teasa, agus is féidir táirgeadh 
fuinnimh in-athnuaite a mhéadú de réir spriocanna agus tiomantas náisiúnta agus idirnáisiúnta 
trína bhíthin. Is próiseas nádúrtha dreoite agus lobhaidh é díleá anaeróbach a tharlaíonn in 
easnamh ocsaigine agus trína ndianscaoiltear ábhar orgánach ina gcomhpháirteanna ceimiceacha 
níos simplí. Táirgtear bithghás mar chuid den phróiseas díleá, ina mbíonn meatán de chuid is mó 
(60%) agus dé-ocsaíd charbóin (40%), agus ábhar díleáite. Is foinse fuinnimh in-athnuaite é an 
bithghás a tháirgtear agus is féidir é a úsáid mar rogha ar fhuinneamh breosla iontaise cibé acu an 
n-úsáidtear é mar bhreosla iompair nó chun leictreachas a sholáthar. D’fhéadfaí sruth ioncaim 
luachmhar a sholáthar leis an díleá anaeróbach, agus rachmas a ghintear sa tionscal talmhaíochta 
a choinneáil laistigh den gheilleagar tuaithe. Tá sé de chumas sa dá mhonarcha déantúsaíochta 
stroighne sa Chontae sruthanna dramhaíola a úsáid ina bpróisis déantúsaíochta. 
 

8.1.10 Éifeachtúlacht Fuinnimh & Feidhmíocht Fuinnimh  le haghaidh na 
Treorach maidir le Foirgnimh 
 
Chomh maith le forbairtí fuinnimh in-athnuaite a chur chun cinn, ní mór féachaint ar an gceist 
maidir le héifeachtúlacht fuinnimh ar an maicrealeibhéal agus ar an micrileibhéal araon. Mar 
shampla, ar an maicrealeibhéal, laghdóidh pleanáil maidir le húsáid talún inbhuanaithe an líon 
turas i gcarranna a bheidh á ndéanamh. Ag an micrileibhéal, spreagfar daoine chun cineálacha eile 
forbartha seachas carranna príobháideacha a úsáid le cosáin agus rotharbhealaí. Tá straitéis 
leagtha amach sa Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta don Éifeachtúlacht Fuinnimh 2009-2020 chun 
spleáchas na tíre ar bhreoslaí iontaise iompórtáilte a laghdú, chun feabhas a chur ar éifeachtúlacht 
fuinnimh ar fud roinnt rannáin éagsúla, agus chun todhchaí fuinnimh inbhuanaithe a chinntiú. 
Beart ríthábhachtach de bheartas fuinnimh inbhuanaithe is ea feabhas a chur ar éifeachtúlacht 
fuinnimh na hÉireann. Aithnítear éifeachtúlacht fuinnimh go hidirnáisiúnta mar an modh is 
éifeachtúla ó thaobh costas de chun spleáchas ar bhreoslaí iontaise a laghdú. Tá an gá atá leis an 
méid fuinnimh atá á ghiniúint a laghdú tugtha chun suntais sna Straitéisí atá molta maidir le 
Iompar agus le Lonnaíochtaí sa Phlean Forbartha seo.  
 
Ag eascairt as prótacal Kyoto, tá laghdú na n-astaíochtaí gáis cheaptha teasa leagtha síos ag an AE 
mar chuspóir tábhachtach. Is é CO2 an gás ceaptha teasa is mó, agus baineann beagnach leath 
den CO2 le húsáid fuinnimh i bhfoirgnimh. Tá sé léirithe i dtaighde an AE go bhféadfaí astaíochtaí 
CO2 ó fhoirgnimh a laghdú le 22% trí éifeachtúlacht fuinnimh fheabhsaithe. Tá ceanglas ann anois 
go mbeidh gach foirgneamh nua níos éifeachtúla ó thaobh fuinnimh de réir na Treorach ón AE 
maidir le Feidhmíocht Fuinnimh Foirgneamh 2002/91/CE, a glacadh an 16 Nollaig 2002. Cuideoidh 
na Rialacháin Foirgníochta nua (Cuid L Leasú) agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach 
(Feidhmíocht Fuinnimh Foirgneamh) (Leasú) 2008 leis an gceanglas sin. Tá raon forálacha sna 
Rialacháin Foirgníochta ina ndírítear ar fheidhmíocht fuinnimh a fheabhsú i bhfoirgnimh chónaithe 
agus neamhchónaithe, idir fhoirgnimh nua-thógtha agus fhoirgnimh atá ann cheana. Soláthraítear 
faisnéis agus comhairle maidir le fuinneamh do cheannaitheoirí, do thionóntaí agus d’úsáideoirí na 
bhfoirgneamh. Tá sé beartaithe go gcuideoidh an fhaisnéis agus an chomhairle sin le tomhaltóirí 
cinntí eolasacha a dhéanamh a mbeidh bearta praiticiúla mar thoradh orthu chun feabhas a chur 
ar fheidhmíocht fuinnimh. Tríd an bpróiseas deimhniúcháin maidir le Rátáil Fuinnimh an 
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Fhoirgnimh a thabhairt isteach, féadfar measúnú a dhéanamh ar áiteanna cónaithe maidir lena 
bhfeidhmíocht fuinnimh. Ba cheart úsáid cineálacha eile téimh m.sh. painéil gheoiteirmeacha agus 
grianphainéil a spreagadh agus foirgnimh á ndearadh. 
 
Tá Comhairle Contae na Mí tiomanta do cheanglais tógála inbhuanaithe a fhorbairt maidir leis an 
aistriú i dtreo foirgneamh atá tíosach ar fhuinneamh agus a bhfuil tionchar íseal acu ar an 
gcomhshaol i gContae na Mí. Ba cheart go mbeadh cuimsiú an dea-dhearaidh i bhforbairtí ina 
chúis áthais do gach duine ar mian leo go mbainfí úsáid fhorleathan as cleachtais tógála 
inbhuanaithe. Tá dea-dhearadh tábhachtach chun feidhmíocht fuinnimh bharrmhaith foirgneamh a 
bhaint amach gan costas breise. Tá na buntáistí soiléir: billí fuinnimh níos ísle don tomhaltóir agus 
comhshaol níos folláine don phobal.  
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 1 Soláthar bonneagar fuinnimh a éascú, lena n-áirítear 

foinsí fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt ag suíomhanna oiriúnacha, chun foráil a 
dhéanamh d’fhorbairt bhreise fhisiceach agus gheilleagrach na Mí.   

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 2 Tacú le tionscnaimh idirnáisiúnta agus náisiúnta agus le 

tionscnaimh sa chun astaíochtaí gáis cheaptha teasa a theorannú trí éifeachtúlacht 
fuinnimh agus foinsí fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt ina mbaintear úsáid as 
acmhainní nádúrtha an chontae ar mhodh atá inghlactha ó thaobh an chomhshaoil 
de, sa chás go bhfuil a leithéid comhsheasmhach le pleanáil chuí agus forbairt 
inbhuanaithe an cheantair. 

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 3 Táirgeadh fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite a spreagadh, 

amhail bithmhais, ábhar dramhaíola, an ghrian, tonnta, uisce, foinsí 
geoiteirmeacha agus fuinneamh gaoithe, faoi réir na ngnáthrialacha pleanála cuí, 
lena n-áirítear go sonrach, an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ar limistéir íogair 
chomhshaoil nó tírdhreacha agus ar láithreáin Natura 2000.  

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 4 Tacú leis an Straitéis Náisiúnta um Athrú Aeráide agus, go 

ginearálta, bearta a éascú ina bhféachtar d’astaíochtaí gáis cheaptha teasa a 
laghdú. 

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 5 Féachaint le feabhas a chur ar éifeachtúlacht fuinnimh 

fhoirgnimh reatha an chontae agus éifeachtúlacht agus caomhnú fuinnimh a chur 
chun cinn maidir le dearadh agus forbairt gach foirgnimh nua sa Chontae de réir 
Chuid L de na Rialacháin Foirgníochta (Caomhnú Breosla agus Fuinnimh). 

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 6 A spreagadh go mbaintear an úsáid is fearr agus is féidir 

as éifeachtúlacht fuinnimh i dtograí forbartha trí láithreánú, leagan amach, 
dearadh nó ina gcuimsítear dea-chleachtas i dteicneolaíochtaí fuinnimh, caomhnú 
agus cur i bhfeidhm na teicneolaíochta cliste.  
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BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 7 Gnóthú ardchaighdeáin éifeachtúlacht fuinnimh agus 
inbhuanaitheacht chomhshaoil i bhforbairt a spreagadh, lena n-áirítear an méid 
seo a leanas: 

 
1. Dearadh láithreáin bithaeráide; 
2. Caomhnú Uisce; 
3. Aerú; 
4. Straitéisí maidir le héifeachtúlacht fuinnimh; 
5. Anailís ar sholas an lae,  
6. Ardchaighdeáin inslithe, agus; 
7 Teicneolaíochtaí cliste.  

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 8 Tacaíocht agus spreagadh a thabhairt do 

threoirscéimeanna ina ndéantar bealaí nuálacha chun éifeachtúlacht fuinnimh a 
chuimsiú a chur chun cinn.  

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 9 Tacú le forbairt teicneolaíochtaí nuálacha atá tíosach ar 

fhuinneamh amhail téamh díreach agus cumhacht is teas in éineacht.  
 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 10 Soláthar bonneagar luchtaithe le haghaidh feithiclí 

leictreacha a éascú.  
 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 11 Forbairt soláthairtí feabhsaithe leictreachais agus 

gáis, agus líonraí bainteacha a éascú agus tacú leo chun freastal ar riachtanais 
reatha na Mí agus a riachtanais amach anseo. 

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 12 Comhoibriú agus idirchaidreamh a dhéanamh le 

soláthraithe fuinnimh reachtúla agus soláthraithe fuinnimh eile i dtaca le giniúint 
cumhachta d’fhonn cumas cumhachta imleor a chinntiú maidir le riachtanais 
reatha na Mí agus a riachtanais amach anseo. 

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 13 A chinntiú go gcloíonn an bonneagar tarchurtha 

fuinnimh agus cumarsáide leis an dea-chleachtas maidir le láithreánú agus 
dearadh chun cosaint na dtírdhreach aitheanta tábhachtach uile a áirithiú go 
sonrach. 

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 14 A éileamh, i gcás gach forbartha nua, go 

bhfreastalófar ar ilseirbhísí i stráicí comhroinnte agus go roinnfear na clúdaigh 
rochtana más féidir. 

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 15 A chinntiú go mbeidh measúnú ina dtugtar 

aghaidh ar na hiarmhairtí féideartha ar cháilíocht screamhuisce ag gabháil le togra 
ar bith maidir le taiscéaladh fuinnimh gheoiteirmigh nó taiscéaladh fodhromchla 
fuinnimh eile.  

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 16 A éileamh go mbeidh na seirbhísí áitiúla fuinnimh 

agus cumarsáide amhail leictreachas, teileafón, leathanbhanda agus teilifís chábla 
suiteáilte faoin talamh, nuair is féidir é.  

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 17 Féachaint le steiriliú na dtailte gar do 

phríomhchonairí iompair phoiblí amhail iarnród a sheachaint, sa chás go bhfuil 
bealaí/píblínte tarchurtha fuinnimh amach anseo á ndearadh agus á soláthar.  

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 18 Sreanga lastuas i láithreáin Natura 2000 a 

sheachaint go ginearálta murar féidir a chruthú nach ndéanfaidh siad difear do 
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shláine an láithreáin maidir lena chuspóirí caomhantais .i. trí mheasúnú cuí a 
dhéanamh de réir Airteagal 6(3) de Threoir an CE maidir le Gnáthóga.  

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 19 Cur faoi thalamh sreanga lastuas reatha agus 

trealaimh lena mbaineann a chur chun cinn nuair is cuí.  
 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 20 Forbairt fuinneamh gaoithe a spreagadh, de réir 

bheartas an Rialtais agus agus ag féachaint don Mheasúnú ar Shaintréithriú an 
Tírdhreacha sa Chontae agus na Treoirlínte um Fhorbairt Fuinnimh Gaoithe 
(2006).  

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 21 Tacú le staidéar a ullmhú maidir le 

hacmhainneacht fuinneamh gaoithe a dhéanfaidh na húdaráis áitiúla i Mórcheantar 
Bhaile Átha Cliath i gcomhpháirt lena chéile. 

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 22 Forbairt tionscadal a éascú ina ndéanfar 

bithmhais a chomhshó go fuinneamh faoi réir breithniúcháin phleanála chuí.  
 

BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 23 A chinntiú i gcás tograí maidir le forbairt ina 
gcuimsítear bithbharra a fhás laistigh den Cheantar Abhantraí an Oirthir i gContae 
na Mí agus de stráice an chósta go bhféachfar ar an acmhainneacht le haghaidh a 
leathnaithe nó hibridiú an fhlóra dhúchasaigh.  

 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí: 
 
CUSPÓIR: FUINNEAMH & CUMARSÁID 1 A chinntiú go mbeidh gach plean agus gach tionscadal a 

bhaineann le giniúint nó soláthar fuinnimh nó líonraí teileachumarsáide faoi réir 
Scagadh Measúnaithe Chuí agus go ndéanfar Measúnú Cuí ar na pleananna nó ar 
na tionscadail sin a bhféadfadh éifeacht shuntasach a bheith acu, ina n-aonar nó i 
gcomhar le pleananna nó le tionscadail eile, ar láithreán (nó láithreáin) Natura 
2000.  

 
CUSPÓIR: FUINNEAMH & CUMARSÁID 2 Tacú le hathbhreithniú agus cur i bhfeidhm na mbeart sa 

Straitéis um Athrú Aeráide agus sa Phlean Gníomhaíochta um Bainistíocht 
Fuinnimh 2011-2012, ‘Think Globally Act Locally’ de chuid Chomhairle Contae na 
Mí.  

 
CUSPÓIR: FUINNEAMH & CUMARSÁID 3 Scrúdú a dhéanamh ar straitéis maidir le fuinneamh in-

athnuaite a ullmhú ina ndéanfar na teicneolaíochtaí is inmharthana i gContae na 
Mí a chur chun cinn.  

 
CUSPÓIR: FUINNEAMH & CUMARSÁID 4 Féachaint le comhtháthú riachtanach cheanglas an líonra 

tarchurtha a sheachadadh chun nascachtaí tograí fuinnimh in-athnuaite leis an 
ngreille tarchurtha leictreachais a éascú ar bhealach inbhuanaithe agus tráthúil.  

 
 
8.2 Teicneolaíocht Cumarsáide 
 
8.2.1 Réamhrá 
 
Tá feidhmíocht leathanbhanda measartha lag in Éirinn agus i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath i 
gcomparáid le go leor de na stáit Eorpacha. Is é is aidhm le beartas teileachumarsáide an Rialtais 
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Éire a chur sa cheathairíl is airde de gheilleagair an ECFE maidir le hinfhaighteacht, praghas agus 
cáilíocht na seirbhísí teileachumarsáide. Meastar go bhfuil seirbhís teileachumarsáide 
ardchaighdeáin agus iomaíoch riachtanach d’fhonn forbairt tionscail agus tráchtála a chur chun 
cinn, feabhas a chur ar shlándáil phearsanta agus tí, agus cuimsiú sóisialta agus soghluaisteacht 
shóisialta a fheabhsú. Tá infheistíocht sa teileachumarsáid riachtanach chun forbairt shóisialta agus 
gheilleagrach Chontae na Mí a chur chun cinn. Cuireann an leathanbhanda agus an t-ardluas a 
eascraíonn as buntáiste suntasach ar fáil d’úsáideoirí baile, do mhic léinn, agus do ghnóthais, agus 
is sócmhainn thábhachtach é chun gnóthais nua a mhealladh chuig ceantar. Admhaítear i 
mbeartas an Rialtais go bhfuil feasacht mhéadaithe ann maidir leis an ngá atá le hardleibhéil 
nascachta leathanbhanda a sheachadadh, rud atá riachtanach chun an rathúnas geilleagrach agus 
sóisialta a neartú. Cé go bhfuil moill tagtha ar infheistíocht na hearnála príobháidí sa bhonneagar 
teileachumarsáide de bharr an choir chun donais sa gheilleagar idirnáisiúnta agus san earnáil 
teileachumarsáide, lean an Rialtas de mhaoiniú a chur ar fáil, go sonrach i bhforbairt na Líonraí 
Achar Cathrach3 chun tuilleadh forbartha ar an mbonneagar teileachumarsáide a spreagadh.  
 
Glacann an Chomhairle go hiomlán leis an ríthábhacht a bhaineann le seirbhís teileachumarsáide 
ardchaighdeáin ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil agus féachfaidh sí don soláthar a chur 
chun cinn agus a éascú agus d’fhorbairt leanúnach den tseirbhís sin laistigh de Chontae na Mí. 
Maidir leis sin, féachfaidh an Chomhairle le comhoibriú a dhéanamh le soláthraithe agus le 
hoibreoirí seirbhísí den sórt sin laistigh de Chontae na Mí, ar mhaithe leis na leasanna náisiúnta 
agus le leasanna an chontae. 
 
Tá cur i bhfeidhm an leathanbhanda faoi choimirce na Roinne Cumarsáide, Fuinnimh agus 
Acmhainní Nádúrtha. Tá nascacht leathanbhanda ardluais aitheanta ag an Roinn Cumarsáide, 
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha mar eilimint ríthábhachtach maidir le Geilleagar Cliste iomaíoch 
agus Sochaí Eolais chuimsitheach a fhorbairt. I mí an Mhárta 2012, d’fhógair an tAire Cumarsáide, 
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha go n-oibreoidh Rialtas na hÉireann le raon cuideachtaí 
Teileachumarsáide lena chinntiú go gcuirfear leathanbhanda tapa i bhfeidhm ar fud na tíre sna trí 
bliana atá amach romhainn. Tá beartas an Rialtais maidir leis an réimse sin leagtha amach sa 
pháipéar Next Generation Broadband – Gateway to a Knowledge Ireland, 2009. Tá na trí chlár seo 
a leanas i bhfeidhm chun seachadadh an leathanbhanda a chinntiú:  
 

 An Scéim Leathanbhanda Náisiúnta 
 An Scéim Leathanbhanda Tuaithe 
 Tionscadal 100 MBS Scoileanna  

 
8.2.2 Bonneagar Leathanbhanda i gContae na Mí   
 
D’fhógair an tAire Cumarsáide seachadadh rathúil na Scéime Leathanbhanda Náisiúnta, ina bhfuil 
infheistíocht €223 milliún déanta, i mí na Nollag 2010. Soláthraíodh Líonraí Achar Cathrach san 
Uaimh, i mBaile Átha Troim, i gCeanannas, i mDún Seachlainn, i mDún Búinne agus i gCluain 
Aodha. Tá infhaighteacht an leathanbhanda fíorthábhachtach maidir leis na hionaid sin a chur ar 
an margadh agus a chur chun cinn le hinfheisteoirí a d’fhéadfadh fostaíocht a ghiniúint.  
 
Bunaíodh an Scéim Leathanbhanda Tuaithe ionas go mbeifí ábalta bunseirbhís leathanbhanda a 
sholáthar d’áitribh thuaithe aonair nach bhfuiltear ábalta seirbhísí leathanbhanda a fháil iontu ó na 
soláthraithe seirbhísí idirlín reatha. Tá sé d’aidhm leis an Scéim go sainaithneofar na háitribh nach 
bhfuil seirbhís le fáil iontu faoi láthair agus nuair a bheidh siad ar fad sainaitheanta, a dhearbhú an 
féidir nó nach féidir leis na hoibreoirí teileachumarsáide atá ann cheana seirbhís a chur ar fáil go 
díreach do na háitribh sin. Tháinig deireadh le céim iarratais na Scéime Leathanbhanda Tuaithe an 
29 Iúil 2011. Fuarthas 175 iarratas i gContae na Mí. Tá tús curtha anois le céim fhíorúcháin na 
scéime. 
 

                                                           
3Téarma teileachumarsáide a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar líonra ina bhfreastalaítear ar ghnóthais 
agus ar chónaitheoirí i limistéar uirbeach.   
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Is é an tríú clár tionscnamh an leathanbhanda do scoileanna. Is é is aidhm leis scoileanna dara 
leibhéal in Éirinn a fheistiú le nascacht leathanbhanda 100 Mbp agus le Líonraí Achar Logánta 
(LAN) ar bhonn céimnithe. Cuireadh túschéim phíolótach an tionscadail sin i gcrích agus rinneadh é 
a sheachadadh chuig 78 scoil ar fud na tíre. Faoin gclár sin beidh leathanbhanda 100Mbp suiteáilte 
i ngach scoil dara leibhéal faoi dheireadh 2014. Tá cur i bhfeidhm an leathanbhanda i scoileanna i 
gContae na Mí ar siúl faoi láthair.  
 
8.2.3 Aeróg Teileachumarsáide 
 
Aithníonn Comhairle Contae na Mí an gá riachtanach atá le líonraí ardchaighdeáin teicneolaíocht 
cumarsáide agus faisnéise maidir le hiomaíochas gheilleagar an chontae agus a ról chun tacaíocht 
a thabhairt d’fhorbairt réigiúnach agus náisiúnta go ginearálta a chinntiú. Tugtar treoir shuntasach 
sa cháipéis “Telecommunications Antennae and Support Structures – Guidelines for Planning 
Authorities” a d'fhoilsigh an Roinn Comhshaoil in Iúil 1996 maidir leis an ábhar sin. Beidh sé ina 
bheartas de chuid an Údaráis Phleanála breathnú ar thograí maidir le bonneagar dá leithéid i 
bhfianaise na treorach sa doiciméad sin. In 2007, d’eisigh an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide, 
ComReg, Cód Cleachtais um Shuíomhanna Raidió a Chomhroinnt chun comhroinnt suíomhanna 
raidió idir Oibreoirí 3G a éascú. Déantar comhroinnt a spreagadh cheana féin i dtreoracha agus 
rialacháin reatha maidir le pleanáil in Telecommunications Antennae and Support Structures, 
Guidelines for Planning Authorities (An Roinn Comhshaoil 1996), atá luaite thuas agus, sna 
Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001, arna leasú (Sceideal 2, Aicme 31).    
 
Is é an cur chuige roghnaithe a bheidh ann go gcomhlíonann gach struchtúr tacaíochta nua an 
beartas maidir le comhshuíomh nó braisliú atá sna treoirlínte, agus go n-áiteofar úsáid 
chomhroinnte na struchtúr nua sa chás go meastar go bhfuil barraíocht crann suite i limistéar 
aonair ar bith. 
 
I ngeall ar mhéid fisiceach struchtúir na gcrann agus na hábhair a úsáidtear chun iad a thógáil, 
d’fhéadfadh struchtúir den sórt sin iarmhairt thromchúiseach a bheith acu ar na tírdhreacha tuaithe 
agus uirbeacha araon. Nuair atáthar ag déileáil le hiarratais, ba cheart a bheith an-chúramach 
damáiste a laghdú a mhéid is féidir trí láithreánú dea-aithneach agus trí dhea-dhearadh. Agus 
measúnú á dhéanamh ar thograí aonair, cuirfidh Comhairle Contae na Mí an tionchar ar na cearta 
slí agus ar na bealaí siúil san áireamh. Ba cheart dearadh struchtúir na gcrann a bheith simplí agus 
dea-chríochnaithe. Ba cheart an teicneolaíocht is déanaí a úsáid iontu d’fhonn a méid agus a 
n-iarmhairt amhairc a íoslaghdú. Is i limistéir ardtalún/chnocacha nó shléibhteacha is mó a 
fheictear struchtúr na gcrann agus is sna limistéir sin is mó a bhíonn siad nochta. Sna láithreacha 
sin, is féidir an iarmhairte amhairc a laghdú ach toir agus crainn srl a fhás mar chúlra nó chun iad 
a cheilt. Déanfar crainn cheilte (mar chrainn mar shampla) a spreagadh i láithreacha oiriúnacha. 
 
Is cead pleanála sealadach a bheidh i gceist go ginearálta leis an gcead pleanála le haghaidh 
crann, ar feadh tréimhse 5 bliana amháin go ginearálta. Cumasófar leis sin athbhreithniú agus 
athmheasúnú i dtaca le líonta agus comhchruinnithe na gcrann, teicneolaíocht agus nádúr 
dinimiciúil ginearálta an tionscail agus na timpeallachta glactha ina mbeidh na crainn sin suite. Sa 
chás nach bhfuil an aeróg ná a struchtúir thacaíochta á n-úsáid níos mó ag an oibreoir bunaidh 
agus nach bhfuil úsáideoir nua ar bith sainaitheanta, déanfar iad a scriosadh, a bhaint ar shiúl 
agus déanfar an láithreán a chur ar ais mar a bhí ar chostas an oibreora. Beidh an méid sin ina 
choinníoll i gcás ceada ar bith, agus beidh ceangal ann maidir le socrú banna chun na críocha sin a 
chur i bhfeidhm. 
 
Sa chás go ndéanann úinéir láithreáin an láithreán a dhiúscairt chuig oibreoir eile atá ceadúnaithe 
go cuí, beidh sé de cheangal ar an mbunoibreoir/bunúinéir aistriú den sórt sin a chur in iúl do 
Chomhairle Contae na Mí, ionas go mbeifear ábalta coinníollacha leanúnacha ar bith a 
fhorfheidhmiú ar an oibreoir nua. 
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
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BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 24 Soláthar bhonneagar ardchumais Teicneolaíocht 

Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) agus líonra leathanbhanda agus craoltóireacht 
dhigiteach a éascú ar fud an chontae.  

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 25 An fhorbairt agus síneadh breise comhordaithe 

agus fócasaithe ar an mbonneagar teileachumarsáide a spreagadh, lena n-áirítear 
nascacht leathanbhanda sa Chontae mar mhodh chun feabhas a chur ar 
iomaíochas geilleagrach agus cleachtais oibre níos solúbtha a chumasú m.sh. 
teilea-oibriú. 

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 26 Cumhdach agus cumas bhonneagar líonra na 

teicneolaíochta móibílí a spreagadh, agus ag an am céanna féachaint le líon na 
struchtúr teileachumarsáide a laghdú, trína chinntiú go bhfuil Cód Cleachtais 
ComReg um Shuíomhanna a Chomhroinnt á chur i bhfeidhm agus go rachfar 
isteach i bhfánaíocht náisiúnta chómhalartach. 

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 27 Forbairt seirbhísí bunaithe ar theileachumarsáid a 

éascú ag láithreacha oiriúnacha laistigh den Chontae, faoi réir cúrsaí timpeallachta. 
 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 28 Ríomhchuimsiú a chur chun cinn go gníomhach i 

gContae na Mí trí thacaíocht a thabhairt do straitéisí chun infhaighteacht níos 
leithne den bhonneagar leathanbhanda comhaimseartha a spreagadh. 

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 29 Féachaint le TFC chomhaimseartha chuí a bheith 

ann, lena n-áirítear naisc shnaithíneacha rochtana oscailte i ngach forbairt nua 
agus duchtáil neodrach iompair a shuiteáil le linn oibreacha bonneagair phoiblí 
móra amhail bóithre, uisce agus séarachas, más féidir. 

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 30 Soláthar cáblaí fuinnimh agus cumarsáide faoi 

thalamh a éileamh, go háirithe sa timpeallacht uirbeach, agus go ginearálta 
laistigh de spás oscailte poiblí, ar mhaithe leis an taitneamhacht amhairc. 

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 31 Tacaíocht a thabhairt do chur chuige 

comhordaithe ar fud an chontae maidir le bonneagar leathanbhanda a chur i 
bhfeidhm.  

 
Cuspóir 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí:  
 
CUSPÓIR: FUINNEAMH & CUMARSÁID 5 Tacú le Tascfhórsa um Theileachumarsáid Leathanbhanda 

a bhunú ina gcuimseofar soláthraithe seirbhíse, ionadaithe úsáideoirí agus 
gníomhaireachtaí forbartha áitiúla chun cuidiú le pleanáil, cur chun feidhme agus 
faireachán chur i bhfeidhm an bhonneagair leathanbhanda. 

 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 32 Forbairt rianúil ar an mbonneagar 

teileachumarsáide a chur chun cinn ar fud an chontae de réir na gceanglas in 
Telecommunications Antennae and Support Structures, Guidelines for Planning 
Authorities, Iúil 1996. 
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BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 33 Dea-chleachtas a chur chun cinn maidir le 
láithreánú agus dearadh i dtaca le haeróg chumarsáide a thógáil.  

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 34 Dearadh ardchaighdeáin crann, túr agus aeróg 

agus bonneagair eile den sórt sin a chinntiú ar mhaithe leis an taitneamhacht 
amhairc agus cosaint na dtírdhreach íogair, faoi réir paraiméadair raidió agus 
innealtóireachta. 

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 35 Cainteanna réamhphleanála le soláthraithe agus 

le hoibreoirí seirbhíse a spreagadh agus a éascú sula gcuirfear iarratais phleanála 
isteach.  

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 36 Comhshuí aeróg ar struchtúir thacaíochta atá ann 

cheana a spreagadh agus fianaise dhoiciméadach a iarraidh maidir le neamh-
infhaighteacht na rogha sin i dtograí maidir le struchtúir nua. Beidh ceangal ann 
na struchtúir atá ann cheana a chomhroinnt sa chás go meastar go bhfuil an 
iomarca crann suite i limistéar ar bith. 

 
BEARTAS: FUINNEAMH & CUMARSÁID 37 Measúnú a dhéanamh ar thograí maidir le suíomh 

na struchtúr i dtírdhreacha íogaire de réir na mbeartas atá leagtha amach i 
gCaibidil 9 den Phlean Forbartha seo. 

 
 



Caibidil 9 Sócmhainní Cultúrtha agus Nádúrtha 
 

 
CAIBIDIL 9 - SÓCMHAINNÍ CULTÚRTHA AGUS NÁDÚRTHA 

 

  
9.1  Réamhrá  
 
Tá aitheantas na Mí ceangailte go bunúsach lena hoidhreacht, agus tá sé ríthábhachtach sa dóigh a 
bhféachaimid orainn féin mar dhaoine aonair, mar phobail agus mar chontae. Is sócmhainní 
ríthábhachtacha iad an oidhreacht chultúrtha agus nádúrtha agus an tírdhreach a chabhraíonn leis an 
gcontae dul san iomaíocht mar cheann scríbe turasóireachta agus mar shuíomh gnó ar mhaith le 
hinfheisteoirí é a roghnú. 
 
Tá an Mhí thar an gcoitiantacht in Éirinn mar thoradh ar shaibhreas a hoidhreachta tógtha. Cuimsíonn sí 
Láithreán Oidhreachta Domhanda Bhrú na Bóinne, láthair Ard-Ríthe na hÉireann i dTeamhair, tuamaí 
pasáiste Loch Craobh, an caisleán Angla-Normannach is mó ar an Eoraip i mBaile Átha Troim, bailte 
stairiúla na hUaimhe, Bhaile Átha Troim agus Cheanannais, tithe móra iontacha, tírdhreacha diméine, 
agus oidhreacht thionsclaíoch shuntasach canálacha agus muileann.  
 
Áirítear le hoidhreacht nádúrtha na Mí gleannta scéime abhann, talamh feirme réchnocach, gréasán 
d'fhálta sceach aibí agus gnáthóga cósta ilghnéitheacha.  
 
Leagtar amach sa chaibidil seo beartais agus moltaí Chomhairle Contae na Mí le haghaidh chosaint, 
chaomhnú agus fheabhsú oidhreacht na Mí. Pléitear leis na saincheisteanna sin go hindíreach i gcaibidlí 
eile sa Phlean seo freisin.  
 
 
9.2  Comhthéacs Reachtúil 
 
Leagtar amach in Alt 10(2) de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011 liosta de chuspóirí 
éigeantacha lena n-áireamh i bPlean Forbartha. Baineann roinnt de na cuspóirí sin le hoidhreacht, go 
díreach nó go hindíreach. Féach Aguisín 1 chun liosta iomlán de na cuspóirí sainordaitheacha a fháil. 
 
 
9.3  Comhthéacs an Bheartais 
 
Tá roinnt Coinbhinsiúin Idirnáisiúnta agus Eorpacha agus Treoracha ón AE sínithe agus daingnithe ag an 
Rialtas agus, lena linn sin, tá sé comhaontaithe ag an Rialtas seasamh leis na prionsabail atá iontu.  Tá 
na coinbhinsiúin agus na treoracha sin mar threoir agus an reachtaíocht náisiúnta lena gcosnaítear an 
oidhreacht thógtha agus nádúrtha, an tírdhreach agus an bhithéagsúlacht á ceapadh. 
 
Aithnítear sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 2010-2022 go bhfuil 
an oidhreacht ina hacmhainn thábhachtach comhshaoil agus gheilleagrach a bhfuil cúram agus 
bainistíocht ag teastáil ina leith.  Léirítear sna beartais atá sa chaibidil seo den Phlean Forbartha Contae 
na prionsabail sna doiciméid uileghabhálacha sin. Leagtar amach faisnéis mhionsonraithe in Aguisín 2 
maidir leis an gcomhthéacs beartais ábhartha.   
 
 
9.4 An Méid atá Bainte Amach  
 
Ó glacadh leis an bPlean Forbartha Contae deireanach in 2007, rinne Comhairle Contae na Mí an chéad 
Phlean Oidhreachta Contae dá cuid a fhorbairt agus a chur chun feidhme.  Is é atá sa Phlean 
Oidhreachta plean straitéiseach 5 bliana ina leagtar amach roinnt gníomhaíochtaí a bhfuil sé mar aidhm 
leo ár n-oidhreacht a thuiscint, a chosaint, a chaomhnú agus a bhainistiú. Chomh maith leis sin, ghlac 
Comhairle Contae na Mí leis an gcéad Phlean Bithéagsúlachta Contae dá cuid agus tá sé á chur chun 
feidhme aici. Gníomh riachtanach faoin bPlean Náisiúnta Bithéagsúlachta is ea pleananna bithéagsúlachta 
a chur le chéile, agus soláthraítear leis creat maidir le caomhnú na bithéagsúlachta agus na hoidhreachta 
nádúrtha ar leibhéal an chontae. 
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Comhaontaíodh na Pleananna Oidhreachta agus Bithéagsúlachta i gcomhar le Fóram Oidhreachta 
Chontae na Mí agus ghlac comhaltaí tofa Chomhairle Contae na Mí leo tar éis comhairliúchán poiblí 
fairsing.  Soláthraíodh roinnt príomhghníomhaíochtaí, lena n-áirítear suirbhéanna ar fud an chontae ar na 
gnéithe seo a leanas de chuid na Mí – an oidhreacht gheolaíoch; bogach agus gnáthóga cósta; an 
oidhreacht thionsclaíoch; reiligí stairiúla; crainn, talamh coille agus fálta sceach; ráitis saintréithe d'aon 
Limistéar Caomhantais Ailtireachta déag; iniúchadh ar thacair shonraí hitheolaíochta; léarscáil léiritheach 
de ghnáthóga an chontae; suirbhé éiceolaíochta ar bhailte agus ar shráidbhailte; agus tithe le díonta tuí. 
 
Trí na Pleananna sin a chur chun feidhme, tá feasacht ardaithe phoiblí ar luach ár n-oidhreachta 
nádúrtha agus cultúrtha á cur chun cinn ag Comhairle Contae na Mí agus í ag dul i dteagmháil 
ghníomhach le pobail áitiúla agus ag éascú rannpháirtíocht an phobail ina cosaint.  
 
Thacaigh Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae na Mí le roinnt foilseacháin oidhreachta agus d’fhoilsigh 
an oifig iad. I measc na bhfoilseachán sin, áirítear The Making of Meath, Uncovering Medieval Trim, Wild 
Things at School: A Book for Primary School Teachers, Conservation and Management Plan for Trim 
Town Walls (Plean Caomhantais agus Bainistíochta do Bhallaí Bhaile Átha Troim), Megalithic Art in 
County Meath agus d'fhoilsigh Leabharlann Chontae na Mí Mapping Meath in the Early 19th Century with 
an atlas of William Larkin’s map of County Meath, 1812 agus A Meath Anthology. Ina theannta sin, tá 
roinnt bileoga treorach agus leabhráin treorach curtha le chéile ag an gComhairle.   
 
Tar éis glacadh leis an bPlean Caomhantais agus Bainistíochta do Bhallaí Bhaile Átha Troim, rinneadh 
oibreacha caomhantais ag Bealach Uí Fhionnagáin agus ar chúl Shráid Emmet.  Forbraíodh roinnt Conairí 
Oidhreachta ar fud an chontae. Ón mbliain 2007 i leith, thug Comhairle Contae na Mí breis agus 
€600,000 i gcistiú deontais le haghaidh Déanmhais Chosanta sa chontae. Léiríodh i staidéar náisiúnta go 
gcaitear €4 sa gheilleagar do gach €1 i gcúnamh deontais a thugtar.   
 
Chun cuspóirí agus gníomhaíochtaí straitéiseacha na bPleananna Oidhreachta agus Bithéagsúlachta 
Contae a bhaint amach, tá Comhairle Contae na Mí ag obair go gníomhach i gcomhar leis an gComhairle 
Oidhreachta, le Turasóireacht na Mí, le Fáilte Éireann, le Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann, leis an gClár 
Fionnachtana, le hOifig na nOibreacha Poiblí, leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, le 
Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta, le Coiste Creata Taighde Bhrú na Bóinne, le Réigiún na Teorann 
Thoir, le Irish Archaeological Field School, le Comhpháirtíocht na Mí, le hInstitiúidí Tríú Leibhéal, agus le 
pobail agus le scoileanna ar fud Chontae na Mí. 
 
 
9.5 Dúshláin 
  
Is acmhainn luachmhar gheilleagrach í an oidhreacht agus imríonn sí ról tábhachtach i ngeilleagar na Mí. 
Is é an príomhdhúshlán do thréimhse feidhme an Phlean Forbartha seo:  
 

 an chothromaíocht a bhaint amach idir oidhreacht shaibhir chultúrtha agus nádúrtha an chontae 
a chosaint, a chaomhnú agus a léiriú le linn forbairt gheilleagrach inbhuanaithe agus saibhriú an 
chomhshaoil a chur chun cinn; 

 ár n-oidhreacht a dhéanamh níos so-rochtana agus a cumas mar acmhainn foghlama a 
uasmhéadú.  

 
Beartais Straitéiseacha 
 
Tá sé mar bheartas straitéiseach ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
                            
BEARTAS STRAITÉISEACH: SÓCMHAINNÍ CULTÚRTHA 1 A chinntiú go ndéanfar oidhreacht uathúil 

chultúrtha na Mí a chosaint, a chaomhnú agus a chomhtháthú go tuisceanach i 
bhforbairt inbhuanaithe an chontae ar mhaithe leis an nglúin seo agus leis na glúine atá 
le teacht.  

 
BEARTAS STRAITÉISEACH: SÓCMHAINNÍ CULTÚRTHA 2 A chinntiú go gcosnófar na gnéithe sin 

d'oidhreacht nádúrtha agus de bhonneagar glas na Mí trína gcuirtear seirbhísí 
éiceachórais ar fáil; go ndéanfar an bhithéagsúlacht a chaomhnú agus, nuair is féidir, a 
fheabhsú, agus; go ndéanfar saintréith na dtírdhreach a chothabháil agus a shaibhriú, 
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agus go n-éascófar leas a bhaint astu ar mhaithe le cúrsaí turasóireachta agus áineasa 
agus go ndéanfar é sin ar bhealach tuisceanach. 

 
BEARTAS STRAITÉISEACH: SÓCMHAINNÍ CULTÚRTHA 3 Tuiscint ar thírdhreach Chontae na Mí a chur 

chun cinn i dtéarmaí a nádúir dhúchasaigh agus uathúil, agus na gnéithe ar chóir iad a 
chaomhnú nó a fheabhsú a aithint. 
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9.6 An Oidhreacht Chultúrtha   
 
9.6.1 Réamhrá 
 
Tagraíonn Oidhreacht Chultúrtha do shéadchomharthaí, d'fhoirgnimh, do ghrúpaí foirgneamh, agus do 
láithreáin arb ionann iad agus saothair chomhcheangailte an dúlra agus an duine, arb í an timpeallacht 
stairiúil nó thógtha í1.  Laistigh den ilchineálacht seo de chineálacha agus d'úsáidí foirgnimh, áirítear 
déanmhais a bhfuil tábhacht agus nádúr acu a mheastar gur fiú a chosaint.  
  
Is é is aidhm do Chomhairle Contae na Mí cosaint, caomhnú agus feabhsú a dhéanamh ar fhoirgnimh, ar 
cheantair, ar dhéanmhais, ar láithreáin agus ar ghnéithe is díol spéise ar leith ó thaobh ailtireachta, 
staire, seandálaíochta, ealaíne, cultúir, eolaíochta, nó cúrsaí sóisialta agus teicniúla de. Is tosaíocht de 
chuid Chomhairle Contae na Mí í maireachtáil oidhreacht chultúrtha na Mí, rud atá léirithe sna beartais 
agus sna cuspóirí atá leagtha amach sa rannán seo den Phlean Forbartha.  
 
9.6.2 Láithreán Oidhreachta Domhanda UNESCO Bhrú na Bóinne 
 
Tugtar Brú na Bóinne, a chiallaíonn 'pálás' nó ‘teach mór' na Bóinne de ghnáth ar an Láithreán 
Oidhreachta Domhanda atá i mBailiúchán Seandálaíochta Lúb na Bóinne. Tagraíonn sé do cheantar 
laistigh den áit mar a lúbann Abhainn na Bóinne timpeall Shí an Bhrú, Chnóbha agus Dhubhadh, agus tá 
sé ar cheann de na coimpléacsanna seandálaíochta is mó tábhacht ar domhan. Tá an-chuid tréithe 
seandálaíochta eisceachtúla i mBrú na Bóinne, go háirithe a chuid ealaíne meigilití, grúpáil mhór agus 
ilchineálach na séadchomharthaí agus fianaise de lonnaíocht agus de ghníomhaíocht leanúnach sa 
cheantar ar feadh thart ar 7,000 bliain. Taispeánadh tábhacht idirnáisiúnta Bhrú na Bóinne de réir a 
chéile trí phróiseas leanúnach aimsithe agus taighde a thosaigh 300 bliain ó shin, rud as ar tháinig a 
chlárú ar Liosta Oidhreachta Domhanda UNESCO in 1993. 
 
Tá Brú na Bóinne suite i má íochtair de ghleann abhann ina bhfuil an sruthchúrsa ‘i gcruth U’ mór agus 
cuimsíonn sé sraith tulán íseal ó thuaidh agus ó dheas le talamh níos géire gar do Dhubhadh. Tá na 
tuamaí pasáiste móra ar thalamh ard os cionn an ghleanna, agus tá roinnt mhaith láithreáin 
seandálaíochta eile ar thalamh íseal agus ar thuilemhánna atá níos giorra don abhainn. Tá an tuilemhá 
atá ar thaobh thuaidh na Bóinne saibhir i bhfiadhúlra agus ainmníodh mar Limistéar Oidhreachta 
Nádúrtha í. 
 
Chruthaigh il-úinéireacht mósáic tharraingteach de thalamh feirme mheasctha, idir thalamh dhian-arúil 
agus fhéarach buan. Tá mórchuid de na fálta sceach agus de na seanteorainneacha goirt ann go fóill, 
mar aon le geadáin mharthanacha de choillearnach dhuillsilteach. Tá iarsmaí de lonnaíocht 
mheánaoiseach agus eastát ón ochtú haois déag i nDubhadh. Is ceantar talmhaíochta den chuid is mó é 
ceantar an Láithreáin Oidhreachta Domhanda, a chriosanna láir agus a chriosanna maolánacha araon, 
mar atá sainithe sa chlárú UNESCO agus léirithe i Léarscáil 9.1 a ghabhann leis an bPlean seo agus tá 
traidisiún feirmeoireachta aige a thosaigh timpeall ar 6,000 bliain ó shin. Fianaise ar an traidisiún ómóis a 
thaispeáin glúine pobal feirmeoireachta is ea an réimse ilghnéitheach séadchomharthaí dá leithéid a 
bheith ann i gcónaí. 
 
Tá iarsmaí seandálaíochta cáiliúla Bhrú na Bóinne aitheanta go cuimsitheach i bhFardal Seandálaíochta 
Chontae na Mí, lena n-áirítear Séadchomharthaí Náisiúnta faoi úinéireacht an Aire Ealaíon, Oidhreachta 
agus Gaeltachta, agus tugtar cosaint dlí dóibh i dTaifead Séadchomharthaí agus Láithreán Chontae na Mí 
(1996) ina liostaítear gach séadchomhartha agus láithreán seandálaíochta aitheanta. Tá thart ar 93 
Séadchomhartha Taifeadta, atá cosanta faoi Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta, suite laistigh de 
theorainn an Láithreáin Oidhreachta Domhanda. Áirítear anseo tuamaí pasáiste, heinsí, fulachtaí fiadh 
agus adhlacthaí ciste, liosanna agus uaimheanna talún, gráinseacha, sráidbhailte meánaoiseacha agus 
mainéaracha.  
 
Chomh maith leis sin, cuimsíonn Láithreán Oidhreachta Domhanda UNESCO Bhrú na Bóinne 
sainchomharthaí Chath na Bóinne, déanmhais a bhfuil oidhreacht ailtireachta shuntasach acu agus a 
bhfuil an-chuid díobh sa Taifead ar Dhéanmhais Chosanta, tírdhreacha diméine (Eastát Netterville, Eastát 
Campbell – Caldwell agus Eastát Coddington), Loingseoireacht na Bóinne agus gnáthóga saincheaptha 
                                                           
1 An Coinbhinsiún maidir leis an Oidhreacht Dhomhanda, 1972 
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tábhachtacha fiadhúlra amhail Limistéar Caomhantais Speisialta Oileáin na Bóinne agus Abhainn na 
Bóinne, Riasc Crewbane, Bruach Abhann Ros na Rí agus Limistéir Oidhreachta Náisiúnta (LON) 
bheartaithe i mBogach Dhubhadh. 
 
Tá Comhairle Contae na Mí tiomanta do Láithreán Oidhreachta Domhanda UNESCO Bhrú na Bóinne a 
chosaint agus a chaomhnú. Beidh an chosaint sin mar bhonn agus thaca ag gnéithe turasóireachta 
Ghleann na Bóinne freisin trí fhostaíocht áitiúil a chruthú. 
 
Tá Brú na Bóinne ar cheann de na nithe is díol spéise is tábhachtaí agus is mó cuairt sa tír agus, dá bhrí 
sin, is sócmhainn an-tábhachtach turasóireachta áitiúla agus náisiúnta é, mar go dtugann timpeall ar 
230,000 duine cuairt air in aghaidh na bliana. 
 
9.6.3 Stádas Oidhreachta Domhanda UNESCO:  
 
I mí na Nollag 1993, chláraigh Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe 
(UNESCO) Brú na Bóinne mar Láithreán Oidhreachta Domhanda. Aithnítear sa chlárú seo tábhacht uilíoch 
an tírdhreacha seo don chine daonna ar fad agus cuirtear oibleagáid leis ar an Stát Sárluach Uilíoch an 
cheantair a chosaint ar na caighdeáin idirnáisiúnta is airde.  
 
Tagann an Sárluach Uilíoch láithreáin de ráitis ar luach uilíoch an láithreáin, conas a chomhlíonann an 
láithreán sin critéir UNESCO, agus ráitis ar bharántúlacht agus ar shláine. Tá an Sárluach Uilíoch mar 
bhonn ag cosaint, bainistiú agus caomhnú an Láithreáin Oidhreachta Domhanda, a chroí-limistéir agus a 
chriosanna maolánacha mar atá sainaitheanta sa chlárú.  
 
Measadh go bhfuil Sárluach Uilíoch ag 'Bailiúchán Seandálaíochta Lúb na Bóinne', toisc gur chomhlíon an 
limistéar sin trí cinn de na sé chritéar maidir le hoidhreacht chultúrtha: 
 
[i] is saothar máistreachta é lena léirítear sáréirim chruthaitheach an duine; 
 
[ii] tugann sé fianaise ar leith, nó sárfhianaise ar a laghad, ar thraidisiún cultúir nó ar shibhialtacht  
       atá ar marthain nó imithe i léig; 
 
[iv] is sárshampla ar fad é de chineál foirgnimh, de chineál coimpléasc ailtireachta nó teicneolaíochta nó 
de chineál tírdhreacha lena léirítear staid shuntasach/staideanna suntasacha i stair an chine dhaonna; 
 
Is limistéar Sárluacha Uilíoch é Brú na Bóinne ar roinnt leibhéil éagsúla: 
 
Critéar 1. Tá séadchomharthaí Lúb na Bóinne ar an léiriú is mó agus is tábhachtaí d'ealaín phlaisteach 
mheigiliteach réamhstairiúil san Eoraip;  
 
Critéar 3.  Mar thoradh ar chomhchruinniú na séadchomharthaí sóisialta, geilleagracha agus adhlactha ag 
an ionad deasghnách tábhachtach sin agus ar an leanúnachas fada ó réamhstair chuig an tréimhse 
mheánaoiseach dhéanach, tá an láithreán seo ar cheann de na láithreáin seandálaíochta is mó tábhacht 
san Eoraip, agus;  
 
Critéar 4. Bhí an tuama pasáiste sárthábhachtach san Eoraip agus níos faide anonn san aimsir 
réamhstairiúil, agus tá sárshampla de le feiceáil ag Brú na Bóinne.  
 
Tá ráiteas athbhreithnithe ar an Sárluach Uilíoch á mheas ag an Ionad Oidhreachta Domhanda faoi 
láthair.  
 
9.6.4 An Sárluach Uilíoch a Choinneáil 
 
Déantar foráil do chosaint, chaomhnú agus léiriú Bhrú na Bóinne i raon treoracha idirnáisiúnta, sa 
reachtaíocht náisiúnta, i dtreoracha reachtúla agus neamhreachtúla mar seo a leanas:  
 

i) Treoracha ón AE, Treoirlínte Oibriúcháin UNESCO, agus Cairteacha Idirnáisiúnta, go háirithe 
– an Coinbhinsiún maidir leis an Oidhreacht Dhomhanda, Chultúrtha agus Nádúrtha a 
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Chosaint (an Coinbhinsiún maidir leis an Oidhreacht Dhomhanda, 1972), agus an 
Coinbhinsiún um Thírdhreach na hEorpa, 2000. 

ii) Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta, 1930-2004, lena gcosnaítear na séadchomharthaí 
taifeadta, agus limistéir a bhfuil acmhainneacht seandálaíochta acu; 

iii) na Treoracha ón AE maidir le hÉin agus Gnáthóga agus na hAchtanna um Fhiadhúlra 1976-
2000; 

iv) na hAchtanna agus na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011, Treoirlínte Pleanála 
Náisiúnta agus Réigiúnacha, agus forálacha an Phlean Forbartha seo.   

v) Cairteacha agus treoirlínte na Comhairle Idirnáisiúnta um Shéadchomharthaí agus 
Shuíomhanna, go háirithe Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World 
Heritage Properties. 2011. 

 
 
9.6.5 Plean Bainistíochta Láithreán Oidhreachta Domhanda UNESCO Bhrú na Bóinne 
 
Chun cloí le riachtanais an ainmniúcháin mar Láithreán Oidhreachta Domhanda, d’fhoilsigh an Roinn 
Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil Plean Bainistíochta i mí na Nollag 2002 tar éis próiseas mionsonraithe 
comhairliúchán poiblí. Rinneadh iarracht sa Phlean, a raibh raon feidhme 5 bliana aige, aghaidh a 
thabhairt ar an iomaí saincheist chasta a thagann aníos i gcás láithreáin atá chomh tábhachtach le Brú na 
Bóinne. Tá sé mar aidhm ag an bplean straitéis shoiléir a sholáthar leis an limistéar a bhainistiú le go 
bhféadfar tosaíochtaí a shocrú a d'fhéadfaí a bhaint amach leis na hacmhainní atá ar fáil.  
 
Moltar in Alt 7 den Phlean Bainistíochta 29 gníomhaíocht ar fad faoi na cúig cheannteideal leathana 
amhail cosaint, caomhnú, cur i láthair, taighde agus bainistíocht ghinearálta.  
 
Cuimsíodh Plean Bainistíochta Láithreán Oidhreachta Domhanda Bhrú na Bóinne, 2002, go foirmiúil sa 
Phlean Forbartha Contae 2007-2013, agus tá sé le fáil in Aguisín 10 den Phlean seo anois.  
 
Tá an Plean Bainistíochta faoi athbhreithniú faoi láthair. Tá baint ag Comhairle Contae na Mí leis an 
athbhreithniú sin i gcomhar leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, le Comhairle Contae Lú, 
le gníomhaireachtaí Stáit eile agus le hionadaithe don phobal áitiúil.  
 
9.6.6 Creat Taighde Láithreán Oidhreachta Domhanda Bhrú na Bóinne  
 
Tá an tuiscint ar Bhrú na Bóinne ag éabhlóidiú go leanúnach mar fhreagairt d'fhaisnéis nua arna cur ar 
fáil ag taighdeoirí, seandálaithe, Comhairle Contae na Mí, gníomhaireachtaí stáit, grúpaí pobail agus 
eagraíochtaí eile.  
 
Meastar go hidirnáisiúnta gur dea-chleachtas é foilsiú Creata Taighde do Láithreán Oidhreachta 
Domhanda UNESCO Bhrú na Bóinne. In 2009, d'fhoilsigh an Chomhairle Oidhreachta creat taighde do 
Bhrú na Bóinne, Brú na Bóinne World Heritage Site Research Framework (Smyth 2009). Is é atá sa Creat 
Taighde Measúnacht Acmhainní, Clár Oibre Taighde agus Straitéis Taighde. Cuireadh gach rannán le 
chéile trí phróiseas ina raibh rannpháirtíocht an phobail, comhairliúchán agus athbhreithniú piaraí 
idirnáisiúnta. 
 
9.6.7 Forbairt i Láithreán Oidhreachta Domhanda UNESCO Bhrú na Bóinne  
 
Tá an Láithreán Oidhreachta Domhanda an-íogair do gach catagóir forbartha nua, go háirithe tithíocht, 
déanmhais mhóra thalmhaíochta, tionscail eastóscacha, coilltiú buaircíneach agus crainn nó déanmhais 
arda nó thoirtiúla eile a chuirfeadh isteach ar an radharc sa ghleann nó ar an ngleann. Tá líon mór 
radharc agus amharc ann atá íogair d'fhoirmeacha mí-oiriúnacha forbartha, agus is toisc ollmhór a 
chuireann le coinneáil iomláine an láithreáin é cosaint na radharc sin, idir radhairc ar an Láithreán 
Oidhreachta Domhanda agus radhairc ón Láithreán féin. Tá liosta de na hamhairc chosanta sin in Aguisín 
12 agus tá siad léirithe ar Léarscáileanna 9.5.1 - 9.5.6 
 
 
Beartais 
 
Tá sé mar bheartas ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh:  
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BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 1 Obair i gcomhar leis na gníomhaireachtaí/na 

heagraíochtaí ábhartha agus leis an bpobal le haghaidh Láithreán Oidhreachta 
Domhanda Bhrú na Bóinne a chur chun cinn, a thuiscint, a chaomhnú agus a bhainistiú 
ar bhealach inbhuanaithe. 

 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 2 Tithíocht aonair a cheadú laistigh de Láithreán 

Oidhreachta Domhanda Bhrú na Bóinne, mar atá taispeánta ar Léarscáil 9.1 dóibh siúd 
amháin a bhfuil baint acu le talmhaíocht lánaimseartha agus nach bhfuil talamh acu 
lasmuigh de Láithreán Oidhreachta Domhanda Bhrú na Bóinne agus faoi réir 
chomhlíonadh na bhforálacha bainteacha eile atá sa Phlean Forbartha seo. 

 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 3 A éileamh go mbeidh gach forbairt laistigh den Láithreán 

Oidhreachta Domhanda faoi réir na gCritéar maidir le Measúnú Forbartha atá leagtha 
amach in Imleabhar 1, Caibidil 9, Cuid 9.6.7, agus in áiteanna eile sa Phlean Forbartha. 

 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 4 Gach iarratas pleanála laistigh de Láithreán Oidhreachta 

Domhanda Bhrú na Bóinne a chur faoi bhráid na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus 
Gaeltachta chun tuairimí a fháil. 

 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí:  
 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 1 Tírdhreach Láithreán Oidhreachta Domhanda Bhrú na 

Bóinne a chosaint agus a fheabhsú de réir na dtreoirlínte agus na reachtaíochta náisiúnta 
ábhartha ionas nach ndéanfar athrú ar a shláine, a bharántúlacht agus ar a thábhacht de 
bharr athrú carnach mí-oiriúnach agus forbairt charnach mhí-oiriúnach, agus chun 
radhairc laistigh den láithreán agus cóngarach dó a fheabhsú.   

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 2 Na droimlínte ar radhairc laistigh de Láithreán 

Oidhreachta Domhanda Bhrú na Bóinne agus radhairc ón Láithreáin a chosaint ar 
fhorbairt mhí-oiriúnach. 

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 3 Comhairliúchán réamhphleanála a spreagadh agus a 

éascú le hiarratasóirí maidir le láithreánú agus dearadh na bhforbairtí a théann i 
bhfeidhm ar an Láithreán Oidhreachta Domhanda, agus maidir le raon feidhme na 
measúnachtaí tionchair riachtanacha. 

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 4 Coinneáil, caomhnú agus athúsáid oiriúnach na 

bhfoirgneamh dúchasach agus traidisiúnta laistigh de Láithreán Oidhreachta Domhanda 
Bhrú na Bóinne a spreagadh.  

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 5 Úsáid a bhaint as sonraí íomhánna LiDAR ar fáil2 agus as 

an anailís limistéar léargais a thagann astu mar uirlis le treoir agus le heolas a thabhairt 
do bhainistíocht forbartha Láithreán Oidhreachta Domhanda Bhrú na Bóinne. 

 
 
Critéir maidir le Measúnú Forbartha 
 
Laistigh den Láithreán Oidhreachta Domhanda, agus sa Chroí-Limistéar go háirithe, ach gan tithe 
aonuaire dóibh siúd a bhfuil gá áitiúil soiléir acu bunaithe ar thalmhaíocht a chur san áireamh, beidh 
forbairt nua eile teoranta d'fhoirgnimh thalmhaíochta atá deartha agus atá suite go cúramach, do shíntí 
atá deartha go tuisceanach ar na forbairtí atá ann cheana le haghaidh seirbhísí poiblí a chur ar fáil, 
d'athchóiriú Chosán Tarraingthe na Bóinne chun críocha áineasa lena gcuimsítear bonneagar riachtanach 
bainteach, d'fhoirgnimh athsholáthair a bheidh ar aon dul leo siúd atá á mbaint ó thaobh scála de, agus 
do mhionoibreacha amhail síntí beaga ar theaghaisí cónaithe atá ann cheana. 
 

                                                           
2 Suirbhé LiDAR (Brath agus Raonáil Solais) (2007)  
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Breithneofar atógáil ar láithreáin a forbraíodh cheana, i gcás inar féidir é seo a thaispeáint ó mhapáil 
stairiúil, faoi réir riachtanais áitiúla agus critéir eile atá liostaithe thíos.   
 
Ní mór do gach forbairt nua, síntí ar na foirgnimh atá ann cheana san áireamh, agus d'úsáidí talún 
laistigh den Láithreán Oidhreachta Domhanda meas a bheith acu ar an nádúr agus ar an tsainiúlacht 
áitiúil, agus dearadh agus  tógáil inbhuanaithe ardchaighdeáin a léiriú. Cuimsítear leis sin na nithe seo a  
leanas a áirithiú, ach níl sé teoranta dóibh sin amháin: 
 

 go bhfuil na hábhair oiriúnach don láithreán agus dá shuíomh; 
 go bhfuil síntí cónaithe faoi réir an phríomhfhoirgnimh agus nach méadaíonn siad a mhéid siúd 

go mór .i. ní sháraíonn siad 50% den achar urláir atá ann nó ní sháraíonn achar urláir na 
teaghaise 200m2 dá bharr, cibé ceann is lú; 

 go bhfuil forbairt i gcomhréir leis na foirgnimh atá ann i dtéarmaí scála, airde, mórdhlúthaithe, 
láithreánú, foirme, ábhar agus datha, agus;  

 go gcosnaítear an spás oscailte a chuireann le taitneamhacht, le nádúr, agus le suíomh 
foirgnimh, grúpa tógála nó sráidbhaile;  

 
Laistigh den Láithreán Oidhreachta Domhanda, ní mór don mheasúnú ar thograí forbartha cloí le beartais 
eile atá sa Phlean Forbartha, lena n-áirítear cosaint na radharc, na n-amharc, na séadchomharthaí, na 
ndéanmhas cosanta agus a suímh sa Láithreán Oidhreachta Domhanda.    
 
Áireofar leis sin, i measc nithe eile, measúnú ar na nithe seo a leanas: 

 Níor cheart aon idirléargas a bheith idir láithreán na forbartha agus Séadchomharthaí Náisiúnta 
Shí an Bhrú, Chnóbha agus Dhubhadh, stuaic leibhéal an dín san áireamh, agus íoslaghdú an 
idirléargais idir láithreán na forbartha agus na Séadchomharthaí Náisiúnta eile laistigh den 
láithreán; 

 
 Coinneofar radhairc chosanta; 

 
 Ní chuirfidh an fhorbairt isteach ar thaitneamhacht, ar radhairc ná ar shuíomh tírdhreacha na 

Séadchomharthaí Náisiúnta;  
 

 Ní mheasfar scáthphlandú fhairsing nó créchartadh a d'athródh suíomh tírdhreacha na 
Séadchomharthaí Náisiúnta a bheith ina maolú imleor; 

 
 Ní cheadófar forbairt a chruthódh nó a mhéadódh braisliú mí-oiriúnach nó forbairt ribíneach;  

 
 Gur féidir seirbhísí agus bonneagar iomchuí a chur ar fáil gan caighdeán an tírdhreacha a laghdú; 

agus; 
 

 Breithneofar tionchar carnach na forbartha i gcomhthéacs na bhforbairtí atá ann cheana agus 
ceadaithe.  

 
Forbairt Dhíolmhaithe  
 
Níl forbairt díolmhaithe ón oibleagáid a bhaineann le hiarratas a dhéanamh ar chead pleanála i gcás ina 
gcuirfeadh sí isteach ar shaintréith an tírdhreacha, nó ar radharc nó ar amharc a bhfuil luach speisialta 
taitneamhachta nó sainspéis ag gabháil leis, a bhfuil a chaomhnú ina chuspóir de chuid an Phlean 
Forbartha, nó forbairt ina mbeadh tochailt, athrú nó scartáil áiteanna, uaimheanna, láithreán, gnéithe nó 
míreanna eile a bhfuil sainspéis seandálaíochta, gheolaíoch, stairiúil, eolaíoch nó éiceolaíoch ag gabháil 
leo, a bhfuil a gcaomhnú ina chuspóir den phlean.  
 
Féach Cuid 2 'Forbairt Dhíolmhaithe' agus go háirithe Airteagal 9(1)(1) cuid (i), cuid (vi), cuid (vii) agus 
cuid (xii) sna Rialacháin um Fhorbairt agus Pleanáil 2001-2011 ina leith seo. Moltar d'aon duine atá ag 
smaoineamh ar oibreacha a dhéanamh laistigh den limistéar dul i gcomhairle le Comhairle Contae na Mí 
ar dtús.  
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9.6.8   Liosta Sealadach Oidhreachta Domhanda 
 
Tá an-tábhacht do na glúine atá ann agus a bheidh ann sa todhchaí ag baint le hoidhreacht chultúrtha 
agus nádúrtha an domhain a chosaint agus, chuige sin, tá an Stát tiomanta d'aithint, do chosaint, do 
chaomhnú, do léiriú agus do sheachadadh a chuid Láithreán Oidhreachta Domhanda do na glúine sa 
todhchaí i gcomhréir le hAirteagal 4 den Choinbhinsiún maidir leis an Oidhreacht Dhomhanda. 
 
Tá Liosta Sealadach ina fhardal de na maoine sin a bheartaíonn tír a bhreithniú le haghaidh ainmniúcháin 
ar an Liosta Oidhreachta Domhanda. Rinne an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Liosta 
Sealadach Nua a fhaomhadh agus a chur faoi bhráid UNESCO i mí an Mhárta 2010. Ní dhéanfar aon 
mhaoin ón Liosta Sealadach nua a ainmniú le haghaidh cláraithe ar an Liosta Oidhreachta Domhanda ach 
tar éis comhairliúcháin leis na páirtithe leasmhara agus pobail áitiúla lena mbaineann. Áiríodh sa Liosta 
Sealadach dhá láithreán sa Mhí mar chuid de bhailiúcháin níos mó láithreán:  

 Láithreáin Ríoga na hÉireann (Caiseal, Dún Ailinne, Cnoc Uisnigh, Coimpléacs Ráth Cruachan 
agus Coimpléacs na Teamhrach) 

 Láithreáin Mhainistreacha ón Meánaois Luath (Cluain Mhic Nóis, Darú, Gleann Dá Loch, Inis 
Cealtra, Ceanannas agus Mainistir Bhuithe) 

Beartas  

Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 5 Láithreáin Oidhreachta Domhanda shealadacha sa Mhí a 

chosaint ar fhorbairt mhí-oiriúnach.  
 
 
9.6.9 An Oidhreacht Seandálaíochta  
 
Is é atá sa tseandálaíocht ná staidéar ar shochaithe daonna tríd an bhfaisnéis ábhair a fágadh ina ndiaidh 
a imscrúdú agus a anailísiú. Is é is úsáidí maidir le tréimhsí agus sibhialtachtaí a bhí ann roimh aimsir na 
dtaifead scríofa.  Cuimsítear leis an oidhreacht chultúrtha atá ag ceantar séadchomharthaí, láithreáin, 
agus cuspóirí suite ar an talamh nó faoi uisce araon. Maidir leis sin, tá oidhreacht seandálaíochta 
shuntasach ag Contae na Mí lena n-áirítear Láithreán Oidhreachta Domhanda UNESCO Bhrú na Bóinne, 
agus soláthraítear acmhainn luachmhar chultúrtha, oideachais agus turasóireachta leis an oidhreacht sin.  
   
Aithníonn Comhairle Contae na Mí luach agus tábhacht oidhreacht seandálaíochta an chontae, agus an 
tábhacht a bhaineann le tuiscint leathan an phobail ar an oidhreacht sin a chruthú. Trí bheartais atá san 
áireamh sa Phlean Forbartha seo, iarrann an Chomhairle cosaint, caomhnú agus feabhsú éifeachtach na 
láithreán seandálaíochta, na séadchomharthaí agus a suíomh a chinntiú. 
 
Tá cóipeanna den Taifead Séadchomharthaí agus Áiteanna do Chontae na Mí ar fáil don phobal sa 
Rannóg Pleanála de chuid na Comhairle, ar fud an líonra leabharlann i gCo. na Mí nó ar líne ag 
www.archaeology.ie   
 
Tá sonraí maidir le cuspóirí reachtúla agus reachtaíocht idirnáisiúnta agus náisiúnta le fáil in Aguisín 1 
agus in Aguisín 2. Tá liosta de Shéadchomharthaí Náisiúnta agus de Shéadchomharthaí Stairiúla Cláraithe 
le fáil in Aguisín 11. 
 
D'fhéadfaí a mheas, i gcásanna áirithe, gurb ionann déanmhais seandálaíochta agus oidhreacht 
seandálaíochta agus, mar sin de, d'fhéadfaidís a bheith ar an Taifead Séadchomharthaí agus Áiteanna 
agus ar an Taifead ar Dhéanmhais Chosanta. Ciallaíonn sin go bhfuil na déanmhais sin faoi chosaint ag 
Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta agus ag na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011 
araon.  
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
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BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 6 Feasacht agus rochtain ar oidhreacht seandálaíochta 

Chontae na Mí a chur chun cinn.   
 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 7 A chinntiú go ndéanfar forbairt i bhfíorchóngar an 

tséadchomhartha thaifeadta a láithreánú agus a dhearadh go tuisceanach ionas nach 
mbainfidh sí go mór ón séadchomhartha. D'fhéadfadh measúnú éifeachta ó thaobh 
amhairc a bheith de dhíth in aon áit a bhfuil iarsmaí ina seasamh.  

 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 8 Láithreacha meánaoiseacha agus patrúin sráideanna a 

choinneáil i sráidbhailte agus i mbailte na Mí, nuair is féidir, agus le linn forbartha chun 
fianaise ar theorainneacha agus ar leaganacha amach ársa, srl. a thaifeadadh.  

 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 9 Eolas a thabhairt d'Ard-Mhúsaem na hÉireann agus 

treoir a iarraidh uaidh i gcás ina n-aimsítear mír sheandálaíochta neamhthaifeadta nó 
eolas a thabhairt do Sheirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta nó don Roinn Ealaíon, 
Oidhreachta agus Gaeltachta agus treoir a iarraidh uathu i gcás ina n-aimsítear láithreán 
seandálaíochta neamhthaifeadta i gcomhréir le reachtaíocht maidir le Séadchomharthaí 
Náisiúnta.    

 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh:  
 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 6 Láithreáin seandálaíochta agus séadchomharthaí, 

seandálaíocht faoi uisce agus míreanna seandálaíochta atá liostaithe sa Taifead 
Séadchomharthaí agus Áiteanna a chosaint, agus a gcaomhnú in situ (nó caomhnú trí 
thaifeadadh ar a laghad) a iarraidh tríd an bpróiseas pleanála.  

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 7 Féachaint le tírdhreacha tábhachtacha seandálaíochta a 

chosaint ar fhorbairt mhí-oiriúnach.  
 
 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 8 An Taifead Séadchomharthaí agus Áiteanna a chur ar 

fáil don phobal san Oifig Pleanála agus nasc chuig an eagrán ar líne ag 
www.archaeology.ie a choinneáil ar láithreán Gréasáin Chomhairle Contae na Mí. 

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 9 Cláir oiliúna inmheánacha a bhunú d'fhoireann na 

Comhairle a dhéanann oibreacha deisithe nó cothabhála ar dhéanmhais stairiúla, faoi réir 
infhaighteacht na n-acmhainní.  

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 10 Bainistiú agus cothabháil iomchuí oidhreacht 

seandálaíochta an Chontae, ionaid adhlactha stairiúla san áireamh, a spreagadh agus a 
chur chun cinn, i gcomhréir le prionsabail chaomhantais agus le treoirlínte dea-
chleachtais3. 

 
9.6.10 An Oidhreacht Ailtireachta – Taifead ar Dhéanmhais Chosanta 
 
Cuirtear dualgas ar gach Údarás Áitiúil faoina na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011 (Cuid 
II, Alt 10) cuspóirí a chur san áireamh ina Phlean Forbartha le haghaidh cosaint déanmhas, nó codanna 
de dhéanmhais, is díol spéise ar leith ó thaobh ailtireachta, staire, seandálaíochta, ealaíne, cultúir, 
eolaíochta, nó cúrsaí sóisialta nó cúrsaí teicniúla. Cuirtear na foirgnimh agus na déanmhais sin le chéile 
ar chlár ar a dtugtar an Taifead ar Dhéanmhais Chosanta, agus déantar iad a thuairisciú agus a mhapáil 
in Aguisín 8. 4 
 
                                                           
3 An Chomhairle Oidhreachta (2011). Guidance for the Care, Conservation and Recording of Historic Graveyards.  
4 Tá freagracht reachtúil ar gach Údarás Pleanála, faoi Alt 51 de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2011, 
Taifead ar Dhéanmhais Chosanta a chur san áireamh ina Phlean Forbartha. 
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Rinneadh athbhreithniú eatramhach ar an Taifead ar Dhéanmhais Chosanta in 2010 faoi Alt 55 den Acht 
um Pleanáil agus Forbairt. Cuireadh 23 déanmhas leis agus baineadh 23 déanmhas mar thoradh ar an 
athbhreithniú seo.  
 
Tá sé beartaithe anois dhá dhéanmhas a scriosadh ón Taifead ar Dhéanmhais Chosanta. Taispeántar iad 
in Aguisín 8 agus sa Leabhar Léarscáileanna a ghabhann leis (Imleabhar III). Tugadh aird i nuashonrú an 
Taifid ar Dhéanmhais Chosanta do na nithe seo a leanas – 
 

 Architectural Heritage Protection – Guidelines for Planning Authorities.  
 

 Moltaí ón Aire a rinneadh mar thoradh ar an bhFardal Náisiúnta ar an Oidhreacht Ailtireachta do 
Chontae na Mí.  

 
Tá a dTaifead ar Dhéanmhais Chosanta féin curtha san áireamh ina bplean forbartha ábhartha ag an 
Uaimh, Baile Átha Troim agus Ceanannas. 
 
Áirítear i nDéanmhas Cosanta, mura sonraítear a mhalairt sa Taifead ar Dhéanmhais Chosanta, iad seo a 
leanas:  
 

 an chuid inmheánach den déanmhas;  
 an talamh atá suite laistigh dá chúirtealáiste;  
 aon déanmhais eile atá laistigh den chúirtealáiste sin agus an taobh istigh díobh, agus: 
 na daingneáin agus na hairíonna go léir is cuid den taobh istigh nó den taobh amuigh de cheann 

ar bith de na déanmhais sin.  
 
Tá Taifead ar Dhéanmhais Chosanta cothrom le dáta ar fáil ar láithreán Gréasáin an Chontae nó is féidir 
féachaint air ag an gcuntar poiblí d'Oifig Pleanála na Comhairle. Moltar d'fhorbróirí nó do dhaoine a bhfuil 
sé beartaithe acu foirgnimh stairiúla a cheannach an Taifead ar Dhéanmhais Chosanta nuashonraithe a 
sheiceáil. 
 
Leis na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, cuirtear dualgas ar úinéirí agus ar áititheoirí Déanmhas 
Cosanta a áirithiú nach gcuirfear an déanmhas, nó aon ghné den déanmhas a chuireann lena shainspéis, 
i mbaol mar gheall ar fhaillí nó oibreacha mí-oiriúnacha. Tugtar spreagadh d'úinéirí agus d'áititheoirí dul i 
gcomhairle le Comhairle Contae na Mí agus iad ag smaoineamh ar oibreacha a dhéanamh ar Dhéanmhais 
Chosanta.  
 
Ní thabharfar cead Déanmhas Cosanta a scartáil ach in imthosca eisceachtúla. Measann Comhairle 
Contae na Mí go bhfuil na himthosca sin i bhfeidhm:  
 

1. nuair is foirgneamh contúirteach é an déanmhas, mar atá sainmhínithe sa reachtaíocht um 
fhoirgnimh chontúirteacha, nó; 

2. nuair is féidir a thaispeáint go bhfuil scartáil an déanmhais ag teastáil ar mhaithe leis an leas 
coiteann.  

 
Éileofar ar iarratasóirí a bheartaíonn Déanmhas Cosanta, nó cuid de, a scartáil doiciméadúchán 
fóirsteanach a chur isteach mar thaca lena gcás chun sástacht Chomhairle Contae na Mí.  
 
Faoin gcóras pleanála, ní bhíonn cead pleanála de dhíth ar an-chuid de na mionoibreacha ar dhéanmhais 
de ghnáth. Tugtar forbairt dhíolmhaithe ar na hoibreacha sin. I gcás Déanmhas Cosanta áfach, ní féidir 
na hoibreacha sin a dhéanamh gan cead pleanála ach sa chás nach ndéanfadh na hoibreacha athrú ar 
nádúr an déanmhais nó ar aon ghné den déanmhas a chuireann lena shainspéis. Féadfaidh úinéirí agus 
áititheoirí ráiteas a éileamh ó Chomhairle Contae na Mí faoi na cineálacha oibre a dhéanfadh nó nach 
ndéanfadh athrú ábhartha ar nádúr an déanmhais agus a mbeadh nó nach mbeadh cead pleanála 
riachtanach dóibh. Ní chuireann sin bac ar athfhorbairt nó athruithe a dhéanamh faoi réir rialú pleanála 
iomchuí.  
 
Admhaíonn Comhairle Contae na Mí go bhféadfadh oiriúnú le haghaidh úsáid nua a bheith i gceist ar son 
leas leanúnach an Déanmhais Chosanta. Mar sin féin, éileoidh Comhairle Contae na Mí go ndéanfar a 
nádúr ailtireachta agus a thimpeallacht a chothabháil. De ghnáth, ní cheadófar forbairtí atá gar do 
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Dhéanmhais Chosanta a bhainfeadh go mór óna nádúr. Cuirtear tuilleadh treorach ina leith sin ar fáil i 
gCuid 2.9.5 
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 10 Oidhreacht ailtireachta na Mí a chaomhnú agus a 

chosaint. 
 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 11 A éileamh go gcuirfear san áireamh i ngach iarratas 

pleanála a bhaineann le Déanmhais Chosanta an doiciméadúchán tacaíochta iomchuí i 
gcomhréir le Architectural Heritage Protection Guidelines for Planning Authorities (2004) 
nó aon leagan de, leis an measúnú ceart ar na hoibreacha beartaithe a chumasú. 

 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 12 Coinneáil, athúsáid thuisceanach agus athshlánú 

Déanmhas Cosanta a spreagadh. I gcásanna áirithe, d'fhéadfaí srianta ar chriosú úsáide 
talún a mhaolú chun caomhnú an déanmhais chosanta a bhaint amach.  

 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 13 Coinneáil na bhfuinneog, na ndoirse, na gcótaí plástair 

bunaidh agus na ngnéithe suntasacha eile d'fhoirgnimh stairiúla a spreagadh. 
 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 14 Leanúint le forbairt a dhéanamh ar ról 

comhairleach/oideachasúil na Comhairle maidir le cúrsaí oidhreachta agus feasacht agus 
tuiscint ar oidhreacht ailtireachta na Mí a chur chun cinn. 

 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí:  
 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 11 Gach déanmhas (nó, nuair is iomchuí, codanna de 

dhéanmhais) laistigh den chontae is díol spéise ar leith ó thaobh ailtireachta, staire, 
seandálaíochta, ealaíne, cultúir, eolaíochta, nó cúrsaí sóisialta nó cúrsaí teicniúla agus 
atá san áireamh sa Taifead ar Dhéanmhais Chosanta (Féach Aguisín 8) a chosaint. 

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 12 An Taifead ar Dhéanmhais Chosanta a athbhreithniú 

agus a nuashonrú nuair a thiocfaidh faisnéis nua chun cinn agus breiseanna agus 
scriosanna a dhéanamh de réir mar is cuí.  

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 13 Samplaí maithe de throscán sráide a aithint agus a 

choinneáil, mar shampla boscaí poist iarainn teilgthe, pumpaí uisce, comharthaíocht, 
soilsiú sráide agus colbhaí. 

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 14 Nótaí treorach mionsonraithe a chur ar fáil agus a 

dháileadh agus comhairle a chur ar fáil maidir le hoidhreacht ailtireachta don phobal, 
d'fhorbróirí, do chomhlachtaí poiblí, do ghrúpaí agus do chumainn. 

 
9.6.11 An Oidhreacht Thionsclaíoch  
 
Is é atá san oidhreacht thionsclaíoch den chuid is mó láithreáin agus déanmhais a bhaineann le hiompar, 
le cumarsáid, le déantúsaíocht, le fóntais phoiblí, agus le heastóscadh ábhar, ach is féidir léi tagairt a 
dhéanamh do láithreáin agus do mhíreanna seandálaíochta ina dtaispeántar fianaise luath ar thionscal ar 
nós oibriú miotail nó mianadóireachta. Tá stráicí suntasacha d'uiscebhealaí i bhfeidhm agus 
d'uiscebhealaí tréigthe, déanmhais iarnróid, muilinn, tornóga aoil agus clocha míle le fáil sa Mhí. 
Choimisiúnaigh Comhairle Contae na Mí suirbhé ar Oidhreacht Thionsclaíoch an Chontae in 2008, agus is 
féidir féachaint air ar láithreán Gréasáin na Comhairle.  
 
Beartais 
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Is é beartas Chomhairle Contae na Mí: 
 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 15 Oidhreacht thionsclaíoch na Mí a chosaint, lena n-

áirítear an Chanáil Ríoga agus Loingseoireacht na Bóinne, droichid stairiúla, gnéithe cois 
bóthair agus troscán sráide.  

 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí:  
 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 15 Oibriú le páirtithe leasmhara chun dul chun cinn a 

dhéanamh ar athchóiriú céimneach, ar chothabháil agus ar athúsáid Loingseoireacht na 
Bóinne, an chosáin tarraingthe agus na ndéanmhas ábhartha sa Mhí chun críche 
taitneamhachta. 

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 16 Oibriú le páirtithe leasmhara chun cothabháil agus 

athúsáid na Canála Ríoga agus na ndéanmhas ábhartha sa Mhí chun críche 
taitneamhachta a chur chun cinn. 

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 17 Céim a dó den Suirbhé ar Oidhreacht Thionsclaíoch a 

dhéanamh, rud a chuimseoidh fardal láithreán níos mionsonraithe agus measúnú ar 
dhéanmhais agus ar láithreáin atá ann.  

 
9.6.12 Limistéir Chaomhantais Ailtireachta  
 
Is éard is Limistéar Caomhantais Ailtireachta (ACA) ann áit, limistéar, grúpa struchtúr nó bailedhreach ar 
díol spéise ar leith é nó í ó thaobh ailtireachta, staire, seandálaíochta, ealaíne, cultúir, eolaíochta, nó 
cúrsaí sóisialta nó teicniúla. D’fhéadfadh limistéir a thacaíonn le léirthuiscint Déanmhas Cosanta a bheith 
san áireamh leo freisin.  
 
D’fhéadfadh sraith tithe, sráid, lár baile nó braisle de struchtúir a bhfuil baint acu le foirgneamh ar leith 
mar mhuileann nó theach mór a bheith ina Limistéar Caomhantais Ailtireachta freisin. D’fhéadfadh sé 
tarlú nach mbeadh aon fhiúntas speisialta ag baint leis na foirgnimh éagsúla, ach go mbeadh siad 
tábhachtach de bharr an chomhthéacs ina bhfuil siad agus an chaoi a gcuireann gach ceann acu le 
carachtar an limistéir. Mura bhfuil déanmhas liostaithe freisin sa Taifead ar Dhéanmhais Chosanta, ní 
bhaineann an stádas cosanta a thugtar dó mar chuid de Limistéar Caomhantais Ailtireachta ach leis an 
taobh amuigh de agus leis an sráid-dreach.   
 
Ní mór cead pleanála a fháil le haghaidh aon oibreacha a mbeadh tionchar ábhartha acu ar charachtar 
speisialta a leithéid de limistéar caomhantais. Má dhéantar athruithe beaga i ndiaidh a chéile is féidir leo 
tionchar suntasach carnach a bheith acu ar shráid-dreach. Tá naoi mbaile nó sráidbhaile, coimpléasc 
muilinn amháin, sraith tithe agus seacht ndiméin ainmnithe mar Limistéir Chaomhantais Ailtireachta sa 
Mhí. Is limistéir shainiúla iad sin a bhfuil sé tuillte go maith acu gur ainmníodh iad mar Limistéar 
Caomhantais Ailtireachta de bharr chomhdhéanamh na sráid-dreach agus toisc go bhfuil foirgnimh de 
thréimhsí agus de stíleanna éagsúla iontu a bhfuil sonraí éagsúla ag baint leo, agus de bharr leagan 
amach na bhfoirgneamh agus na sráideanna. 
 
Tá sonraí faoi Limistéir Chaomhantais Ailtireachta na hUaimhe, Bhaile Átha Troim agus Cheanannais le 
fáil i bPleananna Baile na mbailte sin. Tá na Limistéir Chaomhantais Ailtireachta seo a leanas sainithe i 
bPlean an Chontae: 
 

i. Diméin Ard Breacáin 
ii. Baile Átha Buí 
iii. Dún Búinne 
iv. Diméin Chaisleán Dhún Samhnaí 
v. Diméin Lios na gCeann 
vi. Baile Iúiliáin 
vii. Cill Mheasáin 
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viii. An Inse  
ix. Maigh Dearmhaí 
x. Maigh nEalta 
xi. Diméin an tSeandroichid 
xii. An Seanchaisleán 
xiii. Baile Shláine 
xiv. Diméin Chaisleán Bhaile Shláine 
xv. Coimpléasc Mhuileann Bhaile Shláine 
xvi. Diméin Somerville 
xvii. Diméin Stigh Colláin  
xviii. Cnoc an Línsigh 
 
 

Tá teorainneacha na limistéar sin sainithe ar Léarscáileanna 9.2.1-9.2.18. Tá achoimre ar charachtar 
fhormhór na limistéar sin agus na cuspóirí atá lena n-ainmniú le fáil in Aguisín 9. Is féidir moltaí a 
dhéanamh i rith shaolré an Phlean maidir le Limistéir Chaomhantais Ailtireachta nua a shainiú agus athrú 
a dhéanamh ar na Limistéir atá ann.  
 
Tá sé molta go n-athrófaí teorainneacha na Limistéar Caomhantais Ailtireachta seo a leanas:  
 

Baile Átha Buí, Maigh Dearmhaí, Maigh nEalta, An Seanchaisleán, agus Cnoc an Línsigh. Léirítear 
na leasuithe atá beartaithe in Aguisín 9 agus ar Léarscáileanna 9.2.1-9.2.18.  

 
Tá ráitis mhionsonraithe faoi charachtar fhormhór na Limistéar sin ullmhaithe mar dhoiciméid treorach 
agus is féidir iad a íoslódáil ó láithreán Gréasáin na Comhairle. Tá sé i gceist go gcríochnófar na ráitis eile 
carachtair i rith shaolré an Phlean seo.  
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 16 Áiteanna ar díol spéise ar leith iad ó thaobh ailtireachta, 

staire, seandálaíochta, ealaíne, cultúir, eolaíochta, nó cúrsaí sóisialta teicniúla a 
shainaithint agus nuair is cuí iad a shainiú mar Limistéir Chaomhnaithe Ailtireachta. 

 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 17 A éileamh gur chóir go mbeadh gach togra forbartha 

laistigh de Limistéar Caomhantais Ailtireachta oiriúnach do charachtar an limistéir, lena 
n-áirítear scála agus ábhair, agus go mbeadh siad suite go cuí agus deartha go híogair le 
haird ar an gcomhairle atá tugtha sna Ráitis Carachtair5 maidir le gach limistéar. 

 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí:  
 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 18       Toirmeasc a chur le scartáil struchtúir a chuireann le 

carachtar Limistéir Chaomhantais Ailtireachta ach amháin i gcúinsí neamhghnácha. 
Cuirfidh Comhairle Contae na Mí de cheangal i gcás iarratas den sórt sin go seolfar torthaí 
suirbhé thomhaiste agus grianghrafadóireachta, mar aon le tuairisc faoina riocht, agus 
measúnú faoi oidhreacht ailtireachta an déanmhais in éineacht leis an iarratas. Má 
thugtar cead scartála laistigh de Limistéar Caomhantais Ailtireachta, beidh sé riachtanach 
measúnú a sholáthar faoin tionchar a bheidh ag an bhfoirgneamh athchurtha ar 
charachtar an Limistéir. 

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 19 A áirithiú go rachaidh aon fhorbairt nua laistigh de 

Limistéar Caomhantais Ailtireachta nó ar a theorainn go maith le carachtar an limistéir 
agus go mbeidh an dearadh oiriúnach ó thaobh scála, airde, dlús na láithreach tógála, 
leagan amach, ábhar agus bailchríocha.  

                                                           
5 http://www.meath.ie/LocalAuthorities/Heritage/ArchitecturalHeritage/ArchitecturalConservationAreas/ 
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9.6.13 Tírdhreacha Deartha, Páirceanna, Gairdíní agus Diméinte Stairiúla  
 
Is éard atá i gceist le tírdhreacha deartha stairiúla ná gairdíní príobháideacha, páirceanna poiblí, agus na 
gairdíní agus tírdhreacha a bhaineann le tithe móra agus diméinte.  Tá tírdhreacha deartha na Mí le fail 
den chuid is mó i ndiméinte nó ar thailte eastát. Aithníonn Comhairle Contae na Mí an tábhacht a 
bhaineann leis na tírdhreacha sin, agus gur minic a bhíonn Déanmhais Chosanta suite iontu.  
 
Tá an Fardal Náisiúnta ar an Oidhreacht Ailtireachta de chuid na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus 
Gaeltachta tar éis suirbhé deisce a dhéanamh ar na Gairdíní Stairiúla agus Diméinte in Éirinn inar 
aithníodh thart ar 300 ionad den sórt sin i gContae na Mí. Is féidir féachaint ar an suirbhé sin ar a 
láithreán Gréasáin www.buildingsofireland.ie. Tá tús curtha le Céim 3 den suirbhé ina dtiomsófar fardal 
mionsonraithe de na láithreáin agus déanfar measúnú orthu.   
 
 
Beartais 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 18 Cosaint, cur chun cinn agus feabhsú gairdíní agus 

páirceanna oidhreachta sa chontae a spreagadh, agus feasacht an phobail faoi na suímh 
sin a spreagadh, cuidiú leis an bpobal rochtain a fháil orthu agus taitneamh a bhaint 
astu.  

 
Cuspóirí 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí:  
 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 20 Daoine a dhíspreagadh ó thabhairt faoi fhorbairtí trína 

gcaillfí nó trína ndéanfaí damáiste do charachtar, do nádúr, do na príomh-
chomhpháirteanna, nó do shuíomh páirceanna stairiúla, gairdíní agus diméinte a bhfuil 
tábhacht oidhreachta ag baint leo.   

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 21 A éileamh i gcás tograí chun tírdhreacha deartha agus 

diméinte a fhorbairt go ndéanfar measúnú ar an tírdhreach agus ar na radhairc deartha 
agus go ndéanfar measúnú ar chrainn shuntasacha nó ar ghrúpaí crann, de réir mar is 
cuí, agus na measúnaithe sin a sheoladh isteach leis na tograí.    

 
9.6.14 An Oidhreacht Dhúchasach 
 
Léiríonn an Ailtireacht Dhúchasach cultúr an phobail – tithe agus áiteanna oibre atá tógtha ag daoine 
áitiúla le hábhar áitiúil. Tithe cónaithe is ea an chuid is mó de na foirgnimh dhúchasacha atá sna bailte 
agus amuigh faoin tuath. Samplaí eile is ea siopaí, áitribh feirme, tithe amuigh, ceártaí, geataí agus piaraí 
geataí.  
 
Má dhéantar athruithe d’fhoirgnimh faoi leith, is féidir leo tionchar suntasach carnach a bheith acu ar 
shráid-dreacha agus ar thírdhreacha. Luíonn sé le nádúr na hoidhreachta ailtireachta dhúchasaí go n-
úsáidtear na foirmeacha tógála is inbhuanaithe, go n-úsáidtear ábhair áitiúla i stíl a oireann do dhálaí 
áitiúla, agus gur beag an méid fuinneamh a úsáideadh lena dtógáil i gcomparáid leis an méid a úsáidtear 
chun foirgneamh coibhéiseach nua-aimseartha a thógáil.  
 
Tá coimpléisc thraidisiúnta feirme agus foirgnimh thalmhaíochta Chontae na Mí faoi bhagairt agus tá an 
bhagairt sin ag méadú i gcónaí mar nach bhfeictear go bhfuil siad inmharthana ar bhonn eacnamaíoch ar 
an bhfeirm nua-aimseartha. I gcásanna áirithe, is le heastáit mhóra na tithe talmhaíochta lasmuigh agus 
iad déanta de chloch mhínghearrtha, agus iad maisithe le sonraí den scoth. Tabharfaidh an Chomhairle 
spreagadh d’athúsáid foirgneamh traidisiúnta feirme ar bhealach oiriúnach seachas foirgnimh nua a chur 
ina n-ait.  
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Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 19 a) Coinneáil, cothabháil báúil, agus athúsáid oiriúnach 

oidhreacht dhúchasach na Mí a spreagadh, i mbailte agus i gceantair thuaithe an 
Chontae, lena n-áirítear na codanna sin den déanmhas bunaidh mar fhuinneoga, 
aghaidheanna siopaí, gheataí, chlóis, bhallaí teorann agus ghnéithe suntasacha eile a 
choinneáil nuair is féidir. 

                        b) Daoine a dhíspreagadh ó struchtúir nua-aimseartha a chur in áit na bhfoirgneamh 
dúchasach. 

 c) A áirithiú i gcás sínte a chuirtear le foirgnimh dhúchasacha agus foirgneamh nua a 
thógtar taobh leo go mbeidh siad deartha go hoiriúnach agus nach mbainfidh siad ó 
charachtar na bhfoirgneamh. 

 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí:  
 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 22 Tacú le coinneáil agus forbairt scileanna traidisiúnta 

tógála sa Mhí ach na hacmhainní a bheith ar fáil chuige.  
 
9.6.15 Ailtireacht - Foirgnimh Nua 
 
Níl an timpeallacht thógtha buan daingean, bíonn sí á forbairt agus á hathrú i gcónaí. Is iad struchtúir an 
lae inniu a bheidh mar oidhreacht amach anseo. Tabharfar spreagadh tríd an gcóras pleanála 
d’fhoirgnimh chomhaimseartha a mbeidh ardchaighdeáin deartha ag baint leo.  
 
Tá Treoir um Dhearadh Tithe Tuaithe curtha ar fáil ag Comhairle Contae na Mí ina dtugtar treoir ar 
phrionsabail mhaithe maidir le suíomh agus dearadh i gcomhair tithe nua aonair faoin tuath. Tá sé ar 
intinn ag an gComhairle go mbeidh caighdeán den scoth ag baint le tithe aonair a thógfar faoin tuath, go 
gcuirfidh siad le carachtar an tírdhreacha agus le hoidhreacht thógtha an Chontae. 
 
Tá beartais eile agus treoir le fáil i gCaibidil 11 den phlean seo maidir le caighdeáin agus dearadh i 
gcomhair forbairtí lena chinntiú gur forbairtí ardchaighdeáin gach forbairt nua agus go n-oirfidh siad do 
charachtar, do scála, do leagan amach agus d’fhoirm an cheantair ina mbeidh siad suite.   
 
9.6.16 Ráitis Dearaidh Sráidbhaile 
 
Tá ag éirí lenár mbailte beaga agus sráidbhailte le fada tuiscint láidir a chruthú faoin gcarachtar 
réigiúnach, agus uaireanta faoi charachtar an-áitiúil, agus d’éirigh leo é sin a dhéanamh trí bhíthin na 
hoidhreachta nádúrtha, tógtha agus cultúrtha. Tá gach sráidbhaile díobh suntasach ar a bhealach uathúil 
féin. 
 
 Is éard atá i Ráiteas Dearaidh Sráidbhaile ná creat forbartha áitiúil neamhreachtúil arna tiomsú ag an 
bpobal áitiúil chun fís a cheapadh maidir le todhchaí an tsráidbhaile.  Tionscnamh Píolótach Náisiúnta ab 
ea Ráiteas Dearaidh Sráidbhaile Bhaile Iúiliáin. Ba iad pobal an tsráidbhaile a chur an ráiteas i dtoll a 
chéile le haghaidh Chlár Náisiúnta II um Dhearadh Sráidbhailte de chuid na Comhairle Oidhreachta agus 
d’oibrigh siad i gcomhar leis an gComhairle Oidhreachta agus le Comhairle Contae na Mí. Ceapadh Plean 
Gníomhaíochta mar chuid den Ráiteas agus tá cuid de na gníomhartha sin á gcur chun cinn faoi láthair 
ag an bpobal. 
 
Cuspóir 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí:  
 
CUSPÓIR: OIDHREACHT CHULTÚRTHA 23       Tacú le tograí ó phobail áitiúla agus ó eagraíochtaí pobail 

atá ag iarraidh Ráiteas Dearaidh Sráidbhaile a ullmhú le haghaidh sráidbhaile ar leith trí 
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phróiseas ina mbeadh an pobal féin páirteach ann mar aon leis an gComhairle 
Oidhreachta agus Roinn Pleanála na Comhairle, ach acmhainní a bheith ar fáil chuige.  

 
9.7 An Oidhreacht Nádúrtha 
 
 
9.7.1 Réamhrá  
 
Tagraíonn an téarma oidhreacht nádúrtha, ar a dtugtar bithéagsúlacht go minic, d’éagsúlacht gach uile ní 
bheo – lena n-áirítear daoine, plandaí, ainmhithe, fungais agus miocrorgánaigh – agus clúdaítear 
geolaíocht agus an tírdhreach faoin téarma freisin. Tá sí mar bhonn is mar thaca faoi earnálacha 
geilleagracha tábhachtacha mar an talmhaíocht agus an turasóireacht agus soláthraítear leis a lán 
buntáistí nó seirbhísí éiceachórais eile saor in aisce ar féidir iad a rangú i gceithre phríomhchatagóir: 
 

 Seirbhísí soláthair (ar nós táirgeadh bia, uisce agus adhmaid) 
 Seirbhísí Rialála (m.sh. rialú aeráide, galair agus cáilíocht uisce) 
 Seirbhísí tacaíochta (m.sh. athchúrsáil cothaitheach, déanamh ithreach, agus pailniú barraí) agus  
 Seirbhísí cultúrtha (mar shampla, buntáistí spioradálta agus áineasa) 

 
Foilsíodh an chéad Phlean Náisiúnta Bithéagsúlachta de chuid na hÉireann in 2002. Foilsíodh an dara 
Plean Náisiúnta Bithéagsúlachta – Gníomhaíochtaí le haghaidh Bithéagsúlachta 2011-2016 i mí na 
Samhna 2011. Forbraíodh an plean i gcomhréir le straitéisí agus beartais bithéagsúlachta an AE agus 
tíortha eile thar lear. Aithnítear ann go bhfuil na bearta a dhéanann muintir na háite ríthábhachtach ó 
thaobh an éiceachóras agus seirbhísí bithéagsúlachta a chosaint agus leagtar amach ann na bearta a 
ghlacfaidh Éire ar láimh sna 5 bliana amach romhainn chun bithéagsúlacht na tíre a chosaint.   
 
An Leibhéal Áitiúil – Plean Gníomhaíochta Chontae na Mí maidir leis an mBithéagsúlacht 
   
Ghlac Comhairle Contae na Mí lena céad Phlean Gníomhaíochta maidir leis an mBithéagsúlacht i mí 
Aibreáin 2010 i gcomhréir leis an gcéad Phlean Náisiúnta Bithéagsúlachta. Cuirtear creat ar fáil sa phlean 
chun an bhithéagsúlacht agus an oidhreacht nádúrtha a chaomhnú ar an leibhéal áitiúil.  
 
Tá roinnt gníomhartha leagtha amach faoi cheithre théama straitéiseacha mar seo a leanas: 

(i) Feasacht agus Oideachas; 
(ii) Sonraí bunlíne agus faisnéis; 
(iii) An cleachtas is fearr maidir le Caomhnú agus Bainistiú Oidhreachta agus; 
(iv) Cúrsaí bithéagsúlachta a bheith ina ndlúthchuid de ról an Údaráis Áitiúil.  Tá an plean á chur i 
bhfeidhm faoi láthair, agus tá an tOifigeach Oidhreachta i gcomhpháirtíocht le Fóram 
Oidhreachta Chontae na Mí i mbun comhordaithe air.  

 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 1 Bithéagsúlacht an Chontae a chosaint agus a chaomhnú agus 

iarracht a dhéanamh í a fheabhsú.  
 
BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 2 Bearta a chur chun cinn chun an bhithéagsúlacht a chosaint sa 

phróiseas bainistíochta forbartha trí ghnáthóga a chruthú nó a fheabhsú nuair is féidir.   
 
BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 3 Feasacht an phobail a spreagadh agus an tuiscint atá acu a 

mhéadú faoi oidhreacht nádúrtha an chontae agus faoin mbithéagsúlacht.   
 
BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 4 Cur le rannpháirtíocht an phobail i gcaomhnú na bithéagsúlachta 

trí thionscnaimh arna dtreorú ag an bpobal féin a spreagadh agus tacú leo. 
 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí:  
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CUSPÓIR: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 1 Na cuspóirí agus na bearta atá leagtha síos in Gníomhaíochtaí le 

haghaidh Bithéagsúlachta 2011-2016; Plean Náisiúnta Bithéagsúlachta na hÉireann a 
bhaineann le téarmaí tagartha agus le feidhmeanna Chomhairle Contae na Mí agus Plean 
Bithéagsúlachta Chontae na Mí agus aon athbhreithnithe orthu a chur i bhfeidhm, i 
gcomhpháirtíocht leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus le páirtithe 
leasmhara ábhartha agus leis an bpobal.  

 

CUSPÓIR: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 2 Plean Oidhreachta Chontae na Mí agus aon athbhreithnithe air a 
chur i bhfeidhm, i gcomhpháirtíocht le Fóram Oidhreachta Chontae na Mí agus le 
páirtithe leasmhara ábhartha agus leis an bpobal. 

 
9.7.2 An Bhithéagsúlacht a chosaint i gContae na Mí – Láithreáin Ainmnithe le haghaidh 
Chaomhnú an Dúlra 
 
Tá roinnt láithreán a bhfuil tábhacht idirnáisiúnta agus náisiúnta ag baint leo ainmnithe le haghaidh 
chaomhnú an dúlra sa chontae.  
 
9.7.2.1 Láithreáin Eorpacha (Natura 2000)   
 
Tá Limistéir Chaomhantais Speisialta agus Limistéir faoi Chosaint Speisialta ainmnithe (nó tá siad á n-
ainmniú) chun gnáthóga agus speicis a bhfuil tábhacht Eorpacha ag baint leo a chaomhnú de bhun 
Threoracha an AE maidir le hÉin agus Gnáthóga.  Tá na láithreáin sin ina gcuid de líonra láithreán san AE 
a bhfuil tábhacht éiceolaíochta leo ar a dtugtar Natura 2000.  Tá liosta de láithreáin Natura 2000 i 
gContae na Mí le fáil in Aguisín 13. Is féidir láithreáin eile a mholadh lena n-ainmniú i rith shaolré an 
Phlean Forbartha seo.  Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ar láithreán Gréasáin na Seirbhíse Páirceanna 
Náisiúnta agus Fiadhúlra (www.npws.ie).  Éilítear ar Údaráis Phleanála a chinntiú go ndéantar 
Measúnacht Chuí ar na himpleachtaí a bheidh ag tograí maidir le láithreáin chaomhantais dúlra ainmnithe 
(Natura 2000).  Tá an mheasúnacht riachtanach le haghaidh gach iarratais phleanála a bhfuil sé léirithe 
trí phróiseas scagtha gur chosúil go mbeadh tionchair shuntasacha acu ar na láithreáin sin. Baineann an 
scagadh le haghaidh measúnacht chuí le gach togra forbartha, laistigh nó lasmuigh de láithreán Natura 
2000 (Féach Aguisín 13 agus Léarscáil 9.3). 
 
9.7.2.2  Limistéir Oidhreachta Nádúrtha  
 
Déantar Limistéir Oidhreachta Nádúrtha agus Limistéir Oidhreachta Nádúrtha mholta a ainmniú faoin 
Acht um Fhiadhúlra (Leasú), 2000, agus cuimsítear leo gnáthóga nádúrtha agus leathnádúrtha mar aon 
le tírghnéithe agus tréithe geomoirfeolaíochta a bhfuil tábhacht náisiúnta ag baint leo.  Tá sé 
tábhachtach go gcoinneofar cumas caomhnaithe na limistéar sin toisc go gcuireann siad le bonneagar 
glas an chontae.  
 
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 5 Gan cead a thabhairt d’fhorbairt i Limistéir Chaomhantais 

Speisialta ainmnithe, nó i Limistéir faoi Chosaint Speisialta, ná i Limistéir Oidhreachta 
Náisiúnta ná i limistéir a bhfuiltear ag moladh go ndéanfar iad a ainmniú ná gar d’aon 
cheann de limistéir den sórt sin thar thréimhse an phlean, ach amháin nuair a bheidh 
measúnú déanta chun sástachta Chomhairle Contae na Mí, i gcomhairle leis an tSeirbhís 
Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra ina dtugtar le fios nach mbeidh aon drochthionchar 
suntasach ag an bhforbairt bheartaithe ar shláine an láithreáin.  

 
BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 6 Aird a thabhairt do thuairimí agus do threoir na Seirbhíse 

Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra i leith forbartha atá beartaithe i gcás ina bhfuil 
seans ann go bhféadfadh tionchar a bheith ag a leithéid d'fhorbairt ar láithreán 
ainmnithe Eorpach nó Náisiúnta nó ar láithreán a bhfuil sé molta go ndéanfar é a 
ainmniú mar láithreán den sórt sin.   
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BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 7 Dul i mbun suirbhéanna iomchuí agus sonraí a bhailiú chun 

fianaise a sholáthar le cabhrú le Comhairle Contae na Mí a hoibleagáidí faoi Airteagal 6 
de na Treoracha maidir le Gnáthóga a chomhlíonadh, ach acmhainní a bheith ar fáil 
chuige. 
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Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí:  
 
CUSPÓIR: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 3 A chinntiú go ndéanfar Measúnú Cuí i gcomhréir le hAirteagal 

6(3) agus le hAirteagal 6(4) den Treoir maidir le Gnáthóga, agus i gcomhréir le 
Appropriate Assessment of Plans and Projects in Ireland – Guidance for Planning 
Authorities, 2009 agus i gcomhréir le doiciméid treorach iomchuí ón nGníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil agus ón gCoimisiún Eorpach, maidir le haon phlean nó tionscadal 
nach bhfuil baint dhíreach aige leis an láithreán nó nach bhfuil riachtanach do 
bhainistíocht an láithreáin ach ar dhócha go mbeadh tionchar suntasach aige ar 
láithreá(i)n Natura 2000, leis féin nó in éineacht le pleananna nó le tionscadail eile, i 
bhfianaise chuspóirí caomhnaithe an láithreáin.  

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 4 Cosaint agus caomhnú a dhéanamh ar luach caomhnaithe na 

limistéar sin atá aitheanta ag Aire na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta mar 
limistéir a d’fheadfaí a ainmniú mar Limistéir Chaomhantais Speisialta, nó mar Limistéir 
faoi Chosaint Speisialta, nó mar Limistéir Oidhreachta Náisiúnta agus gach láithreán eile 
a d'fhéadfaí a mholadh lena ainmniú i rith shaolré an Phlean seo. 

 
9.7.3 An Bonneagar Glas  
 
Is féidir sainmhíniú ginearálta a thabhairt ar an téarma Bonneagar Glas6 mar líonraí spásanna glasa agus 
réimsí uisce atá pleanáilte go straitéiseach agus idirnasctha agus ar féidir leo seirbhísí éiceachórais agus 
buntáistí maidir le cáilíocht na beatha a sholáthar do dhaoine. Tá seirbhísí éagsúla le fáil saor in aisce sa 
chomhshaol nádúrtha agus is iomaí buntáiste atá leo don tsochaí agus don gheilleagar (Féach Cuid 
9.7.1).  
 
Airítear leis an mbonneagar glas páirceanna, spásanna oscailte, aibhneacha, talamh feirme, páirceanna 
imeartha, garraí scóir, coillearnacha agus gairdíní príobháideacha atá mórthimpeall ár mbailte agus ár 
sráidbhailte agus scaipthe tríothu. Ba chóir é a dhearadh agus a bhainistiú mar acmhainn ilfheidhmeach 
ar féidir leis réimse leathan buntáistí geilleagracha agus comhshaoil mar aon le cáilíocht beatha a 
sholáthar do phobail áitiúla, lena n-áirítear na buntáistí seo a leanas:  

 Gnólachtaí agus infheistíocht isteach a mhealladh trí thimpeallacht tarraingteach a chruthú;  
 Níos mó áiteanna a sholáthar do dhaoine le teacht ar an nádúr, ar chineálacha éagsúla 

caitheamh aimsire taobh amuigh, agus ar dheiseanna d’idirghníomhú sóisialta a bheith acu le 
chéile;  

 Táirgeadh bia áitiúil – i ngarraithe scóir, i ngairdíní agus ar fheirmeacha; 
 Gníomhaíocht choirp, sláinte níos fearr agus folláine a spreagadh trí spásanna glasa 

ardcháilíochta a sholáthar ina bhféadfaidh daoine dul ag siúl agus ag rothaíocht agus páirt a 
ghlacadh i ngníomhaíocht choirp eile;  

 Sainiúlacht áitiúil a chruthú agus an tuiscint gur áit faoi leith atá ann;  
 Spás a chruthú inar féidir leis an dúlra agus leis an bhfiadhúlra teacht i dtreis;  
 Oiriúnú don athrú aeráide – mar shampla maolú tuilte agus teas na gceantar uirbeach a fhuarú, 

agus; 
 Oideachas maidir leis an gcomhshaol. 

Aithníonn Comhairle Contae na Mí gur gá cur chuige iomlánaíoch a ghlacadh maidir le Bonneagar Glas 
agus gur chóir é a chur ar fáil mar chuid lárnach d'fhorbairt inbhuanaithe in éineacht le cineálacha eile 
bonneagair, mar shampla, fóntais agus líonraí iompair má táimid chun an tairbhe is mó a fháil ónár n-
acmhainní nádúrtha.  

 
Is trí chaomhnú an bhonneagair éiceolaíoch, mar shampla fálta sceach agus conairí bruachánacha, ar 
féidir linn líonra láithreán a fhorbairt mar chuid dár mbonneagar glas. Cuireann na láithreáin sin ar 
                                                           
6 Comhar (2010) Creating Green Infrastructure for Ireland: Natural Capital for Human Wellbeing. Comhar – Sustainable 
Development Council.  
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chumas speicis aistriú agus malartú idir limistéir chaomhantais éagsúla. Chuige sin agus d’fhonn 
comhleanúnachas éiceolaíochta líonra Natura 2000 a fheabhsú, tabharfaidh Comhairle Contae na Mí 
spreagadh do bhainistiú tréithe sin na tírdhreacha atá an-tábhachtach ó thaobh fána agus flóra fiáin de. 
Ina theannta sin, aithneoidh an Chomhairle láithreáin a bhfuil luach bithéagsúlachta áitiúil ag baint leo 
tríd an bPlean Oidhreachta Contae agus tríd an bPlean Bithéagsúlachta Contae a chur i bhfeidhm go 
leanúnach. 
 
9.7.3.1 Straitéis maidir le Bonneagar Glas do Chontae na Mí 
   
Moltar sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach cur chuige maidir le bonneagar glas a fhorbairt ar gach 
leibhéal sa chóras pleanála agus go n-ullmhófaí Straitéisí maidir leis an mBonneagar Glas ar leibhéal an 
chontae.  Tá na prionsabail a bhaineann le chur chuige maidir le Bonneagar Glas i leith na pleanála 
úsáide talún leabaithe mar théama cothrománach i mbeartais agus i gcuspóirí an Phlean Forbartha seo.  
 
Tá Comhairle Contae na Mí tar éis tús a chur le hullmhú Straitéise maidir leis an mBonneagar Glas, de 
réir an chleachtais idirnáisiúnta is fearr agus na treorach náisiúnta atá ag teacht chun cinn. Beidh feidhm 
ag an líonra ar gach scála spásúlachta idir cheantair uirbeacha agus an tuath níos leithne agus an 
tírdhreach réigiúnach, agus cruthófar leis naisc idir na réimsí sin.   
 
Tugtar aghaidh sa straitéis ar na ceithre phríomhthéama a aithníodh, mar atá: 
 

 An bhithéagsúlacht agus an oidhreacht nádúrtha; 
 An tírdhreach, áineas agus conláiste; 
 Acmhainní uisce, agus; 
 An oidhreacht thógtha agus cultúr. 

 
Cuirfear an dréachtstraitéis faoi bhráid chomhaltaí tofa Chomhairle Contae na Mí lena meas in am trátha.  
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí: 
 
BEARTAS: BONNEAGAR GLAS 1 Luach geilleagrach, sóisialta, comhshaoil agus fisiceach an Bhonneagair 

Ghlais a aithint. 
 
BEARTAS: BONNEAGAR GLAS 2 An bonneagar glas atá sa Chontae cheana féin a chosaint agus 

bonneagar glas breise a chur ar fáil nuair is féidir.  
 
BEARTAS: BONNEAGAR GLAS 3 A éileamh go gcosnófar agus go mbainisteofar an bonneagar glas ar 

bhealach comhtháite comhleanúnach i ngach Plean Talamhúsáide agus go soláthrófar leo 
bonneagar glas breise nuair is féidir.  

 
Cuspóirí 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí:  
 
CUSPÓIR: BONNEAGAR GLAS 1 Straitéis maidir le Bonneagar Glas do Chontae na Mí a fhorbairt agus 

tacú lena cur i bhfeidhm. 
 
CUSPÓIR: BONNEAGAR GLAS 2 Láithreáin a aithint a bhfuil luach áitiúil bithéagsúlachta ag baint leo i 

gContae na Mí thar shaolré an phlean. 
 
CUSPÓIR: BONNEAGAR GLAS 3 Spreagadh a thabhairt, de bhun Airteagal 10 den Treoir maidir le 

Gnáthóga, do bhainistiú ghnéithe an tírdhreacha, amhail teorainneacha traidisiúnta 
páirce, atá tábhachtach ó thaobh chomhleanúnachas éiceolaíoch líonra Natura 2000 de 
agus atá lánriachtanach i gcomhair imirce, scaipeadh agus mhalartú géiniteach na 
speiceas fiáin. 
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9.7.4 Speicis faoi Chosaint 
 
Tá speicis áirithe plandaí, ainmhithe agus éin faoi chosaint de réir an dlí. Áirítear anseo speicis plandaí 
atá liostaithe san Ordú um Flora (Cosaint), 1999 (nó Orduithe cosúla eile) agus ainmhithe agus éin atá 
liostaithe san Acht um Fiadhúlra, 1976 agus in ionstraimí reachtúla ina dhiaidh sin, agus iad sin atá 
liostaithe in Iarscríbhinn IV den Treoir maidir le Gnáthóga, agus iad sin atá liostaithe in Aguisín 1 den 
Treoir maidir le hÉin. Éileofar, nuair is cuí, i gcás moltaí le haghaidh forbairtí go ndéanfar measúnú ar an 
láthair le féachaint an bhfuil sciatháin leathair nó speiceas eile faoi chosaint ann agus go gcinnteofar go 
gcuirfear bearta oiriúnacha seachanta agus / nó maolaithe i bhfeidhm dá réir.  
 
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 8 Iarracht a dhéanamh a chinntiú nach mbeidh drochthionchar 

suntasach, nach féidir a sheachaint ná a mhaolú go sásúil, ag forbairtí ar speicis plandaí, 
ainmhithe nó éan atá faoi chosaint de réir an dlí. 

 
BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 9 Dul i gcomhairle leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus 

Fiadhúlra, agus aon riachtanas ceadúnaithe a chur san áireamh, nuair atá forbairt á 
déanamh, á faomhadh nó á húdarú ar chosúil go mbeadh tionchar ag an bhforbairt sin 
ar speicis plandaí, ainmhithe nó éan atá faoi chosaint de réir an dlí. 

 
9.7.5 Speicis Ionracha   

Baol mór don bhithéagsúlacht is ea iad speicis ionracha neamhdhúchasacha plandaí agus ainmhithe 
(www.invasivespeciesireland.com). Is féidir leo drochthionchar a imirt ar speicis dhúchasacha, athrú ó 
bhonn a dhéanamh ar ghnáthóga, éiceachórais iomlána a chur i mbaol agus fadhbanna móra a chruthú 
don chomhshaol agus don gheilleagar.  Tá an baol ann go leathnófar speicis ionracha le linn oibreacha 
tochailte agus tógála.   

Beartas 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 10 An cleachtas is fearr a chur chun cinn maidir le speicis ionracha 

a rialú le linn forbartha.  
 
9.7.6 Tailte Portaigh 
 
Is i gContae na Mí atá teorainn thoir na bportach ardaithe in Éirinn agus aithníonn Comhairle Contae na 
Mí an acmhainneacht atá ann leas a bhaint as limistéir faoi chosaint chun críche turasóireachta, conláiste, 
oideachais agus taighde. Rachaidh an Chomhairle i dteagmháil le heagraíochtaí éagsúla rialtais agus 
neamhrialtais a bhfuil baint acu leis an scéal d’fhonn iarracht a dhéanamh chun na tailte portaigh a 
chaomhnú. 
 
Beartas 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 11 Iarracht a dhéanamh a chinntiú go gcaomhnófar na limistéir 

phortaigh atá ainmnithe (nó a bhfuil sé beartaithe iad a ainmniú) mar Limistéir 
Oidhreachta Nádúrtha, Limistéir Chaomhantais Speisialta, nó Limistéir faoi Chosaint 
Speisialta de bharr na tábhachta éiceolaíochta, seandálaíochta, cultúrtha agus oideachais 
a bhaineann leo.  

 
Cuspóir 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí:  
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CUSPÓIR: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 5 Oibriú i gcomhpháirtíocht le páirtithe leasmhara ábhartha ar 

láithreán oiriúnach (nó ar láithreáin oiriúnacha) portaigh chun an cleachtas is fearr a 
léiriú maidir le caomhnú agus bainistiú inbhuanaithe thailte portaigh mar aon le teicnící 
athchóirithe agus a luach oidhreachta agus oideachais a léiriú, faoi réir Measúnacht 
Tionchair Éiceolaíochta agus Scagadh maidir le Measúnacht Chuí de réir mar is cuí.  

 
9.7.7 An Oidhreacht Gheolaíochta  
 
Tá liosta á thiomsú faoi láthair ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, agus Gaeltachta agus ag Suirbhéireacht 
Gheolaíochta na hÉireann de na láithreáin gheolaíochta a bhfuil tábhacht náisiúnta ag baint leo.  Mar 
chuid den phróiseas sin, rinne Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann measúnú ar oidhreacht 
gheolaíochta Chontae na Mí sa bhliain 2007 agus chuir an eagraíocht tuarascáil ar fáil dar teideal The 
Geological Heritage of Meath7 inar aithníodh láithreáin a bhfuil tábhacht gheolaíoch ag baint leo (féach 
Aguisín 13).  B’fhéidir go n-ainmneofar cuid de na láithreáin sin in am trátha, mar Limistéir Oidhreachta 
Nádúrtha toisc gur díol spéise náisiúnta iad ó thaobh na geolaíochta de. Idir an dá linn féachfaidh an 
Chomhairle le luach na hoidhreachta geolaíochta de na láithreáin sin a chaomhnú.  
 
Beartas 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 12 Aird a thabhairt ar luachanna oidhreachta geolaíocha agus 

geomoirfeolaíocha Láithreáin Gheolaíochta an Contae atá liostaithe in Aguisín 13 agus 
forbairt mhíchuí a sheachaint trí dhul i gcomhairle le Suirbhéireacht Gheolaíochta na 
hÉireann. 

 
9.7.8 Coillearnacha, Fálta Sceach agus Crainn 
 
Cuireann coillearnacha agus crainn aonair go mór le tírdhreach agus le háilleacht na Mí.  (Féach Caibidil 
10.11, Caomhnú Crann, maidir leis seo). Choimisiúnaigh Comhairle Contae na Mí suirbhé in 2010 ar 
chrainn, ar choillearnacha agus ar fhálta sceach sa Chontae8 chun sonraí bonnlíne éiceolaíochta a chur ar 
fáil faoi chineál agus mhéid na gcrann, na gcoillearnach agus na bhfálta sceach a roghnaíodh agus faoin 
mbail atá orthu.  
 
Tá thart faoi 3% de thalamh Chontae na Mí faoi chlúdach coillearnach agus dá bhrí sin tá sí ar cheann dá 
na contaetha is lú atá faoi chrainn. Is iondúil go mbíonn coillearnacha beag agus ilroinnte go mór agus 
bíonn siad le fáil níos minice gar d'aibhneacha, go háirithe taobh le codanna íochtaracha na Bóinne. 
D’fhéadfadh na coillearnacha sin agus an abhainn a bheith mar chonair shuntasach éiceolaíochta nó mar 
chuid de Bhonneagar Glas. Dá bhfeabhsófaí an chaoi a bhfuil na coillearnacha sin agus coillearnacha eile 
cois na habhann nasctha le chéile trí choillearnacha nua a phlandáil, tá gach aon seans gurb iomaí 
buntáiste bithéagsúlachta a bheadh ann don chontae agus don tír go léir.  
 
Is é an cineál gnáthóige coillearnaí dúchais is flúirsí i gContae na Mí ná coillearnacha dara, fuinseoige 
agus coill (WN2), rud a léiríonn na hithreacha de bhunús aolchloiche atá le fáil i bhformhór an chontae. 
Is i bhfearainn pháirce a bhaineann le diméinte atá mórchuid de choillearnacha na Mí.   
 
Is dócha gurb iad na fálta sceach an ghné is tréithí de thírdhreach na Mí agus is tearmainn luachmhara 
iad don bhithéagsúlacht ós rud é go bhfuil diantalmhaíocht ar siúl i réimsí móra den chontae. Rinneadh 
suirbhé ar fud an chontae go léir agus meastar go bhfuil 22,000 km san iomlán d’fhálta sceach ann. Is 
ionann sin agus 9.5 ciliméadar d’fhálta sceach in aghaidh gach ciliméadair chearnaigh de thalamh, agus 
tá an ráta sin níos airde ná an ráta sa chuid is mó de chontaetha na hÉireann. Ina theannta sin, is 

                                                           
7 Is féidir cóip den tuarascáil a fháil ag http://www.meath.ie/LocalAuthorities/Publications/HeritagePublications/ 
 
8 Smith, G.F., Delaney, E., O’Hora, K., agus O’Donoghue, P. (2011) County Meath Tree, Woodland and Hedgerow 
Survey. Report prepared for Meath County Council. Atkins, Baile Átha Cliath. 
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seanfhálta sceach an chuid is mó d’fhálta sceach na Mí – tá os cionn 80% díobh le feiceáil mar 
theorainneacha páirce ar léarscáileanna ó na 1840í, agus is dócha go bhfuil a lán acu i bhfad níos sine ná 
sin. Tá 36 speiceas crann agus tor ar a laghad le fáil i bhfálta sceach i gContae na Mí. Is iad an sceach 
gheal, an trom agus an draighean na toir is coitianta atá le feiceáil i bhfálta sceach. Toir coitianta eile atá 
iontu iad an t-aiteann, an pribhéad fiáin, an cuileann, an tsaileach, an leamhán sléibhe agus an coll. An 
fhuinseog an crann ard is coitianta ar fad sna fálta sceach agus tá siad i bhfad níos flúirsí ná an 
seiceamar, an fheá agus an dair. Faoin Acht um Fhiadhúlra (Leasú), 2000, tá cosc ar ghearradh fálta 
sceach (agus fásra neamhshaothraithe) le linn aimsir ghoir na n-éan (1 Márta go dtí 1 Meán Fómhair), 
ach amháin in imthosca áirithe atá sonraithe sa dlí.  
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
NH POL 13 Daoine a spreagadh chun fálta sceach agus cóireálacha teorann suntasacha eile a 

choinneáil i gceantair thuaithe agus caillteanais agus ilroinnt a chosc nuair is féidir.  
Nuair nach bhfuil aon dul as ach fál sceach, balla cloiche nó cóireáil teorann shuntasach 
eile a bhaint, éileofar go ndéanfar an damáiste a mhaolú trí theorainn den chineál 
céanna a sholáthar. 

 
NH POL 14 Spreagadh a thabhairt do chur chun cinn agus do phlandáil na speiceas dúchasach a 

bhíonn ag fás i bhfálta sceach agus iad a fháil ó fhoinsí áitiúla. 
 
NH POL 15 An tábhacht seandálaíochta a bhaineann le teorainneacha na mbailte fearainn, lena n-

áirítear fálta sceach, a aithint agus daoine a spreagadh lena gcosaint agus lena 
gcoinneáil. 

 
NH POL 16 Iarracht a dhéanamh chun oidhreacht nádúrtha agus taitneamhachtaí an chontae a 

choinneáil trí chaomhnú agus trí fheabhsú na gcoillearnach, idir dhúchasach agus 
leathnádúrtha, a chur chun cinn mar aon le grúpaí crann agus crainn aonair. 

 
NH POL 17 Spreagadh a thabhairt d’úsáid speiceas dúchasach nuair is féidir in obair tírdhreacaithe 

Chomhairle Contae na Mí féin agus ar mhaoin na Comhairle.  
 
NH POL 18 Nuair atá forbairt á cur i gcrích nó á faomhadh nó á húdarú, spreagadh a thabhairt 

maidir le crainn aibí a choinneáil agus leas a bhaint as crannliacht nuair is féidir seachas 
iad a leagan. 

 
NH POL 19 Cosaint a thabhairt do Chrainn Oidhreachta agus do na crainn is airde agus do na crainn 

a bhfuil an t-achar timpill is mó acu (faoi mar a aithnítear iad ar Chlár Crann na hÉireann 
agus Bunachar Sonraí na gCrann Oidhreachta)9 nuair atá forbairt á cur i gcrích nó á 
faomhadh nó á húdarú. 

 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí:  
 
CUSPÓIR: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 6 Feasacht, tuiscint agus dea-chleachtas a chur chun cinn i 

mbainistiú na gcoillearnach, na gcrann agus na bhfálta sceach i gContae na Mí. 
 
 
CUSPÓIR: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 7 Leanúint ar aghaidh ag obair i gcomhpháirtíocht le páirtithe 

leasmhara ag forbairt agus ag feabhsú Choill Bhaile na Rátha agus a cuid áiseanna mar 
Sheomra Ranga Amuigh faoin Aer faoi choimirce Scéim na Coille Comharsanachta.  

 

                                                           
9 Meath Tree, Woodland and Hedgerow Survey (2011) 
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CUSPÓIR: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 8 Comhoibriú le páirtithe leasmhara chun rochtain níos fearr ar 

fhoraoisí an stáit agus ar fhoraoisí faoi úinéireacht phríobháideach a chur chun cinn agus 
chun tairbhe áineasa níos mó a bhaint astu.  

 
9.7.9. Cearta Slí Poiblí 
 
Deirtear sna hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011 (Alt 10(2)(o)) go mbeidh cuspóir san 
áireamh i bPlean Forbartha maidir le caomhnú ‘cearta slí poiblí a thugann bealach go dtí trá mhara, 
sliabh, bruach locha nó bruach abhann, nó go dtí áit eile a ngabhann áilleacht nádúrtha léi nó a úsáidtear 
le haghaidh áineasa a shlánchoimeád, ar cearta slí poiblí iad a shainaithneofar trína marcáil ar léarscáil 
amháin ar a laghad de na léarscáileanna atá ina gcuid den phlean forbartha agus trína suíomh a léiriú ar 
liosta a bheidh curtha mar fhoscríbhinn leis an bplean forbartha’.   
 
Is de nádúr an phróisis seo gur próiseas fada é a leanfar leis i rith shaolré an Phlean Forbartha seo. Tá 
liosta in Aguisín 14 de na cearta slí poiblí sin atá aitheanta go dtí seo, i gcomhréir leis an bhforáil seo, 
agus iad léirithe ar léarscáileanna. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach liosta uileghabhálach é 
an liosta seo agus más rud é go bhfuil ceart slí fágtha ar lár ón liosta ní ceart a ghlacadh leis gur léiriú é 
sin nach ceart slí poiblí atá ann.  
 
Beartas 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 20 Na cearta slí poiblí atá ann cheana féin a chaomhnú agus a 

chosaint ar mhaithe le leas an phobail, lena n-áirítear cearta slí a thugann bealach go go 
dtí trá mhara, sliabh, bruach locha nó bruach abhann, nó go dtí áit eile a ngabhann 
áilleacht nádúrtha léi nó a úsáidtear le haghaidh áineasa faoi mar atá aitheanta in 
Aguisín 14 & i Sraith Léarscáileanna 9.4 (Imleabhar III). 

 
Cuspóir 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí:  
 
CUSPÓIR: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 9 Iarracht a dhéanamh cearta slí eile a thugann bealach go dtí trá 

mhara, sliabh, bruach locha nó bruach abhann, nó go dtí áit eile a ngabhann áilleacht 
nádúrtha léi nó a úsáidtear le haghaidh áineasa a aithint agus a chosaint i rith shaolré an 
phlean (agus léarscáileanna a sholáthar ar a léirítear cearta slí poiblí).  

 
 
9.7.10 Uiscebhealaí Intíre agus Bogaigh 
 
Tá stráicí suntasacha d’uiscebhealaí i gContae na Mí idir uiscebhealaí tréigthe agus uiscebhealaí atá in 
úsáid lena n-áirítear codanna den Chanáil Ríoga agus d’Uiscebhealach Canála na Bóinne. Tá na 
huiscebhealaí, idir inseolta agus neamh-inseolta, an-tábhachtach mar acmhainn conláiste agus mar 
ghnáthóga d’fhiadhúlra. Tá roinnt beartas agus cuspóirí maidir le cosaint, caomhnú agus feabhsú 
cháilíocht an uisce sa chontae leagtha amach i gCaibidil 7 den Phlean Forbartha seo.  
 
Beartas 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 21 Acmhainneacht áineasa, oideachais agus conláiste na 

n-uiscebhealaí loingseoireachta agus neamh-loingseoireachta laistigh den Chontae a 
chosaint mar aon le cosáin tarraingthe agus na bogaigh in aice leo. 
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9.7.11 An Cósta 
 
Tá crios cósta na Mí an-tábhachtach don chontae ós rud é go bhfuil acmhainní tábhachtacha ann lena 
soláthraítear buntáistí eacnamaíocha, áineasa, aeistéitiúla agus caomhnaithe dó. Cósta bog é cósta na Mí 
a shíneann thart faoi 10 km ó Inbhear na Bóinne ó thuaidh go dtí an Ailbhine ó dheas. Tá gnáthóga 
nádúrtha éagsúla cois cósta ina bhfuil roinnt mhaith speiceas flóra agus fána, rud atá léirithe sna 
hainmniúcháin cSAC (iarrthóirí le bheith ceaptha mar Limistéir Chaomhantais Speisialta), nó ainmnithe 
mar Limistéir Oidhreachta Nádúrtha Mholta nó mar Limistéir faoi Chosaint Speisialta ag síneadh ar feadh 
go leor den chósta (féach Aguisín 13). 
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 22 Aird a thabhairt do charachtar agus d’acmhainn amhairc, 

áineasa, chomhshaoil agus chonláiste an chósta nuair atá tograí á measúnú.  
 
BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 23 Oibriú chun tránna agus ceantair chósta a chosaint ó 

mhótarfheithiclí a bheith á dtiomáint orthu agus é sin a dhéanamh ar mhaithe le 
sábháilteacht phoiblí, le sláine an chomhshaoil agus le caighdeán an chonláiste a 
chosaint.  

 
BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 24 A chinntiú nach ndéanfaidh forbairtí ná oibreacha 

neamhoiriúnacha dochar do chosaintí nádúrtha cósta an Chontae, mar thránna, 
dhumhcha, bhogaigh chósta agus inbhir. 

 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí:  
 
CUSPÓIR: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 10 Na tránna ar feadh an chósta a chothabháil agus a choinneáil ar 

chaighdeán ard agus a gcumas áineasa a fhorbairt mar chonláiste cósta i gcomhar leis 
na gníomhaireachtaí ábhartha, d'fhonn iad a thabhairt go caighdeán an Bhrait Ghoirm. 

 
CUSPÓIR: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 11 Dul i mbun oibreacha caomhnaithe de réir an chleachtais is fearr 

ar na córais dumhcha cois cósta faoi réir measúnú tionchair éiceolaíochta agus Scagadh 
maidir le Measúnacht Chuí de réir mar a oirfidh don chás. 

 
9.7.12 Bainistiú Chrios an Chósta 
 
Síneann an crios cósta amach ón imeallbhord i dtreo na talún agus i dtreo na farraige agus is iad próisis 
gheografacha nádúrtha an chósta ar thaobh amháin agus gníomhaíochtaí daonna a bhaineann leis an 
gcósta ar an taobh eile a shocraíonn teorainneacha an chreasa. Is é próiseas Bainistithe Chrios an Chósta 
an bealach is fearr le forbairt inbhuanaithe a chinntiú i gceantair chósta. Is éard atá i gceist leis ná 
bainistiú na ngníomhaíochtaí daonna agus na bpróiseas nádúrtha a bhíonn ar siúl i gceantair chósta agus 
tá sé d’aidhm aige cur chuige na comhpháirtíochta a mbeidh na páirtithe leasmhara go léir páirteach ann 
a chur chun cinn maidir le pleanáil agus le bainistiú i gcrios an chósta. 
 
Beartas 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí: 
 
BEARTAS: OIDHREACHT NÁDÚRTHA 25 Tacú le tionscnaimh a fhorbairt maidir le Bainistiú Comhtháite 

Chrios an Chósta sa Mhí i gcomhpháirtíocht leis an bpobal áitiúil, le grúpaí comhshaoil, le 
heagraíochtaí úsáideoirí agus le húdaráis reachtúla. 
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9.8 An Tírdhreach  
 
9.8.1. An Coinbhinsiún um Thírdhreach na hEorpa –  
 
Sainmhínítear tírdhreach san Coinbhinsiún um Thírdhreach na hEorpa mar '... limistéar, arna fheiceáil ag 
daoine, a bhfuil carachtar faoi leith aige de bharr idirghníomhú tosca nádúrtha nó tosca daonna nó an dá 
rud le chéile', agus baineann sé le tírdhreacha tuaithe agus uirbeacha araon. Éilítear faoin gCoinbhinsiún 
go ndéanfar tírdhreacha a lánpháirtiú i mbeartais phleanála agus déantar idirghníomhaíocht idir údaráis 
áitiúla agus údaráis lárnacha a chur chun cinn, mar aon le comhoibriú trasteorann chun tírdhreacha a 
chosaint. Tugtar le fios sna hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011 go bhfuil an bhrí chéanna 
leis an bhfocal ‘tírdhreach’ san Acht is atá leis in Airteagal 1 den Choinbhinsiún. Aithnítear sa 
choinbhinsiún go bhfuil ról tábhachtach ag tírdhreach maidir le leas poiblí i réimsí cultúrtha, éiceolaíocha, 
comhshaoil agus sóisialta, agus gurb acmhainn é atá fabhrach do ghníomhaíocht gheilleagrach. Aithnítear 
go bhféadfaidh cosaint, bainistíocht agus pleanáil tírdhreacha cur le cruthú post, agus gur cuid 
thábhachtach de chaighdeán na beatha é do dhaoine i ngach áit. Féach Aguisín 2 chun tuilleadh sonraí a 
fháil.  
 
9.8.2. An Straitéis Náisiúnta Tírdhreacha atá Molta  
 
Ós rud é go bhfuil an Coinbhinsiún um Thírdhreach na hEorpa sínithe agus daingnithe ag an tír seo, tá 
Éire tiomanta do Straitéis Náisiúnta Tírdhreacha a sheachadadh.  D’fhoilsigh an Roinn Ealaíon, 
Oidhreachta agus Gaeltachta A National Landscape Strategy for Ireland Strategy Issues Paper for 
Consultation i Meán Fómhair 2011.  Faoi mar a thugtar le fios sa pháipéar sin, ní mór an chothromaíocht 
cheart a lorg idir bainistiú, pleanáil, agus cosaint tírdhreacha. Cuirfear an creat ar fáil faoin Straitéis 
Náisiúnta Tírdhreacha chun an chothromaíocht sin a bhaint amach. Nuair a fhoilseofar í – 
 

 Cuirfear an Coinbhinsiún um Thírdhreach na hEorpa i bhfeidhm in Éirinn leis.  
 Aithneofar leis tábhacht na dtírdhreach go léir in Éirinn.  
 Cuirfear forbairt inbhuanaithe chun cinn leis.  
 Cosnófar agus feabhsófar an timpeallacht. 

 
Beartas 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: TÍRDHREACH 1 Tacú le forálacha na Straitéise Náisiúnta Tírdhreacha agus iad a chur 

bhfeidhm. 
 
 
9.8.3 Measúnacht ar Nádúr an Tírdhreacha 
 
Próiseas is ea Measúnacht ar Nádúr an Tírdhreacha ina gcuirtear síos ar thírdhreacha, ina ndéantar iad a 
mhapáil agus ina ndéantar iad a rangú go hoibiachtúil. Is é an sainmhíniú a thugtar ar nádúr an 
tírdhreacha ná ‘patrún eilimintí inaitheanta, comhsheasmhacha ar leith sa tírdhreach a fhágann 
tírdhreach amháin éagsúil ó thírdhreach eile, seachas a bheith níos fearr nó níos measa’. Nuair a 
shainmhínítear nádúr an tírdhreacha, cuirtear ar chumas daoine luach dúchasach agus tábhacht eilimintí 
aonair an tírdhreacha a thuiscint agus na próisis a aithint a d'fhéadfadh nádúr an tírdhreacha a athrú sa 
todhchaí.  Ní féidir gnéithe cultúrtha agus éiceolaíochta an tírdhreacha a scaradh óna thréithe fisiceacha 
agus amhairc agus mar sin ní mór gach ceann de na heilimintí sin a mheas.   
 
D’fhoilsigh an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil dréacht-treoirlínte maidir le Measúnacht 
ar Nádúr an Tírdhreacha in 2000 agus rinneadh Measúnacht ar Nádúr an Tírdhreacha sa Mhí in 2007.  
 
Is iad seo a leanas na príomhchuspóirí atá leis an Measúnacht ar Nádúr an Tírdhreacha –  
 

1. Tuiscint níos fearr a chur chun cinn faoi thírdhreach Chontae na Mí ó thaobh a shaintréithe 
uathúla agus dúchasacha, agus na gnéithe sin a aithint ar cheart iad a chaomhnú nó a fheabhsú. 
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2. Patrún ginearálta na n-athruithe a bheidh ann sa todhchaí a thuar agus beartais agus cuspóirí a 
cheapadh mar threoir do phleanálaithe agus do pháirtithe eile a chinnteoidh go n-oirfidh gach 
athrú do nádúr an tírdhreacha. Ba cheart íogaireacht agus cumas an tírdhreacha a bhreithniú go 
cuí i ngach gné den chinnteoireacht, agus;  

3. Le cuidiú le forbairt inbhuanaithe a bhaint amach, cloífear leis an mbunphrionsabal atá faoi gach 
cleachtas pleanála agus reachtaíochta reatha trí chur chuige aontaithe maidir le pleanáil agus 
bainistiú tírdhreacha ina nasctar beartais agus moltaí maidir le nádúr an tírdhreacha le beartais 
phleanála atá ann cheana féin. 

  
Tá an Measúnacht ar Nádúr an Tírdhreacha le fáil in Aguisín 7 le Plean Forbartha Contae na Mí. Tugtar 
treoir ann le haghaidh tuiscint mhionsonraithe a fháil ar na tírdhreacha i gContae na Mí, agus leagtar 
amach ann treoracha agus moltaí le cabhrú maidir le beartais phleanála ghaolmhara a fhorbairt, le 
straitéisí a fhorbairt agus le bainistíocht forbartha laistigh den Chontae. Agus measúnú á dhéanamh ar 
iarratas ar leith, ní mór gach ceann de na beartais agus de na cuspóirí ábhartha atá sa Phlean Forbartha 
a chur san áireamh ar bhealach iomlánaíoch chun cinneadh feasach cothrom a ghlacadh. 
 
9.8.4  Cineálacha Nádúr Tírdhreacha agus Limistéir Nádúr Tírdhreacha 
 
Is éard atá i gceist le Cineálacha Nádúr Tírdhreacha ná cineálacha tírdhreacha ar leith a bhfuil nádúr 
réasúnta aonchineálach acu agus atá cineálach sa mhéid is go bhféadfaidís a bheith le fáil i gceantair 
éagsúla ar fud na tíre. Mar sin féin, áit a mbíonn siad ar fáil, is iondúil go mbíonn an teaglaim chéanna 
iontu de gheolaíocht, thopagrafaíocht, chlúdach talún, agus d’úsáid talún san am atá thart m.sh. Cnoic 
agus Limistéir Ardtailte.  
 
Is éard atá i gceist le Limistéir Nádúr Tírdhreacha ná aonaid den tírdhreach atá sonrach ó thaobh na 
tíreolaíochta de, a bhfuil a nádúr féin acu agus ar léir gur áiteanna ar leith iad. Tá a nádúr sainiúil féin ag 
gach ceann acu, bunaithe ar phatrúin gheolaíochta, thírghné, agus úsáid talún, mar aon le gnéithe 
cultúrtha, stairiúla agus éiceolaíochta m.sh. Gleann na Bóinne.  
 
Tá an Contae roinnte in 4 chineál tírdhreacha de thoradh na Measúnachta ar Nádúr an Tírdhreacha. Is 
iad sin:   
 

 Cnoic agus Limistéir Ardtailte; 
 Limistéir Ísle; 
 Conairí agus Inbhir Abhann, agus;  
 Limistéir Chósta. 
 

Tá na limistéir sin foroinnte arís ina 20 limistéar nádúr tírdhreacha faoi leith atá sainiúil ó thaobh na 
tíreolaíochta de.  Tá moltaí sa Mheasúnacht ar Nádúr an Tírdhreacha agus, dá gcuirfí i bhfeidhm iad, 
dhéanfaí iarracht chun nádúr an tírdhreacha a chosaint agus a fheabhsú agus éascófaí agus threorófaí 
forbairtí a bheadh deartha go híogair.  
 
9.8.5. Íogaireacht Nádúr an Tírdhreacha  
 
Is é an sainmhíniú a thugtar ar íogaireacht na Limistéar Nádúr Tírdhreacha ná an acmhainneacht atá ann 
a nádúr féin a chaomhnú in ainneoin athruithe a dhéantar air agus an cumas atá ann teacht aniar i 
ndiaidh damáiste a bheith déanta do chuid dá chomhpháirteanna nó iad a chailliúint.  Déantar íogaireacht 
a mheas de réir critéar idir ‘Ard’ agus ‘Íseal’ agus tá sé bunaithe ar idirghníomhú codanna faoi leith, mar 
shampla tírghné, méid na ngnéithe stairiúla atá le feiceáil (doimhneacht ama) agus dáileadh an lucht 
féachana.  I gcás tírdhreach an-íogair, is dócha go mbeadh sé soghonta, leochaileach agus go rachadh 
athruithe i bhfeidhm go mór air. I gcás tírdhreacha nach bhfuil ró-íogair áfach, is dócha go mbeidh sé 
níos treise agus nach gcuirfeadh athruithe isteach go mór air. 
 
Ceapadh Maitrís Nádúr an Tírdhreacha ina léirítear Luach, Tábhacht agus Íogaireacht na Limistéar ó 
thaobh Nádúr an Tírdhreacha de agus tá sé le fáil sa Mheasúnacht ar Nádúr an Tírdhreacha a rinneadh 
sa Mhí 2007 atá in Aguisín 7 leis an bplean seo.  
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9.8.6 Cumas an Tírdhreacha 
 
Tá cumas féideartha gach Measúnachta ar Nádúr an Tírdhreacha bunaithe ar chineálacha táscacha 
forbartha ar dhócha go ndéanfaí iad laistigh de limistéar an staidéir.  Is éard is brí le cumas ná cumas an 
tírdhreacha glacadh le cineálacha sonracha forbartha.  Is ar bhonn cás ar chás amháin is féidir an cumas 
iarbhír sin a shainiú toisc go n-athróidh sé de réir chineál agus fhoirm na forbartha, an áit a mbeidh sé 
suite sa limistéar nádúr tírdhreacha atá i gceist, agus na radhairc air ón limistéar sin. 
 
Beartas Straitéiseach 
 
Tá sé mar bheartas straitéiseach ag Comhairle Contae na Mí na nithe seo a leanas a dhéanamh:  
 
BEARTAS STRAITÉISEACH: TÍRDHREACH 1 Nádúr agus cáilíocht an tírdhreacha agus sainiúlacht 

áitiúil Chontae na Mí a chosaint de réir bheartas ábhartha an rialtais agus de réir na 
dtreoirlínte agus na moltaí atá san áireamh sa Mheasúnacht ar Nádúr an Tírdhreacha a 
rinneadh sa Mhí (2007) in Aguisín 7.  

 
Beartas 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: TÍRDHREACH 2 A éileamh go ndéanfar na measúnachtaí is gá a chur ar fáil, lena n-

áirítear measúnachtaí tírdhreacha agus measúnachtaí tionchair ar an radharc, nuair atá 
forbairt á déanamh, á húdarú nó á ceadú. 

 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí:  
 
CUSPÓIR: TÍRDHREACH 1 Iarracht a dhéanamh a áirithiú go gcaomhnófar uathúlacht gach cineáil 

tírdhreacha, agus chun sláine amhairc limistéar a bhfuil luach eisceachtúil agus an-
íogaireacht ag baint leo a choinneáil.   

 
CUSPÓIR: TÍRDHREACH 2 Tograí forbartha a mheas ag féachaint do na moltaí atá sa Mheasúnacht 

ar Nádúr an Tírdhreacha a rinneadh sa Mhí in 2007.  
 
CUSPÓIR: TÍRDHREACH 3 Oibriú i gcomhpháirtíocht leis na príomhpháirtithe leasmhara chun 

Contae na Mí a chur chun cinn mar lárionad oidhreachta cultúrtha, oideachais agus 
foghlama.  

 
Tá na Critéir maidir le Measúnú Forbartha le fáil i gCaibidil 10, Forbairt Tuaithe, agus tá siad 
infheidhme maidir le tithíocht faoin tuath, agus le foirgnimh eile san tírdhreach nach iad.  
 
Tá beartais agus cuspóirí ábhartha le fáil i gCaibidil 7, Seirbhísí Uisce agus Bainistiú Dramhaíola, agus ba 
cheart tagairt a dhéanamh dóibh maidir leis seo. 
 
 
9.9 Saintréithriú Tírdhreacha Stairiúil  
 
Is éard atá i gceist le Saintréithriú Tírdhreacha Stairiúil ná tionchar an ama atá thart ar thírdhreach an lae 
inniu a aithint agus cur síos mion a dhéanamh air. Tugann an saintréithriú sin tuiscint níos leithne dúinn 
ar nádúr an tírdhreacha. Cuireann sé go mór le bainistíocht tírdhreacha toisc go gcuireann sé forbairt 
stairiúil an tírdhreacha san áireamh agus an gaol atá ag foirgnimh agus ag séadchomharthaí le patrúin 
tírdhreacha. Tá tús curtha ag Comhairle Contae na Mí le tionscadal píolótach maidir le Saintréithriú 
Tírdhreacha Stairiúil ar Láithreán Oidhreachta Domhanda UNESCO Bhrú na Bóinne i gcomhar le Scoil 
Seandálaíochta an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath i gcomhréir le treoir na Comhairle Oidhreachta 
maidir le Historic Landscape Characterisation (HLC) in Ireland: Policy and Best Practice Guidance (2010).  
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Cuspóir 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí:  
 
CUSPÓIR: TÍRDHREACH 4 An staidéar píolótach ar Shaintréithriú Tírdhreacha Stairiúil a chríochnú. 
 
 
9.10 Radhairc 
 
Is iomaí ionad amhairc i gContae na Mí ónar féidir taitneamh a bhaint as radhairc a bhfuil an-áilleacht 
nádúrtha ag baint leo. Tá luach áineasa agus geilleagrach i radhairc thíre agus i dtírdhreacha an Chontae 
i gcás cónaitheoirí agus turasóirí araon agus cuireann siad go mór le cáilíocht na beatha. Tá gá, dá bhrí 
sin, radhairc ó bhóithre poiblí agus ó áiteanna ar fud an Chontae a bhfuil rochtain ag an bpobal orthu a 
chosaint agus a chaomhnú chun go mbeidh na glúine atá le teacht in ann taitneamh a bhaint astu. Agus 
measúnú á dhéanamh ar na tionchair a d’fhéadfadh a bheith ag tograí forbartha ar radhairc, níl sé á 
mholadh gur cheart forbairtí a thoirmeasc sna háiteanna sin. Ina áit sin, moltar nár cheart go gcuirfeadh 
forbairtí dá leithéid bac ná cosc ar na radhairc sin dá gceadaítear iad, agus ba cheart forbairtí a dhearadh 
agus a chur in áiteanna ionas nach gcuirfidís isteach ar an tírdhreach faoi mar atá sé le feiceáil ó na 
hionaid amhairc sin. 
 
Cuspóir 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí:  
 
CUSPÓIR: TÍRDHREACH 5        Maidir le radhairc agus áineas na n-áiteanna agus na ngnéithe a bhfuil 

áilleacht nádúrtha ag baint leo nó ar díol spéise iad agus atá liostaithe in Aguisín 12 agus 
léirithe ar Léarscáileanna 9.5.1-9.5.6, ba cheart iad a chosaint ó fhorbairt a chuirfeadh 
isteach ar nádúr agus ar áineas amhairc an tírdhreacha.  

 
 
9.11 Limistéar Caomhantais Tírdhreacha / Limistéir Chaomhantais Tírdhreacha  
 
Cuirtear ar chumas chomhaltaí tofa Chomhairle Contae na Mí faoi Alt 204 de na hAchtanna um Pleanáil 
agus Forbairt, 2000-2011 Limistéar Caomhantais Tírdhreacha a ainmniú laistigh dá limistéar feidhme 
d'fhonn é a chaomhnú. Bhí sé de chuspóir ag Plean Forbartha Chontae na Mí 2007-2013 féachaint ar 
cheart Limistéar Caomhantais Tírdhreacha nó Limistéir Chaomhantais Tírdhreacha a cheapadh ina 
gcroílimistéir i gcás (a) limistéar nó limistéir na Teamhrach agus na Scríne agus (b) Loch Craobh agus 
Cnoc Shliabh na Caillí.  
 
I Márta 2009, chuir Comhairle Contae na Mí, i gcomhpháirtíocht leis an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta 
agus Rialtais Áitiúil agus leis an gComhairle Oidhreachta, tús leis an bpróiseas maidir le hainmniú 
thírdhreach na Teamhrach / na Scríne mar Limistéar Caomhantais Tírdhreacha. 
 
Is iad cuspóirí an tionscadail: 
 
1. Féachaint ar shamhlacha den dea-chleachtas idirnáisiúnta maidir le tírdhreacha stairiúla a bhainistiú 

go hinbhuanaithe, foghlaim uathu agus iad a chur in oiriúint do Chontae na Mí, agus 
comhpháirtíochtaí fadtéarmacha a bhunú le heagraíochtaí nó leis na gníomhaireachtaí atá freagrach; 

2. Feasacht a spreagadh agus tuiscint a mhéadú faoin tábhacht a bhaineann le Tírdhreach na Scríne 
agus na Teamhrach d’fhonn an tairbhe socheacnamaíoch agus na deiseanna turasóireachta cultúrtha 
is mó a fháil don limistéar; 

3. Próiseas rannpháirtíochta a fhorbairt d’fhonn comhoibriú ar bhealach cuimsitheach, oscailte leis na 
páirtithe leasmhara, leis an bpobal agus le háitritheoirí a bhfuil cónaí orthu i dtírdhreach na Scríne 
agus na Teamhrach; 

4. Beartais agus cuspóirí ábhartha Phlean Forbartha Chontae na Mí 2007-2013 a chur i gcrích; 
5. Teacht ar chomhaontú, tar éis comhairliúcháin, faoi na critéir sin lena sainítear nádúr agus luachanna 

thírdhreach na Scríne agus na Teamhrach agus Limistéar Caomhantais Tírdhreacha a ainmniú faoi Alt 
204 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000; 

6. Plean gníomhaíochta rannpháirtí a ullmhú do thírdhreach Limistéar Caomhantais Tírdhreacha na 
Scríne agus na Teamhrach; 
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7. Athbhreithniú agus monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht an Limistéir Chaomhnaithe 

Tírdhreacha agus an fhaisnéis sin a úsáid chun Straitéis Náisiúnta Tírdhreacha a fhorbairt agus an 
Coinbhinsiún um Thírdhreach na hEorpa á úsáid mar threoir, agus; 

8. Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide a úsáid chun prótacail agus uirlisí oiliúna a fhorbairt 
d'fhoireann an údaráis áitiúil agus do pháirtithe leasmhara eile chun eolas a chur ar fáil le haghaidh 
bhainistiú thírdhreach na Scríne agus na Teamhrach. 

 
Bhí an-tionchar ag na nithe seo a leanas ar an mbunús maidir leis an Limistéar Caomhantais Tírdhreacha 
a ainmniú: 
 

 An Coinbhinsiún um Thírdhreach na hEorpa;  
 Reachtaíocht agus treoirlínte náisiúnta; 
 Ordacháin ón Aire; 
 Measúnacht ar Nádúr an Tírdhreacha (féach Aguisín 7); 
 an Dréachtphlean Bainistíochta do Chnoc na Teamhrach, agus; 
 Rannpháirteachas na bpáirtithe leasmhara. 

 
Tar éis a lán cruinnithe le páirtithe leasmhara, agus imeachtaí comhairliúcháin réamhdhréachta, cuireadh 
dréachtphlean do Limistéar Caomhantais Tírdhreacha na Scríne agus na Teamhrach ar taispeáint go 
poiblí i mBealtaine 2010 ar feadh tréimhse reachtúil comhairliúcháin sé seachtaine. Cuireadh Tuarascáil 
an Bhainisteora maidir leis na haighneachtaí a fuarthas faoi bhráid chomhaltaí tofa na Comhairle i mí Iúil 
2010. I mí Mheán Fómhair 2010 tugadh cur i láthair mionsonraithe breise faoin tionscadal do na 
comhaltaí tofa. Tar éis do na comhaltaí tofa an t-ordú beartaithe agus na haighneachtaí agus na tuairimí 
a mheas, féadfaidh siad rún a rith chun an t-ordú a dhéanamh, mar atá nó le hathruithe déanta air, nó 
féadfaidh siad diúltú an t-ordú a dhéanamh. Níl fráma ama reachtúil ar bith leagtha síos maidir le glacadh 
leis an Limistéar Caomhantais Tírdhreacha, agus tá an scéal á phlé i gcónaí.  Tá faisnéis ar fáil ar 
láithreán Gréasáin tiomnaithe an tionscadail www.taralandscape.ie. Is é beartas Chomhairle Contae na Mí 
an tionscadal seo a chur chun cinn go tráthúil.  
 
Éascóidh Comhairle Contae na Mí bunú struchtúir chomhpháirtíochta trína dtabharfar le chéile an pobal 
áitiúil, gníomhaireachtaí stáit, institiúidí taighde agus páirtithe leasmhara ábhartha eile chun Plean 
Gníomhaíochta Tírdhreacha comhaontaithe agus nuálaíoch a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm do 
Tírdhreach na Scríne agus na Teamhrach ina ndíreofar ar thionscnaimh chun: (i) na tairbhí 
socheacnamaíocha agus na deiseanna turasóireachta cultúrtha is mó a fháil don limistéar; (ii) imscrúdú a 
dhéanamh ar thábhacht agus ar luacha an tírdhreacha, léirmhíniú a thabhairt orthu, iad a bhainistiú agus 
a chur chun cinn, agus scéal a scaipeadh fúthu agus (iii) tírdhreach ardchaighdeáin a chaomhnú bunaithe 
ar éagsúlacht áitiúil agus branda féiniúlachta cultúrtha láidir. 
 
Beartas 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí: 
 
BEARTAS: TÍRDHREACH 3 Oidhreacht seandálaíochta, nádúr tuaithe, suíomh agus áineas 

thírdhreach na Teamhrach agus Loch Craobh agus Shliabh na Caillí a chaomhnú. 
 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí:  
 
CUSPÓIR: TÍRDHREACH 6   Ainmniúchán Limistéar Caomhantais Tírdhreacha, a chur chun cinn go 

tráthúil de bhun Alt 204 de na hAchtanna um Pleanáil & Forbairt, 2000-2011 do 
Thírdhreach na Teamhrach agus na Scríne. 

  
CUSPÓIR: TÍRDHREACH 7   Féachaint thar shaolré an phlean ar ainmniúchán Limistéar Caomhantais 

Tírdhreacha, de bhun Alt 204 de na hAchtanna um Pleanáil & Forbairt, 2000-2011, le 
haghaidh Loch Craobh agus Shliabh na Caillí. 

 
CUSPÓIR: TÍRDHREACH 8        Plean Gníomhaíochta Tírdhreacha comhaontaithe agus nuálaíoch do 

Thírdhreach na Teamhrach agus na Scríne a fhorbairt agus tacú lena chur i bhfeidhm. 
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CUSPÓIR: TÍRDHREACH 9       Oibriú i gcomhpháirtíocht leis an nGrúpa Comhairleach maidir le Cnoc na 

Teamhrach a bhainistiú ó lá go lá agus Plean Caomhantais a ullmhú le haghaidh na 
dTailte atá faoi Úinéireacht an Stáit ar Chnoc na Teamhrach. 
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10 – FORBAIRT TUAITHE 

 
 
10.1 Comhthéacs na Forbartha Tuaithe 
 
Is contae tuaithe é Contae na Mí ó thaobh talamhúsáide de, den chuid is mó, agus tá cónaí ar 
phobal mór tuaithe ann. A bhuí leis an tírdhreach tuaithe, a chuimsíonn gleannta abhann áille agus 
talamh feirme leata, tá suíomh suaimhneach ann. Freastalaíonn ceantair thuaithe laistigh den Mhí 
ar raon leathan feidhmeanna. Ina measc siúd, tá na tionscail na talmhaíochta agus eachaí, ionaid 
táirgthe bia áitiúil, gníomhaíochtaí áineasa agus turasóireachta, sráidbhailte bunaithe agus tithíocht 
tuaithe aonuaire. Tá sé an-tábhachtach don chontae beogacht agus inmharthanacht leanúnach an 
cheantair thuaithe a áirithiú, go háirithe maidir leis an mbealach is fearr chun bainistiú a 
dhéanamh ar dhálaí sóisialta, eacnamaíocha agus comhshaoil a bhíonn san iomaíocht le chéile ó 
am go ham. Sa Chaibidil seo, leagtar amach an straitéis lonnaíochta tuaithe atá bunaithe ar an 
gCroí-Straitéis atá leagtha amach i gCaibidil 2 den Phlean Forbartha seo agus ar na Treoirlínte um 
Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 2010-2022.  
 
SPRIOC 
 
Forbairt inbhuanaithe leanúnach na bpobal tuaithe a spreagadh gan acmhainní fisiciúla, 
comhshaoil, nádúrtha agus oidhreachta an Chontae a chur i mbaol. 
 
Chun an sprioc seo a bhaint amach, tá sraith príomhchuspóirí straitéiseacha sainaitheanta ag an 
Údarás Pleanála a bhaineann le forbairt an chontae agus le forbairt tuaithe i gcoitinne, agus tá 
cuspóirí níos mionsonraithe ceaptha ag an Údarás a bhaineann go sonrach le cineálacha forbartha 
agus le cineálacha ceantair thuaithe.  
 
Cuspóirí Straitéiseacha 
 
Tá sé mar chuspóir straitéiseach ag Comhairle Contae na Mí:  
 
 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: FORBAIRT TUAITHE 1 Tacú le beogacht agus le 

hinmharthanacht leanúnach na gceantar tuaithe, ó thaobh cúrsaí timpeallachta, 
sóisialta agus tráchtála de, trí fhorbairt shóisialta agus gheilleagrach atá 
inbhuanaithe a chur chun cinn. 

 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: FORBAIRT TUAITHE 2 Acmhainní tuaithe, amhail uiscígh agus 

foinsí uisce a bhfuil tábhacht áitiúil agus réigiúnach ag baint leo, a aithint agus a 
chosaint in aghaidh forbartha a dhéanfadh dochar dá n-úsáid amach anseo. 

 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: FORBAIRT TUAITHE 3 Acmhainní tathagaithe atá ar eolas nó a 

d’fhéadfadh a bheith ann a aithint agus a chosaint, nuair is féidir, in aghaidh 
forbartha a dhéanfadh dochar dá n-úsáid amach anseo. 

 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: FORBAIRT TUAITHE 4 Na róil straitéiseacha a imreoidh an 

contae sa chomhthéacs réigiúnach agus náisiúnta ó thaobh áineasa, caomhnú 
oidhreachta, acmhainní nádúrtha agus táirgeadh bia de a shainaithint, agus 
comhoiriúnacht a áirithiú idir an plean seo agus straitéisí réigiúnacha agus 
náisiúnta. 

 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: FORBAIRT TUAITHE 5 Tacú le beogacht agus le todhchaí na 

nGráigeanna maidir le forbairt tuaithe agus caidreamh feidhmiúil a áirithiú idir 
tithíocht i nGráigeanna agus an ceantar tuaithe ina bhfuil siad suite. 
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CUSPÓIR STRAITÉISEACH: FORBAIRT TUAITHE 6 Caighdeáin amhairc na gceantar tuaithe a 
chosaint agus a fheabhsú trí dhearadh íogair. 

 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: FORBAIRT TUAITHE 7 Tacú le hinmharthanacht leanúnach na 

bhfiontar talmhaíochta agus gairneoireachta agus na bhfiontar eile a bhaineann 
leis an tuath atá suite laistigh de cheantair thuaithe, agus infheistíocht a chur chun 
cinn i saoráidí a thacaíonn le nuálaíocht tuaithe agus le fiontair thuaithe, agus 
béim ar leith á cur ar an ngeilleagar glas i gcomhthéacs forbairt inbhuanaithe agus 
bhainistíocht na n-acmhainní comhshaoil.  

 
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: FORBAIRT TUAITHE 8 Tacú leis an mbonn geilleagrach agus é a 

chosaint, agus féachaint leis an ngeilleagar a éagsúlú trí infheistíocht isteach agus 
trí thionscail a bhaineann le talmhaíocht, le foraoiseacht agus le turasóireacht a 
chur chun cinn i gceantair thuaithe.   

  
CUSPÓIR STRAITÉISEACH: FORBAIRT TUAITHE 9 A áirithiú go mbeidh pleananna agus 

tionscadail a bhaineann le forbairt tuaithe faoi réir Scagadh Measúnaithe Chuí 
agus go ndéanfar Measúnú Cuí ar na pleananna nó ar na tionscadail sin a 
bhféadfadh éifeacht shuntasach a bheith acu, ina n-aonar nó i gcomhar le 
pleananna nó le tionscadail eile, ar láithreán (nó láithreáin) Natura 2000.  

 
 
10.2 Straitéis Lonnaíochta Tuaithe 
 
Aithníonn Comhairle Contae na Mí an traidisiún fada a bhaineann le daoine a bheith ina gcónaí i 
gceantair thuaithe agus cuireann sí lonnaíocht tuaithe inbhuanaithe chun cinn mar phríomhghné 
d’fhorbairt réigiúnach níos cothroime a sheachadadh. Ba chóir forbairt tuaithe a chomhdhlúthú 
laistigh de shráidbhailte agus de lonnaíochtaí atá ann cheana féin ar féidir leo pobail tuaithe 
inbhuanaithe a fhorbairt, de réir mar atá leagtha amach sa Straitéis Spáis Náisiúnta 2002-2020 
agus sna Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 2010-2022. 
Féachtar sa Phlean Forbartha le freastal ar riachtanais tithíochta atá ginte ag an lucht tuaithe1 áit a 
dtagann siad chun cinn, faoi réir critéar maidir le riachtanas tithíochta áitiúla agus faoi réir 
caighdeáin bhainistíochta forbartha. D’fhoilsigh an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais 
Áitiúil Treoirlínte maidir le Tithíocht Tuaithe Inbhuanaithe d’Údaráis Phleanála i mí Aibreáin 2005 
agus eisíodh imlitir SP5/08, ina dtugtar comhairle agus treoir maidir le riachtanas áitiúil agus le 
coinníollacha áitíochta. 
 
Sprioc 
 
A áirithiú go bhfreastalófar ar riachtanais tithíochta atá ginte ag an lucht tuaithe de réir mar a 
thiocfaidh siad chun cinn, faoi réir na ndea-chleachtas a bhaineann le lonnaíocht láithreacha, le 
rochtain, le draenáil agus le riachtanais dearaidh a shásamh, agus a áirithiú go bhfreastalófar ar 
riachtanais tithíochta atá ginte ag an lucht uirbeach laistigh de cheantair chomhthógtha agus go n-
aithneofar talamh trí phróiseas an phlean forbartha.   
 
Beartais Straitéiseacha  
 
Tá sé mar bheartas straitéiseach ag Comhairle Contae na Mí:  
 

                                                           
1 Is é is tithíocht atá ginte ag an lucht uirbeach ann ná tithíocht atá suite i láithreacha tuaithe a bhíonn a lorg 
ag daoine a chónaíonn nó a oibríonn i gceantair uirbeacha, lena n-áirítear áiteanna cónaithe tánaisteacha / 
tithe saoire. Is é is tithíocht atá ginte ag an lucht tuaithe ann ná tithíocht atá sainmhínithe mar thithíocht atá 
ag teastáil i gceantair thuaithe atá laistigh den phobal tuaithe bunaithe ó dhaoine a oibríonn i gceantair 
thuaithe nó i gceantair uirbeacha in aice láimhe. Foinse: Treoirlínte maidir le Tithíocht Tuaithe Inbhuanaithe 
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BEARTAS STRAITÉISEACH: FORBAIRT TUAITHE 1 Glacadh le cur chuige saincheaptha i leith 
na tithíochta uirbí laistigh de Chontae na Mí ina iomláine, agus idirdhealú á 
dhéanamh idir tithíocht atá ginte ag an lucht tuaithe agus tithíocht atá ginte ag an 
lucht uirbeach i gceantair thuaithe, agus saintréithe na gcineálacha ceantair 
thuaithe ar leith á n-aithint.  

 
BEARTAS STRAITÉISEACH: FORBAIRT TUAITHE 2 A áirithiú go sásóidh forbairtí tithe aonair i 

gceantair thuaithe riachtanais tithíochta na ndaoine atá mar chuid intreach den 
phobal tuaithe ina bhfuil siad beartaithe, faoi réir chomhlíonadh na ngnáthchritéar 
pleanála. I measúnú ar thograí a bhaineann le forbairtí tuaithe aonair, tithe 
aonuaire san áireamh, tabharfar aird ar bheartais agus ar chuspóirí eile atá sa 
Phlean Forbartha seo, agus go háirithe ar Chaibidil 9 Cuid 9.6.7 Láithreán 
Oidhreachta Domhanda Bhrú na Bóinne.  

 
 
10.3 Cineálacha Ceantair Thuaithe 
 
Tar éis taighde agus measúnú mionsonraithe a dhéanamh, aithníodh trí chineál ceantair sa 
chontae i bPlean Forbartha Chontae na Mí 2007-2013.  Meastar go bhfuil sé cuí na trí chineál 
ceantair sin a choinneáil sa Phlean Forbartha Contae seo toisc nach raibh aon athrú suntasach ar 
shaintréithe na gceantar sin ná ar a bpróifíl shocheacnamaíoch san idirthréimhse. Mar gheall ar 
chúinsí eacnamaíochta reatha agus ar an laghdú ar líon na n-iarratas pleanála, meastar go bhfuil 
gá go fóill le forbairt a spreagadh i gceantair thuaithe áirithe i gContae na Mí.  
 
Tá na trí chineál ceantair thuaithe léirithe ar Léarscáil 10.1 agus cuirtear síos orthu mar seo a 
leanas: 
 
Ceantar 1 - Ceantair Thuaithe faoi Thionchar Uirbeach Láidir  
Príomhdhúshlán: Riachtanais tithíochta an phobail tuaithe a éascú, agus forbairt tithíochta atá 
ginte ag an lucht uirbeach a stiúradh ag an am céanna chuig ceantair atá criosaithe le haghaidh 
tithíocht nua i mbailte agus i sráidbhailte atá suite i limistéar an phlean forbartha.  
 
Léirítear tréithe na cóngarachta do phurláin nó do dhobharcheantar comaitéireachta Bhaile Átha 
Cliath sa cheantar seo. Tá an daonra ag fás go gasta ann, agus tá fianaise le sonrú de bhrú 
suntasach le haghaidh fhorbairt na tithíochta toisc go bhfuil an ceantar cóngarach do cheantair 
uirbeacha dá leithéid. Áirítear leis an gceantar seo an crios comaitéireachta agus ceantair im-
uirbeacha2 an chontae. Is iad sin na ceantair is mó atá faoi bhrú forbartha ó thaobh tithíocht 
tuaithe aonuaire de. Feidhmíonn na ceantair seo mar áiteanna cónaithe mealltacha do na himircigh 
a thagann isteach sa chontae. 
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 1 A áirithiú go sásóidh forbairtí tithe aonair i gceantair 

thuaithe riachtanais tithíochta na ndaoine atá mar chuid intreach den phobal 
tuaithe ina bhfuil siad beartaithe, faoi réir chomhlíonadh na ngnáthchritéar 
pleanála.  

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 2 Riachtanais tithíochta shainaitheanta an phobail tuaithe a 

éascú, agus forbairt tithíochta atá ginte ag an lucht uirbeach a stiúradh ag an am 
céanna chuig ceantair atá criosaithe le haghaidh tithíocht nua i mbailte agus i 
sráidbhailte atá suite i limistéar an phlean forbartha. 

                                                           
2 Is ceantair amuigh faoin tuath iad ceantair im-uirbeacha ina bhfuil leibhéal an-ard coigeartaithe uirbigh i 
gceist. 



Caibidil 10 – Forbairt Tuaithe 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 3 Ceantair atá suite laistigh de phurláin na lárionad tuaithe 

atá sa Chineál Ceantair seo a chosaint in aghaidh forbairt ribíneach mhímhaiseach 
atá ginte ag an lucht uirbeach, agus féiniúlacht na lárionad uirbeach seo a 
choimeád. 

 
Ceantar 2 - Ceantair Thuaithe Láidre  
Príomhdhúshlán: Cothromaíocht réasúnach a choimeád idir gníomhaíocht forbartha i líonra fairsing 
na mbailte agus na sráidbhailte is lú agus tograí tithíochta sa cheantar tuaithe níos leithne. 
 
Tá leibhéil réasúnta arda cobhsaíochta cónaitheacha sa cheantar seo i gcomparáid le Ceantar 1 
laistigh de struchtúr baile agus sráidbhaile dea-fhorbartha agus sa cheantar tuaithe níos leithne 
mórthimpeall orthu. Tacaítear leis an gcobhsaíocht sin trí bhonn eacnamaíoch talmhaíochta atá 
láidir go traidisiúnta agus is iondúil go mbíonn gníomhaíocht forbartha tithíochta aonair sna 
ceantair sin níos ísle ná mar a bhíonn i gCeantar 1. Is iondúil freisin go mbíonn an ghníomhaíocht 
sin teoranta do cheantair áirithe.  
 
Tá an cineál ceantair seo le fáil i gceantair thuaithe atá suite ar feadh thuaisceart an Chontae, soir 
ó Cheanannas agus chomh fada leis an Seanchaisleán. Tá purláin Bhaile Átha Buí agus Bhaile 
Shláine san áireamh sa chatagóir seo freisin. Níl traidisiún lonnaíochta uirbí chomh láidir sin sa 
cheantar seo. Tá an ceantar seo faoi bhrú níos measartha maidir le forbairt tithíochta aonuaire ná 
mar atá na ceantair faoi thionchar uirbeach láidir.  
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 4 Cobhsaíocht an phobail tuaithe a dhaingniú agus a 

chothú, agus iarracht a dhéanamh cothromaíocht a bhaint amach idir 
gníomhaíocht forbartha i gceantair agus i sráidbhailte uirbeacha agus 
gníomhaíocht forbartha sa cheantar tuaithe níos leithne.  

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 5 Riachtanais tithíochta shainaitheanta an phobail tuaithe a 

éascú, agus forbairt tithíochta atá ginte ag an lucht uirbeach a stiúradh ag an am 
céanna chuig ceantair atá criosaithe le haghaidh tithíocht nua i mbailte agus i 
sráidbhailte atá suite i limistéar an phlean forbartha. 

 
Ceantar 3 - Ceantair Lagbhrú Forbartha  
Príomhdhúshlán: Dul i ngleic le laghdú daonra agus le meath geilleagrach. 
 
Clúdaíonn an cineál ceantair seo go leor de na limistéir thiar-thuaidh, thiar agus thiar-theas sa 
chontae. Baineann leibhéal cuibheasach ard cobhsaíochta cónaithí leis an gceantar seo, chomh 
maith le céatadáin teaghlaigh clainne os cionn an mheáin agus rátaí arda fostaíochta talmhaíochta.  
Ina theannta sin, is ann atá an meándlús daonra is ísle. Tá an struchtúr uirbeach is laige sa 
chontae ag an gceantar seo agus ba cheart an beartas tithíochta infheidhmithe a bheith dá réir.  
 
Beartas 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 6 Freastal ar an éileamh atá ar fhorbairt cónaithe bhuan de 

réir mar a thagann sé chun cinn, faoi réir dea-chleachtais in ábhair amhail 
dearadh, suíomh agus cosaint tírdhreach tábhachtach agus cosaint na gceantar 
atá íogair ó thaobh an chomhshaoil de. 
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Sa Phlean Forbartha seo, aithnítear Beartais i gcomhair tithíocht tuaithe aonuaire – agus tagraítear 
do thithíocht atá suite lasmuigh de theorainneacha forbartha aon lonnaíochtaí atá aitheanta sa 
Straitéis Lonnaíochta i gCaibidil 3 (.i. tailte neamhchriosaithe). Déanfaidh Comhairle Contae na Mí 
measúnú ar iarratais ar theaghaisí tuaithe ar bhonn na mbeartas atá leagtha síos i gcomhar gach 
Cineáil Cheantair atá luaite thuas agus ar bhonn na gcritéar atá leagtha amach thíos.                                   
 
 
10.4 Daoine atá mar Chuid Intreach den Phobal Tuaithe 
 
Sna Treoirlínte maidir le Tithíocht Tuaithe Inbhuanaithe, leagtar síos nach mór d’Údaráis Phleanála, 
agus beartais á gceapadh acu, aitheantas a thabhairt don tábhacht a bhaineann le naisc 
theaghlaigh agus le naisc le ceantar áitiúil, amhail paróiste, baile fearainn nó abhantrach 
scoileanna áitiúla agus clubanna spóirt áitiúla do dhaoine tuaithe. Chomh maith leis sin, seachadtar 
tairbhí dearfacha do cheantair thuaithe agus cothaítear pobail tuaithe trí chead a thabhairt do 
dhaoine tógáil ar láithreáin oiriúnacha ina gceantair áitiúla. 
 
Tacóidh an tÚdarás Pleanála le tograí chun teaghaisí aonair a thógáil ar láithreáin oiriúnacha i 
gceantair thuaithe a bhaineann le fostaíocht atá bainteach le hacmhainní nádúrtha i gcásanna inar 
féidir leis an iarratasóir an méid seo a leanas a dhéanamh: 
 

 A léiriú go soiléir go bhfuil fíorghá le teaghais ar an mbonn go bhfuil baint shuntasach ag 
an iarratasóir leis an talmhaíocht. Sna cásanna seo, éileofar ar an iarratasóir doiciméid 
tacaíochta a chur ar fáil don Údarás Pleanála chun é a shásamh, trí thagairt a dhéanamh 
don achar talún nó do dhéine a húsáide, go bhfuil nádúr na gníomhaíochta talmhaíochta 
leordhóthanach chun post lánaimseartha nó post páirtaimseartha suntasach a chothú. 
Meastar chomh maith go mbreathnófar ar dhaoine a ghlacann le húinéireacht agus le 
reáchtáil feirmeacha teaghlaigh agus ar mhic agus ar iníonacha feirmeoirí laistigh den 
chatagóir seo de riachtanas áitiúil. Sásóidh an t-iarratasóir an tÚdarás Pleanála maidir leis 
an tábhacht a bhaineann lena f(h)ostaíocht. I gcásanna ina bhfuil daoine fostaithe i bpost 
páirtaimseartha, beidh an post is mó bainteach le feirmeoireacht / le hacmhainní nádúrtha. 
Ba chóir a thabhairt faoi deara, i gcásanna inar duine áitiúil ón gceantar é/í an 
t-iarratasóir, nach mbeidh gá de ghnáth le cruthúnas a thabhairt go bhfuil an post is mó 
bainteach leis an talmhaíocht nó le hacmhainní tuaithe.  

 
 A léiriú go soiléir go mbaineann a f(h)ostaíocht shuntasach leis an tionscal stoc folaíochta 

agus eachaí, leis an earnáil foraoiseachta, leis an earnáil agrathurasóireachta nó leis an 
earnáil gairneoireachta agus a léiriú go bhfuil gá aige/aici le cónaí a bheith air/uirthi i 
bhfíorchóngar a f(h)ostaíochta chun a c(h)uid fostaíochta a chur i gcrích. Sna cásanna sin, 
éileofar ar an iarratasóir doiciméid tacaíochta a chur ar fáil don Údarás Pleanála chun é a 
shásamh, trí thagairt a dhéanamh don achar talún nó do dhéine a húsáide, go bhfuil nádúr 
na gníomhaíochta talmhaíochta leordhóthanach chun post lánaimseartha nó post 
páirtaimseartha suntasach a chothú. Sásóidh an t-iarratasóir an tÚdarás Pleanála maidir 
leis an tábhacht a bhaineann lena f(h)ostaíocht. I gcásanna ina bhfuil daoine fostaithe i 
bpost páirtaimseartha, beidh an post is mó bainteach leis an tionscal stoc folaíochta agus 
eachaí, leis an earnáil foraoiseachta, leis an earnáil agrathurasóireachta nó leis an earnáil 
gairneoireachta. Ba chóir a thabhairt faoi deara, i gcásanna inar duine áitiúil ón gceantar 
é/í an t-iarratasóir, nach mbeidh gá de ghnáth le cruthúnas a thabhairt go bhfuil an post is 
mó bainteach leis an talmhaíocht nó le hacmhainní tuaithe.  

 
Aithníonn an tÚdarás Pleanála go bhfuil spéis ag daoine áitiúla nó ag daoine atá nasctha le ceantar 
tuaithe, ach nach bhfuil i mbun poist atá bainteach go suntasach leis an talmhaíocht nó le 
hacmhainní tuaithe, dul ag cónaí i gceantair thuaithe. Chun críocha na coda beartais seo, meastar 
go n-áirítear na daoine seo a leanas le daoine áitiúla: 
 
 Daoine a chaith tréimhsí substaintiúla dá saol ag cónaí i gceantair thuaithe mar bhaill den 

phobal tuaithe seanbhunaithe ar feadh tréimhse níos faide ná cúig bliana agus nach bhfuil 
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teaghais acu nó nach raibh teaghais acu roimhe ina raibh cónaí orthu nó daoine a bhfuil 
teaghais acu nach bhfuil cónaí orthu inti faoi láthair; 

 
 Daoine a tháinig ó cheantair thuaithe ar dtús agus atá i dtithíocht fhochaighdeánach nó dho-

ghlactha faoi láthair agus a bhfuil dlúthnaisc leanúnacha theaghlaigh acu le pobail tuaithe, 
cosúil lena bheith ina máthair, athair, deartháir, deirfiúr, mac, iníon, cliamhain, banchliamhain 
de chuid ball seanbhunaithe den phobal tuaithe, is é sin, duine a bhfuil gnáthchónaí air/uirthi 
faoin tuath le deich mbliana anuas ar a laghad; 

 
 Eisimircigh fhillte a raibh cónaí orthu ar feadh cuid mhaith dá saol i gceantair thuaithe, agus a 

chuaigh thar lear ina dhiaidh sin agus ar mian leo teacht ar ais chun cónaí a bheith orthu in 
aice le baill teaghlaigh, nó chun dul ag obair sa cheantar áitiúil, chun aire a thabhairt do bhaill 
scothaosta dá dteaghlach, nó chun dul ar scor; agus; 

 
 Daoine a bhfuil a bpoist lonnaithe faoin tuath, ar nós múinteoirí i mbunscoileanna tuaithe, a 

ndéantar a gcuid oibre laistigh den cheantar áitiúil ina bhfuil siad ag iarraidh an chéad teach 
dá gcuid a thógáil, nó a bhfuil a bpost oiriúnach do shuíomhanna tuaithe, amhail oibrithe 
feirme nó ceardaithe, a bhfuil riachtanas tógála acu. 

 
Chomh maith leis sin, aithníonn an tÚdarás Pleanála go bhféadfadh cúinsí sláinte eisceachtúla 
ceangal a chur ar dhuine cónaí a bheith air/uirthi i dtimpeallacht ar leith nó in áit atá gar do 
thacaíocht teaghlaigh. I gcásanna den sórt sin, bheadh doiciméid tacaíochta ó liachleachtóir 
cláraithe agus tacaíocht ó eagraíocht do dhaoine faoi mhíchumas d’iarratas pleanála de dhíth mar 
fhianaise ar na chúinsí sláinte eisceachtúla. In éagmais aon chúiseanna comhshaoil, rochtana nó 
tráchta suntasacha le diúltú, agus má chloíonn an togra le critéir a bhaineann le dearadh agus le 
láithreánú íogair,  
 
féachfaidh an tÚdarás Pleanála ar chead pleanála a dheonú, faoi réir na gcoinníollacha maidir le 
háitíocht nuair is cuí. 
 
Nuair is féidir le hiarratasóir ar theach aonuaire faoin tuath a léiriú, trí fhianaise dhoiciméadach a 
chur isteach, gur díoladh a t(h)eaghais bhunaidh mar gheall ar chúinsí airgeadais dosheachanta, 
déanfar iarratais den sórt sin a mheas ar a bhfiúntas aonair, i gcásanna ina sásaíonn an 
t-iarratasóir na critéir maidir le riachtanas tithíochta áitiúla. Ní sháraíonn an méid sin na 
gnáthchritéir mheasúnaithe eile maidir le tithe aonuaire mar atá leagtha amach sa Phlean 
Forbartha seo.  
 
I gcásanna ina bhfuil cónaí ar iarratasóir i gceantar tuaithe ar feadh tréimhse ama shuntasach, is é 
sin, tréimhse ama de bhreis ar na 10 mbliana roimhe sin as a chéile, i dteaghais atá bainteach lena 
c(h)uid gnó, amhail an fheirmeoireacht, agus go bhfuil an gnó, an teach cónaithe san áireamh, á 
dhíol mar gheall ar scor nó ar chúinsí eile, déanfar iarratais den sórt sin a mheas ar a bhfiúntas 
aonair, i gcásanna ina sásaíonn an t-iarratasóir na critéir maidir le riachtanas tithíochta áitiúla. 
Déanfaidh an tÚdarás Pleanála éascú ar chomhairliúchán réamhphleanála i gcúinsí den sórt sin.  
 
 
10.5 Na Ceantair Uile  
 
10.5.1 Critéir maidir le Measúnú Forbartha 
Chomh maith leis sin, cuirfidh an tÚdarás Pleanála na nithe seo a leanas san áireamh agus 
measúnú á dhéanamh aige ar thograí aonair le haghaidh tithíocht tuaithe aonuaire: 
 

 Cúlra riachtanais tithíochta an iarratasóra (na n-iarratasóirí) maidir le fostaíocht agus 
maidir le naisc láidre shóisialta le ceantair thuaithe agus le neasteaghlach de réir mar atá 
sainmhínithe i gCuid 10.4 Daoine atá mar Chuid Intreach den Phobal Tuaithe;  

 Cúinsí áitiúla, mar shampla méid na forbartha a rinneadh sa cheantar máguaird agus cé 
chomh gar atá an ceantar do bheith rófhorbartha; 
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 Méid na forbartha atá ann cheana féin ar an ngabháltas bunaidh a bhfuil an suíomh 
glactha uaidh, lena n-áirítear a mhéid a coinníodh tithíocht tuaithe a bhí ceadaithe roimhe 
seo faoi áitíocht teaghlaigh. I gcásanna ina ndearnadh forbairt cónaithe aonair ar an 
ngabháltas roimhe seo trí dhíol amhantrach na suíomhanna, féadfar diúltú do chead a 
thabhairt; 

 Oiriúnacht an tsuímh ó thaobh rochtana, diúscairt fuíolluisce agus láithreánú tí de i 
gcoibhneas le beartais agus le cuspóirí eile an phlean seo; 

 A mhéid a d’fhéadfaí an togra a mheas mar fhorbairt inlíonta. 
 
10.5.2 Forbairt Ribíneach 
Meastar forbairt ribíneach a bheith ina forbairt ina bhfuil ard-dlús d’éadanas bóthair, mar shampla 
áiteanna ina bhfuil 5 theach nó níos mó suite ar aon taobh de 250 méadar d’éadanas bóthair. 
(Tabhair faoi deara, i ngach cás ina ndéantar tagairt d’fhorbairt ribíneach sa Phlean Forbartha seo, 
go mbeidh feidhm ag an sampla atá in Aguisín 4 de na Treoirlínte maidir le Tithíocht Tuaithe 
Inbhuanaithe d’Údaráis Phleanála arna bhfoilsiú ag an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais 
Áitiúil i mí Aibreáin 2005).  Beidh a mhéid a ghéaródh togra ar leith forbairt ribíneach den sórt sin 
nó a mhéid a d’fhéadfaí togra ar leith a mheas ag brath ar na nithe seo a leanas: 

 An cineál ceantair thuaithe atá i gceist agus cúinsí an iarratasóra; 
 A mhéid a d’fhéadfaí an togra a mheas mar fhorbairt inlíonta, agus; 
 A mhéid a leathnófaí forbairt ribíneach atá ann cheana féin nó a mhéid a dhéanfaí ceantair 

forbartha ribíní ar leith a chomhtháthú mar gheall ar an bhforbairt.  
 
Déanfaidh Comhairle Contae na Mí iarracht teacht ar dhearcadh atá cothrom agus réasúnta i leith 
na gcritéar thuas a léirmhíniú, agus cúinsí áitiúla á gcur san áireamh aici, lena n-áirítear stair 
phleanála an cheantair agus brúnna forbartha.  
 
10.5.3 Coinníollacha Áitíochta 
Tá Comhairle Contae na Mí tiomanta do choinníollacha áitíochta a thabhairt isteach, i gcomhréir 
leis na Treoirlínte maidir le Tithíocht Tuaithe Inbhuanaithe agus le hImlitir SP 5/08 arna heisiúint 
ag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.   
 
Beartas 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 7 Coinníoll a thabhairt isteach i gcás teaghaisí tuaithe aonair 

aonuaire, lena n-áirítear iad siúd atá suite i nGráigeanna, nó ar thalamh 
neamhchriosaithe, de bhun Alt 47 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011, 
rud lena ndéantar úsáid na teaghaise a theorannú don iarratasóir mar áit 
chónaithe bhuan. Beidh an tréimhse áitíochta teoranta do thréimhse 7 mbliana tar 
éis dháta na chéad áitíochta. Ní fhorchuirfear coinníoll áitíochta ar bith den sórt sin 
i gcás tithíochta atá suite sa Chineál Ceantair Thuaithe ‘Ceantar Lagbhrú 
Forbartha’.  

 
 
10.6 Gráigeanna (Aguisín 16) 
 
Is measctha atá an t-eispéireas maidir le hoibriú bheartas ‘na nGráigeanna’ ó glacadh leis an 
bPlean Forbartha Contae in 2007 agus, mar gheall ar an líon tithe a leithdháileadh don Mhí sna 
Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach (agus mar atá leithdháilte laistigh de Chaibidil 3 Straitéis 
Lonnaíochta agus Tithíocht), aithnítear go bhféadfadh scóip áirithe a bheith ann chun éascú a 
dhéanamh ar fhorbairt tithíochta laistigh de Ghráigeanna i gcásanna inar féidir leis an iarratasóir 
riachtanas tithíochta áitiúla a léiriú i gcomhréir leis na beartais agus leis na critéir maidir le 
Measúnú Forbartha atá leagtha síos don chineál ceantair thuaithe iomchuí atá luaite thuas agus 
leis na beartais atá leagtha amach thíos. 
 
Cuspóirí 
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Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí:  
 
CUSPÓIR: FORBAIRT TUAITHE 1 Tacú le Gráigeanna atá suite ar fud an Chontae maidir le 

roghanna tithíochta tarraingteacha a chur ar fáil chun freastal ar riachtanais na 
bpobal tuaithe seanbhunaithe, agus tacú leis na saoráidí pobail áitiúil atá ann 
cheana féin, ar nós scoileanna, oifigí poist srl.  

 
CUSPÓIR: FORBAIRT TUAITHE 2 Féachaint lena áirithiú go mbeidh forbairt cónaithe nua i 

nGráigeanna i gcomhréir le treoracha in Meath Rural Design Guide agus go 
mbeidh sí deartha agus leagtha amach ar bhealach atá ag teacht le saintréith an 
tsuímh. Ní thabharfar cead d’fhorbairtí de chineál fo-uirbeach.  

 
Beartas 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 8 A áirithiú go gcoinneofar an soláthar tithíochta sna 

Gráigeanna uile do dhaoine atá mar chuid intreach den phobal tuaithe agus a 
chomhlíonann na critéir agus na beartais maidir le riachtanas tithíochta áitiúla atá 
leagtha síos sa chineál ceantair thuaithe cuí sa Chaibidil seo.  

 
                        D’fhéadfaí feidhm a bheith ag na heisceachtaí seo a leanas: 
 
 (a) Sa chás nach féidir le duine suíomh cuí a fháil ina c(h)eantar tuaithe ó 

dhúchas, déanfar breithniú ar chead a thabhairt le haghaidh teaghais tuaithe atá 
suite laistigh de Ghráig (uasfhad 10km ó áras an teaghlaigh); 

 
 (b) Sa chás go raibh teaghais ag duine roimhe seo nach bhfuil faoina 

(h)úinéireacht a thuilleadh mar gheall ar chúinsí airgeadais dosheachanta.  
 
 
 
10.7 Forbairt Cónaithe Tuaithe: Cúrsaí Dearaidh agus Láithreánaithe 
 
Tháinig foirgnimh thraidisiúnta faoin tuath chun cinn mar fhreagra ar a suíomh agus ar a bhfeidhm 
ó thaobh na talún de. Réitíonn na foirgnimh sin go maith leis an timpeallacht máguaird agus níl 
cuma mhí-oiriúnach orthu sa tírdhreach. Tá sé fíorthábhachtach go nglactar cúram den chineál 
céanna nuair atá foirgnimh nua á láithreánú agus á ndearadh lena áirithiú go réiteoidh siad go 
comhchuí leis an timpeallacht máguaird agus, dá bhrí sin, go gcosnófar taitneamhacht agus 
saintréith na tuaithe i gContae na Mí. Tá treoirlínte dearaidh ullmhaithe ag Comhairle Contae na Mí 
le haghaidh tithe tuaithe agus is é beartas na Comhairle na treoirlínte seo a chur chun feidhme tríd 
an bpróiseas bainistíochta forbartha. Tá na treoirlínte sin le fáil in Aguisín 15 den Phlean Forbartha. 
 
Beartas 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 9  A éileamh go gcloíonn gach iarratas ar theach tuaithe leis 

an Treoir maidir le Dearadh Tuaithe na Mí (Meath Rural Design Guide). 
Níl tástáil dofheictheachta i gceist leis an gcinneadh ar cé acu a réitíonn nó nach réitíonn 
foirgneamh nua leis an tírdhreach. Ina áit sin, éilítear mar chuid den chinneadh seo measúnú ar a 
mhéid a réiteoidh forbairt an tsuímh atá beartaithe, oibreacha suímh is gá san áireamh, leis an 
timpeallacht máguaird ar bhealach neamhfheiceálach. 
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Tá na nithe seo a leanas i measc na bpríomhchritéar a úsáidfear chun méid an tionchair amhairc a 
mheas; 
 

 Láthair an tsuímh laistigh den tírdhreach, láthair an fhoirgnimh laistigh den suíomh agus 
an caidreamh an fhoirgnimh leis na foirgnimh in aice láimhe. Cabhróidh an méid sin le 
cinneadh a dhéanamh ar cé acu a bheidh nó nach mbeidh an fhorbairt mar ghné 
shuntasach den tírdhreach;  

 Tréithe an tsuímh agus a thimpeallachta tírdhreacha máguaird agus cé acu a sholáthraíonn 
nó nach soláthraíonn na tréithe sin dóthain imfhálaithe don fhoirgneamh nua. Áirítear leis 
sin teorainneacha nádúrtha nó cúlra amhairc atá ann nó nach bhfuil, agus aon fhásra 
idirghabhála nó gnéithe nádúrtha atá suite idir an suíomh agus radhairc thábhachtacha a 
bheith ann; agus  

 Oiriúnacht dhearadh an fhoirgnimh don suíomh agus dá chomharsanacht, lena n-áirítear 
cineál, scála agus mórdhlúthú an fhoirgnimh.  

 
Déanfar comhtháthú a mheas ó radhairc thábhachtacha ar stráicí den líonra bóithre poiblí, ó 
lánabhealaí comhroinnte príobháideacha a fhreastalaíonn ar theaghaisí atá ann cheana féin nó atá 
ceadaithe, ó chearta slí poiblí agus ó cheantair eile rochtana agus thionóil don phobal i gcoitinne.  
 
Ní ghlacfar le foirgnimh nua a sheasfadh d’fhorbairt spéirlíne nó a bheadh suite i láthair ag barr 
fána/mullaigh nó a bheadh mar ghné shuntasach den tírdhreach ar shlí eile. 
 
Ba chóir foirgnimh nua a láithreánú ar bhealach ina mbainfí leas as na deiseanna atá á gcur ar fáil 
trí phlandú aibí atá ann cheana féin, cnoic, fánaí nó gnéithe nádúrtha eile ar mhaithe le himfhálú 
oiriúnach a chur ar fáil. Is féidir cúlra amhairc a sholáthar d’fhorbairt leis na gnéithe sin agus, in 
áiteanna ina bhfuil siad suite idir an suíomh agus radhairc thábhachtacha, is féidir leo cabhrú le 
comhtháthú trí radhairc ar an bhfoirgneamh nua a scagadh. Chomh maith leis sin, d’fhéadfadh 
grúpa foirgneamh atá ann cheana féin, amhail coimpléacs feirme, deis a sholáthar chun 
foirgneamh nua a chomhtháthú go híogair, ar choinníoll nach mbeadh tionchar díobhálach aige ar 
shaintréith na tuaithe. 
 
In áiteanna ina soláthraítear imfhálú nó cúlra do shuíomh le crainn, ba chóir iad a choinneáil agus, 
nuair is gá, plandú nua a chur leo trí speiceas dúchasach nó eile atá saintréitheach don cheantar a 
chur. Cabhróidh an méid sin leis an bhfoirgneamh nua a chomhtháthú agus le bithéagsúlacht a 
chur chun cinn. Ba chóir cúram a ghlacadh lena áirithiú go gcoinneofaí fad cuí idir fréamhchórais 
crainn agus bunsraitheanna foirgneamh ionas nach gcuirfí ceachtar acu i mbaol.  
 
Cé go ndéanfar breithniú ar phlandú crann nua chun críocha comhtháthaithe agus ar ghnéithe 
tírdhreacha atá ann cheana féin, ní bheidh plandú nua leordhóthanach as féin. Ní féidir foirgneamh 
atá suite ar shuíomh do-ghlactha a chomhtháthú go rathúil sa tuath trí thírdhreachú a úsáid. Beidh 
fad ama suntasach i gceist le plandú nua chun teacht in aibíocht agus, idir an dá linn, ní 
dhéanfaidh sé maolú ar thionchar na forbartha nua. Mar an gcéanna, ní ghlacfar le foirgnimh nua 
a bheidh ag brath ar oibreacha suntasacha talún, amhail carnadh nó gearradh agus líonadh, chun 
comhtháthú a bhaint amach. 
 
Mar gheall ar na radhairc fhorleathana a bhíonn ar fáil de ghnáth i dtírdhreacha réidhe nó i 
gceantair chnoic atá oscailte, tá sé ríthábhachtach a áirithiú go réiteoidh foirgnimh nua go maith 
leis an timpeallacht máguaird. I gceantair den sórt sin, is dóichí i bhfad go mbeadh tionchar 
díobhálach ag baint le drochláithreánú nó le drochdhearadh ar thaitneamhacht amhairc agus ar 
nádúr na tuaithe. Dá bhrí sin, tá cúram ar leith ag teastáil nuair a bhíonn suíomhanna á roghnú le 
go réiteodh foirgnimh nua leis na tírdhreacha seo. 
 
10.7.1 Oibreacha Rochtana agus Oibreacha Coimhdeacha Eile  
 
Is minic a bhíonn cabhsáin rochtana nua mar ghné infheicthe d’fhorbairt faoin tuath agus, 
uaireanta, is féidir leo a bheith níos feiceálaí ná an foirgneamh féin, go háirithe nuair a chuimsítear 
leo ballaí, geataí agus fálú atá ornáideach.  



Caibidil 10 – Forbairt Tuaithe 

 
Ba chóir gach cabhsán rochtana agus seirbhís rochtana nua, amhail línte leictreachais agus 
teileafóin, a leagan go neamhfheiceálach le taobh fálta sceach nó línte balla atá ann cheana féin 
agus ba chóir bearta tírdhreachaithe iomchuí a bheith ag gabháil leo. Ba chóir do chabhsáin 
rochtana comhrianta suímh a urramú agus iad a thrasnú go réidh, rud a chomhtháthóidh an 
foirgneamh lena bhealach isteach agus lena shuíomh. Ní ghlacfar le cabhsáin leathana a 
chruthóidh béim fho-uirbeach agus socruithe rochtana. 
 
Cé go bhfuil gá le hinfheictheacht leordhóthanach a bheith ar an mbóthar rochtana ar mhaithe le 
sábháilteacht ar bhóithre, is minic a bhíonn cabhsáin rochtana a mbíonn dromchlaí 
tarramhacadaim agus colbhaí coincréite orthu mí-oiriúnach faoin tuath agus ba chóir réitigh níos 
séimhe a lorg. 
 
Ba chóir patrún na ngort traidisiúnta a chaomhnú agus ba chóir fálta agus ballaí cloiche atá suite 
ar thaobh an bhóthair agus na ngort a choinneáil nó a chur ar ais tar éis aon oibreacha rochtana. 
Tá sé tábhachtach teorainneacha, fálta agus ballaí agus soláthar geataí agus piaraí a choinneáil nó 
a chur ar ais chun carachtar an cheantair a chaomhnú ar mhaithe le maolú a dhéanamh ar 
thionchar na forbartha nua agus, nuair is gá, déanfar iad sin a rialú trí choinníollacha a thabhairt 
isteach. 
 
Tá breithniú cúramach ag teastáil nuair atá soilsiú seachtrach á sholáthar chun freastal ar 
theaghaisí d’fhonn riachtanais fheidhmiúla na gcónaitheoirí a chomhlíonadh agus d’fhonn carachtar 
an cheantair thuaithe a urramú. Is féidir le tuilsoilsiú a bheith ina chúis le truailliú solais agus 
d’fhéadfadh tionchair dhíobhálacha a bheith aige ar an bhfána atá le fáil i gceantar. D’fhéadfadh 
soilsiú gairdín atá de chineál ornáideach nó fo-uirbeach a bheith mí-oiriúnach i gcomhthéacs 
tuaithe freisin. Nuair a mheastar é a bheith riachtanach, féadfaidh an tÚdarás Pleanála 
coinníollacha a cheangal le deonuithe ceada lena leagfar síos an cineál soilsithe ba chóir a chur ar 
fáil. 
 
 
10.8 Talmhaíocht 
 
Cothaíonn tailte féaraigh saibhre Chontae na Mí raon leathan cineálacha feirmeoireachta. Go 
traidisiúnta, tá an talmhaíocht ar an tionscal is mó i ngeilleagar tuaithe Chontae na Mí. Cé nach 
bhfuil an méid céanna fostaíochta i gceist leis an talmhaíocht anois, tá tábhacht ag baint léi go fóill 
mar fhoinse shuntasach ioncaim agus fostaíochta i gceantair thuaithe.  
 
Tá athbhreithniú á dhéanamh ar Chomhbheartas Talmhaíochta (CAP) an AE, agus cuirfidh an 
t-athbhreithniú sin eolas ar fáil d’aschur agus do ghníomhaíochtaí táirgthe na hearnála sa todhchaí. 
D’fhonn freastal ar an dúshlán seo, ní mór d’fheirmeacha a bheith ina n-aonáin atá níos 
inmharthana, a bheith níos inoiriúnaithe d’athrú agus a bheith faoi réir cleachtas atá níos 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de.   
 
10.8.1 Fostaíocht i gCúrsaí Talmhaíochta  
 
De réir Meath Working Together 2009-2012- A Review of ‘Le Chéile – An Integrated Strategy for 
Meath to 2012 agus Meath in Transition 2005-2008 ó Bhord Forbartha Contae na Mí, tá laghdú 
suntasach tagtha ar líon na ndaoine atá ag obair sa Talmhaíocht, san Fhoraoiseacht agus san 
Iascaireacht i gContae na Mí ó 1991 ar aghaidh. Bhí 5,823 duine ag obair sa tionscal sin in 1991. 
Tháinig laghdú ar an bhfigiúr sin go 3,674 duine in 2006. Tá 73% den lucht oibre sa tionscal seo 
fostaithe laistigh den chontae agus tá 7% acu ag comaitéireacht chuig contaetha máguaird. 
 
Beidh éagsúlú feirme agus deiseanna fostaíochta nua ag teastáil chun pobail tuaithe a chothú. Le 
blianta beaga anuas, tá fás suntasach tagtha ar an éileamh atá ar thorthaí áitiúla úra agus ar 
fhorbairt garraithe scóir. Tá tuilleadh forbartha sa ghairneoireacht agus i bhfiontair bhia 
bhreisluacha agus i bhfiontair thalmhaíochta breisluacha ina n-earnálacha ina bhfuil deiseanna fáis.  
Tá saintáirgeadh mairteola agus an diandéiríocht ar na cineálacha feirmeoireachta is coitianta.  Tar 
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éis Chontae Chill Dara, is í an Mhí an dara hionad is tábhachtaí sa tír don tionscal stoc folaíochta. 
Tá tábhacht ag baint leis an tionscal eachaí ó thaobh cúrsaí geilleagracha agus ó thaobh cúrsaí 
cultúrtha de araon. De réir Directory of the Turf, tá 54 graífheirm sa Mhí.  Is fiontair atá thar a 
bheith tábhachtach sa cheantar iad Ráschúrsa Thigh na Sióg, Ráschúrsa na hUaimhe agus 
Ceantálaithe Stoc Folaíochta Tattersalls. Reáchtáiltear ráschruinnithe i mBaile an Bheileogaigh agus 
san Inse freisin. Gineann fiontair stoc folaíochta agus eachspóirt fostaíocht dhíreach, agus ina 
theannta sin gineann siad fostaíocht trí fhiontair agus trí earnálacha a bhaineann leo, ar nós 
earnáil na turasóireachta.  
 
Leanfaidh an talmhaíocht de bheith mar chuid thábhachtach den gheilleagar. Ní mór don earnáil 
talmhaíochta oiriúnú do na dúshláin a thagann chun cinn mar gheall ar nuachóiriú, ar 
athstruchtúrú, ar fhorbairt an mhargaidh agus ar an tábhacht mhéadaithe a bhaineann le 
saincheisteanna comhshaoil. Tá earnáil talmhaíochta agus bia atá éifeachtach ó thaobh an 
gheilleagair de, mar aon le foraoiseacht, saothrú íogair acmhainní nádúrtha agus éagsúlú 
gníomhaíochtaí ar an bhfeirm agus lasmuigh den fheirm, ina gcomhpháirteanna riachtanacha 
d’fhorbairt an gheilleagair thuaithe.  
 
Sprioc 
 
Earnáil talmhaíochta atá bríomhar agus rathúil a choimeád ar bun bunaithe ar na prionsabail a 
bhaineann le forbairt inbhuanaithe, agus fostaíocht mhalartach atá suite i gceantair thuaithe nó 
gar do cheantair thuaithe a aimsiú ag an am céanna chun pobail tuaithe a chothú.  
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 

BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 10 Éagsúlú na talmhaíochta ina gnóthais talmhaíochta, 
amhail bianna orgánacha, turasóireacht tuaithe agus fiontair bheaga agus 
mheánmhéide a spreagadh agus a éascú, faoi réir an gabháltas a bheith á 
choinneáil go príomha le haghaidh úsáid talmhaíochta agus faoi réir phleanáil chuí 
agus fhorbairt inbhuanaithe an cheantair.  

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 11 Cosaint a thabhairt do na tairbhí eacnamaíocha agus 

sóisialta a bhaineann le margaí áitiúla faoin tuath atá dírithe ar thorthaí 
talmhaíochta áitiúla agus ar tháirgí ceardaíochta áitiúla a dhíol, agus tacú lena ról 
mar nithe is díol spéise do thurasóirí. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 12 Forbairt na talmhaíochta a éascú, agus a áirithiú ag an am 

céanna go dtugtar cosaint in aghaidh truaillithe d’uiscí nádúrtha, do ghnáthóga 
fiadhúlra agus do limistéir chaomhantais. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 13 Cosaint a thabhairt d’úsáidí talmhaíochta nó d’úsáidí gnó 

talmhaíochta in aghaidh forbairtí uirbeacha nach bhfuil pleanáilte nó atá mí-
oiriúnach. 

 
 
10.9 Forbairt Talmhaíochta 
 
10.9.1 Foirgnimh Thalmhaíochta 
 
Tacóidh an tÚdarás Pleanála le soláthar struchtúr agus saoráidí dea-lonnaithe atá ag teastáil le 
haghaidh dea-chleachtas talmhaíochta atá fónta ó thaobh an chomhshaoil de. Déanfar oiriúnacht 
togra ar leith a chinneadh de réir na n-imthosca seo a leanas: 
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 Foirgneamh a sholáthar de réir dearaidh, sonraíocht ábhar, agus cuma, agus ag suíomhanna a 
bheadh oiriúnach do chosaint na n-áiseanna tuaithe. Dá bhrí sin, ba chóir aird ar leith a 
thabhairt ar fhorbairtí a bheadh suite i dtírdhreacha íogaire mar atá aitheanta sa Mheasúnacht 
ar Nádúr an Tírdhreacha (féach Aguisín 7); 

 Infhaighteacht bealaigh éifeachtaigh chun dramhaíl feirme a bhainistiú d’fhonn cothromú 
cothaitheach a áirithiú idir an chaoi a n-úsáidtear dramhaíl feirme ar an talamh agus iontógáil 
chothrom na dramhaíola feirme trí thalamhúsáid talmhaíochta; 

 Cé go n-aithníonn an tÚdarás Pleanála forlámhas na talmhaíochta i gceantair thuaithe ó 
thaobh talamhúsáide de agus nár chóir do thithíocht aonair cur isteach go míchuí ar 
ghníomhaíocht tuaithe atá dlisteanach agus riachtanach, ba chóir aird a thabhairt freisin ar 
shuíomh neamhriachtanach na gcoimpléacsanna feirmeoireachta móra nua atá suite 
cóngarach d’fhorbairt cónaithe atá ann cheana féin. 

 
10.9.2 Diantalmhaíocht 
 
Déanfar na ceanglais atá sa chuid roimhe seo a chur i bhfeidhm i gcás tograí gnó talmhaíochta 
diana sna hearnálacha muc agus éineola. Cé go n-aithníonn an tÚdarás Pleanála an ról atá ag an 
earnáil seo maidir le cur le spriocanna eacnamaíocha náisiúnta agus le folláine gheilleagrach an 
chontae i gcoitinne, tá sé ríthábhachtach go n-aithnítear cáilíochtaí comhshaoil an chontae i dtograí 
den sórt sin agus go dtugtar cosaint do na cáilíochtaí sin dá réir. Beidh sé tábhachtach scála agus 
déine na ngníomhaíochtaí den sórt sin laistigh de cheantar teoranta agus oiriúnacht na 
gníomhaíochta maidir le méid na dramhaíola a ghinfear agus éifeacht na gníomhaíochta ar an 
gceantar a mheas nuair atá measúnú á dhéanamh ar thograí forbartha i gcomhair 
diantalmhaíochta. Bheadh a leithéid sin i gceist go háirithe i gcásanna ina mbeadh bainistíocht na 
gcothaitheach suite i gceantair atá aitheanta mar uiscígh mhóra agus a bheadh i mbaol éilliú 
screamhuisce.  
 
10.9.3 Fiontar Talmhaíochta Malartach 
 
Tacóidh an tÚdarás Pleanála le tograí i gcomhair forbairtí agrathurasóireachta amhail cóiríocht tí 
feirme d’aíonna, ionaid eachaíochta, ionaid ghníomhaíochtaí allamuigh agus gníomhaíochtaí eile 
den chineál céanna, lena n-áirítear gníomhaíochtaí ceardaíochta ar an mionchóir, i gcásanna ina 
gcomhlíontar na gnáthchritéir forbartha maidir le rochtain shásúil, le suíomh agus le dearadh cuí, 
agus le bainistíocht dramhaíola. 
 
Cé go spreagfadh an tÚdarás Pleanála leathnú agus éagsúlú na talmhaíochta agus go ndéanfadh 
sé iarracht leathnú agus éagsúlú na talmhaíochta a éascú, d’fhéadfadh gníomhaíochtaí gnó 
talmhaíochta áirithe a bheith suite níos oiriúnaí laistigh d’ionaid lonnaíochta seirbhísithe ar thailte 
atá aitheanta le haghaidh úsáidí den sórt sin sna Pleananna Limistéir Áitiúil, in áiteanna ina bhfuil 
saoráidí píopaí diúscartha fuíolluisce ar fáil. Tá beartais mhionsonraithe maidir leis an bhforbairt 
gheilleagrach laistigh de cheantair thuaithe le fail i gCaibidil 4 Forbairt Gheilleagrach.  
 
10.9.4 Earnáil na Gairneoireachta Neamhfhoirmiúla 
 
Tá garraithe scóir ag éirí níos coitianta agus tá feidhm thábhachtach leo maidir le freastal ar 
phobail. Tá ról ag tiarnaí talún príobháideacha maidir leis an acmhainn agus leis an tseirbhís seo a 
chur ar fáil, rud a chuireann maireachtáil inbhuanaithe chun cinn. Déanfar garraithe scóir a shuí 
ionas nach mbeidh tionchar díobhálach acu ar shábháilteacht ná ar chumas an líonra bóithre 
máguaird, agus déanfar iad a dhearadh agus a shuí le go mbeidh an tionchar is lú agus is féidir 
acu ar an tírdhreach máguaird.  
  
Beartas 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
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BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 14 Tacú le forbairt garraithe scóir atá suite go cuí i gceantair 
a bhfuil dea-rochtain acu ar cheantair chónaithe agus atá suite gar do cheantair 
chónaithe.  

 
 
10.10 Foraoiseacht 
 
Bíonn ról tábhachtach ag foraoisí agus ag coillearnach laistigh de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 
mar thacaíocht d’fhostaíocht tuaithe agus d’éagsúlacht tuaithe, do bhainistíocht athraithe aeráide 
agus do cheapadh carbóin, do bhithéagsúlacht agus mar sholáthar d’fhoinsí fuinnimh in-
athnuaite/malartacha. Acmhainní fíor-luachmhara iad foraoisí agus coillearnach ó thaobh 
caitheamh aimsire agus conláiste de. Tá ceann de na cóimheasa is ísle d’achar plandaithe sa stát i 
gContae na Mí. In 2007, ní raibh ach thart ar 9,710 ha den chontae faoi chlúdach foraoisí, achar is 
ionann agus 4.1% den chontae3. D’fhoilsigh an tSeirbhís Foraoiseachta Straitéis Tháscach 
Foraoiseachta in 2008 ina gcuirtear faisnéis ar fáil maidir leis an méid talún a d’fhéadfadh a bheith 
ar fáil le haghaidh foraoisithe, cá háit a bhfuil sé, cé chomh torthúil agus atá sé, conas mar a 
úsáidtear é faoi láthair agus cén cineál foraoiseachta a bheadh oiriúnach dó. Cuimsítear leis 
léarscáil ina dtugtar forbhreathnú ar na deiseanna uile agus ar na sriantaí atá ann maidir le 
foraoiseacht in Éirinn, ar leibhéal náisiúnta. De dheasca tuilleadh fáis i bhfáschoillte, beidh gá na 
tionchair fhéideartha ar cháilíocht an uisce agus ar bhithéagsúlacht a thabhairt san áireamh.  
 
Is féidir drochthionchair a bheith i gceist le tabhairt isteach na foraoiseachta ar scála mór i 
limistéar mura réitíonn an fhoraoiseacht sin leis an gcomhshaol mórthimpeall. Ní mór do 
ghníomhaíochtaí foraoiseachta a bheith cuí i dtéarmaí nádúr agus scála an limistéir mórthimpeall, 
ionas nach mbeidh siad rófheiceálach sa tírdhreach nó nach ndéanfaidh siad díobháil do ghnáthóga 
tábhachtacha ná d’éiceolaíocht an limistéir. Is féidir feabhas a chur ar an éifeacht ó thaobh 
amhairc agus ar bhithéagsúlacht na bhforaoisí ach úsáid a bhaint as na speicis dhúchasacha nó as 
meascán crann leathanduilleach / buaircíneach agus éagsúlacht sna haicmí aoise. D’fhonn treoir a 
éascú i dtaobh limistéar ina bhfuil deiseanna le haghaidh coillearnach nua a chruthú agus maidir le 
limistéir a d’fhéadfadh a bheith íogair do thograí foraoiseachta nua, ba cheart féachaint ar 
Mheasúnú ar Shaintréithriú an Tírdhreacha sa chontae (Aguisín 7). Tá roinnt limistéar 
d’fhoraoiseacht tráchtála i gContae na Mí ach ní forleathan é an úsáid talún sin faoi láthair. Tá 
fáschoillte óga cheana féin i gcodanna den Chontae ar dhócha iad a bheith ann de dhroim 
éagsúlaithe feirme. Is gnéithe suntasacha fadtéarmacha tírdhreacha iad fáschoillte buaircíneacha, 
agus ba cheart iad a shuiteáil go híogair. Má chuirtear iad in ionaid shuntasacha nó an-fheiceálach, 
athrófar dreach traidisiúnta feirme an tírdhreacha agus d’fhéadfaidís aird a tharraingt orthu féin ó 
achar fada. Tharlódh go gcuirfidís isteach ar an luach scéimhe, ar bhithéagsúlacht agus ar 
ghnéithe seandálaíochta.  
 
Leanfar moltaí threoirlínte na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara agus na Roinne Ealaíon, 
Oidhreachta agus Gaeltachta maidir le foraoiseacht agus iascaigh, seandálaíocht agus tírdhreach i 
gcónaí. Ina theannta sin, déanfaidh an tÚdarás Pleanála soláthar na rochtana poiblí ar fhoraoisí 
nua a spreagadh trí mheán cosáin siúlóide agus marcaíochta, limistéir áineasa agus áiseanna 
comhchosúla eile. Déanfar oiriúnacht suímh ar leith a shocrú chomh maith trí thagairt a dhéanamh 
d’aon éifeachtaí ar thithíocht bhunaithe a d’fhéadfadh a bheith clúdaithe agus modh beartaithe 
iompair an adhmaid arna bhaint agus leorgacht na mbealaí iompair le haghaidh tarlaithe. 
 
Sprioc 
 
Foraoiseacht a fhorbairt go scála agus i slí ina mbaintear amach an cion tairbhe is mó agus is féidir 
d’fholláine eacnamaíoch agus shóisialta an Chontae ar bhonn inbhuanaithe agus atá comhoiriúnach 
le cosaint an chomhshaoil. 
 
 
 
                                                           
3 An Fardal Náisiúnta Foraoiseachta, an tSeirbhís Foraoiseachta (2007) 
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Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 15 Forbairt foraoiseachta inbhuanaithe a spreagadh, arna 

cur, arna riar agus arna baint de réir Threoirlínte na Seirbhíse Foraoiseachta maidir 
le Tírdhreach, Baint Foraoise agus an Comhshaol, Seandálaíocht, Bithéagsúlacht 
agus Cáilíocht an Uisce. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 16 Forbairt foraoiseachta a chur chun cinn ar scála agus 

carachtar oiriúnach agus a áirithiú ag an am céanna nach bhfuil drochthionchar 
amhairc ag an bhforbairt sin ar an tuath nó nach mbeidh sé ina ábhar truaillithe 
nó díghrádaithe i gcás na ngnáthóg fiadhúlra, na n-uiscí nádúrtha ná i gcás na 
limistéar a bhfuil tábhacht éiceolaíoch ag baint leo.  

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 17 Soláthar na rochtana poiblí ar fhoraoisí nua a spreagadh 

trí chosáin siúlóide agus marcaíochta, limistéir áineasa agus áiseanna comhchosúla 
eile. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 18 Seachaint na dífhoraoiseachta nó na foraoiseachta 

tráchtála laistigh de láithreáin Natura 2000 a sheachaint mura mbaineann sé go 
díreach le bainistíocht an láithreáin dá leasanna cáilitheacha.  

 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí:  
 
CUSPÓIR: FORBAIRT TUAITHE 3 Comhoibriú le Seirbhís Foraoiseachta na Roinne 

Talmhaíochta, Bia agus Mara chun ullmhú agus forfheidhmiú Straitéis 
Foraoiseachta Tháscach don Chontae a spreagadh agus a chur chun cinn. 

 
CUSPÓIR: FORBAIRT TUAITHE 4 Leanúint ar aghaidh le rannpháirtiú an Údaráis Áitiúil i 

Scéim na Coille Seo Againne agus chun limistéir a aithint ar leibhéal áitiúil atá 
oiriúnach le haghaidh scéimeanna dá leithéid. 

 
 
10.11 Caomhnú crann 
 
Tá sraith crann nó grúpálacha crann atá an-tábhachtach nó an-luachmhar don limistéar 
sainaitheanta ar fud an chontae. Mar shlí chun na limistéir phlandaithe sin a chosaint, rinneadh 
Orduithe Caomhnaithe Crann le haghaidh roinnt suíomhanna (Léarscáil 10.2). In 2011, 
choimisiúnaigh Comhairle Contae na Mí Suirbhé ar Chrainn, ar Choillearnacha agus ar Fhálta 
Sceach i gContae na Mí (County Meath Tree, Woodland and Hedgerow Survey) i gcomhpháirt leis 
an gComhairle Oidhreachta. Agus suirbhéanna allamuigh á ndéanamh ar choillearnacha agus ar 
fhearainn pháirce, rinneadh suirbhéireacht ar roinnt crann lenar áiríodh crainn agus grúpaí crann 
atá faoi chosaint faoi Orduithe Caomhnaithe Crann. Sainítear sa suirbhé láthair na gcrann 
suaitheanta i gContae na Mí agus iad rangaithe de réir chineál a luacha ó thaobh oidhreachta de 
agus moltar ann go dtabharfadh Comhairle Contae na Mí cosaint dóibh le horduithe.  
 
D’ainneoin go bhfuil Orduithe Caomhnaithe Crann ann, aithnítear go mbeidh leagan crann 
dosheachanta i roinnt cásanna le linn shaolré an Phlean. I gcás ina mbeidh leagan crann 
dosheachanta, beidh plandú nua de dhíth agus spreagfar plandú na gcrann dúchasach. Rachaidh 
an tÚdarás Pleanála i gcomhairle le comhairleoirí na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara maidir 
lena gcuid moltaí i leith iarratas ar Cheadúnas Leagtha Crann. 
 
Cuspóir 
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Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí:  
 
CUSPÓIR: FORBAIRT TUAITHE 5 Athbhreithniú agus nuashonrú a dhéanamh ar liosta 

reatha na nOrduithe Caomhnaithe Crann agus féachaint an féidir nithe breise a 
chur leis an liosta ag féachaint do na moltaí atá leagtha síos in County Meath Tree, 
Woodland and Hedgerow Survey (2011) agus aird mar is cuí á tabhairt do 
bheartais agus do chuspóirí na Comhairle i réimsí eile de Phlean Forbartha an 
Chontae seo. 

 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 19 Breithniú a dhéanamh ar chaomhnú crainn, crann, nó 

grúpaí crann nó coillearnach ar bith lena mbaineann luach speisialta mar fhóntas 
nó mar ábhar comhshaoil trí Orduithe Caomhnaithe Crann a úsáid.  

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 20 A éileamh go gcuirtear isteach pleananna tírdhreacha, 

nuair is cuí, i dteannta leis na hiarratais phleanála ar fhorbairt tuaithe arna 
n-ullmhú ag gairmithe inniúla agus úsáid crann dúchais a chur chun cinn le 
haghaidh cóireáil teorann agus le haghaidh criosanna dídine. 

 
 
10.12. Tionscail Eastóscacha agus Táirgeadh Ábhar Tógála 
 
Aithníonn Comhairle Contae na Mí go bhfuil gá le tionscail eastóscacha chun cumascáin a sholáthar 
don earnáil tógála, chun tionscadail an bhonneagair iompair a chur i gcrích, agus le haghaidh an 
mhargaidh onnmhairithe. Fós féin, is gá breithniú cúramach a dhéanamh ar an bhféidearthacht le 
haghaidh coinbhleachta idir feidhmiú na dtionscal sin agus saincheisteanna comhshaoil i gcoitinne. 
Dar ndóigh, ní féidir ábhair den chineál sin a shaothrú ach amháin san áit ina bhfuil siad. Cuireann 
costas tarlaithe isteach ar an iomaíochas geilleagrach san earnáil sin. Bíonn easaontais agus imní 
comhshaoil ann ina thoradh dosheachanta air sin. Mar gheall ar a bhfuil i gceist le tionscail 
eastóscacha is féidir leo a bheith ina gcúis d’éifeachtaí díobhálacha maidir leis an gcomhshaol nó le 
fóntais chónaitheacha lena n-áirítear giniúint tráchta, creathadh, smúit, torann, truailliú uisce, 
ionsá amhairc agus cailliúint soláthairtí screamhuisce. Tá tionchar suntasach ar líonra bóithre an 
Chontae. 
 
Cuimsítear éagsúlacht acmhainní nádúrtha sa Mhí amhail amhábhair tógála i bhfoirm gainimh, 
gairbhéil, cúltacaí cloiche lena n-áirítear sceall agus aolchlocha ard-íonachta a úsáidtear i ndéantús 
stroighne agus maignéise, mar aon le sil-leagan táirmhiotail. Aithnítear féidearthacht na 
n-acmhainní sin tacú le táirgeadh tógála, agus le fás geilleagrach agus fostaíocht a sholáthar sa 
gheilleagar áitiúil agus réigiúnach mar aon leis an ngá na hacmhainní sin a shaothrú i mbealach 
atá iontaofa agus inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de.  
 
Tá pleananna forbartha de dhíth le haghaidh na dTreoirlínte um Pleanáil Réigiúnach chun na 
príomhacmhainní cumascán nádúrtha a léarscáiliú. Aithnítear go bhfuil na acmhainní leithdháilte go 
forleathan, agus rinne Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann sil-leagain agus suíomhanna 
aitheanta a léarscáiliú in 2004. Léirítear sa Léarscáiliú Féidearthachta ar Chumascáin a rinne 
Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann sil-leagain fhéideartha gairbhéil, carraige brúite agus 
gainimh agus déantar measúnú ann ar na hidirchaidrimh idir forbairt na n-acmhainní sin agus 
úsáidí talún sa todhchaí. Aithnítear nach léarscáileanna críochnaitheach iad na léarscáileanna sin 
agus d’fhéadfadh cúltacaí breise a chur i dteannta na gcúltacaí sin atá léirithe i Léarscáil 10.3 agus 
10.4. D’fhoilsigh an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil Treoirlínte d’Údaráis 
Phleanála maidir le Cairéil agus Gníomhaíochtaí Coimhdeacha in 2004. Tháirg comhlachtaí éagsúla 
roinnt treoirlínte eile maidir le cairéalú m.sh. Geological Heritage Guidelines for the Extractive 
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Industry (Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann), Institute of Geologists of Ireland 
Environmental Impact Statements Guide agus Wildlife, Habitats and the Extractive Industry 
(NoticeNature).  
 
Tá Comhairle Contae na Mí ag tabhairt faoi iniúchadh ar chairéil laistigh dá limistéar riaracháin de 
réir alt 261A den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011 chun cinneadh a dhéanamh cé acu an 
ndearnadh nó nach ndearnadh forbairt a mbeadh Measúnacht Tionchair Timpeallachta nó 
Measúnú Cuí riachtanach ina leith ag féachaint don Treoir um Measúnacht Tionchair Timpeallachta 
agus don Treoir maidir le Gnáthóga. D’fhoilsigh an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil 
Treoirlínte d’Údaráis Phleanála maidir le hAlt 261A den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 agus 
forálacha gaolmhara in Eanáir 2012.  
 
Sprioc 
 
Soláthairtí imleora d’acmhainní cumascán a éascú chun freastal ar riachtanais fháis an Chontae 
agus an réigiúin i gcoitinne sa todhchaí agus chun dul i ngleic le príomhthionchair chomhshaoil, 
thráchta agus shóisialta, agus sonraí maidir le hathshlánú a chur ar fáil.   
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:   
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 21 A áirithiú go ndéanfaidh tionscadail a bhaineann leis an 

tionscal eastóscach scagadh maidir le Measúnú Cuí de réir Airteagal 6(3) den 
Treoir an CE maidir le Gnáthóga, nuair is gá. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 22 Saothrú acmhainní nádúrtha an chontae a éascú agus 

smacht cuí a fheidhmiú ar na cineálacha forbartha a bhíonn ar siúl i limistéir ina 
gcuimsítear sil-leagain chruthaithe, agus a áirithiú san am céanna go ndéantar 
forbairtí dá leithéid i mbealach nach gcuirfeadh isteach go míchuí ar fhóntas 
amhairc ná ar cháilíocht chomhshaoil an limistéir.  

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 23 Tacú leis an tionscal eastóscach áit nach gcuirfeadh sé 

isteach ar cháilíocht chomhshaoil an chontae agus i gcás ina gcuirtear tograí 
athshlánaithe mionsonraithe ar fáil. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 24 Féachaint lena áirithiú go ndéantar eastóscadh na mianraí 

agus na gcumascán ar bhealach ina gcuirtear isteach a laghad is féidir ar 
cháilíocht amhairc an tírdhreacha agus ar bhealach nach gcuirfidh isteach go 
díobhálach ar an gcomhshaol ná ar úsáidí talún reatha in aice láimhe.  

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 25 A áirithiú go mbíonn an méid is lú agus is féidir tionchar 

díobhálach ag baint leis an tionscal eastóscach agus an fhorbairt ghaolmhar ar an 
líonra bóithre sa limistéar agus go n-íocann an tionscal féin costas iomlán na 
bhfeabhsuithe ar bhóithre atá riachtanach chun tionscail eastóscacha a éascú. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 26 A áirithiú go ndéanfar na hoibreacha reatha uile a 

athshlánú le haghaidh úsáidí talún oiriúnacha agus go ndéanfar foráil i 
ngníomhaíochtaí eastósctha uile na todhchaí le haghaidh athshlánú na bpoll agus 
bhainistíocht cheart na n-úsáidí talún. Is é líonadh talún le hábhar tamhach an 
modh tosaíochta. Breathnófar ar gach iarratas pleanála ar bhonn cás ar chás agus 
i gcásanna ábhartha déileálfar leo faoin bPlean Bainistithe Dramhaíola réigiúnach 
ábhartha.  

 



Caibidil 10 – Forbairt Tuaithe 

BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 27 A áirithiú nach mbíonn tionchar róshuntasach ag baint le 
forbairtí maidir le cumascáin / eastóscadh mianraí, próiseáil, agus próisis 
ghaolmhara ar na limistéir seo a leanas: 

 
i. Limistéir Chaomhantais Speisialta atá ann cheana agus atá molta; 
ii. Limistéir faoi Chosaint Speisialta; 
iii. Limistéir Oidhreachta Nádúrtha Mholta; 
iv. Limistéir thábhachtacha eile le haghaidh flóra agus fána a chaomhnú; 
v. Limistéir lena mbaineann féidearthacht shuntasach seandálaíochta; 
vi. I gcóngaracht de shéadchomhartha taifeadta, agus; 
vii. Tírdhreacha íogaire. 

 
 
10.13 Gaeltachtaí na Mí  
 
Tá dhá Ghaeltacht ar leith i gContae na Mí atá ainmnithe go hoifigiúil ag an Roinn Gnóthaí Pobail, 
Tuaithe agus Gaeltachta. Is iad sin (a) Ráth Chairn, trí mhíle soir ó dheas ó Bhaile Átha Buí agus 
(b) Baile Ghib, sé mhíle soir ó Cheanannas (Léarscáil 10.5). Bhí daonra 1,670 daoine sa dá 
cheantar Gaeltachta le chéile in 2006. Is ionann sin agus méadú 4.9% ó Dhaonáireamh na bliana 
2002.   
 
Tá ceanglas ar Údaráis Phleanála cuspóirí a chur san áireamh i bplean forbartha maidir le:  
 

“oidhreacht teanga agus chultúrtha na Gaeltachta a chosaint, lena n-áirítear an Ghaeilge a 
chur chun cinn mar theanga an phobail, i gcás ina mbeidh limistéar Gaeltachta i limistéar 
an phlean forbartha.” 

 
Is iad cosaint agus cur chun cinn an dá phríomhghné dá réir sin.  
 
Le fada, tá sé mar aidhm ag Rialtas i ndiaidh Rialtais an Ghaeilge a choinneáil mar theanga an 
phobail agus an teaghlaigh sna Gaeltachtaí, agus tacaíonn an tÚdarás Pleanála go hiomlán leis an 
gcuspóir sin. Beidh na gnáth-riachtanais maidir le taispeáint go bhfuil iarrthóir mar chomhalta 
intreach de phobal tuaithe na Gaeltachta ag baint le gach aon iarratas le haghaidh forbairtí aonair 
laistigh de limistéir shainithe na nGaeltachtaí. Bheadh an méid sin ag teacht le treoir maidir le 
pleanáil, idir treoir réigiúnach agus náisiúnta. Fós féin, déanfar machnamh speisialta maidir le 
hiarratasóirí Gaelacha nó maidir le hiarratasóirí a chinnteodh daingniú agus cur chun cinn na 
Gaeilge mar theanga an phobail.  
 
Anuas ar an bPlean Forbartha, tá a plean féin dréachtaithe ag Comhairle Contae na Mí agus a 
dualgais de bhun Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 á bhfeidhmiú chun an méid a leanas a chur 
ar fáil: 
 

 Beartas soiléir maidir le comharthaíocht dhátheangach; 
 Freastal ar riachtanais an phobail agus seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge; 
 Freastal ar riachtanais na Gaeltachta go hiomlán trí Ghaeilge, agus; 
 Daoine a bhfuil Gaeilge acu a shannadh chun seirbhísí a chur ar fáil trí Ghaeilge, de réir 

mar is gá  
 

Déantar monatóiriú ar an Scéim nó ar bPlean Teanga lena áirithiú go gcomhlíontar na forálacha go 
soiléir ar bhealach éifeachtach agus éifeachtúil agus de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. 
 
Cuirtear cuspóirí mionsonraithe ar fáil sna Pleananna Limistéir Áitiúil le haghaidh chur chun cinn na 
forbartha sa dá Ghaeltacht sa Mhí ar bhealach ina gcosnaítear agus ina bhfeabhsaítear a 
sainiúlacht chultúrtha.  
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Sprioc 
 
A áirithiú go mairfidh na Gaeltachtaí mar limistéar faoi leith i saol teangeolaíoch agus cultúrtha an 
chontae agus iarracht a dhéanamh a n-acmhainneacht gheilleagrach agus forbartha a bhaint 
amach ar bhealach atá cothrom agus inbhuanaithe i rith shaolré an Phlean. 
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
  
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 28 A áirithiú go bhfuil tionchar dearfach ag gach forbairt nua 

sna Gaeltachtaí ar úsáid na Gaeilge sa limistéar agus ar oidhreacht chultúrtha an 
limistéir, agus iarracht a dhéanamh a acmhainneacht gheilleagrach agus forbartha 
na nGaeltachtaí a bhaint amach ar bhealach atá cothrom agus inbhuanaithe i rith 
shaolré an Phlean.  

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 29 A éileamh go gcloífidh gach iarratas ar thithe tuaithe 

laistigh de na Gaeltachtaí le treoracha in Meath Rural Design Guide.  
 
Cuspóirí 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí:  
 
CUSPÓIR: FORBAIRT TUAITHE 6 A éileamh go ndéanfar “Staidéar ar an Tionchar 

Teangeolaíoch” sula ndéanfar iarratas ar bith ar thithíocht (d’fhorbairtí tithe aonair 
agus roinnt tithe) laistigh de Limistéar na Gaeltachta a mheas. Ní mór a chruthú i 
staidéar dá leithéid go mbeidh tionchar dearfach ag togra áirithe ar chur chun cinn 
agus ar úsáid na Gaeilge mar theanga an phobail. Dhéanfaí sin trí thagairt do 
chúlra teangeolaíocht na n-úsáideoirí nó na n-áititheoirí beartaithe, nó trína 
chaidreamh leis na cuspóirí teangeolaíocha nó cultúrtha atá ag grúpaí a bhaineann 
le forbairt na limistéar Gaeltachta nó atá i gceannas ar fhorbairt den chineál sin a 
shainaithint.  

 
CUSPÓIR: FORBAIRT TUAITHE 7 Soláthar na comharthaíochta as Gaeilge sna Gaeltachtaí a 

chur chun cinn maidir leis na nithe seo a leanas: 
 

a) bealaí isteach chuig na Gaeltachtaí agus amach uathu, mar aon le sonraí 
míniúcháin ar shuntasacht chultúrtha na limistéar sin do chuairteoirí;  

b) gach comharthaíocht tráchtála a chur ar fáil i nGaeilge, agus; 
c) a áirithiú, i gcomhar leis na grúpaí proifisiúnta agus gairmiúla ábhartha, go 

mbíonn comharthaí ceantálaithe agus comharthaí sealadacha eile as Gaeilge. 
 
10.13.1 Critéir maidir le Measúnú Forbartha 
 
Déanfar breithniú faoi leith ar iarratasóirí a bhfuil Gaeilge acu nó dóibh siúd atá incháilithe faoin 
mbeartas tithíochta tuaithe .i. daoine atá ina ndlúthchuid den phobal tuaithe, agus a léiríonn go 
bhfuil na critéir maidir le riachtanais tithíochta áitiúla á gcomhlíonadh acu faoi mar atá leagtha 
amach i gCuid 10.5.    
 
D’fhonn cabhrú le measúnú a dhéanamh ar thionchar na forbartha cónaithe nua ar úsáid na 
Gaeilge sna Gaeltachtaí, cuirfear gach iarratas pleanála d’fhorbairt cónaithe, ina bhfuil teach 
amháin nó roinnt tithe, faoi bhráid na Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta agus faoi 
bhráid Bhainistíocht Údarás na Gaeltachta. 
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10.14 Coimpléacsanna Comhtháite don Turasóireacht Tuaithe  
 
D’fhéadfadh ról láidir a bheith ag an turasóireacht tuaithe chun geilleagair thuaithe a spreagadh. 
Tá éileamh mór le deich mbliana anuas ar fhorbairtí galfchúrsaí agus eastáit fóillíochta mar gheall 
ar shuíomh an chontae i gcúlchríoch an mhórcheantair uirbigh is mó sa stát. Tugtar aitheantas sa 
Phlean Forbartha don áis réigiúnach seo agus do ról turasóireachta an chontae. Ag an am céanna 
áfach, aithnítear a thábhachtaí agus atá sé a áirithiú nach mbeidh tionchar diúltach ag forbairtí 
turasóireachta ar nádúr foriomlán an limistéir. Tá beartais agus treoir maidir le lóistín 
turasóireachta, óstáin, tithe saoire, láithreáin charbhán agus champála, comharthaíocht do 
thurasóirí, féilte agus bealaí siúlóide agus rothaíochta leagtha amach i gcaibidil 4 den Phlean 
Forbartha seo.  
 
 
10.15 Foirgnimh Tuaithe Dhúchasacha agus Teaghaisí Athsholáthair 
 
Gné ríthábhachtach den tírdhreach tuaithe i gCo. na Mí is ea an oidhreacht thógtha de theaghaisí 
agus d’fhoirgnimh thraidisiúnta, cé go bhfuil faillí déanta i leith an-chuid díobh i bhfabhar teaghaisí 
nua, nó ós rud é gur éirigh foirgnimh thraidisiúnta mí-oiriúnach de réir mar a d’athraigh cleachtaí 
feirme. I bhformhór na gcásanna le blianta beaga anuas, tá teaghaisí comhaimseartha níos mó 
agus i stíl bhruachbhailteach á gcur isteach in ionad teachíní dúchasacha Parnellite. Ní chuireann 
na teaghaisí nua sin le nádúr tuaithe an limistéir i roinnt mhaith cásanna. I gcás na dteachíní 
ceann tuí sa chontae a bhí coitianta tráth, tá a líon ag dul i laghad le tamall anuas, agus déanfaidh 
an Chomhairle gach iarracht marthanacht na dteachíní atá fágtha a spreagadh agus a éascú. Tá 
beartas mionsonraithe maidir le hathchóirithe agus maidir le hathúsáid struchtúr folamh atá ann 
cheana laistigh de Bhrú na Bóinne cuimsithe laistigh den chaibidil maidir le cúrsaí oidhreachta, Cuid 
9.6.7. 
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 30 Athúsáid inmharthana teaghaisí dúchasacha a chur chun 

cinn gan a nádúr a chailliúint agus tacaíocht a thabhairt d’iarratais le haghaidh 
athchóiriú íogair ar theaghaisí dúchasacha nó traidisiúnta atá as úsáid.  

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 31 Athchóiriú oiriúnach ar an stoc tithíochta atá ann cheana i 

gceantair thuaithe a spreagadh agus a éascú agus i gcásanna teoranta áirithe 
athsholáthar a dhéanamh ar theaghaisí atá ann cheana faoi réir ag na critéir 
maidir le measúnú forbartha atá leagtha amach thíos.  

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 32 Cuir i gcoinne scartáil agus athsholáthar tithe tuaithe 

traidisiúnta nó dúchasacha chun na cineálacha éagsúla stoic tithíochta i gceantair 
thuaithe an Chontae a chosaint agus chun an oidhreacht thógtha faoin tuath a 
chaomhnú. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 33 Machnamh a dhéanamh ar athchóiriú teoranta ar chróite 

agus ar struchtúir eile atá ceangailte le tithe móra nó struchtúir oidhreachta eile sa 
chás go gcomhlíontar cleachtaí caomhnaithe inghlactha ar aon dul le beartais agus 
cuspóirí eile an phlean seo agus i gcás go bhfuil oiriúnacht suímh inghlactha 
socraithe maidir le rochtain, páirceáil gluaisteáin, spás oscailte, diúscairt fuíolluisce 
agus maidir le suíomh agus fóntais an phríomhstruchtúir a chothabháil. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 34 D’fhonn urraim a thabhairt d’athdheisiú agus d’athchóiriú 

íogair go húsáid chónaitheach ar theaghaisí dúchasacha nó traidisiúnta nó 
foirgnimh feirme thraidisiúnta atá as úsáid, lena n-áirítear foirgnimh atá ina 
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Struchtúir Chosanta, ní bheidh tograí mar sin faoi réir an Bheartais maidir le 
Tithíocht Tuaithe (.i. riachtanas áitiúil) a bhaineann le teaghaisí nua. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 35 Coinneáil agus athchóiriú tithe cónaithe ceann tuí a chur 

chun cinn go gníomhach mar ghné ríthábhachtach den oidhreacht thógtha 
Chontae na Mí. 

 
Cuspóir 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí: 
 
CUSPÓIR: FORBAIRT TUAITHE 8 Nuashonrú a dhéanamh ar shuirbhé na struchtúr ceann 

tuí atá fós sa Mhí agus scéimeanna deontais atá ar fáil a chur chun cinn chun 
cuidiú le húinéirí iad a choinneáil agus a dheisiú.  

 
10.15.1 Critéir maidir le Measúnú Forbartha 
 
Déanfaidh an tÚdarás Pleanála measúnú ar iarratais ar athchóiriú agus/nó ar athsholáthar an stoic 
thithíochta atá le fáil cheana féin i gceantair thuaithe, ag féachaint do na critéir atá leagtha amach 
thíos: 
 
 I gcás tograí ar athchóiriú agus ar shínte, ní mór go mbeadh scála agus cóireáil ailtireachta na 

n-oibreacha atá molta báúil do nádúr an struchtúir bhunaidh agus don limistéar máguaird lena 
n-áirítear forbairt chóngarach nó in aice láimhe; 

 I gcás teaghaisí athsholáthair, ní foláir gur baineadh úsáid as an struchtúr bunaidh an uair 
dheireanach mar theaghais agus go bhfuil an díon agus na ballaí istigh agus lasmuigh i riocht 
slán i gcoitinne; 

 Ní foláir nó go gcuirfear teaghaisí athsholáthair ar fáil ag láithreacha inar féidir rochtain shlán 
agus socruithe diúscartha fuíolluisce inghlactha a chur i bhfeidhm agus áit nach bhfuil aon lagú 
ar na cuspóirí forbartha sainiúla nó ar bheartais eile an Údaráis Phleanála, agus; 

 Ní foláir nó go ndéanfar an teaghais athsholáthair a dhearadh ionas go mbeidh sé ar mhéad 
agus ar scála a bheidh oiriúnach don láthair, agus; 

 Comhlíonfaidh dearadh teaghaisí athsholáthair i gceantair thuaithe le treoracha in Meath Rural 
Design Guide. 

 Sa mheasúnú a dhéanfar lena chinneadh an bhfuil teach, a bhfuil sé molta é a athsholáthar, 
ináitrithe nó nach bhfuil sé ináitrithe, braithfidh an tÚdarás Pleanála ar an sainmhíniú atá 
cuimsithe in Alt 2 (Léirthuiscint) den Acht um Pleanáil & Forbairt 2000-2011. 

 
Ciallaíonn ‘‘teach ináitrithe’’ teach—  
 
(a) a úsáidtear mar theaghais; 
(b) nach bhfuil in úsáid ach a bhí, nuair a úsáideadh go deireanach é, gan aird a thabhairt ar 

aon úsáid neamhúdaraithe, á úsáid mar theaghais agus nach bhfuil tréigthe, nó; 
(c) a cuireadh ar fáil lena úsáid mar theaghais ach nár áitíodh.  

 
 
10.16 Rochtain ar Chatagóirí Áirithe Bóithre a Shrianadh   
 
10.16.1 Príomhbhealaí Náisiúnta agus Bealaí Náisiúnta den Dara Grád 
 
Tá an beartas náisiúnta maidir le forbairt lena mbaineann rochtain ar bhóithre náisiúnta agus 
forbairt ar feadh bóithre dá leithéid leagtha amach in Spatial Planning and National Roads 
Guidelines a d’fhoilsigh an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil in Eanáir 2012. Sonraítear 
an méid seo a leanas sna Treoirlínte sin: The policy of the planning authority will be to avoid the 
creation of any additional access point from new development or the generation of increased 
traffic from existing accesses to national roads to which speed limits greater than 60kmh apply. 
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This provision applies to all categories of development, including individual houses in rural areas, 
regardless of the housing circumstances of the applicant.   
 
Faoi Chuid 4, Airteagal 28 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001-2011, ní mór fógra a 
chur chuig an Údarás um Bóithre Náisiúnta maidir le hiarratais phleanála lena mbaineann rochtain 
nua nó leathnú ábhartha ar rochtain ar bhóthar náisiúnta atá ann cheana nó atá pleanáilte, nó sa 
chás go mbeadh an fhorbairt freagrach as méadú suntasach ar thrácht ar bhóthar náisiúnta. Is 
féidir leis an Údarás aighneachtaí nó breathnaithe a dhéanamh ar iarratais phleanála dá leithéid de 
réir Alt 29 de na Rialacháin. Tá an beartas náisiúnta maidir le rochtain ar bhealaí náisiúnta leagtha 
amach cheana i gCaibidil 6.  
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 36 Úsáid na bpríomhbhóithre agus na mbóithre den dara 

grád sa chontae a fhorbairt agus an úsáid is mó agus is féidir a bhaint astu mar 
bhonneagar straitéiseach tábhachtach atá riachtanach d’fhorbairt gheilleagrach 
leanúnach an chontae, agus an bonneagar straitéiseach tábhachtach sin a 
chosaint ó fhorbairt ribíneach neamhphleanáilte nó ó fhorbairt tithíochta aonair 
fhánach. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 37 A áirithiú go ndéanfar measúnú ar fhorbairtí amach anseo 

a mbeidh tionchar acu ar phríomhbhóithre náisiúnta nó ar bhóithre den dara grád 
de réir na treorach atá tugtha sa doiciméad Spatial Planning and National Roads - 
Guidelines for Planning Authorities.   

 
10.16.2 Bóithre Réigiúnacha agus Contae (Féach Léarscáil 10.6) 
 
Tá sé ríthábhachtach i gcás tithíocht nua i gceantair thuaithe atá lonnaithe ar bhealaí 
neamhnáisiúnacha, go mbeadh an tithíocht sin suite ionas nach mbeadh na tithe contúirteach don 
tslándáil phoiblí mar ghuais tráchta. I gcás roinnt bóithre réigiúnacha agus contae, tá feidhmeanna 
tábhachtacha réigiúnacha agus áitiúla ag baint leo, agus is naisc iompair an-tábhachtach iad na 
bóithre sin a théann trasna Chontae na Mí.  
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
  
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 38 A áirithiú i gcás rochtana ar fhorbairtí ó líonra bóithre an 

chontae, go ndéantar an rochtain sin in áit agus ar bhealach nach gcuirtear 
slándáil an phobail i mbaol trí ghuais tráchta. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 39 Bóithre nach bóithre náisiúnta iad a bhfuil tábhacht 

réigiúnach nó áitiúil ag baint leo a shainaithint agus a chosaint ó rochtain 
neamhriachtanach agus iomarcach/ó phointí dul amach, a dhéanfadh dochar do 
chumas iompair agus d’fheidhmiú an bhóthair. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 40 Bealaí rochtana nua le haghaidh teaghaisí aonair a 

shrianadh áit a bhfuil luasteorainn 80km san uair i gceist d’fhonn na feidhmeanna 
sainiúla a chosaint agus chun dífheidhmeacht roimh am de bhóithre réigiúnacha 
agus de bhóithre ceangail tábhachtacha contae sainaitheanta (féach Léarscáil 
Uimh. 10.6) trí líon iomarcach bealaí iontrála aonair a chruthú, agus chun 
infheistíocht sna bóithre neamhnáisiúnta a dhaingniú.  
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10.16.3 Critéir maidir le Measúnú Forbartha 
 
Breithneofar eisceachtaí i leith na mbeartas thuas maidir le bóithre réigiúnacha agus contae de réir 
a bhfiúntas sna himthosca seo a leanas:  
 

 Daoine a bhfuil riachtanas tithíochta tuaithe acu atá sonrach do láthair ar leith ar thailte 
faoi úinéireacht teaghlaigh nach féidir rochtain a fháil uathu ar aon bhóthar réigiúnach nó 
contae eile neamhaitheanta agus, dá réir sin, is gá dóibh rochtain a fháil ar cheann de na 
bóithre réigiúnacha nó contae atá sainaitheanta ar Léarscáil Uimh. 10.6. San imthosca sin, 
tabharfar spreagadh don iarratasóir acmhainneacht bhealach iontrála atá ann cheana a 
uasmhéadú. Beidh an dualgas ar iarratasóirí a thaispeáint nach bhfuil aon rochtain ná 
suíomhanna oiriúnacha eile acu laistigh dá ngabháltas, agus;  

 Sa chás go bhfuil sé i gceist teaghais atá ann cheana, lena mbaineann bealach iontrála 
feithicle nach meastar gur ionann é agus guais tráchta, a scartáil agus a athsholáthar le 
teaghais nua. 

 
Déanfar tograí forbartha nua ar bhealaí réigiúnacha agus áitiúla atá tábhachtach sa chontae agus 
ar naisc iompair an-tábhachtach iad lenar féidir taisteal trasna Chontae na Mí a mheasúnú ag 
féachaint don mhéid a leanas: 
 

 Bealaí rochtana nua neamhriachtanacha a sheachaint, mar shampla áit ar féidir rochtain a 
chur ar fáil orthu ó bhóthar contae cóngarach.  

 A áirithiú go mbeidh bealaí iontrála nua lonnaithe i gcaoi ionas go mbeidh léargas soiléir 
éifeachtach ar an mbóthar agus uaidh i gceist d’úsáideoirí na mbealaí iontrála agus 
d’úsáideoirí na mbóithre poiblí araon ionas go seachnófar deiseanna le haghaidh 
gluaiseachtaí contrártha. 

 Dífheidhmeacht roimh am de bhóithre réigiúnacha go háirithe a sheachaint, trí líon 
iomarcach bealaí iontrála aonair a chruthú. 

 
 
10.17 Teorainneacha Cois Bóthair 
 
Gnéithe tábhachtacha is ea iad teorainneacha cois bóthair, is cuma iad a bheith ina bhfálta sceach, 
ina gclaí fóid is cloiche, ina mballa cloiche nó ina dteorainn de chineál eile. Gnéithe iad den 
tírdhreach agus d’éiceolaíocht na gceantar tuaithe. Is cúnamh é cóireáil teorann dá leithéid a 
choinneáil chun tithíocht tuaithe nua a chumasc leis an timpeallacht máguaird agus ba cheart é sin 
a spreagadh i gcoitinne. 
 
Anois is arís, moltar codanna fada go leor de theorainneacha cois bóthair a bhaint mar chuid 
d’iarracht an léargas a fheabhsú ag bealach isteach nua ar bhóthar. I gcás ina bhfuil suíomh 
malartach ar fáil agus oiriúnach, ba cheart go mbreathnódh iarratasóirí agus na hÚdaráis Phleanála 
ar shuíomh lena seachnaítear baint fhorleathan teorann.  
 
Beartas 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 41 Ba cheart baint teorainneacha cois bóthair atá ann cheana 

a sheachaint sa chás ina bhfuil siad níos faide ná 3 m ó imeall an bhóthair (imeall 
an charrbhealaigh), seachas sa chás gur gá é sin a dhéanamh haghaidh bealach 
iontrála nua nó ar chúiseanna a bhaineann le sábháilteacht tráchta. (Féach ar na 
beartais atá cuimsithe i gCuid 9.7.8 Coillearnacha, Fálta Sceach agus Crainn maidir 
leis sin). 
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10.18 Bóithre ar a bhfuil crosaire comhréidh gan foireann 
 
Faoin bPlean Forbartha Náisiúnta, rinneadh athnuachan suntasach ar bhealaí agus seirbhísí a 
uasghrádú mar chuid de chlár infheistíochta agus sábháilteachta iarnróid, as a dtiocfaidh, i 
gcaitheamh ama, seirbhísí paisinéara níos minice agus níos tapúla ar an líonra iarnróid. I limistéir 
áirithe, tá lánaí a bhfuil rochtain orthu ó chrosaire comhréidh gan foireann, agus dearadh iad sin i 
dtosach chun rochtain ar thailte talmhaíochta a chur ar fáil. I gcásanna áirithe, tá forbairt cónaithe 
shuntasach á déanamh feadh na lánaí sin. In imthosca áirithe, d’fhéadfadh soláthar d’fhorbairt 
shuntasach bhreise, a bheadh ag brath go hiomlán ar úsáid crosairí comhréidh gan foireann agus 
gan chosaint le haghaidh rochtana, riosca de theagmhas sábháilteachta a ardú go leibhéal nach 
bhféadfaí glacadh leis nó go dtí leibhéal lena n-éileofaí socruithe crosála malartacha. Ní mór 
socruithe dá leithéid a mheasúnú go géar mar gheall ar na costais dhóchúla a bhainfeadh leo agus 
mar gheall ar infhaighteacht acmhainní. 
 
 
Beartas 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 42 Moltaí le haghaidh forbairtí tithíochta nua a bhfuil rochtain 

de dhíth orthu trí chrosairí comhréidh gan foireann agus gan chosaint a chur faoi 
bhráid Iarnród Éireann agus tuairimí Iarnród Éireann a mheasúnú go cúramach ina 
dhiaidh ionas go dtabharfar aird cheart agus chuí do shábháilteacht úsáideoirí 
bóthair agus do shábháilteacht iarnróid. 

 
 
10.19 Riachtanais Theicniúla  
 
10.19.1 Tithe Aonair: Faid Radhairc agus Faid Radhairc Stoptha  
 
Beartas 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 43 A áirithiú, agus iarratais phleanála aonair ar thithe aonair 

faoin tuath á measúnú, go bhfuil na caighdeáin riachtanacha maidir le faid 
radhairc agus faid radhairc stoptha i gcomhréir leis na caighdeáin reatha maidir le 
geoiméadracht bhóithre mar atá leagtha amach i ndoiciméad an Údaráis um 
Bóithre Náisiúnta, Design Manual for Roads and Bridges, Cuid TD 41-42/09 go 
háirithe.  

 
10.19.2 Cosaint Screamhuisce agus an Córas Pleanála 
 
Is réamhriachtanas é de chomhshaol folláin agus de gheilleagar folláin, agus é mar dhlúthchuid de 
bheartas an Rialtais, go n-áirithítear go bhfuil acmhainní uisce na tíre ar an gcáilíocht is airde. Tá 
ról suntasach ag an gcóras pleanála ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil lena áirithiú go 
leanann forbairt ar aghaidh ar bhealach ina gcinntítear go mbeidh acmhainní uisce na hÉireann ar 
an gcáilíocht is airde faoi láthair agus amach anseo.  
 
In Imlitir SP 5/03 a eisíodh an 31 Iúil 2003, cuimsítear trí shaincheist phríomhúla maidir le ról an 
chórais phleanála lena áirithiú go leanfar leis an bhforbairt ar bhealach lena mbainfear amach an 
chosaint comhshaoil is fearr agus is féidir, cosaint ar cháilíocht screamhuisce san áireamh. De réir 
I.R. Uimh. 9 de 2010 Rialacháin na gComhphobal Eorpach um Chuspóirí Comhshaoil 
(Screamhuisce) 2010, cuirtear dualgais freisin ar Údaráis Áitiúla na screamhuiscí a chosaint. 
 
(1) Cosaint Screamhuisce agus an Plean Forbartha 
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Acmhainní screamhuisce a shainaithint agus iad a chosaint ar bhealach ina gcomhtháthaítear 
cosaint comhshaoil agus ina n-éilítear le feidhmiú an chórais phleanála go gcruthaítear nascáil 
éifeachtach idir aon scéim cosanta screamhuisce a cuireadh i bhfeidhm. Áirítear leis sin: 
 

 príomhuiscígh agus príomhacmhainní screamhuisce a shainaithint, a leochaileacht ar éilliú 
a mheasúnú, scéimeanna cosanta a chorprú le haghaidh foinsí sainiúla soláthairtí uisce 
phoiblí;  

 an plean forbartha arna cheapadh faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, agus; 
 feidhmiú an chórais bainistíochta forbartha ós rud é go mbaineann sé go háirithe leis an 

measúnú ar thograí lena mbaineann diúscairt fuíolluisce ar an láthair, agra-fhuíoll agus aon 
ghníomhaíocht forbartha eile a d’fhéadfadh tionchar a bheith aici ar cháilíocht an 
screamhuisce. 

 
Tá scéimeanna cosanta screamhuisce ullmhaithe ag Comhairle Contae na Mí agus tá sé 
ríthábhachtach go nasctar iadsan in éagsúlacht slite le Plean Forbartha nua an Chontae. De réir 
mar a dhéantar dul chun cinn le cur i bhfeidhm na scéimeanna cosanta screamhuisce sin, 
feidhmeofar beartais chuí tacaíochta i gcomhthráth leo.  
 
Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 44 A áirithiú go mbaintear na caighdeáin is airde amach 

maidir le cosaint an chomhshaoil i gcás na forbartha nua.  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 45 Leas a bhaint as “Maitrís Freagartha um Chosaint 

Screamhuisce” chun cabhrú cinneadh a dhéanamh maidir le hoiriúnacht catagóirí 
forbartha éagsúla i gcás limistéar a bhfuil leibhéil éagsúla leochaileachta acu 
maidir le héilliú screamhuisce. Beidh an cur chuige sin ina thacaíocht le faisnéis 
chuí a chur sna próisis chinnteoireachta maidir le pleanáil.  

 
Trí leas a bhaint as an maitrís sin, beidh iarratasóirí ionchasacha chomh maith leis an Údarás 
Pleanála ábalta tásc a fháil faoin dealraitheacht go nglacfaí le forbairt arna moladh ar shuíomh 
áirithe, nó fáil amach cé acu an bhfuil nó nach bhfuil gá le tuilleadh imscrúduithe nó coigeartuithe 
ar na moltaí. I gcás an Údaráis Phleanála, beidh an mhaitrís sin ina cúnamh chun cineál na 
gcoinníollacha pleanála nó monatóireachta, más ann dóibh, a cheanglófaí le ceadanna pleanála a 
chinneadh. 
 
(2) Cáilíocht Screamhuisce agus Cinntí maidir le hIarratais Phleanála 
Faoi Alt 34(2)(a) den Acht Pleanála, le linn dóibh cinneadh a dhéanamh maidir le hiarratas, ní 
dhéanfaidh na húdaráis phleanála breithniú ach ar phleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an 
limistéir, agus aird á tabhairt d’fhorálacha an phlean forbartha agus d’fhorálacha eile freisin. 
Áirítear leis na forálacha eile sin, de réir mar atá ábhartha, beartas an Rialtais, an Aire Comhshaoil, 
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, nó aon Aire Rialtais eile. 
 
Tá láithriú cuí agus dearadh maith na forbartha riachtanaí i gceantair thuaithe ríthábhachtach ar 
fad. Maidir leis sin, tá an caighdeán reatha le haghaidh cóireáil eisiltigh teaghlaigh agus diúscairt ó 
theaghaisí aonair leagtha amach i gCód Cleachtais a d’fhoilsigh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil in 2009: Code of Practice Waste – Water Treatment and Disposal Systems Serving 
Single Houses (p.e. <10). Áirítear leis modheolaíocht measúnaithe chun oiriúnacht láithreáin a 
chinneadh, modheolaíocht chun córais cóireála fuíolluisce oiriúnacha a roghnú, faisnéis maidir le 
humair sheipteacha a dhearadh agus a shuiteáil agus maidir le córais cóireála agus riachtanais 
chothabhála.  Mar mhalairt ar mhéid íosta láithreáin a mholadh, déantar moltaí i gCód Cleachtais 
na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil faoi ábhair amhail achair scartha ó chúrsaí uisce 
agus ó thoibreacha, ó theorainneacha láithreáin, srl.  
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Tá measúnú ar choinníollacha an láithreáin ríthábhachtach le cinntiú nach mbíonn drochthionchar 
ag forbairtí nua ar cháilíocht an uisce i gcoitinne agus ar cháilíocht an screamhuisce go háirithe. Tá 
sé beartaithe ag an Údarás Pleanála foirm chaighdeánach maidir le saintréithriú láithreáin a úsáid 
atá cosúil leis an sampla atá le fail in Aguisín C de Chód Cleachtais na Gníomhaireachta um 
Chaomhnú Comhshaoil dá dtagraítear thuas, agus éileoidh an tÚdarás go n-úsáidfear pearsanra 
atá cáilithe go cuí chun measúnachtaí láithreáin a dhéanamh.  
 
Tá sé an-tábhachtach freisin go ndéanfar córais ar an láthair – córais umair sheiptigh ghnásúla 
mar aon le córais cóireála eisiltigh nuálaíocha – a shuiteáil de réir shonraíochtaí agus threoracha 
na ndéantóirí nó na soláthraithe agus de réir théarmaí agus choinníollacha na gceadanna pleanála. 
Ba cheart go mbeadh córais cóireála eisiltigh nuálaíocha deimhnithe ag Bord Agrément na 
hÉireann de chuid an Údaráis um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann nó ag Bord Agrément (nó a 
choibhéis) de Bhallstát an LEE, sa chás go n-áirithítear leis an deimhniú sin an leibhéal céanna 
sábháilteachta agus oiriúnachta. Tá sé tábhachtach freisin go gcloífear go docht leis na treoracha 
suiteála ar fad atá sa Deimhniú Comhaontaithe ábhartha (nó a choibhéis).  Ba cheart go rachadh 
an próiseas suiteála ar aghaidh faoi mhaoirseacht duine inniúil agus go mbeadh sé deimhnithe ag 
an duine sin. Dhéanfadh sé dochar don mheasúnú maidir le hoiriúnacht an láithreáin mura mbeadh 
an córas suiteáilte faoi mar a dearadh é. Áiritheoidh an tÚdarás Pleanála go ndéanfar foráil don 
mhéid atá thuas sna coinníollacha atá ceangailte le cead a deonaíodh mar aon le modh oiriúnach 
lena áirithiú go maoirseacht chuí déanta ag duine inniúil ar an bpróiseas suiteála. 
 
(3) Monatóireacht agus Forfheidhmiú ar Riachtanais Phleanála 
Tá an phríomh-fhreagracht chun géilliúlacht le téarmaí cead pleanála a áirithiú ar an duine atá i 
mbun na forbartha de bhun cead pleanála. Sa ghnáthchúrsa agus forbairtí á ndéanamh, beidh 
riachtanais chomhuaineacha ann chomh maith cloí le cóid eile amhail na Rialacháin Foirgníochta 
náisiúnta arna ndéanamh faoin Acht um Rialú Foirgníochta 1990 nó faoin reachtaíocht um thruailliú 
uisce, chun dhá shampla a lua. 
 
D’fhoilsigh an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil an tAcht um Sheirbhísí Uisce (Leasú), 
2012 chun sceitheadh fuíolluisce ó thithe nach bhfuil nasctha leis an líonra séarachais poiblí a rialú. 
Déantar foráil ann le haghaidh socruithe clárúcháin agus iniúchta maidir le córais umair sheiptigh 
ar an láthair nó córais cóireála fuíolluisce teaghlaigh.  
 
10.19.3 Diúscairt Fuíolluisce  
 
De ghnáth, déantar fuíolluisce ó fhorbairtí cónaithe i limistéir gan seirbhísí a scaipeadh faoi 
thalamh. Ba cheart go ndéanfaí saoráidí cóireála fuíolluisce aonair a shuí, a thógáil agus a 
chothabháil de réir na gcaighdeán is airde le haghaidh tionchair íosta ar cháilíocht an uisce agus ar 
cháilíocht an screamhuisce go háirithe a áirithiú.  
 
Beartas 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 46 A áirithiú go ndéanfar forbairtí nua a threorú i dtreo 

láithreán inar féidir saoráidí cóireála agus diúscartha fuíolluisce inghlactha a 
sholáthar, agus go seachnófar láithreáin ina bhfuil sé thar a bheith deacair saoráidí 
dá leithéid a sholáthar agus a chothabháil. Seachnófar láithreáin ina mbíonn baol 
de tháblaí uisce an-ard agus de thuilte nó ina bhfuil an screamhuisce thar a bheith 
leochaileach ar éilliúchán.   

 
D’fhonn sláinte an phobail agus cosaint comhshaoil a áirithiú, tá sé riachtanach go bhfreastalaítear 
ar gach teaghais nua le socruithe draenála ina gcloítear le riachtanais agus caighdeáin na 
Comhairle.  
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Beartais 
 
Is é beartas Chomhairle Contae na Mí:  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 47 A áirithiú go mbeidh achar an láithreáin mór go leor chun 

ionad cóireála agus limistéar síothlaithe ar an láthair a chuimsiú.  
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 48 A áirithiú go gcomhlíontar na critéir atá leagtha amach i 

gCód Cleachtais na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil Code of Practice 
Waste Water Treatment and Disposal Systems Serving Single Houses (p.e. <10), 
(2009), nó treoirlínte nuashonraithe ar bith maidir le cód cleachtais, i gcás gach 
ionaid cóireála dílsithe/umar seipteach agus láithreáin scag-ghlanta/síothlaithe 
d’fhonn scéimeanna uisce aonair agus grúpscéimeanna uisce a chosaint. 

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 49 A éileamh go soláthróidh duine inniúil atá cáilithe go cuí 

tuairisc ar shaintréithriú láithreáin. In ainneoin sin, d’fhéadfadh an tÚdarás 
Pleanála a éileamh go ndéanfaí tuilleadh tástálacha faoina stiúir féin. 

  
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 50 A áirithiú go socróidh an t-iarratasóir comhaontú 

cothabhála nó socruithe bainistíochta sásúla eile chun iniúchadh agus seirbhísiú a 
dhéanamh ar an gcóras mar is gá. Ní mór cóip den chomhaontú sin a chur faoi 
bhráid an Údaráis Phleanála.  

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 51 A áirithiú nach gceadófar do dhoirteadh eisiltigh díreach ó 

chórais diúscartha fuíolluisce ar láithreán san uisce dromchla. 
 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 52 A áirithiú go ndéantar ionaid cóireála fuíolluisce trína 

ndéantar sceitheadh i ndobharcheantar na Bóinne nó i láithreáin chósta Natura 
2000 a chothabháil go cuí agus a uasghrádú sula gcuirfear ualú breise orthu lena 
sárófaí a gcumas d’fhonn cáilíocht an uisce a chosaint, de réir mar is gá.  

 
BEARTAS: FORBAIRT TUAITHE 53  Dea-chleachtas a chur chun cinn maidir le láithreánú agus 

dearadh umar seipteach, agus na humair atá ann cheana a chothabháil.  Déanfar 
grinn-iniúchadh ar iarratais laistigh de 2km ó shruthchúrsaí dhobharcheantar na 
Bóinne. Ní bheidh drochthionchar ag tograí sa réimse sin ar cháilíocht an uisce 
áitiúil a d’fhéadfadh cur isteach ar leasanna cáilitheacha maidir leis an iarrthóir le 
bheith ceaptha mar Limistéar Caomhantais Speisialta nó leis an Limistéar faoi 
Chosaint Speisialta. 
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11 - TREOIRLÍNTE AGUS CAIGHDEÁIN UM BAINISTÍOCHT FORBARTHA 

 
 
11.0 Réamhrá 
 
Tá bainistíocht forbartha ar cheann de na príomhuirlisí cur chun feidhme den Phlean Forbartha 
Contae seo agus dá straitéis lárnach. Tá sé ríthábhachtach dá bhrí sin tabhairt faoi fhorbairt de réir 
na gcaighdeán atá leagtha amach sa chaibidil seo ionas go mbainfear amach cuspóirí an Phlean 
Forbartha seo agus tacófar le haidhmeanna na straitéise lárnaí nuair a dhéanfar 
príomhbhonneagar a sheachadadh trí bhainistíocht forbartha.  
 
Is é an aidhm atá leis na treoirlínte agus caighdeáin um bainistíocht forbartha ná cur leis na 
beartais agus na cuspóirí atá tugtha sna caibidlí eile den Dréachtphlean Forbartha maidir leis an 
gcineál cuí forbartha nua agus lena chinntiú go mbeidh forbairt nua ar chaighdeán ard agus go 
mbeidh baint shásúil aici le carachtar, scála, leagan amach agus le foirm an cheantair ina bhfuil sí. 
 
Ní mór d'fhorbairtí beartaithe cloí freisin le ceanglais reachtúla ábhartha, mar shampla i dtaca le 
Measúnacht Tionchair Timpeallachta agus Measúnacht Iomchuí. Ní mór d'iarratasóirí freisin na 
Rialacháin Foirgníochta a chomhlíonadh mar rud iontu féin mar aon le ceanglais chun deimhnithe 
um shábháilteacht ó dhóiteán a fháil. 
 
Anuas air sin, ba cheart tagairt a dhéanamh don Measúnacht ar Nádúr an Tírdhreacha, a 
ghabhann leis an bPlean Forbartha seo, nuair a bheidh tograí forbartha á n-imscrúdú. Tá aicmiú 
tírdhreacha don chontae le fáil sa Mheasúnacht ar Nádúr an Tírdhreacha agus tugtar imlíne ann ar 
chumas na limistéar tírdhreacha éagsúla freastal ar fhorbairt, lena n-áirítear tuirbíní gaoithe, 
bonneagar, tithíocht agus foirgnimh thalmhaíochta. Ní mór do thograí forbartha comhsheasmhacht 
a léiriú leis an treoir don Limistéar ar Nádúr an Tírdhreacha ina bhfuil siad lonnaithe. 
 
Tá Scéim do Ranníocaíocht Forbartha i bhfeidhm do Chontae na Mí. I gcúinsí ina dteastaíonn 
bonneagar sonrach breise le haghaidh limistéir, féadfaidh Comhairle Contae na Mí scéim 
ranníocaíochta speisialta a thabhairt isteach. 
 
Féadfaidh na caighdeáin agus na treoirlínte go léir a bheith faoi réir athbhreithnithe ó am go ham i 
bhfianaise athruithe ar chaighdeáin náisiúnta nó ar chaighdeáin eile. 
 
 
11.1 Caighdeáin Ghinearálta maidir le Forbairt Láithreáin 
 
Ba cheart go gcothódh dearadh na scéimeanna dea-chleachtas i ndearadh ailtireachta, ag teacht le 
haidhmeanna ‘Bheartas an Rialtais ar Ailtireacht 2009-2015' (An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta 
agus Rialtais Áitiúil, 2009) d'fhonn tacú le caighdeán maith ailtireachta. 
 
11.1.1 Airde Foirgnimh  
 
Is éard is foirgneamh ard ná foirgneamh atá i bhfad níos airde ná forbairt sa chomharsanacht nó 
forbairt atá mórthimpeall air. Tá foirgnimh arda in ann cur go dearfach lena dtimpeallacht agus 
cuireann siad le clú an limistéir uirbigh agus le féiniúlacht bailte. Tá siad in ann cuidiú chun bailte 
dá dtagraítear sa straitéis lárnach a chomhdhlúthú. Ní mór d'fhoirgnimh arda a bheith deartha go 
maith agus a bheith oiriúnach dá dtimpeallacht. Déanfar machnamh ar na pointí seo a leanas agus 
cinneadh á dhéanamh maidir le hiarratas ar fhoirgneamh ard:  
 

 Saintréithe an láithreáin agus an cheantair máguaird. 
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 Dearadh. Ba cheart go dtaispeánfaí carachtar agus cáilíocht ailtireachta eisceachtúil i 
ndearadh foirgneamh ard 

 A mhéid is atá an foirgneamh ag plúchadh an tsolais agus an tionchar a bhíonn aige sin ar 
mhaoin mórthimpeall air. 

 A mhéid feiceála atá ón bhfoirgneamh, (go háirithe maoin chónaithe) agus an tionchar a 
bhíonn aige sin ar phríobháideacht áitreabh mórthimpeall air. 

 Tionchar ar an tsráid-dreach. 
 Tionchar ar struchtúir nó ar spásanna a bhfuil tábhacht ailtireachta nó stairiúil leo nó 

cáilíocht amhairc speisialta. 
 A mhéid is atá tionchar ag an bhfoirgneamh ar shainchomharthaí tábhachtacha. 
 An tionchar ar radhairc shainaitheanta faoi chosaint. 
 A mhéid is atá tionchar ag an bhfoirgneamh ar an spéirlíne. 
 Mar a chuireann an togra leis an limistéar poiblí. 
 Tionchar mionaeráideach lena n-áirítear plúchadh agus siorradh anuas 
 Caighdeáin deartha comhshaoil inbhuanaithe agus réitigh fhoirgníochta 
 Cibé an mbeadh cuspóir nó tábhacht chathartha an fhoirgnimh ina údar sách maith lena 

bheith chomh suntasach. 
 
I gcás, i dtuairim Chomhairle Contae na Mí, go bhfuil suíomh le haghaidh foirgneamh ard 
inghlactha faoi na critéir thuas, éileofar caighdeán ard deartha agus bailchríche, ag teacht leis an 
suíomh agus le tábhacht chathartha an láithreáin. I gcás go mbeadh líon mór coisithe ag iarraidh 
rochtain a fháil ar an tsráid phoiblí mar gheall ar fhoirgneamh ard, níor mhór a chinntiú le dearadh 
an fhoirgnimh go mbeidh coisithe sábháilte agus go mbeidh an foirgneamh áisiúil dóibh agus 
d’úsáideoirí eile bóithre.  
 
11.1.2 Línte Tógála 
 
Féachfaidh Comhairle Contae na Mí de ghnáth lena chinntiú nach ndéanfar aon fhorbairt os 
comhair línte atá leagtha síos, nó i suíomh a bheadh i gcoimhlint le líne tógála a d’fhéadfaí a 
chinneadh, áit a léireofaí le pleanáil cheart agus forbairt inbhuanaithe go mbeadh suíomh den sórt 
sin inmhianaithe. Agus cinneadh á dhéanamh maidir le cén áit ba chóir líne tógála a lonnú, cuirfear 
san áireamh an cineál forbartha lena mbeidh baint aige.  
 
I gcás go mbeidh sé suite feadh bóithre a bhfuil tábhacht tráchta leo, d’fhéadfadh gá a bheith le 
línte tógála níos mó chun níos mó taitneamhachta agus sábháilteachta a chur ar fáil d’úsáideoirí 
bóithre agus do chónaitheoirí. Ar bhóithre reatha, d’fhéadfaí go mbeadh gá le línte tógála chun 
bóithre a leathnú amach anseo. I gcásanna den sórt sin, beidh línte tógála ag teastáil chun freastal 
ar riachtanais bóithre amach anseo.  
 
11.1.3  Rochtain do Chách 
 
Aithníonn Comhairle Contae na Mí go gcaithfear comhionannas rochtana a thabhairt do chách 
maidir le gach gné den timpeallacht thógtha agus sheachtrach mar réamhriachtanas is gá de 
chomhionannas deiseanna agus chun sochaí chuimsitheach a fhorbairt.  
 
Leagtar amach i gCuid M de na Rialacháin Foirgníochta (I.R. Uimh. 179 de 2000) caighdeáin lena 
chinntiú go bhfuil foirgnimh inrochtana agus go mbeidh gach duine in ann iad a úsáid, lena n-
áirítear daoine aosta, daoine faoi mhíchumas agus daoine a bhfuil clann acu. Sa Treoir-dhoiciméad 
Teicniúil maidir le Cuid M, tugtar treoir maidir leis na ceanglais rochtana i dtaca le foirgnimh phoiblí 
agus teaghaisí cónaithe. 
 
Beidh aird ag Comhairle Contae na Mí ar Building For Everyone Planning Guidance atá foilsithe ag 
an Údarás Náisiúnta Míchumais (Leabhrán 9, 2009), agus ar UK Lifetime Homes Standards, agus 
féachfaidh sí le cur chun feidhme na gcaighdeán dea-chleachtais a spreagadh i dtaca le rochtain 
maidir le timpeallachtaí faoi dhíon agus faoin spéir.  
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Agus iarratais phleanála a bhaineann le déanmhais chosanta á measúnú, tabharfar aird ar stádas 
cosanta an struchtúir agus ar an ngá atá leis an gcarachtar speisialta a chosaint. Gné thábhachtach 
a bhaineann le hinbhuanaitheacht a bhaint amach i ndearadh aonad cónaitheach is ea cumas an 
deartha freastal ar shoghluaisteacht laghdaithe toisc go bhféadfadh leibhéal éigin lagaithe 
soghluaisteachta tarlú do chónaitheoirí mar gheall ar thimpiste, nó go deimhin mar gheall ar dhul 
in aois. 
 
Nuair a chuirtear tithíocht ar fáil ina bhfuil inoiriúnaitheacht fhadtéarmach agus cumas 
solúbthachta, bítear in ann athruithe a dhéanamh de réir mar a athraíonn cúinsí nó de réir mar a 
fhásann teaghlaigh. Nuair a bhítear i mbun machnaimh ar dhearadh teach cónaithe déantar 
machnamh ar inoiriúnaitheacht ina dtugtar deis creatlach foirgnimh a athrú agus ina bhfuil 
solúbthacht le haghaidh spásanna a fhreastalaíonn ar raon úsáideoirí. Tacaíonn Comhairle Contae 
na Mí leis an treoir maidir le Tithe Saoil atá in Alt 5.2 de Quality Housing for Sustainable 
Communities – Best Practice Guidelines for Delivering Homes Sustaining Communities (2007) de 
chuid na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus lena n-iarrfar go ndéanfar 
inoiriúnaitheacht saoil a ionchorprú i ndearaí tí nuair is féidir. 
 
11.1.4 Bonneagar Glas 
 
Ba chóir an bonneagar glas reatha a aithint ag na chéad chéimeanna den phróiseas pleanála 
forbartha agus ba chóir go mbeadh sé mar threoir i ndearadh leagan amach iomchuí láithreáin. Ba 
chóir go leagfaí amach go soiléir i bplean tírdhreacha a chuirtear isteach le hiarratas conas a 
úsáideadh an bonneagar glas reatha agus deiseanna chun tuilleadh nasc a chruthú chun faisnéis a 
chur ar fáil d’fhorbairt, do leagan amach agus, más iomchuí, do thograí bainistíochta, agus conas a 
ionchorpraíodh iontu seo iad. 
 
11.1.5 Bainistiú Dramhaíola 
 
Ba chóir saoráidí stórála dramhaíola a sholáthar le haghaidh gach cineál forbartha i gcomhréir leis 
an mbeartas náisiúnta agus leis an bPlean Bainistithe Dramhaíola ábhartha. I scéimeanna 
cónaithe, ba chóir limistéir stórála araidí a chur ar fáil ar aghaidh teaghaisí sraithe. Ba chóir na 
limistéir sin a sciathadh agus ba chóir an dearadh a chomhtháthú leis an teaghais. Ba chóir go 
mbeadh foráil i bhforbairtí árasáin le haghaidh leithscaradh athchúrsála agus dramhaíola. Ba chóir 
go mbeadh limistéir stórála araidí lonnaithe in áit atá áisiúil do chónaitheoirí na forbartha agus do 
sholáthraithe seirbhíse bailithe bruscair. 
 
Agus iarratais phleanála á measúnú, tabharfar aird ar an dramhaíl arna táirgeadh ag forbairtí 
beartaithe lena n-áirítear an cineál agus an méid a tháirgtear agus an modh bainistíochta atá 
beartaithe. Ba chóir go gcinnteofaí le forbairtí nach dtarlóidh truailliú comhshaoil mar gheall ar 
mhodhanna táirgeachta/bainistíochta, ná go gcaillfear taitneamhachtaí gan chál ná go mbeidh na 
forbairtí díobhálach don tsláinte phoiblí. 
 
Agus é ag measúnú na mórthionscadal tógála/scartála ar fad, cuirfidh an forbróir pleananna 
bainistithe dramhaíola a bhaineann le tógáil agus scartáil san áireamh. Ba chóir go bhféachfaí sna 
pleananna seo ar an líon dramhaíola a choinneáil chomh híseal agus is féidir tríd is tríd agus cosc 
dramhaíola a uasmhéadú, chomh maith le deiseanna athúsáide agus athchúrsála a bhíonn ag 
teastáil le haghaidh forbairtí ina bhfuil cúig aonad tithíochta nó níos mó nó forbairtí tráchtála nó 
tionsclaíocha ar láithreáin ina bhfuil níos mó ná 0.5 heicteár. 
 
11.1.6 Éifeachtúlacht Fuinnimh  
 
Ní mór do leagan amach agus do dhearadh foirgnimh cloí leis na caighdeáin is airde 
d’éifeachtúlacht fuinnimh agus ní mór go mbeadh rochtain ag an oiread teaghaisí agus is féidir ar 
sholas na gréine agus go n-úsáidfí dearadh éighníomhach gréine. Spreagfar an úsáid is mó a 
bhaint as treoshuíomh agus as solas nádúrtha na gréine i bhforbairt nua agus molfar gan tithe 
nach bhfuil ach aghaidh amháin acu a thógáil, go háirithe sa chás go bhfuil aghaidh an tí ó 
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thuaidh, agus spreagfar tithe a bhfuil roinnt aghaidheanna gréine acu i bhforbairtí cosúil le 
hárasáin. 
 
Nuair is féidir agus nuair is praiticiúil, ba cheart teicneolaíochtaí atá coigilteach ar fhuinneamh agus 
a ghineann fuinneamh a ionchorprú ag an gcéim dheartha, rudaí amhail grianphainéil ar dhíon an 
tí agus fuinneamh geoiteirmeach. Is féidir eolas a fháil ar www.sei.ie maidir le foinsí fuinnimh in-
athnuaite agus na deontais is féidir a fháil.  
 
11.1.7 Dearadh Uirbeach 
 
Baineann dearadh uirbeach leis an gceangal a bhíonn ag foirgnimh lena chéile agus leis na 
spásanna timpeall orthu. I measc na bprionsabal a bhaineann le dearadh maith uirbeach, áirítear 
na nithe seo a leanas: 
 

 Carachtar: Ba chóir go mbeadh urraim ag an dearadh don fhoirm reatha, don leagan 
amach, don tsnáithe uirbeach agus don tírdhreach nádúrtha agus carachtar aonair a 
spreagadh ag an am céanna i bhforbairt agus an bhraistint go bhfuil ceangal ag an 
bhforbairt le háit faoi leith lena haitheantas speisialta féin. 

 
 Imfhálú: Ba chóir go ndéanfaí idirdhealú soiléir sa dearadh idir spásanna poiblí agus 

príobháideacha agus limistéir phoiblí arna maoirsiú go hoiriúnach ag foirgnimh in aice 
láimhe.   

 
 Soléiteacht agus Tréscaoilteacht: Ba chóir go gcuirfí áiteanna chun cinn sa dearadh ina 

bhfuil íomhá shoiléir ar furasta dul ó áit go háit iontu. Beidh áis ag gabháil leis sin ina 
mbeidh líonra sráide idirnasctha ionas go mbeidh éascaíocht ann ó thaobh rochtana agus 
go mbeidh an ghluaiseacht tráchta níos leithne.  

 
 Scála: Bailte agus foirgnimh a bhfuil ceangal acu, beag beann ar a méid, le codanna den 

duine agus ba chóir go gcuirfí é seo san áireamh sa dearadh.  
 

 Spás Poiblí: Tá dearadh limistéar poiblí lena n-áirítear troscán sráide, pábháil, 
comharthaíocht agus soilsiú, agus an ceangal idir foirgnimh agus spásanna poiblí chomh 
tábhachtach céanna le dearadh foirgneamh aonair. 

 
 Éagsúlacht: Ba chóir go gcuideofaí sa dearadh le háiteanna a chruthú lena mbaineann 

éagsúlacht agus rogha trí mheascán úsáidí agus forbairtí a éascú.  
 

 Seasmhacht: Dearadh lena gcruthaítear sráideanna agus foirgnimh is féidir a chur in 
oiriúint d’úsáidí éagsúla ar feadh a saoil. 

 
 Ordlathas: Ba chóir go gcothófaí córas ordaithe soiléir agus inléite sa dearadh ina 

n-aithnítear ordlathas idir cineálacha éagsúla foirgneamh nó bóithre agus a gcodanna 
aonair. 

 
 Maisiú: Ba cheart go spreagfaí féiniúlacht amhairc agus spéis sa dearadh agus go ndéanfaí 

anaithnideacht fheidhmiúil a dhíspreagadh. 
 
Ba chóir go n-ionchorprófaí na prionsabail sin i bhforbairtí nua. Sna gnéithe a bhaineann le 
‘Taisteal Níos Cliste’ éilítear go gcuirfí béim i bhforbairt nua ar iompar inbhuanaithe a chur chun 
cinn, lena n-áirítear forbairtí a bheith inrochtana do choisithe agus do rothaithe, rud a laghdóidh an 
gá a bheidh le taisteal agus le fad turas.  
 
11.1.8 Measúnachtaí Iompair agus Tráchta 
 
Iarrfar ar fhorbróirí Measúnacht Iompair agus Tráchta mhionsonraithe a chur ar fáil, a dhéanfaidh 
daoine gairmiúla atá inniúil sa réimse seo, áit a mbeidh éifeacht shuntasach ag forbairtí nua (féach 
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thíos) ar an éileamh taistil agus ar chumas na nasc iompair máguaird. I gcás go n-aithnítear i 
Measúnacht Iompair agus Tráchta go gcaithfear feabhsúcháin a dhéanamh ar an láthair agus ón 
láthair ionas go mbeidh an fhorbairt in ann leanúint ar aghaidh, beifear ag súil go maoineoidh an 
forbróir na feabhsúcháin trí chomhaontú foirmiúil a dhéanamh leis an gComhairle. Úsáidfear 
Measúnacht Tráchta agus Iompair agus Iniúchtaí Sábháilteachta ar Bhóithre chun iarratais 
phleanála a ullmhú le haghaidh mórfhorbairtí a mbeidh tionchar acu ar bhóithre, go háirithe 
bóithre náisiúnta. Agus é sin á dhéanamh, déanfar tagairt do Design Manual for Roads and Bridges 
de chuid an Údaráis um Bóithre Náisiúnta agus do na Traffic Management Guidelines arna 
n-ullmhú ag an Roinn Iompair agus ag an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil. 
 
Is iad seo a leanas na tairseacha don Mheasúnacht Iompair: 
 

 Is mó an trácht chuig an bhforbairt agus ar ais uaithi ná 10% den sreabhadh tráchta ar an 
mbóthar in aice leis an bhforbairt; 

 Is mó an trácht chuig an bhforbairt agus ar ais uaithi ná 5% den sreabhadh tráchta ar an 
mbóthar in aice leis an bhforbairt ina bhfuil tranglam tráchta; 

 Forbairt cónaithe ina bhfuil níos mó ná 200 teaghais; 
 Forbairt miondíola agus fóillíochta níos mó ná 1,000 m2; 
 Forbairt thionsclaíoch níos mó ná 5,000 m2, agus; 
 Dáileachán agus trádstóráil níos mó ná 10,000 m2. 

 
Déanfar tagairt do na Treoirlínte Measúnachta Tráchta agus Iompair nuair a bheidh Measúnachtaí 
Iompair á n-ullmhú freisin. 
 
 
11.2 Forbairt Cónaithe 
 
Beidh dearadh rathúil na forbartha cónaithe ag brath ar threoir le haghaidh dearadh atá 
comhleanúnach agus gan athbhrí. Agus í ag déileáil le hiarratais ar fhorbairtí cónaithe os cionn 0.2 
heicteár (0.5 acra) nó le haghaidh níos mó ná 15 aonad cónaithe, beidh Comhairle Contae na Mí 
ag iarraidh ar dhaoine treoir le haghaidh dearadh a chur isteach mar chuid de dhoiciméid an 
iarratais.  
 
Is iad seo a leanas na príomhfheidhmeanna a bheidh le ráiteas dearaidh: 
 
 A chinntiú go gcuirtear san áireamh saintréithe an chomhthéacs áitiúil ón tús ar fad. 
 Foirm fhoriomlán na forbartha a leagan síos bunaithe ar dhlús agus ar leagan amach na 

bhfoirgneamh agus na spásanna. 
 Léiriú a thabhairt ar conas a chuidíonn leagan amach na mbóithre, na sráideanna agus na 

spásanna oscailte leis an ordlathas spáis, chomh maith leis an bhforbairt a nascadh leis an 
gcuid eile den chomharsanacht. 

 Léiriú a thabhairt ar conas a cloíodh leis na critéir chainníochtúla agus cháilíochtúla, lena 
dtreoraítear an dearadh. 

 
Tagraíonn critéir chainníochtúla do dhlús, spás oscailte príobháideach agus poiblí, bóithre, cosáin, 
caighdeáin pháirceála agus caighdeáin spáis inmheánaigh. 
 
Tagraíonn critéir cháilíochtúla don bhreithniú a dhéantar ar shábháilteacht, príobháideacht, 
braistint áite, feidhmeanna éagsúla, áisiúlacht agus aeistéitic.    
 
Níor cheart go mbeadh dearadh na forbartha cónaithe bunaithe go haonair ar chomhlíonadh na 
gcaighdeán cainníochtúil. Ba cheart tús áite a thabhairt do limistéir chónaithe a chruthú lena 
mbaineann braistint áite. Nuair a bhíonn áiteanna á gcruthú, níor cheart go mbeadh leagan amach 
inmheánach scéim tithíochta ag brath ar leagan amach an bhóthair agus ar ghluaiseacht feithiclí. 
Ba cheart go ndéanfaí foráil i bhforbairt nua cónaithe le haghaidh líonra spásanna poiblí, 
leathphríobháideacha agus príobháideacha a bhfuil feidhm leo agus atá go deas ar an tsúil seachas 
a bheith mar chéimiúlacht bóithre. 
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Beifear ag iarraidh go gcomhlíonfaidh na hiarratais an treoir in Urban Design Manual A Best 
Practice Guide (An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, 2009). Ba cheart go 
gcothódh dearadh na scéimeanna dea-chleachtas i ndearadh ailtireachta, ag teacht le 
haidhmeanna ‘Bheartas an Rialtais ar Ailtireacht 2009-2015' (An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta 
agus Rialtais Áitiúil, 2009) d'fhonn tacú le caighdeán maith ailtireachta. 
 
11.2.1 Dlús Cónaithe 
 
Aithníonn Comhairle Contae na Mí na buntáistí a bhaineann le dlús na forbartha cónaithe a 
mhéadú ag suíomhanna oiriúnacha ag teacht le córais iompair phoiblí fheabhsaithe de réir straitéisí 
agus tuarascálacha éagsúla amhail an 'Straitéis Spáis Náisiúnta', Sustainable Residential 
Development in Urban Areas Guidelines agus na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. Spreagfadh cur chuige den sórt sin foirm forbartha uirbí níos 
inbhuanaithe trí fho-uirbiú iomarcach a sheachaint agus tailte úrnua neamhshaothraithe a ídiú 
agus a chinntiú go mbaintear úsáid níos barainní as bonneagar reatha agus as tailte seirbhísithe. 
Bheadh sé mar bhuntáiste anuas air sin go laghdófaí an spleáchas a bhíonn ar ghluaisteáin 
phríobháideacha, agus d'éascófaí agus spreagfaí siúlóidí agus rothaíocht tríd an achar a bhíonn le 
taisteal a laghdú agus inrochtaineacht a fheabhsú ar iompar poiblí, agus tarraingteacht an iompair 
phoiblí. Má úsáidtear talamh criosaithe agus seirbhísithe chomh mór agus is féidir é, mar atá 
leagtha síos sa straitéis lárnach tríd an mbéim a chur ar chomhdhlúthú, cuideofar leis sin an 
cuspóir maidir le freastal ar an éileamh tithíochta a bhaint amach.  
 
Maidir le Bailte Móra Fáis, Bailte Fáis Inbhuanaithe Measartha Mór agus Bailte Beaga atá suite ar 
bhealaí iompair phoiblí atá bunaithe le fada, cinn reatha nó cinn atá molta nó nóid a bhfuil cumas 
breise acu, ba cheart dlúis chónaithe ina bhfuil níos mó ná 35 aonad cónaithe glan in aghaidh an 
heicteáir a úsáid go háirithe in áiteanna i lár bailte. Tá sé sin faoi réir dearadh fónta agus gan aon 
srianta troma a bheith ar an láithreán. I ngach cás eile, i mbailte agus i sráidbhailte níos lú sa 
chontae, beidh dlúis 35 aonad cónaithe glan ar a mhéid in aghaidh an heicteáir infheidhme, agus 
tríd is tríd beidh dlúis agus cineálacha tithe comhoiriúnach le dlúis bhunaithe agus le carachtar 
tithíochta sa cheantar. Ba chóir an bonn cirt maidir le dlús scéime faoi leith a leagan amach go 
sonrach sa ráiteas dearaidh nó i dtuarascáil a ghabhann leis an iarratas i gcás go bhfuil togra le 
haghaidh forbairt ilaonad faoin tairseach le haghaidh ráiteas dearaidh. I gcás go measann 
Comhairle Contae na Mí go bhfuil an iomad cineálacha tithíochta faoi leith i gceantar, féadfaidh an 
Chomhairle iarracht a dhéanamh an fhoirm tithíochta i scéimeanna nua a chothromú amach arís. 
 
Mar sin féin, sula bhféadfar leas a bhaint as na buntáistí sin, tá roinnt dúshlán nach mór a mheas, 
amhail na nithe seo a leanas: 
 
 Caighdeán an dearaidh a ardú lena chinntiú nach ndéantar an bonn a bhaint de ghnéithe 

cáilíochtúla an dearaidh nuair a bhítear ag iarraidh stoc tithíochta cainníochtúil a tháirgeadh; 
 Machnamh a dhéanamh ar chineálacha nua forbartha ó bhonn in ionad an cineál tithíochta 

traidisiúnta a chomhbhrú; 
 Príomhchonairí iompair phoiblí a shainaithint agus suíomhanna oiriúnacha eile ina bhféadfaí 

dlúis níos airde a chíoradh; 
 A chinntiú go dtarlaíonn an fhorbairt ar bhealach comhtháite, agus; 
 Dlúis cónaithe níos airde a bhreithniú agus ag an am céanna an cháilíocht uirbeach reatha a 

chosaint agus i gcás go bhfuil dóthain bonneagair ar fáil. 
 
Cinnfear an dlús cónaithe iomchuí in aon suíomh ar leith leis na rudaí seo a leanas:  

 
i) A mhéid is a leanann an dearadh agus an leagan amach treoir le haghaidh dearadh atá 

comhtháite agus a mbeidh timpeallacht cónaithe ardcháilíochta mar thoradh air; 
ii) Comhlíonadh na gcritéar cáilíochtúil agus cainníochtúil atá leagtha amach sna ranna thíos; 
iii) Chomh mór is a fhéadfaidh an láithreán, mar gheall ar mhéid, scála agus suíomh an 

láithreáin, a dhlús agus a charachtar féin a mholadh, agus aird ar an ngá carachtar agus 
fóntais bhunaithe na limistéar cónaithe cóngarach a chosaint; 
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iv) Gaireacht na bpointí rochtana don líonra iompair phoiblí;  
v) Gnéithe topagrafacha, tírdhreacha nó gnéithe eile atá ar an láithreán cheana féin, agus; 
vi) Cumas an bhonneagair, lena n-áirítear saoráidí sóisialta agus pobail, na héilimh arna gcruthú 

ag an bhforbairt a iompar. 
 
Ní féidir mar sin an rogha maidir leis an leibhéal dlúis chónaithe atá oiriúnach do limistéar faoi leith 
a bhreithniú i dtéarmaí uimhríochta simplí i gcás gach láithreán forbartha mar luach uimhríochta 
amháin. Ina ionad sin, ba cheart sainaithint dlúis faoi leith agus an cheist maidir le hoiriúnacht an 
dlúis sin a chinneadh de réir critéir phleanála spáis agus deartha ailtireachta, arna gcinneadh ag 
comhthéacs láithreáin faoi leith agus ag an gcaidreamh le forbairt phleanála agus inbhuanaithe 
iomlán cheart an ionaid sin.  
 
11.2.2 Na Critéir maidir le Dearadh Cónaithe 
 
11.2.2.1 Ginearálta 
 

1. Ba cheart go mbeadh gluaiseacht coisithe agus feithiclí laistigh de limistéir thithíochta 
áisiúil, sábháilte agus taitneamhach. Taobh istigh de limistéir mhóra thithíochta, ba cheart 
go mbeadh céimiúlacht shoiléir spásanna agus bóithre le feiceáil. Ba cheart go mbeadh 
prionsabail slándála mar threoir don ghluaiseacht trí eastáit, agus ba cheart féachaint le 
deiseanna coiriúlachta agus iompair fhrithshóisialta a laghdú an oiread is féidir. 
 

2. Ba cheart go mbeadh an prionsabal maidir le húsáid saoil mar threoir agus eastáit á 
ndearadh, agus go n-aithneofaí an ról atá ag limistéir thithíochta i ngníomhaíochtaí 
súgartha leanaí agus i riachtanais daoine aosta agus daoine faoi mhíchumas. Go háirithe, 
ba cheart go mbeadh leagan amach na mbóithre, na gcosán agus an spáis oscailte deartha 
ar bhealach a d'éascódh do leanaí bogadh níos éasca agus níos sábháilte timpeall a gcuid 
comharsanachtaí, agus a bheith in ann súgradh ar aghaidh a dtí féin nó i bhfoisceacht 
amhairc dá dteach. 

 
3. Ba cheart gach iarracht a dhéanamh fáil réidh le tréthrácht (cóngar sciuirde). Mar sin féin 

ba cheart socrú a dhéanamh d'iompar poiblí, agus do thrébhealaí do choisithe agus do 
ghréasán raon rothar. Ba cheart bóithre fada díreacha a sheachaint nuair is féidir d'fhonn 
luas feithiclí a choimeád chomh híseal agus is féidir. Ba cheart foráil a dhéanamh le 
haghaidh moltaí bainistíochta tráchta i ngach forbairt. I gcás go moltar dromchlaí roinnte, 
ba cheart go mbeadh luas dearaidh feithiclí ag an luas siúil nó gar dó. Déanfar é sin trí 
leas a bhaint as gnéithe dearaidh amhail cuair, rampaí, caolas bóthair agus gnéithe eile 
nuair is iomchuí.  

 
4. I bhforbairtí tithíochta ina bhfuil 15 aonad nó níos mó, ba cheart meascán tithe agus 

méideanna a sholáthar go ginearálta.  Go hiondúil beidh éagsúlacht sa dearadh de dhíth, 
laistigh de choincheap comhaontaithe. Féadfar é sin a bhaint amach trí scála agus 
mórdhlúthú, próifílí dín, ábhair agus sonraí maisíochta. I scéimeanna níos lú .i. níos lú ná 
15 aonad, féadfar glacadh leis an dearadh agus leis an mbailchríoch chéanna ar fud na 
forbartha, ag brath ar ndóigh ar chomhthéacs an láithreáin. 

 
5. Ba cheart spás oscailte poiblí laistigh d'fhorbairtí cónaithe a dhearadh ionas go gcuirfidh 

siad leis an leagan amach cónaithe agus go ndéanfaidh cónaitheoirí maoirsiú 
neamhfhoirmiúil orthu. Ba cheart go mbeadh spásanna oscailte le feiceáil, agus inrochtana 
ó thaobh feidhme de, ón méid is mó teaghaisí agus is féidir. Ní mór dearadh tírdhreacha 
spásanna oscailte, lena n-áirítear gnéithe reatha a choimeád amhail clampa crann 
tábhachtach, sruth nó lomán carraige, a ionchorprú sa phróiseas deartha ón tús. I gcás go 
bhfuil gnéithe den sórt sin á gcoimeád, ba cheart iad a lonnú i spás oscailte lena suíomh 
agus a gcosaint amhairc a chinntiú. Ba cheart go gcuirfí san áireamh i ndearadh agus i 
leagan amach an líonra spásanna oscailte poiblí an gá atá le limistéir chothroma ar dóthain 
méide chun freastal ar ghníomhaíochtaí neamhfhoirmiúla spóirt do leanaí, agus ba cheart 
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foráil a dhéanamh dóibh sa dearadh agus sa leagan amach. Níor chóir glacadh le conairí 
caola de spás oscailte atá deacair a bhainistiú. 

 
6. Is fachtóir riachtanach ó thaobh leagan amach cónaithe é an phríobháideacht, arna 

sainmhíniú mar shaoirse ó bhreathnú míchuí. Is féidir príobháideacht a chinntiú trí aird 
chúramach a thabhairt d’ailíniú foirgnimh chónaithe nua agus don chaidreamh atá acu lena 
chéile. I ndearadh maith ar leagan amach tithíochta, ar chumrú tithe agus an caidreamh 
atá acu lena chéile, le spásanna oscailte agus le bóithre, ba cheart go mbeadh sé mar 
aidhm leagan amach a sholáthar ina bhfuil dóthain spáis oscailte phríobháidigh agus 
scagtha d'fhonn saoirse ó bhreathnú a bhaint amach. 

 
7. Ní gá go mbeidh páirceáil chúirtealáiste éigeantach, agus beidh rogha ann páirceáil do 

ghrúpaí a dhéanamh faoi réir leibhéal ard faireachais éighníomhaigh a chinntiú. Beidh 
páirceáil faoi thalamh mar rogha freisin faoi réir ag rochtain inghlactha, caighdeáin 
thoiseacha a bhaineann le cúrsaíocht agus le spásanna páirceála, aerú maith a sholáthar, 
agus caighdeáin sábháilteachta pearsanta. Ba cheart go ndéanfaí soláthar ceart i gcónaí i 
ngach leagan amach ionas go mbeidh rochtain ag fearais dóiteáin agus ag leoraithe 
bruscair. 

 
8. Beidh plean tírdhreacha arna ullmhú ag duine gairmiúil atá cáilithe go cuí ag gabháil le 

hiarratais ar fhorbairt cónaithe ilaonad. 
 
9. I gcás tithíochta a fhreastalóidh ar earnáil shonrach den tsochaí, mar shampla daoine faoi 

mhíchumas nó daoine scothaosta, comhlíonfar an treoir dea-chleachtais le haghaidh 
tithíochta den sórt sin a bheidh i bhfeidhm tráth a ndéanfar an t-iarratas pleanála a mheas.  

 
11.2.2.2 Tithe 
 

1. Ba chóir go mbeadh limistéar de spás oscailte príobháideach ag gach teach, gan páirceáil 
do charranna a chur san áireamh, ar chúl na líne foirgníochta. Beidh an limistéar íosta de 
spás oscailte príobháideach a chuirfear ar fáil ag teacht leis an tábla thíos. Ba chóir a 
thabhairt ar aird nach spreagfar forbairtí tithíochta nach soláthraítear ach an méid is lú de 
spás oscailte príobháideach iontu ar fud na scéime.  

 
 

Tábla 11.1: Íoschaighdeáin den Spás Oscailte Príobháideach le haghaidh Tithe 
Cineál Tí Limistéar Íosta de Spás 

Oscailte Príobháideach le cur ar 
fáil 

Seomra codlata amháin/dhá 
sheomra codlata 

55 méadar cearnach 

Trí sheomra codlata 60 méadar cearnach 
Ceithre sheomra codlata nó 

níos mó 
75 méadar cearnach 

 
2. Ní mór spás 22 méadar ar a laghad a bheith idir fuinneoga atá díreach ar aghaidh a chéile. 

I gcás go soláthraítear dóthain spáis oscailte phríobháidigh agus go gcothaítear 
príobháideacht, féadfar an spás sin a laghdú le haghaidh teaghaisí aon stóir. 

 
3. Ní mór spás 3.2 méadar ar a laghad a bheith idir teaghaisí le haghaidh fhad iomlán na 

gcliathán i ngach forbairt tithe scoite, leathscoite agus sraithe deiridh. Roinnfear an 
limistéar sin go cothrom idir na teaghaisí a scarfar mar sin. I gcás go soláthraítear garáistí 
mar fhorthithe aon stóir le tithe, féadfar an t-achar scartha thuas a laghdú, ar an gcoinníoll 
go gcoinnítear rochtain dhíreach ó aghaidh go dtí cúl na teaghaise. 

 
4. Cuirfear spás oscailte poiblí ar fáil i bhforbairt cónaithe ag ráta 15% ar a laghad d’achar 

iomlán an láithreáin. I gcás go bhfuil forbairtí cónaithe gar do shaoráidí reatha nó d’fhóntais 
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nádúrtha nó i gcás go measann Comhairle Contae na Mí go rachadh sé chun leasa dhea-
phleanáil agus fhorbairt inbhuanaithe an cheantair, féadfaidh Comhairle Contae na Mí 
ranníocaíocht airgeadais a iarraidh i dtreo soláthar spás oscailte poiblí nó saoráidí 
caitheamh aimsire sa cheantar níos leithne in ionad spás oscailte poiblí a bheith laistigh den 
fhorbairt féin. Má mholtar bearta forbartha chun an cur chuige seo a leanúint, ní mór don 
iarratasóir a chinntiú nach mbeidh aon éifeachtaí tromchúiseacha díreacha nó indíreacha ag 
an bhforbairt ar shláine láithreán Natura 2000. Beidh oibleagáid ar iarratasóirí cloí le 
hAirteagal 6(3) de Threoir an CE maidir le Gnáthóga maidir leis sin.   

 
Ba chóir cineálacha éagsúla spásanna oscailte a chur ar fáil agus ar mhéideanna difriúla 
agus iad a lonnú chun freastal ar riachtanais caitheamh aimsire gníomhacha agus 
éighníomhacha leanaí agus daoine fásta is cuma cén aois iad. Tá na híoscheanglais in 
aghaidh an 1,000 duine (níos mó ná 350 aonad tithíochta traidisiúnta) maidir leis na 
cineálacha éagsúla spásanna oscailte leagtha amach thíos. Tá sé i gceist ag na hÚdaráis 
Phleanála go gcuirfear, nuair is indéanta é, 3.2 heicteár (8.0 acra) ar a laghad de spás 
oscailte breise ar fáil in aghaidh an 1,000 duine. 

 
Caithfear lánrogha a thabhairt chun comhdhéanamh na n-aonad difriúil tithíochta a chur 
san áireamh agus na saintréithe déimeagrafacha éagsúla a d’fhéadfadh a bheith mar 
thoradh air sin. Tá cuntas thíos ar chomhdhéanamh roghnaithe an spáis oscailte seo: 

 
Tábla 11.2: Sonraíocht an Spáis Oscailte 

Úsáid Bheartaithe Íoschaighdeán in aghaidh an 1,000 
duine 

Limistéar súgartha leanaí 0.4ha 
Páirceanna Uirbeacha/Spás Ginearálta 

Taitneamhachta 
1.2ha 

Páirceanna Imeartha 1.6ha 
Ceanglais Fhoriomlána 3.2ha 

 
 Tá an spás taitneamhachta ginearálta / páirceanna uirbeacha anuas ar an soláthar 

páirceanna imeartha agus is le haghaidh súgartha nach bhfuil chomh foirmiúil é an spás 
sin ar féidir é a úsáid freisin le haghaidh eagraíochtaí áitiúla spóirt, de réir mar a mheastar 
cuí. Teastaíonn 4000 méadar cearnach de limistéar súgartha leanaí ar a laghad in aghaidh 
1000 duine. Ní chuirfear san áireamh spás oscailte teagmhasach amhail ciumhaiseanna 
féir, limistéir fhágtha, ná aon limistéar mar gheall ar an gcineál áite atá i gceist (.i. é a 
bheith bog) nó topagrafaíocht (fána) nach meastar é a bheith oiriúnach.   Ba cheart 
limistéar áineasa (ina soláthraítear saoráidí áineasa gníomhacha atá sábháilte, slán agus 
inrochtana) a bheidh oiriúnach ó thaobh scála agus cineáil de a sholáthar le haghaidh 1) 
gach forbairt ina bhfuil 75 teaghais nó níos mó, 2) i gcás forbartha ina bhfuil níos lú ná 75 
teach agus go bhfuil an fhorbairt sin ar Chéim 1 de scéim is dóigh a bheidh cothrom nó 
níos mó ná 75 teach nó 3) i gcás go measann an tÚdarás Pleanála go bhfuil sé oiriúnach 
agus riachtanach.  
 
Tabharfar aird orthu seo a leanas maidir le láthair, suíomh agus dearadh an spáis oscailte: 
 Go mbeidh an spás oscailte dea-dheartha agus ar chaighdeán ard amhairc ionas go 

mbeidh sé feidhmiúil agus inrochtana do chách; 
 Go mbeidh foráil ann chun na gnéithe nádúrtha atá ann cheana a choimeád; 
 Go mbeidh tograí ann chun an spás oscailte poiblí a dhraenáil agus a thírdhreachú; 
 Ní bheidh cead tithe a lonnú agus cúl an tí le spásanna oscailte; 
 Go soláthrófar leibhéal ard faireachais nádúrtha leis an oiread tithe agus is féidir; 
Go mbeidh sconsa teorann / balla nó tírdhreachú bog oiriúnach thart ar an spás oscailte, 
áit a mbeidh spás oscailte den sórt sin gar do phríomhbhóthar isteach nó do Bhóthar 
Dáileacháin Áitiúil. 

 
5. Ba cheart go n-úsáidfí gnéithe den tírdhreach crua amhail pábháil, limistéir dhuirleogacha 

srl., agus go mbeadh ról tábhachtach níos mó acu sin ó thaobh coincheapa spás oscailte a 
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dhearadh agus a chur i láthair. Ba cheart freisin limistéir shúgartha chrua amhail dromchlaí 
uile aimsire a chur san áireamh nuair a bhíonn tograí nua á meas.   

 
11.2.2.3 Árasáin 
 
Measann Comhairle Contae na Mí gur féidir le leibhéil iomchuí forbairtí árasán atá dea-dheartha 
cur go láidir leis an soláthar tithíochta in ionaid uirbeacha lárnacha go háirithe i mBailte Móra Fáis I 
agus II agus i mBailte Fáis Inbhuanaithe Measartha Mór.  
 
Bíonn iarratais phleanála chun árasáin a fhorbairt faoi réir na dtreoirlínte agus na gcaighdeán atá 
leagtha amach thíos. Ba cheart go gcomhlíonfadh gach forbairt árasán na caighdeáin atá le fáil in 
Sustainable Urban Housing: Design Standards for New Apartments (An Roinn Comhshaoil, 
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, 2007). 
 
Ba cheart go dtabharfadh iarratasóirí/forbróirí scéimeanna árasán aird ar an Acht um Fhorbairtí 
Ilaonad 2011 (nó arna leasú ar shlí eile). 
 

1. Ba cheart go mbeadh dearadh foirgnimh agus leagan amach suímh ar cháilíocht ard i 
bhforbairtí árasán agus go dtabharfaí aird chuí ar charachtar an tsráid-dreacha nó an 
tírdhreacha in aice léi. Ní cheadófar iad de ghnáth ar shuíomhanna a bhfuil forbairtí eastáit 
tithíochta fo-uirbí ina bhfuil teaghlaigh ina gcónaí timpeall orthu, nó ar shuíomhanna a 
ndéantar iad a rochtain trí fhorbairtí den chineál sin. B'fhéidir go nglacfaí leo laistigh 
d'fhorbairtí tithíochta nuair a phleanáiltear nó nuair a thógtar iad mar chuid d'fhorbairt den 
sórt sin ach ní cheadófar iad ach amháin sa chás go bhfuil siad deighilte go sásúil ó 
thithíocht fo-uirbeach chaighdeánach, i dtéarmaí dearaidh, airde agus leagain amach, agus 
nuair a dhéantar é sin chun sástachta Chomhairle Contae na Mí.  

 
2. Ba cheart go mbeadh aird ag airde na bhforbairtí árasán ar an ráiteas dearaidh a chuirtear 

isteach leis an bhfoirm iarratais agus ar charachtar an cheantair. Breithneofar go 
suntasach an chaoi ina ligeann leordhóthanacht limistéar an láithreáin don fhoirgneamh a 
bheith suite, ionas nach gcuirfidh an foirgneamh isteach go tromchúiseach ar scála, ar 
fhóntais ná ar cháilíocht amhairc na forbartha reatha. Chuige sin, ba cheart go léireofaí leis 
an bhfoirm agus leis an dearadh go bhféadfaí aistriú sásúil a dhéanamh ó scála aon 
fhoirgnimh sa chomharsanacht atá níos ísle. 

 
3. I gcás bloc árasán, ní mór aird faoi leith a thabhairt do láthair an spáis oscailte 

chomhchoiteann do na cónaitheoirí. Níor cheart go mbeadh na bloic ag plúchadh an spáis 
oscailte sin agus ba cheart iad a bheith leagtha amach ar bhealach ionas go mbeadh sé 
éasca cothabháil a dhéanamh orthu. Ba cheart limistéir ghréine iargúlta agus scáthú a 
sholáthar trí phlandaí a chur go stuama. Soláthrófar 15% d'oll-achar iomlán an láithreáin 
ar a laghad mar spás oscailte poiblí.  

 
4. Ba cheart briseadh a bheith sa pháirceáil do charranna trí phlandú agus/nó gnéithe 

dearaidh eile, agus ba cheart an pháirceáil a bheith suite in áit nach gcuireann isteach ar 
an leagan amach agus a bheidh áisiúil d'úsáideoirí ag an am céanna. Ní cheadófar ach 
amháin limistéir bheaga pháirceála, do chuairteoirí go príomha, idir an bloc agus teorainn 
an bhóthair. I gcás go mbeidh ligean suntasach i gceist leis an bhforbairt, ba cheart leagan 
amach páirceála nuálach a mholadh chun freastal ar pháirceáil mhéadaithe laistigh de 
chúirtealáiste an láithreáin. 

 
5. Féachfaidh Comhairle Contae na Mí tríd is tríd le haonaid árasáin a fháil atá níos mó ná na 

híoschaighdeáin atá leagtha amach in Sustainable Urban Housing: Design Standards for 
New Apartments (An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, 2007). Ní 
spreagfar forbairtí ina bhfuil aonaid a thagann leis na híoschaighdeáin agus sin amháin. 

 
6. Ba cheart go mbeadh mionsonraí sa ráiteas dearaidh maidir le comhlíonadh na gcaighdeán 

atá leagtha amach in Sustainable Urban Housing: Design Standards for New Apartments 
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(An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, 2007). Áireofar leis sin sonraí 
maidir leis na caighdeáin spáis a iarrtar sna Treoirlínte maidir le gach aonad agus an méid 
spáis a sholáthrófar i ngach aonad. Ba cheart go n-áireofaí an fhaisnéis sin in iarratais atá 
faoin tairseach le haghaidh ráiteas dearaidh mar chuid de shonraí an iarratais. 

 
7. Soláthrófar meascán aonad i scéimeanna i dtéarmaí dhearadh, mhéid agus chineálacha na 

n-aonad. 
 
11.2.2.4 Seirbhísí 
 
Go ginearálta, i gcás iarratas ar fhorbairtí tithíochta ilaonad ar thailte nach bhfuil seirbhísithe ná 
criosaithe, measfar na hiarratais sin a bheith róluath.  
 
I gcás go soláthraítear bonneagar uisce agus/nó séarachais ar bhonn príobháideach, comhlíonfaidh 
an cineál agus an dearadh na caighdeáin atá leagtha síos ag Comhairle Contae na Mí. Ba cheart 
foráil a dhéanamh i ndearadh na n-aonad le haghaidh monatóireacht aonair a dhéanamh ar ídiú 
seirbhísí uisce agus fuíolluisce. Ba cheart go gcloífeadh gach córas séarachais le pleanáil cheart 
agus le forbairt inbhuanaithe an cheantair agus le caighdeáin sláinte poiblí. Iarrfar ar scéimeanna 
aonair agus/nó ar ghrúpscéimeanna nascadh le scéim séarachais phoiblí nuair a sholáthrófar í. 
Spreagfar tithe cónaithe aonuaire príobháideacha nascadh le seirbhísí poiblí sa chás go bhfuil fáil 
orthu. 
 
Chun treoir a fháil maidir le seirbhísí a bhaineann le forbairtí cónaithe, ba cheart tagairt a 
dhéanamh do Recommendations for Site Development Works for Housing Areas (An Roinn 
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, 1998) (nó d’aon chaighdeáin agus reachtaíocht 
ábhartha eile den sórt sin a d'fhéadfaí a achtú). 
 
11.2.2.5 Saothar Ealaíne 
 
I dtograí d’fhorbairtí cónaithe ina mbeidh os cionn 75 aonad, déanfar saothair ealaíne poiblí a 
ionchorprú sa scéim fhoriomlán nó déanfar ranníocaíocht airgeadais don Údarás Áitiúil chun an 
píosa ealaíne poiblí a sholáthar d'fhonn fóntais na timpeallachta áitiúla a fheabhsú (féach BEARTAS 
SÓISIALTA 54, i gCaibidil 5, Straitéis Shóisialta). 
 
11.2.2.6 Ballaí Scéithe agus Teorainneacha 
 
Déanfar ballaí scéithe de bhrící/cloch/blocobair rindreáilte, 2.0 méadar ar airde agus arna dtógáil i 
gcomhréir le caighdeáin agus le rialacháin reatha a sholáthar chun spás oscailte poiblí a dhúnadh 
isteach agus i gcás go bhfuil teorainneacha na láithreán tí buailte go dlúth le bóithre, bealaí do 
choisithe nó le spásanna oscailte. Beidh caipín ar na ballaí agus ba cheart go mbeadh an dearadh 
agus an bhailchríoch comhsheasmhach le dearadh/bailchríoch dhearadh an tí. Ní cheadófar fál 
cuaillí agus sreinge nó painéal adhmaid. 
 
Caithfear mar an gcéanna le teorainneacha láithreán aonair ar fud forbairt cónaithe ar fad. Go 
ginearálta beidh ballaí nó fálta a bheidh 0.5 méadar ar airde sna teorainneacha tosaigh agus iad ag 
teacht le dearadh an tí. Ní mholfar de ghnáth gairdíní tosaigh le plean oscailte agus ní ghlacfar leo 
ach amháin i leaganacha amach nuálacha agus i gcás go bhfuil leibhéal ard sábháilteachta bainte 
amach. Ní cheadófar gairdíní plean oscailte ar phríomhbhóithre rochtana.  
 
11.2.2.7 Soláthar Páirceála 
 
Ba cheart páirceáil a sholáthar i gcomhréir leis na caighdeáin atá leagtha amach i rannán 11.9. 
Féadfar spásanna a sholáthar ar an láthair nó ar an tsráid. Spreagfar páirceáil ar an tsráid a bheidh 
deartha go hiomchuí ionas go n-éascófar méaduithe i ndlúis chónaithe ag suíomhanna oiriúnacha. 
Féadfar an pháirceáil sin a sholáthar mar limistéar nó mar bhá páirceála roinnte, agus féadfar í a 
chomhtháthú leis an bhforbairt iomlán, nó a sholáthar ar an tsráid sa chás go bhfuil forbairt déanta 
ar leithid bóithre go caighdeáin imleora. Go ginearálta, ní sholáthrófar níos mó ná 10-15 spás i 
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gcnuasach páirceála roinnte, ar mhaithe leis an taitneamhacht amhairc. Laistigh de limistéir 
páirceála grúpa, tabharfar aird ar infheictheacht carranna cónaitheoirí (óna gcuid tithe más féidir), 
ar áisiúlacht agus ar an ngá tionchar na páirceála grúpa a mhaolú trí thírdhreachú.  
 
I roinnt limistéar cónaithe níos sine, tá gairdíní beaga tosaigh agus bunghnéithe mar ráillí mar 
shaintréithe den scéim forbartha iomlán, agus i limistéir mar sin d’fhéadfaí nach gceadófaí páirceáil 
ar an suíomh ar aghaidh gairdíní/paitiónna. Ní mór tograí le haghaidh páirceáil eas-sráide a 
chothromú in aghaidh an mhéid taitneamhachta a chaillfear (ar bhonn amhairc agus fisiciúil) agus 
déanfar machnamh orthu i bhfianaise sreafaí tráchta agus páirceála sa chóngaracht.  
 
Is í an éifeacht iomlán a bheidh ag ballaí agus ráillí gairdíní tosaigh a bhaint ná go ndéanfar 
damáiste do dhreach sráideanna agus bóithre fo-uirbeacha. Nuair is féidir, i gcás spás tiomána 
isteach: 
 

 Níor cheart go mbeadh geataí ann a osclaíonn amach. 
 Ba cheart bealach isteach d'fheithiclí nach leithne an bealach ná 3 mhéadar a bheith ann. 
 Ba cheart limistéar de thalamh daingean a bheith acu (spás páirceála 2.5 m x 5 m). 
 Ba cheart an chothromaíocht a choinneáil mar ghairdín. 
 Ba cheart geataí, ballaí agus ráillí a dheisiú. 
 Ba cheart pábháil thréscaoilteach a úsáid ar mhaithe le draenáil inbhuanaithe. 

 
I gcás go bhfuil sé i gceist ag úinéirí tí in aice láimhe spás tiomána isteach a thógáil, is féidir úsáid 
níos éifeachtaí a bhaint as spás gairdín trí úsáid a bhaint as bealach isteach roinnte d'fheithiclí a 
fhreastalóidh ar an dá theach. Sa chás go mbaineann tograí le hoibreacha ar chosáin phoiblí, ní 
mór na hoibreacha a dhéanamh ar chostas an iarratasóra agus de réir shonraíocht na Comhairle. 
 
11.2.2.8 Ainmneacha na bhForbairtí Cónaithe 
 
Beidh logainmneacha áitiúla, go háirithe bailte fearainn nó ainmneacha áitiúla a léiríonn an 
tírdhreach, a chuid gnéithe, an cultúr agus/nó stair ina bhfuil an fhorbairt lonnaithe, le feiceáil in 
ainmneacha na bhforbairtí cónaithe agus na mbóithre, lena n-áirítear ainmneacha daoine stairiúla 
a bhfuil ceangal éigin acu leis an gceantar. Ceadóidh Comhairle Contae na Mí na hainmneacha a 
roghnófar sula seolfar aon fheachtas fógraíochta le haghaidh forbartha. Ba cheart ainmchláir a 
ghreamú de bhallaí agus d'fhoirgnimh in áit a mbeidh feiceáil mhaith orthu. D'fhonn cuidiú leis an 
bpobal agus le húdaráis phoist, tabharfar uimhreacha agus/nó ainmneacha do gach teach laistigh 
d'eastáit tithíochta nó i bhforbairtí móra sráide agus, nuair is féidir, beidh siad le feiceáil ón 
mbóthar os comhair an tí. Ba cheart ainmchláir sráide a chrochadh ar gach bóthar eastáit ag 
suíomh a bheidh le feiceáil go soiléir ag an té a bheidh ag tiomáint. Ba cheart, más féidir in aon 
chor é, iad a lonnú ag acomhail ionas go dtabharfaidh siad an oiread cúnaimh agus is féidir don 
tiománaí, don rothaí nó don choisí a bheidh ag dul thart.  
 
11.2.3 Síntí ar Árasán Teaghlaigh 
 
Glactar go hiondúil le tógáil árasán teaghlaigh, ar a dtugtar árasán muintire go minic, ina mbeidh 
duine den teaghlach ina c(h)ónaí, ar an gcoinníoll nach aonad scartha ar leith é, agus gur féidir 
rochtain dhíreach a sholáthar ar an gcuid eile den teach uaidh. Ní dhéanfar aon fhoroinnt bhuan 
den ghairdín/spás taitneamhachta príobháideach. Ní ligfear ar cíos an t-árasán, ní dhíolfar é ná ní 
aistreofar ar aon slí eile é, seachas mar chuid den mhaoin fhoriomlán, agus beidh sé ar ais mar 
chuid den teach bunaidh nuair nach mbeidh an duine den teaghlach á áitiú a thuilleadh. Ba cheart 
a chinntiú leis an dearadh go bhfuil an t-árasán ina chuid lárnach den phríomhaonad teaghaise a 
bheifear in ann a chomhtháthú le haghaidh úsáid teaghlaigh aonair agus go mbeidh cuma aonad 
teaghaise aonair air nuair a fhéachtar air ó radharc poiblí. 
 
11.2.4 Síntí 
 
Agus measúnú á dhéanamh ar iarratais ar shíneadh ar theach, beidh aird ag Comhairle Contae na 
Mí orthu seo a leanas:- 
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1. Beidh dearaí ardcháilíochta de dhíth le haghaidh síntí ina dtugtar urraim don teaghais 

reatha, agus a dhéanann é a chomhtháthú, maidir le hairde, scála, na hábhair a úsáidtear, 
an bhailchríoch, toisí na bhfuinneog srl. 

2. Méid agus cáilíocht an spáis oscailte phoiblí a bheadh fanta chun freastal ar an teach. 
3. Beidh díon claonta ag teastáil seachas ar shíntí aon stóir ar chúl tí. Ní cheadófar de ghnáth 

síntí le díon cothrom a bheidh le feiceáil ó limistéir phoiblí. 
4. An tionchar ar fhóntais na gcónaitheoirí in aice láimhe, i dtéarmaí solais agus 

príobháideachta. Ba cheart aird a thabhairt ionas nach bplúchfaidh an síneadh fuinneoga, 
clóis nó gairdíní ná gan aon fhuinneoga a bheith sna cliatháin rud a laghdódh 
príobháideacht na gcomharsan. 

5. An éifeacht ar an líne tógála tosaigh - ní cheadófar síntí de ghnáth a bhrisfidh an líne tógála 
tosaigh reatha. Is iondúil go gceadófar síneadh ar phóirse nach mbrisfidh go mór an líne 
tógála tosaigh. I gcás tithe sraithe nó leathscoite, ní cheadófar síntí a ghobann amach go 
mór thar an líne tógála tosaigh agus/nó ar feadh aghaidh iomlán an tí. 

6. I gcás síneadh aon stóir ar thaobh an tí, ba cheart an síneadh a choinneáil siar 150mm ar a 
laghad ó bhalla tosaigh reatha an tí chun cuma níos deise a thabhairt don teach ar an 
taobh amuigh. 

7. I roinnt cásanna ní mór bearna 1m a choimeád idir an síneadh agus na teaghaisí máguaird 
ionas nach mbeidh teaghaisí a bhí in ainm a bheith ina dtithe scoite ina dtithe sraithe. 

8. Níor chóir go gcuirfeadh síntí fuinneoga dormánta isteach ar phríomhghnéithe an dín reatha 
.i. níor chóir go mbrisfidís mullach nó línte sceimhle an dín. Ba chóir fuinneoga dormánta i 
bhfoirm boscaí a sheachaint. 

9. Ba cheart fuinneoga dormánta chun tosaigh a choinneáil siar trí chúrsa tíle ar a laghad ó na 
línte sceimhle agus iad cumhdaithe in ábhar a mheaitseálann an díon atá ann cheana. 

10. Ní mór do shíntí ar an taobh rochtain taoibh a choimeád ar chúl na maoine nuair is féidir. 
11. An cumas dóthain páirceála a sholáthar laistigh de chúirtealáiste an tí chónaithe. 
12. Ar láithreáin nach bhfuil aon chóras séarachais, i gcás go méadaítear sealbhaíocht 

fhéideartha an tí trí shíneadh a chur leis, ba chóir don iarratasóir a léiriú cé chomh maith is 
atá na saoráidí cóireála agus diúscartha séarachais.  

 
11.2.5 Gníomhaíochtaí Geilleagracha Bunaithe sa Bhaile 
 
Sainmhínítear gníomhaíocht gheilleagrach bunaithe sa bhaile mar ghníomhaíocht thráchtála ar an 
scála beag arna déanamh ag cónaitheoirí tí, rud atá fo-ordaithe le húsáid an tí mar aonad teaghais 
aonair agus ina n-áirítear obair ón mbaile. Aithníonn Comhairle Contae na Mí gur féidir le socruithe 
oibre den sórt sin oibriú chun leasa daoine aonair, teaghlach agus an phobail áitiúil chomh maith le 
rannchuidiú le patrúin úsáide talún níos inbhuanaithe tríd an ngá a bhíonn le comaitéireacht a 
laghdú. Ní chuirtear in aghaidh mionathruithe ar úsáid chun é sin a cheadú ar an gcoinníoll gur 
anuas ar an bpríomhúsáid cónaithe a bhíonn an úsáid féin, go leanann an t-iarratasóir ag cur faoi 
sa teach agus nach bhfuil aon tionchar tromchúiseach ag an úsáid ar fhóntais na dteaghaisí eile sa 
chomharsanacht.  
 
Agus measúnú á dhéanamh ar iarratais ar fhorbairtí a bhaineann le hobair ó bhaile, beidh aird ag 
Comhairle Contae na Mí ar na nithe seo a leanas: 
 Cineál agus méid na hoibre. 
 Na héifeachtaí a bheidh aici ar áititheoirí in aice láimhe, go háirithe ó thaobh uaireanta oibre 

de, torainn agus cur isteach ginearálta. 
 Na leibhéil tráchta a shamhlaítear a ghinfear leis an bhforbairt bheartaithe agus an éileamh 

méadaithe a d'fhéadfadh a bheith ar pháirceáil. 
 Socruithe chun bruscar a stóráil agus dramhaíl a bhailiú. 
 
Glactar leis go mbeifear i bhfabhar an chineáil seo úsáide i limistéir chónaithe. Mar sin féin, ní 
cheadófar úsáid den sórt sin in árasáin de ghnáth ach amháin i gcás aonad a bhfuil a ndoras féin 
acu agus a bhfuil rochtain orthu ó leibhéal na sráide.  
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11.2.6 Tithe Altranais 
 
Go ginearálta, ba cheart go mbeadh na saoráidí seo lonnaithe gar do raon saoráidí a bhfuil 
rochtain éasca orthu i mbailte agus i sráidbhailte áit ar féidir leis na cónaitheoirí rochtain níos 
éasca a fháil ar sheirbhísí áitiúla.  
 
Agus iarratais phleanála chun athrú úsáide a dhéanamh ar theaghais chónaithe nó ar fhoirgneamh 
eile chun teach altranais/cúraim do dhaoine aosta a dhéanamh de, ba cheart na cúinsí seo a 
leanas a bhreithniú: 
 

 Comhlíonadh na gcaighdeán atá leagtha síos sna Rialacháin um an Acht Sláinte 2007 
(Cúram agus Leas Cónaitheoirí in Ionaid Ainmnithe do Dhaoine Scothaosta), 2009 agus na 
Rialacháin um an Acht Sláinte 2007 (Cúram agus Leas Cónaitheoirí in Ionaid Ainmnithe do 
Dhaoine Scothaosta) (Leasú), 2010 (nó aon chaighdeáin agus reachtaíocht ábhartha eile a 
d’fhéadfaí a achtú). 

 An tionchar ar fhóntais mhaoine in aice láimhe; 
 Leordhóthanacht na páirceála eas-sráide; 
 Spás oscailte príobháideach oiriúnach; 
 Gaireacht do sheirbhísí agus do shaoráidí áitiúla, agus; 
 Méid agus scála na saoráide atá beartaithe – ní mór go mbeadh an scála oiriúnach don 

limistéar.   
 
Ní mór d'ailtire tírdhreacha cáilithe pleananna tírdhreachaithe cuimsitheacha a ullmhú agus cuirfear 
isteach iad ag céim an iarratais.  
 
 
11.3 Saoráidí Cúram Leanaí 
 
Éileoidh Comhairle Contae na Mí soláthar saoráidí cúram leanaí de chineál agus scála iomchuí in 
ionaid oiriúnacha ar fud an Chontae. Go sonrach, beidh forbairt saoráidí cúram leanaí de dhíth ag 
na suíomhanna seo a leanas de ghnáth: 

 I gceantair ina bhfuil fostaíocht chomhchruinnithe agus ionaid ghnó; 
 In ionaid chomharsanachta; 
 I mórfhorbairtí miondíola agus in ionaid trádstórála miondíola;  
 I scoileanna nó i mór-áiseanna oideachais;  
 Cóngarach do nóid iompair phoiblí; 
 I gceantair thuaithe inar féidir a léiriú go bhfuil gá sa cheantar áitiúil le saoráid den 

sórt sin faoi réir ag gnáthchritéir phleanála lena n-áirítear rochtain, giniúint tráchta 
agus comaoineacha comhshaoil 

 Laistigh d'fhorbairtí cónaithe nua agus reatha. Chuige sin, spreagfaidh Comhairle 
Contae na Mí soláthar saoráidí cúram leanaí ag teacht le moltaí le haghaidh 
forbairtí cónaithe nua. Go ginearálta, soláthrófar saoráid chúram leanaí amháin ina 
mbeidh áit do 20 leanbh le haghaidh gach 75 teaghais teaghlaigh. Spreagfaidh 
Comhairle Contae na Mí forbróirí forbairtí cónaithe nua dul i gcomhairle le Coiste 
Cúram Leanaí Chontae na Mí maidir le conas is fearr freastal ar riachtanais cúram 
leanaí an cheantair sin. 

 
Go ginearálta, is iad seo a leanas na fachtóirí nach mór smaoineamh orthu agus iarratas pleanála 
ar shaoráid chúram leanaí á chinneadh:   
 

1. Comhlíonadh na Rialachán um Chúram Leanaí (Seirbhísí Réamhscoile), (Uimh. 2) 2006 
agus na Rialachán um Chúram Leanaí (Seirbhísí Réamhscoile) (Uimh.2) (Leasú), 2006 (nó 
aon chaighdeáin agus reachtaíocht ábhartha eile a d’fhéadfaí a achtú). 

2. Oiriúnacht an láithreáin agus an fhoirgnimh. 
3. An cineál saoráide atá beartaithe (.i. cúram seisiúnach nó cúram lae iomláin) agus méid na 

saoráide sin. 
4. Na héifeachtaí a bheidh aici ar fhóntais na gcónaitheoirí sa chomharsanacht. 
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5. An fháil atá ar rochtain éasca ar iompar poiblí agus an fháil atá ar shocruithe sábháilte 
agus áisiúla chun leanaí a fhágáil ag na hionaid agus a phiocadh suas uathu, agus an fháil 
ar pháirceáil don fhoireann. 

6. Leordhóthanacht an chórais tráchta áitiúil agus na gnáthchoinníollacha tráchta áitiúla. 
7. Leordhóthanacht na limistéar súgartha faoin spéir, astu féin ó réimsí páirceála agus 

seirbhíse. 
8. Rochtain éasca do chách. 

 
Déanfaidh Comhairle Contae na Mí a machnamh ar thograí le haghaidh saoráidí cúram leanaí 
saincheaptha nó athchóirithe laistigh d'eastáit chónaithe, i gcás go bhfuil siad suite go hoiriúnach 
agus ar scála atá oiriúnach don cheantar. Déanfar iarratais ar shaoráidí cúram leanaí i gceantar 
cónaithe a mheas ar bhonn an tionchair a bheidh acu maidir le torann, an méid taitneamhachta 
cónaithe a chaillfear dá mbarr, giniúint tráchta agus cur isteach ginearálta. Is maoine scoite móra, 
ag an mbealach isteach chuig eastáit tithíochta nó gar dó, agus a bhfuil páirceáil eas-sráide ag 
gabháil leo, na maoine is fearr le hathchóiriú. Féadfar láithreáin eile a bhreithniú i gcás tograí a 
chloífidh le critéir phleanála chearta. 
 
 
11.4 Áiseanna Oideachais 
 
Cloífidh láithreáin a bheidh ag teastáil le haghaidh scoileanna leis na ceanglais in The Provision of 
Schools and the Planning System A Code of Practice for Planning Authorities, an Roinn Oideachais 
agus Scileanna, agus an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil (An Roinn Oideachais 
agus Scileanna, agus an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, 2008). Cloífear leis an 
treoir-dhoiciméad teicniúil TGD-027 (nó aon doiciméad nuashonraithe den sórt sin) maidir le 
láithreáin a aithint agus measúnú oiriúnachta a dhéanamh orthu maidir le hiarbhunscoileanna agus 
cloífear leis an treoir-dhoiciméad TGD-025 (nó aon doiciméad nuashonraithe den sórt sin) maidir le 
bunscoileanna.   
 
 
11.5 Saoráidí Spóirt 
 
Éascófar tograí forbartha le haghaidh spóirt lena mbainfear úsáid as mótarfheithiclí, aerárthaí nó 
arm tine nuair a chomhlíonfar na critéir seo a leanas: 

 Ní chuirfear isteach go míchuí ar chónaitheoirí áitiúla;  
 Ní chuirfear isteach go míchuí ar bheostoc feirme ná ar an bhfiadhúlra; 
 Ní rachfar i gcoimhlint le taitneamhacht na limistéar a úsáidtear le haghaidh caitheamh 

aimsire neamhfhoirmiúil, agus; 
 Tá an leibhéal torainn thimpeallaigh i limistéar na forbartha beartaithe ard cheana féin 

agus ní bheidh ceannas ag an torann is dóigh a dhéanfar de bharr na gníomhaíochta nua.   
 
Ach amháin nuair a d'fhéadfadh baint a bheith ag tionchair an torainn nó an chur isteach le leas 
cáilitheach/leas caomhantais i láithreán Natura 2000, féadfaidh an Chomhairle i gcásanna áirithe a 
mheas go bhfuil sé iomchuí cead sealadach a bhronnadh chun deis a thabhairt measúnú níos 
iomláine a dhéanamh ar thionchar bheidh ag leibhéil torainn agus ag aon chur isteach nó núis a 
d’fhéadfadh a bheith ann. 
 
 
11.6 Coimpléacsanna Comhtháite don Turasóireacht Tuaithe  
 
Agus measúnú á dhéanamh ar fhorbairt de chineál ionaid saoire, beidh aird ag Comhairle Contae 
na Mí orthu seo a leanas: 
 
 Tugtar aitheantas agus cosaint d'ionchas agus do shaintréithe riachtanacha cháilíochtaí 

amhairc an tírdhreacha tuaithe. (Féach Aguisín 7 Measúnacht ar Nádúr an Tírdhreacha); 
 An tionchar ar láithreáin Natura 2000, ar Limistéir Oidhreachta Náisiúnta agus ar láithreáin 

éiceolaíochta eile;  
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 Tugtar cosaint do cháilíochtaí oidhreachta na diméinte agus d'ionchas na bhfoirgneamh 
oidhreachta agus a suíomh; 

 Aithnítear an gá atá le rochtain phoiblí agus ionchorpraítear é sin isteach sa togra; 
 An gá atá lena chinntiú nach gcuirfidh tograí den sórt sin isteach ar aon cheart slí nó ar aon 

bhealach siúil; 
 Cuirtear bearta bainistíochta tráchta cearta i bhfeidhm i gcás ócáidí móra; agus; 
 Déantar foráil cheart d'ábhar imní comhshaoil eile a bhaineann le bainistiú dramhaíola. 

 
 
11.7 Forbairt Miondíola 
 
Rannchuideoidh soláthar forbairt miondíola nua sa Mhí i gcomhréir le Straitéis Miondíola an 
Chontae chun aidhmeanna na straitéise lárnaí agus na straitéise geilleagraí a bhaint amach. 
 
11.7.1  Ginearálta 
 
Éilíonn Comhairle Contae na Mí go ngabhfadh bearta sonracha le tograí le haghaidh mórionad 
miondíola amhail ionaid siopadóireachta agus asraonta miondíola d'fhonn aghaidh a thabhairt ar 
na nithe seo a leanas: 
 
 Cumas an togra seirbhísiú leordhóthanach a dhéanamh maidir le páirceáil, iompar poiblí agus 

rochtain agus saoráidí do choisithe agus do rothaithe; 
 Spás maith a chruthú do choisithe ar scála iomchuí, agus an spás sin a dhúnadh isteach; 
 Meascán maith úsáidí chun gníomhaíocht agus slándáil éighníomhach a mhéadú, go háirithe sa 

tráthnóna; 
 Soláthar, laistigh de dhearadh foriomlán an ionaid, saoráidí poiblí amhail saoráidí cúram leanaí, 

leithris, ionaid chomhairle, teileafóin phoiblí, srl; 
 Troscán sráide a sholáthar agus a dhearadh lena n-áirítear ealaín phoiblí, teileafóin, suíocháin, 

boscaí bruscair, srl, agus; 
 Úsáidí cónaithe a sholáthar mar chuid lárnach den ionad, d'fhonn gníomhaíocht an tráthnóna 

agus slándáil an ionaid a mhéadú. 
 
Ba chóir do dhearadh agus do leagan amach foirgneamh, lena n-áirítear ábhair, graifítí agus 
cineálacha eile loitiméireachta a dhíspreagadh. Níor cheart go mbeadh limistéir seirbhíse le feiceáil 
ó limistéir chónaithe agus choisithe máguaird. Ba cheart go mbeadh cur crann agus tírdhreachú 
mar chuid de dhearadh foriomlán an ionaid, agus ní mór d’ailtire tírdhreacha láncháilithe na 
pleananna ina leith sin a ullmhú.  
 
Ina theannta sin, ní mheasfar de ghnáth sciatha slándála a tharraingítear anuas nó cinn 
sheachtracha i bhforbairt miondíola i limistéir lárnacha agus i gcás go meastar go bhfuil soláthar 
sciath tábhachtach, breithneofar sciatha seachtracha pollta agus cúlsolais nó sciatha inmheánacha 
tréshoilseacha.  
 
Ba cheart d'iarratasóirí na nithe seo a leanas a chinntiú: 
 Ba cheart go léireodh forbairt inlíonta carachtar ailtireachta na timpeallachta i dtéarmaí airde, 

mórdhlúthaithe, ábhar agus dearaidh. 
 I gcásanna ina gceadaítear páirceáil, iarrfar leagan amach slachtmhar.  
 
Ní mór d’ionaid siopadóireachta cloí leis na caighdeáin dearaidh uirbigh is airde. Ní mór a chinntiú 
sa dearadh go ndéanfar comhtháthú ar an ionad beartaithe leis an tsráid-dreach ina mbeidh sé 
lonnaithe, agus go gcuirfidh sé leis, nó go mbeidh sé i gcomhréir le creatlach dearaidh uirbigh 
mionsonraithe.  
 
Ba chóir a thabhairt ar aird go bhfuiltear ag súil go bhfoilseofar Treoirlínte ón Roinn Comhshaoil, 
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil go luath ina bhfuil mionsonraí maidir le dea-chleachtas i réimse na 
forbartha miondíola agus an dearaidh uirbigh. 
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11.8  Forbairtí Tráchtála Eile 
 
11.8.1 Forbairt Thionsclaíoch, Oifige, Trádstórála agus Ionad Gnó 
 
Ba cheart tríd is tríd go mbeadh forbairt thionsclaíoch, oifige, trádstórála agus ionad gnó suite i 
lonnaíochtaí nó in aice le lonnaíochtaí ina bhfuil bonneagar curtha ar fáil, ina bhfuil an fhorbairt in 
ann comhtháthú úsáide talún agus iompair a éascú de réir phrionsabail na forbartha inbhuanaithe. 
Beidh ar fhorbairtí molta ar láithreáin úrnua íoscheanglais dearaidh a chomhlíonadh maidir le 
suíomh, leagan amach, bailchríocha, rochtain, cur crann agus tírdhreachú, cóireáil teorann, 
soláthar uisce, draenáil, agus diúscairt eisiltigh. Ina theannta sin, coinneofar dóthain spáis laistigh 
de chúirtealáiste an láithreáin le haghaidh charranna na bhfostaithe agus na gcuairteoirí go léir 
agus chun feithiclí a luchtú agus a dhíluchtú. Beidh dóthain rochtana cúil ar áitribh ghnó. 
Soláthrófar dóthain stórais scéithe ar an láithreán le haghaidh amhábhar, dramhtháirgí agus earraí 
críochnaithe.  
 
Teastóidh caighdeán ard deartha, bailchríche, leagain amach agus tírdhreacha le haghaidh forbairtí 
tionsclaíocha, oifige, trádstórála agus ionad gnó. Ní mór d'ailtire tírdhreacha cáilithe pleananna 
tírdhreachaithe cuimsitheacha a ullmhú agus cuirfear isteach iad ag céim an iarratais. Ba chóir an 
bonneagar glas reatha a aithint ag na chéad chéimeanna den phróiseas pleanála agus ba chóir go 
mbeadh sé mar threoir i ndearadh leagan amach iomchuí láithreáin a léirítear sa phlean 
tírdhreacha.  
 
I gcás go nginfí méid mór tráchta HGV de bharr tograí le haghaidh na gcineálacha seo forbairtí, ní 
bheidh siad lonnaithe áit a spreagfaidís gluaiseacht tráchta den sórt sin trí limistéir chónaithe. Tá 
sé riachtanach go dtabharfaí dóthain spáis do gach aonad tionsclaíoch/trádstórála chun earraí a 
luchtú agus a dhíluchtú, lena n-áirítear breoslaí, i limistéar nach bhfuil ar an mbóthar poiblí agus, 
más féidir é ar chor ar bith, atá taobh thiar den líne tógála.  
 
I gcás forbartha ina bhfuil dhá fhoirgneamh thionsclaíocha/trádstórála nó níos mó, beidh gá le 
dearadh uilíoch le haghaidh sconsaí teorann, próifílí dín agus línte tógála. D'fhéadfaí spásanna 
páirceála do charranna a áireamh i limistéir idir an foirgneamh agus teorainn an bhóthair, ar an 
gcoinníoll go n-ionchorprófaí scéim tírdhreachaithe inghlactha.  
 
Ba chóir go léireofaí i bhforbairtí tionsclaíocha, oifige, trádstórála agus ionad gnó dreach dheas 
mar gheall ar chrainn a bheith curtha timpeall orthu, comharthaíocht a bheith deartha go 
cúramach, spás stórála a bheith sciathaithe agus spás neamhfheiceálach luchtaithe agus páirceála 
a bheith timpeall orthu. Soláthrófar aonaid ar mhéideanna éagsúla chun freastal ar na riachtanais 
dhifriúla a d'fhéadfadh a bheith ag áititheoirí. 
 
Tá deiseanna forbartha ann freisin do chúrsaí fiontair sa réimse athchúrsála dramhaíola agus sa 
réimse caomhnaithe. Beidh sonraí maidir leis na gníomhaíochtaí beartaithe de dhíth ar Chomhairle 
Contae na Mí agus maidir leis na bealaí atáthar chun eisiltigh, torann, solas, dramhaíl sholadach 
agus astuithe gásacha ó na gníomhaíochtaí a rialú mar aon le bearta feabhsaithe mar chuid 
d'iarratas pleanála.  
 
Spreagfaidh Comhairle Contae na Mí forbairt oifige thar an gcuntar a bheith lonnaithe i lár an 
bhaile nó an tsráidbhaile. Spreagfaidh Comhairle Contae na Mí úsáid a bhaint as urláir uachtaracha 
atá folamh nó nach n-úsáidtear mórán le haghaidh forbairt oifige. Lasmuigh de lár 
bailte/sráidbhaile, ní bhreithneofar iarratais ar fhorbairtí oifige de ghnáth laistigh den ionad 
tionsclaíoch agus gnó, ach amháin ar thalamh atá criosaithe go cuí. Beidh ar gach forbairt oifige 
nua lasmuigh den lár baile/sráidbhaile 10% de spás oscailte ar a laghad a sholáthar. I gcás go 
bhfuil oifigí beartaithe ar thailte atá criosaithe le haghaidh tionscail, beidh ar fhorbairt den sórt sin 
10% de spás oscailte ar a laghad a sholáthar. 
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Agus measúnú á dhéanamh ar iarratas ar fhorbairt, féachfaidh Comhairle Contae na Mí ar 
bhuntáistí na forbartha i gcoinne an tionchair a bheidh aici ar an gcomhshaol. Breithneofar iarratais 
ar fhorbairtí tionsclaíocha, oifige, trádstórála agus ionad gnó agus aird orthu seo a leanas:- 
 

 Criosú limistéir: breathnófar go fabhrach ar fhorbairtí ina gcuid criosanna iomchuí agus 
aird ar na cuspóirí criosaithe. 

 
 Dlús: In ionaid i lár bailte, d'fhonn forbairt ceantair ghnó chomhdhlúite a spreagadh agus a 

éascú, agus d'fhonn mórdhlúthú agus airdí foirgneamh inmhianaithe a bhaint amach, is 
gnách go mbeidh cóimheas ceapaí de 1.5 agus cumhdach láithreáin de 70% i gceist. 
Anuas air sin, ionas go nglacfar le forbairt, ní fhéadfaidh sí dochar a dhéanamh d'fhóntais 
maoine atá in aice léi agus ní mór di soláthar iomchuí a thaispeáint le haghaidh rochtana, 
páirceála, stórála agus spáis chun díluchtú a dhéanamh agus le haghaidh aerchúrsaíochta. 
Is é an cumhdach láithreáin táscach le haghaidh forbairt thionsclaíoch/thráchtála ar 
láithreáin úrnua ná cumhdach 50% mura dtugann saintréithe deartha na scéime, úsáidí 
molta agus bainistíocht soghluaisteachta/plean taistil le fios go dtacaítear le cumhdach 
láithreáin a bheadh níos airde.  

 
 Dearadh foirgneamh/struchtúr ar an láthair: Beidh Comhairle Contae na Mí ag iarraidh 

caighdeán ard deartha le haghaidh forbairtí nua tionsclaíocha, oifige, trádstórála agus 
ionad gnó. In eastáit thionsclaíocha reatha, beidh ar fhorbairtí nua cloí le téama 
ailtireachta foriomlán lena chinntiú go mbeidh aonfhoirmeacht agus comhordú i gceist. 

 
 Airde: Níor chóir go mbeadh airde na bhfoirgneamh níos mó ná mar a theastóidh chun an 

gnó a chur ar bun agus ba chóir go gcuirfí úsáidí talún, carachtar agus fóntais an limistéir 
san áireamh leis. 

 
 Úsáid: Cineál agus scála na n-oibríochtaí. Ba chóir sonraí iomlána maidir leis an úsáid 

bheartaithe, lena n-áirítear na próisis thionsclaíocha lena mbaineann, aon ábhar 
tocsaineach, ceimiceáin nó tuaslagóirí a úsáidfear a chur isteach chuig Comhairle Contae 
na Mí. 

 
 Uaireanta oibríochta: Go háirithe nuair atá an fhorbairt bheartaithe lonnaithe gar do 

limistéir chónaithe. 
 

 Seirbhísí: Seirbhísí imleora a bheith ar fáil chun freastal ar an bhforbairt - uisce, séarachas, 
srl. 

 
 Rochtain: Giniúint tráchta, rochtain agus sábháilteacht ar bhóithre. Ceadófar pointe 

rochtana amháin d'fheithiclí go ginearálta chun freastal ar an bhforbairt le leithead 
carrbhealaigh íosta de 7.5 méadar le cosán a bheith 2 mhéadar ar leithead ar gach aon 
taobh. Ní mór limistéir chasta leordhóthanacha a sholáthar laistigh de chúirtealáiste an 
láithreáin mura n-aontaítear socruithe malartacha sásúla le Comhairle Contae na Mí. 

 
 Páirceáil: Soláthar feidhmiúil páirceála (páirceáil d’fhoireann agus do chuairteoirí, limistéir 

luchtaithe/díluchtaithe srl) i gcomhréir le caighdeáin páirceála feithiclí Chomhairle Contae 
na Mí.  

 
 Stóráil: Déanfar an stóráil sheachtrach go léir lena n-áirítear stóráil bruscair, tancanna ola, 

srl a sciathadh ar bhonn amhairc ó na limistéir phoiblí agus beidh dóthain sciathaithe ann 
trí fhálú nó ballaí nach lú ná 2 mhéadar ar airde. 

 
 Stóráil breosla agus dramhaíola: Teastaíonn moltaí maidir leis an áit ar chóir dramhaíl a 

stóráil ar an láthair agus diúscairt dramhaíola. Ba cheart go mbeadh na moltaí i gcomhréir 
leis an bplean bainistíochta dramhaíola infheidhme do limistéar feidhmiúil na Comhairle. Ba 
cheart gach tanc stórála ola agus ceimiceán os cionn leibhéal na talún a bhundú go maith 
ionas nach mbeidh aon doirteadh astu. 
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 Láimhseáil teorann agus tírdhreachú: Ba cheart go ngabhfadh suirbhé maidir leis an 

bhfásra reatha ar an láithreán leis na moltaí agus scéim tírdhreacha oiriúnach ina 
n-úsáidtear speiceas dúchasach chun an fhorbairt a sciathadh ó limistéir phoiblí. Ba cheart 
crainn agus fálta sceach atá ann cheana a choinneáil nuair is féidir. Beidh gach beart 
slándála i gcomhréir le dearadh foriomlán forbartha. 

 
 Ba chóir an tionchar ó shoilsiú agus ó thorann a thagann ó láithreáin a íoslaghdú. 

D'fhéadfadh staidéar mionsonraithe a bheith de dhíth sula gcuirtear tús le forbairt in 
áiteanna íogaire (m.sh. tithe cónaithe cóngaracha, teach altranais srl) chun cuntas a 
thabhairt ar an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag an bhforbairt agus ar bhearta 
maolaithe.  

 
 Iarrfaidh an Chomhairle ar fhorbairtí móra tráchtála nua os cionn 10,000 méadar cearnach 

saothair ealaíne poiblí a ionchorprú isteach sa scéim fhoriomlán nó ranníocaíocht 
airgeadais a dhéanamh don Údarás Áitiúil chun an píosa ealaíne poiblí a sholáthar d'fhonn 
fóntais na timpeallachta áitiúla a fheabhsú (féach BEARTAS: SÓISIALTA 54 i gCaibidil 5, 
Straitéis Shóisialta). 

 
 Ba cheart go léireodh forbairt inlíonta carachtar ailtireachta na timpeallachta i dtéarmaí 

airde, mórdhlúthaithe, ábhar agus dearaidh. 
 
 I gcásanna ina gceadaítear páirceáil sráide iarrfar leagan amach slachtmhar ina ndéanfar 

tírdhreachú agus/nó sciathadh a ionchorprú. 
 

 Beidh soláthar páirceála do rothair de dhíth, nuair is iomchuí, chun cuairteoirí agus 
fostaithe a éascú. I gcás go soláthraítear páirceáil rothair d'fhostaithe, déanfar soláthar le 
haghaidh dóthain saoráidí coimhdeacha, ina n-áireofar cithfholcadáin agus spás stórála 
taisceadán.  

 
 Níl sé i gceist srian míchuí a chur ar fhéidearthachtaí deartha nuálacha aonair agus 

déanfaidh Comhairle Contae na Mí iarracht freastal orthu sin, nuair is iomchuí.  
 

 I gcás forbairtí molta (nó grúpaí forbairtí atá lonnaithe i ngaireacht dá chéile) a 
tharraingeodh líon mór tráchta, d'fhéadfadh ullmhú agus cur isteach plean bainistíochta 
soghluaisteachta a bheith de dhíth mar chuid den iarratas. Tugtar treoir in Aguisín 17 
maidir le cineál agus scála na bhforbairtí óna dteastóidh plean bainistíochta 
soghluaisteachta a chur isteach agus an fhoirm agus an t-ábhar a bheidh riachtanach sna 
doiciméid seo. 
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11.9 Caighdeáin do Pháirceáil Carranna   
Úsáid Talún - Cónaitheach Spásanna do Charranna 
Teaghaisí 2 in aghaidh na teaghaise traidisiúnta 

Árasáin 
1.25 in aghaidh aonad 1 & 2 sheomra codlata  
2 in aghaidh aonad 3 - 4 sheomra codlata 
I ngach cás, 1 spás cuairteora in aghaidh 4 árasán 

Cóiríocht Óstáin (gan beáir, seomraí ócáide, srl 
san áireamh) 1 in aghaidh an tseomra codlata 

Leaba & Bricfeasta / Teach Aíochta 1 in aghaidh an tseomra codlata 
Cóiríocht Móstáin 1 in aghaidh an tseomra codlata 

Cóiríocht Brú 1 in aghaidh an tseomra codlata nó 1 in aghaidh gach 10 
leaba 

Iostas féinfhreastail 1 in aghaidh an aonaid 
Institiúidí 1 in aghaidh an fhostaí 
Úsáid Talún - Fostaíocht 
Tionscal Déantúsaíochta 1 in aghaidh 50 méadar cearnach d’oll-achar urláir 
Trádstóráil 1 in aghaidh 100 méadar cearnach d’oll-achar urláir 

Oifigí 

1 in aghaidh 25 méadar cearnach d’oll-achar urláir. I 
gcás gur mó an t-achar urláir ná 1,000 méadar cearnach 
den oll-achar urláir, 1 spás in aghaidh 50 méadar 
cearnach den oll-achar urláir. 

Úsáid Talún - Tráchtáil 

Miondíol Bia  

1 in aghaidh 20 méadar cearnach d'oll-achar urláir. I 
gcás gur mó ná 1,000 méadar cearnach d'oll-achar an 
urláir achar an urláir, 1 spás in aghaidh 14 mhéadar 
cearnach d'oll-achar urláir. 

Miondíol nach mbaineann le Bia 1 in aghaidh 20 méadar cearnach d'oll-achar urláir. 
Trádstóráil Miondíola 1 in aghaidh 20 méadar cearnach d’oll-achar urláir 
Íoc is Iompair 1 in aghaidh 50 méadar cearnach d’oll-achar urláir 
Bainc 1 in aghaidh 20 méadar cearnach d’oll-achar urláir 
Bialanna 1 in aghaidh 5 mhéadar cearnach den limistéar bia 
Beáir, Tolglanna, Seomraí Feidhme lena n-áirítear 
spásanna den sórt sin in óstáin 1 in aghaidh 4 mhéadar cearnach de limistéar poiblí 

Club Oíche / Halla Damhsa 1 in aghaidh 4 mhéadar cearnach de limistéar poiblí 
Garáistí Seirbhíse Le socrú ag Comhairle Contae na Mí 
Asraonta Miondíola laistigh de Gharáistí Seirbhíse 1 in aghaidh 10 méadar cearnach den achar urláir iomlán 
Úsáid Talún - Saoráidí Sláinte agus Oideachais 
Ospidéil 1 in aghaidh na leapa 
Lialanna 2 in aghaidh an tseomra comhairleoireachta 

Tithe Altranais 1 in aghaidh gach 3 leaba agus spás amháin in aghaidh 
an fhostaí 

Scoileanna 3 in aghaidh an tseomra ranga 

Coláistí/Institiúidí Tríú Leibhéal 
Le socrú ag Comhairle Contae na Mí. I gcás gur mó oll-
achar an urláir ná 2,500 méadar cearnach, 1 spás in 
aghaidh 2 foirne agus 1 spás in aghaidh 15 mhac léinn. 

Úsáid Talún - Saoráidí Pobail 
Áiteanna adhartha poiblí 1 in aghaidh gach 4 shuíochán 
Leabharlanna 1 in aghaidh 20 méadar cearnach d’oll-achar urláir 
Foirgnimh Chultúrtha Le socrú ag Comhairle Contae na Mí 

Creiseanna 1 in aghaidh an fhostaí & limistéar tuirlingthe tiomnaithe 
1 in aghaidh gach 5 leanaí 

Pictiúrlanna/Téatar 
1 in aghaidh gach 3 shuíochán. I gcás gur mó oll-achar 
an urláir ná 1000 méadar cearnach, 1 spás in aghaidh 5 
shuíochán. 

Tithe Tórraimh 1 in aghaidh 5 mhéadar cearnach d'oll-achar urláir 
Ionaid Phobail / Hallaí 1 in aghaidh 5 mhéadar cearnach d'oll-achar urláir 
Úsáid Talún - Saoráidí Spóirt 
Clubanna Spóirt – lena n-áirítear linnte snámha, 
cúirteanna leadóige srl. 

2 in aghaidh na cúirte, 5 in aghaidh 100 méadar 
cearnach 

Cúrsaí Gailf/ Galf Dhá Mhaide 3 in aghaidh an phoill 

Galf raoin 1 in aghaidh 2m de bhunlíne/in aghaidh an ghaiste cibé 
acu is lú 
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Cúirteanna Babhlála 5 in aghaidh an lána 

Staidiamaí 1 in aghaidh gach 3 shuíochán. Os cionn 1,500 suíochán, 
1 spás in aghaidh 15 shuíochán. 

Nótaí 
1. I gcás aon úsáidí sonracha nach bhfuil liostaithe sa tábla thuas, sonróidh Comhairle Contae 

na Mí a cuid ceanglais maidir le páirceáil. 
 
2. Cuirfear na caighdeáin pháirceála thuas i bhfeidhm faoi rogha Chomhairle Contae na Mí i 

mbailte agus i sráidbhailte an Chontae faoin tuath agus aird ar infhaighteacht agus ar 
leordhóthanacht páirceála ar an tsráid, páirceála eas-sráide reatha nó molta chun freastal 
ar an bhforbairt agus stádas an bhaile/tsráidbhaile laistigh de struchtúr lonnaíochta na Mí. 

 
3. Tá caighdeáin pháirceála do dhaoine nach cónaithigh iad leagtha síos mar chaighdeáin 

"uasta". 
 

4. Cuirfear saoráidí páirceála ar fáil do thiománaithe maolghluaiste agus a gcuid feithiclí ar an 
ráta ginearálta 2 in aghaidh 100 spás, beidh spásanna den sórt sin gar do phointí iontrála 
na bhfoirgneamh molta. 

 
5. Ba chóir bánna páirceála imleora a sholáthar laistigh de theorainneacha limistéir phoiblí na 

limistéar cónaithe d'fhonn aghaidh a thabhairt ar riachtanais an phobail. 
 

 
11.9.1 Luchtú agus Díluchtú 
 
Anuas ar na gnáthcheanglais pháirceála, d'fhéadfadh spásanna páirceála seirbhíse a bheith de 
dhíth le haghaidh carranna nó feithiclí eile atá riachtanach chun an gnó nó foirgneamh áirithe a 
rith, m.sh. seachadadh agus bailiú earraí.  I ngach mórfhorbairt thionsclaíoch/tráchtála, iarrfar ar 
fhorbróirí saoráidí luchtaithe agus díluchtaithe a sholáthar a bheidh sách maith chun freastal ar an 
éileamh is dóigh a bheidh ar fhorbairt den sórt sin.  Beidh saoráidí luchtaithe eas-sráide deartha 
chun na ceanglais seo a leanas a chomhlíonadh: 
 

 Ní bheidh gach spás a theastóidh níos lú ná 3.7m ar leithead, 6m ar fhad agus 4.3m ar 
airde gan spás tiomána agus ionramháilte san áireamh agus beidh siad lonnaithe go 
hiomlán ar an láithreán ar a bhfuil freastal á dhéanamh. 

 Féadfaidh spásanna luchtaithe a bheith cumhdaithe laistigh de struchtúr agus ní mór dóibh 
a bheith cumhdaithe má tá siad lonnaithe i bhfoisceacht 15m de chúirtealáiste na 
cónaitheachta áit a mbaintear úsáid as an spás go minic san oíche. 

 Beidh bealaí rochtana iomchuí ar shráid nó ar bhóthar chomh maith le spás ionramháilte 
leormhaith. 

 Beidh oscailtí na gcabhsán ag teorainn na sráide 6 mhéadar ar leithead ar a mhéid agus 
3.6 méadar ar a laghad. 

 
Soláthrófar saoráidí luchtaithe agus coinneofar iad chomh fada is a bheidh úsáid á baint as na 
saoráidí lenar dearadh iad.  Ní laghdófar a líon tar éis iad a bheith curtha ar fáil agus tógfaidh 
úinéir nó urraitheoir na n-úsáidí faoi leith gach réamhchúram réasúnach lena chinntiú go mbeidh 
na saoráidí riachtanacha ar fáil do na feithiclí seachadta agus bailithe a bhfuil na háiseanna 
deartha le freastal a dhéanamh orthu. 
 
Mar sin féin, féadfaidh Comhairle Contae na Mí ceanglais na saoráidí luchtaithe agus díluchtaithe a 
mhionathrú in aon chás ar leith nuair a dhealraítear go mbeadh sé chun leasa phleanáil chuí agus 
fhorbairt inbhuanaithe an cheantair a leithéid a dhéanamh. 
 
11.9.2 Páirceáil Rothar 
 
Soláthrófar saoráidí páirceála slána do rothair i bhforbairtí nua oifige, cónaithe, agus miondíola 
agus i bhforbairtí giniúna fostaíochta. Soláthrófar racaí rothar i ngach cás ina measann Comhairle 
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Contae na Mí go bhfuil páirceáil rothar ag teastáil. Ba cheart go mbeadh saoráidí den sórt sin i 
bhfoisceacht 25 méadar de cheann scríbe i gcás páirceáil ghearrthéarmach, (siopaí) agus i 
bhfoisceacht 50 méadar i gcás páirceáil fhadtéarmach (scoil, coláiste agus oifig). Beidh líon na 
seastán a theastóidh cothrom le haon trian de líon na spásanna cairr a theastóidh le haghaidh na 
forbartha, faoi réir ag seastán amháin ar a laghad. 
 
I gcás carrchlóis ilstóracha, beidh gach saoráid do rothair suite ar leibhéal na talún agus scartha 
amach ó thrácht feithiclí. Ba cheart go mbeadh bealach isteach agus bealaí amach faoi leith ag 
rothaithe freisin ag an gcarrchlós. 
 
Ba cheart go mbeadh saoráidí páirceála do rothair lonnaithe go háisiúil, slán, éasca le húsáid, 
soilsithe go maith agus marcáilte go maith. Ba cheart smaoineamh ar shaoráidí a bhfuil cosaint acu 
ón aimsir nuair is iomchuí. Ina theannta sin, ba cheart páirceáil a lonnú laistigh de limistéar ina 
bhfuil daoine, atá maoirsithe go maith, agus á fhaire ag córas CCTV nuair is féidir. Beidh foscadh 
ón aimsir ag gach raca rothar fadtéarmach (níos mó ná trí uair an chloig).   
 
11.9.3 Seirbhísí Tacsaí 
 
Ba cheart go léireofaí soláthar riachtanach limistéar bailithe agus tuirlingthe in iarratais phleanála 
ar fhorbairtí tráchtála agus ar fhorbairtí eile ina n-úsáidtear seirbhísí tacsaí. 
 
 
11.10 Stáisiúin Seirbhíse Peitril 
 
Iarrfar ar stáisiúin líonta peitril nua agus ar stáisiúin reatha atá athchóirithe caighdeán ard de 
dhearadh foriomlán agus leagan amach ailtireachta a bheith acu chun timpeallacht shlachtmhar a 
chinntiú, timpeallacht atá comhtháite lena bhfuil thart timpeall ar an stáisiún agus a 
chomhlánaíonn agus a fheabhsaíonn é.  
 
Comhlíonfaidh tograí le haghaidh stáisiún líonta peitril na ceanglais atá in Design Manual for Roads 
and Bridges (An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta) chomh maith leis na Rialacháin um Shubstaintí 
Contúirteacha (Stórais Pheitriliam Mhiondíola agus Phríobháideacha) (Leasú) 1979 go dtí 2010 (nó 
aon chaighdeáin agus reachtaíocht ábhartha eile is féidir a achtú) agus Taisteal Níos Cliste. Ba 
chóir go mbreithneofaí i dtograí le haghaidh stáisiún peitril an baol a bhaineann le héilliú 
hidreacarbón ar láithreáin Natura 2000 agus screamhuisce. Ba chóir aird ar leith a thabhairt don 
Phlean um Bainistíocht Abhantraí.  
 
Féadfar úsáidí miondíola coimhdeacha a cheadú, ach ag féachaint don tionchar a bheidh ag úsáidí 
miondíola scálaithe iomarcacha ar ionaid mhiondíola uirbeacha bhunaithe agus ar chúinsí 
sábháilteachta agus tráchta, beidh sé mar cheangal nach mbeidh aon chomhpháirt mhiondíola níos 
mó ná 100 méadar cearnach de limistéar miondíola.  
 
Agus measúnú á dhéanamh ar iarratais phleanála aonair le haghaidh stáisiún seirbhíse peitril nua 
nó athchóirithe, beidh feidhm leis na caighdeáin seo a leanas, nuair is iomchuí.  
 
11.10.1 Dearadh & Leagan Amach 
 

 Soláthrófar éadan 30 méadar ar a laghad taobh istigh de chrios ina bhfuil teorainn luais 60 
km/uair (40 míle san uair) agus caithfear an t-éadan sin a choinneáil glan ó aon struchtúr 
(seachas sconsa teorann) i gcás doimhneachta nach lú ná 4.5 méadar ó theorainn an 
bhóthair den láithreán. 

 Ní mór do gach stáisiún líonta peitril nua a bheith leagtha amach ar bhealach go mbeifear 
in ann feithiclí a athbhreoslú, agus iad in ann fanacht le breosla a fháil, glan ar an mbóthar 
in aice leo. Ba chóir go mbeadh na bealaí rochtana deartha chun an léargas is fearr a 
thabhairt ar an mbóthar agus ón mbóthar. 

 Ceadófar i leagan amach stáisiún líonta peitril nua nó athfhorbartha rochtain shábháilte do 
thancaeir seachadta (cábán agus leantóir) suas go dtí 15.25 méadar ar fad, agus 
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soláthrófar dóthain limistéir den bhóthar chun na feithiclí sin a pháirceáil gan bac a chur ar 
rochtain ar phumpaí fad is atá breosla á thabhairt chomh fada le stáisiúin líonta peitril. 

 Beidh scála na bhfoirgneamh a bheidh istigh i stáisiún líonta peitril bainteach le scála, 
carachtar agus foirm na struchtúr in aice láimhe lena chinntiú go mbeidh forbairt 
tharraingteach ann a chomhtháthaíonn lena timpeallacht agus a chomhlánaíonn í. 

 Lonnófar saoráidí níocháin carranna agus carrfholúis ionas nach gcuirfidh siad isteach ar 
fhóntais cónaithe ná ar úsáidí talún eile atá íogair. 

 Ní mór tírdhreachú a dhéanamh, lena n-áirítear cur crann nó tor agus sciathadh oiriúnach, 
chun fóntais an limistéir máguaird a chosaint agus dreach na forbartha a fheabhsú. 
Ullmhóidh ailtire tírdhreacha láncháilithe scéim tírdhreacha chuimsitheach agus cuirfear 
isteach í mar chuid den iarratas pleanála. Úsáidfear speicis dhúchasacha neamhionracha 
más féidir é i dtírdhreachú. 

 Beidh dromchla na réamhchúirte grádaithe, beidh dromchla biotúmain nó ábhair oiriúnaigh 
eile uirthi agus beidh sí draenáilte chun sástachta Chomhairle Contae na Mí. Beidh gaiste 
peitril feistithe mar chuid den chóras draenála uisce dromchla. Déanfar soláthar le 
haghaidh bruscar agus fuíollábhar a stóráil agus fáil réidh leis. 

11.10.2 Suíomh 
 

 Ní mór tríd is tríd go mbeadh saoráidí den sórt sin lonnaithe taobh istigh de na limistéir ina 
bhfuil teorainn luais 60 km/uair agus 50 km/uair agus ní cheadófar iad san áit a mbeidh 
tionchar acu ar mhaoine in aice láimhe nó in áit ina bhféadfaí bac a chur ar shreafaí 
tráchta dá mbarr. 

 Ní cheadófar stáisiúin seirbhíse peitril go ginearálta in aice le limistéir chónaithe, mura 
féidir a léiriú go soiléir nach ndéanfar damáiste suntasach d'fhóntais chónaithe mar gheall 
ar chúinsí amhail torann, bac ó thaobh amhairc de, comaoineacha sábháilteachta nó mar 
gheall ar mhúch nó ar bholaithe. Beidh teorainn le huaireanta oibríochta i limistéir 
chónaithe. 

 
11.10.3 Fógraí 
 

 Ní mór an gnáth-dhearadh corparáideach a mhionathrú de réir mar a éilítear le cúinsí 
áitiúla. 

 Ba chóir go mbeadh teorainn le líon na gcomharthaí agus na ndearaí ionas go mbeidh siad 
tríd is tríd ina gcuid de na foirgnimh nó de struchtúir eile ar an láithreán. 

 Ní cheadófar aon chomharthaí d'aon chineál a leagan ar chosáin, ar chiumhaiseanna féir 
nó ar aon chuid de bhóthar poiblí. Ní leagfar aon fhógraí ná aon struchtúir cibé sealadach 
ná buan ar an réamhchúirt a d'fhéadfadh cur isteach ar línte amhairc tiománaithe a 
bheadh ag dul isteach / amach as an láithreán. 

 Ní cheadófar iomadú comharthaí, brat agus stiallbhratacha soilsithe agus nach bhfuil 
soilsithe toisc go mbíonn tranglam ann dá mbarr agus go mbaineann siad ó fhóntais 
amhairc an cheantair. 

 
11.10.4 Soilsiú 
 
Ba cheart go mbeadh soilsiú réamhchúirte lena n-áirítear soilsiú ceannbhrait teoranta dó sin atá 
riachtanach le haghaidh feidhmiú sábháilte stáisiúin líonta peitril. Ba cheart úsáid soilsiú ardleibhéil 
atá cumhachtach a sheachaint nuair is féidir agus níor chóir go gcuirfeadh sé isteach ar áitribh in 
aice láimhe, ná dallrú, guais nó mearbhall a chur ar úsáideoirí bóithre poiblí. Ba cheart gach soilsiú 
seachtrach a bheith faoi chomhal agus é a chlaonadh ón mbóthar poiblí chun guais tráchta a 
sheachaint.  
 
11.11 Fógraíocht 
 
Aithníonn Comhairle Contae na Mí an ról atá ag fógraíocht atá dea-lonnaithe agus deartha go 
báúil, cibé ceangailte d'fhoirgneamh nó ina saorsheasamh, chun cur le carachtar agus le beogacht 
na limistéar tráchtála, go háirithe san oíche. Mar sin féin, bíodh sé mar gheall ar dhearadh, ar 
scála, láthair, leathadh nó saincheisteanna coimhdeacha amhail cineál soilsithe, tá sé de chumas 
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ag fógraíocht díobháil thromchúiseach a dhéanamh do cháilíochtaí amhairc ceantair agus, ar 
uairibh, tá fógraíocht in ann a bheith ina guais ar thiománaithe mar go gcuirtear mearbhall orthu. 
Féachfaidh Comhairle Contae na Mí le fáil réidh le fógraí den sórt sin agus ní cheadóidh sí ach 
fógraí a úsáidtear go híogair agus go báúil agus a fheabhsaíonn cruth agus beogacht ceantair.  
 
Beidh sé mar chuspóir ag Comhairle Contae na Mí fógraíocht a theorannú do limistéir thráchtála 
ina bhfuil sé mar ghné cheana féin agus tiocfaidh na comaoineacha seo a leanas chun cinn laistigh 
de limistéir den sórt sin: 
 

 Níor cheart go mbeadh méid agus scála na gcomharthaí i gcoimhlint le struchtúir reatha sa 
cheantar. 

 Ní ghlactar le struchtúir fógraíochta tráchtála ar an scála mór ar fhoirgnimh nó gar 
d'fhoirgnimh a bhfuil tábhacht ailtireachta nó stairiúil ag baint leo, i bpáirceanna, i Limistéir 
Chaomhantais Ailtireachta agus i limistéir ina bhfuil taitneamhacht mhór. 

 Ní cheadófar comharthaí má bhíonn siad in iomaíocht le comharthaí bóthair nó má 
chuireann siad sábháilteacht ar bhóithre i mbaol ar aon slí eile. 

 Cuirfear in aghaidh comharthaí saorsheasaimh de ghnáth. 
 Níor chóir go gcuirfeadh comharthaí isteach ar fhuinneoga ná ar ghnéithe aghaidhe eile 

agus níor chóir go mbeidís ag gobadh amach os cionn na spéirlíne. 
 
Is cuid de ghníomhaíocht siopadóireachta tráchtála a nglactar léi iad struchtúir fógraíochta, agus 
mar sin is iondúil go gceadaítear iad in ionaid tráchtála. Cuirfear rialuithe i bhfeidhm chun tranglam 
a chosc i ngach suíomh. Ba chóir teorainn a chur leis an líon comharthaí a chuirtear ar 
fhoirgneamh i limistéir den sórt sin agus níor chóir go mbeadh aon chomhartha rófheiceálach nó ar 
mhalairt méide le haghaidh foirgnimh. Ba chóir go mbeadh an dearadh simplí agus baint aige le 
gnéithe an fhoirgnimh amhail cóiriú na bhfuinneog, coirnisí, stiallchúrsaí, srl. Nuair is féidir é, ba 
cheart go mbeadh an comhartha mar chuid lárnach de dhearadh ingearchló an fhoirgnimh. Cosúil 
le dearadh aghaidh siopa, iarrfaidh Comhairle Contae na Mí ar leasanna tráchtála, go háirithe ar 
shiopaí sraithe, srian a chur ar úsáid a gcuid fógraíochta d'íomhá chorparáideach nuair a mheastar 
go bhfuil an fhógraíocht sin rócheannasach. 
 
Go ginearálta, úsáidfear na critéir seo a leanas nuair a bheidh iarratais ar chomharthaíocht á 
measúnú: 
 

1. Ní bhreithneofar comharthaí ach amháin nuair is féidir "riachtanas" fógraíochta a léiriú.  Sa 
chomhthéacs seo baineann an téarma "riachtanas" leis na riachtanais atá ag an bpobal atá 
ag taisteal agus ní leis an bhfonn atá ar an iarratasóir an oiread fógraíochta agus is féidir a 
dhéanamh. Déanfar measúnú ar gach riachtanas den sórt sin ar a thuillteanas féin. Maidir 
le hinstitiúidí poiblí, cinnfidh Comhairle Contae na Mí an gá atá le comharthaí treo. 

 
2. Is comharthaí méar eolais an cineál struchtúir fógraíochta roghnaithe. Ní mholfar struchtúir 

fógraíochta eile mura féidir "riachtanas" a léiriú ina leith. 
 

3. Diúltófar d'iarratais ar struchtúir fógraíochta i gcás go bhféadfadh guais tráchta teacht 
chun cinn dá mbarr. Go ginearálta, ní cheadófar struchtúir fógraíochta ag timpealláin, ag 
acomhail a bhfuil soilse tráchta orthu, ag suíomhanna ina gcuireann siad bac ar línte 
amhairc, ina dtéann siad in iomaíocht le comharthaí eile tráchta, nuair a chuireann siad 
mearbhall ar úsáideoirí bóithre nó nuair a chuireann siad sábháilteacht tráchta i mbaol.   

 
4. Ní cheadófar go hiondúil iarratais ar struchtúir fógraíochta ar bhealaí náisiúnta agus ar 

bhóithre isteach chuig bailte agus sráidbhailte seachas láithreacha turasóireachta a bhfuil 
tábhacht náisiúnta nó réigiúnach leo. Caithfear toiliú scríofa an Údaráis um Bóithre 
Náisiúnta a fháil le haghaidh gach comharthaíochta den sórt sin, nuair is iomchuí. 

 
5. Coinneofar líon na struchtúr fógraíochta le haghaidh aon áitreabh amháin chomh híseal 

agus is féidir agus de ghnáth beidh teorainn dhá struchtúr i gceist sa cheantar áitiúil. I 
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gcásanna eisceachtúla féadfar an t-uasmhéid sin a shárú faoi lánrogha Chomhairle Contae 
na Mí. 

 
6. Beidh líon na struchtúr fógraíochta a cheadófar ar aon chuaille amháin teoranta go docht 

ag Comhairle Contae na Mí. I gcás roinnt iarratas ar struchtúir fógraíochta ag aon suíomh 
faoi leith, tabharfar tús áite d'iarratasóirí faofa bunaithe ar thús freastail ar an gceann is 
túisce. 

 
7. Comhlíonfaidh iarratais ar struchtúir fógraíochta na ceanglais atá in Traffic Signs Manual 

arna fhoilsiú ag an Roinn Comhshaoil agus in Policy on the Provision of Tourist and Leisure 
Signage on National Roads arna fhoilsiú ag an Údarás um Bóithre Náisiúnta (nó aon 
chaighdeáin nó reachtaíocht ábhartha eile is féidir a achtú). Beidh gach litreoireacht, lógó 
agus siombail faoi réir cheadú Chomhairle Contae na Mí. Go ginearálta, roghnófar gnáth-
chúlra donn agus litreoireacht gheal a úsáid. 

 
8. Ní úsáidfear comharthaí teachtaireachta éagsúla leictreonacha, ar a dtugtar "Comharthaí 

VMS" de ghnáth, ach amháin i ngníomhaíochtaí oibreacha bóthair, i bhfaisnéis maidir le 
guaiseacha nó mar chuid de phlean bainistíochta tráchta imeachtaí ceadaithe. Beidh 
réamh-thoiliú i scríbhinn ó Chomhairle Contae na Mí ag teastáil sula ndéanfar 
comharthaíocht den sórt sin a shuiteáil agus a úsáid.  

 
 
 
11.11.1 Mórchláir Fógraíochta 
 
Bíonn mórchláir fógraíochta, lena n-áirítear comharthaí trí theachtaireacht agus comharthaí 
tríthoiseacha, a bhíonn suite go míchuí ar cheann de na gnéithe is feiceálaí de gach cineál 
fógraíochta faoin spéir. Braitheann siad ar mhéid, ar scála agus ar shuíomh chun tionchar a imirt, 
agus mar sin is minic iad díobhálach do charachtar an cheantair ina bhfuil siad lonnaithe agus i 
roinnt cásanna tarlaíonn guais tráchta dá mbarr. Mar sin féin, cabhraíonn siad chun suíomhanna 
tréigthe nó suíomhanna atá imithe i léig ar feitheamh ar athfhorbairt a sciathadh, i gcúinsí áirithe.  
 
Tá sé de nós anseo in Éirinn le roinnt blianta anuas leantóirí nó nithe soghluaiste eile a bhfuil 
fógraí marcáilte orthu a pháirceáil i bpáirceanna le taobh bóithre. Is féidir le fógraí den sórt sin 
dochar a dhéanamh d'fhóntais amhairc an cheantair, iad a bheith ina nguais tráchta trí 
thiománaithe a chur ar seachrán agus d'fhéadfadh tionchar a bheith acu freisin ar bhithéagsúlacht. 
I gcás nach bhfuil cead pleanála ag fógraí den sórt sin, tógfaidh Comhairle Contae na Mí gníomh 
forfheidhmiúcháin iomchuí. Déanfar an tionchar diúltach a d'fhéadfadh a bheith ag forbairt den 
sórt sin a chur san áireamh nuair a bheifear i mbun measúnaithe ar iarratais le haghaidh forbartha 
den sórt sin. 
 

 Ní cheadófar mórchláir fógraíochta faoin spéir i gcás go mbainfidh siad de cháilíocht 
amhairc suímh ina bhfuil déanmhas cosanta. 

 I ngach cás eile, beidh sé tábhachtach aird a thabhairt ar an tionchar amhairc a bheadh ag 
mórchlár fógraíochta molta agus an baol go dtarlóidh guais tráchta mar gheall air. 

 Caithfidh baint a bheith ag scála na bpainéal taispeána le scála na bhfoirgneamh agus na 
sráideanna ina bhfuil siad lonnaithe.  

 I gcás go moltar mórchláir shoilsithe, breithneofar an éifeacht a bheidh acu ar an tsráid-
dreach nuair a bhíonn sé dorcha agus ar fhóntais an cheantair. 

 Féadfaidh painéil taispeána a bheith mar chuid den sciathadh amhairc timpeall ar 
láithreáin tógála nó ar shuíomhanna atá ar feitheamh athfhorbartha. I gcásanna den sórt 
sin, breithneofar ceadanna sealadacha i gcás go bhfuil painéil ar mhéid iomchuí mar chuid 
lárnach den chóireáil teorann foriomlán agus nach gcuimsítear leo níos mó ná leath 
d'achar dromchla iomlán cóireála den sórt sin. 

 Mar riail ghinearálta, beidh teorainn le ceadanna pleanála d'fhógraíocht faoin spéir go dtí 
trí bliana ar a mhéid ar an gcéad dul síos, ionas go mbeidh Comhairle Contae na Mí in ann 
an cás a athbhreithniú i bhfianaise cúinsí athraithe ag deireadh na tréimhse sin. 
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 Is cúinse ábhartha a bheidh i líon agus scála na mórchlár gar don láithreán.  
 
11.11.2 Comharthaí Méar Eolais 
 
B'fhéidir go gcaithfí ceadúnas nó cead pleanála a fháil ó Chomhairle Contae na Mí chun comharthaí 
méar eolais a chrochadh agus ní mór do na comharthaí sin cloí leo seo a leanas: 
   

 Breithneofar comharthaí treo le haghaidh mórionad turasóireachta agus chun críche pobail 
ach ní cheadófar fógraíocht a dhéanamh ar tháirgí. 

 Ní mór do chomharthaí a bheith ar mhéid agus ar dhath caighdeánach. 
 Ní cheadófar comharthaí a chuireann isteach ar chomharthaí treo an Údaráis Áitiúil nó a 

chuireann le tranglam amhairc.  
 

11.11.3 Scáthláin Bhus mar Scáthláin Fógraíochta 
 
Agus í i mbun measúnaithe ar iarratais i gcomhair scáthlán bus, beidh aird ag Comhairle Contae na 
Mí ar chúinsí áirithe an cháis, amhail suíomh, scála agus an cineál fógraíochta atá molta agus an 
tionchar a bheidh aige ar fhóntais an cheantair agus ar an tsráid-dreach.  Ní mór a bheith 
cúramach faoi shuíomh na scáthlán agus na bpainéal fógraíochta a bhíonn ceangailte dóibh ionas 
nach gcuirfear bac ar an gcosán poiblí, ar chomharthaí tráchta, ar rochtain coisithe agus 
cathaoireacha rothaí agus ar iontrálacha d'fheithiclí. 
 
Toisc go bhfuil sé i gceist tús áite a thabhairt d'iompar poiblí, níl aon cheist faoi go bhfuiltear ag 
iarraidh soláthar leordhóthanach de scáthláin bhus a chur ar fáil. Mar sin féin, bíonn 
drochthionchar amhairc ag baint le scáthláin atá deartha go dona ar a bhfuil i bhfad an iomarca 
fógraíochta. Ní mór a bheith cúramach le suíomh na scáthlán ionas nach gcuirfear bac ar an 
gcosán poiblí, agus ar iontrálacha do choisithe agus d'fheithiclí.  
 
11.11.4 Comharthaíocht Shoilsithe 
 
Cuireann comharthaí soilsithe in áiteanna iomchuí faisnéis agus dath ar fáil sa bhailedhreach nuair 
a thiteann an oíche.  Beidh feidhm leis na treoirlínte seo a leanas: 
 
 Ba cheart na cineálacha comharthaí soilsithe, neonfheadáin/litreacha atá soilsithe go haonair 

taobh istigh nó taobh amuigh, a chinneadh trí dhearadh an fhoirgnimh agus suíomh an 
fhoirgnimh a chur san áireamh. 

 Ba cheart go mbeadh dearadh comhartha shoilsithe báúil don fhoirgneamh ar a mbeidh sé ar 
taispeáint. Níor cheart go gcuirfeadh sé bac ar ghnéithe ailtireachta mar coirnisí agus oscailtí 
fuinneoige sa cheantar.  Ar fhoirgnimh nua, ba cheart go mbeidís mar chuid den bhundearadh. 

 Déanfar cruth an fhoirgnimh nuair nach mbeidh sé soilsithe a chur san áireamh. 
 Spéirlínte: i gcás comharthaí ag gobadh amach ar aon bhealach os cionn leibhéal uchtbhalla 

foirgnimh nó a bhíonn le feiceáil ar na spéirlínte, meastar iad a bheith inlochtaithe i 
bprionsabal agus ní cheadófar iad dá réir. 

 Ní ghlactar go hiondúil le soilsiú feadánach neon. 
 Líon na gcomharthaí soilsithe sa cheantar. 
 
Má mholtar soilsiú seachtrach, soláthrófar doiciméid ina léireofar go soiléir nach ndéanfadh an 
meath nó dallrú ó shoilsiú dá leithéid dochar mór do thrácht coisithe agus feithiclí nó do mhaoine 
cóngaracha. Laghdófar an doirteadh solais agus an truailliú solais sa chomhshaol mórthimpeall trí 
dhearadh an tsoilsithe sheachtraigh. I gcás go meastar comharthaí soilsithe a bheith inghlactha, 
roghnófar na comharthaí sin a fhaigheann a gcumhacht ó fhuinneamh na gréine. 
 
 
11.12 Teileachumarsáid 
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Tá córas teileachumarsáide éifeachtúil tábhachtach ó thaobh fhorbairt an gheilleagair de. Mar sin 
féin, agus í ag breithniú na gceanglas maidir le suíomh, déanfaidh Comhairle Contae na Mí na 
fachtóirí seo a leanas a bhfuil cuntas orthu in Telecommunications Antennae and Support 
Structures Guidelines for Planning Authorities (An Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil, 1996) a 
chur san áireamh. 
 
Ba chóir go léireofaí i dtograí le haghaidh suiteálacha teileachumarsáide neamhspleácha go 
ndearna an forbróir iarrachtaí réasúnta comhroinnt le húsáideoirí reatha nó le láithreáin 
bheartaithe gar don chrann beartaithe. Ní roghnófar suiteálacha teileachumarsáide neamhspleácha 
go ginearálta i limistéir chónaithe, ná ar thalamh ina bhféadfadh srian nó cosc a bheith ar fhorbairt 
ar chúiseanna fóntais nó i gcodanna de lár an bhaile a bhfuil tábhacht ailtireachta ag baint leo. 
 
Ba cheart aeróga teileachumarsáide a bheith suite i dtreo is go laghdófaí leo gach bac amhairc 
diúltach ar an gceantar mórthimpeall, go háirithe ar thírdhreacha nó ar shráid-dreacha atá íogair. 
Is eastáit tionsclaíochta nó limistéir atá criosaithe le haghaidh úsáid thionsclaíoch nó limistéir atá 
forbartha cheana le haghaidh áirgiúlachtaí, an láthair roghnaithe le haghaidh aeróga 
teileachumarsáide. 
 
I gcás tograí nach gcloíonn leis an méid thuas, ní mór Comhairle Contae na Mí a shásamh go bhfuil 
tábhacht straitéiseach leis an tsuiteáil má táthar chun cead a bhronnadh.  
 
I gceantair thuaithe, ba chóir nuair is féidir crainn teileachumarsáide a chur i bhfáschoillte foraoise 
ar an gcoinníoll nach mbeadh aon rud i mbealach na haeróige. Beidh ar an bhforbróir sraith crann 
a choinneáil timpeall an láithreáin, agus ní ghearrfar na crainn sin fad is a bheith an crann 
teileachumarsáide ann le comhaontú an úinéara i scríbhinn. I limistéir nach bhfuil aon fhoraois 
iontu, d'fhéadfadh an tionchar amhairc a laghdú de bheagán trí dhearadh stuama, agus trí thor, 
crainn dhúchasacha srl. a chur mar sciathadh agus mar chúlra. I gcás ina bhfuil crainn 
teileachumarsáide suite i limistéir ardtaitneamhachta nó i dtírdhreacha ar luach eisceachtúil nó ar 
ardluach, a bhfuil tábhacht idirnáisiúnta nó náisiúnta leo nó atá an-íogair mar a thugtar le fios sa 
Mheasúnú ar Shaintréithriú an Tírdhreacha (Caibidil 9 & Aguisín 7), glacfar leis go dteastóidh 
'Tuarascáil Tionchair Tírdhreacha' d'fhonn measúnú ceart a dhéanamh ar thionchar amhairc an 
struchtúir ar an gceantar. Breithneofar crainn ionadacha (bhuaircíneacha) in imthosca den sórt sin.  
 
Is fearr úsáid a bhaint i gcónaí as foirgnimh arda nó as struchtúir atá ann cheana seachas 
struchtúr tacaíochta neamhspleách a thógáil le haghaidh aeróige. Ba cheart struchtúir tacaíochta a 
choinneáil chomh híseal agus is féidir ach a bheith cinnte go n-oibreoidh siad i gceart, agus ba 
cheart aon chuaille amháin (nó roinnt cuaillí) a bheadh iontu seachas struchtúr cliathach nó 
cearnógach, seachas mura bhfuil dearadh soiléir agus / nó simplí ag na struchtúir sin nó go 
measann Comhairle Contae na Mí go bhfuil ardcháilíocht dearadh dealbhóireachta ag baint leo. 
Spreagfar suiteálacha a roinnt (struchtúir tacaíochta aeróg) nuair a mheasfar go mbeidh laghdú sa 
tionchar amhairc ar an tírdhreach nó ar an tsráid-dreach dá bharr.  
 
D'fhonn measúnú na dtograí forbartha a éascú chun aeróga agus struchtúir tacaíochta a chur suas, 
iarrfar an méid seo a leanas ar iarratasóirí/forbróirí/oibreoirí: 
 

a) A léiriú go bhfuil siad ag cloí lena bhfuil in Telecommunications Antennae and Support 
Structures – Guidelines for Planning Authorities arna eisiúint ag an Roinn Comhshaoil in 
Iúil 1996 agus/nó le leasuithe dá éis, leis an Code of Practice on Sharing of Radio Sites 
arna eisiúint ag an gCoimisiún um Rialáil Cumarsáide agus foilseacháin eile den sórt sin de 
réir mar atá ábhartha sa chás seo.  

b) Bonn cirt mionsonraithe a chur isteach maidir leis an ngá atá leis an bhforbairt áirithe ag 
an suíomh atá molta i gcomhthéacs phleananna foriomlána na n-oibreoirí líonra a fhorbairt 
i gContae na Mí; 

c) A thabhairt le fios cé na suíomhanna nó láithreáin eile sa Chontae a breithníodh agus 
léarscáil a áireamh ina dtaispeántar suíomh na struchtúr teileachumarsáide ar fad atá 
cheana ann (cibé á n-oibriú ag an iarratasóir nó ag cuideachta atá in iomaíocht leis) i 
bhfoisceacht ga 1km den láithreán beartaithe; 
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d) Fianaise maidir le comhairliúcháin a chur isteach, más ann dóibh, le haon oibreoirí eile 
maidir le láithreáin agus/nó struchtúir tacaíochta a roinnt; 

e) Tograí a chur isteach chun tionchar amhairc na forbartha molta a mhaolú lena n-áirítear 
bóithre isteach, cuaillí agus struchtúir bhreise a thógáil, agus; 

f) Ráiteas comhlíontachta le Treoirlínte an International Radiation Protection Association 
(IRPA) (Health Physics, Im. 54, Uimh. 1 (Ean.) 1988) nó lena choibhéis, an 
Réamhchaighdeán Eorpach 50166-2 atá faoi réir na socruithe ceadúnaithe leis an Roinn 
Iompair, Fuinnimh agus Cumarsáide agus fianaise a chur isteach go gcomhlíonann suiteáil 
den chineál a bhfuil iarratas déanta uirthi na Treoirlínte thuas. 

 
 
11.13 Talmhaíocht 
 
11.13.1 Foirgnimh & Struchtúir Thalmhaíochta 
 
Ba cheart go léireofaí urraim don timpeallacht tuaithe i ndearadh, i scála agus i leagan amach na 
bhfoirgneamh talmhaíochta, agus nuair is féidir, go gcuirfidís feabhas ar an timpeallacht sin. 
 
I limistéir atá íogair ó thaobh amhairc, féachfaidh an Chomhairle le foirgnimh a ghrúpáil le chéile 
agus a lonnú ar bhealach iomchuí, agus beidh sí ag iarraidh go n-úsáidfí ábhair sheachtracha 
chomhchuí chun an cur isteach ar an tírdhreach a choinneáil chomh híseal agus is féidir. Tá 
cumhdaigh dhorcha, go mór mór dath dorcha donn, liath, glas agus dearg níos oiriúnaí le haghaidh 
foirgneamh feirme, agus ba chóir go mbeadh an díon níos dorcha ná na ballaí. 
 
Ba chóir go gcomhlíonfaidh forbairtí na Rialacháin um Dhea-Chleachtais Talmhaíochta. 
 
11.13.2 Forbairtí Muclaigh 
 
Beidh forbairtí nua muclaigh ina bhfuil níos mó ná 3,000 aonad muc (1 ál banbh = 10.aonad muc, 
1 mhuc = 1 aonad muc) suite más féidir 5 km ar a laghad ó ionaid daonra reatha ina bhfuil os 
cionn 200 duine. Breithneofar na nithe seo a leanas: 
 

1. Nuair a mheasann Comhairle Contae na Mí go bhfuil gá leis, soláthrófar gléasra cóireála le 
haghaidh forbairtí muclaigh; 

2. Léireoidh an forbróir go bhfuil dóthain talún ar fáil le haghaidh leathadh talún; 
3. Beidh aird ag rialuithe bainistíochta maidir le sciodar a leathadh orthu seo a leanas: 

 Rátaí leata bunaithe ar mheasúnú ar na tailte atá i gceist; 
 Acmhainn na dtancanna stórála ina mbeidh díol stórála 6 mhí ar a laghad i rith an 

gheimhridh; 
 An tráth a ndéantar an leathadh; 
 An fad ó shruthchúrsaí, agus beidh sé 30 m ar a laghad i ngach cás; 
 An fad ó thithe agus ó fhoirgnimh phoiblí, agus beidh fad 100m ar a laghad i 

gceist seachas le toiliú an úinéara. 
 

4. Beidh sé mar réamhriachtanas i gcás forbairtí muclaigh leathadh banda nó instealladh 
ithreach a dhéanamh ar gach sciodar. Ní cheadófar leathadh sciodair le steallphlátaí. Ní 
mór úsáid a bhaint as mascoibreáin bolaidh le linn leathadh sciodair i bhforbairtí iomchuí; 

5. I gcás go bhfuil foinse eile seachas an soláthar uisce poiblí á húsáid mar fhoinse soláthair 
uisce, sásóidh an t-iarratasóir Comhairle Contae na Mí maidir le leordhóthanacht na foinse; 

6. Ba cheart d'fhorbairtí beartaithe a bheith lonnaithe sách fada ó fhoinsí uisce óil. Leis sin 
beidh ar iarratasóirí a léiriú go bhfuil siad ag cloí le caighdeáin agus le rialacháin atá 
infheidhme tráth a ndéantar measúnú ar an iarratas.  

7. Ba cheart go mbeadh aird faoi leith i dtograí ar an mbaol go bhféadfadh éifeachtaí 
suntasacha a bheith acu ar láithreáin Natura 2000. 

 
11.13.3 Rialú ar Thruailliú 
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Éileoidh an Chomhairle go gcomhlíonfaidh forbairtí talmhaíochta gach rialachán ábhartha maidir le 
truailliú agus dramhaíl clós feirme. 
 
Feidhmeoidh an Chomhairle a cumhachtaí faoi na hAchtanna um Pleanáil agus faoin Acht Rialtais 
Áitiúil (Truailliú Uisce) lena chinntiú nach dtarlóidh truailliú sruthchúrsaí mar gheall ar fhorbairtí 
talmhaíochta, agus cuirfear ceanglais na bPleananna um Bainistíocht Abhantraí ábhartha san 
áireamh. Iarrfar ar fhorbairtí nua talmhaíochta agus ar fhorbairtí reatha a chinntiú go mbailítear 
gach eisilteach, lena n-áirítear rith chun srutha i gclóis, agus go stóráiltear é taobh istigh de 
theorainneacha na forbartha. 
 
Nuair a dhéanfar measúnú ar leordhóthanacht na saoráidí láimhseála eisiltigh, breithneofar orthu 
seo a leanas mar dhramhaíl shalach: 

1. Sciodar; 
2. Uisce salach a ritheann chun srutha; 
3. Fuíollábhar bainne; 
4. Eisilteach sadhlais, agus; 
5. Carn aoiligh 

 
 
11.14 An Tionscal Eastóscach agus Ábhar Tógála 
 
Aithníonn an Chomhairle an tábhacht atá leis an tionscal eastóscach do shaol geilleagrach an 
Chontae, agus an tábhacht atá leis mar fhoinse luachmhar fostaíochta i gcodanna den Chontae. 
Níor chóir go mbeadh éifeacht thromchúiseach ag forbairtí eastóscacha ar cháilíochtaí comhshaoil, 
turasóireachta, cónaithe ná ar an bpobal áitiúil nó ar aon úsáidí talún reatha atá cóngarach sa 
cheantar, ná ar láithreáin Natura 2000 nó ar aon speicis nó gnáthóga faoi chosaint. Ina theannta 
sin, féachfaidh an Chomhairle le limistéir ina bhfuil leas geolaíoch nó geomoirfeolaíoch, chomh 
maith le huiscígh thábhachtacha, gnéithe seandálaíochta tábhachtacha agus Limistéir Oidhreachta 
Nádúrtha a chosaint ó fhorbairt mhíchuí. 
 
Rialófar na cineálacha forbartha a bheidh ar bun i limistéir ina bhfuil sé cruthaithe go bhfuil sil-
leagain eastóscacha nó ina bhféadfaidís a bheith ar mhaithe le pleanáil cheart agus forbairt 
inbhuanaithe. I limistéir den sórt sin, ní cheadófar ach forbairt a bheidh comhoiriúnach le 
gníomhaíochtaí mianadóireachta nó cairéalaithe i limistéir atá á n-úsáid chun na cuspóirí sin nó is 
dóigh a úsáidfear chun na cuspóirí sin. I gcúinsí iomchuí féachfaidh an Chomhairle le sil-leagain 
mianraí a thabhairt slán ó fhorbairt bhuan a chuirfeadh cosc nó bac ar a n-eastóscadh ina dhiaidh 
sin. 
 
Caithfear mianraí a iompar ar bhóithre poiblí ar shlí nach gcuirfidh isteach ar úsáideoirí eile bóithre. 
Ba cheart go mbeadh rochtain mhaith ag oibreacha eastóscacha den sórt sin ar an líonra bóithre 
náisiúnta agus/nó réigiúnacha. Mar chuid d’aon chead a bhronnfar, éileoidh an Chomhairle go 
n-íocfaí ranníoc i dtreo feabhas a chur ar bhóithre poiblí atá ag freastal ar fhorbairt eastóscach 
bheartaithe agus/nó reatha a meastar iad gan a bheith sách leathan, sách ailínithe nó sách maith ó 
thaobh struchtúir de chun méid agus meáchan na n-ualaí beartaithe atá riachtanach chun freastal 
go sábháilte ar thrácht den sórt sin. Diúltófar don togra i gcás nach féidir feabhsúcháin a 
dhéanamh. 
 
Ba cheart claiseanna ídithe a athshlánú agus úsáidí talún oiriúnacha a bhaint astu agus iad a 
sciathadh i gceart mar chuid de chlár iarchúraim. Chuige sin, beidh bannaí, i bpleananna céimithe 
athchóirithe/athshlánaithe agus tírdhreachaithe, agus nuair is iomchuí, beidh foráil do chistí 
fiachmhúchta faoi smacht Chomhairle Contae na Mí de dhíth ar an gComhairle mar choinníoll d'aon 
chead a bhronnfar lena chinntiú go gcuirfear ar ais iad nuair a bheidh an t-eastóscadh déanta. 
 
Ba cheart go mbeadh aird faoi leith i dtograí an tionscail eastóscaigh go bhféadfadh éifeachtaí 
suntasacha a bheith acu ar láithreáin Natura 2000 mar gheall ar íostarraingt screamhuisce nó 
truailliú uisce dromchla. Tá beartais leagtha síos i rannán 10.12 de Chaibidil 10 den Phlean 
Forbartha seo.  
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Iarrfar ar a laghad ar bith go mbeidh tograí forbartha leagtha amach ar bhealach ina dtabharfar 
aghaidh ar bhealach údarásach ar shaincheisteanna mar iad seo a leanas:  
 

 Tionchar ar screamhuisce, uisce dromchla agus uiscígh thábhachtacha agus comhlíonadh 
na Creat-Treorach Uisce (Féach Caibidil 7 le haghaidh tuilleadh eolais ar an gCreat-Treoir 
Uisce); 

 Tionchar ar láithreáin Natura 2000, ar Limistéir Oidhreachta Náisiúnta agus ar láithreáin a 
bhfuil tábhacht éiceolaíoch leo; 

 Tionchair ó thaobh iompair de1; 
 Tionchar ar phobail áitiúla atá ann cheana le haird orthu seo a leanas ach gan a bheith 

teoranta dóibh: 
o  Torann, creathadh agus turnamh;  
o Astuithe gásacha agus deannach a rialú go héifeachtach; 

 Athshlánú agus tírdhreachú nach mór a bheith ar aon dul le heastóscadh (ní mór tograí 
oiriúnacha leis sin a bheith ag gabháil le gach iarratas pleanála); 

 An tionchar ar cháilíocht an tírdhreacha, go háirithe tírdhreacha íogaire agus radhairc faoi 
chosaint (Féach Léarscáil 9.5.1-9.5.6); 

 An tionchar ar an oidhreacht sheandálaíochta agus ailtireachta; 
 An méid úinéireachta talún, na cineálacha sil-leagan agus sonraí maidir le haon phróisis 

choimhdeacha (cosúil le brú, déantúsaíocht coincréite srl); 
 Cosaint gnéithe oidhreachta geolaíocha nó geomoirfeolaíochta atá sainaitheanta; 
 Urrúis imleora a sholáthar, agus; 
 Measúnú ar an tionchar ar chearta bealaí atá ann cheana agus ar bhealaí siúil traidisiúnta. 

 
11.14.1 Fad 
 
Braithfidh fad an cheada a bhronnfar ar an gclár eastóscadh a mholfaidh an t-iarratasóir agus 
iarmhairtí féideartha an chairéil mholta. 
 
11.14.2 Athshlánú 
 
Beidh gach láithreán eastóscach faoi réir clár athshlánaithe agus tírdhreachaithe i gcomhphas leis 
an eastóscach. 
 
11.15 Forbairt Fuinnimh In-athnuaite 
 
11.15.1 Gach Forbairt Fuinnimh In-athnuaite  
 
Agus measúnú á dhéanamh ar thograí aonair, cuirfidh Comhairle Contae na Mí na nithe seo a 
leanas san áireamh: 
 

 pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an limistéir; 
 iarmhairtí comhshaoil agus sóisialta na forbartha molta, lena n-áirítear taitneamhacht 

chónaithe agus sláinte an duine; 
 iarmhairt na forbartha ar an tírdhreach; 
 an iarmhairt ar chearta slí poiblí agus ar bhealaí siúil; 
 an nasc leis an Eangach Náisiúnta (nuair is infheidhme); 
 gnéithe maolaithe, nuair is léir go mbeidh iarmhairtí i gceist, agus; 
 limistéir faoi chosaint nó limistéir ainmnithe – Limistéir Oidhreachta Náisiúnta, Limistéir 

faoi Chosaint Speisialta agus Limistéir Caomhantais Speisialta, limistéir a bhféadfadh 
tábhacht seandálaíochta a bheith leo agus tábhacht sciamhach, cóngaracht do struchtúir 
atá liostaithe i gcomhair cosanta, séadchomharthaí náisiúnta, srl. 

 

                                                           
1 Nuair a mheastar iomchuí, ceanglófar ranníoc speisialta ar bhronnadh ceada i gcomhréir le halt 
48 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011.  
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Spreagann an Chomhairle agus éascóidh sí plé réamhphleanála a chur ar bun le soláthraithe 
bonneagair fuinnimh agus tacóidh sí le rannpháirtíocht an phobail áitiúil laistigh den phróiseas sin. 
 
11.15.2 Fuinneamh Gaoithe 
 
Agus í ag machnamh ar an áit is fearr tionscadail fuinnimh gaoithe a lonnú, déanfaidh Comhairle 
Contae na Mí measúnú ar lonnú na forbartha bunaithe ar shuíomhanna arna n-aithint sa 
Mheasúnacht ar Nádúr an Tírdhreacha den Chontae (comhlíonadh Aguisín 6 le Treoirlínte um 
Fhorbairt Fuinnimh Gaoithe na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus leis na 
caighdeáin bainistíochta forbartha ábhartha.) Beidh aird freisin ar dhea-chleachtas agus ar 
threoirlínte a foilsíodh maidir leis an réimse seo.  
 
Is é an éifeacht a bheidh ag na tuirbíní gaoithe ó thaobh amhairc de ceann de na pointí is 
tábhachtaí a chaithfear a chur san áireamh. Tá feirmeacha gaoithe ard agus is furasta iad a 
thabhairt faoi deara mar gheall ar na rótair a bhíonn ag dul timpeall an t-am ar fad. Mar gheall ar 
leagan amach na bhfeirmeacha gaoithe, tá limistéir ann nach bhfuil oiriúnach le haghaidh forbairt 
gaoithe, ar an mbunús go dtagann siad salach ar úsáidí talún agus ar bheartais phleanála reatha, 
agus mar sin ní chuirtear san áireamh iad i gcomhair measúnachta. Ní mór Limistéir Nádúir an 
Tírdhreacha den Chontae a chur san áireamh freisin maidir le suíomh fhorbairt na bhfeirmeacha 
gaoithe (Caibidil 9 & Aguisín 7).  
 
Is é aidhm an Phlean Forbartha seo beartas a chur chun cinn ina bhfabhraítear gan tionscadail 
fuinnimh gaoithe a lonnú ar láithreáin Natura 2000, ná ar láithreáin a thagann trasna ar an áit ina 
luíonn agus ina n-éiríonn éin gheimhrithe mura féidir a chruthú nach bhfuil aon bhaol ann do 
shláine na láithreán (trí mheasúnacht iomchuí a dhéanamh orthu). 
 
Ní mór go mbeadh ráiteas teicniúil agus comhshaoil ag gabháil le gach togra a dhéantar chun 
cumhacht na gaoithe a fhorbairt, agus ní mór dóibh a bheith ullmhaithe de réir caighdeáin 
inghlactha. Leis sin moltar d’iarratasóirí a bheidh ag déanamh iarratais ar fhorbairt fuinnimh 
gaoithe dul i gcomhairle le Comhairle Contae na Mí sula ndréachtaítear tograí mionsonraithe. Ba 
cheart comhairliúcháin a chur ar bun freisin leis na comhlachtaí cuí, amhail an Roinn Cumarsáide, 
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, Ionad Fuinnimh na hÉireann, agus soláthraithe fuinnimh. Ina 
theannta sin, moltar d’iarratasóirí féideartha dul i gcomhairle leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta 
agus Gaeltachta, leis an tSeirbhís Foraoiseachta, le hÚdarás Eitlíochta na hÉireann agus le 
comhlachtaí reachtúla agus neamhreachtúla eile i gceantair óna bhféadfadh cosaint speisialta a 
bheith ag teastáil.  
 
Tá sé tábhachtach go gcomhlíonfaí treoirlínte dearaidh áirithe: 
 

 Ba chóir cumhdaigh thopagrafacha agus limistéir fhorleathana ina bhfuil tailte díghrádaithe 
nó tailte a forbraíodh roimhe seo a aithint le haghaidh forbairt feirmeacha gaoithe d’fhonn 
tionchair amhairc a íoslaghdú agus tuirbíní gaoithe a chomhchuibhiú leis an tírdhreach. I 
gcásanna ina bhfuil láithreáin ardaithe de dhíth, ba chóir an suíomh chun na tuirbíní a 
lonnú a roghnú chun crios na dtionchar amhairc a laghdú an oiread is féidir trí mhullaigh a 
sheachaint agus trí shuíomhanna taobhfhána amháin a úsáid. 

 Ba cheart go mbeadh baint dhíreach ag leagan amach agus ag dearadh na feirme gaoithe 
le príomhnádúr an tírdhreacha, mar shampla trí ghnáth-eangacha a úsáid ar ghnáth-
dhromchlaí amhail lagphortaigh agus línte nach bhfuil chomh rialta sin a úsáid ar 
thopagrafaíocht srutha amhail bunchnoic. 

 Ní mór do na tuirbíní agus don tírdhreach a bheith mar aonad comhtháite agus ní mór 
dóibh mearbhall a sheachaint. Ba cheart go mbeadh na tuirbíní ar fad ar an méid chéanna 
agus ar an dath céanna, leis an líon céanna lann agus leis an luas rothlach céanna. Ba 
cheart go mbeadh spásáil rialta idir na tuirbíní d’fhonn íomhá sheasmhach agus atriallach a 
thabhairt. 

 Moltar líon beag tuirbíní le trastomhas níos mó a úsáid seachas líon níos mó tuirbíní níos 
lú. 
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 Go ginearálta, spreagtar bailchríoch neamhlonrach agus dathanna neodracha le haghaidh 
tuirbíní agus struchtúr ionas nach mbeidís chomh feiceálach céanna. 

 Tacóidh Comhairle Contae na Mí le dearadh nuálach iomchuí le haghaidh feirmeacha 
gaoithe. 

 Ba cheart go nglacfaí bearta lena chinntiú go mbeidh tuirbíní deartha go maith ó thaobh 
fuaime de, d’fhonn a rathú nach dtiocfaidh aon mhéadú ar an torann timpeallach in aice 
láimhe, rud a bhféadfadh éifeacht a bheith aige ar mhaoin phríobháideach agus ar an 
bhfiadhúlra, chomh maith le suaimhneas an tírdhreacha. 

 
I gcás ina dteastaíonn bóithre rochtana nua, ba cheart bearta a ghlacadh ionas nach gcuirfear 
isteach ach go beag ar an láithreán atá beartaithe. Ba cheart cáblaí lena nascfaí an fheirm 
ghaoithe leis an eangach náisiúnta a lonnú faoi thalamh, nuair is féidir. Ba cheart tograí maidir leis 
an láithreán a athchóiriú tar éis na tuirbíní a bhaint a áireamh le hiarratas pleanála. Beidh sláine 
airgeadais imleor ag teastáil de réir coinníoll pleanála chun athchóiriú agus baint na feirme gaoithe 
a chinntiú nuair is iomchuí. 
 
11.15.3 Hidreafhuinneamh   
 
Teastóidh Measúnú Tionchair Timpeallachta in iarratas ar shuiteáil gléasra hidrileictrigh, i gcás go 
sáraíonn sé na tairseacha atá sonraithe i Sceideal 5, Cuid 3(h) de na Rialacháin um Pleanáil agus 
Forbairt 2001. Iarrfaidh an Chomhairle go mbeadh aird ag tograí ar shuiteálacha hidreafhuinnimh 
ar na nithe seo a leanas: 
 

 Iasc a bheith in ann dul le sruth agus gníomhaíochtaí áineasa eile san uisce. 
 Ba cheart go mbeadh measúnú iomchuí ag gabháil le haon togra hidreafhuinnimh laistigh 

de dhobharcheantar na Bóinne ina dtugtar aghaidh ar an tionchar a d'fhéadfadh a bheith 
ar chaillteanas gnáthóige cois bruaigh, ar bhradán agus ar loimprí agus an tionchar ar 
mhadraí uisce. 

 Ba chóir go ngabhfadh measúnú iomchuí le haon togra ar fhuinneamh taoide nó tonnta ina 
dtugtar aghaidh ar an tionchar a d'fhéadfadh a bheith aige ar éin gheimhridh, ar 
ghnáthóga cois cósta agus ar a gcuid éiceachórais thacaíochta. 

 
Beidh aird ag an gComhairle ar mholtaí Iascaigh Intíre na hÉireann, na Roinne Cumarsáide, 
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha agus na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra agus 
na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus í i mbun measúnaithe ar thograí forbartha. 
 
11.15.4 Líonraí Fuinnimh 
 
Mar a thugtar le fios i gCaibidil 8, tá sé mar bheartas ag an gComhairle i bprionsabal soláthar 
líonraí fuinnimh agus síntí ar an líonra a éascú. Sa mheasúnú ar shíntí ar an líonra fuinnimh atá 
beartaithe, cuirfidh Comhairle Contae na Mí na saincheisteanna seo a leanas san áireamh: 
 

 Tá an fhorbairt ag teastáil d'fhonn éascú a dhéanamh ar sholáthar nó ar choinneáil 
bonneagair shóisialta nó eacnamaíoch shuntasaigh; 

 Sainaithníodh an bealach atá molta le haird chuí ar thionchar sóisialta, comhshaoil agus 
cultúrtha; 

 Go bhfuil an dearadh leagtha amach ar bhealach lena mbainfear amach an tionchar 
comhshaoil is lú agus ag an am céanna gan costas iomarcach a thabhú; 

 I gcás gur léir go mbeidh tionchar ann, go bhfuil gnéithe maolaithe curtha san áireamh, 
 I gcás gur féidir a thaispeáint go bhfuil an fhorbairt atá beartaithe ag teacht le dea-

chleachtas idirnáisiúnta maidir le hábhair agus teicneolaíochtaí, lena gcinnteofar líonra 
sábháilte, slán, iontaofa, eacnamaíoch agus éifeachtúil agus ar ardchaighdeán agus; 

 Láithreáin Natura 2000, Limistéir Oidhreachta Náisiúnta atá beartaithe, limistéir lena 
mbaineann cumas seandálaíochta, tírdhreacha lena mbaineann luach eisceachtúil nó 
ardluach, nó a bhfuil tábhacht náisiúnta nó idirnáisiúnta leo nó atá an-íogair, agus atá gar 
do struchtúir atá liostaithe i gcomhair caomhnaithe, séadchomharthaí náisiúnta srl.  
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11.16 Soilsiú Poiblí 
 
Tá sé riachtanach go gcloífeadh gach scéim soilsithe phoiblí le Cóid Chleachtais reatha CEN (An 
Coiste Eorpach um Chaighdeánú) agus BS (Caighdeáin na Breataine).  
 
Éileoidh Comhairle Contae na Mí go suiteálfar scéimeanna soilsithe phoiblí atá éifeachtach ó 
thaobh fuinnimh de, agus ina n-úsáidtear na teicneolaíochtaí is fearr atá ar fáil. I measc na mbeart 
a bheidh ag teastáil chun é sin a bhaint amach bainfear úsáid as lóchrainn a bhfuil optaic nua-
aimseartha orthu a íoslaghdaíonn truailliú ó shoilse, déanfar leagan amach na scéimeanna a 
bharrfheabhsú, ní ghlacfar ach le húsáid lampaí nua-aimseartha atá éifeachtach ar fhuinneamh 
agus fearas rialaithe a chloíonn le dea-chleachtas agus a chuireann san áireamh saincheisteanna 
ón 'bhFeachtas um Spéartha Dorcha' (Campaign for Dark Skies) nuair is iomchuí. Dá bhrí sin, 
ionchorprófar i ngach scéim soilsithe phoiblí agus maisiúcháin ceanglais an doiciméid Guidance 
notes for the Reduction of Light Pollution arna eisiúint ag an Institution of Lighting Engineers, agus 
tá sé ar fáil lena íoslódáil ón láithreán Gréasáin www.theilp.org.uk 
 
Comhlíonfaidh gach dearadh de shoilsiú sráide ceanglais chód cleachtais reatha an CEN EN 13201: 
2003 agus BS5489: 2003. Ina theannta sin, tabharfar faoi cheanglais ESB Networks (DSO) maidir 
le soláthar ag tagairt do choinníollacha arna mbunú ag an gCoimisiún um Rialáil Fuinnimh (CER) in 
Éirinn. 
 
Ní mór go mbeadh foráil sa dearadh soilsithe i ngach scéim nua agus i mionathruithe ar fhorbairtí 
reatha chun soilsiú sráide a uasghrádú ag acomhail, bealaí isteach agus bóithre rochtana atá ann 
cheana, i dteannta na riachtanais maidir le soilsiú don fhorbairt bheartaithe. 
 
Nuair is iomchuí, breithneofar scéimeanna soilsithe atá éifeachtach ar fhuinneamh agus ar ghile 
íseal d’fhonn an radharc oíche a fheabhsú agus ar mhaithe le slándáil níos fearr.  
 
Comhlíonfaidh suiteáil scéimeanna soilsithe i Limistéir Chónaithe an Cód Cleachtais um Shoilsiú 
Poiblí ET211: 2003, National Rules for Electrical Installations (ET 101: 2008) i bhfeidhm ag tráth a 
n-eisithe (nó arna nuashonrú ar shí eile). Is réamhriachtanas é Colún Seirbhíse Custaiméirí a 
sholáthar i gcomhréir le ceanglais Chód Cleachtais Náisiúnta ESB Networks um Chomhéadan 
Custaiméirí (eagrán reatha).  
 
Beidh gach suiteáil soilsithe phoiblí i gcomhréir le doiciméad beartais Chomhairle Contae na Mí 
Public Lighting Design Requirements Guidance Manual (an t-eagrán is déanaí). Ní foláir gach ceist 
maidir le dearadh agus athrú ar shuiteálacha soilsithe phoiblí i gContae na Mí a chur ar aghaidh 
chuig an Rannóg Soilsithe Phoiblí de Chomhairle Contae na Mí.   
 
I gcás tograí soilsithe phoiblí i bhfoisceacht 100m den Bhóinn, ba chóir go mbreithneofaí an 
fhéidearthacht go mbeadh éifeachtaí suntasacha acu ar speicis íogaire.  
 
 
11.17 Forbairtí gar do Chriosanna Isteach/Criosanna Torainn in Aerfoirt agus 
in Aerpháirceanna 
 
Beidh srian ar fhorbairtí (agus nuair is iomchuí, cosc orthu) i gcriosanna sábháilteachta poiblí agus 
i gcriosanna isteach in aerfoirt agus in aerpháirceanna, agus i gcriosanna torainn a bhaineann le 
hoibríochtaí eitilte aerfoirt mar atá léirithe ar léarscáil uimh. 11.1.   Sa mheasúnú ar iarratais den 
sórt sin tabharfar aird ar na doiciméid bheartais ábhartha agus rachfar i gcomhairle leis na 
húdaráis iomchuí.   
 
 
11.18 Seandálaíocht  
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Agus forbairtí a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar sheandálaíocht á mbreithniú, déanfaidh 
Comhairle Contae na Mí na rudaí seo a leanas: 
 

 Féachfaidh sí le measúnuithe tionchair seandálaíochta a lorg mar chuid den aighneacht 
phleanála i gcás go bhféadfadh tionchar a bheith ag forbairt bheartaithe ar 
Shéadchomhartha Taifeadta, ar Chrios lena mbaineann Cumas Seandálaíochta, nó ar 
ghnéithe d'oidhreacht seandálaíochta atá neamhaitheanta go dtí seo, agus; 

 Iarrfaidh sí ar sheandálaí ceadúnaithe gach obair seandálaíochta is gá a dhéanamh 
nuair a bhronntar cead le haghaidh forbartha ina dteastaíonn an tionchar ar an 
oidhreacht seandálaíochta a mhaolú. 
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12-FEIDHMIÚ AGUS MONATÓIREACHT 

 
 
12.1 Réamhrá   
 
Faoi na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011, tá dualgas reachtúil ar Chomhairle 
Contae na Mí cuspóirí an Phlean Forbartha Contae a chur i bhfeidhm.  Tá Comhairle Contae na Mí 
tiomanta go hiomlán do chur i bhfeidhm an Phlean Forbartha seo.  Glacfaidh an Chomhairle ról 
gníomhach ceannaireachta chun beartais agus cuspóirí an Phlean Forbartha a chur chun cinn agus 
a chur i gcrích d’fhonn pobail inbhuanaithe a chruthú, geilleagar an Chontae a chur ar ais ina áit 
cheart arís, agus oidhreacht uathúil chultúrtha agus nádúrtha an Chontae a chur chun cinn. 
 
Agus í i mbun na ceannaireachta seo, cothóidh an Chomhairle cur chuige comhoibritheach leis na 
saoránaigh, le páirtithe leasmhara, le leasanna na n-earnálacha éagsúla, agus leis na húdaráis 
áitiúla taobh leo chun tacaíocht chomhchoiteann a fháil agus chun an plean a chur i bhfeidhm go 
rathúil.   
  
Beidh comhoibriú leanúnach agus dea-thoil idir réimse gníomhaireachtaí agus páirtithe leasmhara 
riachtanach do chur i bhfeidhm rathúil líon suntasach de bheartais agus de chuspóirí an phlean. 
Braithfidh cur i bhfeidhm an Phlean Forbartha ar chúrsaí geilleagracha, ar thacaíocht pholaitiúil, ar 
mhaoiniú Chomhairle Chontae na Mí agus ar mhaoiniú a bheith ar fáil ó fhoinsí eile. Mar sin féin, 
feidhmeoidh Comhairle Contae na Mí a cuid cumhachtaí dlíthiúla go léir lena áirithiú go mbainfear 
amach na cuspóirí.   
 
 
12.2 Pleananna Limistéir Áitiúil 
 
Gné thábhachtach de straitéis an Phlean Forbartha a bheidh sa chaoi a mbainfear leas as 
Pleananna Limistéir Áitiúil chun na beartais a thabhairt go leibhéal áitiúil níos mionsonraithe. 
Soláthraítear creat ginearálta sna beartais straitéiseacha leathana i bPlean Forbartha an Chontae, 
ach ní gá go mbeadh an cuntas mionsonraithe ann atá ag teastáil le haghaidh tograí suntasacha i 
réimsí áirithe.  Bhí an-rath ar Phleananna Limistéir Áitiúil maidir le beartas agus cuspóirí Phlean 
Forbartha an Chontae a chur i bhfeidhm ar bhealach mionsonraithe. 
 
 
12.3 Céimniú 
 
Tá sé de chuspóir ag Comhairle Contae na Mí cur i bhfeidhm an Phlean Forbartha a chur chun cinn 
ar bhealach réasúnach seicheamhach a bheidh ar aon dul leis an straitéis forbartha atá beartaithe.  
Tá sé de chuspóir ag an gComhairle freisin a áirithiú go ndéanfar áiseanna riachtanacha (mar 
shampla, bonneagar bóithre, uisce, séarachas, srl.) agus na forbairtí atá beartaithe a chur ar fáil 
ceann i ndiaidh a chéile. Tá an cuspóir seo á cháiliú leis an gCroí-Straitéis agus leis na ceanglais 
chun na Pleananna Limistéir Áitiúil a leasú lena áirithiú go gcloífear leis an gCroí-Straitéis.  
 
 
12.4 Foinsí Maoiniúcháin 
 
12.4.1 Comhpháirtíochtaí Príobháideacha Poiblí 
 
Bíonn comhaontú comhpháirtíochta idir an earnáil phoiblí agus an earnáil phríobháideach i gceist le 
Comhpháirtíocht Phríobháideach Phoiblí (CPP) chun tionscadail shonracha a bhaineann le seirbhísí 
poiblí agus bonneagar a sholáthar.  Is féidir a áirithiú le cur chuige mar sin go mbeidh maoiniú ar 
fáil toisc go bhfuil cúnamh príobháideach agus cúnamh poiblí nasctha le chéile, agus tá sé d’aidhm 
leis a áirithe go gcuirfear an fhorbairt i gcrích ar an mbealach geilleagrach is éifeachtaí.  Is féidir 
leas a bhaint as cur chuige na comhpháirtíochta príobháidí poiblí i gcás cúrsaí oideachais, seirbhísí 
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áitiúla, sláinte, tithíocht, iompar poiblí, bóithre, dramhaíl sholadach, uisce / fuíolluisce agus 
seirbhísí poiblí eile. Bainfear leas as cineálacha cur chuige comhpháirtíochta eile le heagraíochtaí 
stáit agus le heagraíochtaí poiblí eile. 

 
12.4.2 Foinsí Maoiniúcháin Breise 
 
Glactar leis gur rud réasúnta é go n-íocfadh forbróirí sciar den chostas a bhaineann le hinfheistiú 
na nÚdarás Áitiúil sa soláthar bonneagair agus seirbhísí a mbainfidh na forbróirí féin leas astu. Ar 
na cláir bhreise ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an AE, tá Scéimeanna Athnuachana Uirbí, 
clár RAPID, Scéim na Coille Seo Againne, Saoráid Mhaoinithe an Crannchuir Náisiúnta, mar aon le 
modhanna maoinithe eile atá ar fáil ó na Ranna Rialtais éagsúla agus ó ghníomhaireachtaí eile.  Tá 
critéir éagsúla ag comhlachtaí den sórt sin maidir leis na cineálacha forbairtí a mhaoineoidh siad 
agus d'fhéadfadh sé a bheith úsáideach smaoineamh orthu maidir le baint amach cuspóirí forbairtí. 
 
12.4.3  Ranníocaíochtaí Forbartha 
 
Féadfaidh Comhairle Contae na Mí coinníollacha a chur de cheangal le cibé cead pleanála atá á 
dheonú aici go n-íocfar ranníocaíocht(aí) i leith bonneagar poiblí agus saoráidí poiblí, a rachaidh 
chun tairbhe na forbartha. Ní mór sonraí faoi ranníocaíochtaí den sórt sin a leagan amach i Scéim 
do Ranníocaíocht Forbartha. Glacadh le Scéim do Ranníocaíocht Forbartha Údaráis Áitiúla na Mí 
2010-2015 in 2009 agus tá sé le feiceáil ar láithreán Gréasáin Chomhairle Contae na Mí 
www.meath.ie 
 
12.4.4 Bannaí 
 
Lena áirithiú go gcríochnófar forbairt go sásúil ar láithreán ar deonaíodh cead pleanála ina leith, 
féadfar é a chur de cheangal go lóisteálfar banna nó airgead tirim go dtí go gcríochnófar an 
fhorbairt chun sástachta na Comhairle. D’fhéadfaí an banna nó an t-airgead tirim a lóisteáladh a 
fhorlámhú i bpáirt nó ina iomláine mura gcuirtear an fhorbairt i gcrích go sásúil. Socróidh 
Comhairle Contae na Mí méid an bhanna nó an airgid thirim atá le lóisteáil. 
 
 
12.5 Monatóireacht & Athbhreithniú 
 
Is í Roinn Pleanála agus Iompair Chomhairle Contae na Mí an roinn is mó atá freagrach as 
monatóireacht agus as cur chun feidhme an Phlean Forbartha, rud a dhéantar go príomha trí 
fheidhm na bainistíochta forbartha. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go 
ndéantar comhordú leis an bPlean seo ar obair agus ar chuspóirí ranna tábhachtacha eile laistigh 
den údarás áitiúil, amhail Forbairt Gheilleagrach, Seirbhísí Uisce & Comhshaoil, agus Tithíocht agus 
Pobal. I roinnt cásanna, d'fhéadfadh comhlachtaí seachtracha a bheith freagrach as cur i bhfeidhm 
cuspóirí áirithe den phlean, mar shampla an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta, an tÚdarás Náisiúnta 
Iompair, srl.  
 
Is mór an dúshlán iad don Chomhairle an líon mór cuspóirí atá sa Phlean Forbartha. Mar sin féin, 
baineann go leor de chuspóirí an Phlean le tréimhsí a mhairfidh idir 20 agus 30 bliain, agus tá 
seans ann nach gcuirfí i bhfeidhm iad go hiomlán le linn shaolré an Phlean Forbartha Contae seo. 
 
Déantar foráil sna hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2011 faoi: 
 

Alt 15 (1) go mbeidh sé de dhualgas ar Údarás Pleanála cibé bearta a ghlacadh a 
thagann faoi réim a chumhachtaí agus is gá chun cuspóirí an Phlean Forbartha a áirithiú, 
agus; 
 
Alt 15 (2) go ndéanfaidh Bainisteoir an Údaráis Pleanála, 2 bhliain ar a mhéad tar éis 
Plean Forbartha a dhéanamh, tuarascáil a thabhairt do chomhaltaí an Údaráis Pleanála 
maidir leis an dul chun cinn a bheidh bainte amach ó thaobh na cuspóirí dá dtagraítear i 
bhfo-alt (1) a áirithiú. 


