
Dréachtphlean Leitir Ceanainn agus 
Plean Iompair Áitiúil 2023-2029

Guthán/Tel: 074 9153900 | Facs/Fax: 074 9172812 | Ríomhphost/Email: info@donegalcoco.ie
www.ccdhunnangall.ie   www.donegalcoco.ie



2 Comhairle Contae Dhún na nGall 



Dréachtphlean Leitir Ceanainn agus Plean Iompair Áitiúil 2023-2029

Clár na nÁbhar

R0INN A -  Beartais Phleanála agus Talamhúsáide ............................................................................... 1

Caibidil 1 – Réamhrá agus Comhthéacs ................................................................................................... 2

1.1 Comhthéacs Reachtúil ................................................................................................................................. 2

1.2 Comhairliúchán Poiblí ................................................................................................................................. 2

1.3 Maolú agus Bainistíocht Chomhshaoil .................................................................................................3

1.4 Maolú agus Oiriúnú an Athraithe Aeráide ..........................................................................................4

1.5 Leitir Ceanainn Laistigh d’Ordlathas an Bheartais Pleanála Spásúla agus Struchtúr 
Lonnaíochta Phlean Forbartha Contae 2018-2024 ...............................................................................4

Caibidil 2 - Comhthéacs Straitéiseach agus Uaillmhianta Fáis léaráid le nuashonrú ................... 5

Caibidil 3 - An tAthrú Aeráide agus Dlúthfhás/Fás Inbhuanaithe .................................................... 7

Caibidil 4 – Príomhcheisteanna Struchtúracha ...................................................................................... 9

4.1 Ceisteanna Straitéiseacha Iompair & Uaillmhianta InbhuanaitheIompair ...............................9

4.2 Patrúin Forbartha: Taithí go Dáta agus an Gá atá le Comhdhlúthú .........................................9

4.3 Easnaimh, Iarmhairtí agus Dúshláin Bhonneagair ........................................................................ 10

Caibidil 5 – Straitéis Forbartha agus Comhdhlúthú ............................................................................13

5.1 Dlúthfhás Leitir Ceanainn .........................................................................................................................13

Caibidil 6 – Easnaimh Bhonneagair Straitéisigh ...................................................................................15

Caibidil 7: Cur Chuige Bainistíochta Forbartha Ginearálta agus Beartais Mhionsonraithe .......19

Tábla 7.1 Cuspóir Criosaithe Talamhúsáide ............................................................................................. 20

Tábla 7.2 Maitrís Chriosaithe Talamhúsáide .............................................................................................21

Caibidil 8 – Forbairt Gheilleagrach agus Fostaíocht ..........................................................................23

8.1 Earnálacha Geilleagracha ....................................................................................................................... 24

8.2 Bóthar Náisiúnta den Dara Grád/N56 ...............................................................................................27

8.3 Soláthar Iomlán Talún d’Fhorbairt Gheilleagrach agus d’Fhostaíocht ..................................28

8.4 Ról Turasóireachta agus Fáilteachais ............................................................................................... 29

8.5 Forbairt Gheilleagrach agus Fostaíocht – Cuspóirí agus Beartais ........................................ 29

Caibidil 9 – Straitéis Lár an Bhaile ...........................................................................................................31

9.1 Cúlra .................................................................................................................................................................31

9.2 Easnaimh Bhonneagair a bhfuil Tionchar acu ar Lár an Bhaile ...............................................32

9.3 Bainistíocht Forbartha Lár an Bhaile .................................................................................................32

9.4 Saincheisteanna Breise Bainistíochta Forbartha ..........................................................................35

9.5 Forbairt Mhiondíola ................................................................................................................................. 36

9.6 Tionchair Charnacha ............................................................................................................................... 36



Comhairle Contae Dhún na nGall 

Caibidil 10 – Tithíocht ................................................................................................................................37

10.1 Cúlra ...............................................................................................................................................................37

10.2 Soláthar Iomlán ........................................................................................................................................37

10.3 Tithíocht Shóisialta ................................................................................................................................ 39

10.4 Cuspóirí (féach freisin ar Chuspóirí sa Phlean Forbartha Contae) ...................................... 39

10.5 Beartais Tithíochta Ginearálta (féach freisin ar na Beartais sa Phlean Forbartha 
 Contae) ................................................................................................................................................................ 39

10.6 Beartais Tithíochta Suíomhoiriúnaithe ............................................................................................ 41

10.7 Láithreán Forbartha Straitéiseach agus Inbhuanaithe an Deiscirt ...................................... 45

Caibidil 11 – Láithreáin Deise ....................................................................................................................49

Caibidil 12 - Oiriúnú agus Maolú Aeráide ..............................................................................................55

12.1 Cúlra ...............................................................................................................................................................55

12.2 Maolú agus Oiriúnú .................................................................................................................................55

12.3 Bainistíocht Riosca i gcás Tuilte .........................................................................................................55

12.4 Cuspóirí .......................................................................................................................................................57

12.5 Gníomh maidir le Beartas Athraithe Aeráide atá á Fhorbairt .................................................57

12.6 Beartais ....................................................................................................................................................... 58

Caibidil 13 – Oidhreacht Nádúrtha agus Thógtha ...............................................................................59

13.1 Cúlra .............................................................................................................................................................. 59

13.2 An tSúileach/Inbhear na Súilí ............................................................................................................. 59

13.3 Limistéar Caomhantais Ailtireachta (ACA) Cheathrú Ardeaglais 
Leitir Ceanainn (ACA) ....................................................................................................................................60

 13.4 Ceantair Chónaithe Seanbhunaithe ................................................................................................. 63

Caibidil 14 – Sóisialta, Pobal agus Cultúr ..............................................................................................65

14.1 Cúlra .............................................................................................................................................................. 65

 14.2 Saoráidí Pobail ag Gleann Chartha .................................................................................................. 65

14.3 Reiligí ........................................................................................................................................................... 65

14.4 Ionaid Chultúrtha agus Spásanna Poiblí ........................................................................................ 66

14.5 Bonneagar Sóisialta ................................................................................................................................67

14.6 Cúram Leanaí ............................................................................................................................................67

14.7 Dearadh Uilíoch ........................................................................................................................................67

14.8 Cuspóirí ...................................................................................................................................................... 68

14.9 Beartais ...................................................................................................................................................... 68

R0INN B -  Plean Iompair Áitiúil .............................................................................................................69

Caibidil 15 – Creat Beartais Iompair .......................................................................................................70

 Réamhrá .............................................................................................................................................................. 70



Dréachtphlean Leitir Ceanainn agus Plean Iompair Áitiúil 2023-2029

15.1 Comhthéacs Beartais Náisiúnta ...........................................................................................................71

15.2 Comhthéacs Beartais Réigiúnach ......................................................................................................72

15.3 Treoir Náisiúnta .........................................................................................................................................72

15.4 An Comhthéacs Áitiúil ...........................................................................................................................73

15.5 URDF & Leitir Ceanainn 2040 - Straitéis Athnuachana. ...........................................................73

Caibidil 16 - Príomhcheisteanna & Fachtóirí Bunúsacha ................................................................... 75

16.1 Measúnú ar na coinníollacha reatha Tráchta, Iompair agus Gluaiseachta laistigh de 
Cheantar an Phlean:.........................................................................................................................................75

Caibidil 17 - Comhairliúchán Poiblí Réamh-Dhréachta ......................................................................77

17.1 Torthaí Comhchoiteanna an Chomhairliúcháin Phoiblí ...............................................................77

17.2 Tátail an Chomhairliúcháin Phoiblí ....................................................................................................80

Caibidil 18: Dúshláin agus Tosaíochtaí ....................................................................................................81

18.1  Anailís SWOT ..............................................................................................................................................81

Caibidil 19: An Straitéis Taistil Ghníomhaigh ........................................................................................85

19.1 Comhthéacs ............................................................................................................................................... 85

19.2 Forbairt Straitéise ................................................................................................................................... 85

19.3 Measúnuithe Ceantair ...........................................................................................................................90

19.4 Beartais agus Cuspóirí Taistil Ghníomhaigh ................................................................................. 96

19.5 Bearta Comhlántacha. ...........................................................................................................................97

Caibidil 20 - Straitéis na mBóithre Straitéiseacha: ............................................................................101

20.1 Cúlra .............................................................................................................................................................101

20.2 Tionscadal Feabhais Bhealach Tosaíochta TEN-T Dhún na nGall (TEN-T PRIPD) .......102

20.3 Tionscadal Ghréasán an Deiscirt ....................................................................................................105

20.4 Scéimeanna Bóthair Straitéiseacha Breise .................................................................................108

20.5 Cuspóir agus Beartais Bóithre Straitéiseacha ...........................................................................109

Caibidil 21 - Straitéis Iompair Lár an Bhaile .......................................................................................... 111

21.1 Príomhcheisteanna ................................................................................................................................... 111

21.2 Taisteal Gníomhach i Lár an Bhaile/Ríocht Phoiblí .................................................................... 112

21.3 Iompar Poiblí ............................................................................................................................................ 113

21.4 Cuspóirí agus Beartais Straitéis Lár an Bhaile ............................................................................. 113

Caibidil 22 - Straitéis Iompair Phoiblí ................................................................................................... 115

22.1 Seirbhísí Bus Reatha .............................................................................................................................. 115

22.2 Seirbhís(í) Iompair Phoiblí Bhreise atá Beartaithe. ................................................................... 115

22.3 Cuspóir agus Beartas Iompair Phoiblí ........................................................................................... 116

22.4 Forléargas ar Iompair Iarnróid .......................................................................................................... 116

22.5 Cuspóir agus Beartais Iompair Phoiblí /Iarnróid ....................................................................... 118



Comhairle Contae Dhún na nGall 

Aguisín A – Measúnú Bonneagair .......................................................................................................... 119

A.1 Réamhrá ....................................................................................................................................................... 119

A.2 Cuspóir an Mheasúnaithe agus na Modheolaíochta Bonneagair .......................................... 119

A.3 Séanadh......................................................................................................................................................120

A.4 Measúnú Mionsonraithe maidir le hInseirbhíseacht Láithreáin i ndáil le
Bonneagar Uisce agus Fuíolluisce ...........................................................................................................120

A.5 Sainmhíniú ar Thailte Leibhéal 1 agus Leibhéal 2 .......................................................................120

A.6 Céimniú, Cur Chun Feidhme agus Maoiniú d’Fhorbairt Bhonneagair ar Thailte atá
Cónaithe go Príomha ..................................................................................................................................... 121

 A.7 Oibreacha bonneagair atá riachtanach le haghaidh Tailte atá ‘Cónaithe go Príomha’ ....... 121

A.8 Oibreacha bonneagair a theastaíonn do Láithreáin Deise ..................................................... 123

A.9 Céimniú, Cur Chun Feidhme agus Maoiniú le haghaidh Forbairt Bonneagair ar
Thailte laistigh de Láithreán Forbartha Straitéiseach agus Inbhuanaithe
an Deiscirt (SSDS) .......................................................................................................................................... 124

Aguisín B – Taifead na nDéanmhas Cosanta, Taifead na Séadchomharthaí agus Áiteanna, 
Reiligí Stairiúla & Fardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta................................................. 125

Aguisín C – Treoir d’Fhorbairtí atá Lonnaithe laistigh de 
Limistéar Caomhantais Ailtireachta ..................................................................................................... 133

Aguisín D - Anailísí Ilchritéar ar Thionscadail Taistil Ghníomhaigh .............................................. 135

Aguisín E - Comhairliúchán Poiblí Réamh-Dhréacht: Survey Monkey ......................................... 156

Aguisín F - Acrainmneacha agus Gluais Téarmaí .............................................................................. 169



R0INN A
Beartais Phleanála agus 
Talamhúsáide



2 Comhairle Contae Dhún na nGall 

Caibidil 1 – Réamhrá agus Comhthéacs
1.1 Comhthéacs Reachtúil 
Tá Plean Leitir Ceanainn agus Plean Iompair Áitiúil  2023 – 2029 (dá dtagraítear ‘an Plean’ ina 
dhiaidh seo) ullmhaithe de réir cheanglais Alt 18-20 d’Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 
(arna leasú) (an tAcht). Sonraítear sa Phlean seo an straitéis iomlán le haghaidh pleanáil chuí 
agus forbairt inbhuanaithe Leitir Ceanainn i gcomhthéacs an Chreata Náisiúnta Pleanála (NPF), 
an Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Gheilleagrach do cheantar Chomhthionól Réigiún an 
Tuaiscirt agus an Iarthair (RSES) agus Plean Forbartha Contae Dhún na nGall 2018-2024 (An 
Leagan Athraithe) (an CDP). Dréachtaíodh an Plean seo ag féachaint do Threoirlínte Aireachta 
a eisíodh de bhua Alt 28 den Acht, agus de réir cheanglais AE maidir le Measúnú Straitéiseach 
Timpeallachta (SEA) agus Measúnacht Oiriúnach (AA). Ag eascairt as na hoibleagáidí seo, i 
dteannta leis an bPlean tá doiciméid thacaíochta lena n-áirítear Tuarascáil Tionchair Natura 
(maidir le Measúnacht Oiriúnach); Tuarascáil Timpeallachta (maidir leis an Measúnú Straitéiseach 
Timpeallachta); Measúnú Straitéiseach Riosca i gcás Tuilte; agus Measúnú Bonneagair. 

Tagann Plean Leitir Ceanainn 2023-2029 in áit Chaibidil 12, Cuid C de CDP, a áiríodh ann roimhe 
seo an creat beartais phleanála mionsonraithe do bhaile Leitir Ceanainn. Tá sé beartaithe go 
mbeidh an chuid sin de CDP á scriosadh sa Leagan Athraithe de CDP, Leagan a chuirfear ar fáil do 
Chomhairle Contae Dhún na nGall tráth a nglacfar le Plean Nua Leitir Ceanainn.

Forálann Alt 19(1)(c) den Acht nach mór athbhreithniú a dhéanamh ar Phlean Ceantair Áitiúil tráth 
nach déanaí ná sé bliana i ndiaidh glacadh leis an bPlean. Cuirfear an t-athbhreithniú riachtanach 
i gcrích de réir na forála seo ach ba cheart a thabhairt faoi deara gur ullmhaíodh an Plean seo 
bunaithe ar thréimhse 10 mbliana agus go bhfuil sé ailínithe leis an tréimhse a chlúdaítear in 
‘Réamh-mheastacháin Daonra Idirthréimhseacha Réigiúnacha agus Contae go dtí 2031’ atá le fáil 
in ‘Treochlár Cur Chun Feidhme don Chreat Náisiúnta Pleanála’ (An Roinn Tithíochta, Pleanála 
agus Rialtais Áitiúil, Iúil, 2018).   

Tá dhá chuid sa Phlean. Cuimsítear i gCuid A pleananna agus beartais plean talamhúsáide 
‘traidisiúnta’, agus tá Plean Iompair Áitiúil le fáil i gCuid B.  I dteannta a chéile, is ionann an dá 
chuid seo agus Ráiteas Scríofa an Phlean. Tá Mapa Criosaithe agus mapaí eile le fáil sa Phlean 
freisin. Tabharfar tús áite don Ráiteas Scríofa seachas don Mhapa Criosaithe agus d’aon mhapaí 
eile má bhíonn aon neamhréir eatarthu. 

Ní mór Plean Leitir Ceanainn a léamh i dteannta le CDP, de bhrí go bhfuil beartais agus caighdeáin 
ghinearálta atá le fáil i CDP infheidhme laistigh de cheantar Phlean Leitir Ceanainn freisin. Ní mór 
do gach togra le haghaidh forbartha a chuirtear chun cinn de réir fhorálacha an LAP seo cuspóirí 
agus beartais ábhartha CDP a chomhlíonadh freisin. 

1.2 Comhairliúchán Poiblí 
Tá an fhís straitéiseach atá mar bhonn le forbairt Leitir Ceanainn amach anseo bunaithe ar 
dhianchleachtadh comhairliúcháin phoiblí, a rinneadh i rith mhí na Bealtaine agus mhí an Mheithimh 
2018, agus a chur leis an taighde agus leis an anailís a rinne Comhairle Contae Dhún na nGall ar 
na príomhcheisteanna a bhfuil tionchar acu ar chónaitheoirí agus ar pháirtithe leasmhara i Leitir 
Ceanainn. Cuimsíodh sa phróiseas comhairliúcháin raon leathan imeachtaí a raibh sé mar aidhm leo 
rannpháirtíocht leis an bpobal agus le páirtithe leasmhara agus grúpa sainleasa in earnálacha éagsúla 
a chumasú. Áiríodh sna himeachtaí comhairliúcháin a chuir an tÚdarás Pleanála i gcrích:

• 2 cheardlann leis an bpobal gnó.
• Ceardlann leis an earnáil phobail, shóisialta agus chultúrtha.
• Cruinniú le lucht gnó a d’eagraigh an Oifig Fiontair Áitiúil (LEO).
• Cruinniú comhairliúcháin áitiúil le grúpa de ghnóthaí atá lonnaithe ar an bPríomhshráid.
• Cruinniú comhairliúcháin áitiúil le Bord Feidhmiúcháin ATU.
• Cruinniú comhairliúcháin áitiúil le grúpa d’fhostóirí móra.
• Cruinniú comhairliúcháin áitiúil le Tionscnamh Cheathrú na hArdeaglaise.
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• Tionscadal Dearaidh Uirbigh bunaithe ar lár bhaile Leitir Ceanainn; ullmhaithe ag mic léinn
ó Ollscoil na Banríona i mBéal Feirste atá ag tabhairt faoi Msc i bPleanáil.

• Fáiltiú roimh aighneachtaí aonair trí r-phost nó tríd an bpost.
• Aird a tharraingt ar cheistneoir ar líne faoi lár an bhaile, a bhfuarthas breis is 500 freagra

lena aghaidh.
• Aird a tharraingt ar shuirbhé ar líne maidir leis an bPlean Iompair Áitiúil, a bhfuarthas breis

is 500 freagra lena aghaidh freisin.

Tiomsaíodh na torthaí ón gcleachtadh comhairliúcháin i dtuarascáil deiridh agus tugadh faoi 
deara gur cheart naoi dtéama straitéiseacha ar leith a úsáid mar bhonn le dréachtú Phlean 
Leitir Ceanainn; tá na téamaí seo sonraithe i bhFigiúr 1.1 thíos. 

Sustainable
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Rebalance the
footprint

Regenerate and
infill

Choice in housing
location & type

A strong
town centre

Improve liveability
through our natural

assets

Prioritise key physical 
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transport

Support economic
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placemaking

1 2 3
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7
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8

6

9

Figiúr 1.1 Téamaí a d’Eascair ón gComhairliúchán

Tá sé mar aidhm le Plean Leitir Ceanainn forbairt a dhéanamh ar na naoi dtéama sainaitheanta 
thuas agus sonraítear ann fís straitéiseach don bhaile don tréimhse go dtí 2030 agus ina 
dhiaidh sin. Tá na beartais, cuspóirí agus straitéisí atá luaite sa Phlean sin, cosúil leis na téamaí 
thuas, idirspleách agus cuirfear i bhfeidhm ar bhonn sineirgisteach iad ar mhaithe le forbairt an 
bhaile a threorú ar bhealach comhtháite. 

1.3 Maolú agus Bainistíocht Chomhshaoil
Cuimsíodh sa Phlean bearta suntasacha maolaithe comhshaoil i bhfoirm breithniúchán 
criosaithe agus cuspóirí agus beartais réamhghníomhacha. Is fianaise iad seo ar an mbreithniú 
a rinneadh ar thionchair chomhshaoil fhéideartha i rith phróiseas atriallach fhorbairt an phlean, 
a threoraigh forbairt agus measúnú timpeallachta na mbeartas agus na gcuspóirí ar fad. Ba 
cheart a thabhairt faoi deara go bhfuil feidhm ag na cuspóirí agus beartais atá sonraithe in CDP, 
agus a bhfuil tuilleadh eolais chomhthéacsúil maidir leo le fáil sa Tuarascáil Timpeallachta agus 
i dTuarascáil Tionchair Natura an CDP, i ndáil leis an bPlean seo freisin. Áirítear go sonrach in 27 
den chuspóir agus den bheartas atá sonraithe in CDP Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga a 
chomhlíonadh mar choinníoll den chur chun feidhme. Forchuireann 10 gcuspóir nó mbeartas eile 
srian maidir le heaspa tionchair ar láithreáin Natura 2000. Sa bhreis air sin, tagraítear do shrianta 
comhshaoil níos ginearálta in go leor de chuspóirí agus de bheartais CDP. 

Sa bhreis ar na cuspóirí agus beartais shonracha atá liostaithe sa Phlean Ceantair Áitiúil (LAP) 
agus CDP, tacaíonn go leor eile le bearta a bhfuil buntáistí comhshaoil luaite leo cosúil le fásra 
nádúrtha, fálta sceach agus coillearnach a choimeád agus dea-chleachtas maidir le laghdú riosca 
i gcás tuilte nó breithniú ar phleananna bainistíochta comhshaoil reachtúla (m.sh. Pleananna 
Bainistíocht Abhantraí agus Cláir Beart, Pleananna Fo-abhantraí Diúilicín Péarla Fionnuisce, Cláir 
Laghdaithe Truaillithe Sliogéisc, Straitéis Bithéagsúlachta an AE). I dteannta a chéile cruthaíonn 
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siad éiteas d’fheasacht agus de mheas ar an gcomhshaol atá le tabhairt faoi deara in CDP agus 
LAP agus a chabhróidh ar bhealach suntasach chun stádas caomhnaithe agus sláine líonra Natura 
a chothabháil.  

1.4 Maolú agus Oiriúnú an Athraithe Aeráide
Teastaíonn gníomh ar bhonn práinne chun déileáil leis an athrú aeráide agus d’fhonn a chinntiú 
go mbeidh geilleagar agus sochaí na hÉireann ag feidhmiú ar bhonn ísealcharbóin agus 
aeráid-díonach. Tá éifeachtaí an athraithe aeráide le tabhairt faoi deara in Éirinn cheana féin 
agus tá sé tuartha go mbeidh daonra na hÉireann ag déileáil le teagmhais bhaistí níos déine, 
stoirmeacha níos déine agus borrthaí stoirme, ardú ar leibhéal na mara, teochtaí níos teo agus 
tréimhsí níos faide de bháisteach ag leibhéal níos ísle. Mar aitheantas ar an riachtanas atá ann 
pleananna a dhéanamh le haghaidh éifeachtaí an athraithe aeráide, tá caibidil shonrach sa 
Phlean seo ina ndírítear ar conas a bhreithneofar bearta maolaithe agus oiriúnaithe don athrú 
aeráide nuair a bheidh Plean Leitir Ceanainn á chur chun feidhme. 

1.5 Leitir Ceanainn Laistigh d’Ordlathas an Bheartais Pleanála Spásúla 
agus Struchtúr Lonnaíochta Phlean Forbartha Contae 2018-2024 
Áirítear Plean Leitir Ceanainn mar chuid d’ordlathas ar leithligh de dhoiciméid beartais 
phleanála, a chlúdaíonn scóip iomlán an bheartais pleanála, idir leibhéal náisiúnta agus leibhéal 
áitiúil. Tá eolas le fáil i bhFigiúr 1.2 thíos maidir leis an ordlathas beartais agus ionad an Phlean 
san ordlathas seo. 

National Planning Framework

Regional Spatial and 
Economic Strategy

Donegal County 
Development Plan 

2018-2024

Letterkenny Letterkenny 
PlanPlan

Figiúr 1.2 Plean Leitir Ceanainn laistigh d’Ordlathas an Bheartais Phleanála

Tarraingítear airde san ordlathas beartais phleanála thuasluaite ar fhás suntasach i Leitir 
Ceanainn agus forbraítear an téama seo sna Caibidlí ina dhiaidh seo.
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Caibidil 2 - 
Comhthéacs Straitéiseach agus Uaillmhianta Fáis léaráid le nuashonrú

STRATEGIC CONTEXT AND GROWTH AMBITIONS

Letterkenny is the key economic engine of the Donegal economy, and a strategic regional 
centre for the North-West, inclusive of its broader function as a key component of the 
cross-border North-West City Region (the fourth largest urban agglomeration on the 
island of Ireland) along with Derry City, Strabane and their intervening hinterlands. Whilst 
Letterkenny had a recorded population of 19,274 persons in Census 2016, this figure is a 
significant under-representation of the real vibrancy and already-established critical mass 
of the town as it excludes a major cohort of business and recreational daytime ‘visitors’ to 
the town including those visiting out of necessity for employment, education (both 

to the town for reasons of personal choice including for shopping and leisure purposes. It 
has been conservatively estimated that the day-time population of the town is closer to 

REGIONAL PARITY
National policy seeks to manage national growth so that it is 
more evenly distributed across the three administrative regions 
identified in the NPF. The twin objectives of this approach are to 
reduce unsustainable pressures on the Eastern and Midland 
Regional Assembly area (particularly the Greater Dublin area), 
whilst at the same time creating a more favourable environment 
for the two other regional assembly areas (Northern and Western, 
and Southern) to prosper. Thus ‘regional parity’ is a specified 
objective in the NPF whereby the targeted growth of the Northern 
and Western and Southern Regional Assembly areas combined 
would at least equate to that projected for the Eastern and 
Midland Region (NPF para. 2.4 and National Policy 
Objective 1a refer).

STRONGER URBAN PLACES /
LETTERKENNY REGIONAL CENTRE
Both the NPF and the RSES assert that a key policy instrument 
for delivering the regional parity objective must be the 
development of strong urban centres (eg. refer Chapter 4 of 
the NPF - ‘Making Stronger Urban Places’ and Section 3.4 of 
the RSES – ‘Urban Places of Regional Scale’). Both documents 
identify weaknesses in the urban structure of the NWRA area 
relative to the other two regional areas. Notwithstanding, 
Letterkenny is designated as one of only five ‘Regional 
Centres’ throughout the country (the others being Sligo, 
Athlone, Dundalk and Drogheda).

NORTHWEST CITY REGION
Letterkenny is also identified as part of the linked metropolitan 
heartbeat of the broader North-West City Region (along with 
Derry City and Strabane in N. Ireland). Section 8.3 of the NPF 
states that: ‘The development of the North-West City Region, 
focused on Derry city, Letterkenny and Strabane ….is essential to 
achieving the potential of the North-West and to maximizing its 
contribution to regional and all island economic growth’. This is 
supported, inter alia, in NPF NPO Objective 45 and RSES RPO 
9.1. The population of the City Region and its functional 
territory is estimated as being of the order of 350,000 people.

LETTERKENNY STRATEGIC
GROWTH AMBITIONS
In simplistic, two-dimensional terms, the strategic growth ambitions 
addressed in this Letterkenny Plan include:

∞ Increasing the population to a small city-scale of at least 35,000 people towards 2040;

∞ Providing an additional 5,000-6,000 jobs over the same period;

∞ Support for the expansion and development of the Atlantic Technological University (Letterkenny Campus).

These growth ambitions must be complemented by a parallel drive 
to make Letterkenny a quality place in which to live, work, visit and do 
business by building on the existing assets of the town and addressing 
deficiencies where they exist.

supported in the prevailing statutory planning policy framework comprised of the National 
Planning Framework (NPF), the Northern and Western Regional Assembly’s Regional Spatial 
and Economic Strategy (RSES), and the County Donegal Development Plan, 2018-2024 
(CDP 2018-2024). Collectively, this policy framework provides strong support for the 
pursuit of an ambitious growth agenda for the town. In order to properly plan for the town, 
it is important firstly to understand why, and how, these strategic growth ambitions for 
Letterkenny have been identified at the national and regional level. 

NATIONAL PLANNING 
FRAMEWORK

INTRODUCTION

REGIONAL SPATIAL AND 
ECONOMIC STRATEGY
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LETTERKENNY PLAN AND LOCAL 
TRANSPORT PLAN 2023-2031 AMBITIONS

TOWN CENTRE

(TEN-T, SNP, NRR, WRR)

TOWN CENTRE REGIONAL TRANSPORT HUB PLUS 2 ADDITIONAL PUBLIC BUS ROUTES, 
21 ACTIVE TRAVEL WALKING AND CYCLING SCHEMES, CONNECTING COMMUNITIES

CAPITALISE ON REGIONAL CENTRE AND NWCR STATUS

REGENERATION AND RE-IMAGINING OF TOWN CENTRE (LETTERKENNY 2040)

REGENERATION AND RE-IMAGINING OF TOWN CENTRE (LETTERKENNY 2040)

ACTIVE TRAVEL
& PUBLIC TRANSPORT

REMOVAL OF
STRATEGIC TRAFFIC

WATER SERVICES
INFRASTRUCTURE

POPULATION
& HOUSING

JOBS

EDUCATION  

UNIVERSITY STATUS & 1,000 ADDITIONAL STUDENTS

6,000 MORE
JOBS

4,500 MORE
HOMES 15,000 MORE

PEOPLE

54303 - Donegal County Council - Additional Design Elements v3.pdf   1   15/12/2022   16:03
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Caibidil 3 - 
An tAthrú Aeráide agus Dlúthfhás/Fás Inbhuanaithe 

CLIMATE CHANGE AND 
COMPACT/SUSTAINABLE GROWTH

National and regional policy on climate change and compact growth requirements,
as contained in the NPF (as well as a range of additional government policy documents 
including the Climate Action Plan, 2021) and RSES respectively, seeks to achieve compact 
growth in our settlements, the regeneration of our town centres, a transition to a low carbon 
and climate resilient society and sustainable mobility. 

This climate change and compact growth agenda has been embedded in the plan 
preparation process from initiation to finalization of this Draft Plan. 

By adopting these planning principles as set out in the NPF and RSES, the Letterkenny Plan aims 
to ensure that the town develops in a fully sustainable fashion; building critical mass so as to 
retain and attract employers; ensuring connectivity and permeability through neighbourhoods 

reducing dependence on the private car; and providing for positive and restorative urban 
environments that are attractive places to live and work. 
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Tá na ceisteanna idirnasctha seo a leanas sainaitheanta mar phríomhcheisteanna nach mór iad 
a áireamh i gcroílár na straitéise nua atá mar bhonn le fás an bhaile. 

4.1 Ceisteanna Straitéiseacha Iompair & Uaillmhianta 
InbhuanaitheIompair 
Tá tionchar suntasach ag feithiclí innealta ar chuma uirbeach agus ar fheidhmiú Leitir Ceanainn 
agus tacaíonn an bonneagar leis an tionchar suntasach sin, a chuireann isteach ar mhodhanna 
iompair níos inbhuanaithe. D’fhorbair sé seo le himeacht ama mar gheall ar, inter alia: tús áite 
a bheith á thabhairt ag daoine don charr le fada an lá; tús áite a bheith tugtha do bhonneagar 
bóthair agus d’infheistíocht ghaolmhar; patrún forbartha a spreagann úsáid a bhaint as an 
gcarr; agus easpa infheistíochta i modhanna iompair inbhuanaithe ar roghanna iontaofa 
eile iad. I dteannta a chéile, tá tionchar díobhálach leanúnach ag an gcur chuige iompair ar 
fheidhmiú sóisialta agus geilleagrach, agus ar riocht comhshaoil an bhaile.  

D’fhéadfaí a rá gurb é ról tosaíochta na feithicle innealta an cheist is tábhachtaí nach mór 
díriú uirthi i bPlean Leitir Ceanainn agus sa Phlean Iompair Áitiúil. Tá sé riachtanach treochlár 
comhtháite agus cothromaithe a fhorbairt a bheidh mar bhonn, de réir a chéile, leis an mbaile 
a athrú go baile ina bhfuil roghanna inbhuanaithe seachas an carr ar fáil ann, agus ag an am 
céanna a chinnteoidh go ndéileálfar le heasnaimh an ghréasáin bóithre mar phríomhghné den 
chur chuige trí chéile. 

4.2 Patrúin Forbartha: Taithí go Dáta agus an Gá atá le Comhdhlúthú 
Tríd is tríd, d’fhorbair Leitir Ceanainn ar bhealach neamhsheicheamhach le 25 bliain anuas. In 
go leor cásanna, tá limistéir chónaithe forbartha píosa fada ó lár an bhaile agus ó nithe is díol 
spéise eile cosúil le fostóirí suntasacha agus páirceanna poiblí agus taitneamhachtaí. Go minic, 
bíonn tionchar an t-achar idir limistéar chónaithe agus lár an bhaile níos measa fós mar gheall 
ar thopagrafaíocht an bhaile, nach bhfuil oiriúnach do shiúl/rothaíocht, go háirithe nuair nach 
bhfuil saoráidí oiriúnacha ag freastal ar na bealaí soiléire. 

Tráth dá raibh, bhí an saol i Leitir Ceanainn dírithe ar an bPríomhshráid agus ar na ceantair in 
aice láimhe. Bhí rath geilleagrach, go háirithe i rith na mblianta rathúla idir lár na 1990idí agus 
deireadh na 2000idí, mar bhonn le méadú suntasach ar an éileamh a bhí ar thalamh tithíochta 
sa bhaile agus, dá réir sin, ceadaíodh forbairtí cónaithe ag roinnt láithreacha i gceantar 
suntasach 2,671 heicteár an Phlean Forbartha. I rith an choir chun donais gheilleagraigh a tharla 
ina dhiaidh sin, cuireadh san áireamh nach mbeadh an talamh ar fad a bhí criosaithe chun 
críocha cónaithe ag teastáil chun fás Leitir Ceanainn sa mheántéarma a éascú, agus chuige 
sin, athraíodh Plean Forbartha Leitir Ceanainn agus a Phurláin 2009-2015 in 2013, rud ba 
chúis le hathchriosú limistéar suntasach de thalamh imeallach ó ‘Talamh Cónaithe’ go ‘Cúltaca 
Straitéiseach Cónaithe’.1 Tugadh aitheantas freisin do na patrúin forbartha neamhréireacha a 
d’fhorbair i Leitir Ceanainn, eadhon:

• Limistéar suntasach ‘nua’ i lár an bhaile feadh Lúb-bhóthar Paddy Harte, a fhreastalaíonn
ar na riachtanais le haghaidh spáis urláir mhóir - tá an limistéar seo dínasctha ó cheantar
siopadóireachta traidisiúnta na Príomhshráide;

• Forbairt chónaithe ag tarlú ar bhonn scaipthe feadh na mbealaí gathacha atá ag freastal ar
an mbaile; agus

• Bloic de thalamh neamhfhorbartha idir na bealaí gathacha isteach sa bhaile.
Tá an patrún forbartha seo fós le tabhairt faoi deara inniu agus mar bhonn le roinnt deacrachtaí 
lena n-áirítear drochnascacht idir comharsanachtaí agus lár an bhaile, a bheith ag brath 
ar an gcarr príobháideach chun taisteal tríd an mbaile, deacrachtaí a bhaineann le córas 
iompair phoiblí éifeachtach a sholáthar agus tacú le haistriú chun foirmeacha iompair níos 
inbhuanaithe go ginearálta. 
1  Féach ar an Leagan Athraithe de Phlean Forbartha Leitir Ceanainn & Purláin 2009-2015 inar bunaíodh, inter alia, 
Croístraitéis fhianaisebhunaithe mar chuid den Phlean, de réir mar a cheanglaíonn an tAcht um Pleanáil agus Forbairt 
(Leasú), 2010.

Caibidil 4 – 
Príomhcheisteanna Struchtúracha 
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Ní le lonnaíocht Leitir Ceanainn amháin a bhaineann na deacrachtaí thuasluaite, tá a leithéid 
de dheacrachtaí le tabhairt faoi deara in go leor bailte ar fud na hÉireann. Chun déileáil le 
nádúr roinnte na lonnaíochtaí, dá réir sin, leagtar béim nua sa Chreat Náisiúnta Pleanála (NPF) 
ar ‘Dlúthfhás’ (dá dtagraítear dó níos túisce sa Phlean seo) agus go deimhin tagraítear don 
uaillmhian seo mar an chéad ‘Toradh Straitéiseach Náisiúnta’ a bhfuil sé mar aidhm ag NPF 
é a sholáthar. Cleachtaítear an téama seo sa bheartas pleanála réigiúnach, tríd an Straitéis 
Réigiúnach Spásúil agus Gheilleagrach (RSES), agus tacaítear le meascán de chóiríocht 
chónaithe a sholáthar i lár an bhaile taobh le soláthar seicheamhach, céimnithe tailte cónaithe 
i gceantair fho-uirbeacha. Baineann deis shuntasach sa chomhthéacs seo leis an limistéar 
mór de thalamh neamhfhorbartha atá suite díreach ó dheas de lár an bhaile agus den 
tSúileach, ag An Leac agus Scribly. Níl aon seirbhísí ag freastal ar na tailte seo faoi láthair agus 
príomhdhúshlán atá sonraithe sa Phlean agus le sárú ag páirtithe leasmhara ábhartha é úsáid a 
bhaint as na tailte seo.

4.3 Easnaimh, Iarmhairtí agus Dúshláin Bhonneagair 

4.3.1 Iompar  

I Roinn 4.1 thuas, dar teideal ‘Ceisteanna Straitéiseacha Iompair & Uaillmhianta Inbhuanaithe 
Iompair’, tá tagairt déanta cheana féin don mhéid úsáide atá á baint as an bhfeithicil 
innealta, agus don tionchar reatha agus leanúnach atá aige seo ar fheidhmiú agus ar chuma 
uirbeach Leitir Ceanainn. Chomh maith leis sin, sonraítear i Roinn 4.1 go bhfuil géarghá le 
treochlár comhtháite agus cothromaithe a fhorbairt a bheidh mar bhonn, de réir a chéile, 
leis an mbaile a athrú go baile ina bhfuil roghanna inbhuanaithe seachas an carr ar fáil ann, 
agus ag an am céanna a chinnteoidh go ndéileálfar le heasnaimh an ghréasáin bóithre mar 
phríomhghné den chur chuige trí chéile. Ní chomhlíonfar clár fadtéarmach, uaillmhianach 
dlúthfháis agus ní réiteofar na deacrachtaí straitéiseacha atá le sárú ag an mbaile, mar atá 
sainaitheanta sna ranna roimhe seo, ach má bhíonn tacar cothromaithe d’idirghabhálacha 
iompair ag tacú leis. Tá na próisis reachtúla atá luaite leis na tionscadail seo ag céimeanna 
éagsúla, agus tá éagsúlacht le tabhairt faoi deara freisin sna foinsí maoinithe, idir fhoinsí 
slána agus fhoinsí neamhaithnide. D’ainneoinn na n-éiginnteachtaí seo, sonraítear sa Phlean 
creat beartais réasúnaigh a bheidh mar bhonn le dlús a chur faoi na hidirghabhálacha 
iompair inmhianaithe. 

4.3.2 Bonneagar Fuíolluisce 

Acmhainn Cóireála Fuíolluisce 
Tá dóthain acmhainn cóireála fuíolluisce ar fáil sa ghearrthéarma agus sa mheántéarma 
mar thoradh ar an infheistíocht a rinne Uisce Éireann le déanaí san ionad cóireála fuíolluisce 
ag Machaire Uí Éanáin. Beidh breis acmhainne ag teastáil sa mheántéarma agus san 
fhadtéarma, áfach, chun freastal ar uaillmhianta fáis an bhaile. 

An Gréasán Fuíolluisce 
[Ó thuaidh den abhainn]: bhí feabhsuithe a rinneadh le déanaí mar bhonn le hacmhainn 
oiriúnach a sholáthar sa ghearrthéarma agus sa mheántéarma i gceantair a bhfuil an 
gréasán ag freastal orthu cheana féin, faoi réir síntí breise a theastaíonn le haghaidh 
forbairtí sonracha seirbhíse. Idir an meántéarma agus an fadtéarma, áfach, beidh gá le 
hathbhreithniú ar acmhainn reatha an ghréasáin. 

[Ó dheas den Abhainn/Port Road/Ceantar Bonagee]: Go ginearálta, níl bonneagar 
séarachais ag freastal ar na codanna móra agus straitéiseacha de Leitir Ceanainn, rud 
a chiallaíonn go bhfuil srian ar an bpoitéinseal a bhaineann leis na suíomhanna sin. Tá 
infheistíocht shuntasach ag teastáil chun déileáil leis na srianta sin.

Tá ‘Plean Forbartha Gréasáin’ (NDP) forbartha ag Uisce Éireann do Leitir Ceanainn. Tá 
moltaí ardleibhéil, táscacha le fáil in NDP maidir le conas a bhféadfadh gréasáin fuíolluisce 
freastal ar an mbaile iomlán; ach ní hionann na sonraí atá le fáil in NDP, áfach, agus 
gealltanas go gcuirfear maoiniú ar fáil le haghaidh na n-oibreacha riachtanacha agus i 
láthair na huaire níl aon acmhainn mhaoinithe ag Uisce Éireann chun dlús a chur faoi réitigh 
don ghréasán fuíolluisce le haghaidh na gceantar sin de Leitir Ceanainn nach bhfuil seirbhísí 
ag freastal orthu.
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4.3.3 Bonneagar Uisce

Acmhainn Uisce Óil 
Tá roinnt mórthionscadal soláthair uisce curtha i gcrích le blianta beaga anuas a bhfuil sé 
mar aidhm leo an soláthar uisce chuig Leitir Ceanainn a mhéadú agus a chosaint. Áirítear 
anseo píobáin an phríomhlíonra uisce a uasghrádú, Ionad Cóireála Uisce (WTP) nua ag An 
Ghabhail agus idirnascaire nua ó WTP na nUillí go dtí Leitir Ceanainn. Measann Comhairle 
Contae Dhún na nGall go soláthróidh na hoibreacha seo acmhainn sa ghearrthéarma agus 
go mbeidh gá le tuilleadh feabhsuithe chun an soláthar d’uisce óil a bheidh ag teastáil, sa 
ghearrthéarma agus sa mheántéarma a mhéadú. 

Ina theannta sin, beidh gá le tuilleadh idirghabhálacha suntasacha sa mheántéarma agus san 
fhadtéarma. Tá na hidirghabhálacha riachtanacha seo le sainaithint trí ‘chéim measúnaithe 
roghanna’ Phlean Náisiúnta Acmhainní Uisce Uisce Éireann, atá á forbairt faoi láthair.  

Líonra Dáileacháin Uisce Óil 
[Ó thuaidh den abhainn]: Freastalaíonn feabhsuithe a rinneadh le déanaí ar dháileadh 
oiriúnach agus ar shlándáil an tsoláthair sa ghearrthéarma agus sa mheántéarma.

[Ó dheas den Abhainn/Port Road/Ceantar Bonagee]: Tá gréasán lag nach bhfuil in ann 
freastal ar fhorbairt shuntasach ag freastal ar an gceantar seo faoi láthair.

Dá réir sin, cosúil le staid an ghréasáin fuíolluisce, tá gá le hidirghabhálacha spriocdhírithe i ndáil 
leis an ngréasán dáileacháin uisce má táthar chun uaillmhianta fáis an bhaile a chomhlíonadh. Ní 
mór cinneadh a dhéanamh maidir leis na hidirghabhálacha riachtanach sa ghréasán dáileacháin 
uisce óil mar chuid de phlean forbartha don ghréasán dáileacháin uisce óil.  

Táthar ag fáiltiú roimh an obair leanúnach atá á déanamh ag Uisce Éireann i ndáil leis 
an bPlean Náisiúnta Acmhainní Uisce agus Plean Forbartha Gréasán fuíolluisce (Leitir 
Ceanainn). Is léir, áfach, nach mór leanúint ar aghaidh leis na hiarrachtaí d’fhonn a chinntiú 
nach mbeidh srian ar fhás Ionad Réigiúnach Leitir Ceanainn amach anseo mar gheall ar 
dheacrachtaí seirbhísithe. Dá réir sin, soiléirítear sa Phlean na huaillmhianta fáis do Leitir 
Ceanainn agus tarraingítear aird ar na ceantair sin a mbeidh infheistíochtaí sa bhonneagar 
seirbhísí uisce ríthábhachtach iontu amach anseo. 

4.3.4 Bonneagar Cosanta Tuilte 
Go stairiúil, d’fhorbair baile Leitir Ceanainn agus go háirithe lár an bhaile, mar cheantar íseal 
atá nasctha le cainéal agus inbhear na Súilí. Dá bharr sin, tá codanna den bhaile i mbaol 
ó thuilte abhann agus cósta, agus meascán den dá rud go deimhin. Tá aird tarraingthe ar 
shuntas an riosca i gcás tuilte sa Mheasúnú Straitéiseach Riosca i gcás Tuilte (SFRA) atá le 
fáil i dteannta le Plean Leitir Ceanainn. 

Is í an fheidhm atá le Plean Leitir Ceanainn chomh fada is a bhaineann le riosca i gcás tuilte 
forbairt a bhainistiú d’fhonn a chinntiú gur féidir le Leitir Ceanainn leanúint ar aghaidh 
ag forbairt gan riosca míchuí i gcás tuilte a chruthú d’fhorbairt agus do chónaitheoirí. 
Baineann tábhacht go háirithe le hathnuachan agus le forbairt inbhuanaithe leanúnach lár 
an bhaile chomh fada is a bhaineann le rath Leitir Ceanainn agus an réigiún trí chéile, ó 
tharla an baile a feidhmiú mar Ionad Réigiúnach ainmnithe agus mar inneall geilleagrach 
Chontae Dhún na nGall. Níl an staid reatha idéalach, dá réir sin, de bhrí go bhfuil céatadán 
suntasach de lár an cheantar i mbaol i gcás tuilte, agus tá impleachtaí suntasacha aige 
sin chomh fada is a bhaineann le comhdhlúthú lár Leitir Ceanainn agus dlúthfhás na 
lonnaíochta. 

Sainaithníodh i staidéar CFRAM Oifig na nOibreacha Poiblí go bhféadfaí forbairt reatha 
i lár an bhaile a chosaint ó riosca i gcás tuilte trí úsáid a bhaint as modhanna cosanta 
crua; ach níl na cosaintí riachtanacha ainmnithe ar aon chlár maoinithe atá faofa, áfach. 
Dá réir sin, leanfaidh an Chomhairle le cúrsaí a phlé le hOifig na nOibreacha Poiblí agus 
le gníomhaireachta reachtúla ábhartha eile chun dlús a chur le soláthar an bhonneagair 
riachtanaigh cosanta ó thuilte a chur ar fáil i Leitir Ceanainn. Idir an dá linn, éileoidh an 
tÚdarás Pleanála go gcuirfear measúnuithe cuimsitheacha maidir le riosca i gcás tuilte ar 
fáil d’aon fhorbairt atá beartaithe i lár an bhaile i gceantar ina bhféadfadh riosca i gcás 
tuilte a bheith, de réir an Chórais Pleanála agus na dTreoirlínte maidir le Bainistíocht Riosca 
i gcás Tuilte, chun cinneadh a dhéanamh maidir le cibé acu an féidir nó nach féidir a leithéid 
sin de riosca a bhainistiú go cuí. 

Caibidil 4 – Príomhcheisteanna Struchtúracha 



12 Comhairle Contae Dhún na nGall 

4.3.5 Lár an Bhaile 

D’ainneoin go bhfuil lár bhaile Leitir Ceanainn ag feidhmiú mar ionad réigiúnach 
tábhachtach a thairgeann raon leathan seirbhísí agus saoráidí, tá go leor dúshlán 
idirspleácha uirbeacha agus áitbhunaithe le sárú ag an ionaid, dúshláin fhadbhunaithe, a 
eascraíonn as roinnt fachtóirí, lena n-áirítear:

a. cur chuige stairiúil maidir le dearadh uirbeach agus pleanáil iompair a thugann tús áite
don charr seachas modhanna iompair eile;

b. naisc taistil ghníomhaigh agus iompair phoiblí míchuí idir na focheantair éagsúla de lár
an bhaile;

c. tearcúsáid a bheith á baint as eastát réadach lárnach mar gheall ar fhorbairtí ísealdlúis,
ar chaighdeán íseal;

d. ganntanas ríocht phoiblí agus páirceanna; agus

e. leibhéil mhíshásúla folúntais agus dearóilithe.

Ina theannta sin, fiú amháin sular tharla paindéim COVID, bhí dúshláin sheachtracha eile le 
tabhairt faoi deara lena n-áirítear luaineachtaí airgeadra, éiginnteacht maidir le Brexit agus 
timpeallacht athraitheach ina raibh tús áite á tabhairt do mhiondíol ar líne agus do thrádáil 
seirbhíse. Sonraítear i gCaibidil 9 den Phlean seo, ‘Straitéis Lár an Bhaile’, cur chuige na 
Comhairle d’fhorbairt lár an bhaile amach anseo, agus tá béim á leagan ar na dúshláin 
thuasluaite trí fhorbairt ar ardchaighdeán a sholáthar agus trí phrionsabail comhfhorbartha 
áite a chur i bhfeidhm. 

4.3.6 Straitéis Athnuachana 2040 Leitir Ceanainn 

Tá na fadhbanna atá sonraithe thuas tugtha faoi deara ag Comhairle Contae Dhún na nGall 
cheana féin.  Ón mbliain 2018, tá an Chomhairle ag obair ar chlár athnuachana uirbí ina 
gcuimsítear roinnt beart a bhfuil sé mar aidhm leo dlús a chur leis na hidirghabhálacha 
láidre a theastaíonn chun lár an bhaile a athrú ó bhonn faoi scáth Thionscadal Athnuachana 
2040 Leitir Ceanainn.  Dírítear go mion i gCaibidil 9: ‘Straitéis Lár an Bhaile’ ar lár an bhaile. 
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Caibidil 5 – 
Straitéis Forbartha agus Comhdhlúthú  
Sonraítear sna rannóga roimhe seo an comhthéacs beartais ghinearálta i dtéarmaí 
uaillmhianta fáis, dlúthfhás agus fás seicheamhach agus príomhcheisteanna struchtúrtha 
laistigh den Phlean nach mór iad a fhorbairt. Sonraítear sa Rannóg seo conas ar cuireadh 
na príomhtheachtaireachtaí náisiúnta beartais agus na príomhbhreithniúcháin áitiúla seo 
i bhfeidhm i bhfoirm thógtha reatha Leitir Ceanainn d’fhonn plean a fhorbairt ag leibhéal 
straitéiseach, a bhfuiltear ag súil a éascóidh agus a bheidh mar bhonn le fás oiriúnach an Ionaid 
Réigiúnach idir an gearrthéarma agus an meántéarma. Chomh maith leis sin, tá sé beartaithe 
go bhfeidhmeoidh an Plean mar príomhdhoiciméad tagartha agus treochlár, de réir an chuir 
chuige Pleanbhunaithe atá sonraithe sa bheartas náisiúnta, le haghaidh na n-idirghabhálacha 
éagsúla, suntasacha, straitéiseacha bonneagair a bheidh ag teastáil chun cur ar chumas an 
bhaile fás de réir a stádais mar Ionad Réigiúnach agus de réir na n-uaillmhianta gaolmhara.   

5.1 Dlúthfhás Leitir Ceanainn
Sainaithnítear i bhFigiúr 5.1 thíos suíomh na bpríomh-chomhpháirteanna spásúla de lárcheantar 
gnó Leitir Ceanainn. Áirítear ina measc: lár an bhaile, Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh 
(campas Leitir Ceanainn); Páirc Ghnó IDA agus ceantair fostaíochta; campas Ospidéal Ollscoile 
Leitir Ceanainn (LUH) agus Páirc Bhaile Bernard McGlinchey in aice láimhe; agus na scoileanna 
ar fad atá le fáil ar Bhóthar an Chlochair agus taobh leis an Ardeaglais. Tá imeall an cheantair 
lárnaigh seo sainmhínithe go ginearálta bunaithe ar an ngréasán bóithre reatha: Bóthar na 
Páirce Gnó/an N56 ó thuaidh; Bóthar Ráth Mealtain/an N56 i dtreo an oirthir; Bóthar Neil T. 
Blaney ó dheas; agus Bóthar an Chlochair/Bóthar Ghleann Chartha i dtreo an iarthair.
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Figiúr 5.1 – Príomhchodanna Spásúla na Straitéise Forbartha
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Is léir go bhfuil acmhainn forbartha suntasach fós le fáil laistigh agus ar imeall an 
chroícheantair atá sainithe thuas, agus go bhfuil deis shuntasach ann lorg an bhaile a 
athchothromú trí fhorbairt a éascú díreach ó dheas den abhainn i gceantar na Leice/Scribly. Is 
féidir freastal ar fhormhór de na riachtanais forbartha tithíochta agus geilleagracha don bhaile 
laistigh den chroícheantar ginearálta agus ar an tslí sin an méid úsáide agus is féidir a bhaint 
as an mbonneagar atá ar fáil agus atá beartaithe a chur ar fáil, nascacht agus inrochtaineacht 
idir comharsanachtaí a éascú agus soláthar córas iompair phoiblí feabhsaithe, a bhfuil géarghá 
leis, a chinntiú. Tá tuilleadh eolais le fáil i gCaibidil 10: ‘Tithíocht’ agus Caibidil 8: ‘Forbairt 
Gheilleagrach agus Fostaíocht’ maidir le spriocanna ábhartha agus conas a raibh an Straitéis 
Forbartha ginearálta seo mar bhonn le deiseanna forbartha a shainaithint.

Déileáiltear i Rannóg 4.3.6: ‘Straitéis Athnuachana 2040 Leitir Ceanainn.’ agus Caibidil 9: 
‘Straitéis Lár an Bhaile’, leis an straitéis chuimsitheach athnuachana atá á forbairt ag Comhairle 
Contae Dhún na nGall agus ag páirtithe leasmhara le haghaidh lár an bhaile. Beidh tionchar 
athraitheach ag cur chun feidhme na straitéise ar lár an bhaile agus spreagfaidh sí tuilleadh 
dlúthfháis sa chroícheantar níos ginearálta mar atá sainaitheanta thuas.   

Tá líon teoranta deiseanna forbartha eile sainaitheanta lasmuigh den chroícheantar. Chomh 
maith leis sin, sonraítear i gCaibidil 10: ‘Tithíocht’, an réasúnaíocht atá mar bhonn leis na 
criosanna ar leith, lena n-áirítear cóngaracht do sheirbhísí comharsanachta agus deis 
straitéiseach a bhaineann le campais atá forbartha agus a bheidh á bhforbairt ag IDA agus ag 
ATU amach anseo. 

Sonraítear i gCuspóirí Beartais Réigiúnacha RPO 3.2(b) agus 3.7.22 atá le fáil i Straitéis 
Réigiúnach Spásúil agus Gheilleagrach Chomhthionól Réigiún an Tuaiscirt agus an Iarthair, 
2020-2032, spriocanna atá ábhartha don Straitéis Forbartha:

RPO 3.2(b): 40% ar a laghad de gach tithíocht nua atá spriocdhírithe sna hIonaid Fáis 
Réigiúnacha a sholáthar laistigh de na ceantair atá foirgnithe faoi láthair.  

RPO 3.7.22: A chinntiú go bhfuil 40% ar a laghad de gach talamh forbartha nua (cónaithe, fiontar 
agus fostaíocht) lonnaithe laistigh de cheantair Leitir Ceanainn atá foirgnithe faoi láthair.  

Ba cheart go mbeadh an dá sprioc á sárú ar bhealach suntasach mar thoradh ar chur chun 
feidhme na Straitéise Forbartha seo.  
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Caibidil 6 – 
Easnaimh Bhonneagair Straitéisigh
Section 4.3 ‘Infrastructural Deficits, Consequences and Challenges’, has already identified the 
key infrastructural deficits facing the town. 

Although development can be accommodated in the short-to-medium term, subject to further 
upgrades in terms of  treated water capacity, it is clear that the nationally and regionally-
supported ambition of growing Letterkenny to a Regional Centre of scale will not be realised if 
the infrastructural deficits and challenges remain unresolved. 

Fig 6.1 below captures the key elements of these deficits in graphic form. A detailed schedule 
of the elements is contained in Table 6.1 below, together with a comment in relation to how 
these matters should be progressed. 

Strong Regional Centre Water and WastewaterInfrastruture Deficits

Need for Flood Defences

Poor ConnectivityVacancy & Dereliction

Transportation Infrastructure Deficits

Figiúr 6.1 Easnaimh Bhonneagair a bhfuil Srian a Chur acu le Forbairt Leitir Ceanainn mar Ionad 
Réigiúnach
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Tábla 6.1 Easnaimh Bhonneagair Straitéisigh

EASNAMH MODH ATÁ BEARTAITHE CHUN DLÚS 
A CHUR LE RÉITIGH

EAGRAÍOCHT 
TREORACH & 
COMHPHÁIRTITHE

Strategic Transportation

Seirbhís Iarnróid – Is ionann ganntanas 
seirbhís iarnróid i Leitir Ceanainn agus 
bac suntasach ar fhás sa bhaile agus sa 
réigiún go deimhin go háirithe chomh 
fada is a bhaineann le hinfheistíocht 
isteach a mhealladh agus cur le líon 
na gcuairteoirí atá ag triall ar Leitir 
Ceanainn agus ar an gcontae.  

Rannpháirtíocht san Athbhreithniú 
Straitéiseach Iarnróid Uile-Éireann. 

An Roinn 
Iompair

Tionchar straitéiseach tráchta soir/
thuaidh ar an mbaile/lár an bhaile ar 
bhóithre náisiúnta isteach (N14/N56). 

Tionscadal Feabhais Bhealach Tosaíochta 
TEN-T Dhún na nGall (Cuid 2)

Bonneagar 
Iompair Éireann 
(TII) agus DCC

Tionchar an tráchta straitéisigh soir-
siar ar an mbaile/ar lár an bhaile

Tionscadal Ghréasán an Deiscirt An Roinn 
Iompar agus 
DCC

Town Centre

Dearadh uirbeach agus cur chuige 
pleanála iompair a thugann tús áite 
don charr seachas modhanna iompair 
eile; 

Naisc mhí-oiriúnacha taistil 
ghníomhaigh agus iompair phoiblí idir 
na focheantair éagsúla de lár an bhaile;

Tearcúsáid a bheith á baint as eastát 
réadach lárnach mar gheall ar 
fhorbairtí ísealdlúis, ar chaighdeán 
íseal;

Ganntanas ríocht phoiblí agus 
páirceanna; agus

Leibhéil mhíshásúla folúntais agus 
dearóilithe.

Clár athnuachana uirbí cuimsitheach á 
fhorbairt ag Comhairle Contae Dhún na 
nGall agus páirtithe leasmhara do lár an 
bhaile ina gcuimsítear: 

(i) Straitéis Athnuachana 2040
Leitir Ceanainn a ullmhú (creat
neamhreachtúil agus físeach
d’athnuachan lár an bhaile) agus;

(ii) Dlús a chur le roinnt
príomhthionscadal athnuachana
a mhaoiniú maoiniú faighte
lena n-aghaidh faoin gCiste um
Athnuachan agus Forbairt Uirbeach.

(iii) Cloí le beartais agus le straitéis
forbartha lár an bhaile.

DCC, an Roinn 
agus páirtithe 
leasmhara eile 
de réir mar is 
cuí.

Bonneagar Seirbhísí Uisce Tá ‘cás gnó’ le hullmhú ag DCC agus 
ag Uisce Éireann chun maoiniú a 
fháil d’infheistíocht shuntasach. Tá na 
míreanna aonair liostaithe thíos, agus an 
fhoroinn maidir le ‘Láithreán Forbartha 
Straitéiseach agus Inbhuanaithe an 
Deiscirt’ le breithniú sa chomhthéacs seo.

Uisce Éireann 
agus DCC.

Easpa acmhainn cóireála Fuíolluisce 
tuartha sa mheántéarma agus san 
fhadtéarma.

Acmhainn bhreise cóireála Fuíolluisce san 
áireamh i bPlean Infheistíochta Caipitiúil 
Uisce Éireann.

Uisce Éireann 
agus DCC

Ag glacadh leis go mbeidh an gréasán 
fuíolluisce easnamhach.

Rannpháirtíochtaí saincheaptha le Uisce 
Éireann chun athbhreithniú a dhéanamh 
ar an ngréasán reatha sa ghearrthéarma 
agus é mar aidhm oibreacha sainaitheanta 
a áireamh i bPlean Infheistíochta Caipitiúil 
Uisce Éireann.

Uisce Éireann 
agus DCC.

Gréasán fuíolluisce a sholáthar ar Port 
Road/i gCeantar Bonagee ar bhonn 
gearrthéarmach.

É a áireamh i bPlean Infheistíochta 
Caipitiúil Uisce Éireann de bhun é a 
shainaithint sa Phlean Forbartha Gréasáin.

Uisce Éireann 
agus DCC



17Dréachtphlean Leitir Ceanainn agus Plean Iompair Áitiúil 2023-2029

EASNAMH MODH ATÁ BEARTAITHE CHUN DLÚS 
A CHUR LE RÉITIGH

EAGRAÍOCHT 
TREORACH & 
COMHPHÁIRTITHE

Acmhainn ghearrthéarmach imeallach 
chomh fada is a bhaineann le 
huisce óil, dúshláin shuntasach sa 
mheántéarma agus san fhadtéarma.

Acmhainn bhreise uisce óil le soláthar sa 
ghearrthéarma agus sa mheántéarma, 
agus idirghabhálacha suntasacha breise 
le sainaithint trí ‘céim measúnaithe na 
roghanna ar fad’ de Phlean Acmhainní 
Uisce Náisiúnta Uisce Éireann, atá á 
fhorbairt i láthair na huaire i gcomhairle le 
roinn Seirbhísí Uisce Chomhairle Contae 
Dhún na nGall chomh fada is a bhaineann 
le Dún na nGall.  

Uisce Éireann 
agus DCC

Tuilte 

Codanna den bhaile, go háirithe 
codanna ainmnithe de lár an bhaile, atá 
i mbaol tuilte. 

Cás a ghéarú chuig catagóir infheistíochta 
tosaíochta i gcomhairle le hOifig na 
nOibreacha Poiblí (OPW), agus maoiniú a 
lorg ina dhiaidh sin. 

OPW agus DCC

Iompar Inbhuanaithe

Seirbhísí agus saoráidí iompair phoiblí 
mí-oiriúnacha.

Sainaithint agus sealbhú láithreán 
tosaíochta don Mhol Iompair Réigiúnach.

DCC agus 
DHLGH

Leathnú seirbhísí bus an bhaile de réir 
mheasúnú agus pleananna atá á dtreorú 
ag NTA.

NTA agus DCC

Gréasáin mhí-oiriúnacha siúil agus 
rothaíochta

Bonn beartais a bhunú le haghaidh 
saoráidí feabhsaithe trí Phlean Leitir 
Ceanainn agus Plean Iompair Áitiúil, agus 
cur chun feidhme ina dhiaidh sin trí úsáid 
as bhaint as cistí Taistil Ghníomhaigh agus 
cistí cosúla nuair a bhíonn siad ar fáil agus 
maoiniú Leitir Ceanainn 2040 do lár an 
bhaile.

DCC, NTA agus 
DHLGH

Ganntanas trasbhealaí abhann do 
choisithe i suíomhanna straitéiseacha.

Suíomhanna na ndroichead nua féideartha 
sainaitheanta cheana féin. Maoiniú le lorg. 

DCC agus 
DHLGH

Láithreán Forbartha Straitéiseach agus Inbhuanaithe an Deiscirt

Undeveloped area located immediately 
adjacent to town centre due, at least 
in part, to absence of public services 
(water and sewer), bridge crossings 
over River Swilly and deficiencies in 
local road network.

Bonneagar uisce óil agus fuíolluisce a 
sholáthar roimh ré le plé le Uisce Éireann.

Maoiniú a lorg chun scéim bóithre 
Thionscadal Ghréasán an Deiscirt a 
sholáthar. 

Trasbhealach droichid a sholáthar roimh 
ré le plé le DHLGH.

IW, DCC agus 
DHLGH

DCC agus DoT

DCC agus 
DHLGH

Gleann Chartha 

Gleann Chartha agus Purláin - Saoráidí 
pobail a chur ar fáil.

Roghanna maoinithe agus sásraí soláthair 
a scrúdú.

DCC

Tá an tábhacht a bhaineann le déileáil leis na heasnaimh seo luaite i gCuspóir DSC1 thíos 

CUSPÓIR DSC1: Oibriú go straitéiseach le príomhpháirtithe leasmhara eile chun réitigh 
a sholáthar chun déileáil leis na príomheasnaimh bhonneagair a bhfuil á chur acu ar 
uaillmhianta fáis Leitir Ceanainn. 

Caibidil 6 – Easnaimh Bhonneagair Straitéisigh





19Dréachtphlean Leitir Ceanainn agus Plean Iompair Áitiúil 2023-2029

Caibidil 7 -  
Cur Chuige Bainistíochta Forbartha 
Ginearálta agus Beartais Mhionsonraithe
Breithneofar tograí forbartha i gcomhthéacs na gcuspóirí criosaithe atá sonraithe i dTábla 
7.1 thíos a chomhlíonadh, na gcriosanna comhfhreagracha atá sainaitheanta ar Mhapa 7.1 dar 
teideal ‘Mapa Criosaithe Talamhúsáide’ agus na maitríse criosaithe i dTábla 7.2 thíos. Cuirfear 
an creat beartais níos ginearálta atá le fáil sa Phlean seo agus in CDP i bhfeidhm freisin áit ar 
cuí. 

Beartas  LK-DM-P-1: Is beartas de na chuid na Comhairle é tacú le prionsabal tograí forbartha 
mar seo a leanas: 

(a.) Tograí atá comhsheasmhach go ginearálta leis na cuspóirí criosaithe atá sonraithe i 
dTábla 7.1 thíos agus leis na criosanna comhfhreagracha atá sainaitheanta ar Mhapa 7.1 
dar teideal ‘Mapa Criosaithe Talamhúsáide’; agus 

(b.) A dtacaítear leo sa mhaitrís chriosaithe atá le fáil i dTábla 7.2 thíos

Breithneofar tograí dá leithéid freisin i gcomparáid leis an gcreat beartais níos ginearálta atá 
le fáil sa Phlean seo agus in CDP más cuí, agus treoirlínte cuí. 

Chomh maith leis sin, féadfar tograí le haghaidh talamhúsáidí nach bhfuil sainaitheanta go 
sonrach sa mhaitrís chriosaithe a bhreithniú sa chás nach sáraíonn an úsáid bheartaithe an 
cuspóir criosaithe ábhartha go hábhartha, agus arís faoi réir an chreata beartais níos ginearálta 
a chomhlíonadh atá le fáil sa Phlean seo agus in CDP más cuí, agus treoirlínte ábhartha.

Beartas LK-DM-P-2: Nuair a bheidh tograí forbartha laistigh de Leitir Ceanainn á meas, 
cuirfidh an Chomhairle gach foráil beartais ábhartha den Phlean Forbartha Contae san 
áireamh le cois chreat beartais Phlean Leitir Ceanainn.  
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Tábla 7.1 Cuspóir Criosaithe Talamhúsáide 
Crios Cuspóir
Forbairt Bhunaithe Caighdeán agus carachtar an cheantair a chaomhnú agus a fheabhsú, 

taitneamhacht chónaithe a chosaint agus cead a thabhairt forbairt 
a dhéanamh atá oiriúnach d’fhás inbhuanaithe na lonnaíochta, lena 
n-áirítear forbairt chónaithe nua, faoi réir na mbreithniúchán pleanála
ábhartha ar fad, beartais uile an Phlean, treoir/beartas ábhartha
náisiúnta/réigiúnach lena n-áirítear ainmniúcháin chomhshaoil agus
faoi réir pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an cheantair.

Deis Straitéiseach don Phobal Chun meascán cuí d’fhorbairt sláinte agus/nó oideachais agus/nó shóisialta 
agus/nó forbairt pobail a chinntiú a d’fhéadfaí a áireamh ann leathnú 
ospidéil, úsáidí oideachais, taighde agus forbartha, caithimh aimsire, sláinte 
an phobail, saoráidí cúraim leanaí nó cóiríocht do mhic léinn. 

Lár an Bhaile Croílár Leitir Ceanainn a chothabháil agus a neartú mar ionad réigiúnach 
de shaol cónaithe, tráchtála, miondíola, cultúrtha agus pobail agus tacú le 
taisteal gníomhach agus le roghanna iompair phoiblí a sholáthar. 

Cónaithe go Príomha Talamh a chur i leataobh d’fhorbairt chónaithe2.
Cúltaca Straitéiseach 
Cónaithe

Candam talún a choimeád le húsáid go príomha d’fhorbairt chónaithe 
mar chúlsoláthar straitéiseach fadtéarmach talún.3 

Úsáidí Ginearálta Fostaíochta 
agus Tráchtála

Talamh a chur i leataobh le haghaidh úsáidí tráchtála, tionsclaíocha 
agus neamh-mhiondíola 4 agus díolachán carranna

Láithreáin Deise Talamh a chur i leataobh le haghaidh deiseanna forbartha sonracha 
atá oiriúnach i ndáil le húsáid mheasctha agus comhoiriúnacht leis an 
gceantar trí chéile. 

Pobal agus Oideachas Talamh a chur i leataobh le haghaidh úsáidí pobail, oideachais, 
institiúideacha, cultúrtha, áineasa, cúraim leanaí agus caithimh aimsire, 
lena n-áirítear saoráidí coimhdeacha áineasa agus cúraim leanaí. 

Spás Oscailte Talamh a chaomhnú agus a fheabhsú d’úsáidí foirmiúla agus 
neamhfhoirmiúla spás oscailte agus áineasa, agus foráil a dhéanamh le 
haghaidh saoráidí nua áineasa, caithimh aimsire agus pobail.

Timpeallacht Áitiúil Cead a thabhairt d’fhorbairt theoranta agus a chinntiú nach bhfuil aon 
tionchar suntasach diúltach ag forbairt ar an tírdhreach nó ar chaighdeán 
bithéagsúlachta an cheantair. 

TEN-T PRIPD/Forbairt 
Bhunaithe

Caighdeán agus carachtar an cheantair a chaomhnú agus a fheabhsú, 
taitneamhacht chónaithe a chosaint agus cead a thabhairt forbairt 
a dhéanamh atá oiriúnach d’fhás inbhuanaithe na lonnaíochta, 
agus foráil a dhéanamh d'fhorbairt Thionscadal Feabhais Bhealach 
Tosaíochta TEN-T Dhún na nGall, faoi réir na mbreithniúchán pleanála 
ábhartha ar fad, beartais uile an Phlean, treoir/beartas ábhartha 
náisiúnta/réigiúnach lena n-áirítear ainmniúcháin chomhshaoil agus 
faoi réir pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an cheantair.

TEN-T PRIPD/Úsáidí 
Ginearálta Fostaíochta agus 
Tráchtála 

Talamh a chur i leataobh le haghaidh úsáidí tráchtála, tionsclaíocha 
agus neamh-mhiondíola4 agus díolachán carranna agus foráil a 
dhéanamh d’fhorbairt Thionscadal Feabhais Bhealach Tosaíochta 
TEN-T Dhún na nGall.

TEN-T PRIPD/Spás Oscailte Talamh a chaomhnú agus a fheabhsú d’úsáidí foirmiúla agus 
neamhfhoirmiúla spás oscailte agus áineasa, agus foráil a dhéanamh le 
haghaidh saoráidí nua áineasa, caithimh aimsire agus pobail agus foráil 
a dhéanamh d’fhorbairt Thionscadal Feabhais Bhealach Tosaíochta 
TEN-T Dhún na nGall.

TEN-T PRIPD/An Timpeallacht 
Áitiúil

Foráil a dhéanamh d’fhorbairt theoranta d’fhonn a chinntiú nach mbíonn 
aon tionchar diúltach ag forbairt ar an tírdhreach nó ar chaighdeán 
bithéagsúlachta an cheantair agus foráil a dhéanamh d'fhorbairt 
Thionscadal Barr Feabhais Bhealach Tosaíochta TEN-T Dhún na nGall.

TEN-T PRIPD/Láithreán Deise 
4

Foráil a dhéanamh do mheascán úsáidí fostaíochta agus tráchtála, úsáid 
chónaithe, gníomhaíocht mhiondíola ag leibhéal na comharsanacha 
áitiúla agus foráil a dhéanamh d’fhorbairt Thionscadal Barr Feabhais 
Bhealach Tosaíochta TEN-T Dhún na nGall. 

Láithreán Forbartha 
Straitéiseach agus 
Inbhuanaithe an Deiscirt 
(SSDS)

Foráil a dhéanamh le haghaidh comharsanacht nua a áireofar inti meascán 
d’fhorbairt chónaithe, seirbhísí ag leibhéal comharsanachta, scoileanna, 
saoráidí agus taitneamhachtaí pobail ar bhealach pleanbhunaithe áit a 
bhfuil bonneagar á sholáthar ar bhealach comhleanúnach, straitéiseach.

2  Féadfar úsáidí malartacha a bhreithniú de réir na maitríse criosaithe talamhúsáide atá sonraithe i dTábla 7.2

3 D’fhéadfaí úsáidí áirithe eile seachas úsáidí cónaithe a bhreithniú ar an gCúltaca Straitéiseach Cónaithe thar shaolré 
an Phlean seo; féach ar an maitrís chriosaithe talamhúsáide i dTábla 7.2

4 Seirbhísí a sholáthar coimhdeach le húsáidí tionsclaíocha agus gnó lena n-áirítear saoráidí laethúla cosúil le cúram 
leanaí agus caiféanna. D’fhéadfadh go mbeadh tograí le haghaidh úsáidí miondíola atá coimhdeach le húsáid 
chriosaithe ceadaithe inghlactha i bprionsabal, faoi réir na sonraí atá luaite sa mhaitrís chriosaithe talamhúsáide 
agus sna fonótaí gaolmhara.



21Dréachtphlean Leitir Ceanainn agus Plean Iompair Áitiúil 2023-2029

Tábla 7.2 Maitrís Chriosaithe Talamhúsáide
Léirítear sa Mhaitrís Chriosaithe raon úsáidí talún i dteannta le heolas maidir lena 
n-inghlacthacht i gach ceann de na criosanna talamhúsáide.

Tabhair faoi deara go bhfuil an inghlacthacht ghinearálta maidir le húsáidí ar Láithreáin Deise 
ainmnithe sonraithe sna beartais shonracha atá le fáil i gCaibidil 11 den Phlean seo, agus go 
ndéileáiltear le ‘Láithreán Forbartha Straitéiseach agus Inbhuanaithe an Deiscirt’ faoi Roinn 10.7

Y= Inghlactha i bPrionsabal; O= Le breithniú; N= Níl inghlactha 
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Ionaid Siamsaíochta/Casaíní N O1 N N N N N N N

Foirgnimh Talmhaíochta N N N O2 N N O N O

Carrchlós (seachas carrchlós coimhdeach) N O3 N N N N N N N

Oifig Ghealltóireachta N O4 O4 N N N N N N

Caifé N O O N N O N N O

Reilig N N N N N N N Y N

Pictiúrlann N Y N N N N N N N

Pobal/Áineas/Spóirt O O O O O O O Y Y

Creis/Naíonra O Y O N N O N Y Y

Úsáidí Cultúrtha/Leabharlann N Y O N N N N Y Y

Halla Damhsa/Dioscó N Y5 N N N N N N N

Ionad Sonraí N N N N N O N N N

Teach Tórraimh N Y O N N O N O N

Garáiste/Deisiú Carranna N Y O6 N N O N N N

Teach Lóistín / Óstán / Brú N Y O N N N N N N

Bialann Beir Leat Bia Te N Y O7 N N N N N N

Tionscal (éadrom) N Y O8 N N O N N N

Tionscal (Ginearálta) N N N N N O9 N N N

Comhairleacht Leighis/Cúram Sláinte N Y O N N O N O N

Díolachán Carranna N N O N N O N N N

Teach Altranais N Y O N N N N Y O

Oifigí N Y O10 N N Y10 N O10 O10

Páirc/Áit Súgartha O O O N Y N O Y O

Stáisiún Peitril N O O11 N N O11 N N N

Ionaid Adhartha N Y O N N O N Y O

Páirceanna Imeartha O O O O O N O O Y

Teach Tábhairne N Y O N N N N N N

Bialann N Y O N N O N N N

Cónaithe Y Y Y O12 N N O13 N O14

Miondíol N Y O15 O16 N O17 O18 N N
Scoil/Oideachas N Y O N N N N Y Y
Giniúint Grianfhuinnimh (seachas 
forbairt díolmhaithe nó micrighiniúint19)

N O O O20 N O O21 N O

Saoráidí do Thurasóirí N Y O N N N N N N
Trádstóras/Stór/Iosta N O O N N O N N N

Criosú

Caibidil 7: Cur Chuige Bainistíochta Forbartha Ginearálta agus Beartais Mhionsonraithe
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Fonótaí 

1 Féach ar Bheartas LK-TC-P-09. Ní cheadófar ionaid siamsaíochta agus/nó casaíní sa chás go meastar 
go bhféadfadh tionchar díobhálach a bheith ag a leithéid ar an sráid-dreach, carachtar bunaithe nó 
taitneamhachtaí cónaithe ceantair; ná ní cheadófar a leithéid sa chás go mbreithníonn an tÚdarás 
Pleanála go mbeadh an togra mar bhonn le leathadh úsáidí den chineál sin. 

2 Ní mór tograí le haghaidh foirgneamh talmhaíochta laistigh de thailte atá criosaithe mar Chúltaca 
Straitéiseach Cónaithe (SRR) a dhearadh agus a lonnú ar bhealach nach gcuireann isteach ar 
phoitéinseal forbartha cónaithe thailte criosaithe an SRR amach anseo.

3 Nuair a bheidh measúnú á dhéanamh ar thograí le haghaidh spásanna páirceála breise i lár an bhaile, 
tabharfaidh an t-údarás pleanála aird ar fhorálacha Bheartas LK-TC-P-08 (Cuid 9.4.1) den Phlean seo. 

4 Ní cheadófar oifigí gealltóireachta sa chás go meastar go mbeadh tionchar díobhálach ag a leithéid ar 
charachtar bunaithe nó ar thaitneamhachtaí cónaithe ceantair.

5 Ní cheadófar hallaí damhsa/dioscónna sa chás go meastar go mbeadh tionchar díobhálach ag a 
leithéid ar charachtar bunaithe nó ar thaitneamhachtaí cónaithe ceantair.

6 Ní cheadófar garáiste/deisiú carranna sa chás go meastar go mbeadh tionchar díobhálach ag a leithéid 
ar charachtar bunaithe nó ar thaitneamhachtaí cónaithe ceantair.

7 Ní cheadófar Bialanna Beir Leat Bia Te sa chás go meastar go mbeadh tionchar díobhálach ag a 
leithéid ar charachtar bunaithe nó ar thaitneamhachtaí cónaithe ceantair.

8 Ní cheadófar tionscal éadrom sa chás go meastar go mbeadh tionchar díobhálach ag a leithéid ar 
charachtar bunaithe nó ar thaitneamhachtaí cónaithe ceantair.

9 Moltar d’fhorbróirí aird a thabhairt ar, inter alia, beartais forbartha geilleagracha Phlean Forbartha 
Contae 2018-2024, go háirithe Beartas ED-P-14.

10 Moltar d’fhorbróirí a chur san áireamh, go mbeidh seirbhísí gairmiúla, sa chás go bhfuil sé beartaithe na 
seirbhísí a sholáthar go príomha do bhaill den phobal atá ar cuairt, dírithe ar lár ainmnithe an bhaile nó 
ionaid chomharsanachta bunaithe, de réir fhorálacha Bheartas LK-EDE-P-3 den Phlean seo. 

11 Moltar d’fhorbróirí aird a thabhairt ar, inter alia, beartais forbartha geilleagracha Phlean Forbartha 
Contae 2018-2024, go háirithe Beartas ED-P-14.

12 Ní bhreithneofar togra le haghaidh roinnt aonad cónaithe (i.e. 2 aonad nó níos mó) ar thailte Chúltaca 
Straitéiseach Cónaithe. D’fhéadfaí tograí le haghaidh teaghaisí aonair a bhreithniú sa chás go bhfuil 
siad ag teacht le beartais tithíochta na Comhairle agus sa chás go bhfuil siad deartha ar shlí nach 
gcuireann isteach ar phoitéinseal forbartha cónaithe amach anseo ar na tailte criosaithe SRR.

13 Ní bhreithneofar tograí le haghaidh roinnt aonad cónaithe (i.e. 2 aonad nó níos mó) ar thailte atá 
criosaithe mar Thimpeallacht Áitiúil. D’fhéadfaí tograí le haghaidh teaghaisí aonair a bhreithniú sa chás 
go bhfuil siad ag teacht le, inter alia,  beartais tithíochta na Comhairle, beartais chaomhnaithe agus 
beartais a bhaineann le comhtháthú oiriúnach na forbartha sa tírdhreach glactha.

14 Ní bhreithneofar tograí le haghaidh forbairt chónaithe ar thailte atá criosaithe mar Deis Straitéiseach 
don Phobal sa chás go bhfuil cóiríocht do mhic léinn san áireamh iontu. Ní bhreithneofar tograí 
le haghaidh cineálacha forbartha cónaithe eile go fabhrach ar thailte atá criosaithe mar Dheis 
Straitéiseach don Phobal.

15 Moltar d’fhorbróirí a thabhairt faoi deara go mbeidh tograí le haghaidh forbairt mhiondíola i gceantair 
atá criosaithe mar Fhorbairt Bhunaithe á meas de réir fhorálacha na Straitéise Miondíola mar atá 
sonraithe sa Phlean Forbartha Contae.

16 Ní bhreithneofar tograí le haghaidh forbairt mhiondíola ar thailte atá criosaithe mar Chúltaca 
Straitéiseach Cónaithe sa chás go gcuimsítear iontu tograí le haghaidh siopa feirme ina bhfuil earraí 
atá á dtáirgeadh ar an ngabháltas atá i gceist á ndíol ann. Ní cheadófar cineálacha eile miondíola ag na 
suíomhanna seo.

17 Ní bhreithneofar tograí le haghaidh forbairt mhiondíola ar thailte criosaithe le haghaidh Fostaíocht 
Ghinearálta ach amháin sa chás go bhfuil gné mhiondíola an togra coimhdeach do mháthair-úsáid/
príomhúsáid an láithreáin, go bhfuil uasmhéid de 10% den achar urláir iomlán den fhorbairt bheartaithe 
i gceist, agus sa chás go bhfuil na hearraí á ndíol mar tháirge a bhaineann leis an  ‘príomhúsáid’ sin. 
D’ainneoin a bhfuil thuasluaite, ní cheadófar tograí le haghaidh úsáidí miondíola ar thailte Fostaíochta 
Ginearálta dá gcuirfeadh a leithéid d’úsáid isteach ar fheidhm mhiondíola lár an bhaile; déanfar na nithe 
seo a mheas ar bhonn an cháis de réir fhorálacha Straitéis Mhiondíola na Comhairle.

18 Ní bhreithneofar tograí le haghaidh forbairt mhiondíola ar thailte atá criosaithe mar Thimpeallacht 
Áitiúil ach amháin sa chás go gcuimsítear iontu tograí le haghaidh siopa feirme ina bhfuil earraí atá 
á dtáirgeadh ar an ngabháltas atá i gceist á ndíol ann. Ní cheadófar cineálacha eile miondíola ag na 
suíomhanna seo.

19 Déileálfar le togra le haghaidh micrighiniúna ar bhonn an cháis agus tabharfar aird ar fhorálacha 
beartais ábhartha an Phlean seo, an CDP agus treoir reachtúil eile. 

20 Féadfar tograí le haghaidh giniúint grianfhuinnimh ar thailte criosaithe mar Chúltaca Straitéiseach 
Cónaithe a bhreithniú sa chás, inter alia, go bhfuil a leithéid sin de thograí lonnaithe agus deartha ar 
bhealach nach gcuireann isteach ar phoitéinseal forbartha cónaithe amach anseo na dtailte criosaithe 
SRR.

21 Féadfar tograí le haghaidh giniúint grianfhuinnimh ar thailte atá criosaithe mar Thimpeallacht Áitiúil 
a bhreithniú sa chás, inter alia, gur féidir a léiriú go cinnte nach mbeadh aon tionchar díobhálach 
suntasach ag a leithéid de thograí ar shuíomh an tírdhreacha nó ar chaighdeán bithéagsúlachta an 
cheantair.



23Dréachtphlean Leitir Ceanainn agus Plean Iompair Áitiúil 2023-2029

Caibidil 8 –   
Forbairt Gheilleagrach agus Fostaíocht  
Tá eolas maidir le ról lárnach Leitir Ceanainn mar phríomhinneall geilleagrach Dhún na nGall 
agus mar phríomhcholún i ngeilleagar an Iarthuaiscirt go ginearálta, agus maidir leis an 
tacaíocht láidir atá ar fáil don ról tábhachtach seo ag leibhéal náisiúnta agus réigiúnach, 
sonraithe i gCaibidil 2: ‘Comhthéacs Straitéiseach agus Uaillmhianta Fáis’. Tá raon leathan 
gníomhaíochtaí tráchtála ar bun i Leitir Ceanainn cheana féin, idir na cuideachtaí idirnáisiúnta 
atá lonnaithe i bpáirc ghnó IDA, na gnóthaí seirbhíse, turasóireachta agus miondíola i lár an 
bhaile agus na húsáidí tionsclaíocha i gceantair cosúil le Bonagee. Is príomhfhoinsí fostaíochta 
sa bhaile é Ospidéal Ollscoile Leitir Ceanainn agus Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh, agus 
sa réigiún freisin, a bhfuil croífheidhmeanna sna réimsí leighis agus ardoideachais faoi seach á 
soláthar acu. 

Tá na príomhcheantair fostaíochta sa bhaile (lena n-áirítear lár an bhaile) marcáilte i bhFigiúr 
8.1 thíos. 

Figiúr 8.1 Príomhcheantair Fostaíochta 

Tacaíonn beartas Náisiúnta, Réigiúnach agus Contae le tuilleadh fáis gheilleagraigh i Leitir 
Ceanainn. Mar shampla, tá RSES ag súil go méadóidh an líon post sa bhaile thart ar 5000-
6000 faoin mbliain 2040, rud a chiallaíonn go mbeidh an líon post sa bhaile cothrom le thart 
ar 17,000. Bunaithe ar a chóngaraí is atá Leitir Ceanainn don teorainn, d’fhéadfadh go mbeadh 
tuilleadh deiseanna ann mar thoradh ar Brexit. Chomh fada is a bhaineann le tionscail TFC 
agus eolasbhunaithe, tá an bonneagar teileachumarsáide atá le fáil i Leitir Ceanainn thar barr, 
tá naisc láidre ar fáil, rogha de líonraí snáithín ardluais agus raon de sholáthraithe iomaíocha.

Is é ról Phlean Leitir Ceanainn creat bainistíochta úsáide talún a sholáthar a chumasóidh 
comhshamhlú an bhaile taobh leis an bhfás seo ar bhealach ordúil. Beidh raon iomlán 
tionscnamh agus tionscadal comhfhorbartha áite atá sonraithe sa Phlean seo cosúil le 
tionscadal TEN-T (agus bainfear trácht straitéiseach ó lár an bhaile) agus bearta feabhsaithe 
iompair phoiblí agus iompair ghníomhaigh (le cois feabhsuithe gaolmhara ar an timpeallacht 
agus ar chaighdeán saoil cónaitheoirí) ag tacú leis an bhfás geilleagrach. Déileáiltear leis na 
bearta seo i roinn eile sa Phlean. Dírítear sa Chaibidil seo ar cheisteanna a bhaineann leis an 
ngeilleagar agus le giniúint fostaíochta.  
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8.1 Earnálacha Geilleagracha 

8.1.1 Lár an Bhaile

I gCaibidil 9: ‘Straitéis Lár an Bhaile’, aithnítear an tábhacht a bhaineann le lár baile atá 
láidir agus soláthraítear creat beartais straitéiseach a bheidh mar bhonn le forbairt an 
bhaile amach anseo. Aithnítear sa straitéis go bhfuil sé riachtanach déileáil le folúntas agus 
le dearóiliú agus soláthraítear tacaíocht ionas gur féidir le daoine a bheith ina gcónaí i lár 
an bhaile. Chomh maith leis sin, cuirtear san áireamh sa straitéis go bhfuil sé riachtanach 
naisc níos rathúla agus níos mealltaí a sholáthar i lár an bhaile agus an gá atá le ríocht 
phoiblí ar chaighdeán níos airde, chun inrochtaineacht agus taithí cuairteoirí a fheabhsú. Trí 
níos mó béime a leagan ar fhorbairt théama na hinrochtaineachta, soláthraítear tacaíocht 
beartais i bPlean Iompair Áitiúil Leitir Ceanainn (Cuid B den Phlean seo) do mhol iompair 
ar ardchaighdeán, idir córacha iompair; pointe fócais le haghaidh iompair sa bhaile a 
sholáthródh seirbhísí baile (e.g. bus, tacsaí) agus nascacht iompair réigiúnach ar bhonn níos 
ginearálta. 

Tá Plean Leitir Ceanainn tráthúil i bhfianaise níos mó spéise a bheith á léiriú ag go leor 
gnóthaí i lár an bhaile, lena n-áirítear na tionscail TFC agus eolasbhunaithe. Is léir, mar 
shampla, gur spás gnó, i suíomh lárnach, é Ionad Nuálaíochta CoLab ar champas ATU. Tá 
sé riachtanach forbairt deiseanna breise den chineál seo a éascú i lár an bhaile chun tacú le 
gnólachtaí nuathionscanta nua agus chun infheistíocht a mhealladh ó chuideachtaí níos mó 
atá bunaithe cheana féin i suíomhanna dara suíomh. Go deimhin, tá tús curtha cheana féin 
le spás breise nuálaíochta agus fostaíocht bhreise a sholáthar i lár an bhaile trí fhorbairt 
de chuid na Comhairle, na hIonaid Nua Ghnó, Fiontar agus Nuálaíochta Alpha agus Beta 
ar sheansuíomh BSL agus ar an talamh taobh leis, atá suite idir Port Road agus Bóthar an 
Phiarsaigh. Soláthróidh na foirgnimh seo, i measc nithe eile, spás oibre do ghnóthaí lena 
n-áirítear spásanna bogthuirlingthe d’fhiontair ar mian leo ceanncheathrú a bheith acu i
Leitir Ceanainn.

Ba cheart go gcuirfeadh uaillmhianta na Comhairle maidir le feabhas agus athghiniúint 
shuntasach lár an bhaile le mealltacht an ionaid chomh fada is a bhaineann le tionscail TFC 
agus eolasbhunaithe. Ba cheart fáiltiú roimhe seo, ní hamháin mar gheall ar an bhfostaíocht 
dhíreach a chruthófar agus mar gheall ar an tslándáil gheilleagrach bhreise i lár an bhaile 
mar thoradh ar éagsúlú an bhoinn fostaíochta, ach freisin mar gheall ar líon níos mó 
custaiméirí a bheidh ag triall ag asraonta miondíola agus ar sheirbhísí i lár an bhaile. Dá réir 
sin, tá Plean Leitir Ceanainn ag tacú le forbairt na hearnála seo i lár an bhaile, agus tá sé ag 
tacú leis an earnáil miondíola agus seirbhísí níos traidisiúnta freisin ag an am céanna. 

Tá na forálacha beartais ábhartha sonraithe i gCaibidil 9: Straitéis Lár an Bhaile.

8.1.2  hOllscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh (ATU)

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall airdeallach ar an tábhacht a bhaineann le hOllscoil 
Teicneolaíochta an Atlantaigh (ATU) mar phríomhthiománaí geilleagrach i gcomhthéacs 
lár an bhaile, an bhaile go ginearálta agus an réigiúin trí chéile. Le cois cur le mealltacht an 
bhaile mar shuíomh féideartha infheistíochta trí fhostaithe ar céimithe iad agus atá oilte a 
sholáthar agus trí chur le cumas taighde agus nuálaíochta a thacaíonn le hathléimneacht 
agus le hiomaíochas geilleagrach an chontae, tá tionchar níos láithrí ag ATU freisin sa 
mhéid is go bhfuil thart ar 500 ball foirne/fostaí san ionad nuálaíochta agus 3,300 mac 
léinn ag freastal ar an bpríomhchampas laistigh de lár an bhaile sainithe ar Port Road (tá 
béim leagtha ar rath shaoráid Co-Lab thuas). Táthar ag súil go méadóidh tionchar ATU ar 
an ngeilleagar agus deiseanna fostaíochta sa bhaile agus sa réigiún trí chéile go deimhin, 
agus go leanfar le comhoibriú ar bhonn trasteorann le braisle breisoideachais agus ard-
oideachais i dteannta le hOllscoil Uladh, Coláiste Réigiúnach an Iarthuaiscirt agus BOO 
Dhún na nGall (Bord Oideachais & Oiliúna). Comhsheasmhach leis an Meabhrán Tuisceana 
idir Comhairle Contae Dhún na nGall agus ATU a síníodh in 2016 agus luach teorann ATU 
do Leitir Ceanainn agus don réigiún trí chéile mar atá sonraithe thuas, tacaíonn Comhairle 
Contae Dhún na nGall le huaillmhianta forbartha ATU agus tá fianaise ar an méid seo le fáil 
sa chreat beartais thíos. 
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8.1.3 Páirceanna Gnó

D’éirigh go breá leis na páirceanna gnó sa bhaile, go háirithe ar an dá thaobh de Bhóthar 
na Páirce Gnó/N56, rud ba chúis le mol geilleagrach suntasach a bheith á chruthú don 
bhaile. Tráth dréachtaithe an Phlean seo, measadh go raibh 3000 post á gcur ar fáil sna 
páirceanna seo.  Ní mór dóthain talún don earnáil seo a chur ar fáil i bPlean Leitir Ceanainn. 
Díreach cosúil leis an gcur chuige maidir le criosaithe cónaithe nua, tá an Plean dírithe, áit 
ar féidir, ar chur le poitéinseal na gceantar tráchtála atá ann cheana féin, agus ar thailte nua, 
i suíomhanna oiriúnacha, a shainaithint ina dhiaidh sin. 

Nuair a bhí Plean Leitir Ceanainn á ullmhú, chuaigh an Chomhairle i mbun dianchomhairle 
leis an IDA agus sainaithníodh ní hamháin gá a bheith leis na criosaithe fostaíochta reatha 
i gceantar Bhóthar na Páirce Gnó a choimeád, ach gá a bheith le tailte breise a bhfuil 
an poitéinseal acu tacú le húsáidí cosúil leis na húsáidí atá á mbaint as Páirc Ghnó agus 
Teicneolaíocht IDA faoi láthair. Chuige sin, cuireann Plean Leitir Ceanainn leis an soláthar 
talamh fostaíochta a bhí criosaithe roimhe seo i gceantar ginearálta Bhóthar na Páirce Gnó 
mar seo a leanas: 

• I dtreo an Iarthair: thart ar 24 Ha breise de thalamh (ar thailte criosaithe ‘Úsáidí
Ginearálta Fostaíochta agus Tráchtála’ ó thuaidh de Windyhall Road agus ar chúl
Gharáiste Hegarty; and on ‘Láithreán Deise 9’ ó dheas de Windyhall Road);

• I dtreo an Tuaiscirt: thart ar 10 heicteár breise (i.e. 50% den láithreán iomlán) ó thuaidh
de Pháirc Gnó IDA ar Láithreán Deise 12; agus

• I dtreo an Deiscirt: thart ar 7.2 heicteár breise ar Láithreán Deise 3.

Tá dhá bhuntáiste ag baint leis na suíomhanna seo - gar do na campais ar Bhóthar na 
Páirce Gnó (ag cruthú deiseanna do gheilleagair ceirtleánaithe agus sineirgí idir gnóthaí), 
agus i bhformhór na gcásanna, gar don ghréasán bóithre náisiúnta, rud a éascaíonn 
rochtain ar agus a sholáthraíonn próifílí arda le haghaidh na láithreán. Cuirtear san áireamh 
freisin go bhféadfaí na Láithreáin Deise sainaitheanta a fhorbairt le haghaidh úsáidí eile 
freisin de réir na gcuspóirí criosaithe ábhartha agus an bheartais atá mar bhonn lena gcur i 
bhfeidhm. Tá léargas air seo le fáil i dTábla 8.1 thíos, áit nach bhfuil ach 50% de cheantar na 
Láithreán Deise sainaitheanta mar cheantar a chuireann leis an soláthar iomlán. 

Figiúr 8.2 – Suíomh Ginearálta tailte/plotaí atá ar fáil ar Bhóthar na Páirce Gnó agus purláin 

8.1 Earnálacha Geilleagracha 
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Ina straitéis nua dar teideal ‘Dlús a chur le Téarnamh agus Fás Inbhuanaithe’, tá gealltanas 
tugtha ag IDA Ardréitigh Tógála a sholáthar i Leitir Ceanainn idir 2021 agus 2024.  Ina 
theannta sin, tá sé beartaithe ag Rannán Forbartha Geilleagraí Chomhairle Contae Dhún na 
nGall oibriú le IDA agus é mar aidhm cead pleanála a fháil le haghaidh Ardréiteach Tógála 
breise a bheidh mar bhonn lena chinntiú gur suíomh mealltach le haghaidh infheistíochta 
é Dún na nGall, rud a chuirfidh ar chumas IDA láithreán ‘dírioscaithe’ a thairiscint 
d’infheisteoirí ionchasacha agus tairbhe a bhaint as cur chuige láidir comhoibritheach agus 
tacúil do ghnóthaí.  

8.1.4 Úsáidí Tionsclaíocha

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall airdeallach ar an tionchar atá ag go leor gnóthaí 
tionsclaíocha ar gheilleagar Leitir Ceanainn (e.g. tionscal éadrom, deisiú carranna, 
trádstóráil) agus ar shuíomhanna nach bhfuil chomh oiriúnach céanna do lár an bhaile agus 
do pháirceanna gnó. Baineann tábhacht ar leith le ceantar Bonagee sa chomhthéacs seo. 

Ceantar Tionsclaíoch Bonagee

Tá raon leathan fiontar lonnaithe i gceantar Bonagee, agus beidh ról tábhachtach ag an 
gceantar i saol tráchtála Leitir Ceanainn amach anseo. D’ainneoin tábhacht gheilleagrach 
cheantar Bonagee, ní mór díriú ar roinnt fachtóirí sa Phlean seo, eadhon: tá codanna den 
cheantar seo sainaitheanta i dtionscadal CFRAMS mar áiteanna atá i mbaol ó thuilte; níl 
seirbhísí oiriúnacha ag freastal ar an gceantar, bonneagar séarachais go háirithe; agus 
beidh tionchar ag tionscadal bóithre TEN-T ar an gceantar freisin. 

Caibidil 12: Déileáiltear in ‘Oiriúnú agus Maolú Aeráide’ le deacrachtaí a d’fhéadfadh a 
bheith ag baint le tuilte a bhfuil tionchar acu ar an gceantar go ginearálta, lena n-áirítear 
ceantar Bonagee, ag féachaint don Mheasúnú Straitéiseach Riosca i gcás Tuilte (SFRA) 
a ullmhaíodh mar bhonn eolais don Phlean agus do ‘An Córas Pleanála agus Treoirlínte 
Bainistíochta Riosca i gcás Tuilte’ (DEHLG, 2009) freisin. Bunaithe ar aird a thabhairt ar 
SFRA agus ar na Treoirlínte thuasluaite, tá méid na dtailte criosaithe le haghaidh úsáidí 
fostaíochta ag Bonagee laghdaithe go suntasach. 

Chomh fada is a bhaineann le seirbhísí a sholáthar ag Bonagee, tacaítear sa Phlean seo le 
déileáil le roinnt ceisteanna seirbhísithe straitéiseacha, lena n-áirítear bonneagar séarachais 
oiriúnach a sholáthar chun freastal ar cheantar ginearálta Port Road/Bonagee (féach 
ar Chaibidil 4: ‘Príomhcheisteanna Bonneagair’; agus Caibidil 6: ‘Easnaimh Bhonneagair 
Straitéisigh’) agus na gnóthaí éagsúla atá ag trádáil ansin. 

Cuid B: Déileáiltear i bPlean Iompair Áitiúil Leitir Ceanainn ar an tábhacht straitéiseach a 
bhaineann le Tionscadal Feabhais Bhealach Tosaíochta TENT-T Dhún na nGall, chomh fada 
is a bhaineann leis an gContae trí chéile agus go háirithe an tionchar atá ag Roinn 2 ar Leitir 
Ceanainn. Chomh fada is a bhaineann le tionchar áitiúil ar cheantar Bonagee, is ionann an 
chonair coimeádta atá sainaitheanta sa Mhapa Criosaithe don Phlean seo agus beartas a 
bhfuil glactha ag an gComhairle leis de bhua chinneadh Chomhairle Contae Dhún na nGall 
Plean Forbartha Chontae Dhún na nGall, 2018-2024 a athrú5. Ní mór go mbeadh an Plean 
Ceantair Áitiúil comhsheasmhach leis an bPlean Forbartha Contae. 

Ceantair Thionsclaíocha Bhreise

Ag féachaint do na tionchair thuasluaite ar cheantar Bonagee, tá sé riachtanach ceantair 
nua talún a shainaithint d’fhonn cur leis an méid atá á thairiscint ag Bonagee. Chuige sin, tá 
thart ar 8 Ha de thailte breise ‘Úsáidí Ginearálta Fostaíochta agus Tráchtála’ sainaitheanta 
i gceantar Mountain Top an bhaile. Chomh maith leis sin, tá tuilleadh tailte sainaitheanta 
ag oirthear na dtailte a bhí criosaithe roimhe seo ag Bonagee/An Droim Mór ag eascairt 
as deiseanna a chruthaigh tionscadal TEN-T agus bóithre seirbhíse gaolmhara, bunaithe ar 
phróifíl agus nascacht mhaith leis an ngréasán bóithre náisiúnta. 

5  cinneadh na Comhairle Athrú a chur i bhfeidhm ar Phlean Forbartha Contae Dhún na nGall 2018-2024 i ndáil le 
Tionscadal Feabhais Bhealach Tosaíochta TEN-T Dhún na nGall - [Athrú Uimh.1] ag Cruinniú Iomlánach na Comhairle a 
reáchtáladh ar an 31 Bealtaine, 2021
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8.2  Bóthar Náisiúnta den Dara Grád/N56
Is príomhchonair straitéiseach iompair é Bóthar Náisiúnta den Dara Grád an N56, bealach 
‘líne tharrthála’ agus nascóir uirbeach idir córacha iompair laistigh de Chontae Dhún na 
nGall; a bhfuil cuid de ag taisteal trí cheantar uirbeach Leitir Ceanainn. Is é atá mar aidhm 
leis an bplean seo sábháilteacht, acmhainn iompair agus feidhmiú an N56 a chaomhnú, agus 
cuirtear san áireamh freisin gur modh riachtanach é an bóthar seo chun ceantair shuntasacha 
forbartha i Leitir Ceanainn a rochtain, go háirithe an ceantar fostaíochta atá lonnaithe ar 
Bhóthar na Páirce Gnó an N56. Dá réir sin, tá sé mar aidhm leis an bPlean a chinntiú gur 
féidir na tailte atá mórthimpeall ar an N56 a fhorbairt ar bhealach inbhuanaithe, a rachaidh 
chun tairbhe an Ionaid Réigiúnaigh agus an Chontae trí chéile, ar an mbonn go mbeidh 
feidhmeanna straitéiseacha an Bhóthair Náisiúnta á gcaomhnú nó á bhfeabhsú i rith na 
n-oibreacha forbartha.

Is príomhartaire straitéiseach iompair é an chuid de Bhóthar ‘Four Lane’ N56 ó Thimpeallán 
na hÁirse Tirime isteach agus amach as an mbaile. Ar laethanta na seachtaine, bhí thart 
ar 32,000 turas á dhéanamh tríd an mbaile gach lá roimh Covid. Is conair gheilleagrach 
thábhachtach é Four Lane Road  freisin, mar gheall ar na tailte atá le fáil ar dhá thaobh an 
bhóthair agus an méid tráchta thuasluaite. Tá gá le beartas comhtháite a chaomhnaíonn 
feidhm iompair ríthábhachtach na conaire, a cheadaíonn forbairt nach gcuireann isteach ar 
an gcroífheidhm thuasluaite. 

Bhí dhá mhórthionscadal mar bhonn leis an mbeartas seo freisin; ar dtús, Cosán an N56/
Four Lane Road , an Scéim Taistil Ghníomhaigh agus Feabhais Sábháilteachta. Cuireadh 
tús leis an scéim seo i samhradh 2021, agus cuimsítear ann feabhsuithe ar an 1.4 km de 
bhóthar chun débhealach uirbeach a sholáthar. Mar chuid den scéim bunófar luasteorainn 
laghdaithe de 60kph, laghdófar gluaiseachtaí contúirteacha casadh ar dheis, scarfar na lánaí 
reatha agus soláthrófar cosán feabhsaithe agus saoráidí suntasacha breise do rothaithe 
agus do choisithe lena n-áirítear trasrianta coisithe. Ar leithligh, tá comharthaíocht á forbairt 
le haghaidh Thimpeallán Polestar mar chuid de Thionscadal Bainistíochta Tráchta Leitir 
Ceanainn.  Príomhthionscadal eile atá le breithniú i ndáil le nasc iompair riachtanach é Cuid 2 
de Tionscadal Feabhais Bhealach Tosaíochta TEN-T Dhún na nGall. Mar chuid den tionscadal 
seo soláthrófar an dara trasbhealach ar Inbhear Loch Súilí, rud a chiallaíonn go mbeidh líon 
mór feithiclí á atreorú ó lár an bhaile agus Four Lane Road. Freastalóidh an nasc seo ar leath 
Thuaidh an bhaile lena n-áirítear ceantair chónaithe, an t-ospidéal, Coláiste Ailigh agus ionad 
IDA. Soláthróidh an nasc seo le Four Lane Road  inrochtaineacht agus cúrsaíocht feabhsaithe 
le haghaidh gach modh iompair trí agus laistigh den bhaile. 

Fiú amháin i ndiaidh na scéimeanna seo a chur i gcrích, agus Tionscadal Ghréasán an Deiscirt 
go deimhin, is artaire iompair riachtanach a bheidh in Four Lane Road  le haghaidh gach 
modh iompair, agus feabhsóidh gach ceann de na bealaí seo agus soláthróidh siad modh 
rochtana eile ar an mbaile a chuirfidh dlús le agus a chothóidh forbairt chuí agus riachtanais 
rochtana an bhaile amach anseo. Ba cheart a thabhairt faoi deara, áfach, go bhfuil cuid 
de na príomhthionscadail seo cosúil le TEN-T agus Tionscadal Ghréasán an Deiscirt, faoi 
réir pleanála, dearaidh agus ceada. Ní féidir iad a sholáthar láithreach baill agus ní bheidh 
siad ag feidhmiú laistigh de shaolré an phlean seo. Beidh Four Lane Road ag feidhmiú mar 
phríomhbhealach rochtana aonair chuig an mbaile le haghaidh thréimhse an phlean agus dá 
réir sin, ní mór do Chomhairle Contae Dhún na nGall tús áit a thabhairt do chosaint bhealach 
Four Lane Road agus sábháilteacht agus acmhainn a chinntiú amach anseo.  

Bunaithe ar na cineálacha feabhsuithe atá le déanamh láithreach agus na príomhthailte 
uirbeacha forbartha atá le baile Leitir Ceanainn, moltar go mbreithneofar rochtain nua 
theoranta agus chomhordaithe nó rochtain reatha a leasú. Ní mór go léireofaí in aon togra le 
haghaidh rochtain nua nó géarú pointe rochtana reatha go soiléir nach mbeidh tionchar aige 
ar acmhainn, oibriú nó feidhm shábháilte an bhóthair. Leanfaidh an bóthar seo ar aghaidh ag 
feidhmiú agus beidh líon feithiclí suntasach agus méadaitheach ag baint úsáide as. Ainneoin 
go bhfuil luasteorainn íseal uirbeach le cur i bhfeidhm ar chuid de thionscadal thuasluaite 
Four Lane Road, ceanglófar ar gach togra forbartha aird a thabhairt ar sheirbhísí a sholáthar 
sa cheantar ginearálta seachas díriú ar láithreáin aonair, de bhrí go mbeidh iarracht á 
déanamh ag an Údarás Pleanála leathadh ad-hoc pointí rochtana feadh Four Lane Road a 

sheachaint.

8.1 Earnálacha Geilleagracha 
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8.3 Soláthar Iomlán Talún d’Fhorbairt Gheilleagrach agus d’Fhostaíocht
Ag eascairt as an gcomhthéacs agus as na huaillmhianta fáis thuasluaite, tá raon láithreán 
sainaitheanta mar láithreáin atá oiriúnach i bprionsabal d’fhorbairt gheilleagrach agus do 
chríocha fostaíochta. Is féidir punann de láithreáin den chineál sin a bhreithniú i dtéarmaí trí 
ainmniúchán chriosaithe:

(i.) Úsáidí Ginearálta Fostaíochta agus Tráchtála;
(ii.) Láithreáin deise; agus
(iii.) Lár an Bhaile.

Ina breithniúcháin chriosaithe, tá iarracht déanta ag an gComhairle cothromaíocht cheart 
a chinntiú idir, ar lámh amháin, solúbthacht a chur san áireamh agus gan a bheith ró-
shaintreorach nuair a bhíonn úsáidí oiriúnacha á sainaithint, agus ar an lámh eile, soiléire a 
sholáthar d’úsáideoirí uile an Phlean. Is é an príomhdhifreálaí, den chuid is mó, idir criosú mar 
‘Úsáidí Ginearálta Fostaíochta agus Tráchtála’ agus criosú mar ‘Láithreáin Deise’ go nglactar 
leis go bhfuil formhór na ‘Láithreáin Deise’ oiriúnach le haghaidh forbairt chónaithe. 

Sonraítear i ‘Caibidil 11: Láithreáin Deise’ beartais mhionsonraithe le haghaidh na Láithreán 
Deise agus sonraítear i gCaibidil 9 beartais mhionsonraithe le haghaidh lár an bhaile. 

Maidir leis na láithreáin atá criosaithe mar ‘Úsáidí Ginearálta Fostaíochta agus Tráchtála’, 
féach ar an Mapa Criosaithe, Maitrís Chriosaithe, na Cuspóirí Criosaithe i ‘Caibidil 7: Cur 
Chuige Bainistíochta Forbartha Ginearálta’ agus na beartais maidir le forbairt gheilleagrach 
agus fostaíocht i roinn 8.5 thíos. Seachas sin, ní mór do thograí forbartha a chomhlíonann 
an cuspóir criosaithe le haghaidh tailte ‘Úsáidí Ginearálta Fostaíochta agus Tráchtála’ a 
bheith comhoiriúnach le húsáidí cóngaracha. Chuige sin, glacfar le húsáidí ‘droch-chomharsa’ 
(i.e. úsáidí a bheadh mar bhonn le torann nó astaíochtaí truailleán aeir nó a leithéid) mar 
bhreithniúchán ábhartha. 

Tábla 8.1: Láithreáin Chriosaithe atá Oiriúnach le haghaidh Úsáidí Nua Cruthaithe Fostaíochta 

CRIOSÚ/TAG. (mar is cuí) LIMISTÉAR 
(Ha)

Criosú ‘Úsáidí Ginearálta Fostaíochta agus Tráchtála’
Páirc Ghnó IDA c. 19
Ó Dheas den N56/Bóthar na Páirce Gnó c. 9
Ó Thuaidh de Windyhall Road c. 16.5
Taobh thiar de Gharáiste Hegarty c. 5.4
Mountain Top c. 8
Ceantar Bonagee c. 5.8
An Taobh Thoir de Bhóthar TEN-T c. 9.1
Ó Dheas den N56/Bóthar na Ceithre Lána c. 24
Iomlán c. 96.8
Láithreáin i Lár an Bhaile
Láithreán BSL tráth dá raibh c.1.1
Teach Cúirte tráth dá raibh c.0.07
Láithreáin Deise – ceantar d’úsáid fostaíochta/tráchtála AREA (Ha)
OPP 1 Teach Ghort na Lao (50% d’achar iomlán an láithreáin) c. 7.25
OPP 2 Gort na Lao c. 3.35
OPP 3 Unifi tráth dá raibh (nb – tá cuid den láithreán áitithe cheana féin) c. 7.2
OPP 4 Uachtarlann tráth dá raibh c. 2.2
OPP 5 Taobh thiar d’Óstán na hEaragaile c. 2.32
OPP 6 Bóthar an tSeanbhaile c. 0.32
OPP 7 High Rd./Bóthar De Valera (achar iomlán an láithreáin lúide 0.37Ha agus an 
poitéinseal d’fhorbairt chónaithe) c. 2.08
OPP 8 In aice le Séipéal na Mairtíreach Éireannach c. 5.1
OPP 9 Windyhall (50% d’achar iomlán an láithreáin) c. 7.8
OPP 10 Bácús Mionsamhla c. 1.83
0PP 11 Suíomh Oatfield tráth dá raibh c. 1.44
OPP 12 (Carnamuggagh) (50% d’achar iomlán an láithreáin) c. 9.8
Iomlán c. 51

ZONING/REF (as appropriate) AREA (Ha)

‘General Employment and Commercial’ zonings
IDA Business Park c. 19

South of N56/Business Park Road c. 9

North of Windyhall Road c. 16.5

Behind Hegarty’s Garage c. 5.4 

Mountain Top c. 8 

Bonagee Area c. 5.8

East of TEN-T Road c. 9.1 

South of N56/Four Lane Road c. 24

Total c. 96.8
Opportunity Sites – area for employment/commercial use
OPP 1 Gortlee Hse. (50% of overall site area) c. 7.25 

OPP 2 Gortlee c. 3.35 

OPP 3 Former Unifi (nb – part of site is already occupied) c. 7.2

OPP 4 Former Creamery c. 2.2

OPP 5 Behind Mt. Errigal Hotel c. 2.32 

OPP 6 Oldtown Rd. c. 0.32 

OPP 7 High Rd./De Valera Rd. (total site area minus 
0.37Ha with potential for residential development) c. 2.08

OPP 8 Beside Church Of the Irish Martyrs c. 5.1

OPP 9 Windyhall (50% of overall site area) c. 7.8 

OPP 10 Model Bakery c. 1.83 

0PP 11 Former Oatfield c. 1.44

OPP 12 (Carnamuggagh) (50% of overall site area) c. 9.8 

Total c. 51
Town Centre Sites
Former ESB site c.1.1

Former Courthouse c.0.07
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8.4 Ról Turasóireachta agus Fáilteachais
Soláthraíonn an earnáil turasóireachta agus fáilteachais cóiríocht ar ardchaighdeán, caiféanna, 
beáir, bialanna, saoráidí áineasa, ionaid mhiondíola, ealaíona/ceardaíocht agus ionaid 
chultúrtha. Is gné shuntasach de gheilleagar Leitir Ceanainn iad a leithéid de shaoráidí cheana 
féin, a bhfuil a shuíomh, inter alia, ar Bhealach an Atlantaigh Fhiáin (WAW) ag tacú leis.  
Táthar ag súil go bhforbróidh mealltach Leitir Ceanainn mar ní is díol spéise do thurasóirí/do 
chuairteoirí de bhua feabhsuithe comhfhorbartha áite atá sainaitheanta sa Phlean seo agus 
leanfaidh an Chomhairle ag tacú leis na gnóthaí atá bunaithe cheana féin agus a bhunófar 
amach anseo sna hearnálacha fáilteachais agus turasóireachta.  

8.5 Economic Development and Employment – Objectives and Policies
Cuspóir LK-ED-O-1:  Leitir Ceanainn a fhorbairt agus a neartú mar phríomhionad le 
haghaidh fás geilleagrach in earnálacha éagsúla agus mar bhaile ollscoile, i gcomhréir 
lena stádas mar Ionad Réigiúnach mar a fhoráiltear sa Chreat Náisiúnta Pleanála. 

Cuspóir LK-ED-O-2:  Is cuspóir de chuid na Comhairle é acmhainn iompair, feidhmiú 
agus sábháilteacht stráicí uirbeacha de Bhóthar Náisiúnta den Dara Grád an N56 i Leitir 
Ceanainn a chosaint mar phríomhchonair straitéiseach iompair, bealach ‘líne tharrthála’ 
agus nascóir uirbeach idir córacha iompair. Cinnteoidh an Chomhairle go bhfuil aon 
fhorbairt a bhfuil rochtain dhíreach á lorg aici nó a bheadh mar bhonn le treisiú na 
húsáide atá á baint as pointí rochtana nó acomhail atá ann cheana féin, deartha agus 
measta d’fhonn a chinntiú go bhfuil acmhainn, oibriú agus feidhm shábháilte an N56 
á gcaomhnú agus/nó á bhfeabhsú. Más cuí, beidh aon fhorbairt a dhéanfar nasctha le 
haon Straitéis/Bheartas Acomhail atá bunaithe nó forbartha don phríomhbhealach seo 
agus áit a bhfuil a leithéid sonraithe.

Beartas LK-EDE-P-1:  Is beartas de chuid na Comhairle é tacú i bprionsabal le leathnú agus 
forbairt chuí Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh (Campas Leitir Ceanainn).  

Beartas LK-EDE-P-2:  Is beartas de chuid na Comhairle é leanúint le leathadh ad-hoc 
pointí rochtana reatha nua nó treisithe feadh an N56/Four Lane Road. Breithneoidh an 
Chomhairle acomhail nua theoranta agus chomhordaithe nó treisiú na húsáide atá á baint 
as acomhail atá forbartha cheana féin, sa chás go gcuirtear a leithéid de thograí i láthair 
agus go mbreithnítear iad mar chuid de phlean foriomlán atá ag baint lántairbhe as 
ceantair sheirbhísithe agus a íoslaghdaíonn acomhail, agus áit ar féidir a léiriú go soiléir 
go mbeidh na critéir seo a leanas luaite lena leithéid sin d’fhorbairt:

a. ní bheidh tionchar ag an bhforbairt ar acmhainn, oibriú ná feidhmiú sábháilte an
bhóthair; agus

b. ní dhéanfaidh an fhorbairt dochar do sheirbhísiú na gceantar in aice láimhe.

Beartas LK-EDE-P-3: Is é beartas na Comhairle gan tacú le ach le soláthar seirbhísí 
gairmiúla áit a bhfuil na seirbhísí atá beartaithe á gcur ar fáil go promha do bhaill den 
phobal a thugann cuairt ar an gceantar, laistigh de lár an bhaile atá sainithe nó laistigh 
d’ionaid chomharsanachta atá bunaithe. 

8.1 Earnálacha Geilleagracha 
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Caibidil 9 – 
Straitéis Lár an Bhaile 

9.1 Cúlra 
I gcomhréir lena stádas mar Ionad Réigiúnach, is é lár baile Leitir Ceanainn an phríomhionad 
miondíola agus seirbhísí i nDún na nGall. Chomh maith leis sin, freastalaíonn an t-ionad ar 
dhobharcheantar níos ginearálta i gcomhthéacs Réigiún Cathrach an Iarthuaiscirt. Tá roinnt 
oibríochtaí suntasacha tráchtála agus miondíola le fáil i lár baile Leitir Ceanainn. Chomh maith 
leis sin, cuireann earnálacha láidre oideachais, cultúrtha agus turasóireachta/fáilteachais go 
mór le beocht lár an bhaile.

D’ainneoin láidreacht shoiléir lár an bhaile (atá sonraithe i gCaibidil 8: Forbairt Gheilleagrach 
agus Fostaíocht) freisin, tá dúshláin shuntasacha le sárú agus sa Phlean seo breithnítear na 
dúshláin sin i dtrí chatagóir:

1. Uaillmhianta Athghiniúna agus dúshláin a bhaineann le dearadh uirbeach agus
deacrachtaí iompair atá ann le fada;

2. Easnaimh bhonneagair eile; agus
3. Bainistíocht Forbartha.

Maidir le Catagóir 1 agus 2, chinn Comhairle Contae Dhún na nGall nach leor gnáthchreat 
beartais rialála chun uaillmhianta athfhorbartha agus athghiniúna lár an bhaile a chomhlíonadh. 
Seachas sin, beidh gá le raon idirghabhálacha níos dírí, idirghabhálacha cruthaitheacha 
agus bonneagair phríomhshrutha. Dá réir sin, soláthraíonn an Plean seo tacaíocht beartais 
ardleibhéil le haghaidh roinnt idirghabhálacha straitéiseacha athghiniúna agus ríocht phoiblí 
atá sainaitheanta trí phróiseas forbartha an phlean, cosúil le – 

• Bonneagar siúil, rothaíochta agus páirce a sholáthar (Nasc Glas Leitir Ceanainn);
• Mol cruthaitheach agus páirc uirbeach a sholáthar gar do Church Lane, mar chuid

d’fhorbairt leanúnach Cheathrú Ardeaglais Leitir Ceanainn;
• Athúsáid sheanteach na cúirte;
• Athghiniúint cheantar na Príomhshráide (le béim ar leith ar an bPríomhshráid

Íochtarach) agus déileáil le folúntas agus dearóiliú go ginearálta;
• Mol iompair réigiúnach a fhorbairt;
• Ríocht phoiblí nua a fhorbairt chun Cearnóg an Mhargaidh a fheabhsú;
• Déileáil leis an bhfadhb a bhaineann leis an líon feithiclí atá i lár an bhaile, trí thacú le

tograí a chinntíonn go bhfuil cothromaíocht idir spás do choisithe agus spás d’fheithiclí;
• Na naisc idir an Phríomhshráid agus Bóthar an Phiarsaigh a threisiú;
• Feabhsuithe suntasacha ar an ríocht phoiblí feadh Port Road agus Bhóthar an

Phiarsaigh agus é mar aidhm na príomhbhealaí seo isteach chuig lár an bhaile a
fhorbairt mar ‘búlbhaird’;

• An ríocht phoiblí agus an inrochtaineacht ar An Seanbhaile, ceantar thimpeallán an
Stáisiúin agus ceantar thimpeallán Polestar a fheabhsú;

• Bonneagar glas agus gorm ar fud cheantar an phlean, agus béim ar leith á leagan ar
Chonair Loch Súilí.

I ndeireadh na dála, is é aidhm an Údaráis go mbeidh Lár Baile Leitir Ceanainn ag feidhmiú 
mar thimpeallacht níos mealltaí agus níos sábháilte do gach úsáideoir, lena n-áirítear daoine ar 
mian leo cónaí ann, obair ann, gnó a dhéanamh ann nó cuairt ar thabhairt air seachas lár baile 
ina bhfuil tús áite á thabhairt do charranna agus lár baile atá scartha. Sainaithnítear i Roinn 
9.2 roinnt príomheasnamh bonneagair a bhfuil tionchar acu ar lár an bhaile agus conas atá 
tionchar bunúsach acu ar fheidhmíocht agus ar mhealltacht an bhaile.

Mar aon leis na hidirghabhálacha riachtanacha san earnáil phoiblí i lár an bhaile a shainaithint, 
príomhfheidhm eile de Phlean Leitir Ceanainn é tairbhe a bhaint as infheistíocht oiriúnach 
san earnáil phríobháideach. Teastaíonn creat chun an dá earnáil a bhainistiú agus tá sé seo 
sonraithe i Roinn 9.3: ‘Bainistíocht Forbartha Lár an Bhaile’.  Dírítear sa roinn sin freisin ar, inter 
alia, deacrachtaí a bhíonn ag formhór lár bailte meánmhéide e.g. na suíomhanna is oiriúnaí 
le haghaidh forbairtí miondíola, cruthú éadanas bréige nó úsáidí nach gcuirfeadh le beocht 
laethúil an bhaile.
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9.2 Easnaimh Bhonneagair a bhfuil Tionchar acu ar Lár an Bhaile
Níl feabhsuithe ar lár an bhaile ag brath díreach ar oibreacha laistigh den lár; go deimhin, ba 
cheart go mbeadh timpeallacht an láir á feabhsú tuilleadh mar thoradh ar roinnt tionscadal 
eile atá lonnaithe lasmuigh den lár nó a bheadh lonnaithe idir lár an bhaile agus an cheantair 
lasmuigh de. Cuireann na buntáistí poitéinsiúla seo do lár an bhaile leis an gcás a bhaineann 
lena leithéid a sholáthar agus ainneoin go ndéileáiltear leo in áiteanna eile sa Phlean seo, 
déantar iad a phlé go hachomair thíos agus dírítear ar na tionchair thairbheacha a d’fhéadfadh 
a bheith ag na tionscadail seo ar lár an bhaile.

9.2.1 Tionscadal Feabhais Bhealach Tosaíochta TEN-T Dhún na nGall

Is tionscadal straitéiseach bonneagair é Tionscadal Feabhais Bhealach Tosaíochta TEN-T 
Dhún na nGall (TEN-T PRIPD) a chuimsítear ann agus ina dtugtar tús áite do thrí Chuid den 
ghréasán bóithre TEN-T i nDún na nGall atá le feabhsú, eadhon:

• Cuid 1: (N15/N13 Bealach Féich/Réigiún Uirbeach Shrath an Urláir);
• Cuid 2: (N56/N13 Leitir Ceanainn go Mainéar Uí Chuinneagáin); agus
• Cuid 3: (N14 Mainéar Uí Chuinneagáin go dtí Leifear/An Srath Bán/Nasc an A5).

Baineann buntáistí suntasacha agus ginearálta le TEN-T PRIPD don Chontae ar fad agus 
dírítear orthu sin sa Phlean Iompair Áitiúil. Go sonrach i ndáil le Lár Baile Leitir Ceanainn, 
beidh mar bhuntáiste breise le Cuid 2 go gcuirfear deireadh le go leor den trácht 
straitéiseach a bhfuil tionchar aige ar lár an bhaile faoi láthair mar gheall ar a chóngaraí is atá 
sé do lár an N14/Four Lane Road agus an N56/Bóthar Ráth Mealtain. Mar a luadh roimhe seo 
sa Phlean seo, tá glactha cheana féin ag Comhairle Contae Dhún na nGall le conairí TEN-T trí 
Athrú a chur i bhfeidhm ar Phlean Forbartha Contae Dhún na nGall, 2018-2024.  

9.2.2 Tionscadal Ghréasán an Deiscirt

Déileáiltear leis na cuspóirí atá luaite i dTionscadal Ghréasán an Deiscirt sa Phlean Iompair 
Áitiúil. Tá na buntáistí a chruthófar do lár an bhaile cosúil leis na buntáistí a bheidh mar 
thoradh ar thionscadal TEN-T, sa mhéid is go mbeadh trácht straitéiseach á laghdú/á 
bhaint, trácht soir-siar sa chás seo, de lár an bhaile, agus go mbeifear ag freastal ar ghné 
riachtanach den ghréasán taistil ghníomhaigh a shamhlaítear sa Phlean Iompair Áitiúil.  
Féach ar Chuid B, Plean Iompair Áitiúil más spéis leat eolas faoi bheartais atá ábhartha do 
Thionscadal Ghréasán an Deiscirt. 

9.2.3 Gréasán Séaraigh Bhréin Lár an Bhaile 

Mar a sainaithníodh roimhe seo sa Phlean seo, níl cuid shuntasach de lár an bhaile forbartha 
nasctha le gréasán séaraigh phoiblí. Déanfaidh an Chomhairle iarracht oibriú le Uisce 
Éireann chun déileáil leis an easnamh seo chomh luath agus is féidir. 

9.3 Bainistíocht Forbartha Lár an Bhaile

9.3.1 Deacrachtaí a bhaineann le Dearadh Uirbeach

Tá roinnt deacrachtaí seanbhunaithe a bhaineann le dearadh uirbeach sainaitheanta i lár an 
bhaile agus meastar gur cuí an creat beartais Bainistíochta Forbartha a ullmhú ag féachaint 
don mhéid sin. Tá eolas maidir leis na príomhdheacrachtaí le fáil thíos.

Dínasc idir an Phríomhshráid agus Páirceanna Miondíola Nua: Tá an fás tapa a tháinig ar 
chroílár miondíola lár an bhaile i rith an bhorraidh gheilleagraigh mar bhonn le dínasc idir 
ceantar miondíola na Príomhshráide agus na páirceanna miondíola a forbraíodh le déanaí. 
Ainneoin go bhfuil siad suite gar dá chéile (siúlóid ceithre nóiméad idir an Príomhshráid 
agus Bóthar an Phiarsaigh), tá an timpeallacht fhisiciúil dínasctha agus níl sé sábháilte siúl 
thart ar an gceantar. Ciallaíonn sé seo go bhfuil daoine ag brath ar an gcarr chun taisteal 
idir ceantair dhifriúla de chroílár miondíola amháin, agus laghdaíonn sé éifeachtúlacht agus 
feidhmíocht gheilleagrach an chroíláir uirbigh trí chéile. Tá cúrsaí níos measa fós mar gheall 
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ar an méid tráchta a bhíonn ar Bhóthar an Phiarsaigh, áit a bhfuil tús áite á thabhairt don 
charr agus nach bhfuil ach líon teoranta pointí trasnaithe ar fáil do choisithe. Dá bharr sin, 
tá foirm uirbeach na nasc idir an Phríomhshráid thraidisiúnta agus na páirceanna miondíola 
a tógadh le déanaí ag feidhmiú mar bhac idir an dá cheantar.

Meath Lár an Bhaile Thraidisiúnta: Níl codanna de lár an bhaile thraidisiúnta ag feidhmiú 
mar ba cheart. Tá an Príomhshráid Íochtarach go háirithe ag fulaingt mar gheall ar 
fhadhbanna suntasacha dearóilithe, ainneoin go bhfuil fadhb den chineál céanna le tabhairt 
faoi deara i seanlár an bhaile freisin.

Forbairtí Ísealdlúis ar Chaighdeán Íseal ar Bhóthar an Phiarsaigh: Is ceantar lárnach é 
Bóthar an Phiarsaigh i gcomhthéacs leagan amach spásúil an chroíláir uirbigh. Go hiondúil, 
bheadh patrúin forbartha ard-dlúis le tabhairt faoi deara i gceantair lárnacha dá leithéid. 
É sin ráite, tá úsáidí ísealdlúis agus foirgnimh íseal-luacha chomh fada is a bhaineann le 
tógáil, le fáil i gceantar Bhóthar an Phiarsaigh; seideanna agus seomraí taispeántais agus 
limistéir shuntasacha chun carranna a pháirceáil iontu. Bunaithe ar lárnacht agus ar phróifíl 
an tsuímh seo, bheadh forbairtí níos ard-dlúis níos oiriúnaí chomh fada is a bhaineann le 
dearadh uirbeach agus forbairt inbhuanaithe. 

Soghluaisteacht Inbhuanaithe Lag: Mar a sonraíodh in áiteanna eile sa Phlean seo, is 
timpeallacht ina bhfuil tús áite á thabhairt don charr é foirm uirbeach reatha chroílár 
uirbeach Leitir Ceanainn áit nach bhfuil iompar poiblí, siúl agus rothaíocht á n-éascú i 
dtéarmaí soghluaisteacht inbhuanaithe. I measc na bhfadhbanna tá easpa tosaíochta á 
thabhairt do bhusanna ag príomhshuíomhanna, ganntanas sa mhéid is nach bhfuil mol 
iompair sách mór agus sa suíomh ceart ar fáil, bonneagar teoranta lánaí rothar, infheistíocht 
neamhchomhordaithe i naisc agus pointí trasnaithe do choisithe agus easpa bonneagar 
coisithe feadh príomhnasc. Tá fianaise air agus déileáiltear sa Phlean Iompair Áitiúil le ró-
úsáid an chairr agus úsáid íseal iompair phoiblí/taistil ghníomhaigh i lár an bhaile. 

Easpa Úsáide an Tírdhreacha Fhisiciúil agus na Timpeallachta: Níl dóthain úsáide á 
baint as poitéinseal an tírdhreacha fhisiciúil agus as an timpeallacht i gcroílár uirbeach 
Leitir Ceanainn. Tá neart tailte cúil agus tailte inlíonta folmha, tréigthe agus tearcúsáidte, 
samplaí de chásanna nuair nár éirigh leis an margadh tionscadail athghiniúna a bhunú. Níl 
acmhainní timpeallachta cosúil leis an abhainn comhtháite san fhoirm uirbeach agus go 
deimhin níor bhain na tionscadail forbartha tairbhe as conair na habhann, rud a chiallaíonn 
nach bhfuil aon chomhéadan poiblí le gnáthóg na habhann ann. Soláthraíonn na páirceanna 
reatha (Páirc Baile Bhaile Mhic Comhghaill, Páirc Baile Bernard McGlinchey agus Páirc 
Bhaile na Bó) bonneagar áineasa, caithimh aimsire agus comhshaoil ar ardchaighdeán, ach 
tá siad lonnaithe ar imeall an chroíláir uirbigh agus níl ‘mionpháirceanna’ laistigh de chroílár 
an bhaile ag tacú leo. Níl an oiread tairbhe agus ba cheart á baint as an ríocht phoiblí 
ar fud lár an bhaile de réir go bhfuil éilimh fós in iomaíocht lena chéile chomh fada is a 
bhaineann le spás poiblí, insiúltacht agus an carr príobháideach, agus is sampla suntasach 
sa chomhthéacs seo é Cearnóg an Mhargaidh. 

Ar nóta dearfach, tá infheistíocht déanta le blianta beaga anuas a bhfuil sé mar aidhm 
léi an Phríomhshráid a ‘glasú’ trí shoithí plandaí agus suíochánra, ach tá an rath atá ar 
an infheistíocht seo teoranta mar gheall ar éilimh iomaíocha le haghaidh spáis feadh 
shráideanna lár na cathrach. Tá oidhreacht thógtha suntasach le fáil i Leitir Ceanainn a 
mbaineann luach léi chomh fada is a bhaineann leis an sráid-dreach agus na mionsonraí, 
ach níl lántairbhe bainte fós as luach oidhreacht thógtha an bhaile, ach amháin i gcás 
tionscadal pobalbhunaithe a cuireadh i gcrích le déanaí feadh Church Lane i dtreo 
Ardeaglais Naomh Adhamhnáin (cuid den Limistéar Caomhantais Ailtireachta ainmnithe). 

9.3.2 Creat Beartais an Dearaidh Uirbigh

Tá an creat beartais thíosluaite frámaithe go sonrach chun cur isteach ar phatrúin forbartha 
seanbhunaithe agus dínasctha, agus a chinntiú gur féidir tuiscint níos láidre ar ómós áite a 
chruthú i dteannta le cur chuige forbartha áite comhordaithe.

Caibidil 9 – Straitéis Lár an Bhaile 
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9.3.2.1 Cuspóirí

Cuspóir LK-TC-O-01: Foirm uirbeach lár an bhaile a threisiú ionas go mbeidh an lár 
á fhorbairt mar cheantar uirbeach comhtháite, mealltach agus ar ardchaighdeán atá 
mealltach agus sábháilte do chónaitheoirí, cuairteoirí agus infheisteoirí agus áit inar 
féidir le saol an phobail bláthú. 

Cuspóir LK-TC-O-02: Lár baile atá bríomhar a chruthú mar aon le háit atá ilghnéitheach, 
cuimsitheach agus fáilteach ina bhfuil meascán de bhailte, poist, seirbhísí, 
taitneamhachtaí, saoráidí agus eispéiris.

Cuspóir LK-TC-O-03: Lár an bhaile a fhorbairt mar gheata le haghaidh gnó agus fiontair, a 
threoraíonn agus a thacaíonn le geilleagar láidre i Réigiún Cathrach an Iarthuaiscirt.

Cuspóir LK-TC-O-04: Timpeallachtaí inbhuanaithe agus athchóirithe a chruthú ina 
bhfuil sócmhainní comhshaoil á gcruthú agus á bhfeabhsú, ina ndéileáiltear le dúshláin 
an athraithe aeráide, ar mhaithe le buntáistí timpeallachta, fisiciúla, sóisialta agus 
geilleagracha a chruthú don bhaile. 

9.3.2.2 Policies 

Beartas LK-TC-P-01: Is beartas de chuid na Comhairle é go dtacófar le tograí forbartha 
nua ar shráideanna a sholáthraíonn naisc fhisiciúla i lár an bhaile sa chás nach ndéanfaidh 
siad dochar do shábháilteacht an phobail, ríocht phoiblí, oidhreacht thógtha agus 
chultúrtha, inrochtaineacht, carachtar agus sa chás go bhfreastalaíonn siad ar mheascán 
oiriúnach úsáidí.
Beartas LK-TC-P-02:  Is beartas de chuid na Comhairle é tacú le soláthar cóiríocht 
chónaithe bhreise atá suite agus deartha go cuí i lár an bhaile. 
Beartas LK-TC-P-03: Is beartas de chuid na Comhairle é tacú le cóiríocht atá suite in 
áit oiriúnach agus deartha go cuí a sholáthar le haghaidh seirbhísí airgeadais, tionscail 
TFC agus eolasbhunaithe i lár an bhaile lena n-áirítear gorlanna/aonaid nuathionscanta, 
‘spásanna bogthuirlingthe’ , suíomhanna ‘dara láithreán’ agus roghanna spáis ollmhóra 
dúchasacha nó foirgnimh FDI.
Beartas LK-TC-P-04:  Is beartas de chuid na Comhairle é tacú le prionsabal tionscadal a 
chabhródh le cláir oibre feabhais athraithe aeráid agus bithéagsúlachta lena n-áirítear, 
ach níl teoranta do, tionscadail a bhaineann le linnte carbóin, conairí glasa. Pailniú agus 
tionscnaimh draenála uirbí inbhuanaithe. 
Beartas LK-TC-P-05: Is beartas de chuid na Comhairle é tacú i bprionsabal leis na 
hidirghabhálacha seo a leanas i lár baile Leitir Ceanainn atá dírithe ar dhearadh uirbeach 
straitéiseach/an ríocht phoiblí, faoi réir ag comhlíonadh na mbeartas agus na gcaighdeán 
ábhartha go léir atá sa phlean seo agus sa CDP: 
• Bonneagar siúil, rothaíochta agus páirce a sholáthar (lena n-áirítear tionscadal Nasc

Glas Leitir Ceanainn)
• Mol cruthaitheach agus páirc uirbeach a sholáthar gar do Church Lane, mar chuid

d’fhorbairt leanúnach Cheathrú Ardeaglais Leitir Ceanainn
• Athúsáid sheanteach na cúirte le haghaidh úsáidí atá oiriúnach do lár an bhaile
• Athghiniúint cheantar na Príomhshráide (le béim ar leith ar an bPríomhshráid

Íochtarach) agus déileáil le folúntas agus dearóiliú go ginearálta
• Mol iompair réigiúnach a fhorbairt
• Ríocht phoiblí nua a fhorbairt chun cur le Cearnóg an Mhargaidh
• Tograí a chinntíonn go bhfuil cothromaíocht idir spás do choisithe agus d’fheithiclí

chun tús áite a thabhairt do thaisteal gníomhach
• Na naisc idir an Phríomhshráid agus Bóthar an Phiarsaigh a threisiú, chomh fada is a

bhaineann le hinrochtaineacht agus dearadh uirbeach
• Feabhsuithe ar an ríocht phoiblí feadh Port Road agus Bhóthar an Phiarsaigh agus

é mar aidhm na príomhbhealaí seo isteach chuig lár an bhaile a fhorbairt mar
‘búlbhaird’

• An ríocht phoiblí agus an inrochtaineacht ar An Seanbhaile, ceantar thimpeallán an
Stáisiúin agus ceantar thimpeallán Polestar a fheabhsú
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• Bonneagar glas agus gorm a sholáthar, agus aird ar leith a thabhairt ar Chonair Loch
Súilí.

Beartas LK-TC-P-06: Is beartas de chuid na Comhairle é a cheangal go bhfuil na critéir 
dearaidh seo a leanas á gcomhlíonadh ag tograí forbartha laistigh de cheantar lár an 
bhaile: 

• Díreofar i dtograí ar fhoirgnimh shainiúla a sholáthar atá ar ardchaighdeán
ailtireachta, a chuireann le hómós áite agus le ríocht phoiblí ar ardchaighdeán

• Cinnteoidh na línte tógála go mbeidh an chuma ar an sráid-dreach go bhfuil sé iata
(i.e. línte tógála seanbhunaithe a leanúint más cuí nó an líne thógála a bhogadh níos
cóngaraí d’imeall an bhóthair más gá chun an sráid-dreach a shainiú ar bhealach níos
fearr)

• Tacófar i dtograí le leas físiúil trí mhodhnú agus mionsonrú gnéithe ailtireachta
(e.g. ingearchlónna foirgnimh a athrú, foirm díonta a athrú, coirnisí, fuinneoga,
sceimhleacha, éadain agus bealaí isteach agus athruithe beaga ar shlánachar).

• Déanfar foráil i dtograí le haghaidh forbairt 3 urlár ar a laghad feadh Bhóthar an
Phiarsaigh agus 2 urlár in áiteanna eile i lár an bhaile.

• Seachnófar cumhdach de chineál tionsclaíoch a úsáid ar fhoirgnimh mar chuid de
thograí

• Ní mór go dtabharfaidh aird i dtograí atá dírithe ar athchóiriú agus ar athdheisiú
foirgneamh dúchasach ar charachtar na bhfoirgneamh atá tógtha cheana féin,
radhairc agus spásanna tábhachtacha agus patrún lonnaíochta stairiúil chomh fada is
a bhaineann le scála, airde, dlús, grúpáil, dearadh agus ábhair

• Beidh ráiteas dearaidh i dteannta le tograí ina sonraítear go soiléir an réasúnaíocht
atá mar bhonn leis an gcoincheap agus an cur chuige dearaidh atá roghnaithe

• Beidh na treoirlínte pleanála reachtúla ar fad á gcomhlíonadh ag tograí

Beartas LK-TC-P-07: Is beartas de chuid na Comhairle é: 

• A chinntiú go gcoimeádfar aghaidheanna siopa traidisiúnta nuair is cuí.
• Ní cheadófar athruithe ar aghaidheanna siopa traidisiúnta ach amháin má bheidh

an méid atá ann cheana féin á fheabhsú mar thoradh ar an togra. Tabharfar aird
ar leith ar thograí a bhaineann le suiteáil dallóg, ceannbhrat, greillí agus comhlaí
slándála agus déanfar iarracht gan cur isteach ar thaitneamhacht amhairc sráideanna
siopadóireachta; má tá siad inghlactha i bprionsabal, ní mór iad a dhearadh mar
dhlúthchuid de dhearadh aghaidh an tsiopa.

• Seachain aghaidheanna siopa paistíse.
• Spreag réiteach dearaidh chomhaimseartha más cuí, seachain paistís chúramach

agus tabhair aird mar ais cuí ar chumas soilse agus comhlaí slándála, bearta slándála
breise más gá, comharthaíocht agus fógraí.

9.4 Saincheisteanna Breise Bainistíochta Forbartha

9.4.1 Páirceáil

Tá scála na spásanna páirceála atá ar fáil i lár an bhaile cheana féin oiriúnach - tá thart ar 5,000 
spás páirceála ar fáil don phobal. Go deimhin tá an iomarca spásanna ann má bhreithnítear an 
líon spásanna neamhúsáidte a thugtar faoi deara gach lá. Bunaithe ar scála an tsoláthair reatha, 
agus ar na cuspóirí a bhaineann le lár baile atá níos oiriúnaí do choisithe agus do rothaithe, 
bunaithe ar an bPlean seo, glactar leis nach bhfuil an cur chuige traidisiúnta beartais maidir le 
soláthar páirceála, a éilíonn líon sainithe spásanna a bheith ar fáil, oiriúnach níos mó do lár baile 
bríomhar. Seachas sin, tá gá le cur chuige níos cothromaithe a chuireann an soláthar reatha san 
áireamh mar aon leis an tionchar atá aige ar fheidhmiú agus ar charachtar lár an bhaile, agus 
ag an am céanna spásanna teoranta nua páirceála do charranna a cheadú in imthosca áirithe. 
Ba cheart a leithéid sin de spásanna páirceála a chur ar fáil i láithreáin forbartha nó sa cheantar 
ábhartha ar bhealach neamhfheiceálach a ailíníonn le huaillmhianta athghiniúna agus dearaidh 
uirbigh an Údaráis don bhaile. 

Nuair a bheidh an beartas seo á chur chun feidhme, breithneofar réitigh mhalartacha 
pháirceála lena n-áirítear ranníocaíochtaí airgeadais chun cabhrú le soláthar agus 
cothabháil spásanna poiblí páirceála. 

Caibidil 9 – Straitéis Lár an Bhaile 
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Beartas LK-TC-P-08: Is beartas de chuid na Comhairle nach dtacófar le tograí páirceála 
laistigh de lár an bhaile ainmnithe ach sna cásanna seo a leanas:

a. le haghaidh forbairtí tráchtála in imthosca eisceachtúla, sa chás nach ndéanfadh a
leithéid dochar do chuspóirí Phlean Leitir Ceanainn;

b. le haghaidh forbairtí cónaithe agus forbairtí eile atá ábhartha do lár an bhaile go
ginearálta, sa chás gur féidir a leithéid de spásanna páirceála a chur ar fáil ar bhealach
neamhfheiceálach laistigh den fhorbairt, agus sa chás go gcomhlíonann an dearadh
forbartha uaillmhianta na Comhairle chomh fada is a bhaineann le dearadh uirbeach lár
an bhaile.

I ngach cás eile, déanfar ranníocaíocht forbartha a ghearradh mar thobhach trí úsáid 
a bhaint as creat na Scéime Ranníocaíochta Forbartha atá i bhfeidhm nuair a dhéantar 
cinneadh maidir le haon iarratas ar chead pleanála.

9.5 Forbairt Mhiondíola 
Tá creat beartais mionsonraithe le fáil i gCaibidil 4.2 d Phlean Forbartha Contae, 2018-2024 
(Leagan Athraithe) (CDP) chun forbairt mhiondíola ar fud an Chontae a bhainistiú. Déanfar 
tograí le haghaidh forbairt mhiondíola i Leitir Ceanainn a mheas i gcomparáid leis an gcreat 
beartais CDP thuasluaite agus beartais ábhartha eile a bhaineann leis an bPlean seo. 

9.6 Tionchair Charnacha
D’fhéadfadh go mbeadh tionchar diúltach ag an iomarca asraonta fáilteachais agus 
siamsaíochta, lena n-áirítear iompar frithshóisialta agus éadanas bréige a chruthú. I 
gcomhthéacs iarrachtaí an Údaráis lár an bhaile a athghiniúint, ní mór a leithéid sin d’úsáidí a 
bhainistiú go cúramach.

Beartas LK-TC-P-09: Is beartas de chuid na Comhairle é a chinntiú go mbreithneofar tograí 
le haghaidh ionad siamsaíochta, geallghlacadóirí, casaíní agus bialanna bia beir leat laistigh 
den chrios de ‘Lár an Bhaile’ a chuirtear ar fáil dá bhforbairt: (a) níl siad lonnaithe laistigh de 
nó ag déanamh teagmhála le háitribh ina bhfuil cóiríocht chónaithe, scoileanna nó institiúidí 
reiligiúnacha; (b) níl siad ag cur leis an iomarca d’úsáidí dá leithéid i gceantar áirithe ná mar 
bhonn le torann iomarcach, bruscar agus uaireanta oibre frithshóisialta; agus (c) tá siad ag 
feabhsú an tsráid-dreacha agus ag cur le beocht agus inmharthanacht an cheantair. 



37Dréachtphlean Leitir Ceanainn agus Plean Iompair Áitiúil 2023-2029

Caibidil 10 – Tithíocht 

10.1 Cúlra 
Nuair a bhí na beartais tithíochta atá le fáil sa Phlean seo á ndréachtú ba é an aidhm a 
bhí ann caighdeán a chur ag barr an chláir oibre tithíochta; dlúthfhás agus poitéinseal 
athghiniúna Leitir Ceanainn a chinntiú agus freastal ar thimpeallachtaí cónaithe atá mealltach 
agus feidhmiúil. Chomh maith leis sin, déantar iarracht sa straitéis deiseanna a sholáthar do 
thithíocht phríobháideach, shóisialta agus inacmhainne atá gar do sheirbhísí fostaíochta, 
seasmhach ó thaobh na haeráide, aoisbhách, sábháilte agus inmhianaithe. Ní mór na beartais 
tithíochta a léamh i dteannta le beartais ábhartha eile Phlean Leitir Ceanainn agus an Phlean 
Forbartha Contae.

10.2 Soláthar Iomlán 
Tá na spriocanna tithíochta agus daonra atá le fáil i bplean Leitir Ceanainn bunaithe ar 
Chroístraitéis Phlean Forbartha Contae 2018-2024 (féach tábla 10.1 thíos). Mar a sonraíodh i 
Roinn 1.1, ullmhaíodh Plean Leitir Ceanainn bunaithe ar thréimhse 10 mbliana, chun ailíniú leis 
an tréimhse a chlúdaítear in ‘Réamh-mheastacháin Daonra Idirthréimhseacha Réigiúnacha 
agus Contae go dtí 2031’ atá le fáil in ‘Treochlár Cur Chun Feidhme don Chreat Náisiúnta 
Pleanála’. Ceadaíonn an tréimhse go dtí 2031 dearcadh níos iomlánaíche maidir le forbairt an 
Láir Réigiúnaigh agus breithnítear an poitéinseal a bhaineann le hamanna treorach níos faide 
chun láithreáin áirithe a fhorbairt mar gheall ar riachtanais seirbhísithe, go háirithe an Láithreán 
Suntasach Straitéiseach agus Inbhuanaithe Forbartha ag an taobh ó dheas de lár an bhaile. 

Chomh fada is a bhaineann le suíomh agus cineál tithíochta, ceann de na príomhthéamaí a 
tháinig chun solais i rith chleachtaí an chomhairliúcháin phoiblí maidir le Plean Leitir Ceanainn 
ba ea rogha a sholáthar. Dá réir sin, sainaithnítear sa Phlean raon leathan deiseanna fostaíochta 
le saintréithe éagsúla; idir tailte i lár an bhaile agus láithreáin inlíonta laistigh de cheantair 
d’fhorbairt bhunaithe, agus suíomhanna lonnaithe ag imeall nó sách gar do lár an bhaile, rud 
a éascaíonn breithniú a dhéanamh ar raon leathan tíopeolaíochtaí agus dlús tithíochta chun 
freastal ar riachtanais tithíochta gach earnáil. I ngach cás, beidh béim á leagan ar phobail a 
fhorbairt agus a chinntiú go bhfuil an bonneagar riachtanach fisiciúil agus sóisialta á sholáthar 
ar aon dul leis an bhforbairt tithíochta nua. Sonraítear i dTábla 10.2 thíos mionsonraí na dtailte 
cónaithe poitéinsiúla laistigh de cheantar an phlean. 

Tábla 10.1 Figiúirí Fáis Réamh-mheasta do Leitir Ceanainn trí úsáid a bhaint as Bonnlínte agus Réamh-
mheastacháin atá sonraithe faoi Chroístraitéis Phlean Forbartha Contae 2018-2024

Méadú Réamh-mheasta 
Daonra na Croístraitéise go 
dtí 2031

An líon aon tithíochta atá 
riachtanach6 

Riachtanas Talamh 
Talmhaíochta (Ha)7

9881 3593 119.7

6  Bunaithe ar áitíocht 2.75 duine i ngach aonad teaghaise

7  Bunaithe ar dhlús 30 aonad sa heicteár 
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Table 10.2 Residential Lands 

Tag. an Láithreáin Achar (HA)
Cónaithe go Príomha 
PR1 10.75
PR2 1.00
PR3 1.97
PR4 0.79
PR5 5.00
PR6 10.49
PR7 1.14
PR8 0.45
PR9 9.78
PR10 1.23
PR11 9.84
PR12 3.83
PR13 5.10
PR14 0.85
PR15 1.19
PR16 3.90
PR17 3.50
PR18 1.89
PR19 0.55
PR20 1.93
PR21 1.46
PR22 1.74
Iomlán: 78.38 Ha
Láithreáin Deise
OPP1 7.25 (50% d’achar iomlán an láithreáin)
OPP2 3.35
OPP3 2.00 (8% d’achar iomlán an láithreáin)
OPP4 2.20
OPP5 2.32
OPP6 0.32
OPP7 2.08
OPP8 5.1
OPP9 7.80 (50% d’achar iomlán an láithreáin)
OPP10 1.83
OPP11 1.44
OPP12 9.80 (50% d’achar iomlán an láithreáin)
Iomlán: 45.49 Ha

An méid iomlán Talamh Cónaithe go 
Príomha agus Láithreán Deise Tithíochta:

123.87

Achar Iomlán Láithreán Forbartha 
Straitéiseach agus Inbhuanaithe an Deiscirt 

 90
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10.3 Tithíocht Shóisialta 
Tá sé mar aidhm le Cuspóir Beartais Tithíochta 4 de Phlean Tithíochta an Rialtais d’Éirinn, dar 
teideal ‘Tithíocht do Chách’, an méid tithíochta sóisialta atá ar fáil a mhéadú. Ar aon dul leis an 
gcuspóir beartais seo, leanfaidh Comhairle Contae Dhún na nGall le roinnt modhanna soláthair 
a úsáid chun cur leis an líon tithe sóisialta atá ar fáil i gceantar Leitir Ceanainn, d’fhonn a 
chinntiú gur féidir le gach earnáil den tsochaí baile dá cuid féin a rochtain. Is é an príomh-
mhodh chun tithíocht shóisialta a chur ar fáil i Leitir Ceanainn an cuspóir seo a chomhlíonadh 
lena n-áirítear – 

• Forbairtí Lándéanta;
• Ceannach láithreán;
• Cuid V;
• Forbairtí atá tógtha ag an gComhairle;
• Scéim Ceannaigh agus Athnuaigh; agus
• Scéimeanna á soláthar ag Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta.

10.4 Cuspóirí 
(féach freisin ar Chuspóirí sa Phlean Forbartha Contae)

Cuspóir LK-H-O-1: A chinntiú gur ann do chandam agus meascán cuí cineálacha tithíochta, 
tionachtaí, dlús agus méideanna i gceantair oiriúnacha láithreán athfhorbraíochta/
inlíonta, chun riachtanais dhaonra Leitir Ceanainn a chomhlíonadh, lena n-áirítear tithíocht 
phríobháideach, tithíocht shóisialta, tithíocht inacmhainne, tithíocht do mhic léinn, cóiríocht 
don lucht siúil agus réitigh chúraim chónaithe oiriúnacha do dhaoine níos sine agus/nó 
daoine faoi mhíchumas.  Beidh gach forbairt tithíochta faoi réir gach beartas agus caighdeán 
ábhartha atá le fáil sa phlean seo agus in CDP a chomhlíonadh.

Cuspóir LK-H-O-2: An bonneagar fisiciúil agus sóisialta riachtanach a sholáthar, lena 
n-áirítear saoráidí pobail, oideachais, sláinte, cúraim leanaí agus áineasa, de réir is cuí, ar
aon dul le riachtanais forbairt chónaithe nua.  Beidh gach forbairt ar an mbonneagar fisiciúil
agus sóisialta faoi réir gach beart agus caighdeán atá le fáil sa phlean seo agus in CDP a
chomhlíonadh.

10.5 Beartais Tithíochta Ginearálta 
(féach freisin ar na Beartais sa Phlean Forbartha Contae)

Beartas LK-H-P-1: Is beartas de chuid na Comhairle é tacú le prionsabal na hilfhorbartha 
cónaithe (i.e. 2 aonad nó níos mó) ar thailte ina bhfuil an cuspóir criosaithe, maitrís 
chriosaithe agus/nó foclaíocht an bheartais a bhaineann le tacaíocht do na tailte ag tacú le, 
nó comhsheasmhach lena leithéid d’úsáid. Nuair a bheidh cinneadh á dhéanamh maidir le dlús 
agus foirm chuí forbartha ar thailte atá criosaithe mar Fhorbairt Bhunaithe, tabharfaidh an 
t-údarás pleanála aird chuí ar shuíomh agus ar chomhthéacs an láithreáin, go háirithe i ndáil le
cuspóirí dlúthfháis an bheartais náisiúnta phleanála.

Beartas LK-H-P-2: Is beartas de chuid na Comhairle é cinneadh a dhéanamh maidir le dlús 
cónaithe oiriúnach do láithreáin tithíochta ag féachaint d’fhorálacha threoirlínte ábhartha 
roinne, forálacha na hImlitreach: NRUP 02/2021, nádúr sonrach na forbartha atá beartaithe 
agus suíomh agus comhthéacs an láithreáin. 

Beartas LK-H-P-3: Is beartas de chuid na Comhairle é soláthar oiriúnach tailte ‘Cúltaca 
Straitéiseach Cónaithe’ a bhainistiú bunaithe ar chur chuige trédhearcach, fianaisebhunaithe 
a áireofar ann measúnú ar úsáid tailte talmhaíochta laistigh de cheantar an Phlean agus aird 
a thabhairt ar fhorálacha na maitríse criosaithe talamhúsáide. Ní chuirfear tailte ‘Cúltaca 
Straitéiseach Cónaithe’ ar fáil le haghaidh tithíocht ilfhorbartha (i.e. tograí ina bhfuil 2 aonad 
cónaithe nó níos mó) ach amháin de bhun leasaithe ar Phlean Leitir Ceanainn.

Caibidil 10 – Tithíocht 
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Beartas LK-H-P-4: Is beartas de chuid na Comhairle é breithniú a dhéanamh ar thograí 
forbartha cónaithe teoranta i gceantair atá sainaitheanta mar ‘Timpeallacht Áitiúil’ de réir na 
nithe seo a leanas: ní bhreithneofar tograí le haghaidh teaghaisí aonair laistigh de cheantair 
atá criosaithe mar ‘Timpeallacht Áitiúil’ ach amháin in imthosca ina bhfuil an talamh i gceist 
faoi úinéireacht an teaghlaigh agus sa chás gur féidir leis an iarrathóir/na hiarrthóirí a léiriú 
go bhfuil gá dáiríre ann cónaí ar an láithreán atá i gceist. 

- Ní bhreithneofar tograí le haghaidh ilfhorbairtí tithíochta (i.e. 2 theaghais nó níos mó)
laistigh de cheantair atá criosaithe mar ‘Timpeallacht Áitiúil’.

- Ní cheadófar aon togra le haghaidh teaghais aonair ar thailte atá criosaithe mar
‘Timpeallacht Áitiúil’ ach sa chás gur féidir a léiriú go mbeidh an méid seo a leanas mar
thoradh ar an togra:

a) Bheadh sé á chomhtháthú go deas réidh leis an tírdhreach áitiúil, bheadh úsáid á baint
as agus bheadh príomhghnéithe tírdhreacha á gcoimeád, leithéidí crainn agus fálta sceach
agus;

b) Ní bheadh tionchar díobhálach ag a leithéid ar charachtar an cheantair nó ar
thaitneamhacht chónaithe na réadmhaoin in aice láimhe.

Beartas LK-H-P-5: Is beartas de chuid na Comhairle é breithniú a dhéanamh ar thograí le 
haghaidh teaghaisí aonair laistigh de cheantair atá criosaithe mar ‘Cúltaca Straitéiseach 
Cónaithe.’ Ní bhreithneofar tograí le haghaidh ilfhorbairtí tithíochta (i.e. 2 theaghais nó níos 
mó). Ní cheadófar tograí le haghaidh teaghaisí aonair ach ar thailte atá sainaitheanta mar 
‘Cúltaca Straitéiseach Cónaithe’ sa chás gur féidir an méid seo a leanas a léiriú go soiléir: 

• Ní chuirfeadh suíomh agus leagan amach na teaghaise isteach ar chumas an láithreáin
soláthar forbairt(í) c(h)ónaithe c(h)omhtháite c(h)uimsitheach a sholáthar trí úsáid a
bhaint as an láithreán ar fad;

• Ní chuirfear suíomh agus leagan amach na teaghaise isteach ar líne aon bhóthar
faoisimh a bheartófar amach anseo nó soláthar aon bhonneagair straitéisigh eile;

• Ní dhéanfadh an togra dochar do thaitneamhacht chónaithe aon réadmhaoin
chomharsanach nó dochar do charachtar ginearálta an cheantair mórthimpeall; agus

• Bheadh gach beartas agus cuspóir eile de chuid Phlean Leitir Ceanainn agus an Phlean
Forbartha Contae á gcomhlíonadh ag an togra.

Beartas LK-H-P-6: Is beartas de chuid na Comhairle é a cheangal go bhfuil leaganacha 
amach forbairt chónaithe deartha agus tógtha ag féachaint do dhea-chleachtas chomh fada 
is a bhaineann le Dearadh Uilíoch, lena n-áirítear an treoir le haghaidh forbairt tithíochta atá 
sonraithe i bhfoilseachán an Údaráis Náisiúnta Míchumais dar teideal, ‘Building for Everyone: 
A Universal Design Approach’.

Beartas LK-H-P-7: Is beartas de chuid na Comhairle é a cheangal go bhfuil ar a laghad 30% 
d’aonaid chónaithe in ilfhorbairtí tithíochta nua ina bhfuil 7 n-aonad nó níos mó i Leitir 
Ceanainn, aonaid atá ag teacht le caighdeáin an dearaidh uilíoch, agus de réir cheanglais 
fhoilseachán na Údaráis Náisiúnta Míchumais dar teideal ‘Building for Everyone: A Universal 
Design Approach’. Sa chás go bhfuil an líon aonad atá le tógáil idir 2 agus 6, is beartas 
de chuid na Comhairle é a chinntiú go bhfuil 1 aonad ar a laghad ina measc tógtha de réir 
chaighdeáin an dearaidh uilíoch.

Beartas LK-H-P-8: Is beartas de chuid na Comhairle é a cheangal go dtugann tograí le 
haghaidh forbairt chónaithe tús áite do agus go n-éascaíonn siad siúl, rothaíocht agus 
iompar poiblí agus go n-áirítear iontu naisc le saoráidí atá forbartha cheana féin agus nóid 
iompair phoiblí sa chomharsanacht trí chéile. 
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10.6 Beartais Tithíochta Suíomhoiriúnaithe
I ngach cás, ceanglófar ar fhorbróirí seirbhísí bonneagair oiriúnacha a sholáthar chun tacú 
le forbairt agus timpeallachtaí cónaithe ar ardchaighdeán a sholáthar ina bhfuil ómós áite le 
brath agus nascacht leis an gceantar trí chéile. Anuas air sin, ní mór na prionsabail seo a leanas 
- inbhuanaitheacht, cuimsitheacht agus dearadh atá neamhdhíobhálach don timpeallacht - a
áireamh sna tograí forbartha. Le cois na nithe thuasluaite, leag an t-údarás pleanála béim ar na
príomhbhreithniúcháin seo a leanas maidir le láithreáin áirithe atá ‘Cónaithe go Príomha’ -

Láithreán Uimh. 1 atá Cónaithe go Príomha

Achar an Láithreáin: 10.75 Ha 

Príomhbhreithniúcháin:  

• Inrochtaineacht ar fud an láithreáin,
nascacht le bóithre agus le cosáin atá
forbartha sa cheantar cheana féin

• Spásanna oscailte atá suite agus deartha
go cuí agus freastal ar iompar poiblí, siúl
agus rothaíocht.

Láithreán Uimh. 3 atá Cónaithe go Príomha: 

Achar an Láithreáin: 2 Ha 

Príomhbhreithniúcháin: 

• Breis nascachta ar fud an cheantair.

• Soláthrófar rochtain d’fheithiclí ag
deisceart an láithreáin, ionas nach
mbeidh trácht á atreorú tríd an gceantar
cónaithe atá bunaithe cheana féin sa
taobh ó thuaidh.

Láithreán Uimh. 4 atá Cónaithe go Príomha: 

Achar an Láithreáin: Thart ar 0.8 heicteár 

Príomhbhreithniúcháin:

• Ceanglófar ar fhorbróirí a chinntiú go
bhfuil rochtain ag cónaitheoirí amach
anseo ar an gceantar taitneamhachta
atá forbartha ag an taobh ó thuaidh den
láithreán.

Láithreán Uimh. 5 atá Cónaithe go Príomha: 

Achar an Láithreáin: 5 heicteár 

Príomhbhreithniúcháin:

• Ceanglófar ar fhorbróirí trácht feithiclí atá
ag triall air agus ag fágáil an láithreáin a
dháileadh trí scrúdú a dhéanamh ar an
bpoitéinseal a bhaineann le rochtain ag
an taobh ó thuaidh, ó dheas agus thoir
den láithreán.

• Ní mór aird ar leith a thabhairt ar
bhainistíocht uisce dromchla ag an
láithreán, d’fhonn a chinntiú nach
gcuirtear leis an mbaol a bhaineann le
tuilte báistiúla mar thoradh ar fhorbairt
na dtailte seo.

Láithreán Uimh. 6 atá Cónaithe go Príomha: 

Achar an Láithreáin: 9.5 Ha

Príomhbhreithniúcháin:

• Ceanglófar ar fhorbróirí a bheidh ag
obair ag an láithreán seo thart ar 1
heicteár de ‘Láithreán Uimh. 6 atá
Cónaithe go Príomha’ a chur i leataobh
le haghaidh páirc imeartha agus saoráidí
gaolmhara.

• Ceanglófar ar dhearadh aon scéim
chónaithe freastal ar inrochtaineacht
coisithe agus rothaithe ar fud an
láithreáin, go háirithe idir Long Lane agus
Grange Road (L-1174-1) agus Páirc Bhaile
na Bó.

• Ceanglófar ar fhorbróirí trácht feithiclí
a bheidh ag teacht chomh fada le agus
ag fágáil an láithreáin a dháileadh trí
rochtain a sholáthar ar Dr. McGinley Road
(L-2164-1) agus Grange Road (L-1174-1).

Láithreán Uimh. 7 atá Cónaithe go Príomha: 
Tá poitéinseal luaite leis an láithreán seo 
ina bhfuil thart ar 1.1 heicteár le haghaidh 
forbairt ‘inlíonadh’ idir na heastáit tithíochta 
atá forbartha cheana féin, Windmill View 
agus Stoney Court i dtreo an deiscirt agus an 
oirthir faoi seach agus An Gleann Rua i dtreo 
an tuaiscirt. 

Achar an Láithreáin: 1.1 Ha

Príomhbhreithniúcháin:

• Níl an bonneagar coisithe atá le fáil
ag an taobh thuaidh den láithreán faoi
láthair ag an gcaighdeán cuí agus dá réir
sin, ceanglófar ar fhorbróirí déileáil leis
seo ar bhealach a shásóidh an t-údarás
pleanála.

Láithreán Uimh. 9 atá Cónaithe go Príomha: 
Tá an láithreán seo suite díreach ó dheas de 
Bhóthar na Leice (L-1114) agus sách gar do 
sheirbhísí atá le fáil in An Seanbhaile.

Achar an Láithreáin: 9.4 Ha

Caibidil 10 – Tithíocht 
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Príomhbhreithniúcháin:

• Ceanglófar ar fhorbróirí bóthar a thógáil
de réir shonraíocht an údaráis phleanála
feadh theorainn thoir theas an láithreáin
(féach ar líne tháscach an bhóthair ar
an mapa criosaithe talamhúsáide), ionas
go mbeidh feithiclí in ann an suíomh a
rochtain (i.e. beidh rochtain ag feithiclí
ar an suíomh ón mbóthar nua seachas
Bóthar na Leice, L-1114) agus chun
nascacht idir An Leac agus Lismonaghan
a éascú amach anseo.

Láithreán Uimh. 10 atá Cónaithe go Príomha: 
Is ceantair cónaithe seanbhunaithe é an 
láithreán, atá sách gar do chomharsanacht 
an tSeanbhaile agus lár an bhaile go deimhin.

Achar an Láithreáin: 1.23 Ha

Príomhbhreithniúcháin:
• Ceanglófar a fhorbróirí an chonair a chur

i leataobh le haghaidh scéim bóthair
Thionscadal Ghréasán an Deiscirt.

Láithreán Uimh. 11 atá Cónaithe go Príomha: 
Is ceantair cónaithe seanbhunaithe é an 
láithreán, atá sách gar do chomharsanacht 
an tSeanbhaile agus lár an bhaile go deimhin.

Achar an Láithreáin: 9.8 Ha

Príomhbhreithniúcháin:
• Ceanglófar a fhorbróirí an chonair a chur

i leataobh le haghaidh scéim bóthair
Thionscadal Ghréasán an Deiscirt.

• Ní mór aird ar leith a thabhairt ar
bhainistíocht uisce dromchla ag an
láithreán, d’fhonn a chinntiú nach
gcuirtear leis an mbaol a bhaineann le
tuilte báistiúla mar thoradh ar fhorbairt
na dtailte seo.

Láithreán Uimh. 14 atá Cónaithe go Príomha: 
Tá an láithreán beag seo suite laistigh de 
cheantar cónaithe seanbhunaithe agus gar 
do ATU. Tá deis luaite leis an láithreán cur 
leis an gcóiríocht atá á tairiscint sa cheantar, 
cibé acu le haghaidh tithe príobháideacha nó 
cóiríocht do mhic léinn.

Achar an Láithreáin: 0.83 Ha

Príomhbhreithniúcháin:

• Tá rochtain ar dheisceart an láithreáin
teoranta mar gheall ar leithid na
mbóithre agus dá réir sin, ceanglófar
ar fhorbróirí breithniú a dhéanamh ar
mhodhanna nuálacha chun rochtain
shábháilte ar an láithreán a chinntiú do
choisithe ón deisceart, i gcomhar leis
an modh rochtana d’fheithiclí atá ar fáil
cheana féin.

Láithreán Uimh. 16 atá Cónaithe go Príomha: 
Tá an láithreán lonnaithe taobh le forbairtí 
tithíochta atá bunaithe cheana féin ag 
Coillidh Loiste/Cill Chloig, i gceantar atá 
sainaitheanta sa Straitéis Réigiúnach Spásúil 
agus Gheilleagrach (RSES) mar shuíomh lena 
mbaineann féidearthacht le haghaidh fás 
cónaithe. 

Achar an Láithreáin: 3.9 Ha

Príomhbhreithniúcháin:

• Ceanglófar ar fhorbróirí oibriú le seirbhís
bóithre na Comhairle maidir le cosáin
do choisithe agus athailíniú/athchumrú/
athdhromchlú príomh-acomhal bóthair
agus stráicí bóthair sa cheantar de réir
mar is gá.

Láithreán Uimh. 17 atá Cónaithe go Príomha: 
Tá an láithreán lonnaithe taobh le forbairtí 
tithíochta atá bunaithe cheana féin ag 
Coillidh Loiste/Cill Chloig, i gceantar atá 
sainaitheanta sa Straitéis Réigiúnach Spásúil 
agus Gheilleagrach (RSES) mar shuíomh lena 
mbaineann féidearthacht le haghaidh fás 
cónaithe. 

Achar an Láithreáin: 2.1 Ha

Príomhbhreithniúcháin:

• Ceanglófar ar fhorbróirí oibriú le seirbhís
bóithre na Comhairle maidir le cosáin
do choisithe agus athailíniú/athchumrú/
athdhromchlú príomh-acomhal bóthair
agus stráicí bóthair sa cheantar de réir
mar is gá.

Láithreán Uimh. 18 atá Cónaithe go Príomha: 
Tá an láithreán lonnaithe taobh le forbairtí 
tithíochta atá bunaithe cheana féin ag 
Coillidh Loiste/Cill Chloig, i gceantar atá 
sainaitheanta sa Straitéis Réigiúnach Spásúil 
agus Gheilleagrach (RSES) mar shuíomh lena 
mbaineann féidearthacht le haghaidh fás 
cónaithe. 

Achar an Láithreáin: 1.89 Ha

Príomhbhreithniúcháin:

• Ceanglófar ar fhorbróirí oibriú le seirbhís
bóithre na Comhairle maidir le cosáin
do choisithe agus athailíniú/athchumrú/
athdhromchlú príomh-acomhal bóthair
agus stráicí bóthair sa cheantar de réir
mar is gá.

Láithreán Uimh. 22 atá Cónaithe go Príomha: 
Tá an láithreán lonnaithe taobh le forbairtí 
tithíochta atá bunaithe cheana féin ag 
Coillidh Loiste/Cill Chloig, i gceantar atá 
sainaitheanta sa Straitéis Réigiúnach Spásúil 
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agus Gheilleagrach (RSES) mar shuíomh lena 
mbaineann féidearthacht le haghaidh fás 
cónaithe. 

Achar an Láithreáin: 1.75 Ha

Príomhbhreithniúcháin:

• Ceanglófar ar fhorbróirí oibriú le seirbhís
bóithre na Comhairle maidir le cosáin
do choisithe agus athailíniú/athchumrú/
athdhromchlú príomh-acomhal bóthair
agus stráicí bóthair sa cheantar de réir
mar is gá.

Beartais shuíomhoiriúnaithe:

Beartas LK-H-P-9: Le cois comhlíontacht le 
beartais phleanála ábhartha agus caighdeáin 
theicniúla an Phlean seo agus an Phlean 
Forbartha Contae, is é beartas na Comhairle 
a cheangal ar fhorbróirí na ceanglais 
forbartha suíomhoiriúnaithe seo a leanas a 
chomhlíonadh:

Beartas LK-H-P-9a (Láithreán Uimh. 1 atá 
Cónaithe go Príomha): 

(i.) Soláthrófar rochtain feithiclí ar 
Láithreán Uimh. 1 atá Cónaithe go 
Príomha trí bhóthar áitiúil an L-1134-
1 chuig iarthuaisceart an láithreáin 
ábhartha, ag pointe ina féidir na 
caighdeáin ábhartha sábháilteachta ar 
bhóithre a chomhlíonadh,

(ii.) Soláthrófar nasc soilsithe agus slán do 
choisithe ag deisceart an láithreáin, 
chun nasc a chruthú idir an cosán atá 
ag rith feadh imeall thuaisceartach 
Bhóthar Réigiúnach an R245; agus

(iii.) Sa chás go bhfuil an dáileach talún seo 
á forbairt ar bhonn céimnithe, ceadófar 
i leaganacha amach na scéime an 
dáileach talún a rochtain trí bhóthar 
áitiúil an L-1134-1 (i.e. beidh nascacht 
oiriúnach sna leaganacha amach 
taobh leis chun rochtain feithiclí ar an 
láithreán a cheadú ó bhóthar áitiúil an 
L-1134-1). 

Beartas LK-H-P-9b (Láithreán Uimh. 3 atá 
Cónaithe go Príomha):

(i.) Beidh rochtain ag feithiclí ar an 
láithreán ag deisceart an láithreáin, ar 
Bhóthar na Líne Nua.

(ii.) Cinnteoidh leaganacha amach 
láithreáin go bhfreastalaíonn aon 
fhorbairt ar bhreis nascachta do 
choisithe agus do rothaithe idir Circular 

Road agus Bóthar na Líne Nua. 

Beartas LK-H-P-9c (Láithreán Uimh. 4 atá 
Cónaithe go Príomha): 

(i.) Ceanglófar ar fhorbróirí nasc do 
choisithe a sholáthar chuig an 
gceantar taitneamhachta atá ann 
faoi láthair ó thuaidh den láithreán 
(mura gcomhaontaítear a mhalairt leis 
an údarás pleanála), agus d’fhonn a 
chinntiú go bhfuil an nasc seo deartha 
go cuí chomh fada is a bhaineann 
le hinrochtaineacht, soilsiú agus 
faireachas éighníomhach (i.e. ba cheart 
go mbeadh an nasc do choisithe 
oscailte, soilsithe agus le feiceáil ó 
aonaid chónaithe ionas go mbeidh 
slándáil na n-úsáideoirí á cur san 
áireamh). 

Beartas LK-H-P-9d (Láithreán Uimh. 5 atá 
Cónaithe go Príomha): 

(i.) Ceanglófar ar fhorbróirí freastal ar 
dháileadh trácht feithiclí a bhaineann 
le forbairt an láithreáin seo, trí rochtain 
feithiclí a sholáthar ar na tailte cuí sa 
taobh ó thuaidh (i.e. ón mbóthar áitiúil 
atá buailte ar an taobh ó thuaidh den 
láithreán), ó dheas (i.e. ó Willowbrook/
the Elms) ón oirthear (i.e. ó College 
Park), más féidir.

(ii.) D’ainneoin aon socruithe atá curtha 
i gcrích maidir le rochtain feithiclí, 
soláthrófar rochtain do choisithe agus 
do rothaithe ar an suíomh i gcás ar bith 
ón tuaisceart, deisceart agus oirthear.

Beartas LK-H-P-9e (Láithreán Uimh. 6 atá 
Cónaithe go Príomha): 

(i.) Ceanglófar ar fhorbróirí 2 phointe 
rochtana d’fheithiclí a sholáthar ar na 
tailte cuí; pointe amháin ar Dr. McGinley 
Road (L-2164-1) agus pointe amháin trí 
Bhóthar na Gráinsí (L-1174-1).

(ii.) Ceanglófar ar fhorbróirí Dr. McGinley 
Road (L-2164-1) a athailíniú/a 
athchumrú chun dóthain acmhainne 
a sholáthar do bhreis tráchta ag an 
suíomh seo.

(ii.) Ceanglófar ar fhorbróirí thart ar 1 
heicteár den láithreán a chur i leataobh 
le haghaidh páirc imeartha agus 
saoráidí gaolmhara. Beidh suíomh na 
dtailte seo atá curtha i leataobh don 
pháirc imeartha, inter alia, inrochtana 
agus bheadh tairbhe á baint acu as 
maoirseacht éighníomhach ó fhorbairt 
in aice láimhe. 

Caibidil 10 – Tithíocht 
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Beartas LK-H-P-9f (Láithreán Uimh. 7 atá 
Cónaithe go Príomha): 

(i.)  Ceanglófar ar fhorbróirí tograí dearaidh 
ar ardchaighdeán a chur ar fáil a 
dhéileálann, ar bhonn físiúil, le bóthar 
áitiúil an L-1152-1 ó thuaidh.

(ii.)  Ceanglófar ar fhorbróirí easnaimh sa 
ghréasán cosán do choisithe lasmuigh 
den láithreán a réiteach. 

Beartas LK-H-P-9g (Láithreán Uimh. 9 atá 
Cónaithe go Príomha): 

(i) Ceanglófar ar fhorbróirí bóthar a
thógáil de réir shonraíocht an údaráis
phleanála feadh theorainn thoir theas
an láithreáin (féach ar líne tháscach
an bhóthair ar an mapa criosaithe
talamhúsáide), ionas go mbeidh feithiclí
in ann an suíomh a rochtain (i.e. beidh
rochtain ag feithiclí ar an suíomh ón
mbóthar nua seachas Bóthar na Leice,
L-1114) agus chun nascacht idir An Leac
agus Lismonaghan a éascú amach
anseo.

(ii.)  Beidh teorainn thuaidh an láithreáin 
suite de réir cheanglais an údaráis 
áitiúil chun tógáil scéim bóthair 
Thionscadal Ghréasán an Deiscirt a 
éascú agus tabharfaidh an forbróir aird 
ar ábhair dhromchlaithe cuí bóthair, 
bearta soilsithe agus draenála feadh na 
teorann seo.

Beartas LK-H-P-9h (Láithreán Uimh. 10 atá 
Cónaithe go Príomha): 

(i.) Ceanglófar ar fhorbróirí a chinntiú nach 
ndéanfar forbairt ar chonair cúltaca 
bóthair Thionscadal Ghréasán an 
Deiscirt (féach ar an mapa criosaithe 
talamhúsáide atá i dteannta leis an 
bplean seo). Dearfar agus cumrófar 
modh rochtana feithiclí ar an láithreán 
chun cur le agus tógáil Thionscadal 
Ghréasán an Deiscirt a éascú.

Beartas LK-H-P-9i (Láithreán Uimh. 11 atá 
Cónaithe go Príomha): 

(i.)  Ceanglófar ar fhorbróirí a chinntiú nach 
ndéanfar forbairt ar chonair cúltaca 
bóthair Thionscadal Ghréasán an 
Deiscirt (féach ar an mapa criosaithe 
talamhúsáide atá i dteannta leis an 
bplean seo). Dearfar agus cumrófar 
modh rochtana feithiclí ar an gcuid eile 

den láithreán chun cur le agus tógáil 
Thionscadal Ghréasán an Deiscirt a 
éascú. 

(ii.) Ceanglófar ar fhorbróirí breithniú 
cúramach a dhéanamh ar bhainistíocht 
uisce dromchla ar an láithreán agus 
bearta cuí a chuimsiú sa togra 
forbartha. 

Beartas LK-H-P-9j (Láithreán Uimh. 14 atá 
Cónaithe go Príomha): 

(i.) Ceanglófar ar fhorbróirí rochtain 
shábháilte do choisithe a sholáthar 
chuig an láithreán ón deisceart, i 
dteannta leis na háiseanna rochtana 
d’fheithiclí atá ar fáil cheana féin.

Beartas LK-H-P-9k (Láithreán Uimh. 16 atá 
Cónaithe go Príomha): 

(i.) Ceanglófar ar fhorbróirí oibriú le 
seirbhís bóithre na Comhairle maidir 
le cosáin do choisithe agus athailíniú/
athchumrú/athdhromchlú príomh-
acomhal bóthair agus stráicí bóthair sa 
cheantar de réir mar is gá.

Beartas LK-H-P-9l (Láithreán Uimh. 17 atá 
Cónaithe go Príomha): 

(i) Ceanglófar ar fhorbróirí oibriú le
seirbhís bóithre na Comhairle maidir
le cosáin do choisithe agus athailíniú/
athchumrú/athdhromchlú príomh-
acomhal bóthair agus stráicí bóthair sa
cheantar de réir mar is gá.

Beartas LK-H-P-9m (Láithreán Uimh. 18 atá 
Cónaithe go Príomha): 

(i) Ceanglófar ar fhorbróirí oibriú le
seirbhís bóithre na Comhairle maidir
le cosáin do choisithe agus athailíniú/
athchumrú/athdhromchlú príomh-
acomhal bóthair agus stráicí bóthair sa
cheantar de réir mar is gá.

Beartas LK-H-P-9n (Láithreán Uimh. 22 atá 
Cónaithe go Príomha): 

(i) Ceanglófar ar fhorbróirí oibriú le
seirbhís bóithre na Comhairle maidir
le cosáin do choisithe agus athailíniú/
athchumrú/athdhromchlú príomh-
acomhal bóthair agus stráicí bóthair sa
cheantar de réir mar is gá.
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10.7 Láithreán Forbartha Straitéiseach agus Inbhuanaithe an Deiscirt 
Le cois na ndeiseanna forbartha tithíochta sainaitheanta ar thailte atá criosaithe mar ‘Cónaithe 
go Príomha’, ‘Láithreán Deise’ agus ‘Lár an Bhaile’, sainaithnítear sa Phlean príomhlimistéar 
atá le forbairt mach anseo ó dheas den tSúileach. Tá forbairt an limistéir seo, dá dtagraítear 
Láithreán Forbartha Straitéiseach agus Inbhuanaithe an Deiscirt (SSDS) ina dhiaidh seo, 
teoranta faoi láthair mar gheall ar ghanntanas gréasán uisce agus séaraigh, trasbhealach 
droichid díreach os cionn na Súilí atá in aice láimhe agus ganntanais sa ghréasán bóithre áitiúil. 
D’ainneoin na srianta seo, dírítear go sonrach ar an limistéar seo sa Phlean de bhrí go bhfuil 
sé suite gar do lár an bhaile agus go bhfuil deiseanna seicheamhacha fáis luaite leis an áit. 
Anuas air sin, tá deis ann tithíocht a chur ar fáil sa cheantar seo mar chuid de chur chuige níos 
ginearálta máistirphleanáilte a chinnteodh go mbeadh seirbhísí ag leibhéal comharsanachta, 
scoileanna agus taitneamhachtaí pobail á gcomhtháthú le deiseanna a chinnteoidh breis 
nascachta laistigh den bhaile. 

Poitéinseal SSDS
Cuimsítear in SSDS thart ar 90 heicteár de thalamh neamhfhorbartha ó dheas den tSúileach 
(féach ar mhapa 10.1). Tá na tailte seo suite in áit straitéiseach ag deisceart lár an bhaile agus 
tá deis dháiríre ann comharsanacht insiúlta ar ardchaighdeán a sholáthar ina bhfuil tithíocht, 
cúram leanaí, scoileanna agus úsáidí comharsanachta miondíola agus seirbhíse le fáil; 
comharsanacht ar féidir í a ailíniú le cuspóirí dlúthfháis an Chreata Pleanála Náisiúnta agus a 
chuirfeadh ar chumas cónaitheoirí cónaí in agus idirghníomhú le croílár an bhaile.  

Bunaithe ar shuíomh den scoth na dtailte seo agus an deis a bhaineann leo chomh fada is a 
bhaineann le dlúthfhás suntasach a bhaile, is cuspóir de chuid an Údaráis Phleanála é iarracht 
a dhéanamh an ceantar seo a fhorbairt. Ní mór dúshláin shuntasacha bhonneagair a shárú, 
áfach, chun na huaillmhianta seo a chomhlíonadh. Tá sé ríthábhachtach go ndéileáiltear leis 
na dúshláin bhonneagair seo ar bhonn straitéiseach comhleanúnach agus go gcinnteofar nach 
ndéileáiltear le láithreáin forbartha aonair ina gcodanna nó ina n-aonar.

Chomh fada is a bhaineann le rochtain, tá dhá phríomhcheist nach mór iad a bhreithniú le 
chéile. Ar an gcéad dul síos, trasbhealach droichid (d’fheithiclí agus do choisithe) thar an 
tSúileach i dtreo lár an bhaile, sula féidir aon áitíocht shuntasach na dtailte a bhreithniú. Ní mór 
nasc a sholáthar idir an droichead nua agus Bóthar na Leice. Is é an bealach sainaitheanta ar 
mhapa 10.1 thíos an rogha suímh do nasc dá leithéid, mar a shainaithint an Chomhairle i rith 
mionstaidéir ar cheantar Bhóthar na Leice. 

Is í an dara ceist nach mór a bhreithniú na srianta a bhaineann le bóthar áitiúil an L-1114 (Bóthar 
na Leice) mar atá faoi láthair agus acmhainn iompair Dhroichead an tSeanbhaile. D’ainneoin 
sin, glactar leis go n-úsáidfidh céatadán suntasach na ngluaiseachtaí isteach agus amach as 
an SSDS atá pleanáilte an droichead nua atá ag teastáil. Chuige sin, breithnítear go bhféadfaí 
leanúint ar aghaidh leis an bhforbairt laistigh de SSDS roimh aon mhóroibreacha feabhais a 
dhéanamh ar Bhóthar na Leice mar a shamhlaítear faoi Thionscadal Ghréasán an Deiscirt na 
Comhairle, faoi réir an trasbhealaí droichid nua agus nasc inmheánach le Bóthar na Leice a 
sholáthar, agus faoi réir cúlsoláthar éadanais ar Bhóthar na Leice de réir mar is gá. 

Cruthaíonn seirbhísiú an cheantair seo, le séarach agus uisce, tuilleadh dúshlán fós do gach 
páirtí leasmhar. Bunaithe ar scála an SSDS, tá an Chomhairle den tuairim gurb é an bealach 
is ordúla chun dul chun cinn a dhéanamh, máistirphlean bonneagair a úsáid, agus sásraí 
maoinithe agus cur chun feidhme a shainaithint go soiléir chun sástachta an Údaráis Phleanála. 
Ba cheart go ndíreofaí sa mháistirphlean bonneagair sin ar an trasbhealach sainaitheanta agus 
ar dhraenáil uisce dromchla, mar aon le séarach bréan agus naisc uisce.  Seachas sin, d’fhéadfaí 
bonneagar a sholáthar ina chodanna a d’fhéadfadh a bheith mar bhonn le haonadchostais níos 
airde agus costais chothabhála fhadtéarmacha níos airde d’údaráis ábhartha a d’fhéadfadh 
dúshláin a chruthú freisin chomh fada is a bhaineann le freagracht éifeachtach agus láidir a 
ghlacadh as bonneagar tithíochta amach anseo. 

Ar deireadh, mar a luadh i gCaibidil 6, is cuspóir de chuid an Údaráis Phleanála (Cuspóir DSC1) 
é iarracht a dhéanamh na heasnaimh bhonneagair a bhfuil tionchar acu ar limistéir cosúil leis 
an SSDS a réiteach i gcomhairle le gach páirtí leasmhar ábhartha.

Caibidil 10 – Tithíocht 
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Mapa 10.1 – SSDS   agus bóthar ceangail phoitéinsiúil ó lár an bhaile  

Beartas LK-H-P-10: Is beartas de chuid na Comhairle é tacú le tograí forbartha suntasacha 
laistigh den SSDS sna cásanna seo a leanas:

i. a. Tá máistirphlean cuimsitheach bonneagair comhaontaithe ag an Údarás Pleanála,
agus tá sásraí maoinithe agus cur chun feidhme sainaitheanta go soiléir chun 
sástachta an Údaráis Phleanála don bhonneagar straitéiseach riachtanach. Díreofar sa 
mháistirphlean straitéiseach sin ar, inter alia:

• Trasbhealach droichid thar an tSúileach agus bóthar ceangail chuig Bóthar na Leice,
• Nasc séaraigh bhréin,
• Naisc soláthair uisce,
• Draenáil uisce dromchla lena n-áirítear Córais Draenála Uirbí Inbhuanaithe de réir

mar is gá,
• Comhtháthú éifeachtach scéimeanna bóithre TEN-T agus Tionscadal Líonra an Deiscirt.

b. Máistirphlean leagain amach i dteannta leis an máistirphlean bonneagair agus na
prionsabail mháistirphleanála atá sonraithe i dTábla 10.3 thíos comhaontaithe leis an
Údarás Pleanála;

c. Cloíonn a leithéid de thograí leis an máistirphlean bonneagair agus leis an
máistirphlean leagain amach thuasluaite; agus

d. Socruithe mionsonraithe maidir le soláthar príomhghnéithe den bhonneagar
straitéiseach dá dtagraítear thuas bunaithe chun sástachta an Údaráis Phleanála.

Maidir leis an bhforbairt ó thuaidh de Bhóthar na Leice, beidh gá leis an mbonneagar
straitéiseach seo a leanas roimh aon fhorbairt a áitiú den chéad uair:

• Trasbhealach droichid thar an tSúileach agus bóthar ceangail chuig Bóthar na Leice,
• Nasc séaraigh bhréin,
• Naisc soláthair uisce,
• Draenáil uisce dromchla lena n-áirítear Córais Draenála Uirbí Inbhuanaithe de réir

mar is gá
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Maidir leis an bhforbairt ó thuaidh de Bhóthar na Leice, beidh gá leis an mbonneagar
straitéiseach seo a leanas roimh aon fhorbairt a áitiú den chéad uair: 

• Trasbhealach droichid thar an tSúileach agus bóthar ceangail chuig Bóthar na Leice,
• Nasc séaraigh bhréin,
• Naisc soláthair uisce,
• Draenáil uisce dromchla lena n-áirítear Córais Draenála Uirbí Inbhuanaithe de réir

mar is gá

ii. Ní cheadófar áitiú forbairt atá le soláthar ach sa chás go bhfuil an bonneagar
straitéiseach riachtanach ar fad curtha i gcrích chun sástachta an Údaráis Phleanála.

Tábla 10.3 Prionsabail don mháistirphlean leagain amach chun forbairt an SSDS a threorú

Fís: Comharsanacht éagsúil, bunaithe ar phlean a chruthú ó dheas de lár baile 
Leitir Ceanainn; ina gcuimsítear úsáidí cónaithe, seirbhísí miondíola ag leibhéal 
comharsanachta, scoileanna, foirgnimh agus taitneamhachtaí pobail. 

Prionsabail 
Ghinearálta 
– Meascadh
Úsáidí agus
Máistirphleanáil

Beifear ag súil, más praiticiúil agus oiriúnach do scála an togra, go 
mbeidh gach forbairt nua ag soláthar meascán úsáidí agus/nó cineálacha 
teaghaisí ina bhfuiltear ag freastal ar phríomhghníomhaíochtaí tithíochta 
agus úsáidí pobail, agus go seachnófar coinbhleacht le húsáidí neamh-
chomhoiriúnacha eile. 

Dlús cónaithe 
táscach: 

35-50 aonad in aghaidh an heicteáir (féach freisin ar Bheartas LK-H-P-2)

Tírdhreach 
agus Spásanna 
Oscailte: 

Leagfar béim ar chaighdeán an dearaidh agus na n-ábhar, tírdhreachú, 
troscán sráide, comharthaíocht agus caighdeán na timpeallachta tógtha 
mar ghnéithe a thacaíonn le comhfhorbairt áite dearfach. Beidh seirbhísí 
comharsanachta lonnaithe thart ar spás cathartha ar ardchaighdeán. 
Cruthóidh an máistirphlean leagain amach sráideanna agus spásanna 
atá éasca le húsáid trí úsáid a bhaint as príomhradhairc agus 
príomhfhoirgnimh mar shainchomharthaí. Spreagfaidh gréasán agus 
treoshuíomh na sráideanna gluaiseacht de shiúl na gcos agus ar an rothar. 
Beidh sé mar aidhm le leagan amach gach forbairt iarracht a dhéanamh 
lántairbhe a bhaint as faireachas éighníomhach, slándáil trí dhearadh 
agus inrochtaineacht do chách. Chuige sin, beidh soilse maithe le fáil gar 
do chosáin mar aon le troscán sráide oiriúnach; ní bheidh aon bhacainní 
poitéinsiúla ann; beidh príomhbhealaí agus limistéir isteach ar fáil don 
phobal soiléir i gcomparáid le foirgnimh, sráideanna nó ceantair eile.
Forbrófar conair na habhann mar thaitneamhacht phoiblí / spás oscailte 
poiblí agus freastalófar ar thógáil siúlbhealaí/ glasbhealaí/ rotharbhealaí 
feadh bhruacha na habhann. Soláthrófar bealaí soiléire agus mealltacha 
a chruthóidh nasc leis an gconair abhann ó laistigh de cheantar an 
mháistirphlean.
Dearfar tírdhreachú a thacóidh le comharsanachtaí ísealcharbóin trí 
bhonneagar glas (e.g. coillearnacha, páirceanna, páirceanna imeartha, 
gnáthóga nádúrtha) agus gorm (e.g. aibhneacha, linnte) ar ardchaighdeán. 
Dearfar tírdhreachú chun spásanna taitneamhachta a sholáthar, tacú 
le bithéagsúlacht agus cuimseofar iontu córais draenála uirbeacha 
inbhuanaithe atá pleanáilte agus á dtógáil ag cur réamh-mheastachán 
maidir le riosca i gcás tuilte amach anseo san áireamh.
Dearfar forbairtí d’fhonn a chinntiú go mbeidh príomhairdí aon 
fhoirgneamh nua ag féachaint amach ar spásanna oscailte in aice 
láimhe agus nach bhfuil a gcúl á thabhairt acu do spásanna dá leithéid 
nó a chinntiú go bhfuil cóireálacha arda teorann á soláthar le haghaidh 
spásanna dá leithéid.
Breithneoidh forbróirí bainistíocht an tírdhreacha amach anseo, agus 
cuirfear bearta cuí i bhfeidhm d’fhonn a chinntiú go mbeidh maoiniú ar fáil 
le haghaidh bainistíocht tírdhreacha amach anseo.
Beidh rochtain ag tithe ar spás oscailte inúsáidte, príobháideach nó 
leathphríobháideach, de réir mar is cuí. 

Caibidil 10 – Tithíocht 
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Tírdhreach 
agus Spásanna 
Oscailte: 

Beifear ag súil go soláthróidh iarrthóirí ar aon mhórfhorbairt nua ealaín 
phoiblí laistigh den fhorbairt, ag tabhairt aird mar is cuí ar an tábhacht a 
bhaineann le deis rannpháirtíochta a thabhairt d’ealaíontóirí áitiúla agus do 
ghrúpaí pobail áitiúla. Beidh soláthar aon suiteáil ealaín phoiblí dá leithéid 
faoi réir comhairliúcháin áitiúil. 

Gluaiseacht 
agus Nascacht:  

Cuirfear san áireamh i dtograí a bhaineann le forbairt gréasán bóithre 
agus sráideanna, ag scála agus le carachtar difriúil, ach lena mbaineann 
dearadh inbhuanaithe agus fadmharthanach ar ardchaighdeán atá ag an 
gcaighdeán cuí chun cur ar bhealach dearfach le braistint ómós áite na 
comharsanachta.
Ní mór go n-áireofaí i dtograí gréasán sábháilte agus mealltach a fhorbairt 
do choisithe agus do rothaithe atá soiléir agus inrochtana, a sholáthraíonn 
naisc dhíreacha le lár an bhaile, lár na comharsanachta áitiúla agus an 
cheantair trí chéile.
Beidh sé mar aidhm leis na tograí a dhearfar saoráidí agus gréasáin iompair 
phoiblí a fheabhsú. 
Beidh luasanna tráchta á mbainistiú trí leithead chonair an bhóthair 
a athrú agus trí úsáid a bhaint as cóireálacha imill, lena n-áirítear imill 
tírdhreachaithe seachas trí úsáid a bhaint as sraonadh ingearach. 

Éifeachtúlacht 
agus 
inoiriúnaitheacht: 

Beidh foirgnimh, gairdíní agus spásanna poiblí leagtha amach ar bhealach 
a áirithíonn go bhfuil an méid tairbhe agus is féidir á baint as treoshuíomh 
na gréine. 
Beidh tithe éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de agus beidh céatadán oiriúnach 
deartha chun oiriúnú, síneadh agus foroinnt a éascú más cuí (e.g. fortheach 
nó oifig bheag a chruthú nó spás sa díon nó garáiste a thiontú go cóiríocht 
chónaithe más gá). 
Ba cheart aird mar is cuí a thabhairt sa mháistirphlean ar shaoráidí 
athchúrsála pobail a sholáthar. Breithneofar suíomh a leithéid de shaoráidí 
ag an gcéim dearaidh mhionsonraithe.

Oideachas: Díreofar aird sa mháistirphlean ar chúltaca tailte a sholáthar le haghaidh 
scoileanna, i gcomhréir leis an leibhéal d’fhorbairt chónaithe atá pleanáilte 
agus ag féachaint d’acmhainn na scoileanna atá bunaithe sa cheantar 
cheana féin, i gcomhairle leis an Roinn Oideachais agus leis na treoirlínte 
náisiúnta dea-chleachtais atá i bhfeidhm. 

Bainistíocht 
Riosca i gcás 
Tuilte

Beidh Measúnú Riosca i gCás Tuilte cuimsitheach i dteannta le tograí 
forbartha ina léireofar nach mbeidh oibreacha beartaithe faoi réir riosca i 
gcás tuilte nó an riosca i gcás tuilte i gceantar ar bith eile a mhéadú.



49Dréachtphlean Leitir Ceanainn agus Plean Iompair Áitiúil 2023-2029

Caibidil 11 – 
Láithreáin Deise 
Soláthraíonn na Láithreáin Deise atá sainaitheanta anseo raon leathan deiseanna forbartha 
mar gheall ar a suíomh straitéiseach, scála, nádúr nó úsáid reatha. Tá treoir le fáil sa téacs agus 
sna beartais ghaolmhara thíos maidir leis na cineálacha forbartha a bheadh oiriúnach ar gach 
láithreán dar leis an Údarás Pleanála. 

Láithreán Deise 1:  Cuimsítear sa láithreán seo, a bhfuil Páirc an Bhaile, Bóthar De Valera, 
Bóthar Ráth Mealtain agus Bóthar Ghort Laoi, agus forbairtí tithíochta Whitethorn 
mórthimpeall air, ceann den líon beag coillearnach shuntasach atá fós le fáil sa bhaile. Is 
sócmhainn shuntasach timpeallachta é an láithreán agus suíomh Theach Ghort Laoi sa bhaile, 
agus dá réir sin, ceanglófar ar thogra a léiriú go bhfuil siad comhoiriúnach le timpeallacht an 
láithreáin. 

Treoir Dearaidh le haghaidh Láithreán Deise 1: Léireofar sa choincheap a bhaineann le forbairt 
an láithreáin na gnéithe seo a leanas: 

• Tá an láithreán á fhorbairt mar champas páirc baile, tá an choillearnach shuntasach
atá le fáil ag an láithreán á coimeád agus beidh pócaí scoite in úsáid chun foirgnimh a
thógáil sa suíomh páirce seo.

• Cuirfear comhairliúchán réamhphleanála i gcrích i gcomhar leis an Údarás Pleanála.
• Áirítear sa togra síneadh a chur leis an bpáirc baile atá ann cheana féin, nasc a chruthú

le Bóthar Ghort Laoi agus a chinntiú go bhfuil an choillearnach sheanbhunaithe á
caomhnú agus go bhfuil rochtain ag an bpobal ar an áit. Ní mór go mbeadh limistéir
shuntasacha den spás páirce nua i gcomhréir le agus gar don pháirc baile atá forbartha
cheana féin.

• Tá suíomh Theach Ghort Laoi á chosaint nuair a bhreithnítear é laistigh den láithreáin
agus bunaithe ar radhairc ar an láithreán.

• Cinnteofar ardchaighdeán ailtireachta ar fud an láithreáin, agus tabharfar aird mar is
cuí ar nádúr an láithreáin mar shuíomh tábhachtach sainchomhartha. Breithneofar dlús
laistigh den láithreán go cúramach agus tabharfar aird go háirithe ar luach ailtireachta
Theach Ghort Laoi agus don choill ar an láithreán.

• Beidh rochtain ag feithiclí ar an bhforbairt trí phointe rochtana nua/feabhsú
pointe rochtana ar Bhóthar Ghort Laoi, faoi réir measúnaithe innealtóireachta agus
sábháilteacht ar bhóithre. Ní bhreithneofar tograí chun an láithreán a rochtain ó
Bhóthar De Valera ach sa chás gur léir agus go bhfuil fianaise ann maidir tionchair
íosta ar an bpáirc baile, agus faoi réir beart oiriúnach agus cuí innealtóireachta agus
sábháilteacht ar bhóithre, laistigh agus lasmuigh den láithreán.

• Ceanglófar rochtain do choisithe agus do rothaithe a nascadh trí fhorbairt a
chruthaíonn nasc idir an Pháirc Baile, Bóthar De Valera, Bóthar Ghort Laoi agus ceantar
tithíochta Whitethorn.

• Beidh daoine in ann an pháirc phoiblí a rochtain trí chosán agus rotharbhealach,
soláthrófar soilsiú sráide agus troscán páirce de réir mar a cheanglaíonn an Chomhairle
agus mar a sholáthraíonn an forbróir.

Beartas LK-OPP-1: Is beartas de chuid na Comhairle é tacú le prionsabal na gcineálacha 
forbartha seo a leanas ar Láithreán Deise 1, faoi réir gach beartas agus caighdeán atá le fáil sa 
Phlean seo a chomhlíonadh agus sa CDP agus faoi réir cloí leis an treoir dearaidh atá sonraithe 
don láithreán:

• Cónaithe (níos mó ná uasmhéid de 50% d’achar iomlán an láithreáin),
• Oifigí,
• Úsáid mar Bhialann/Teach Tábhairne/Teach Lóistín/Óstán,
• Turasóireacht; agus
• Úsáid institiúideach.
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Láithreán Deise 2:  Tá an láithreán seo suite feadh Bhóthar Ghort Laoi áit a bhfuil forbairt 
chónaithe shuntasach, Séipéal na Mairtíreach Éireannach agus raon gníomhaíochtaí 
tionsclaíocha agus giniúna fostaíochta ag an taobh ó thuaidh den láithreán. Tá deis ann 
úsáidí comharsanachta a fhorbairt ar an láithreán seo (e.g. meascán d’aonaid bheaga áitiúla 
mhiondíola agus seirbhísí pobail a bheidh mar bhonn leis na taitneamhachtaí comharsanachta 
atá bunaithe cheana féin a fheabhsú). Chomh maith leis sin, tá an poitéinseal ann forbairt a 
dhéanamh agus freastal ar úsáidí cónaithe agus oifige. 

Beartas LK-OPP-2: Is beartas de chuid na Comhairle é tacú le prionsabal na gcineálacha 
forbartha seo a leanas ar Láithreán Deise 2, faoi réir gach beartas agus caighdeán atá le fáil sa 
Phlean seo a chomhlíonadh agus sa CDP.

• Cónaithe,
• Oifigí,
• Gníomhaíocht mhiondíola ar leibhéal áitiúil comharsanachta de réir fhorálacha an

Phlean Forbartha Contae; agus
• Úsáid tráchtála.

Láithreán Deise 3: Is láithreán athfhorbraíochta é seanláithreán UNIFI áit a bhfuil iarracht á 
déanamh tacú le hathghiniúint trí úsáidí inbhuanaithe oiriúnacha. Tá srian áirithe ar an bpoitéinseal 
forbartha ar an láithreán mar gheall ar riosca poitéinsiúil ó thuilte. É sin ráite, i gcodanna áirithe den 
láithreán, d’fhéadfadh go mbeadh deiseanna forbartha nach bhfuil chomh leochaileach céanna 
do thuilte (de réir fhorálacha An Córas Pleanála agus Bainistíocht Riosca i gcás Tuilte – Treoirlínte 
d’Údaráis Phleanála) faoi réir torthaí mheasúnú riosca i gcás tuilte suíomhoiriúnaithe, nach mór a 
chur ar fáil i dteannta le gach togra forbartha ar an láithreán deise seo. 

Beartas LK-OPP-3: Is beartas de chuid na Comhairle é – 

(i.)  Tacú le prionsabal na gcineálacha forbartha seo a leanas ar Láithreán Deise 3, faoi réir 
gach beartas agus caighdeán atá le fáil sa Phlean seo a chomhlíonadh agus sa CDP.

• Úsáid fostaíochta agus tráchtála,
• Seomraí taispeántais carranna,
• Saoráidí/seirbhísí leighis,
• Úsáid áineasa,
• Spóirt (seachas miondíol spóirt),
• Trádstóráil miondíola,
• Trádstóráil mhiondíola earraí builc; agus
• Úsáid chónaithe (ar limistéar uasta de 2 heicteár ar an taobh thoir den láithreán agus

díreach i suíomhanna lasmuigh den cheantar lena mbaineann riosca poitéinsiúil i gcás
tuilte, mar atá sainaitheanta sa Mheasúnú Straitéiseach Riosca i gcás Tuilte atá mar
bhonn leis an bPlean seo).

(ii.)  cheangal go gcuirfí Measúnú Riosca i gcás Tuilte mionsonraithe ar fáil le gach togra 
forbartha ar Láithreán Deise 3.

(iii.) An crios crann fásta atá le fáil ó chúinne thoir theas fhoirgneamh ‘monarcha 2’ de chuid 
Unifi tráth chomh fada le Bóthar Chill Tuaidh. 

Láithreán Deise 4: Tá láithreán Uachtarlann Dhún na nGall tráth dá raibh suite gar do cheantair 
chónaithe agus fhostaíochta sheanbhunaithe, gar do chríochphointe scéim bóthair TEN-T 
PRIPD i Leitir Ceanainn. 

Beartas LK-OPP-4: Is beartas de chuid na Comhairle é – 

(i.)  Tacú le prionsabal na gcineálacha forbartha seo a leanas ar Láithreán Deise 4, faoi réir 
gach beartas agus caighdeán atá le fáil sa Phlean seo a chomhlíonadh agus sa CDP agus 
comhoiriúnacht idir na húsáidí in aice láimhe a léiriú.
• Úsáid fostaíochta agus tráchtála,
• Cónaithe; agus
• Gníomhaíocht mhiondíola ar leibhéal áitiúil comharsanachta de réir fhorálacha an

Phlean Forbartha Contae.
(ii.) Nascacht do rothaithe agus do choisithe leis na tailte in aice láimhe sa tuaisceart agus san 

iarthar a cheangal, mura gcomhaontaítear a mhalairt leis an údarás pleanála. 



51Dréachtphlean Leitir Ceanainn agus Plean Iompair Áitiúil 2023-2029

Láithreán Deise 5: Tá an láithreán seo suite gar do lár an bhaile agus do ATU, i gceantar ina 
bhfuil forbairt shuntasach tráchtála agus chónaithe le fáil. Tá poitéinseal ann úsáidí éagsúla a 
bhaint as an láithreán seo, lena n-áirítear forbairt chónaithe. Ní cheadófar úsáidí miondíola ar 
an láithreán seo. 

Beartas LK-OPP-5: Is beartas de chuid na Comhairle é – 
(i.)  Tacú le prionsabal na gcineálacha forbartha seo a leanas ar Láithreán Deise 5, faoi réir 

gach beartas agus caighdeán atá le fáil sa Phlean seo a chomhlíonadh agus sa CDP.
• Cónaithe,
• Úsáid mar theacht lóistín/brú/óstán/,
• Teach altranais,
• Úsáid phobail agus áineasa,
• Saoráidí oideachais agus cúraim leanaí,
• Forbairt oifige,
• Tionscal éadrom; agus
• Úsáidí leighis/cúraim sláinte.

(ii.)  A cheangal go mbeidh rochtain feithiclí ar an láithreán á soláthar trí Bhóthar Bhaile 
Raithin ag tuaisceart an láithreáin agus a cheangal go gcomhlíonann tograí forbartha gach 
caighdeán ábhartha um shábháilteacht ar bhóithre.

(iii.) Nascacht do rothaithe agus do choisithe a cheangal tríd an láithreán i dtreo thuaidh-theas 
(i.e. nascacht do choisithe agus do rothaithe a éascú idir an N56 agus Bóthar Bhaile Raithin).

Láithreán Deise 6: Tá an láithreán beag seo, thart ar 0.3 heicteár, suite gar do sheirbhísí 
comharsanachta atá le fáil cheana féin in An Seanbhaile agus is deis atá ann tuilleadh 
comhdhlúthaithe fós a chinntiú sa chomharsanacht seo trí mheascán úsáidí.

Policy LK-OPP-P-6: Is beartas de chuid na Comhairle é tacú le prionsabal na gcineálacha 
forbartha seo a leanas ar Láithreán Deise 6, faoi réir gach beartas agus caighdeán atá le fáil sa 
Phlean seo a chomhlíonadh agus sa CDP.

• Cónaithe,
• Gníomhaíocht mhiondíola ar leibhéal áitiúil comharsanachta de réir fhorálacha an

Phlean Forbartha Contae,
• Bialann,
• Teach tábhairne,
• Oifigí,
• Úsáid phobail,
• Leigheas/cúram sláinte; agus
• Úsáidí eile a mheasann an t-údarás pleanála atá oiriúnach, ag féachaint don ghá

atá le riachtanais seirbhíse na comharsanachta a fheabhsú agus don ghá atá ann
taitneamhachtaí cónaithe a chosaint.

Láithreán Deise 7: Tá éadanas ag an Láithreán Deise seo ar High Road agus ar Bhóthar De 
Valera agus tá poitéinseal ann chomh fada is a bhaineann le húsáidí tráchtála agus cónaithe.  
Sainaithníodh sa Mheasúnú Straitéiseach Riosca i gcás Tuilte atá mar bhonn leis an bPlean seo 
an gá atá le ceantar maolánach a choimeád mórthimpeall ar an sruthchúrsa a shníonn tríd an 
Láithreán Deise agus dá réir sin, tá an ceantar seo criosaithe mar ‘Spás Oscailte’. 

Beartas LK-OPP-7: Is beartas de chuid na Comhairle é – 

(i.)  Tacú le prionsabal na gcineálacha forbartha seo a leanas ar Láithreán Deise 7, faoi réir 
gach beartas agus caighdeán atá le fáil sa Phlean seo a chomhlíonadh agus sa CDP.

• Cónaithe

• Gníomhaíocht mhiondíola ar leibhéal áitiúil comharsanachta de réir fhorálacha an Phlean
Forbartha Contae,

• Oifigí; agus

• Úsáid tráchtála.

(ii.)  A cheangal go gcuirfí Measúnú Riosca i gcás Tuilte mionsonraithe ar fáil le gach togra
forbartha ar Láithreán Deise 7.

Caibidil 11 – Láithreáin Deise 
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Láithreán Deise 8: Tá an láithreán seo, thart ar 5 heicteár, gar do rogha mhaith seirbhísí 
ag leibhéal áitiúil agus baineann an poitéinseal leis le haghaidh meascán d’úsáidí a 
chomhdhlúthaíonn an chomharsanacht seo. 

Beartas LK-OPP-8: Is beartas de chuid na Comhairle é – 
(i.)  Tacú le prionsabal na gcineálacha forbartha seo a leanas ar Láithreán Deise 8, faoi réir 

gach beartas agus caighdeán atá le fáil sa Phlean seo a chomhlíonadh agus sa CDP.
• Cónaithe,
• Úsáid tráchtála,
• Oifigí; agus
• Úsáid oideachais.
(ii.)  Inrochtaineacht do choisithe agus do rothaithe tríd an láithreán a cheangal sa treo

thuaidh-theas agus soir-siar (i.e. ní mór go mbeadh rochtain ag cónaitheoirí agus go 
mbeidís in ann nascadh leis an cosáin do choisithe agus/nó do rothaithe atá forbartha 
cheana féin i dtreo oirthear, thuaisceart agus dheisceart an láithreáin, agus na línte is 
oiriúnaí do choisithe agus do rothaithe a chur san áireamh).

Láithreán Deise 9: Tá an láithreán mór seo, thart ar 15 heicteár, suite gar do roinnt fostóirí 
suntasacha agus do sheirbhísí suntasacha pobail, leithéidí Ospidéal Ollscoile Leitir Ceanainn, 
Coláiste an Aragail agus Coláiste Ailigh.  

Beartas LK-OPP-9: Is beartas de chuid na Comhairle é - 
(i.)  Tacú le prionsabal na gcineálacha forbartha seo a leanas ar Láithreán Deise 9, faoi réir 

gach beartas agus caighdeán atá le fáil sa Phlean seo a chomhlíonadh agus sa CDP. 
• Cónaithe,
• Úsáid Ghinearálta Tráchtála agus Fostaíochta atá ag teacht le nádúr na forbartha atá

bunaithe i bPáirc Ghnó an IDA in aice láimhe,
• Úsáid phobail agus áineasa,
• Úsáid oideachais; agus
• Teach altranais.
(ii.)  A cheangal ar fhorbróirí stráice de Bhóthar Feabhais Rochtana Ghleann Chartha a

fhorbairt feadh teorainn ó thuaidh an láithreáin, bunaithe ar shonraíocht an údaráis 
phleanála (i.e. ceanglófar ar fhorbróirí Bóthar Feabhais Rochtana Ghleann Chartha a chur i 
gcrích ó thimpeallán Chnoc na Móna, siar i dtreo an acomhail/an timpealláin atá ag freastal 
ar na tailte ábhartha).

(iii.) Nascacht do choisithe agus do rothaithe a cheangal ón láithreán go dtí Long Lane, 
agus ó chúinne thoir-theas an láithreáin chomh fada le Bóthar Chill Mhic Réanáin, mura 
gcomhaontaítear a mhalairt leis an údarás pleanála.

Láithreán Deise 10: Tá láithreán an Bhácúis Mhionsamhla tráth dá raibh suite in áit oiriúnach 
chomh fada is a bhaineann le lár an bhaile agus tá deiseanna ann d’úsáid chónaithe, tráchtála 
agus oideachais. Ní cheadófar úsáid mhiondíola ar an láithreán seo. 

Beartas LK-OPP-10: Is beartas de chuid na Comhairle é –

(i.)  Tacú le prionsabal na gcineálacha forbartha seo a leanas ar Láithreán Deise 10, faoi réir 
gach beartas agus caighdeán atá le fáil sa Phlean seo a chomhlíonadh agus sa CDP.

• Cónaithe,
• Úsáid tráchtála; agus
• Úsáid oideachais.
(ii.)  A cheangal go soláthrófar nasc do choisithe chuig an gceantar taitneamhachta atá ann

faoi láthair ag an taobh ó dheas den Láithreán Deise (mura gcomhaontaítear a mhalairt 
leis an údarás pleanála), agus d’fhonn a chinntiú go bhfuil an nasc seo deartha go cuí 
chomh fada is a bhaineann le hinrochtaineacht, soilsiú agus faireachas éighníomhach (i.e. 
ba cheart go mbeadh an nasc do choisithe oscailte, soilsithe agus ag baint tairbhe as 
maoirseacht éighníomhach ionas go mbeidh slándáil na n-úsáideoirí á cur san áireamh).
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Láithreán Deise 11: Tá suíomh den chéad scoth ag láithreán mhonarcha Oatfield tráth dá 
raibh ag an acomhal idir Bóthar De Valera agus Bóthar Bhaile Raithin. Tá srian áirithe ar an 
bpoitéinseal forbartha ar chuid den láithreán mar gheall ar riosca poitéinsiúil ó thuilte agus mar 
sin ceadaíodh dorchla de ‘Spás Oscailte’ taobh leis an sruthchúrsa a théann tríd an láithreán, 
de réir thorthaí an Mheasúnaithe Straitéisigh ar Riosca Tuilte (SFRA) a thugann treoir don 
Phlean seo; é sin ráite, tá formhór an tsuímh lasmuigh den limistéar imní a sainaithníodh sa 
SFRA agus ní mór nádúr athfhorbraíochta an láithreáin a forbraíodh roimhe seo a admháil 
freisin, faoi réir torthaí mheasúnú riosca i gcás tuilte suíomhoiriúnaithe, nach mór a chur ar fáil i 
dteannta le gach togra forbartha ar an láithreán deise seo. 

Beartas LK-OPP-11: Is beartas de chuid na Comhairle é – 

(i.)  Tacú le prionsabal na gcineálacha forbartha seo a leanas ar Láithreán Deise 11, faoi réir 
gach beartas agus caighdeán atá le fáil sa Phlean seo a chomhlíonadh agus sa CDP. 
• Cónaithe
• Úsáid tráchtála,
• Miondíol (faoi réir fhorálacha straitéis mhiondíola CDP); agus
• Úsáid áineasa.

(ii.)  A cheangal go gcuirfí Measúnú Riosca i gcás Tuilte mionsonraithe ar fáil le gach togra 
forbartha ar Láithreán Deise 11.

Láithreán Deise 12: Tá poitéinseal ag baint leis an láithreán mór seo, thart ar 20 heicteár, 
chomh fada is a bhaineann le forbairt chónaithe/chomharsanachta agus/nó forbairt a bhfuil sé 
mar aidhm léi tacú leis an gceantar gnó atá forbartha sa cheantar cheana féin / tailte ATU ag 
an taobh ó dheas den suíomh.

Beartas LK-OPP-12: Is beartas de chuid na Comhairle é – 

(i.)  Tacú le prionsabal na gcineálacha forbartha seo a leanas ar Láithreán Deise 12, faoi réir 
gach beartas agus caighdeán atá le fáil sa Phlean seo a chomhlíonadh agus sa CDP.

• Cónaithe,

• Gníomhaíocht mhiondíola ar leibhéal áitiúil comharsanachta de réir fhorálacha an Phlean
Forbartha Contae,

• Úsáid Ghinearálta Tráchtála agus Fostaíochta atá ag teacht le nádúr na forbartha atá
bunaithe i bPáirc Ghnó an IDA in aice láimhe; agus

• Úsáid oideachais.

(ii.)  A cheangal go leanfar le forbairt ar Láithreán Deise 12 de réir cur chuige máistirphlean a
chomhaontófar leis an gComhairle mar chuid den phróiseas pleanála. Chomh maith leis 
sin, déileálfaidh an máistirphlean leis an gceantar a bhfuil ‘Cur Chuige Máistirphlean’ luaite 
leis ar eochair eolais an mhapa criosaithe talamhúsáide, inter alia, - 

(a.)  Nascacht d’fheithiclí, coisithe agus rothaithe a sholáthar ó Láithreán Deise 12 trí na tailte ó 
dheas agus ar aghaidh trí pháirc gnó an IDA agus,

(b.)  Nascacht do choisithe agus do rothaithe a sholáthar ó Láithreán Deise 12 tríd na tailte in 
aice láimhe san oirthear (chun nascacht le Bóthar Lios Naíonán a éascú) agus;

(c.)  Nascacht d’fheithiclí, coisithe agus rothaithe a sholáthar ó Láithreán Deise 12 tríd na tailte 
in aice láimhe sa tuaisceart/san iarthuaisceart, agus pointe éalaithe a sholáthar chuig an 
N56 i gcomharsanacht Mountain Top (mura gcomhaontaítear a mhalairt leis an údarás 
pleanála).

(d.)  Mionsonraí cuimsitheacha maidir le céimeanna na forbartha a sholáthar, 

(e.)  Mionsonraí cuimsitheacha a sholáthar maidir le conas atá sé beartaithe na beartais agus 
caighdeáin sábháilteachta tráchta ar fad a chomhlíonadh agus 

(f.)  Sonraí maidir le socruithe comhoibrithe le húinéirí talún eile sa cheantar a chur ar fáil 
chomh fada is a bhaineann le forbairt cheantar an mháistirphlean trí chéile. 

Caibidil 11 – Láithreáin Deise 
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Caibidil 12 - 
Oiriúnú agus Maolú Aeráide

12.1 Cúlra 
Tá príomhról ag pleanáil i leochaileacht éifeachtaí diúltacha an athraithe aeráide a laghdú, trí 
thacú le dlúthfhorbairt, réitigh éifeachtacha iompair agus ghluaiseachta a sholáthar, agus trí 
chinntiú nach bhfuil forbairt leochaileach lonnaithe i gceantair mhí chuí, cosúil le ceantair lena 
mbaineann riosca i gcás tuilte. Dá réir sin, tá na deiseanna forbartha laistigh de cheantar Phlean 
Leitir Ceanainn sainaitheanta ag féachaint don riachtanas atá ag baint le tacú le dlúthfhás an 
bhaile agus cuntas a dhéanamh den fhaisnéis is fearr maidir le riosca ó thuilte atá ar fáil. Anuas air 
sin, ag leibhéal an tionscadail, déanfar iarracht i bPlean Leitir Ceanainn tacú le dearadh nuálach 
foirgnimh agus leaganacha amach cónaithe a chuireann na tionchair is dócha a bheidh ag an 
athrú aeráide san áireamh, agus breithniú cuí a dhéanamh ar éifeachtúlacht fuinnimh, seasmhacht 
i gcoinne tuilte, tionchair ar bhithéagsúlacht, soláthar bonneagar glas agus gorm, athúsáid 
talamh athfhorbraíochta agus iompar poiblí a éascú; agus ar an tslí sin a chinntiú go dtugann 
timpeallachtaí cónaithe agus tráchtála Leitir Ceanainn dea-shampla chomh fada is a bhaineann le 
hathrú na hÉireann chuig sochaí ísealcharbóin atá seasmhach ó thaobh na haeráide de. 

12.2 Maolú agus Oiriúnú 
Is gníomhaíochtaí ar leith ach comhlántacha iad maolú agus oiriúnú an athraithe aeráide. Is 
éard atá i gceist le hoiriúnú a bheith ag súil le héifeachtaí an athraithe aeráide agus gníomh cuí 
a dhéanamh chun aon éifeachtaí díobhálacha a chosc nó a íoslaghdú agus ag an am céanna 
lántairbhe a bhaint as na deiseanna a d’fhéadfadh a bheith ann. Cuimsítear sna bearta oiriúnaithe 
sa phlean seo agus in CDP 2018-2024, straitéisí bainistíochta riosca i gcás tuilte, tacú le Córas 
Draenála Uirbeach Inbhuanaithe (SuDS) agus tacú le réitigh nuálacha dearaidh uirbigh a 
fhreagraíonn do thimpeallacht uirbeach Leitir Ceanainn.

Is éard atá i gceist le maolú an próiseas a bhaineann le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 
chun srian a chur leis an athrú aeráide amach anseo. Áirítear ann bearta cosúil le héifeachtúlacht 
fuinnimh a fheabhsú, athrú chuig foinsí fuinnimh atá níos inbhuanaithe agus carbón a cheapadh 
agus a stóráil ionas nach mbeidh sé á scaoileadh isteach san atmaisféar. Áirítear sna bearta 
maolaithe sa Phlean seo pleanáil talamhúsáide agus iompair a chomhtháthú, tacú le taisteal 
gníomhach, dlúthfhás a chinntiú agus tacú le héifeachtúlacht fuinnimh chomh fada is a 
bhaineann le dearadh agus leagan amach na forbartha. 

12.3 Bainistíocht Riosca i gcás Tuilte 
Mar a tugadh faoi deara i roinn 4.3.4, tá limistéir shuntasacha laistigh de theorainn Phlean 
Leitir Ceanainn i mbaol ó thuilte cósta agus abhann. Anuas air sin, ciallaíonn topagrafaíocht an 
bhaile nach mór an riosca ó thuilte báistiúla (sreabhadh de dhroim talún a tharlaíonn nuair a 
sháraíonn an méid báistí acmhainn na gcóras draenála stoirm uisce uirbeach nó an talamh atá 
ar fáil chun é a ionsú) a bhreithniú agus a bhainistiú go cúramach. 

Tarraingíodh aird sa Mheasúnú Straitéiseach Riosca i gcás Tuilte (SFRA) a ullmhaíodh chun 
tacú le Plean Leitir Ceanainn ar dhá réimse imní chomh fada is a bhaineann le riosca i gcás 
tuilte; ceantar lár an bhaile (go háirithe an ceantar ag an taobh thoir de Isle Burn, féach mapa 
12.1) agus ceantar Bonagee. 

12.3.1 Riosca i gcás Tuilte i Lár an Bhaile 
Sainaithnítear sa Mheasúnú Straitéiseach Riosca i gcás Tuilte a ullmhaíodh chun tacú leis 
an bPlean seo, agus staidéar CFRAM Oifig na nOibreacha Poiblí, limistéar suntasach a 
bhféadfaí riosca i gcás tuilte a lua leis, Crios Tuilte A, ag an taobh thoir de Isle Burn laistigh 
de lár an bhaile sainithe. Mar atá luaite i roinn 4.3.4, éileoidh an tÚdarás Pleanála go gcuirfear 
measúnuithe cuimsitheacha maidir le riosca i gcás tuilte ar fáil d’aon fhorbairt atá beartaithe i 
lár an bhaile i gceantar ina bhféadfadh riosca i gcás tuilte a bheith, de réir An Córas Pleanála 
agus Bainistíocht Riosca i gcás Tuilte – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála, chun cinneadh a 
dhéanamh maidir le cibé acu an féidir nó nach féidir a leithéid sin de riosca a bhainistiú go cuí. 
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     Mapa 12.1 Crios Tuilte A laistigh de Lár Baile Leitir Ceanainn (SFRA do Leitir Ceanainn, 2022)

12.3.2 Riosca i gcás Tuilte i gCeantar Bonagee

Tá roinnt fiontar tráchtála lonnaithe i gceantar Bonagee Leitir Ceanainn agus leanfaidh an 
ceantar seo ag feidhmiú mar lárionad tábhachtach le haghaidh gníomhaíocht gheilleagrach. 
Mar atá luaite i Roinn 8.1.4, de staidéar CFRAM Oifig na nOibreacha Poiblí cheana féin, agus 
go deimhin sa SFRA a rinneadh i dteannta leis an bPlean seo, tá an ceantar seo i mbaol 
éifeachtaí ó thuilte. De réir fhorálacha An Córas Pleanála agus Bainistíocht Riosca i gcás 
Tuilte – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála, tá sé mar aidhm leis an bPlean seo ceantair lena 
mbaineann riosca suntasach i gcás tuilte leo, agus dá réir sin, tá suíomhanna áirithe a bhí 
criosaithe mar úsáid fostaíochta roimhe seo athchriosaithe mar ‘spás oscailte’. D’fhonn 
cúiteamh le haghaidh caillteanas tailte fostaíochta i gceantar Bonagee agus Port Road , 
tá ceantair nua de thalamh ‘Ginearálta Fostaíochta agus Tráchtála’ curtha ar fáil i gceantar 
Mountain Top agus Bonagee; ag suíomhanna in Bonagee atá lasmuigh de Chrios Tuilte A. I 
dteannta le soláthar breise tailte tráchtála agus fostaíochta ar fud an bhaile, is bealach iad 
na criosuithe seo lena chinntiú go bhfuiltear ag freastal mar is cuí ar fhorbairt gheilleagrach 
agus ar chruthú fostaíochta sa Lárionad Réigiúnach. 

       Mapa  12.2  Crios Tuilte A i gceantar Bonagee agus Port Road (SFRA do Leitir Ceanainn, 2022)
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12.3.3 Tuilte Báistiúla/Uisce Dromchla

Ciallaíonn geografaíocht Leitir Ceanainn, áit a bhfuil lár an bhaile suite feadh na Súilí ag 
íochtar leiceann cnoic gleanna, nach mór breithniú cúramach a dhéanamh ar conas a 
d’fhéadfadh tuilleadh forbartha ar thailte ardaithe tionchar a bheith acu ar thailte ag leibhéil 
níos ísle, go háirithe chomh fada is a bhaineann le tuilte. Chuige sin, tacóidh an t-údarás 
pleanála le húsáid a bhaint as Córais Draenála Uirbeacha Inbhuanaithe (SuDS) d’fhonn a 
chinntiú nach gcuireann an fhorbairt nua isteach ar fheidhmiú cuí an ghréasáin draenála 
uirbí. Anuas air sin, ceanglóidh an t-údarás pleanála, más cuí, ar fhorbróirí Measúnuithe 
Tionchair Draenála (DIA) cuimsitheacha a sholáthar ina sonraítear an dearadh draenála 
atá beartaithe d’fhorbairt (uisce bréan agus dromchla) agus ina scrúdaítear éifeachtúlacht 
draenála an cheantair sheachtraigh lasmuigh den láithreán forbartha beartaithe. 

12.3.4 Bainistíocht Riosca i gcás Tuilte 

Áirítear sa Phlean Forbartha Contae (CDP) tacar cuimsitheach de bheartais a bhaineann 
le bainistíocht riosca i gcás tuilte, bunaithe ar an treoir agus ar na cuir chuige atá le fáil i 
bhfoilseachán na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil dar teideal ‘An Córas 
Pleanála agus Bainistíocht Riosca i gcás Tuilte – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála’. Nuair a 
bhíonn an riosca i gcás tuilte á mheas agus á bhainistiú laistigh de theorainn Phlean Leitir 
Ceanainn, bainfidh an t-údarás pleanála úsáid as an gcreat beartais atá sonraithe sa CDP, 
arb ionann é agus bonnsraith láidre chun comhlíontacht leis na treoirlínte bainistíochta 
riosca i gcás tuilte a bhainistiú agus oiriúnú éifeachtach a chinntiú leis an mbagairt a 
bhaineann le riosca i gcás tuilte de bhun an athraithe aeráide. 

12.4 Cuspóirí

Cuspóir CAM-LK-O-1: A chinntiú gur lonnaíocht ísealcharbóin, iomaíoch, seasmhach ó 
thaobh na haeráide de agus inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de a bheidh i Leitir 
Ceanainn faoin mbliain 2050, trí chur chun feidhme na mbeartas agus straitéis forbartha 
an Phlean seo a bhfuil sé, inter alia, mar aidhm leo dlúthfhás a chinntiú, talamhúsáid agus 
iompar comhtháite, roghanna iompair inbhuanaithe, táirgeadh fuinneamh in-athnuaite, ídiú 
fuinnimh laghdaithe, bithéagsúlacht éiceolaíoch feabhsaithe agus bearta oiriúnaithe aeráide 
cosúil le bainistíocht oiriúnach i gcás tuilte, córais draenála uirbeacha inbhuanaithe agus 
comhfhorbairt áite agus dearadh ar ardchaighdeán.

Cuspóir CAM-LK-O-2: Oibriú i gcomhpháirt le hIascach Intíre Éireann agus leis an tSeirbhís 
Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra chun bearta maolaithe tuilte a thógáil.

12.5 Gníomh maidir le Beartas Athraithe Aeráide atá á Fhorbairt 
GNÍOMH: Leanúint le hathbhreithniú a dhéanamh ar bheartas athraithe aeráide agus ar dhea-
chleachtas atá ag athrú agus a chinntiú go bhfuil Plean Leitir Ceanainn comhsheasmhach le 
beartas athraithe aeráide a fhorbrófar amach anseo. 

Caibidil 12 - Oiriúnú agus Maolú Aeráide
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12.6 Beartais 
Beartas CAM-LK-P-1: Is é beartas na Comhairle soláthar agus rolladh amach pointí luchtaithe 
leictreacha breise ag suíomhanna oiriúnacha laistigh de Leitir Ceanainn a éascú, i gcomhar 
leis na gníomhaireachtaí agus páirtithe leasmhara ábhartha.

Beartas CAM-LK-P-2: Is beartas de chuid na Comhairle é clúdach na gcrann dúchasach agus 
na bplandaí pailneora i Leitir Ceanainn a mhéadú trína cheangal go mbeidh crainn agus 
fálta sceach dúchasacha oiriúnacha á gcur mar chuid de thograí forbartha, ag suíomhanna 
oiriúnacha feadh bóithre poiblí, sráideanna cónaithe, páirceanna agus limistéir eile de spás 
oscailte, chun an bhithéagsúlacht áitiúil, taitneamhacht amhairc agus bainistíocht uisce 
dromchla a fheabhsú. 

Beartas CAM-LK-P-3:  Is beartas de chuid na Comhairle é tacú i bprionsabal le forbairt 
acmhainní fuinnimh in-athnuaite laistigh de cheantar an phlean agus comhtháthú foinsí 
fuinnimh micrighiniúna in-athnuaite i ndearadh agus i dtógáil forbairtí nua. 

Beartas CAM-LK-P-4: Is beartas de chuid na Comhairle é tacú go gníomhach le agus cuir 
chuige nádúrbhunaithe ardluacha bithéagsúlachta agus réitigh bhonneagair ghlais a 
spreagadh i dtograí forbartha, mar bhearta inmharthana maolaithe agus oiriúnaithe a bhfuil 
sé mar aidhm leo astaíochtaí gáis cheaptha teasa a laghdú agus acmhainn oiriúnaitheach 
timpeallachtaí a mhéadú.

Beartas CAM-LK-P-5: Is beartas de chuid na Comhairle é tacú i bprionsabal le húsáid agus 
roinnt dramhtheas i bhforbairtí nua nó sínte tionsclaíocha agus tráchtála, áit a gcruthaíonn 
na próisis a bhaineann leis an bpríomhoibríocht ar an láithreán dramhtheas. 

Beartas CAM-LK-P-6: Is beartas de chuid na Comhairle é a cheangal, ach amháin in imthosca 
eisceachtúla, go mbeidh SuDS in úsáid laistigh d’fhorbairtí poiblí agus príobháideacha agus 
laistigh den ríocht phoiblí, chun tionchar cruadhromchlaithe agus pábhála a íoslaghdú agus 
a shrianadh agus chun an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag tuilte a laghdú.

Beartas CAM-LK-P-7: Is beartas de chuid na Comhairle é a cheangal go mbeidh soilse sráide 
atá éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de á gcur ar fáil i ngach forbairt.

Beartas CAM-LK-P-8: Is beartas de chuid na Comhairle é a cheangal go tugann forbairtí 
cónaithe agus tráchtála nua aird mar is cuí ar inbhuanaitheacht chomhshaoil agus ar 
éifeachtúlacht fuinnimh chomh fada is a bhaineann le láithreánú, treoshuíomh, dearadh agus 
tógáil, agus chuige sin, beidh tuarascáil i dteannta le hiarratais ar fhorbairt chónaithe agus 
tráchtála nua ina sonraí conas atá na breithniúcháin seo comhtháite sa togra forbartha.
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Caibidil 13 – 
Oidhreacht Nádúrtha agus Thógtha 

13.1 Cúlra
Ceann de na sócmhainní is fearr atá ag Leitir Ceanainn é tírdhreach nádúrtha an cheantair, lena 
n-áirítear na cnoic ó thuaidh agus ó dheas agus an abhainn, An tSúileach agus Inbhear na Súilí
a shníonn trí lár an bhaile, sócmhainn lena mbaineann luach suntasach taitneamhachta mar
aon le sócmhainn a thacaíonn le bithéagsúlacht agus a chothaíonn ómós agus aitheantas áite.
Sócmhainn eile ar an taobh thoir den bhaile é Limistéar Oidhreachta Nádúrtha Molta Choillte Chill
Tuaidh.  Ar an gcuma chéanna, is fianaise ar stair an bhaile é an oidhreacht shuntasach thógtha
agus chultúrtha agus cuireann na sócmhainní seo le sráid-dreach an bhaile freisin. Áirítear san
oidhreacht seo an Limistéar Caomhantais Ailtireachta (ACA) i gceantar na hArdeaglaise, 20
struchtúr ainmnithe ar Thaifead na nDéanmhas Cosanta (RPS), 20 struchtúr ar Thaifead na
Séadchomharthaí agus Áiteanna, dhá reilig stairiúla agus thart ar 79 réadmhaoin atá liosta
ar Fhardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta (tá sonraí le fáil in Aguisín B). Áirítear san
oidhreacht nádúrtha Limistéar faoi Chosaint Speisialta (SPA) na Súilí agus Limistéar faoi
Chaomhnú Speisialta (SAC) na Súilí, dhá limistéar a bhfuil tionchar acu ar thimpeallacht an bhaile.

Tá sé mar aidhm leis an bPlean seo oidhreacht thógtha agus nádúrtha Leitir Ceanainn a 
bhainistiú agus idirghabhálacha breithnithe go cúramach a cheadú sa chás go bhfuil gá lena 
leithéid d’idirghabhálacha. Is ionann an creat beartais ghinearálta atá le fáil i bPlean Forbartha 
Contae 2018-2024 (Leagan Athraithe) agus tacar beartas éifeachtach chun tograí forbartha 
i Leitir Ceanainn a bhainistiú (féach Caibidil 7: ‘An Oidhreacht Nádúrtha agus Thógtha’). 
Cuirfear na beartais seo i bhfeidhm mar is cuí nuair a bheidh breithniú á dhéanamh ar iarratais 
phleanála a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar oidhreacht Leitir Ceanainn. Le cois an chreata 
ghinearálta seo, tá beartais a bhaineann go sonrach le Leitir Ceanainn le fáil sa Phlean seo a 
bheidh ábhartha i ndáil le breithniú iarratas pleanála sa bhaile más cuí. 

13.2 An tSúileach/Inbhear na Súilí
Ag croílár an bhaile, ach beagán scoite ón mbéim atá á leagan ar an timpeallacht thógtha, 
glactar leis na tSúileach mar acmhainn thearcúsáidte faoi láthair. Tá go leor deiseanna ag baint 
leis an abhainn, go háirithe i lár an bhaile agus mórthimpeall ar an mbaile, agus d’fhéadfaí 
an abhainn a úsáid chun spás taitneamhachta nua a chruthú, conairí caithimh aimsire agus 
limistéir bhainistíochta tuilte. Bunaithe ar an bpoitéinseal seo, agus fís na Comhairle le 
haghaidh, agus infheistíocht in, athghiniúint agus athshamhlú lár an bhaile, tá sé réasúnach 
glacadh leis go mbainfidh forbairt de chuid na hearnála príobháidí tairbhe as an abhainn mar 
ghné dhearfach freisin. Chomh maith leis sin, ní mór go gach forbairt i gcomharsanacht na 
habhann an SPA agus SAC a chosaint.

Cuspóir LK-NBH-O-1: A chinntiú go ndéantar Measúnacht Oiriúnach, de réir Airteagal 6(3) 
agus Airteagal 6(4) den Treoir maidir le Gnáthóga agus treoir DEHLG (2010), i ndáil le 
haon phlean nó tionscadal nach bhfuil nasctha go díreach le nó riachtanach chun láithreán 
Natura 2000 a bhainistiú chun cinneadh a dhéanamh maidir le seans go mbeidh éifeacht 
shuntasach ag an bplean nó ag an tionscadal ar láithreán Natura 2000, ina n-aonar nó i 
dteannta le pleananna nó tionscadail eile agus d’fhonn a chinntiú nach gceadófar tionscadail 
a bhféadfadh tionchair shuntasacha charnacha, dhíreacha, neamhdhíreacha nó thánaisteacha 
acu ar láithreáin Natura (ina n-aonar nó i dteannta le pleananna nó tionscadail eile) mura 
bhfuil cúiseanna atá bunaithe ar leas an phobail ann.

Beartas LK-NBH-P-1: Is beartas de chuid na Comhairle é:
a. Tacú le prionsabal cruthaithe spásanna taitneamhachta nua, conairí caithimh aimsire

agus córais nádúrtha bhithéagsúlachta agus bogach taobh le conair na Súilí faoi
réir breithniúchán mionsonraithe agus ag teacht le hainmniúcháin agus beartais
comhshaoil ábhartha agus caighdeáin atá sa phlean seo agus sa CDP; agus

b. Go ginearálta, a cheangal ‘go ndéileálann’ forbairtí taobh leis an tSúileach leis an
abhainn trí spásanna taitneamhachta nua a chur san áireamh mar aon le conairí
caithimh aimsire, córais nádúrtha bhithéagsúlachta agus bogadh agus éadanas
gníomhach a bhfuil rochtain ar an bpobal air, seachas in imthosca eisceachtúla.
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Mapa 13.1 Láithreáin Natura 2000/Limistéir Oidhreachta Nádúrtha/Limistéir Oidhreachta Nádúrtha molta

13.3 Limistéar Caomhantais Ailtireachta (ACA) Cheathrú Ardeaglais Leitir 
Ceanainn (ACA)
Is fianaise é an obair dhearfach agus leanúnach atá ar siúl ag Ceathrú Ardeaglais Leitir 
Ceanainn ar na deiseanna a bhaineann le hathbheochan tír-dhreach agus foirgneamh 
tradisiúnta. Tá carachtar speisialta ACA Cheathrú na hArdeaglaise (féach Mapa 13.2) bunaithe 
ar a stair shaibhir lonnaíochta, croílár stairiúil an bhaile. Tá neart acmhainní ailtireachta le 
fáil san ACA, lena n-áirítear tithe sraithe móra ag Mount Southwell agus a sráid-dreacha 
cónaithe níos lú, agus an bailiúchán láithreán scoile móra agus foirgnimh thábhachtacha 
scoite eaglasta ar díol suntais iad, atá suite i dtírdhreach speisialta agus atá déanta d’ábhair 
thógála traidisiúnta mar chuid dá n-ailtireacht. Ceann de na foirgnimh sin é Ardeaglais Naomh 
Adhamhnáin, agus tá radhairc ghleoite le fáil ar an mbailedhreach ar fad ón Ardeaglais. 

Tá iarsmaí d’fhoirgnimh dhúchasacha agus sraitheanna de stíleanna ailtireachta eile le feiceáil 
a chuireann go mór le carachtar speisialta an ACA. Cuireann na tithe lasmuigh agus na ballaí 
cloiche teorann ag cúl an tsráid-dreacha go mór leis sainspéis an cheantair seo. Cuireann an 
úsáid atá bainte as ábhair thraidisiúnta, lena n-áirítear spalla, rindreáil thraidisiúnta, sclátaí 
Breatnacha, adhmad péinteáilte agus an úsáid atá bainte as iarann, go mór le carachtar an 
ACA. Tá roinnt gnéithe cosúil le saisfhuinneoga, ráillí agus cóireálacha teorann eile coimeádta i 
dtithe áirithe a chuireann le mealltacht na sráid-dreach. Tá roinnt gnéithe agus ábhar bunaidh 
caillte ó fhoirgnimh le himeacht ama, áfach, agus tá ábhair mhí-oiriúnacha chomhaimseartha 
curtha ina n-áit. In 2019, cuireadh obair i gcrích faoi Thionscnamh na mBailte Stairiúla i Lower 
Church Lane, obair a chuir go mór le carachtar na coda seo den limistéar caomhantais, a 
laghdaigh leibhéil folúntais ar an tsráid agus a chothaigh mórtas chomh fada is a bhain 
leis an nasc idir pobal na háite agus an ceantar a raibh cónaí orthu ann. Go ginearálta, is é 
meascán de na gnéithe seo a chuireann le carachtar speisialta ACA Cheathrú na hArdeaglaise 
agus leanfaidh an Chomhairle le húinéirí réadmhaoine a spreagadh chun ábhair agus 
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gnéithe bunaidh a sholáthar arís sa chás go dteipeann ar agus nach mór ábhair nó gnéithe 
comhaimseartha a athsholáthar. 

Tá Ceathrú na hArdeaglaise bunaithe mar cheann scríbe cultúrtha agus mar cheantar 
atá oiriúnach do na healaíona, imeachtaí pobail, gnóthaí pobail agus turasóireacht. Tá 
sé tábhachtach go mbeadh ról suntasach ag aon idirghabhálacha a bhaineann leis an 
ríocht phoiblí chomh fada is a bhaineann le beocht an cheantair a fheabhsú, go mbeidís 
ar ardchaighdeán agus go bhfreastalaíonn siad ar riachtanais cónaitheoirí, gnóthaí agus 
cuairteoirí chuig an gceantar agus go bhfuil siad ábhartha do charachtar stairiúil an ACA.

Maidir leis an méid thuasluaite, sonraítear in Aguisín C den Phlean seo treoir mhionsonraithe le 
haghaidh forbairtí laistigh den ACA agus moltar d’fhorbróirí aird chuí a thabhairt ar an treoir 
seo agus ar Bheartas LK-NBH-P-3 thíos nuair a bhíonn tograí á ndearadh. Go ginearálta, ní 
cheadófar scartáil foirgneamh atá tógtha cheana féin a chuireann le carachtar an cheantair. 
Ba cheart foirgnimh nua, comhaimseartha nó traidisiúnta ó thaobh stíle de, a dhearadh 
ar bhealach a chinntíonn go gcuirfidh siad ar bhealach dearfach le carachtar an cheantair 
agus déanfaidh an Chomhairle iarracht a chinntiú go gcuireann gach togra le ACA agus go 
bhfeabhsaíonn siad an ACA.

Mapa 13.2 ACA Cheathrú Ardeaglais Leitir Ceanainn

Caibidil 13 – Oidhreacht Nádúrtha agus Thógtha 
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Mapa 13.3 Suíomh struchtúr RPS laistigh de Leitir Ceanainn 

Beartas LK-NBH–P-2: Is beartas de chuid na Comhairle é carachtar speisialta ACA Cheathrú 
Ardeaglaise Leitir Ceanainn a chosaint agus a fheabhsú.

Beartas LK-NBH-P-3: Is beartas de chuid na Comhairle le an ACA a bhainistiú mar seo a 
leanas: 

(a) Cinnteoidh an Chomhairle go mbeidh aon fhorbairt san ACA á rialú go cúramach
ar mhaithe lena charachtar speisialta a chosaint, a ráthú agus a fheabhsú. Áirítear i
gcarachtar speisialta an cheantair stoc foirgneamh traidisiúnta agus bailchríocha ábhair,
spásanna, sráid-dreach, tírdhreach agus suíomh.
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(b) Cothófar, feabhsófar agus cosnófar radhairc shráid-dreacha laistigh de, isteach i agus
amach as an ACA, go háirithe chomh fada is a bhaineann le carachtar Cheathrú na
hArdeaglaise, Church Lane agus Sráid an Chaisleáin.

(c) Is é beartas na Comhairle a chinntiú go bhfuil aon fhorbairtí, modhnuithe, athruithe nó
síntí a bhfuil tionchar acu ar dhéanmhas cosanta, struchtúr in aice láimhe nó struchtúr
laistigh de Limistéar Caomhantais Ailtireachta, láithreánaithe agus deartha go cuí agus
nach bhfuil dochar á dhéanamh acu do charachtar nó do shuíomh an struchtúir nó an
cheantair mórthimpeall.

(d) Is é beartas na Comhairle déanmhais atá taifeadta ar RPS a chosaint agus gnéithe a
chuireann le carachtar an ACA.

(e) Nuair a bheidh iarratais ar fhorbairt laistigh den ACA á mbreithniú, beidh feidhm leis na
prionsabail seo a leanas:

• Ní cheadófar tograí ach amháin má chuireann siad ar bhealach dearfach le carachtar
an ACA.

• Cloífidh láithreánú na bhfoirgneamh nua, más cuí, le líne thógála reatha na sráide.

• Tabharfaidh mórdhlúthú agus scála aon fhoirgneamh nua meas ar agus
comhtháthófar é go dearfach le foirgnimh in aice láimhe agus le carachtar an
cheantair.

• Coimeádfar agus athchóireofar mionsonraí ailtireachta foirgneamh stairiúil.

• Maidir le forbairtí laistigh de ACA agus sa chás, i dtuairim an údaráis pleanála, go
gcuireann cur i bhfeidhm caighdeán páirceála carranna a cheanglaíonn an Plean
seo ar shlí eile, isteach go diúltach ar charachtar ACA, breithneoidh an Chomhairle
Ranníocaíocht Airgeadais in ionad an ghanntanais spásanna páirceála.

Ní mór go n-áireofaí in iarratais phleanála ar fhorbairt laistigh den ACA doiciméid oiriúnacha 
agus mhionsonraithe a bheidh mar bhonn leis an bhforbairt atá beartaithe, mar aon le 
measúnú i scríbhinn den fhorbairt atá beartaithe maidir le carachtar an cheantair, agus duine 
aonair cuícháilithe a bhfuil taithí aige/aici ar a bheith ag obair ar fhoirgnimh stairiúla. Beidh sé 
riachtanach plé réamhphleanála a reáchtáil leis an údarás pleanála roimh aon iarratas foirmiúil 
a dhéanamh.

13.4 Ceantair Chónaithe Seanbhunaithe

Tá roinnt ceantar cónaithe seanbhunaithe le fáil laistigh de agus ag imeall lár an bhaile 
thraidisiúnta. D’ainneoin na n-uaillmhianta athghiniúna atá luaite le lár an bhaile, tá sé 
réasúnach a chinntiú go mbeidh na pobail seo á gcosaint agus nach mbeidh tionchar diúltach 
ag gníomhaíocht forbartha laistigh de agus mórthimpeall ar lár an bhaile orthu.

BEARTAS LK-NBH-P-3: Is beartas de chuid na Comhairle é luach ailtireachta, cultúrtha agus 
stairiúil na bpobal cónaithe laistigh de agus ar imeall lár na bhaile a chosaint, na pobail sin 
atá sainaitheanta ar ‘Ceantair Chónaithe Seanbhunaithe’ ar an Mapa Criosaithe talamhúsáide 
(Mapa 7.1).  

Caibidil 13 – Oidhreacht Nádúrtha agus Thógtha 
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Caibidil 14 – 
Sóisialta, Pobal agus Cultúr 

14.1 Cúlra 
Glactar leis go bhfuil níos mó i gceist le háiteanna inbhuanaithe a chruthú seachas aonaid 
chónaithe a sholáthar; ní mór seirbhísí, saoráidí agus taitneamhachtaí coimhdeacha a sholáthar 
d’fhonn a chinntiú go bhforbraíonn bailte agus comharsanachtaí mar phobail fheidhmiúla. Tá 
neart saoráidí sóisialta, pobail, cultúrtha, oideachais, caithimh aimsire agus seirbhíse poiblí i 
Leitir Ceanainn a fhreastalaíonn ar an mbaile agus ar an gContae trí chéile, agus go deimhin le 
déanaí comhdhlúthaíodh ról seirbhíse forleathan Leitir Ceanainn tuilleadh le déanaí mar thoradh 
ar aitheantas a bheith faighte ag Leitir Ceanainn mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta, ó tharla ról 
suntasach a bheith aige i ndáil le seirbhísí a chur ar fáil do cheantair Ghaeltachta an Chontae.

14.2 Saoráidí Pobail ag Gleann Chartha 
D’ainneoin an méid seirbhísí atá ar fáil i Leitir Ceanainn, cuirtear san áireamh sa Phlean seo go 
bhfuil ganntanas saoráidí pobail agus caithimh aimsire i roinnt de na codanna den bhaile ina 
bhfuil dlús ard daonra (agus go suntasach ceantar Ghleann Chartha, ina bhfuil thart ar 3,000 
teaghais). Chomh fada is a bhaineann le forbairt sheicheamhach Leitir Ceanainn, glactar leis 
go bhfuil ceantair cosúil le Gleann Chartha idéalach de bhrí go bhfuil siad gar do lár an bhaile 
agus go bhfuil leibhéal áirithe seirbhísí comharsanachta ann cheana féin. É sin ráite, ní bheadh 
leibhéil shuntasacha d’fhorbairt chónaithe bhreise i nGleann Chartha oiriúnach gan leibhéil 
chomhréireacha de shaoráidí pobail agus áineasa a sholáthar ar aon dul leis na tithe nua. Dá 
réir sin, tá gníomhartha sonracha do cheantar Ghleann Chartha sonraithe thíos. 

Gníomh GC-A-1 

Scrúdóidh Comhairle Contae Dhún na nGall gach rogha agus maoiniú poitéinsiúil agus sásra 
soláthair, (lena n-áirítear ach níl teoranta d’úsáid a bhaint as coinníollacha pleanála agus 
ranníocaíochtaí forbartha) d’fhonn a chinntiú go gcuirtear saoráidí pobail oiriúnacha ar fáil 
i gceantar Ghleann Chartha i gcomhréir le leibhéil d’fhorbairt chónaithe nua, faoi réir ag 
comhlíonadh na bpolasaithe agus na gcaighdeán ábhartha go léir atá sa phlean seo agus sa 
CDP.  Áireofar orthu seo: 

i. Athshamhlú Pháirc Bhaile na Bó, lena n-áirítear páirc spraoi do leanaí;

ii. Páirc pheile agus limistéar coimhdeach gaolmhar atá oiriúnach chun caighdeán an
tsraithchomórtais áitiúil a chomhlíonadh;

iii. Foirgneamh pobail a sholáthar ina mbeadh seomraí feistis don pháirc pheile agus spás
d’imeachtaí/d’ócáidí pobail/óige;

iv. a. Plean gníomhaíochta mionsonraithe do Thaisteal Gníomhach (siúl agus   
rothaíocht) a fhorbairt do cheantar ginearálta Ghleann Cartha/Long Lane, with 
e.g. le naisc chuig scoileanna ar Bhóthar an Choláiste freisin;

b. Forbairt stráice ábhartha an phríomhnaisc taistil ghníomhaigh ó Ghleann Cartha
go dtí Long Lane agus Windyhall;

14.3 Reiligí
Tá an Chomhairle airdeallach ar an riachtanach atá ann saoráidí adhlactha oiriúnacha a 
chur ar fáil chun freastal ar aon riachtanas pobail sa cheantar. Go háirithe, tá an Chomhairle 
airdeallach ar an gceanglas atá ann suíomh oiriúnach a bhunú le haghaidh seirbhísí adhlactha 
il-sainchreidmheacha agus neamhreiligiúnacha. Nuair a bheidh cinneadh á dhéanamh maidir 
le suíomh ceart saoráidí dá leithéid ní mór measúnú mionsonraithe a dhéanamh ag go leor 
leibhéal éagsúil, lena n-áirítear, i measc nithe eile, nithe cosúil le ceanglais tógála talún/ceantair, 
impleachtaí poitéinsiúla ar an timpeallacht, saincheisteanna a bhaineann le sábháilteacht 
tráchta agus comhtháthú le húsáidí talún in aice láimhe. Sainaithnítear sa mhapa criosaithe 
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talamhúsáide atá i dteannta le Plean Leitir Ceanainn ceantar ag an taobh theoir de Reilig na 
Leice a bhfuil criosú ‘Pobal/Oideachas’ luaite leis, rud a chiallaíonn go bhféadfaí an ceantar seo 
a úsáid chun síneadh a chur leis an reilig atá ann cheana féin más cuí. D’fhéadfadh go mbeadh 
tuilleadh deiseanna le haghaidh forbairt reilige lasmuigh de theorainn an phlean agus leanfaidh 
an t-údarás pleanála ar aghaidh ag obair ar bhonn réamhghníomhach chun tailte oiriúnacha a 
shainaithint chun freastal ar riachtanais reilige an Lárionaid Réigiúnaigh seo atá ag fás. 

14.4 Ionaid Chultúrtha agus Spásanna Poiblí
Tá neart ionad cultúrtha le fáil i Leitir Ceanainn, lena n-áirítear Leabharlann an Chontae 
ar Shráid Oilibhéir Pluincéad, Músaem an Chontae ar High Road agus an tIonad Cultúrtha 
Réigiúnach agus An Grianán ar Port Road. Maidir leis na trí ionad deiridh, tá na naisc idir Port 
Road agus High Road le feabhsú agus le cur chun cinn mar chuid den tionscadal dar teideal 
‘Athshamhlú’8, a bheidh mar bhonn le comhtháthú sa tairiscint chultúrtha a bheidh ar fáil sa 
chuid seo den bhaile agus a bheidh mar bhonn le heispéireas cuairteoirí a fheabhsú. 

Chomh fada is a bhaineann le spásanna glasa poiblí, tá trí pháirc mhealltacha agus néata le 
fáil i Leitir Ceanainn; eadhon Páirc Bhaile Mhic Comhghaill, Páirc Bernard McGlinchey agus 
Páirc Bhaile na Bó. D’fhéadfaí níos mó tairbhe a bhaint as Páirc Bhaile na Bó chun freastal ar 
bhealach níos fearr ar cheantar Ghleann Cartha díreach mar atá pléite i Roinn 14.2 thuas. Is 
léir ó thaighde atá déanta go bhféadfadh spás glas uirbeach cosúil le páirceanna, páirceanna 
súgartha agus duilliúr cónaithe tacú le meabhairshláinte agus le sláinte fhisiciúil agus galracht 
agus mortlaíocht a laghdú i measc cónaitheoirí uirbeacha trí áiteanna a sholáthar ar féidir 
le daoine a scíth a ligean agus strus an tsaoil a ligean i ndearmad, comhtháthú sóisialta a 
spreagadh, tacú le gníomhaíocht fhisiciúil agus neamhchosaint ar aerthruailleáin agus ar 
thorann a laghdú. De réir mar atá Leitir Ceanainn ag fás, beidh sé tábhachtach sócmhainní 
caithimh aimsire an bhaile a chosaint agus spásanna glasa nua a fhorbairt chun críche caithimh 
aimsire agus spraoi, foirmiúil agus neamhfhoirmiúil. 

I lár an bhaile, seoladh comórtas in 2020 chun tograí maidir le coincheap dearaidh a lorg chun 
Cearnóg an Mhargaidh a athdhearadh ionas go mbeifear in ann an ceantar a úsáid mar spás 
poiblí atá níos feidhmiúla agus níos mealltaí. Tá léaráidí den togra dearaidh buacach le fáil i 
bhFigiúr 14.1 thíos. Samhlaítear go dtabharfad faoi obair dearaidh níos deifnídigh gan mhoill 
agus go bhfoilseofar é seo chun críocha comhairliúcháin agus é mar aidhm toiliú pleanála 
Chuid VIII a fháil chun spás poiblí bríomhar a sholáthar don bhaile. Cinnteoidh oibreacha den 
chineál sin, mar aon leis an bpróiseas athnuachana atá ar siúl i lár an bhaile, gur áit mhealltach 
a bheidh i gcroílár Leitir Ceanainn d’ócáidí agus d’imeachtaí sóisialta. 

Figiúr 14.1 An coincheap dearaidh buacach do Chearnóg an Mhargaidh9

8  Tionscadal de chuid Fhoras Ailtireachta na hÉireann, a bhfuil Ciste Cruthaitheachta Náisiúnta Chlár Éire Ildánach 
ag tacú leis, a bhfuil sé mar aidhm leis an nasc fisiciúil idir Músaem an Chontae, An Grianán agus an tIonad Cultúrtha 
Réigiúnach a chur chun cinn.  

9  Deartha ag Joseph McCallion, Ailtire Tírdhreacha 



67Dréachtphlean Leitir Ceanainn agus Plean Iompair Áitiúil 2023-2029

14.5 Bonneagar Sóisialta

14.5.1 Cúlra

Is éard atá i gceist le Bonneagar Sóisialta seirbhísí agus saoráidí atá riachtanach chomh 
fada is a bhaineann le sláinte, folláine agus forbairt shóisialta baile. Áirítear i saoráidí 
bonneagar sóisialta mar shampla, scoileanna, iompar poiblí, seirbhísí sláinte, clinicí dochtúirí 
agus seirbhísí sonracha pobail, mar aon le ceantair inar féidir freastal ar ghníomhaíocht 
spóirt gníomhacha agus gníomhaíochtaí caithimh aimsire éighníomhacha dá dtagraítear 
dóibh i Roinn 14.4

14.5.2 Sláinte agus Oideachas  

Chomh fada is a bhaineann le seirbhísí sláinte, tá raon leathan saoráidí ar fáil i Leitir Ceanainn 
lena n-áirítear Ospidéal Ollscoile Leitir Ceanainn; seirbhísí meabhairshláinte do leanaí, do 
theaghlaigh agus don phobal; seirbhísí andúile agus comhairleoireachta; clinicí dochtúirí 
agus fiaclóirí. Ar an gcuma chéanna, tá neart institiúidí oideachais ag freastal ar an mbaile, 
lena n-áirítear Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh (ATU), ceithre mheánscoil agus ocht 
mbunscoil. Maidir leis an méid a tharlóidh amach anseo, sainaithnítear i bPlean Leitir 
Ceanainn deiseanna chun scoileanna nua a thógáil má theastaíonn a leithéid, éascaítear 
síneadh cuí a chur leis an Ospidéal Ollscoile trí chriosú talamhúsáide oiriúnach agus tacaítear 
le saoráidí nua cúraim sláinte agus cúraim leanaí a sholáthar ag suíomhanna oiriúnacha ar fud 
an bhaile (tá tuilleadh eolais maidir le soláthar cúraim leanaí le fáil i Roinn 14.6 thíos). 

14.6 Cúram Leanaí
Cuid riachtanach de bhonneagar sóisialta ceantar uirbeach rathúil é saoráidí cúraim leanaí; in a 
lán cásanna tacaíonn a leithéid le cothabháil na foirne oibre, tacaítear le cuimsiú sóisialta agus 
cabhraítear le forbairt shóisialta agus oideachais leanaí. 

Tá 20 saoráid cúraim leanaí ag freastal ar cheantar uirbeach Leitir Ceanainn, a sholáthraíonn 
seirbhísí fhoghlaim agus chúram na luath-óige do thart ar 1500 leanbh; agus tá 800 spás 
breise cúraim leanaí á gcur ar fáil lasmuigh den bhaile.10 I láthair na huaire, tá na seirbhísí ar 
fad lán agus tá liostaí feithimh bunaithe acu. Bunaithe ar na spriocanna fáis uaillmhianacha 
atá luaite le Leitir Ceanainn, tá sé riachtanach saoráidí oiriúnacha cúraim leanaí a sholáthar 
i dteannta leis an bhforbairt nua, agus sa chomhthéacs seo ceanglóidh an Chomhairle go 
mbeidh saoráidí nua á soláthar de réir na gcaighdeán atá sonraithe i bhfoilseachán an Rialtais 
dar teideal ‘Treoirlínte maidir le Saoráidí Cúraim Leanaí d’Údaráis Phleanála’ (2001), arb é an 
tagarmharc atá sonraithe go mbeadh saoráid cúraim leanaí amháin ar fáil le haghaidh gach 
75 aonad teaghaise, ach a cheadaíonn tairseacha athbhreithnithe, ag féachaint go cuí do 
dháileadh geografach reatha saoráidí cúraim leanaí agus an phróifíl dhéimeagrafach atá le 
tabhairt faoi deara i gceantair éagsúla. Chomh maith leis sin, breithneofar scála agus meascán 
aonaid na forbartha atá beartaithe nuair a bheidh cinneadh á dhéanamh maidir le ceanglais a 
bhaineann le saoráidí cúraim leanaí. Nuair a bheidh an beartas pleanála maidir le cúram leanaí i 
Leitir Ceanainn á chur chun feidhme, rachaidh an Chomhairle i gcomhairle ar bhonn gníomhach 
le Coiste Contae i gCúram Leanaí Chontae Dhún na nGall chun cinneadh a dhéanamh maidir 
leis na riachtanais chúraim leanaí atá i gceantair éagsúla. 

14.7 Dearadh Uilíoch 
Ní mór ceantar uirbeach Leitir Ceanainn a fhorbairt ar bhealach atá chuireann cumas éagsúil 
na gcónaitheoirí, oibrithe agus cuairteoirí chuig an mbaile san áireamh.  Tuigeann Comhairle 
Contae Dhún na nGall gur cheart go mbeadh daoine in ann foirgnimh agus áiteanna a úsáid 
ar bhealach compordach agus sábháilte, gan cúnamh speisialta agus, mar phrionsabal dea-
dhearaidh, gur cheart go mbeadh áiteanna inrochtana, áisiúil agus taitneamhach le húsáid. 
Ceanglaíonn Beartas LK-H-P-6 den Phlean seo (Roinn 10.5) go mbeidh leaganacha amach 
forbairtí cónaithe nua á ndearadh agus á dtógáil ag féachaint do dhea-chleachtas a bhaineann 
le Dearadh Uilíoch, agus ceanglaíonn Beartas LK-H-P-7 go mbeidh 30%, ar a laghad, d’aonaid 
laistigh d’fhorbairtí cónaithe nua á dtógáil de réir caighdeán dearadh uilíoch.  I dteannta le 
cur chun feidhme gach treoir rialachais agus caighdeáin sa cheantar seo, a bhfuil Comhairle 
Contae Dhún na nGall tiomanta dóibh, cinnteoidh an Plean seo agus na straitéisí gaolmhara go 
bhforbrófar Leitir Ceanainn ar bhealach inbhuanaithe agus ionchuimsitheach. 

10  Foinse: Coiste Contae i gCúram Leanaí Chontae Dhún na nGall, Aibreán 2021

Caibidil 14 – Sóisialta, Pobal agus Cultúr 
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14.8 Cuspóirí 
Cuspóir LK-SCC-O-1: An bonneagar sóisialta ar fad a sholáthar (lena n-áirítear, ach níl 
teoranta do, saoráidí cúraim leanaí agus oideachais, cúram sláinte, saoráidí sóisialta, 
pobail agus áineasa, páirceanna agus spásanna oscailte) atá riachtanach chun tacú le 
fás an Lárionaid Réigiúnaigh; i suíomhanna ina bhfuil forbairtí nua agus i suíomhanna 
seanbhunaithe áit a bhfuil gá lena leithéid.  Beidh an fhorbairt bhonneagair ar fad faoi gach 
beartas agus caighdeán ábhartha atá le fáil sa phlean seo agus in CDP á comhlíonadh.

Cuspóir LK-SCC-O-2: Tacú le forbairt nithe is díol spéise ó thaobh cultúir de agus ionaid 
chultúrtha ag suíomhanna oiriúnacha i Leitir Ceanainn. 

14.9 Beartais
Beartas LK-SCC-P-1: Is beartas de chuid na Comhairle é a cheangal go gcuirfí saoráidí 
fhoghlaim agus chúram na luath-óige saintógtha ar fáil in áiteanna cuí chun freastal ar 
riachtanais chúraim leanaí pro-rata forbairt tithíochta i rith thréimhse an phlean, de réir 
na gcaighdeán atá sonraithe i bhfoilseachán an Rialtais dar teideal ‘Treoirlínte maidir le 
Saoráidí Cúraim Leanaí d’Údaráis Phleanála’ nó aon leagan ina dhiaidh sin de na Treoirlínte 
sin. 

Beartas LK-SCC-P-2: Is beartas de chuid na Comhairle é tacú leis an bprionsabal a bhaineann 
le saoráidí cúraim leanaí nua a fhorbairt chun freastal ar cheantair sheanbhunaithe chónaithe 
agus tráchtála, sa chás go bhfuil riachtanas soiléir ann do shaoráidí dá leithéid agus faoi réir 
gach foráil agus caighdeán beartais ábhartha a chomhlíonadh. 

Beartas LK-SCC-P-3: Tacóidh an Chomhairle le fás agus forbairt leanúnach champas Ollscoil 
Teicneolaíochta an Atlantaigh i lár an bhaile, lena n-áirítear an Misean agus an Fhís atá 
sonraithe i bPlean Straitéiseach na hOllscoile agus forbairt ghnó / tionscadail chothaithe 
gnó de chuid na hOllscoile, faoi réir ag comhlíonadh na bpolasaithe agus na gcaighdeán 
ábhartha go léir atá sa phlean seo agus sa CDP agus na nithe seo a leanas: 

(a) Go mbeidh aon fhorbairt nua ar ardchaighdeán agus go mbeadh an dearadh ailtireachta
nuálach agus go mbeidh ionadaíocht á déanamh ar fhoirgnimh shainchomhartha chun
an láithreán tábhachtach seo a shainaithint.

(b) Go mbeidh aon fhorbairt nua a bheidh suite ar thaobh Port Road an champais ag dlús
oiriúnach, agus go soláthrófar bealach isteach Geata chuig an mbaile agus in áiteanna
eile ar an láithreán, nach mbeidh tionchar diúltach ag forbairt nua ar thaitneamhachtaí
cónaithe.

(c) Déanfar foráil in aon fhorbairt nua d’inrochtaineacht, éascaíocht rochtana agus
soláthrófar bonneagar cuí a thacóidh le siúl, rothaíocht agus iompar poiblí.

(d) Ní bheidh aon fhorbairt nua mar bhonn le héifeachtaí doghlactha iompair ná
comhshaoil.

(e) Spreagfar tograí a bhfuil sé mar aidhm leo bonneagar sóisialta ábhartha, cosúil le cúram
leanaí, a chomhtháthú.

Beartas LK-SCC-P-4: Is beartas de chuid na Comhairle é talamh áineasa agus luach spás 
oscailte a chosaint d’fhonn a chinntiú go mbeidh dóthain tailte agus áiseanna á gcur ar fáil a 
mbeidh an pobal in ann úsáid agus taitneamh a bhaint astu.
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Caibidil 15 – Creat Beartais Iompar 

Réamhrá 

Déantar cur síos i gCuid A den Phlean seo - ‘Plean Leitir Ceanainn’ - ar an gcreat 
straitéiseach talamhúsáide do Bhaile Leitir Ceanainn thar thréimhse 6 bliana ar a 
laghad. Is é an ‘Plean Iompair Áitiúil’ do Leitir Ceanainn ‘Cuid B’ agus ní mór é a 
léamh i dteannta le agus mar chuid de ‘Cuid A Plean Leitir Ceanainn’.

Is gné lárnach é iompar a chuireann le sláinte agus folláine gheilleagar áitiúil baile agus a 
thacaíonn le nascacht áitiúil agus réigiúnach agus a thacaíonn lena feidhmíocht, mealltacht 
agus iomaíochas. Mar gheall ar roinnt cúiseanna casta agus idirnasctha, d’fhéadfaí glacadh 
le Leitir Ceanainn mar bhaile ina bhfuil tús áite ag carranna agus baile nach bhfuil roghanna 
malartacha iompair ar ardchaighdeán le fáil ann.

Bunaithe ar na cúiseanna sin, leagtar béim shuntasach i bPlean Iompair Áitiúil Leitir Ceanainn 
ar fhorbairt modhanna inbhuanaithe ar fud an bhaile atá comhsheasmhach leis an gclár oibre 
beartais náisiúnta agus réigiúnach agus chun roghanna inmharthana a sholáthar a bhfuil sé 
mar aidhm leo tacú le haistriú córa iompair chuig soghluaisteacht inbhuanaithe. Ainneoin go 
mbaineann dúshlán ar leith le haistriú córa iompair a spreagadh, ní mór aitheantas a thabhairt 
do agus déileáil leis an tearc-infheistíocht leanúnach sa ghréasán bóithre straitéiseacha 
sa Phlean. Nuair a bhí an Plean á ullmhú tugadh aird ar na himthosca áitiúla agus ar an 
gcomhthéacs beartais náisiúnta agus réigiúnach. Tá tuairim an phobail mar atá sonraithe i 
gCaibidil 17 mar bhonn le treo ginearálta an Phlean seo freisin. Tá an straitéis bunaithe ar 4 
ábhar ghinearálta:

1. Taisteal Gníomhach
2. Lár an Bhaile
3. Iompar Poiblí
4. Bóithre Straitéiseacha

Forbraíodh an doiciméad seo ag leibhéal straitéiseach de réir beartas náisiúnta agus 
réigiúnach, agus beidh gach scéim atá beartaithe faoi réir tuilleadh mionanailíse agus deartha 
ionas gur féidir na hidirghabhálacha suíomhshonracha is oiriúnaí a fhorbairt.

Treoirphrionsabail chun an fís a chomhlíonadh:

• Tá gá le tacar spriocdhírithe agus éifeachtach modhanna iompair inbhuanaithe chun
modhanna iompair inbhuanaithe seachas an carr a úsáid a spreagadh agus a dhreasú
(saincheaptha chun freastal ar riachtanais shonracha Leitir Ceanainn);

• Tá gá le straitéis chomhlántach bóithre atá deartha go príomha chun déileáil le
ceisteanna straitéiseacha fadtéarmacha tráchta a bhfuil tionchar acu ar fheidhmiú ceart
an bhaile agus, dá réir sin, taithí daoine atá ina gcónaí, ag obair, ag tabhairt cuairte ar
agus ag déanamh gnó sa bhaile, mar aon le daoine atá ag taisteal tríd an mbaile;

• Tá gá le hiarrachtaí a dhéanamh sábháilteacht úsáideoirí iompair sa bhaile a chinntiú
• Tá gá le pleanáil talamhúsáide agus iompair a chomhtháthú chun forbairt oiriúnach

na dtailte ar fad laistigh de theorainn an Phlean Áitiúil a chinntiú agus measúnú cuí a
dhéanamh ar na tionchair iompair a bhfuiltear ag súil leo agus na héilimh a bheidh ar
mhodhanna iompair amach anseo.

• Tá gá leis an oiread tairbhe agus is féidir a bhain as deiseanna chun brú tráchta sa
bhaile a fheabhsú agus béim ar leith a leagan ar lár an bhaile.

• Tá gá le Mol Réigiúnach Ilchóracha Iompair.

Sonraítear sna Pleananna Beartais Náisiúnta cuspóirí gníomhaithe ar son na haeráide trí thacú 
le hathruithe ábhartha cosúil le forbairtí níos dlúithe, níos nasctha a thairgeann iompar poiblí 
níos fearr, mar aon le gréasáin siúil agus rothar atá níos sábháilte, níos faide agus níos nasctha 
chun tacú le roghanna agus athruithe gníomhacha iompair. 
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15.1 Comhthéacs Beartais Náisiúnta
Creat Náisiúnta Pleanála (NPF) agus Plean Forbartha Náisiúnta (NDP).
Sonraítear deich gcuspóir straitéiseacha ardleibhéal sa Chreat Náisiúnta Pleanála (NPF) ina 
ndéantar cur síos ar na tosaíochtaí atá luaite leis na príomhearnálacha agus príomhthéamaí trí 
Thorthaí Straitéiseacha Náisiúnta’ (NSOnna). Cuirtear san áireamh in NPF an tábhacht a bhaineann 
le pleanáil talamhúsáide agus iompair a chomhtháthú chun dlúthfhás agus soghluaisteacht 
inbhuanaithe a chinntiú, agus dá réir sin, sonraítear NSOnna a bhfuil béim á leagan acu ar iompar:

• Dlúthfhás – ‘Trí fhás inbhuanaithe cathracha, bailte agus sráidbhailte dlútha a bhainistiú
go cúramach cuirfear luach le agus cruthófar áiteanna níos mealltaí ar féidir le daoine
cónaí agus oibriú iontu’.

• Inrochtaineacht Réigiúnach Feabhsaithe – ‘Inrochtaineacht idir príomhionaid daonra
uirbeacha agus a réigiúin a fheabhsú’.

• Soghluaisteacht Inbhuanaithe – ‘…faoin mbliain 2040 beidh an timpeallacht inár
gcathrach agus bailte níos glaine, níos ciúine agus saor ó chórais iompair atá bunaithe
ar innill dócháin.’

• istriú chuig sochaí ísealcharbóin agus sochaí atá seasmhach ó thaobh na haeráide – ‘…
an cuspóir náisiúnta a bhaineann le haistriú chuig geilleagar iomaíoch, ísealcharbóin,
seasmhach ó thaobh na haeráide de agus inbhuanaithe ó thaobh na timpeallachta de a
chomhlíonadh faoin mbliain 2050.’

Chomh maith leis sin, sainaithnítear na tosaíochtaí infheistíochta seo a leanas in NPF:
• An Gréasán Bóithre Náisiúnta
• Iompar Poiblí atá Inbhuanaithe ó thaobh na Timpeallachta de
• Gníomhú ar son na hAeráide.

Tionscadal Feabhais Bhealach Tosaíochta TEN-T Dhún na nGall   - Soláthraítear tacaíocht 
shonrach do Tionscadal Feabhais Bhealach Tosaíochta TEN-T Dhún na nGall  (Caibidil 7, 
‘Inrochtaineacht Réigiúnach Feabhsaithe, Bóithre Náisiúnta/Bonneagar Nua lch 64, ina 
liostaítear an N56/N13 - Leitir Ceanainn go Mainéar Uí Chuinneagáin agus an N14 - Mainéar Uí 
Chuinneagáin go Leifear/An Srath Bán/A5 mar bhealaí a bhfuil tionchar acu ar Leitir Ceanainn) 
sa Phlean Forbartha Náisiúnta atá curtha ar fáil leis an NPF.
Tá an Plean Iompair Áitiúil seo ailínithe leis na cuspóirí straitéiseacha seo agus cuirtear 
san áireamh go mbraitheann cur i bhfeidhm na NSOnna ag leibhéal áitiúil ar ionchur na 
bpáirtithe leasmhara ar fad agus úsáideoirí an phlean i ndáil leis an gclár oibre inbhuanaithe 
soghluaisteachta fíorthábhachtach seo chun cuspóirí agus moltaí an Phlean a chomhlíonadh. 

15.2 Comhthéacs Beartais Réigiúnach:
Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Gheilleagrach (RSES) 2020-2032 Chomhthionól Réigiún an 
Tuaiscirt agus an Iarthair. 

Sonraítear na príomhchuspóirí beartais sonracha réigiúnacha seo a leanas in RSES maidir le 
forbairt príomhthionscadal iompair i Leitir Ceanainn:

RPO 3.7.30: Bealach tosaíochta feabhais TEN-T Dhún na nGall agus Leitir Ceanainn 
a sholáthar faoi 2028, lena n-áirítear Nasc an N-56 Link agus dlús a chur le forbairt 
Bhóthar Faoisimh an Deiscirt (ar a dtugtar Tionscadal Ghréasán an Deiscirt anois).
RPO 3.7.31: Éascú a dhéanamh ar mhéadú Champas ATU (LYIT roimhe seo).
RPO 3.7.32: Plean Iompair Áitiúil (LTP) a ullmhú (laistigh de 2 bhliain ó ghlacadh le 
RSES) do Leitir Ceanainn, ina leagfar béim ar chóracha iompair agus ina bhfoilseofar 
treochlár d’Iompar Poiblí. 
RPO 3.7.33: Gréasán rothar thiomnaithe agus chomhtháite a fhorbairt mórthimpeall 
ar Leitir Ceanainn, lena n-áirítear Glasbhealach a fhorbairt feadh líne na Súilí a bheidh 
forbartha mórthimpeall ar Thionscadal na Páirce Líní Lárnaí chun rogha inmharthana a 
thabhairt do chónaitheoirí seachas an carr a úsáid. 
RPO 3.7.34: Mol Iompair Réigiúnaigh, Poiblí agus Príobháideach, a sholáthar 
mórthimpeall ar Chroílár Bhaile Leitir Ceanainn chun freastal ar Chontae Dhún na nGall 
agus ar an réigiún mórthimpeall. 
RPO 3.7.35: Staidéar féidearthachta a dhéanamh ina ndéantar scrúdú ar an bpoitéinseal 
agus ar an inmharthanacht a bhaineann le Nasc Iarnróid a fhorbairt idir Leitir Ceanainn 
agus Doire sna blianta amach romhainn. 

Caibidil 15 – Creat Beartais Iompar
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Tá an LTP seo á ullmhú de réir RPO3.7.32 thuas agus RPO6.27 ina sonraítear tacaíocht an 
Chomhthionóil d’ullmhú chomhpháirteach Pleananna Iompair Áitiúla atá á stiúradh ag údaráis 
áitiúla i gcomhpháirt le NTA agus le páirtithe leasmhara eile bunaithe ar threoir atá le fáil 
sa Mheasúnú Iompair Cheantarbhunaithe (ABTA). Sonraítear in RSES freisin go mbeidh 
LTPanna bunaithe ar thacar soiléir cuspóirí agus cuimseofar iontu na tosaíochtaí iompair le 
haghaidh gach lonnaíochta i dtéarmaí bonneagar iompair phoiblí agus seirbhísí; infheistíocht 
rothaíochta; feabhsuithe ar an timpeallacht coisithe agus feabhsuithe bóithre. 

15.3 Treoir Náisiúnta
Measúnú Iompair Cheantarbhunaithe (ABTA).

Sonraítear sa treoir Náisiúnta seo cur chuige céim ar chéim (féach Léaráid 15.1 thíos)  i ndáil le 
measúnú agus forbairt an bheartais agus na n-idirghabhálacha iompair áitiúil. Tá sé beartaithe 
a chinntiú go mbeidh ról lárnach ag an measúnú ar an éileamh iompair agus ar an tionchar 
gaolmhar atá aige i bhforbairt tograí forbartha ceantair amach anseo, agus conas is féidir 
le húdaráis áitiúla a chinntiú go bhfuil pleanáil iompair comhtháite i bhforbairt an phróisis 
phleanála ag leibhéal áitiúil.  

Figiúr 15.1 - An tÚdarás Náisiúnta Iompair Treoir ABTA

Taisteal Níos Cliste Todhchaí Iompair Inbhuanaithe’ (2009-2020).

Sonraítear in ‘doiciméad beartais’ Taisteal Níos Cliste, atá á athbhreithniú faoi láthair, an gá 
atá le haisiompú na bpatrún iompair agus taistil inbhuanaithe atá le tabhairt faoi deara le scór 
bliain anuas agus sonraítear ann an fhís ghinearálta le haghaidh inbhuanaitheacht iompair i 
bhfoirm 5 phríomhchuspóir: 

(i) an t-éileamh taistil fhoriomláin a laghdú;
(ii) éifeachtúlacht an ghréasáin iompair a bharrfheabhsú;
(iii) an méid úsáide atá á baint as breoslaí iontaise a laghdú;
(iv) astaíochtaí iompair a laghdú agus,
(v) inrochtaineacht ar iompar a fheabhsú.

Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide 2021, ‘Ár dTodhchaí a Dhaingniú.’

Sonraítear sa phlean seo treochlár chun cinntí cinniúnacha a dhéanamh ar mhaithe le 
hastaíochtaí na hÉireann a ghearradh ina leath faoin mbliain 2030 agus aeráidneodracht a 
chinntiú tráth nach déanaí ná 2050, ag teacht leis an ngealltanas a tugadh i gClár an Rialtais in 
2021.  Is ionann iompar agus thart ar 20% d’astaíochtaí gáis cheaptha teasa (GHG) na hÉireann 
agus iompar ar bóthar freagrach as 96% de na hastaíochtaí GHG sin agus freisin freagrach go 
díreach as raon truailleán aeir a mbíonn tionchar diúltach acu ar shláinte an duine agus ar an 
timpeallacht.
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Laghdaíonn na leibhéil torainn, na timpistí agus an brú tráchta a bhaineann le hiompar ar 
bóthar an caighdeán saoil, stopann sé taisteal gníomhach agus cosnaíonn sé na milliúin 
euro in aghaidh na bliana ar an tsochaí i bhfoirm cur amú ama. Tá sé ríthábhachtach tacú le 
soghluaisteacht níos glaine, níos sábháilte agus níos inbhuanaithe ar mhaithe lenár mbeartas 
aeráide, agus is deis atá ann freisin ár sláinte a fheabhsú, ár gcaighdeán saoil a fheabhsú, 
freastal ar riachtanais ár n-ionad uirbeach atá ag fás agus nasc a bhunú lenár bpobail thuaithe, 
uirbeacha agus fho-uirbeacha.
I bhfianaise na n-astaíochtaí atá luaite leis an earnáil iompair agus an úsáid fuinnimh atá luaite 
le hiompar, bunaíonn an Plean cur chuige soiléir agus réasúnaíocht don ghá atá le hathrú 
suntasach a bhaint amach ar an mbealach a thaistealóinn sochaí na hÉireann, agus aistriú 
chuig roghanna eile níos inbhuanaithe a chruthú. 
Leagtar béim sa Phlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide ar thaisteal inbhuanaithe, go háirithe 
ar thaisteal gníomhach; tugann sé dá aire, áfach, go n-áireofar roinnt taistil de bhóthar agus 
tionscadail bhonneagair bóithre riachtanacha a fhorbairt sa todhchaí chun soláthar a dhéanamh 
do ghluaiseacht inbhuanaithe earraí, seirbhísí agus daoine.  Sonraítear sa phlean seo gur cheart 
astaíochtaí iompair a laghdú go suntasach faoin mbliain 2030 trí bhearta lena n-áirítear: 
• 500,000 turas breise siúil, rothaíochta agus iompair phoiblí gach lá faoin mbliain 2030
• Cur leis an gcéatadán ciliméadar atá á thiomáint ag carranna leictreacha do phaisinéirí go

dtí idir 40% agus 45% faoin mbliain 2030, sa bhreis ar laghdú 10% ar an líon ciliméadar a
thiomáineann na carranna eile ina bhfuil inneall dóchain

• Ba cheart go mbeadh gach feithicil atá in úsáid seachas busanna agus feithiclí agus
carráistí iarnróid ag feidhmiú ag leibhéal ísealcharbóin nó saor ó charbóin faoin mbliain
2030 • Ba cheart níos mó saoráidí iompair phoiblí tuaithe a chur ar fáil trí Connecting
Ireland. [laghdú 42-50% ar astaíochtaí faoin mbliain 2030].

Tá mionsonraí cuimsitheacha maidir le bealaí chun na spriocanna iompair seo a chomhlíonadh 
le fáil sa phlean agus tá achoimre le fáil thíos:
• Soghluaisteacht Inbhuanaithe
• Éifeachtúlacht córas agus bainistíocht éilimh
• Leictriú an Fhlít
• Breoslaí Iompair In-athnuaite agus Malartacha.
• Gníomhaíocht a bhaineann le Fís agus teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn. ( Plean

Ghníomhú ar son na hAeráide, 2021).

15.4 An Comhthéacs Áitiúil
Staidéar Comhtháite Talamhúsáide agus Iompair Leitir Ceanainn: 2009 (ILUTS).

In 2008 choimisiúnaigh Comhairle Contae Dhún na nGall an obair ullmhúcháin le haghaidh 
‘Staidéar Comhtháite Talamhúsáide agus Iompair Leitir Ceanainn’ (ILUTS) a raibh sé mar aidhm 
leis tograí mionsonraí iompair agus talamhúsáide a shainaithint le haghaidh fás inbhuanaithe an 
bhaile amach anseo. Áirítear sa Staidéar na straitéisí iompair tosaíochta le haghaidh roghanna 
a bhaineann le ‘modhanna inbhuanaithe’ agus ‘bóithre’ bunaithe ar an tsamhail forbartha 
iompair. Rinneadh athbhreithniú in 2019 d’fhonn a chinntiú go raibh na straitéisí agus moltaí 
fós bailí. Cinneadh go raibh siad fós bailí i ndiaidh an athbhreithnithe a dhéanamh. Ainneoin go 
bhfuil 2 bhliain as na 3 bliana tuartha a bhí sonraithe in ILUTS caite, áfach, cinneadh ag tús na 
céime ullmhúcháin de LTP gur cheart tabhairt faoi athbhreithniú níos mionsonraithe nuair a bhí 
an Dréachtphlean faofa.

15.5 URDF & Leitir Ceanainn 2040 - Straitéis Athnuachana. 
Sonraítear i gCaibidil 4 agus i gCaibidil 9 de Phlean Leitir Ceanainn cúlra agus príomhchuspóirí 
‘Plean Athnuachana 2040 Leitir Ceanainn’. Is tionscadal ilghnéitheach atá sa Straitéis a bhfuil 
sé aidhm léi athruithe áite a dhéanamh i gcroílár uirbeach Leitir Ceanainn agus ar an tslí sin 
tionchair dhearfacha a imirt ar dhobharcheantar ginearálta réigiúnach agus trasteorann Leitir 
Ceanainn. Cuimsítear san Straitéis Athnuachana béim shuntasach ar iompair agus tá an Plean 
Iompair Áitiúil agus an Straitéise Athnuachana ailínithe sa chomhthéacs seo. 

Caibidil 15 – Creat Beartais Iompar
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Caibidil 16 - 
Príomhcheisteanna & Fachtóirí Bunúsacha
Ar mhaithe le straitéis iompair éifeachtach a ullmhú, ní mór tuiscint chuimsitheach a fhorbairt 
maidir le cad iad na príomhcheisteanna/príomhfhadhbanna agus cad iad na fachtóirí 
bunúsacha a bhfuil tionchar acu ar na ceisteanna sin. 

16.1 Measúnú ar na coinníollacha reatha Tráchta, Iompair agus 
Gluaiseachta laistigh de Cheantar an Phlean:
• Socheacnamaíoch: Is é Leitir Ceanainn an príomhionad uirbeach sa chontae agus cuid

de ghréasán trasteorann tábhachtach laistigh de réigiún Mhórcheantar an Iarthuaiscirt
(Leitir Ceanainn/Doire/An Srath Bán). Bíonn go leor earnálacha agus seirbhísí ar fud an
chontae ag brath ar an mbaile, agus dá bhrí sin, tá roinnt fachtóirí straitéiseacha bunúsacha
ginearálta ábhartha do cheisteanna iompair a bhfuil tionchar acu ar Leitir Ceanainn sa lá
inniu ann.

Feidhmíonn tairseach chriticiúil an daonra i Leitir Ceanainn mar spreagthóir na feidhme
ilseirbhíse atá á tairiscint ag an mbaile. Tá Ospidéal Ollscoile Leitir Ceanainn sa bhaile, mar
aon le deiseanna suntasacha fostaíochta atá á gcur ar fáil ag, inter alia, cuideachtaí móra
teicneolaíochta míochaine agus deiseanna san earnáil oideachais tríú leibhéal atá á gcur ar
fáil ag ATU. Tá neart áiseanna miondíola sa bhaile freisin.

• Straitéiseach/Geografach: Bunaithe ar chúrsaí spásúla, ciallaíonn suíomh lárnach
geografach Leitir Ceanainn go bhfuil an baile in úsáid mar idirnasc cinn scríbe chun
rochtain a fháil ar phríomhbhealaí artaireacha traschontae agus ar aghaidh i mbeagnach
gach treo. De bhrí nach bhfuil ach droichead amháin ag trasnú na Súilí ag tairseach theas
an bhaile, caithfidh trácht ar aghaidh ón taobh thoir agus thiar taisteal tríd an mbaile chun
dul chomh fada le cinn scríbe eile sa chontae. Go straitéiseach, ní mór a chinntiú go bhfuil
an fhéidearthacht agus an inmharthanacht go mbeidh Leitir Ceanainn ag feidhmiú mar
phríomhnód do thaisteal iarnróid á gcothabháil mar chuid de chur chuige córacha iompair
maidir le hiompar agus taisteal laistigh de agus amach as an Iarthuaisceart.

• Fisiciúil/bonneagar: Tá easnaimh luaite le príomhbhealaí agus príomh-acomhail
straitéiseacha bóthair, rud a chiallaíonn nach bhfuil ar a gcumas freastal ar an méid mór
tráchta, trácht straitéiseach agus neamhstraitéiseach, a bhfuil an gréasán in úsáid acu
ag buaic-amanna comaitéireachta laethúla, laethanta saoire bainc agus le linn imeachtaí
speisialta eile. Níl formhór na bpríomh-acomhal in ann freastal ar an éileamh rud is cúis le
brú tráchta ag buaic-amanna agus éiginnteacht maidir le ham turais i modhanna iompair
innealta.

• Saintréithe spásúla an bhaile: Bhí patrún spásúil na forbartha talamhúsáide le 20 bliain
anuas mar bhonn le sraoilleáil shuntasach tithíocht fho-uirbeach agus bhonneagar na
mbóithre ag imeall an bhaile, ag tuaisceart, iarthuaisceart agus oirthuaisceart an bhaile go
príomha. Ní nach ionadh bhí sé seo mar bhonn le héileamh ar bhonneagar agus seirbhísí
sna suíomhanna seo a bhí níos measa fós mar gheall ar nádúr ardaithe na talún rud a
chiallaigh go raibh na suíomhanna cónaithe seo suite achar ar leith ó lár an bhaile agus
nach raibh na suíomhanna seo ag tacú le soghluaisteacht iompair ghníomhaigh.

• Ganntanas roghanna inbhuanaithe: Is féidir a rá gur baile é ina bhfuil úsáid á baint as
feithiclí innealta go príomha, baile a bhfuil réitigh agus bonneagar bóithre ag freastal
air, agus tá tús áite á thabhairt d’iompar innealta ar phríomhbhealaí bóthair an bhaile.
Ciallaíonn an ganntanas gréasán siúil agus rothar ar ardchaighdeán go mbíonn daoine
ag brath an iomarca ar charranna príobháideacha. Tá teaghlaigh ag brath ar charranna
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príobháideacha sna ceantair fho-uirbeacha mhóra den bhaile mar gheall ar na cúiseanna 
seo a leanas: an t-achar chuig lár an bhaile agus tá topagrafaíocht an bhaile le cur san 
áireamh freisin; ganntanas seirbhísí iompair phoiblí éifeachtacha lena n-áirítear naisc chuig 
gréasán iarnróid náisiúnta;  ganntanas gréasán siúil agus rothar ar ardchaighdeán agus na 
deacrachtaí a bheidh le sárú seans má tá bonneagar tiomnaithe dá leithéid sin le cur ar fáil 
mar gheall ar shrianta a bhaineann le leithead carrbhealaí feadh fhormhór na mbealaí seo 
agus na grádáin mhíréasúnta atá le fáil i bhformhór an bhaile.

• Iompar Poiblí: I láthair na huaire, tá seirbhís bus amháin ag freastal ar an mbaile atá á cur
ar fáil ag oibritheoir príobháideach a thairgeann bus amháin gach lá atá ag freastal ar dhá
bhealach anois is arís. Tá seans ann nach bhfuil an tseirbhís seo, mar gheall ar na huaireanta
neamhbhuaice, ag freastal ar chomaitéirí nó mic léinn agus, dá réir sin, tá gá le rogha níos
fearr d’fhonn a chinntiú go dtairgeann an t-ionad réigiúnach roghanna iompair phoiblí atá
deartha go cuí chun freastal go cuí ar riachtanais na gcónaitheoirí, cuairteoirí, mac léinn
agus comaitéirí ar fad.

Tá stáisiún bus an bhaile suite ar an taobh thoir de lár an bhaile laistigh de cúirtealáiste
Ionad Siopadóireachta Leitir Ceanainn agus den charrchlós in aice láimhe, agus is anseo
atá mol Bhus Éireann do sheirbhísí iompair contae agus idirchontae busanna poiblí agus
cóistí. I láthair na huaire, níl na saoráidí ar fáil ag an stáisiún seo chun freastal ar roghanna
idir córacha iompair. Tá a gcuid seirbhísí contae agus idirchontae á cur ar fáil ag roinnt
oibritheoirí príobháideacha bus ag suíomhanna sráide éagsúla ar fud an bhaile i láthair na
huaire. Tá sé riachtanach a leithéid sin de mhol iompair a fhorbairt i lár an bhaile ionas gur
féidir nascacht agus inrochtaineacht an bhaile a fhorbairt amach anseo.

• Spásanna páirceála le haghaidh carranna: I láthair na huaire, tá neart spásanna páirceála
ísealchostais/saor on aisce agus áisiúil ár fáil, go háirithe laistigh de agus ag imeall lár an
bhaile.
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Caibidil 17 - 
Comhairliúchán Poiblí Réamhdhréachta 

‘Bhí an úsáid a bhí á baint ag ceantar Chomhthionól Réigiún an 
Tuaiscirt agus an Iarthair as modhanna iompair inbhuanaithe 
cothrom le 21.3%, sin beagnach 8% níos lú ná meánfhigiúr an 

stáit in 2016’
(Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Gheilleagrach Chomhthionól Réigiún an 

Tuaiscirt agus an Iarthair (RSES), 2020.)

17.1 Torthaí Comhchoiteanna an Chomhairliúcháin Phoiblí:
Le trí bliana anuas, tá roinnt cleachtaí aonair comhairliúcháin phoiblí curtha i gcrích i Leitir 
Ceanainn. Ainneoin gur tionscnaíodh iad le haghaidh cuspóirí sonracha ar leith atá mínithe 
thíos, tá na torthaí ar fad ábhartha chun cabhrú le agus bonn eolais a sholáthar don Phlean 
seo sa mhéid is go sainaithnítear iontu ábhair atá ag déanamh imní don phobal agus do 
lucht cónaithe an bhaile. Soláthrófar achoimre de na ceisteanna coitianta ag deireadh gach 
rannóige.

Figiúr 17.1 Meitheamh 2018 – Comhairliúchán Poiblí Réamhdhréachta Reachtúil maidir le Plean Áitiúil 
Leitir Ceanainn.

Reáchtáladh roinnt imeachtaí comhairliúcháin phoiblí trí cheardlanna agus suirbhéanna 
a d’eagraigh an earnáil, agus fáiltíodh roimh aighneachtaí i scríbhinn freisin. Tiomsaíodh 
agus grúpáladh na torthaí de réir naoi bpríomhthéama. Mar is léir, tá tagairt déanta 
do  ‘Taisteal gníomhach’, ‘Gluaiseacht inbhuanaithe’ agus ‘Iompar’ ’ i 4 gcolún as na 9 
bpríomhcholún i bhFigiúr 17.2 thíos:
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Figiúr 17.2 Príomhcholúin

Tá tuilleadh fianaise fós maidir leis seo le fáil i dtorthaí an tsuirbhé ar líne faoi lár an bhaile a 
cuireadh i gcrích mar chuid den phróiseas céanna i mBealtaine 2018, inar thug breis is leath 
de na freagróirí le fios, le linn gnáthchuairte ar lár an bhaile, go raibh ‘seans maith’ ann go 
dtabharfaidís cuairt ar níos mó ná cuid amháin den bhaile, agus thug 76% de na daoine seo le 
fios gurb é an carr an príomh-mhodh iompair a úsáideann siad i lár an bhaile. Sainaithníodh siúl 
mar an dara modh iompair is coitianta (22%) agus ina dhiaidh sin ar an liosta bhí tacsaí (1%), bus 
(0.5%) agus rothar (0.5%). Shíl 52% de na freagróirí go bhfuil gá le feabhsuithe inrochtaineachta 
i lár an bhaile seachas in áit ar bith eile faoi láthair lena n-áirítear iompar poiblí, siúl, rothaíocht, 
glasbhealaí, áirithiú do choisithe, bainistíocht tráchta agus nascálacha bóthair. 

17.1.1: Comhairliúchán Poiblí Réamhdhréachta maidir leis an bPlean Iompair Áitiúil:

Reáchtáladh comhairliúchán réamhdhreachta i 
rith chéim thosaigh an taighde bhonnlíne a bhain 
le próiseas ullmhúcháin an LTP seo. Rinneadh an 
cleachtadh comhairliúcháin seo ar líne trí úsáid a 
bhaint as ardán Survey Monkey thar thréimhse trí 
seachtaine ar tháinig deireadh léi ar an Aoine, an 
16 Deireadh Fómhair, 2020. Léiríodh neart spéise 
sa suirbhé agus fuarthas 533 suirbhé comhlánaithe.  
(féach AguisínE).

Is ionann an fhaisnéis seo a leanas agus na pointí suntasacha a d’eascair as na freagairtí ar 
an gcomhairliúchán:

• Tá tús áite á thabhairt ag freagróirí d’iompar innealta le haghaidh fhormhór na dturas
chuig an mbaile le haghaidh cúiseanna éagsúla turais agus cinn scríbe difriúla.

• Tá modhanna soghluaisteachta inbhuanaithe i measc na dtrí fhoirmeacha iompair is ísle.
• Bhí sé mar aidhm leis na ceisteanna eolas a lorg faoin gcuid den bhaile arbh as do na

freagróirí, cinn scríbe na bhfreagróirí agus an modh iompair.

Mar shampla, as measc 46% de fhreagróirí arb é a n-áit oibre an ceann scríbe:

• d’úsáid 86% an carr chun dul chomh fada lena gceann scríbe; agus
• comaitéirí a bhí ag taisteal ó lasmuigh Leitir Ceanainn ba ea 36% díobh seo.
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• Seo a leanas na príomhphointí a bhaineann leis an suirbhé:

> Is é an carr an príomh-mhodh iompair chuig agus laistigh den bhaile.
> Is iad cinn scríbe oibre a bhaint amach an phríomhchúis atá le formhór na

dturas.
> Tá formhór na gcoisithe, rothaithe agus tiománaithe den tuairim nach bhfuil

an baile ag freastal go cuí ar úsáideoirí.
> Ní mhéadófar an Taisteal Gníomhach ach amháin má bhíonn bonneagar

tiomnaithe ar fáil.
> Tá forbairt Mol iompair réigiúnaigh ‘Fíorthábhachtach’.
> Cuirtear in iúl go bhfuil scéimeanna bóthair straitéiseacha agus

príomhbhonneagar ’Fíorthábhachtach’.

17.1.2: Straitéis Athnuachana 2040 Leitir Ceanainn

Tionscnaíodh suirbhé comhairliúcháin phoiblí ar líne mar chuid den chéad chéim de 
‘Straitéis Athnuachana 2040 Leitir Ceanainn’ i rith mhí an Mhárta, 2021. Fuarthas 810 
aighneacht ar fad i ndiaidh an tsuirbhé agus an chomhairliúcháin phoiblí a rinneadh mar 
chuid de roinnt ceardlann théamach. Ba é an aidhm a bhí leis na ceisteanna a fiafraíodh 
sonraí ginearálta agus suntasacha a bhailiú maidir leis na ceisteanna ardleibhéil a bhfuil 
tionchar acu ar an mbaile agus ar an bpobal. Ansin dhírigh tuilleadh ceisteanna a fiafraíodh 
ina dhiaidh sin ar na príomhcheisteanna áitiúla ar shíl an pobal ba cheart a bhreithniú agus 
díriú orthu mar chuid den Straitéis Athnuachana do lár an bhaile. 

Caibidil 17 - Comhairliúchán Poiblí Réamhdhréachta 
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Tharraing torthaí an phróisis seo aird na príomhábhair imní dar leis an bpobal agus bhí 
béim ar leith á leagan ar chúrsaí iompair. Nuair a fiafraíodh díobh 3 rud nár thaitin leo faoin 
mbaile a shonrú, ba léir ó na torthaí gur bhain 2 rud as measc na 3 rud nár thaitin le daoine 
a bhí ag barr an liosta le cúrsaí iompair, eadhon:

• Trácht agus Brú Tráchta; agus
• Lár Baile Dínasctha a chiallaíonn nach bhfuil an áit oiriúnach do choisithe nó do rothaithe.

Nuair a fiafraíodh de dhaoine na príomhthosaíochtaí do thodhchaí an bhaile a shainaithint, ba 
léir gur rangaithe an pobal na nithe seo a leanas i measc na 7 gcatagóir ag barr an liosta:

• Taisteal Coisithe agus Gníomhach,
• Feabhsuithe ar an mbonneagar bóthair; agus
• Iompar poiblí níos fearr

17.2 Tátail an Chomhairliúcháin Phoiblí: 

Is fianaise iad na torthaí comhchoiteanna ón trí chleachtadh comhairliúcháin phoiblí gur 
féidir téamaí coiteanna iompair a achoimriú mar seo a leanas:

> Gá sainaitheanta le haghaidh bonneagar tiomnaithe inbhuanaithe agus
taistil ghníomhaigh siúil agus rothar a nascann lár bailte atá inrochtana;

> Príomhthionscadail straitéiseacha tosaíochta bhonneagair a bhfuil sé mar
aidhm leo díriú ar rochtain ar an mbaile agus ar bhrú tráchta ag buaic-
amanna

> Baineann fíorthábhacht le mol ilchóracha iompair, a mbainfidh tábhacht
réigiúnach leis, a fhorbairt don bhaile.

> Tá gá le minicíocht, seirbhís agus tairiscint iompair phoiblí a fheabhsú agus
aird ar leith a thabhairt ar sheirbhís Bus sa Bhaile.
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Caibidil 18 - 
Dúshláin agus Tosaíochtaí 
Tacaíonn beartas pleanála náisiúnta agus réigiúnach le dlúthfhás chun dlúthbhailte inchónaithe 
a éascú agus tacú leo áit ar féidir formhór na gceann scríbe agus na seirbhísí a rochtain go 
héasca trí bhonneagar inbhuanaithe agus / nó taistil ghníomhaigh go hinmhianaithe. 

Is rogha inbhuanaithe é siúl agus rothaíocht mar aon le modh iompair phoiblí éifeachtach 
ísealchostais. Glactar leis go coitianta go bhféadfadh buntáistí lánbhrí fadtéarmacha a bheith 
ag baint le taisteal gníomhach a rachaidh chun tairbhe beocht comharsanachtaí áitiúla, sláinte 
agus folláine shóisialta an daonra áitiúil, agus caighdeán na haeráide agus an chomhshaoil 
amach anseo. D’fhéadfadh go mbeadh roghanna mar bhonn le spleáchas laghdaithe ar 
charranna, costais iompair laghdaithe agus i bhfianaise na socruithe cumaisc cianoibre, níos 
lú ama caite ag taisteal. D’ainneoin, mar a luadh roimhe seo sa doiciméad seo, ní mór tús áite 
a thabhairt sa Phlean seo do réiteach dúshlán bunúsach freisin a bhaineann le heaspaí sa 
ghréasán bóithre straitéiseacha. 

18.1 Anailís SWOT
Is féidir anailís SWOT ardleibhéil i bhFigiúr 18.1 thíos, de na caibidlí anailíse roimhe seo a 
achoimriú mar seo a leanas: 

Fig 18.1 SWOT Analysis:

ANAILÍS SWOT AR LEITIR CEANAINN

LÁIDREACHTAÍ LAIGÍ

1. Bonn daonra mór agus meastar go
mbeidh an daonra ag fás amach anseo.

2. Tionscada(i)l bóthar straitéiseach atá
pleanáilte.

3. Príomhsholáthraí seirbhíse i
gcomhthéacs roinnt feidhmeanna:
Bonn Fostaíochta, Sláinte, Oideachas
agus Miondíol.

4. Príomhshráid thraidisiúnta mhealltach
lena n-áirítear ceathrú na hArdeaglaise
agus saoráidí miondíola éagsúla.

1. Baile ina bhfuil tús áite á thabhairt
d’fheithiclí, a bhfuil réitigh agus
bonneagar bóthar go príomha ag
freastal air.

2. Ní thacaíonn córas tráchta lár an
bhaile leis an mbonneagar siúil, rothar.

3. Níl an tseirbhís iompair phoiblí atá á
cur ar fáil sa bhaile oiriúnach.

4. Ganntanas roghanna taistil
ghníomhaigh i lár an bhaile agus sa
cheantar mórthimpeall.

5. Forbairt chónaithe lonnaithe i
gceantair ardaithe agus sraoilleáilte
lasmuigh de cheantair i lár an bhaile.



82 Comhairle Contae Dhún na nGall 

SWOT

DEISEANNA BAGAIRTÍ

1. Úsáid éifeachtach a bhaint as pleanála
talamhúsáide agus iompair ar mhaithe
le rochtain agus soghluaisteacht.

2. Tá straitéis athnuachana á hullmhú do
lár an bhaile i láthair na huaire.

3. Mol Iompair Réigiúnach a fhorbairt
mar phointe iompair ilchuspóra
amháin.

4. Deiseanna a chruthú le haghaidh
inrochtaineacht agus nascacht
fheabhsaithe chun soghluaisteacht
inbhuanaithe a spreagadh.

1. Ganntanas roghanna maoinithe amach
anseo.

2. Cruthóidh tionscadail bóthair
straitéiseacha spéis i mbreis taistil
innealta.

3. Is bacainn í an topagrafaíocht ar fud
an bhaile do thuilleadh coisithe agus
rothaithe a spreagadh.

Tábla 18.1 - Achoimre ar Phríomhcheisteanna / Príomhdhúshláin:

1. Ceannas na forbartha/na bhforbairtí atá ag brath ar charranna.
2. Brú tráchta ar na bóithre ar fud an bhaile go háirithe ag buaic-amanna.
3. Ganntanas roghanna malartacha iompair inbhuanaithe.
4. Patrúin talamhúsáide a spreagann carranna a úsáid.
5. Easpa inrochtaineachta ar fud an bhaile.
6. Comharsanachtaí dúnta nach féidir inrochtaineacht orthu a fheabhsú.

Tábla 18.2 - Achoimre ar Phríomhthosaíochtaí

1.
Infheistíocht i mbonneagar Taistil Ghníomhaigh trí cholúin éagsúla na scéimeanna 
Taistil Ghníomhaigh atá sonraithe i gCaibidil 19 agus léirithe ar Mhapa 19.2 thíos 
a fhorbairt.

2.
Comhoibriú leanúnach leis an NTA chun plean forbartha gréasán bealaí a fhorbairt 
chun iompar poiblí a sholáthar laistigh den bhaile.

3.
Tacú go leanúnach le forbairt scéimeanna straitéiseacha ailínithe agus forbartha 
bóthair amach anseo ar imeall an bhaile.

4.
Tacú go leanúnach le forbairt Straitéis Athnuachana ‘Leitir Ceanainn 2040’ 
agus aird ar leith a thabhairt ar shainaithint agus ar fhorbairt an Mhoil iompair 
réigiúnaigh, Nasc Glas Leitir Ceanainn agus idirghabhálacha laistigh de lár an 
bhaile ar mhaithe le nascacht éifeachtach a sholáthar leis na scéimeanna taistil 
ghníomhaigh eile atá sainaitheanta i dTábla19.1. ( Caibidil 19).

Cuimsítear i bPlean Leitir Ceanainn agus sa Phlean Iompair Áitiúil uaillmhianta a bhfuil sé mar 
aidhm leo déileáil leis an saincheisteanna agus tosaíochtaí thuasluaite:
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Figiúr: 18.1 Uaillmhianta LAP & LTP
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Caibidil 19 - 
An Straitéis Taistil Ghníomhaigh 

19.1 Comhthéacs 

Tá an bonneagar ‘Taisteal gníomhach’ deartha go sonrach chun bealaí sábháilte, áisiúla 
agus mealltacha a chruthú chun gníomhaíochtaí mar sin a spreagadh agus chun buntáiste 
iomaíoch a chinntiú i gcomparáid le húsáid carranna príobháideacha. Sainaithníodh i gCaibidil 
15 tacaíocht láidir beartais, náisiúnta agus réigiúnach, d’fhorbairt shuntasach saoráidí taistil 
ghníomhaigh go ginearálta agus, chomh fada is a bhaineann le RSES, i Leitir Ceanainn go 
ginearálta. Tagraíodh i gCaibidil 16 do cheannas an chairr agus don bhonneagar mí-oiriúnach 
taistil ghníomhaigh agus do leibhéil ísle siúil agus rothaíochta i Leitir Ceanainn. Ar deireadh, 
tugtar le fios i dtorthaí na gcomhairliúchán poiblí a pléadh i gCaibidil 17 gur bhreá leis an 
bpobal dá mbeadh saoráidí feabhsaithe iompair ghníomhaigh ar fáil.  

Tá tús curtha cheana féin le roinnt tionscadal atá dírithe go sonrach ar thaisteal gníomhach, 
nó a gcuimsítear saoráidí taistil ghníomhaigh iontu mar chuid de thionscadal níos ginearálta, i 
Leitir Ceanainn nó sa bhaile agus ina phurláin. Áirítear ina measc:

• Tionscadal Feabhais Sábháilteacht ar Bhóithre Four Lane Road (obair thógála ar bun);
• Nasc Glas Leitir Ceanainn (Ag leanúint ar aghaidh ó Chéim 1

go dtí an obair thógála ag an láithreán i Ráithe 2 2022);
• Tionscadal Feabhais Bhealach Tosaíochta TEN-T, Dún na

nGall (an próiseas pleanála reachtúil á chur i gcrích);
• Tionscadal Ghréasán an Deiscirt (céim thosaigh an

mheasúnaithe straitéisigh deartha agus pleanála);
• Bealach na Súilí (tá obair mhór déanta ag grúpa pobail

áitiúil ar an tionscadal seo le blianta beaga anuas, agus tá
aitheantas tugtha ag Comhairle Contae Dhún na nGall don
obair seo); agus

• Glasbhealach Ailt an Chorráin-Leitir Ceanainn.
• scéimeanna taistil ghníomhaigh éagsúla sa bhaile agus

mórthimpeall an bhaile a bhfuil maoiniú chun críche deartha
ar fáil lena n-aghaidh faoi láthair.

Tá na tionscadail seo cuimsithe sa Straitéis seo agus tá siad in 
úsáid mar bhonnlíne a d’fhéadfadh cabhrú le riachtanais agus 
deiseanna breise a shainaithint. 

19.2 Forbairt Straitéise 
Cuimsítear sa Straitéis seo roinnt cuspóirí idirghaolmhara, lena 
n-áirítear sainaithint roghanna malartacha taistil ghníomhaigh
seachas an carr; an nasc atá ag pobail lena chéile agus le
réimsí tábhachtacha fostaíochta, gnó agus/nó áineasa in aice
láimhe; agus cruthú nasc inrochtaineachta laistigh de phobail a
spreagann turas taistil ghníomhaigh níos giorra seachas turais níos
timpeallaí i gcarranna.  Ar aon dul leis an tráchtaireacht in RSES,
sainaithníodh ‘príomhphointí tosaigh’ agus ‘príomhchinn scríbe’
mar thúsphointe. Sainaithnítear i Mapa 1.9 thíos phríomhphointí
tosaigh láidre cónaithe in iarthuaisceart, tuaisceart, oirthuaisceart,
oirthear, iardheisceart agus iarthar an bhaile (is ionann an líon
sainaitheanta san Fhigiúr agus an líon teaghlach atá le fáil i ngach
ceantar). Chomh maith leis sin, sainaithnítear príomhghnéithe
suntais sa bhaile lena n-áirítear lár an bhaile; Páirc Ghnó IDA agus
a purláin; Ospidéal na hOllscoile; ATU; na cúig scoil ar Bhóthar an
Choláiste; agus na háiseanna áineasa/fóillíochta in iarthar an bhaile
lena n-áirítear Páirc Uí Dhónaill, Ionad Fóillíochta Aura agus Páirc
Bhaile Mhic Comhghaill.
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Mapa 19.1: Príomhphointí Tosaigh/Díol Suntais 

I ndiaidh na bpríomhphointí tosaigh agus ceann scríbe a shainaithint, scrúdaíodh na 
deiseanna a bhaineann le naisc a bhunú. Tá léargas le fáil ar Mhapa 19.2 thíos ar na deiseanna 
sainaitheanta chun na naisc a bhunú agus inrochtaineacht a fheabhsú mar atá sonraithe thuas. 
Seo a leanas an t-ordlathas atá luaite leis an ngréasán:

• Tionscadail straitéiseacha (cosúil le tionscadal TEN-T; Tionscadal Sábháilteachta ar
Bhóithre Four Lane Road; agus Tionscadal Ghréasán an Deiscirt);

• Bealaí idirnasctha beartaithe ina gcuimsítear Scéimeanna Taistil Ghníomhaigh atá
dírithe ar rothaíocht agus siúl; agus

• Scéimeanna inrochtaineachta áitiúla.
• Páirceanna, siúlbhealaí agus ríocht phoiblí atá forbartha cheana féin agus a

fhorbrófar amach anseo.

Tá Mapa 19.2 thuas agus Tábla 19.1 thíos ag comhfhreagairt dá chéile agus leis an líon daoine 
atá luaite le Scéim taistil ghníomhaigh aonair.
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Chapter 19  - Active Travel Strategy

Comhairle Contae Dhún na nGall 

Map 19.2: Active Travel Indicative Proposals Overview 
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Tábla 19.1: Tiomsú na Scéimeanna Taistil Ghníomhaigh Sainaitheanta:

Uimhir na Scéime Taistil 
Ghníomhaigh (AT) 

Location

AT.1 High Road

AT.2 Bóthar Ghleann Chartha

AT.3 Bóthar Chúil an Gaoithe

AT.4 An Cuarbhóthar

AT.5 Bóthar Chill Mhic Réanáin/De Valera/Gort Lao

AT.6 Bóthar Bhaile Raithin/Bóthar Ghort Lao/Bóthar Old Farm

AT.7 Baile Mhic Comhghaill & An Seanbhaile.

AT.8 Bóthar an Chlochair (ón gCuarbhóthar chuig an acomhal le 
hardán Bhaile Mhic Comhghaill

AT.9 Port Road

AT.10 Bóthar an Phiarsaigh

AT.11 Bóthar Neil T Blaney

AT.12 Long Lane chuig Bóthar Chill Mhic Réanáin trí Choláiste an 
Aragail. 

AT.13 Long Lane – Windyhall/ Coláiste an Aragail

AT.14 Long Lane go dtí Páirc Fhaiche an Aonaigh, go dtí feirm Paddy 
Kelly  agus Gleann Chartha.

AT.16 Nasc ó sheansuíomh Oatfield go dtí High Road

AT.17 Nasc ó Bhóthar Ráth Mealtain go dtí ATU agus chomh fada le 
Port Road

AT.18 Nasc trí thalamh oscailte ó ionad siopadóireachta Tesco go dtí 
Bóthar De Valera

AT.20 Nasc ó Pháirc Choill an Ghleanna go dtí Bóthar na Líne Nua

AT.21 Lios Naíonán san Iardheisceart ag nascadh le tailte Fostaíochta 
agus leis Bóthar na Páirce Gnó.

Tá gach scéim sainaitheanta i dTábla 19.1 thuas san áireamh sa Straitéis Taistil Ghníomhaigh 
agus rinneadh iad a mheas mar chuid de phróiseas Creat Anailíse Ilchritéir (MCAF) ar mhaithe 
le bonn fianaise ardleibhéil a chur ar fáil d’fhorbairt aon chineál scéime/scéimeanna dá 
leithéid. Tá na sonraí ar fad a bhaineann leis na measúnuithe seo le fáil in AguisínD. Beidh gá 
le tuilleadh mionanailíse agus dearaidh nuair a bheidh na tionscadail á bhforbairt. Rinneadh na 
scéimeanna ar fad a mheas de réir na gcritéar seo a leanas: Inrochtaineacht, Inoiriúnaitheacht, 
Mealltacht, Comhleanúnachas, Compord, Inseachadtacht, Neamhbhailbhe, Sábháilteacht, 
Socheacnamaíoch agus rátáladh iad dá réir sin. 

Díol suntais is ea go bhfuil 8 gcinn de na scéimeanna seo sainaitheanta le déanaí mar 
scéimeanna ar gá do Chomhairle Contae Dhún na nGall tuilleadh oibre dearaidh a dhéanamh 
orthu trí úsáid a bhaint as maoiniú ‘NTA do Thaisteal Gníomhach’ a bronnadh i rith 2020/21. 
D’fhéadfadh an Scéim Taistil Ghníomhaigh, Uimhir 8, ar Bhóthar an Chlochair, cur leis an obair 
atá á déanamh ag Clár na Scoileanna Glasa sa chomharsanacht seo agus le scéim Chuid 8 atá 
le cur i gcrích ag Comhairle Contae Dhún na nGall. 

Caibidil 19 - An Straitéis Taistil Ghníomhaigh 
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Figiúr 19.1: Pobail a Nascadh

19.3 Measúnuithe Ceantair 
Sa rannóg agus sna figiúirí seo scrúdaítear gach limistéar sonrach den bhaile agus déantar 
measúnú ar an ngréasán atá beartaithe le gach limistéar agus conas a bhféadfaí na bealaí atá 
ar fáil iontu a úsáid chun naisc a bhunú. 

Tá léargas iomlánaíoch le fáil sna hailt agus sna léaráidí seo a leanas ar chuspóirí agus 
uaillmhian chomhchoiteann na scéimeanna agus glactar leo mar chuid den mheascán níos 
ginearálta de roghanna modhanna inbhuanaithe atá ar fáil i limistéir dhifriúla den bhaile. Ba 
cheart a thabhairt faoi deara gur tiomsaíodh na scéimeanna seo i gcomhpháirt leis an obair 
leanúnach a bhaineann le Taisteal Gníomhach arb ionann í agus gné shuntasach de chlár oibre 
reatha Stiúrthóireacht na mBóithre, agus trí chomhoibriú leanúnach leis an roinn/leis na ranna 
sin. Níl an liosta thíos uileghabhálach agus tráth scríofa na scéimeanna bhí na scéimeanna faoi 
réir tuilleadh forbartha, cuireadh ábhar breise san áireamh agus rinneadh eagarthóireacht.

Tá limistéir dhifriúla an bhaile grúpáilte mar seo a leanas: Iarthuaisceart, Tuaisceart/
Oirthuaisceart, Oirthear Láir, Deisceart, Iarthar agus Lár an Bhaile. 
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Figiúr 19.2 – Taisteal Gníomhach: Measúnú Cheantar an Iarthuaiscirt

Forléargas: 

Cuimsítear sa limistéar seo den bhaile comharsanachtaí ard-daonra agus fadbhunaithe 
cónaitheach, Gleann Chartha Gaelach agus Gleann Chartha Albanach, a bhfuil Bóthar na 
Gráinsí, Bóthar Ghleann Chartha agus Bóthar Doctor Mcginley ag freastal orthu.  Tá breis is 
3,000 áitreabh cónaithe le fáil sa limistéar seo agus glactar leis, dá réir sin, mar ghineadóir 
suntasach pointí tosaigh agus turas. Ní haon ionadh é sin mar gheall ar na pointí seo a leanas: 

• an airde i gcoibhneas le lár an bhaile;

• an fad ó lár an bhaile agus fiú i gcás cónaitheoirí sna codanna láir agus uachtair, ó
taitneamhachtaí in agus mórthimpeall ar Pháirc Bhaile na Bó, scoileanna áitiúla ar
Bhóthar an Chlochair, Ospidéal Ollscoile Leitir Ceanainn (LUH), Páirc Bhaile Bernard Mc
Glinchey;

• Saoráidí taistil ghníomhaigh nach bhfuil oiriúnach, lena n-áirítear gantannas
‘gnáthchosán’ feadh stráicí de Bhóthar Ghleann Chartha.

Sainaithníodh i dtorthaí an réamhdhréachta comhairliúcháin phoiblí spéis ar leith sa taisteal 
gníomhach sa cheantar seo, faoi réir bonneagar tiomnaithe a fhorbairt do shiúl agus rothaíocht 
agus thug 58% den phobal le fios go mbeadh níos mó fonn orthu siúl nó rothaíocht 

Príomhchuspóirí/Réasúnaíocht:

1) Nascacht taistil ghníomhaigh a fheabhsú idir príomhlimistéir chónaithe in
iarthuaisceart an bhaile agus idir na saoráidí agus seirbhísí ar an gCuarbhóthar, agus
ag an Ospidéal agus ag Páirc Bhaile Bernard McGlinchey.

2) Chun nascacht a éascú idir Gleann Cartha agus Windyhall/fostóirí suntasacha in aice
láimhe ar Bhóthar na Páirce Gnó.
(Tá tús áite á thabhairt freisin don cheantar seo a nascadh leis an mbraisle scoileanna ar Bhóthar an
Choláiste. Tá tograí le haghaidh Bhóthar an Choláiste le fáil sa rannóg faoi Iarthar an Bhaile thíos).

Scéimeanna Taistil Ghníomhaigh (AT) laistigh den Cheantar seo (féach Mapa 19.2)
Tag. an 
Mhapa

Teideal Tuairimí (más gá)

AT.2 Bóthar Ghleann Chartha

AT.3. Windyhall Road Trácht feithiclí a bhaint de réimse d’acomhal thuaidh 
Long Lane soir i dtreo Mountain Top Road chun conair 
áineasa do choisithe a chruthú a bheidh in úsáid díreach 
le haghaidh turas neamhinnealta (glacfar le cónaitheoirí 
áitiúla mar eisceacht). 

(AT.3) Bóthar Faoisimh an Tuaiscirt Sainaithnítear sa Mhapa Criosaithe Bheartaithe Bóthar 
Faoisimh an Tuaiscirt, a fhorbrófar amach anseo, le 
conair choimeádta ar leataobh ón trácht ó acomhal 
Windyhall Road/Bhóthar Chill Mhic Réanáin siar. 
Cuimseofar bearta taistil ghníomhaigh sa scéim seo i 
dteannta le AT3 thuas.

Caibidil 19 - An Straitéis Taistil Ghníomhaigh 
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AT. 4 An Cuarbhóthar Tá 8 lána, a chasann ar dheis agus ar chlé ar an mbóthar 
seo faoi láthair. Scrúdófar in aon fhorbairt scéime 
mionsonraithe an fhéidearthacht a bhaineann leis na 
lánaí casta a bhaint agus an débhealach a chúngú chun 
na saoráidí taistil ghníomhaigh atá ar fáil cheana féin a 
fheabhsú. 

AT.13&14 Gleann Cartha go dtí Long 
Lane agus Windyhall

Nascacht thaobhach a sholáthar idir Gleann Cartha agus 
Windyhall agus fostóirí in aice láimhe. Tá tagairt déanta dó 
seo i mBeartas LK-OPP-9 agus i Rannóg 10.6(6) freisin.

Figiúr 19. 3 – Taisteal Gníomhach: Measúnú an Cheantair Thuaidh/an Oirthuaiscirt

Forléargas: 

Áirítear sa chuid seo den bhaile na ceantair chónaithe atá lonnaithe ag: 

(1.) an dá thaobh de Mountain Top Road ag Carnamuggagh; agus 

(2.) Lisnennan. 

Tá Páirc Ghnó IDA agus fostóirí eile lonnaithe anseo freisin. Moltar sa Phlean tuilleadh forbartha 
suntasaí a dhéanamh sa cheantar seo ar Láithreán Deise 12 agus ar champas beartaithe ATU 
cóngarach don Pháirc Ghnó.

Bhí forbairt tuilleadh deiseanna suntasacha fostaíochta le deich mbliana anuas sa Pháirc Ghnó 
agus oscailt Bhóthair na Páirce Gnó nua mar bhonn le líon ard turas comaitéireachta isteach agus 
amach as an gceantar seo den bhaile (2,860 turas isteach chuig an mbaile gach lá, agus 7,500 
turas ar aghaidh, CSO 2016). Is carranna príobháideacha atá i mbun na dturas seo go príomha, 
i rith buaicuaireanta na maidine agus an tráthnóna. Tá eolas maidir leis na modhanna iompair le 
fáil i bhfigiúr ? thíos.

Príomhchuspóirí/Réasúnaíocht:

1) Nascacht taistil ghníomhaigh idir Mountain Top Road/Carnamuggagh agus Lisnennan a fheabhsú.
2) Nascacht idir ceantar Pháirc Gnó IDA agus na ceantair forbartha díreach trasna ó Bhóthar Pháirc Gnó an

N56 a fheabhsú.

Scéimeanna Taistil Ghníomhaigh (AT) laistigh den Cheantar seo (féach Mapa 19.2): 

Tag. an 
Mhapa

Ainm Tuairimí (Más Gá)

n/a Carnamuggagh go dtí 
Lisnennan

Meastar go mbeidh forbróir freagrach as an tionscadal seo. Féach ar 
Bheartas LK-OPP-12.

n/a An N56 ag trasnú idir ceantar 
ginearálta Bhóthar Pháirc 
Ghnó an IDA agus na tailte 
forbartha ar an taobh thall. 

Meastar go mbeidh forbróir freagrach as an tionscadal seo. Féach ar 
Bheartas LK-OPP-12.
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Figiúr 19.4 – Taisteal Gníomhach: Measúnú ar Lár an Bhaile Thoir

Forléargas: 

Cuimsítear sa limistéar seo den bhaile na hartairí tábhachtacha bóthair seo a leanas - Old 
Farm Road, Bóthar Ráth Mealtain agus Bóthar Ghort Lao. Cruthaíonn Old Farm Road 
nascacht idir ATU agus na fostóirí atá lonnaithe ar Bhóthar na Páirce Gnó, agus is naisc 
thábhachtacha le lár an bhaile iad an dá bhóthar sin.

Chomh maith leis sin, tá an ceantar seo ag freastal ar roinnt scoileanna, eadhon: An 
Gaelscoil, College Farm Road; Ag Foghlaim Le Chéile, Bóthar Chill Tuaidh; agus Scoil 
Náisiúnta Bhaile Raithin, Bóthar Ráth Mealtain. Mar a léirítear thíos, tá 79% de na turais 
a dhéantar sa cheantar seo á dhéanamh i gcarr príobháideach, tá 19% ag siúl, 8.2% ag 
rothaíocht agus tá 0% den phobal ag baint úsáide as iompar poiblí. Tá ráta siúil níos 
airde le tabhairt faoi deara sa cheantar seo mar gheall ar shuíomh ATU agus na ceantair 
chónaithe in aice láimhe a bhfuil mic léinn ina gcónaí iontu. Is comhartha dearfach é sin 
don todhchaí ó tharla gur thug 58% de fhreagróirí réamhshuirbhé le fios go mbeadh 
níos mó foinn orthu siúl nó rothaíocht dá mbeadh bonneagar tiomnaithe siúil agus 
rothaíochta ar fáil sa bhaile.  

Car, 270, 
79%

Bus, 0, 0%

Cycle, 8, 2%

Walk, 64, 
19%

Modal share of journeys made for work 
to the Ramelton Road and LYIT area from 

within Letterkenny (CSO, 2016).

Príomhchuspóirí/Réasúnaíocht:

1) Nascacht idir an ceantar seo agus Páirc Ghnó IDA/Campas Beartaithe ATU agus Gaelscoil Ailigh a
fheabhsú.

2) Nascacht a sholáthar idir Bóthar Chill Tuaidh agus Bóthar Ráth Mealtain.

Scéimeanna Taistil Ghníomhaigh (AT) laistigh den Cheantar seo (féach Mapa 19.2): 

Tag. an 
Mhapa

Ainm Tuairimí (Más Gá)

A.T 6 Bóthar Bhaile Raithin/Bóthar 
Ghort Lao/Bóthar Old Farm

Tá dúshláin shuntasacha le sárú ag an tionscadal seo mar gheall ar 
charachtar cónaithe bunaithe agus ar leithead teoranta na mbóithre.

AT. 7 Bóthar Chill Mhic Réanáin/
Bóthar De Valera/Bóthar 
Ghort Lae

Bealach ar leataobh ón tráchta le haghaidh naisc/nasc siúil, 
rothaíochta agus inrochtaineachta a úsáideann Páirc Bhaile 
Bernard Mc Glinchey ó Bhóthar Chill Mhic Réanáin go dtí an taobh 
thiar, chun nasc a chruthú le deisceart Bhóthar De Valera, lena 
n-áirítear nasc inrochtaineachta breise ó thaobh thoir na Páirce
chomh fada le ceantar Ghort Lao. Féach ar Bheartas LK-OPP-1.

AT. 21 Bóthar Chill Tuaidh go Bóthar 
Ráth Mealtain

Soláthraíonn an deis forbartha sainaitheanta ar an Mapa 
Criosaithe mar Láithreán PR1 deis chun nascacht idir an dá 
cheantar seo a fhorbairt.

Caibidil 19 - An Straitéis Taistil Ghníomhaigh 
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Figiúr 19.5 – Taisteal Gníomhach: Measúnú an Cheantair Thoir

Forléargas:  Is ceantar tráchtála tríd is tríd é seo, agus tá roinnt mhaith gnóthaí lonnaithe 
gar do Four Lane Road, Bóthar an Droma Mhóir. Cuimseofar an ceantar seo i dtionscadal 
TEN-T. Tá obair á déanamh ar Scéim Feabhais um Shábháilteacht ar Bhóithre an N56 - 
Four Lane Road, i láthair na huaire.   

Príomhchuspóirí/Réasúnaíocht: An oiread tairbhe agus is féidir a bhaint as na deiseanna 
a bhaineann leis na príomhthionscadail straitéiseacha thuasluaite ar mhaithe le saoráidí 
tiomnaithe taistil ghníomhaigh a sholáthar. Freastalóidh na saoráidí seo ar an líon mór 
fostaithe sa cheantar, mar aon leis na pobail chónaithe níos lú sa cheantar. Soláthróidh 
siad naisc láidre taistil ghníomhaigh idir oirthear an bhaile agus: a. lár an bhaile; agus 
b. ceantar Bhaile Raithin/Chill Tuaidh. Is léir ón méid atá tugtha faoi deara i gceantair
eile go dtacóidh siad le taisteal gníomhach áineasa freisin mar thoradh ar an mbealach
‘lúbtha’ a chruthófar.
Scéimeanna Taistil Ghníomhaigh (AT) laistigh den Cheantar seo (féach Mapa 19.2):

Tag. an 
Mhapa

Ainm Tuairimí (Más Gá)

n/a Scéim Feabhais um 
Shábháilteacht ar Bhóithre 
an N56 - Four Lane Road

Ar bun.

n/a Tionscadal Feabhais 
Bhealach Tosaíochta TEN-T 
Dhún na nGall (Cuid 2) 

Tearmann conaire faofa cheana féin trí Leagan Difriúil de Phlean 
Forbartha Contae Dhún na nGall, 2018-2024. Tá TII agus Roinn 
Iompair Chomhairle Contae Dhún na nGall ag obair ar an 
tionscadal seo.

n/a Uasghrádú Bhóthar Ráth 
Mealtain

Figiúr 19.6 – Taisteal Gníomhach: Measúnú Cheantar an Deiscirt

Forléargas:  Tá forbairt shuntasach, fadbhunaithe, cónaithe den chuid is mó, ag 
iardheisceart an bhaile ag An Seanbhaile agus Lismonaghan. Tá an chuid eile den 
bhaile, ag an taobh ó dheas den tSúileach neamhfhorbartha ach tá tús áite á thabhairt 
d’fhorbairt an cheantair seo sa Phlean seo. Braitheann cónaitheoirí in An Seanbhaile/
Lismonaghan ar thrasnú abhann amháin ag Droichead an tSeanbhaile.  Díríonn sé seo 
ar bhealaí timpeallacha chuig lár an bhaile agus chuig na saoráidí fóillíochta ag Ionad 
Fóillíochta Aura, Páirc Uí Dhónaill agus Páirc Bhaile Mhic Comhghaill. Tá deiseanna 
sainaitheanta chun déileáil leis na deacrachtaí atá sonraithe thíos.

Príomhchuspóirí/Réasúnaíocht: Níos mó nasc díreach taistil ghníomhaigh a sholáthar ó 
An Seanbhaile/Lismonaghan go dtí lár an bhaile agus na háiseanna fóillíochta ag Ionad 
Fóillíochta Aura etc.  A chinntiú go bhfuil forbairt nua ó dheas den abhainn nasctha go 
cuí le lár an bhaile. 

Comhlíonfar na cuspóirí seo trí mheascán de thionscadail de chuid na hearnála príobháidí 
agus poiblí. 

Scéimeanna Taistil Ghníomhaigh (AT) laistigh den Cheantar seo (féach Mapa 19.2):
Tag. an 
Mhapa

Ainm Tuairimí (Más Gá)

n/a Droichead na Leice Ceanglas a bheidh anseo i gcomhthéacs fhorbairt 
Láithreán Forbartha Straitéiseach agus Inbhuanaithe 
an Deiscirt ag An Leac (féach Beartas LK-H-P-10).

n/a Droichead do choisithe 
ón gceantar gar do 
Reilig na Leice go dtí 
an ceantar in aice leis 
an bPictiúrlann. 

n/a Droichead ó An 
Seanbhaile go 
dtí ceantar Ionad 
Fóillíochta Aura etc.

Cuid de Thionscadal Ghréasán an Deiscirt.
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Figiúr 19.7 - Taisteal Gníomhach: Measúnú ar Cheantar an Iarthair/Bóthar an Choláiste

Forléargas:  Ceantar cónaithe Bhaile Mhic Comhghaill go príomha atá anseo (breis is 
400 teach) agus saoráidí fóillíochta/áineasa ag Ionad Fóillíochta Aura, tailte CLG Pháirc 
Uí Dhónaill agus Páirc Bhaile Mhic Comhghaill.  Téann Bóthar Réigiúnach an R250 tríd 
an gceantar seo agus soláthraíonn sé príomhrochtain artaireach/fágála ag an taobh 
thiar den bhaile. Tá codanna den bhóthar cúng agus níl na saoráidí do choisithe agus do 
rothaithe oiriúnach. 

Cuimsítear i gceantar Bhóthar an Choláiste braisle de chúig scoil agus bíonn trácht trom 
sa cheantar i rith buaicuaireanta scoile.

Príomhchuspóirí/Réasúnaíocht:

Saoráidí sábháilte taistil ghníomhaigh a fhorbairt bunaithe ar staidéar iomlánaíoch ar an 
gceantar ginearálta mórthimpeall lena n-áiritear aird a thabhairt ar naisc le Tionscadal 
Ghréasán an Deiscirt.

Ainneoin go bhfuil maoiniú taistil ghníomhaigh atá faighte cheana féin ag tacú le 
feabhsuithe áirithe ag suíomh na braisle scoileanna ar Bhóthar an Choláiste, tá gá le 
tionscnamh i bhfad níos ginearálta. 

(Tabhair faoi deara go bhfuil tús áite á thabhairt freisin don cheantar seo a nascadh le An 
Seanbhaile. Tá tograí a bhaineann leis seo le fáil sa rannóg maidir le Deisceart an Bhaile 
thuas).

Scéimeanna Taistil Ghníomhaigh (AT) laistigh den cheantar seo (féach Mapa 19.2): 
Tag. an 
Mhapa

Ainm Tuairimí (Más Gá)

AT.7 Baile Mhic Comhghaill/
R250

Measúnú iomlánaíoch ag teastáil.

AT.8 Bóthar an Chlochair Measúnú iomlánaíoch ag teastáil.

n/a Droichead ó An 
Seanbhaile go 
dtí ceantar Ionad 
Fóillíochta Aura etc.

Cuid de Thionscadal Ghréasán an Deiscirt.
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Figiúr 19.8 - Taisteal Gníomhach: Measúnú ar Lár an Bhaile

Forléargas:  Déileáiltear i gCaibidil 21 le gnéithe iompair de Lár an Bhaile ar bhealach 
comhtháite. Mar sin féin, tá príomhghnéithe na Straitéise Taistil Ghníomhaigh a bhfuil 
tionchar acu ar lár an bhaile athluaite thíos chun cabhrú le teacht ar thuiscint ar an gcur 
chuige iomlán maidir le taisteal gníomhach i gcomhthéacs na gcodanna eile den bhaile ar 
déileáladh leo thuas. Pointe tábhachtach anseo freisin, gurb iad na tionscadail tháscacha 
thíosluaite na ‘príomhthionscadail’ taistil ghníomhaigh atá bunaithe i bprionsabal 
cheana féin trí Thionscadal Athnuachana 2040 Leitir Ceanainn (agus doiciméid beartais 
a thiomsaigh an Chomhairle roimhe sin) ach go sainaithneofar tuilleadh nasc taistil 
ghníomhaigh eile de réir mar a leanfar leis an Tionscadal. 

Príomhchuspóirí/Réasúnaíocht: Naisc iompair ghníomhaigh ar ardchaighdeán a 
sholáthar mórthimpeall lár an bhaile agus a chinntiú go bhfuil siad á gcomhtháthú i 
dtionscadail taistil ghníomhaigh eile atá sainaitheanta sa Straitéis Taistil Ghníomhaigh.

Scéimeanna Taistil Ghníomhaigh (AT) laistigh den cheantar seo (féach Mapa 19.2): 
Tag. an 
Mhapa

Ainm Tuairimí (Más Gá)

n/a Nasc Glas LK Ríocht phoiblí agus nascacht nua a sholáthar agus tús a 
chur leis an gcéad chéim in 2022 agus leanúint ar aghaidh 
le tuilleadh céimeanna ina dhiaidh sin.

n/a Bealach na Súilí Ní hamháin go mbeadh áineas á sholáthar i lár an bhaile 
bheadh sé nasctha le bealach Glas Leitir Ceanainn freisin. 

AT. 9 Port Road Forbairt bealaí isteach geata uathúla búlbhaird chuig an 
mbaile.

AT.10 Bóthar an Phiarsaigh Forbairt bealaí isteach geata uathúla búlbhaird chuig an 
mbaile.

n/a Ríocht Phoiblí na Sráide 
Móire Uachtaraí agus 
Íochtaraí

Cuid de thairiscint taistil ghníomhaigh Lár an Bhaile agus 
nascacht riachtanach le Bóthar an Phiarsaigh, Nasc Glas 
Leitir Ceanainn agus Bealach na Súilí a fhorbrófar amach 
anseo.

19.4 Beartais agus Cuspóirí Taistil Ghníomhaigh
LTP-AT-O-1: Freastal ar mhéadú ar thaisteal gníomhach trí fhorbairt páirceanna, na ríochta 
poiblí agus na ngréasán siúil agus rothar straitéiseach, idirnasctha agus inrochtana i Leitir 
Ceanainn.

LTP-AT-P-1: Is beartas de chuid na Comhairle é: 
a) Gan forbairt a cheadú a dhéanfadh difear do chur chun feidhme aon scéime taistil

ghníomhaigh atá sonraithe sa Mhapa Criosaithe Talamhúsáide nó i Mapa 19.2:
Forléargas ar thograí táscacha maidir le Taisteal Gníomhach.

b) Bonneagar taistil ghníomhaigh a áireamh i dtionscadail Bóithre Straitéiseacha:
c) Cosáin agus bóithre atá forbartha cheana féin a úsáid agus bealaí ar leataobh ón trácht

atá sainaitheanta ar an Mapa Criosaithe Talamhúsáide nó ar Mhapa 19.2: Forléargas
Taistil Ghníomhaigh agus de réir mar a thagann deiseanna chun cinn, chun críche bealaí
siúil agus rothar ag ‘Scála Áitiúil’ agus ‘Artaireach Idirnasctha’ a fhorbairt.

LTP-AT-P-2: Is beartas de chuid na Comhairle é:
a. a cheangal go sainaithníonn forbairtí mianlínte trí na(i)sc inrochtaineachta do

choisithe le talamhúsáidí cóngaracha a chinntiú sa chás go mbeadh cuspóir lánbhrí á
chomhlíonadh a leithéid sin de naisc i ndáil le taisteal gníomhach a spreagadh.

b. a chinntiú go mbeidh forbairt(í) nua cónaithe agus tráchtála deartha de réir na
gcaighdeán DMURS  is déanaí, mura bhfuil spás nó srianta eile le cur san áireamh, agus
inrochtana ag coisithe, rothaithe agus úsáideoirí bóithre leochaileacha agus daoine a
bhfuil a gcumas soghluaisteachta laghdaithe.

Greenway
LTP-AT-P-3: It is a policy of the council to support the development of the Letterkenny to 
Burtonport Greenway route as it affects the lands within the Letterkenny Plan boundary and to 
ensure that it integrates effectively with active travel initiatives within the town. 
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19.5: Bearta Comhlántacha
Tá roinnt scéimeanna forbartha nó á bhforbairt ag leibhéal Náisiúnta cosúil le scéimeanna 
athraithe iompair nó scéimeanna dreasaithe a bhfuil sé mar aidhm leo níos mó turas taistil 
ghníomhaigh a spreagadh chuig agus ón scoil agus an leibhéal a bhfuil daoine ag brath ar an 
gcarr príobháideach a laghdú.

19.5.1 Scoileanna
Tá leibhéal íseal de thaisteal gníomhach chuig scoileanna, go háirithe bunscoileanna, i Leitir 
Ceanainn rud is cúis le leibhéal ard úsáide carranna le haghaidh na dturas sin atá réasúnta 
gearr. Bhíothas ag díriú air seo mar chuid d’obair chomhoibríoch a rinneadh le blianta 
beaga anuas idir Comhairle Contae Dhún na nGall agus NTA a bhfuil sé mar aidhm léi a 
chinntiú gur rogha níos réalaíche í siúl chuig an scoil. 

19.5.2 Scoileanna Glasa An Taisce 
Is é Clár Scoileanna Glasa An Taisce an príomhchlár bainistíochta agus oideachais 
chomhshaoil in Éirinn atá dírithe ar scoileanna a thacaíonn le gníomhaíocht fhadtéarmach 
ar mhaithe leis an gcomhshaol. Ceann de théamaí an chláir é ‘Iompar’, téama a bhfuil 
sé mar aidhm leis cur le líon na mac léinn atá ag siúl, ag rothaíocht, ag scútáil, ag úsáid 
iompair phoiblí nó ag baint tairbhe as socruithe carr-roinnte trí phleananna gníomhaíochta 
a úsáid. Féach ar an Mapa 19.3 thíos ar a léirítear na leibhéil ísle d’iompar gníomhach chuig 
agus ó scoileanna faoi láthair (CSO, 2016).  

Cabhraíonn oifigigh thiomnaithe Scoileanna Glasa Réigiúnacha leis an gclár a fhorbairt 
le scoileanna aonair ag gach leibhéal ar rud an chontae, agus príomh-aschur suntasach 
amháin é iniúchtaí insiúltacht a fhorbairt agus láithreacha oiriúnacha a shainaithint 
le haghaidh láithreán páirceála agus siúil gar do scoileanna (idir 300m agus 1km). Is 
láithreacha malartacha fágála / bailithe iad na suíomhanna seo a spreagann mic léinn 
chun siúil cuid den bhealach chuig an scoil, a spreagann níos mó ama i mbun aclaíochta, a 
thacaíonn le feasacht ar mheabhairshláinte agus a laghdaíonn an baol go dtarlóidh timpistí, 
brú tráchta agus truailliú os comhair gheata na scoile. Leanfaidh Foireann Sábháilteacht 
ar Bhóithre na Comhairle, a raibh Innealtóir Sábháilteacht ar Bhóithre agus Oifigeach 
Sábháilteacht ar Bhóithre páirteach inti, ag obair le scoileanna glasa ar fud an chontae chun 
bonneagar taistil ghníomhaigh a chur chun feidhme agus chun bealaí níos fearr a aimsiú 
chun an brú a bhíonn taobh amuigh de scoileanna ag buaic-amanna a laghdú. 

Mapa 19.3

Caibidil 19 - An Straitéis Taistil Ghníomhaigh 
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19.5.3 Cláir atá dírithe ar Athrú Iompraíochta

Tá obair mhór tionscanta agus forbartha ag scoileanna le blianta beaga anuas trí na 
hiniúchtaí insiúltachta aonair atá déanta acu. Bhí sé seo mar bhonn le feasacht a mhúscailt 
agus athrú iompraíochta a bhain le soghluaisteacht inbhuanaithe ó agus chuig scoileanna. 
Ina theannta sin, i Márta 2021, d’fhógair an Rialtas an Clár um Bealaí Sábháilte chun na 
Scoile (SRTSP), tionscnamh tíre a bhfuil sé mar aidhm leis an oiread daltaí agus mac léinn 
bunscoile agus iar-bhunscoile agus is féidir a spreagadh chun siúl agus rothaíocht chun na 
scoile. Tá samhail an Chláir seo bunaithe ar chomhpháirtíocht idir NTA, Scoileanna Glasa An 
Taisce (ATGS) agus na hÚdaráis Áitiúla.

Sa chomhthéacs seo, chuir DCC críoch le tionscadal claochlaitheach bainistíochta tráchta le 
déanaí ar Cathedral Road, Bóthar an Chlochair, College Row agus ceantar Chnoc na Foraire 
den bhaile. I measc na n-athruithe atá le déanamh tá sruth tráchta aontreo ó Ardeaglais 
Adhamhnáin chomh fada le Scoil Náisiúnta Cholm Cille, Coláiste Adhamhnáin agus Scoil 
Mhuire gan Smál. Ceann de na hathruithe is suntasaí a bheidh le tabhairt faoi deara is ea go 
mbeidh cosáin á gcur ar fáil i gceantair nach raibh a leithéid le fáil iontu chun ’Bealach níos 
sábháilte chun na scoile’ a sholáthar i gceantar den bhaile ina bhfuil 4 scoil. 

Beidh an scéim seo mar bhonn le gluaiseacht tráchta a fheabhsú, leithead na gcosán a 
mhéadú, cosáin nua a sholáthar agus coinníollacha níos sábháilte a chruthú chun Taisteal 
Gníomhach a spreagadh i measc mac léinn agus teaghlach agus na coinníollacha atá 
sonraithe i Mapa 19.2 thuas a fheabhsú. Seo a leanas na príomhaidhmeanna:

1. Dlús a chur le bonneagar siúil/scútála agus rothaíochta a sholáthar ar phríomhbhealaí
rochtana chuig scoileanna.

2. Cóireálacha a sholáthar ag “geataí scoile” chun rochtain ar thailte scoile a fheabhsú.

3. Cur leis an líon spásanna páirceála do rothair atá ar fáil ag scoileanna.

19.5.4 Scéim Fruilithe Rothar Pobail:

Chruthódh scéim fruilithe rothar pobail mar shaoráid phoiblí áitiúil agus seirbhís iompair 
modh gluaiseachta agus cúrsaíochta nua laistigh den bhaile. D’fhéadfadh a leithéid de 
scéim, go háirithe más rothair leictreacha a bhí á gcur ar fáil, chun déileáil leis na rátaí ísle 
rothaíochta chuig an ionad oibre agus coláiste faoi láthair mar gheall ar na bacainní atá sa 
bhaile faoi láthair, cosúil le topagrafaíocht agus rochtain ar rothar. Ní gá go mbeadh rothar 
faoi úinéireacht úsáideoirí ach d’fhéadfaidís tairbhe a bhaint as rothar a úsáid go minic trí 
tháille ainmniúil a íoc, lena n-áirítear deis a thabhairt d’úsáideoirí tairbhe a bhaint as roghanna 
cíosa míosúla agus bliantúla. 

Na buntáistí a chruthóidh scéim fruilithe rothar pobail do Leitir Ceanainn:
1. Buntáistí don Timpeallacht;

• Ní bheidh mórán breoslaí iontaise in úsáid agus is modh iompair saor ó thruailliú é.

• Laghdófar brú tráchta carranna i gceantair uirbeacha, cruthófar aer níos glaine i
limistéir fhoirgnithe.

• Caomhnaíonn rothaíocht spás bóthair agus cónaithe, agus cruthaíonn sé deiseanna
níos lú coincréite a úsáid agus níos mó plandaí a chur i gceantair uirbeacha.

2. Buntáistí don Phobal;

• Beidh níos lú carranna ar an mbóthar agus beidh níos lú daoine ag brath ar an
gcarr rud a d’fhéadfadh a bheith mar bhonn le timpeallacht bóthair níos sábháilte a
chruthú. An timpeallacht a fheabhsú chun rothaíocht chuig an scoil.

• Nuair a shiúlann daoine nó nuair a léimeann siad ar an rothar, tá níos mó seans ann
go ndéanfaidh siad a gcuid siopadóireachta i siopaí áitiúla.

• Trí bheith ag rothaíocht bíonn deis níos fearr ag daoine idirghníomhú lena chéile ar
bhonn sóisialta agus a bheith níos nasctha lena bpobal áitiúil.



3. Buntáistí Sóisialta

• Modh taistil inacmhainne agus neamhspleách do dhaoine nach mbeadh ach
roghanna iompair teoranta acu gan é.

• Breis soghluaisteachta do go leor grúpaí den daonra cosúil le daoine ar ioncam íseal,
seanóirí agus daoine faoi 18 mbliain d’aois.

• Cruthaíonn tógáil an bhonneagair roinnte taistil ghníomhaigh buntáistí do choisithe
agus d’úsáideoirí bóithre leochaileacha trí ghréasán níos mó cosán agus trasbhealaí
bóthair feabhsaithe a sholáthar

4. Buntáistí Eacnamaíocha

• Airgead a shábháil ar chostais bhreosla,

• D’fhéadfadh an geilleagar áitiúil tairbhe a bhaint as líon níos mó custaiméirí a
dhéanann turais taistil ghníomhaigh.

 19.5.5 An chathair 15 nóiméad

Is coincheap pleanála uirbí nua é ‘An Chathair 15 nóiméad’ arb ionann é agus modh nuálach 
smaointeoireachta atá bunaithe ar ionad uirbeach díláraithe. Is coincheap réasúnta nua atá 
ann atá bunaithe ar chroílár uirbeach inrochtana agus nasctha inár bhfuil na seirbhísí agus 
úsáidí ar fad ag feidhmiú taobh lena chéile agus ar féidir iad a bhaint amach laistigh de 15 
nóiméad ón mbaile, trí shiúl na gcos nó ar an rothar. Ainneoin go mb’fhéidir go bhfuil an 
dordfhocal seo nua, is coincheap seanbhunaithe atá ann atá nasctha le huaillmhianta agus 
spriocanna an dlúthfháis uirbigh agus na gceantar uirbeach ‘lasmuigh den lárcheantar’. 
Cabhróidh sé seo le hastaíochtaí carbóin a laghdú, spleáchas ar an gcarr a laghdú trí 
aistriú córa iompair chuig modhanna inbhuanaithe, lár bailte atá ag meath a athdhaonrú 
agus bonneagar taistil ghníomhaigh a chruthú. Dhéileálfadh an idé-eolaíocht nua agus 
fhorbarthach seo maidir le cathair 15 nóiméad le roinnt cuspóirí suntasacha atá luaite i 
bPlean agus i bPlean Iompair Áitiúil Leitir Ceanainn. 

Figure 19.9 Place de la Nation - cearnóg 
uirbeach Phárasach ina bhfuil ríocht phoiblí 
agus comharsanacht phoiblí.
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Caibidil 20 - 
Straitéis na mBóithre Straitéiseacha: 

‘Is cumasóir criticiúil é na Gréasán Bóithre Náisiúnta i gcóras iompair 
Náisiúnta inbhuanaithe ar fud an Oileáin a éascú’, NWRA - RSES, 2020-2032.

20.1 Cúlra
Sainaithnítear i gCaibidil 16 comhthéacs straitéiseach Straitéis na mBóithre Straitéiseacha, 
go háirithe easnaimh shuntasacha na bpríomhartairí agus na bpríomh-acomhal bóithre 
straitéiseacha agus an tionchar lagaithe ar acmhainn na mbóithre seo a bpríomhfheidhm a 
chomhlíonadh, is é sin trácht straitéiseach a stiúradh ar bhealach sábháilte agus éifeachtach, 
agus ar fheidhmiú an bhaile mar gheall ar bhrú tráchta go rialta agus na moilleanna a 
chruthaíonn a leithéid. D’fhonn déileáil leis na ceisteanna ríthábhachtacha sin, tá tús áite 
tugtha ag Comhairle Contae Dhún na nGall, i gcomhpháirt le Bonneagar Iompair Éireann (TII) 
agus leis an Roinn Iompair, do roinnt mórthionscadal a bhfuil sé mar aidhm leo na dúshláin a 
chruthaíonn na heasnaimh atá luaite leis an N14/Four Lane Road agus an Conair Bhóthar an 
N56/R950 (Ráth Mealtain) agus na hAcomhail Ghaolmhara a réiteach, eadhon: 

1. Tionscadal Feabhais Bhealach Tosaíochta TEN-T Dhún na nGall (TEN-T PRIP);

2. Tionscadal Ghréasán an Deiscirt (SNP);

3. Tionscadal Feabhais Sábháilteachta Four Lane Road (deartha go príomha mar scéim um
shábháilteacht ar bhóithre ach beidh feabhas áirithe le tabhairt faoi deara i ngluaiseacht
tráchta agus i soláthar an bhonneagair taistil ghníomhaigh dá bharr); agus

4. Tionscadal Thimpeallán Polestar (lena n-áirítear feabhsuithe feadh na coda in aice láimhe
den N56/Bóthar Ráth Mealtain).

Mapa: 20.1: Tionscadal an Ghréasáin Straitéisigh

Strategic Road Schemes

•	 Ten-T (Section 2)
• Southern Network project
• Four Lane Road Safety Scheme
• Polestar Roundabouts & Associated Junctions
• Proposed New bridge crossing linking Neil T

Blaney & leck Rd.
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Tá trí fhochuid i dtionscadal TEN-T, lena n-áirítear cuid Leitir Ceanainn (tá an dá chuid eile ag 
freastal ar: a. Bealach Féich/Srath an Urláir; agus b. Timpeallán Mhainéar Uí Chuinneagáin go dtí 
Leifear). Cuimsítear i gcuid Leitir Ceanainn an dara pointe trasnaithe ríthábhachtach ar Loch Súilí 
a chumasóidh trácht a bheidh ag taisteal chuig agus ó thuaisceart go Contae chun é a scaradh 
ó thrácht atá ag tabhairt aghaidhe ar lár an bhaile agus trácht ag taisteal chuig an taobh thiar 
den Chontae, agus imeall lár an bhaile a sheachaint. Beidh feidhm mórán mar an gcéanna á 
comhlíonadh ag SNP maidir le trácht a bheith ag taisteal chuig agus ó iarthar an Chontae. 

Áirítear sna réamhdhearthaí don dá mhórthionscadal thuasluaite bonneagar tiomnaithe a 
éascóidh siúl agus rothaíocht shábháilte agus breithneofar chomh maith conas a bhféadfaí 
seirbhísí malartacha iompair phoiblí a chur ar fáil le haghaidh na bpríomhchonairí artaireacha 
seo. Is gné lárnach de na scéimeanna sin iad saoráidí ‘Páirceáil agus Roinn’ agus ‘Páirceáil agus 
Rothaigh’ sa bhreis ar shaoráidí le haghaidh pointí bailithe agus fágála busanna poiblí agus 
príobháideacha. I dteannta a chéile, tacóidh na bearta seo ar fad le roghanna malartacha a 
sholáthar a chiallóidh nach mbeidh ar dhaoine carranna príobháideacha a úsáid. Ní hamháin 
go dtacaíonn sé seo le hoibriú na mbealaí straitéiseacha, tacóidh siad le huaillmhianta 
fadtéarmacha an Mháistirphlean do lár an bhaile. Lár baile nach bhfuil an oiread sin carranna in 
úsáid ann agus nach bhfuil ag brath an oiread sin ar charranna a chruthú.

20.2 Tionscadal Feabhais Bhealach Tosaíochta TEN-T Dhún na nGall 
(TEN-T PRIPD)
Is cuid de ghréasán iompair straitéiseach Cuimsitheach TEN-T na hEorpa iad Príomhbhealaí 
náisiúnta an N13, N14 agus N15. Is Toradh Straitéiseach Náisiúnta atá luaite in NPF é 
inrochtaineacht réigiúnach fheabhsaithe, lena n-áirítear rochtain ar an Iarthuaisceart a 
uasghrádú trí bhealaí cosúil leis an N14 a úsáid agus forbairt leanúnach Chonair Gheilleagrach 
an Atlantaigh i dtreo an tuaiscirt trí nasc an N15/N13 a uasghrádú. Anuas air sin, tá Seach-
chonair Leitir Ceanainn an N13/N14/N56 agus an Débhealach chomh fada le Mainéar Uí 
Chuinneagáin liostaithe mar thionscadal tosaíochta chun críche maoinithe laistigh de Phlean 
Forbartha Náisiúnta 2018-2027.

Mapa 20.2: Tionscadal Feabhais Bhealach Tosaíochta TEN-T Dhún na nGall (TEN-T PRIPD)
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Is tionscadal straitéiseach bonneagair é TEN-T PRIPD Dhún na nGall a gcuimsítear ann agus a 
dtugtar tús áit ann do thrí Chuid de ghréasán iompair TEN-T i nDún na nGall atá le feabhsú, eadhon:

• Cuid 1 - N15/N13 Bealach Féich/Réigiún Uirbeach Shrath an Urláir,
• Cuid 2 - N56/N13 Leitir Ceanainn go Mainéar Uí Chuinneagáin,
• Cuid 3 - N14 Mainéar Uí Chuinneagáin go Leifear/An Srath Bán/Nasc an A5.

Ag díriú go sonrach ar Leitir Ceanainn, déileálfar mar chuid den tionscadal seo le cuid de na 
príomhcheisteanna iompair a bhfuil tionchar acu ar an ngréasán straitéiseach iompair atá 
sainaitheanta thuas, eadhon:

• Geilleagrach: Éifeachtúlacht an ghréasáin iompair a fheabhsú trí am turais agus
iontaofacht amanna turais a fheabhsú.

• Sábháilteacht: Minicíocht agus déine imbhuailtí a laghdú agus sábháilteacht an ghréasáin
bóithre náisiúnta a fheabhsú.

• An Timpeallacht: Leibhéil aerthruaillithe a laghdú in aice le gabhdóirí íogaire a tharlaíonn
mar gheall ar scuainí carranna agus leibhéil an torainn tráchta a laghdú in aice le gabhdóirí
íogaire.

• Inrochtaineacht: Inrochtaineacht ó/chuig réigiún an Iarthuaiscirt a fheabhsú agus go
háirithe athléimneacht an ghréasáin a fheabhsú cosúil le rochtain straitéiseach ar Leitir
Ceanainn áit a bhfuil an N56 (Four Lane Road) ag feidhmiú mar phointe rochtana “Líne
Tharrthála” chuig Leitir Ceanainn agus iarthuaisceart Dhún na nGall.

• Iompar Inbhuanaithe/Taisteal Gníomhach: Modhanna iompair inbhuanaithe/taisteal
gníomhach a spreagadh trí bhonneagar siúil agus rothaíochta a sholáthar mar ghné lárnach
den tionscadal, agus trácht straitéiseacht a scaradh ó thrácht áitiúil agus ar an tslí sin brú
tráchta a laghdú agus spás bóithre uirbigh a chur ar fáil.

Roghnaigh Comhairle Contae Dhún na nGall na Conairí Bealaigh is Dealraithí a Roghnófar i 
ndiaidh ‘Próiseas Roghnúcháin Oscailte’ mionsonraithe agus cuimsitheach de réir Threoirlínte 
Bhonneagar Iompair Éireann (TII). I mí Bealtaine, 2021 ghlac Comhairle Contae Dhún na nGall 
leis an Athrú ar Phlean Forbartha Chontae Dhún na nGall 2018-2018 maidir le TEN-T PRIPD ina 
soláthraítear an beartas agus an creat um pleanáil spásúlachta chun TEN-T PRIPD a éascú tríd 
an bpróiseas faofa reachtúil lena n-áirítear na Conairí Bealaigh is Dealraithí a Roghnófar atá 
sonraithe sa Phlean a chaomhnú agus a chosaint. Comhthreomhar leis an bpróiseas a bhaineann 
le glacadh leis an Athrú sin, táthar ag leanúint ar aghaidh le dearadh mionsonraithe a ullmhú 
don scéim, an Tuarascáil Measúnacht Tionchair Timpeallachta (EIAR) agus leis na doiciméid a 
bhaineann leis an Ordú Ceannaigh Éigeantaigh don tionscadal agus beidh an tionscadal faoi réir 
iarratais a chur faoi bhráid an Bhoird Phleanála lena fhaomhadh amach anseo.      

Cuid 2 (N56/N13 Leitir Ceanainn go Mainéar Uí Chuinneagáin) de TEN-T PRIPD
Áirítear sa Chonair Bhealaigh is Dealraithí a Roghnófar do Chuid 2 de TEN-T PRIPD a bhfuil 
tionchar aige ar Leitir Ceanainn: cuid nua i leataobh den N13 trí bhailte fearainn Dhroimeanaí 
agus An Droim Mór (ó dheas de dhébhealach an N13), acomhal nua le débhealach an N13 
ag An Droim Mór, cuid nua i leataobh a thrasnaíonn bailte fearainn an Droma Mhóir, Bun 
an Ghaoith agus Milk Isle (ó thuaidh de dhébhealach an N13) le nasc nua le timpeallán na 
hÁirse Tirime ag Bun an Ghaoith, trasnú straitéiseach nua, réise 100m, thar An tSúileach agus 
timpeallán nua ag acomhal an N56/R245 ag Baile Raithin ag imeall lár an bhaile.  
Feidhmeoidh Cuid 2 de rogha conaire bealaigh TEN-T PRIPD mar: dara pointe rochtana 
straitéisí chomh fada le Leitir Ceanainn ó Dhoire, Béal Feirste, Baile Átha Cliath agus Sligeach, 
rud a laghdóidh an brú tráchta go suntasach ar an N56 ó Thimpeallán na hÁirse Tirime 
siar chomh fada le timpeallán Polestar, rud a chuirfidh deireadh le líon suntasach tráchta ó 
thimpeallán Polestar agus ó acomhal an N56/R940 Bóthar Bhaile Raithin (rud a laghdóidh 
aerthruailliú agus truailliú ó thorann agus a chuirfidh spás bóthair ar fáil do mhodhanna 
iompair inbhuanaithe), agus feabhsófar sábháilteacht ar bhóithre dá barr.

20.2.1 Bonneagar Taistil Ghníomhaigh  
Is dlúthchuid de Thionscadal TEN-T é an bonneagar iompair ghníomhaigh, agus tá 
saoráidí rothaíochta agus siúil molta i gCuid 2 den scéim sin. Go háirithe, tá sé beartaithe 
rotharbhealach/cosán roinnte, scartha a thógáil ag an taobh ó dheas de Chuid 2 den scéim 
ag Lios Teileáin ó thuaidh den acomhal nua le débhealach an N13 ag An Droim Mór, atá 
suite ag imeall an bhaile.  Beidh grádán feabhsaithe ag an tsaoráid seo a chiallóidh gur 
rogha níos mealltaí a bheidh ann do thaisteal gníomhach i gcomparáid leis an staid reatha. 
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Ina theannta sin, tá sé beartaithe naisc nua do rothaithe/do choisithe a fhorbairt ar an 
mbonneagar bóithre áitiúla sa cheantar agus ag Bunscoil Naomh Pádraig, Lurgybrack, mar 
chuid den scéim seo.  

Chomh maith leis sin, tá sé beartaithe rotharbhealach/cosán roinnte (Saoráid Gan Inneall 
d’Úsáideoirí), scartha más féidir, ón acomhal thuasluaite ag An Droim Mór Thoir ag an 
taobh thoir d’acomhal an N13/N14 ag Mainéar Uí Chuinneagáin agus ar aghaidh chomh fada 
le Leifear, forbairt a chruthóidh deis nua taistil ghníomhaigh ar fud an chontae.

Tá sé beartaithe rotharbhealach/cosán roinnte, scartha a fhorbairt ón acomhal thuasluaite 
ag An Droim Mór chomh fada le hacomhal nua atá beartaithe ó thuaidh den Áirse Thirim ag 
Bun an Ghaoith agus trasna an droichid straitéisigh nua thar an tSúileach chun bonneagar 
coisithe agus rothaithe an bhaile a nascadh le hacomhal an N56/R245 ag Baile Raithin. Ina 
theannta sin, tá sé beartaithe naisc roinnte do choisithe/cosán a fhorbairt ag an acomhal nua 
atá beartaithe ag Bun an Ghaoith go dtí Timpeallach na hÁirse Tirime a chruthóidh nasc leis 
na saoráidí nua atá beartaithe a thógáil mar chuid de Thionscadal Four Lane Road an N56. 

I dteannta leis an mbonneagar inbhuanaithe/taistil ghníomhaigh atá beartaithe do Chuid 3: 
N14 Mainéar Uí Chuinneagáin - Leifear/An Srath Bán/Nasc A5 de TEN-T PRIPD, sholáthródh 
an bonneagar thuasluaite bonneagar leanúnach siúil agus rothaíochta ó Leifear go dtí Leitir 
Ceanainn.  Anuas air sin, chruthódh an bonneagar taistil ghníomhaigh thuasluaite nasc leis 
an mbonneagar siúil agus rothaíochta atá faofa a fhorbairt mar chuid de Scéim Feabhais 
um Shábháilteacht ar Bhóithre an N56 - Four Lane Road.  Cuirtear san áireamh anseo naisc 
nua agus shábháilte do rothaithe agus do choisithe le himeall theas an bhaile.

20.2.2  TEN-T PRIPD – Beartais agus Cuspóirí:

LTP-T-O-1 - Má bhíonn aon choinbhleacht, de réir dealraimh nó soiléir, idir ar lámh amháin, 
Cuspóirí Beartais agus/nó forálacha an Phlean Ceantair Áitiúil a fhorálann d’fhorbairt Chuid 
2 de Thionscadal Feabhais Bhealach Tosaíochta TEN-T Dhún na nGall (TEN-T PRIPD) agus, 
ar an lámh eile, aon Chuspóirí, Beartais agus/nó forálacha eile den Phlean Ceantair Áitiúil, 
tabharfar tús áite do na Cuspóirí, Beartais agus Forálacha sin a fhorálann d’fhorbairt TEN-T 
PRIPD i gcomparáid le gach foráil eile nó le haon fhoráil eile den Phlean Ceantair Áitiúil 
agus glacfar le haon fhorálacha nó Cuspóirí eile dá leithéid mar fhorálacha nó Cuspóirí atá 
tánaisteach do agus nach sáraíonn ar aon bhealach ábhartha eile na Cuspóirí, Beartais agus 
forálacha atá le fáil sa Phlean agus a fhorálann d’fhorbairt TEN-T PRIPD.

LTP-T-P-1: Is é beartas na Comhairle tacú le agus forbairt, síneadh agus feabhas an 
ghréasáin TEN-T laistigh de Leitir Ceanainn a éascú, faoi réir aon bhreithniúchán 
comhshaoil, sábháilteachta ná pleanála eile. Sa chomhthéacs seo, is beartas sonrach de 
chuid na Comhairle é: 

a) Dlús a chur le Tionscadal Feabhais Bhealach Tosaíochta TEN-T Dhún na nGall agus é
a chur i gcrích/a chur chun feidhme laistigh de Leitir Ceanainn mar thionscadal lena
mbaineann tábhacht straitéiseach, chriticiúil i nDún na nGall faoi réir an fhaofa reachtúil
riachtanach a theastaíonn agus faoi réir théarmaí agus choinníollacha a leithéid sin
d’fhaomhadh (má chinntear a leithéid a fhaomhadh).

b) An rogha conaire bealaigh do Chuid 2 de Thionscadal Feabhais Bhealach Tosaíochta
TEN-T Dhún na nGall a choimeád laistigh de Leitir Ceanainn mar atá léirithe ar an Mapa
Criosaithe chun críche an tionscadail agus na saoráidí coimhdeacha chun freastal air
sin agus gan aon fhorbairt eile a cheadú laistigh de na conairí sin áit a bhféadfadh a
leithéid d’fhorbairt dochar a dhéanamh do chur i bhfeidhm/do chur chun feidhme an
tionscadail sin.

c) Aon fhorbairt a bhaineann le Tionscadal Feabhais Bhealach Tosaíochta TEN-T Dhún na
nGall a éascú laistigh de Leitir Ceanainn ar thailte criosaithe:
• TEN-T PRIPD/Forbairt Bhunaithe.
• TEN-T PRIPD/Fostaíocht Ghinearálta agus Tráchtáil.
• TEN-T PRIPD/Spás Oscailte.
• TEN-T PRIPD/An Timpeallacht Áitiúil.
• TEN-T PRIPD/ Láithreán deise.
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20.3 Tionscadal Ghréasán an Deiscirt

Tá Tionscadal Ghréasán an Deiscirt (SNP) (Bóthar Faoisimh an Deiscirt roimhe seo) forbartha 
mar thionscadal a bhfuil é mar aidhm leis conair iompair straitéiseach a fhorbairt ag tosú ag 
an N13/N14 agus ag dul i dtreo an iarthair. Cuirfear deireadh leis an scéim in aice le timpeallán 
Bhaile Mhic Comhghaill atá díreach ag an taobh thiar den bhaile agus tá sé beartaithe nasc 
a chruthú le Bóthar Chnoc na Carraige agus le hiarthar an chontae. Is éard atá i gceist le 
SNP meascán d’uasghrádú cuimsitheach an phríomhghréasáin bóithre sa taobh ó dheas den 
bhaile, agus saoráidí suntasacha nua do thaisteal gníomhach a sholáthar d’fhonn cur le agus 
a fhorbairt mar chuid de ghréasán níos mó de shaoráidí iompair ghníomhaigh atá beartaithe 
sa Phlean seo. San áireamh sa tionscadal seo tá leathnú ar líne (Bóthar na Leice agus Bóthar 
Chnoc na Carraige), bóithre nua a thógáil agus bealaí nua trasna na habhann.

Mapa 20.3 - Suíomh Bhealach Thionscadal Ghréasán an Deiscirt 
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Mapa 20.4 - Tionscadal Ghréasán an Deiscirt / Caidreamh le Tionscadal TEN-T agus Four Lane

20.3.1 Cúlra/Tacaíocht Bheartais Reatha

Táthar ag tacú le SNP cheana féin ag leibhéil bheartais phleanála réigiúnacha agus contae. 
Tacaíonn RSES RPO 3.7.30 le tionscadal TEN-T agus le Tionscadal Ghréasán an Deiscirt mar 
seo a leanas:
• RSES RPO 3.7.30: ‘Bealach tosaíochta feabhais TEN-T Dhún na nGall agus Leitir

Ceanainn a sholáthar faoi 2028, lena n-áirítear Nasc an N-56 agus dlús a chur le forbairt
Bhóthar Faoisimh an Deiscirt (Bóthar na Leice), an N14 - Mainéar Uí Chuinneagáin –
Leifear agus an N13 - Leitir Ceanainn - Bealach Féich.’

• Tá SNP sainaitheanta i bhFigiúr 33 freisin: ‘Croíthionscadail Leitir Ceanainn’ agus Figiúr
35: ‘Scéimeanna Bóthair Straitéiseacha’.

• Liostaítear i bPlean Forbartha Chontae Dhún na nGall, 2018-2024, i dTábla 5.1B:
‘Tionscadail Feabhais Iompair Beartaithe’ agus tá tacaíocht le fáil i gCuspóir T-O-7:
‘Na conairí agus na bealaí a chosaint agus an talamh riachtanach a fháil le haghaidh
tionscadal feabhais iompair mar atá sainaitheanta i dTábla 5.1B ‘.

Táthar ag tacú le Tionscadal Ghréasán an Deiscirt (SNP) i mbeartais ó sainaithníodh an 
tionscadal agus tá tacaíocht ar fáil i bhfoirm bonn fianaise i dTuarascáil ILUTS, 2009, freisin. 
Tá SNP sainaitheanta mar bhealach straitéiseach tábhachtach don bhaile chun stop a chur 
le trácht sula sroicheann sé Timpeallán Port Bridge agus acomhail an tSeanbhaile agus ar 
an tslí sin modh éifeachtach a sholáthar chun trácht atá ag dul i dtreo an iarthair a aistriú 
ón taobh thoir. 

20.3.2 Príomhchuspóirí/Buntáistí a bhFuiltear ag Súil Leo:

Seo a leanas príomhchuspóirí an tionscadail: 

• Brú tráchta i lár an bhaile a laghdú agus trácht atá ag dul i dtreo an iarthair a
athdháileadh trí bhealach malartach a sholáthar.

• Acmhainn an ghréasáin bóithre áitiúil a mhéadú agus brú tráchta a laghdú i lár an
bhaile agus ar na bealaí isteach chuig lár an bhaile agus ar an tslí sin acmhainn lár
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an bhaile a uasmhéadú agus lár an bhaile a chur ar fáil do shiopadóirí, cónaitheoirí, 
custaiméirí agus gnóthaí áitiúla chun timpeallacht níos fabhraí a chruthú.

• Bóithre faoisimh nua agus/nó feabhsaithe a sholáthar chun oibriú éifeachtach
leanúnach an ghréasáin bóithre straitéiseach a chinntiú.

• Rochtain ar phríomhthailte forbartha a sholáthar ó dheas den bhaile trí bhóithre
ceangail nua chun cabhrú le Leitir Ceanainn a athmhúnlú agus deis a sholáthar
d’fhorbairt chónaithe/bruachbhaile laistigh d’achar siúil/rothaíochta de lár an bhaile
agus de shaoráidí de réir straitéis dlúthfháis an Phlean seo.

• Aistriú córa iompair a spreagadh agus tacú leis agus trácht a bhaint den timpeallacht
uirbeach agus tacú le lár baile atá níos oiriúnaí d’úsáideoirí trí shaoráidí trasnaithe
sábháilte agus leanúnacha a chur ar fáil do choisithe agus do rothaithe.

• Sábháilteacht ar bhóithre a fheabhsú ó dheas de Leitir Ceanainn le haghaidh gach
úsáideoir bóithre agus daoine atá ina gcónaí sa cheantar faoi láthair agus a bheidh ina
gcónaí ann amach anseo.

Tábla 20.1 - Tá eolas maidir leis na Buntáistí a bhfuiltear ag Súil leo a bheidh mar thoradh ar Thionscadal 
Ghréasán an Deiscirt le fáil thíos

An Geilleagar • Meán-amanna turais a fheabhsú.
• Feidhmíocht gheilleagrach a fheabhsú agus costais iompair a laghdú.
• Brú tráchta uirbeach a fheabhsú.

Sábháilteacht • Déine imbhuailtí feadh an ghréasáin bóithre náisiúnta a laghdú;
• Sábháilteacht a fheabhsú do gach úsáideoir bóithre lena n-áirítear coisithe

agus rothaithe feadh an ghréasáin bóithre náisiúnta agus ar an ngréasán
bóithre mórthimpeall;

• Tacú le Straitéis um Shábháilteacht ar Bhóithre RSA 2021-2030;
• An timpeallacht a fheabhsú, go háirithe caighdeán an aeir agus leibhéil

torainn trí an ailíniú bóithre atá ann faoi láthair a fheabhsú.
Inrochtaineacht 
agus Cuimsiú 
Sóisialta:

• Inrochtaineacht ar phríomhshaoráidí cosúil le fostaíocht, oideachas,
iompar agus cúram sláinte a fheabhsú do gach úsáideoir bóithre, grúpaí
leochaileacha go háirithe;

• Inrochtaineacht a fheabhsú agus scoilteadh a laghdú agus ar an tslí sin
tacú le forbairt shóisialta agus gheilleagrach laistigh den chúlchríoch seo
atá suite go straitéiseach; agus

• Tacú le cuspóirí inrochtaineachta agus cuimsithe shóisialta an bheartais
pleanála náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil.

An Timpeallacht •	 An timpeallacht a fheabhsú, go háirithe caighdeán an aeir agus leibhéil torainn
trí an ailíniú bóithre atá ann faoi láthair a fheabhsú.

• Timpeallacht lár an bhaile a fheabhsú ar na bealaí seo a leanas: baint nó
athshannadh trácht straitéiseach chuig an mbóthar cuí; agus trí dheireadh a
chur le trácht chuig saoráidí páirceála agus taistil.

• Tacú le hAistriú Córa Iompair.
• Tionchair dhíobhálacha ar Láithreán Eorpach, lena mbaineann tábhacht

idirnáisiúnta, Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta Loch Súilí (002287) &
Limistéar faoi Chosaint Speisialta Loch Súilí (004075)

Comhtháthú • Tacú le tionscnaimh a bhfuil sé mar aidhm leo infheistíocht a mhealladh i
dtreo Réigiún an Tuaiscirt & an Iarthair;

• Chomh fada is a bhaineann le bóithre, rochtain a sholáthar ar réigiúin
nach bhfuiltear ag freastal orthu go cuí, agus i ndáil le tograí fostaíochta
mórscála, naisc atá in easnamh a chríochnú agus déileáil le ceisteanna
sábháilteachta ríthábhachtacha; agus

• Tacú le tosaíochtaí pleanála spásúla náisiúnta agus réigiúnacha
sainaitheanta.

Taisteal 
Gníomhach:

• Coinníollacha timpeallacha a fheabhsú agus ar an tslí sin níos mó
gníomhaíochta fisiciúla a spreagadh; agus

• Cúrsaí sábháilteachta a fheabhsú do gach úsáideoir bóithre, go háirithe
rothaithe agus coisithe, feadh an L1114, agus ar an tslí sin, níos mó
gníomhaíochta fisiciúla a spreagadh.
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20.4: Scéimeanna Bóthair Straitéiseacha Breise
Díríonn Cuid 20.2 agus Cuid 20.3 de Thionscadal TEN-T agus de Thionscadal Ghréasán an 
Deiscirt ó tharla gur bhfuil tacaíocht náisiúnta agus réigiúnach á cur ar fáil lena n-aghaidh 
(tionscadal TEN-T) agus tacaíocht Réigiúnach (SNP), agus de bhrí go bhfuil forbairt 
shuntasach déanta ar na tionscadail seo chomh fad is a bhaineann le hobair roimh ré/
obair pleanála tionscadail. Ainneoin go ndíreoidh na tionscadail thuasluaite ar cheisteanna 
straitéiseacha a bhaineann leis an taobh thoir agus an taobh ó dheas den bhaile, beidh 
dúshláin shuntasacha fós le sárú chomh fada is a bhaineann leis an taobh ó thuaidh agus an 
taobh thiar den bhaile. Tá tacaíocht beartais léirithe ag Comhairlí Dhún na nGall i ndiaidh 
a chéile d’fhorbairt Bhóthar Faoisimh an Tuaiscirt agus Bhóthar Faoisimh an Iarthair chun 
déileáil leis na dúshláin seo. Tá tacaíocht le haghaidh na dtionscadal seo sonraithe sa Phlean 
seo agus tá bealaí táscacha a sainaithníodh roimhe seo fós le feiceáil ar an Mapa Criosaithe 
Talamhúsáide i bPlean Leitir Ceanainn.  Tá bealaí táscacha sainaitheanta ar Mhapa 20.5 thíos 
freisin.   

Mapa 20.5: Scéimeanna Bóthair Straitéiseacha Breise.

20.4.1 Breithniúcháin maidir le Bóthar Mountain Top

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall airdeallach ar na dúshláin a bhaineann le brú tráchta ar 
Bhóthar Mountain Top/N56. Cuimsítear sa Ghníomh thíosluaite gealltanas don Chomhairle 
go ndéanfaí scrúdú ar fhéidearthacht beart atá molta chun na deacrachtaí seo a mhaolú.

GNÍOMH: Scrúdóidh Comhairle Contae Dhún na nGall an fhéidearthacht agus an costas/
na buntáistí a bhaineann le bóthar faoisimh a fhorbairt idir Timpeallán Mountain Top agus 
Coillidh Loiste. 
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20.5 Cuspóir agus Beartais Bóithre Straitéiseacha

LTP-T- O-2: Clár Bóithre Straitéiseacha do Leitir Ceanainn a fhorbairt. 

LTP-T -P-2:  Is beartas de chuid na comhairle é:

a. Forbairt, síneadh agus feabhsú oiriúnach ghréasán iompair Leitir Ceanainn a
éascú agus tacú leis, lena n-áirítear an tionscadal bóithre straitéiseacha atá
sainaitheanta i dTábla 20.2 thíos;

b. Gan cead a thabhairt leanúint ar aghaidh le forbairt a dhéanfadh dochar do chur
chun feidhme tionscadal bóithre straitéiseacha atá sainaitheanta i dTábla 20.2.

c. Na conairí agus bealaí a chosaint agus na tailte riachtanacha a fháil le haghaidh
na mbóithre nua agus na dtionscadal feabhais bóithre atá sainaitheanta i dTábla
20.2 thíos.

LTP-T-P-3: Is beartas de chuid na comhairle é:

a. Díriú ar an ngréasán bóithre straitéiseach, atá mí-oiriúnach, atá ag freastal ar bhaile
Leitir Ceanainn ionas gur féidir brú tráchta chuig agus ó agus laistigh den bhaile
faoi láthair a laghdú.

b. Freastal ar agus tacú le trácht neamhstraitéiseach a bhaint as an mbaile trí thacú le
tionscadail atá dírithe ar bhonneagar bóithre straitéiseacha.

c. Idirghabhálacha tráchta a fhorbrófar amach anseo a bhainistiú d’fhonn a chinntiú
go mbeidh tús áite á thabhairt do mhodhanna inbhuanaithe seachas an carr
príobháideach ionas go gcruthófar timpeallacht níos sábháilte agus níos compordaí
do choisithe agus rothaithe agus d’iompar poiblí.

d. Na conairí agus bealaí a chosaint agus na tailte riachtanacha a fháil le haghaidh na
mbóithre nua agus na dtionscadal feabhais bóithre atá sainaitheanta i dTábla 20.2.

Tábla 20.2: Tionscadail Bóithre Straitéiseacha

Tionscadal Feabhais Bhealach Tosaíochta TENT-T Dhún na nGall (Cuid 2)

Tionscadal Ghréasán an Deiscirt

Bóthar Faoisimh an Tuaiscirt

 Bóthar Faoisimh an Iarthair 

Tionscadail Feabhais Bóithre Uirbeacha
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Caibidil 21 - 
Straitéis Iompair Lár an Bhaile

21.1 Príomhcheisteanna
Sna caibidlí roimhe seo sainaithníodh raon leathan dúshlán atá le sárú ag lár an bhaile. Tá ról 
lárnach ag ceisteanna a bhaineann le saoráidí agus seirbhísí iompair sna breithniúcháin seo. 
Áirítear i measc na bpríomhcheisteanna seo: 

• An cur chuige stairiúil maidir le pleanáil iompair - tús áite a thabhairt don charr seachas
modhanna iompair eile;

• An tionchar atá ag trácht straitéiseach ar lár an bhaile;
• Seirbhísí agus saoráidí iompair phoiblí nach bhfuil oiriúnach;
• Naisc taistil ghníomhaigh agus iompair phoiblí nach bhfuil oiriúnach idir fo-cheantair

éagsúla lár an bhaile; agus
• Ganntanas ríocht phoiblí agus páirceanna.

Ainneoin go bhfuil na saincheisteanna seo ar fad idirnasctha, déileáiltear le ceisteanna 
tráchta straitéiseacha i gCaibidil 20: ‘Straitéis na mBóithre Straitéiseacha’ agus oidhreacht na 
saincheisteanna dearaidh uirbigh i gCaibidil 9: ‘Straitéis Lár an Bhaile’. Go deimhin, cuimsítear i 
gCaibidil 9 straitéis ghinearálta a bhfuil sé mar aidhm léi forbairt ghinearálta a dhéanfar i lár an 
bhaile amach anseo a threorú. 
Dá réir sin, dírítear sa Chaibidil seo den Phlean Iompair Áitiúil ar na príomh-idirghabhálacha 
iompair atá molta mar chuid den tacar níos ginearálta beart a bhfuil sé mar aidhm leo an 
aidhm go mbeidh Lár Baile Leitir Ceanainn ag feidhmiú mar thimpeallacht níos mealltaí agus 
níos sábháilte do gach úsáideoir, lena n-áirítear daoine ar mian leo cónaí ann, obair ann, gnó 
a dhéanamh ann nó cuairt ar thabhairt air seachas lár baile ina bhfuil tús áite á thabhairt do 
charranna agus lár baile atá scartha. 

Is tionscadal ilghnéitheach atá sa Straitéis Athnuachana 2040 Leitir Ceanainn a bhfuil sé 
aidhm léi athruithe áite a dhéanamh i gcroílár uirbeach Leitir Ceanainn agus ar an tslí sin 
tionchair dhearfacha a imirt ar dhobharcheantar ginearálta réigiúnach agus trasteorann Leitir 
Ceanainn. Cuimsítear san Straitéis Athnuachana béim shuntasach ar iompair agus tá an Plean 
Iompair Áitiúil agus an Straitéise Athnuachana ailínithe sa chomhthéacs seo. Forbraíodh na 
príomhghnéithe iompair den Straitéis sin, agus de straitéis iompair Lár an Bhaile, ag an am 
céanna.
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Mapa 21.1 – Straitéis Athnuachana 2040 Leitir Ceanainn Lár an Bhaile Scéimreach

Cuspóirí Máistirphlean Leitir Ceanainn 2040:

• Ár dtírdhreach nádúrtha a athlíonadh, freagairt don ghéarchéim aeráide agus saibhriú
na bithéagsúlachta

• Glacadh lenár n-oidhreacht, agus foirgnimh agus spásanna stairiúla á gcosaint agus á
n-athbheochan ag an am céanna

• Ár dtimpeallacht uirbeach agus líonraí gluaiseachta a bhunathrú trí infheistíocht a
dhéanamh in inbhuanaitheacht agus cáilíocht

• Ár lár uirbeach a fhuinneamh, ag athphobalú lár an bhaile, ag spreagadh a spásanna
cathartha agus ag nascadh le comharsanachtaí

• Infheistíocht nua a tharraingt trí Leitir Ceanainn a dhéanamh mar cheann scríbe, áit
chónaithe, oibre staidéir agus cuairte.

21.2 Taisteal Gníomhach i Lár an Bhaile/Ríocht Phoiblí
Tacaítear sa Phlean le prionsabal na dtionscadal seo a leanas, agus bearta láidre taistil 
ghníomhaigh a áireamh iontu: 

• An tSráid Mhór Uachtarach agus Íochtarach - Beocht a chruthú in An tSráid Mhór trí
athchóiriú, athfhorbairt agus níos mó úsáide agus forbairt réadmhaoin atá tógtha
cheana féin, mar aon le spás poiblí cathartha nua a chruthú.

• Port Road agus Bóthar an Phiarsaigh - An dá phríomhbhealach artaireacha
straitéiseacha seo a athrú go dtí ‘Búlbhaird’ lár an bhaile le comhtháthú, inrochtaineacht
agus treochomharthaíocht shoiléir.

• Cearnóg agus Mol an Bhaile - Spás cathartha nua mór a bhunú mar chroílár an Bhaile a
chuirfidh leis an gCearnóg Mhargaidh atá ann cheana féin agus d’fhéadfaí an spás nua
seo a bhunú ar Bhóthar an Phiarsaigh.

• Tionscadal Nasc Glas Leitir Ceanainn atá sainaitheanta ar an Mapa Criosaithe
Talamhúsáide mar bhealach ‘Taisteal Gníomhach Táscach’.

• Bealach Loch Súilí atá suite feadh na Súilí.
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21.3 Iompar Poiblí
Tacaíonn an Plean seo leis na príomh-idirghabhálacha iompair phoiblí seo a leanas i lár an bhaile:

• Mol Iompair Réigiúnach lárnach, ilfheidhmiúil a fhreastalóidh ar sheirbhísí poiblí agus
príobháideacha; agus

• leathnú seirbhísí bus poiblí a bheith ag freastal ar lár an bhaile (féach ar Chaibidil 23:
Iompar Poiblí le haghaidh tuilleadh eolais chúlra maidir le leanúint ar aghaidh leis an
tionscnamh seo).

21.4 Cuspóirí agus Beartais Straitéis Lár an Bhaile
LTP-TC-0-1: Mol iompair réigiúnach ilfheidhmiúil, lárnach a chur ar fáil do Leitir Ceanainn. 

LTP-TC-0-2: Lár baile atá dinimiciúil, nasctha agus inrochtana a chruthú, a bhfuil mol iompair 
áitiúil, lárnach ag tacú leis agus athrú idirthréimhseach chuig iompar poiblí, siúl agus 
rothaíocht a chumasú. 

LTP-TC-0-3: Tacú le prionsabal na dtionscadal seo a leanas agus bearta láidre Taistil 
Ghníomhaigh a áireamh ann: 

• An tSráid Mhór Uachtarach agus Íochtarach - Beocht a chruthú in An tSráid Mhór trí
athchóiriú, athfhorbairt agus níos mó úsáide agus forbairt réadmhaoin atá tógtha
cheana féin, mar aon le spás poiblí cathartha nua a chruthú.

• Port Road agus Bóthar an Phiarsaigh - An dá phríomhbhealach artaireacha
straitéiseacha seo a athrú go dtí ‘Búlbhaird’ lár an bhaile le comhtháthú, inrochtaineacht
agus treochomharthaíocht shoiléir.

• Cearnóg agus Mol an Bhaile - Spás cathartha nua mór a bhunú mar chroílár an Bhaile a
chuirfidh leis an gCearnóg Mhargaidh atá ann cheana féin agus d’fhéadfaí an spás nua
seo a bhunú ar Bhóthar an Phiarsaigh.

• Tionscadal Nasc Glas Leitir Ceanainn atá sainaitheanta ar an Mapa Criosaithe
Talamhúsáide mar bhealach ‘Taisteal Gníomhach Táscach’.

• Bealach Loch Súilí atá suite feadh na Súilí.

Beartas LTP-TC-P-1:  Is beartas de chuid na Comhairle é tacú le prionsabal na 
n-idirghabhálacha iompair inbhuanaithe seo a leanas i Lár an Bhaile, mar a shainaithnítear i
Straitéis Athnuachana 2040 agus Plean Iompair Áitiúil Leitir Ceanainn:

a. forbairt Mol Iompair/acomhal atá suite go lárnach;

b. gréasán de shiúlbhealaí agus de rotharbhealaí agus bearta tosaíochta iompair phoiblí a
fhorbairt, lena n-áirítear conairí a chaomhnú do chríocha dá leithéid;

c. ath-leithdháileadh spás bóthair agus trasbhealaí chun conairí tosaíochta do choisithe
agus do rothaithe a fhorbairt;

d. ath-leithdháileadh conairí bóthair agus trasbhealaí ar mhaithe le bearta tosaíochta bus
a fhorbairt.

Beartas LTP-TC-P-2: Is beartas de chuid na comhairle é: 

a. tacú le forbairt bealaí ríochta poiblí/taistil ghníomhaigh laistigh de Lár an Bhaile
mar atá sainaitheanta ar an Mapa Criosaithe Talamhúsáide; agus

b. tacú le forbairt Bhealach na Súilí mar a fhoráiltear dó laistigh de Mhapa Criosaithe
Talamhúsáide Phlean Leitir Ceanainn.

Caibidil 21: Straitéis Iompair Lár an Bhaile
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Caibidil 22 - 
Straitéis Iompair Phoiblí

22.1 Seirbhísí Bus Reatha
I láthair na huaire, tá seirbhís bus amháin ag freastal ar Leitir Ceanainn atá á cur ar fáil ag 
oibritheoir singil príobháideach a thairgeann bus amháin gach lá atá ag freastal ar dhá 
bhealach anois is arís. Tá an tseirbhís seo ag freastal ar dhobharcheantar mór le seacht bpatrún 
seirbhíse dhifriúla a úsáideann timbhealach is cúis le malairtí slí fada. 

Tá sé riachtanach seirbhísí reatha a fheabhsú chun rogha eile seachas an carr príobháideach 
a thairiscint. Ba cheart go mbeadh a leithéid de sheirbhísí níos áisiúla, níos mealltaí agus 
á dtairiscint níos minice, agus ba cheart dóibh rogha eile seachas an carr príobháideach a 
thairiscint. Cuspóir lárnach i bpleanáil agus dearadh bonneagar iompair agus seirbhísí iompair 
phoiblí nua laistigh den bhaile, agus is é an cuspóir a bheidh ann achar siúil nach faide ná 10 
nóiméad ‘ó agus chuig’ stad bus sainaitheanta a sholáthar. Chun aistriú suntasach córa iompair 
chuig úsáid a bhaint as iompar poiblí a chinntiú, ní mór seirbhísí bus a fhorbairt agus go 
mbeidís feiceálach i gcomharsanachtaí an bhaile. 

22.2  Seirbhís(í) Iompair Phoiblí Bhreise atá Beartaithe
Tá comhairliúchán agus comhoibriú suntasach déanta go dtí seo, agus fós ar siúl, leis an 
tÚdarás Náisiúnta Iompair (NTA) agus é mar aidhm seirbhísí bus breise a fhorbairt don bhaile. 
Príomhaidhm de chuid na hoibre seo é a chinntiú go bhfuil an oiread tairbhe agus is féidir á 
baint as na seirbhísí agus bealaí chun freastal ar éileamh ó phaisinéirí de réir na n-acmhainní 
atá leithdháilte i láthair na huaire. Ní mór freisin go gcuirfí san áireamh i bpleanáil bealaí córas 
tráchta lár an bhaile faoi láthair agus suíomh deiridh an mhoil iompair atá beartaithe a fhorbairt 
i lár an bhaile. Chomh maith leis sin, breithneofar riachtanais bhonneagair, lena n-áirítear 
scáthláin agus stadanna bus, saoráidí críochfoirt agus casta, lánaí bus tosaíochta féideartha 
agus rochtain ar bhonn tosaíochta do choisithe, inrochtaineacht agus saoráidí trasnaithe, mar 
chuid den phróiseas dearaidh. Leanfaidh Comhairle Contae Dhún na nGall ag obair le NTA 
maidir leis na nithe seo ar fad.  

D’ainneoin na hoibre suntasaí atá déanta go dtí seo maidir le hailínithe an bhealaigh is 
dealraithí a roghnófar, tá an t-ailíniú bealaigh atá molta i Mapa 22.1 thíos faoi réir tuilleadh 
athraithe go dtí go gcuirfear céim deiridh phróiseas NTA i gcrích. Dá réir sin, ba cheart glacadh 
leis go bhfuil an méid atá sonraithe i Mapa 22.1 táscach ag an gcéim seo. Beidh an fhorbairt 
seirbhíse faoi thionchar ag, agus tá tograí faoi réir:

• Láithreacha stad féideartha a shainaithint (faoi réir cead a fháil ón Údarás Bóithre
ábhartha).

• Comhairliúchán neamhreachtúil féideartha maidir le hailínithe bealaigh agus sonraíocht
seirbhíse (faoi réir cead a fháil ó údarás áitiúil)

• Comharthaí stop mionsonraithe a fhorbairt lena n-áirítear iniúchadh ar shábháilteacht
ar bhóithre (faoi réir cead a fháil).

• Dréacht-amchláir agus amanna seirbhíse a fhorbairt chun comhtháthú le bealaí atá
beartaithe agus leis an ngréasán iompair ghinearálta.

• Mionscrúdú ar bhealaí agus é mar aidhm bacainní féideartha ar an ngréasán fisiciúil a
shainaithint.

• Sainaithint agus dearadh mionsonraithe suíomhanna féideartha do chríochfoirt, saoráidí
casta bua agus idirstad rialála (faoi réir cead a fháil ón Údarás Bóithre ábhartha).

• Plé le húinéirí talún agus páirtithe leasmhara eile de réir mar is gá sa chás go bhfuil sé
beartaithe bealaí bus a fhorbairt ar thailte nach bhfuil faoi úinéireacht / nach bhfuil an
tÚdarás Áitiúil freagrach astu (eg: campais FSS, Asraonta Miondíola, etc.).
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22.3: Cuspóir agus Beartas Iompair Phoiblí
LTP-PT-O-1: Seirbhísí agus saoráidí iompair phoiblí atá feabhsaithe go suntasach a chur ar fáil i 
Leitir Ceanainn.

LTP-PT-P-1: Is beartas de chuid na comhairle é: 

a) Leanúint ar aghaidh ag comhoibriú leis an NTA agus le páirtithe leasmhara eile chun
seirbhísí nua a fhorbairt agus seirbhís bus iompair phoiblí atá éifeachtúil, minic,
éifeachtach agus soléite a chur ar fáil chun freastal ar riachtanais an bhaile

b) Pointí tosaigh agus cinn scríbe a nascadh sa bhaile lena n-áirítear saoráidí cónaithe,
oideachais, cúraim sláinte, fostaíocht agus lár an bhaile trí sheirbhís bus áitiúil.

c) Tacú le bonneagar tosaíochta bus i lár an bhaile go háirithe, cosúil le conairí bus ar
ardchaighdeán.

d) Bonneagar nua scáthláin bus a sholáthar lena n-áirítear faisnéis fíor-ama do phaisinéirí.

Mapa22.1 Bealaí Bus Breise Táscacha

22.4 Forléargas ar Iompair Iarnróid  
Tá ról lárnach ag iompar poiblí lena n-áirítear Iompar Iarnróid i rogha inbhuanaithe a sholáthar 
amach anseo seachas iompar innealta le haghaidh turas níos faide agus cabhraíonn a leithéid 
le cuspóirí forbartha inbhuanaithe na hÉireann a chomhlíonadh agus le hastaíochtaí carbóin 
a laghdú. Níl aon seirbhísí iarnróid i nDún na nGall rud a chiallaíonn nach rogha inmharthana 
é iompar iarnróid seachas an carr príobháideach i láthair na huaire. Tá an fhéidearthacht a 
bhaineann le síneadh a chur leis an ngréasán iarnróid chuig Réigiún Cathrach an Iarthuaiscirt 
(Leitir Ceanainn/Doire/An Srath Bán) ó Shligeach agus Baile Átha Cliath sonraithe mar 
uaillmhian forbartha agus mar Chuspóir Beartais Réigiúnach in RSES Chomhthionól Réigiún 
an Tuaiscirt agus an Iarthair. Taobh leis seo, tá an plean iompair seo á ullmhú tráth a bhfuil níos 
mó airde ná riamh ar an ngá atá leis an timpeallacht áitiúil agus dhomhanda a chosaint agus 
ar an tionchar suntasach a d’fhéadfadh a bheith ag taisteal inbhuanaithe ar dhéileáil le dúshlán 
domhanda an athraithe aeráide agus le hastaíochtaí agus spleáchas ar an gcarr príobháideach 
a laghdú.
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Mapa 22.2 - Gréasán Iarnróid na hÉireann

22.4.1 Athbhreithniú Náisiúnta Straitéiseach ar an nGréasán Iarnróid 2021

I mí Aibreáin 2021 seoladh ‘Athbhreithniú Straitéiseach ar an nGréasán Iarnróid’, a raibh 
baint ag an dá rialtas leis, a raibh sé mar aidhm leis breithniú a dhéanamh ar conas is 
féidir leis an ngréasán iarnróid in Éirinn nascacht a fheabhsú go hinbhuanaithe idir na 
cathracha móra, inrochtaineacht réigiúnach a fheabhsú agus tacú le forbairt réigiúnach 
chothrom. Tá aighneachtaí curtha ar fáil ag Comhairle Contae Dhún na nGall don phróiseas 
comhairliúcháin phoiblí a bhaineann leis an athbhreithniú seo. Ina theannta sin, mar chuid 
den Athbhreithniú seo breithneofar an fhéidearthacht a bhaineann le luasanna níos airde 
ar an ngréasán agus cibé acu atá nó nach bhfuil féidearthacht ann níos mó úsáide a bhaint 
as an ngréasán chun lastas a iompar. Táthar ag súil go gcuirfear críoch leis an gcur chuige 
comhpháirteach agus gealltanas laistigh de bhliain amháin agus tá sé beartaithe obair 
mhór a dhéanamh mar aon le comhoibriú suntasach le páirtithe leasmhara. 

D’fhéadfadh an próiseas seo réigiún an Iarthuaiscirt go ginearálta a athrú ó bhonn, agus 
Leitir Ceanainn go háirithe, ag féachaint do Mhapa 22.2 thuas agus ganntanas gréasán 
iarnróid sa cheantar i gcomparáid leis an gcuid eile den tír. Tá tacaíocht beartais pleanála 
reachtúil ar fáil d’fhorbairt iarnróid den chineál seo cheana féin.  Cuimsíodh san NWRA 
cuspóirí a thacaíonn lena leithéid d’athbhreithniú ar Chonair Iarnróid an Iarthair sa Straitéis 
Réigiúnach Spásúil agus Gheilleagrach (RSES) (féach ar RPO6.11) agus, go sonrach, 
iniúchadh ar an bhféidearthacht a bhaineann leis an ngréasán iarnróid a shíneadh chomh 
fada le Réigiún Cathrach an Iarthuaiscirt ó Shligeach agus Baile Átha Cliath (RPO 6.16) 

Caibidil 22 - Straitéis Iompair Phoiblí
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in RSES. Ar an gcuma chéanna, tacaítear in CDP 2018-2024 (an leagan athraithe) le nasc 
iarnróid a chur ar fáil idir Leitir Ceanainn agus Doire agus chomh fada le Sligeach, agus le 
hathoscailt Chonair Iarnróid an Iarthair ó Bhaile Átha an Rí go Sligeach.  

Áiríodh i bpleananna reachtúla do Leitir Ceanainn a cuireadh i dtoll a chéile roimhe seo 
beartais a raibh sé mar aidhm leo an tseanlíne iarnóid a chaomhnú a bhí ag rith taobh le 
Four Lane Road ó Thimpeallán na hÁirse Tirime go dtí Timpeallán Polestar mar aon leis an 
línte iarnróid eile ar fad atá fós ar marthain agus é beartaithe iad a nascadh leis an ngréasán 
iarnróid náisiúnta amach anseo. Sainaithníodh i rith athbhreithnithe ar an gcur chuige seo 
don Phlean, áfach, nach bhféadfaí leanúint le tairbhe a bhaint as cur chuige dá leithéid níos 
mó de bhrí go bhfuil damáiste déanta do cheantar stairiúil Leitir Ceanainn-An Srath Bán 
agus Leitir Ceanainn-Doire mar thoradh ar fhorbairt laistigh de theorainn cheantar Phlean 
Leitir Ceanainn. Ainneoin go bhfuil an Chomhairle airdeallach ar na deiseanna sóisialta, 
geilleagracha agus timpeallachta a bhaineann le hathbhunú seirbhísí iarnróid laistigh de 
agus chuig agus ón gcontae, meastar gur cuí an cuspóir agus na beartais seo a leanas a 
chur san áireamh.

22.5 Cuspóir agus Beartais Iompair Phoiblí /Iarnróid
LTP- PT-O-2: Tacú le naisc iarnróid a sholáthar idir Leitir Ceanainn agus Doire, agus 
idir Leitir Ceanainn agus Sligeach.

LTP- PT- P-2: Is beartas de chuid na Comhairle é:

a. tacú le nasc Iarnróid a sholáthar idir Leitir Ceanainn agus Doire agus idir Doire
agus Leitir Ceanainn agus Sligeach; agus tacú le hathoscailt Chonair Iarnróid an
Iarthair idir Baile Átha an Rí agus Sligeach, agus ar an tslí sin, críoch a chur leis
an ngréasán iarnróid Uile-Éireann;

b. gan na conairí iarnróid stairiúla tréigthe laistigh de theorainn cheantar Phlean
Leitir Ceanainn a chosaint le haghaidh bonneagar straitéiseach (cosúil le
tionscadail iarnróid/bóthair/glasbhealaí) nó le haghaidh forbairt áineasa.

GNÍOMH: De bhua thorthaí an Athbhreithnithe Straitéisigh Uile-Oileáin Iarnróid, déanfaidh 
Comhairle Contae Dhún na nGall, i gcomhpháirt le comhpháirtithe straitéiseacha, iarracht 
suíomh oiriúnach a aimsiú do mhol iarnróid Leitir Ceanainn.
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Aguisín A – 
Measúnú Bonneagair 

A.1 Réamhrá 
Tá Plean Leitir Ceanainn 2022 - 2028 ullmhaithe de réir ceanglas agus forálacha Acht um Pleanáil 
agus Forbairt, 2000 (arna leasú). Sonraítear sa Phlean seo an straitéis iomlán le haghaidh pleanáil 
chuí agus forbairt inbhuanaithe Leitir Ceanainn i gcomhthéacs an Chreata Náisiúnta Pleanála, an 
Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Gheilleagrach do cheantar Réigiún an Tuaiscirt agus an Iarthair 
agus Plean Forbartha Contae Dhún na nGall 2018-2024. Dréachtaíodh an Plean seo ag féachaint 
do Threoirlínte Aireachta a eisíodh de bhua Alt 28 den Acht agus de réir cheanglais AE maidir le 
Measúnú Straitéiseach Timpeallachta (SEA) agus Measúnacht Oiriúnach (AA). Tagann Plean Leitir 
Ceanainn 2021-2027 in áit Chaibidil 12, Cuid C de Phlean Forbartha Contae 2018-2024, a áiríodh 
ann roimhe seo an creat beartais phleanála do bhaile Leitir Ceanainn.

Ceanglaítear ar Phlean Leitir Ceanainn a bheith comhsheasmhach le cuspóirí Phlean Forbartha 
Contae Dhún na nGall 2018-2024 agus an Chroístraitéis atá le fáil sa Phlean sin. Chomh maith leis 
sin, ní mór go mbeadh Plean Leitir Ceanainn comhsheasmhach le forálacha an Chreata Náisiúnta 
Pleanála (NPF) agus an Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Gheilleagrach (RSES) do Réigiún an 
Tuaiscirt agus an Iarthair. 

Sonraítear in NPF (féach Cuspóir Beartais Náisiúnta 72a) nuair a bheidh cinntí maidir le criosú 
talamhúsáide á ndéanamh go gceanglófar ar, “údaráis phleanála cur chuige caighdeánaithe, 
srathach a chur i bhfeidhm chun idirdhealú a dhéanamh idir i) talamh criosaithe atá seirbhísithe 
agus ii) talamh criosaithe atá inseirbhísithe laistigh de shaolré an phlean”. Anuas air sin, sonraítear 
i gCuspóir Beartais Náisiúnta 72b, “nuair a bheidh breithniú á dhéanamh ar thailte criosaithe 
chun críche forbartha a éilíonn infheistíocht i mbonneagar seirbhíse, déanfaidh údaráis phleanála 
meastachán réasúnta maidir le costas iomlán na seirbhísí sonraithe agus ullmhófar tuarascáil, ina 
mbeidh sonraí maidir leis an gcostas measta ag céimeanna an dréachtphlean agus ag céimeanna 
deiridh an phlean”. Sonraítear in NPF go gcuirfidh an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta tuilleadh treorach ar fáil maidir le Measúnuithe Bonneagair i dTreoirlínte Reachtúla 
nuashonraithe a eiseofar faoi Alt 28 d’Achtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú). 

A.2 Cuspóir an Mheasúnaithe agus na Modheolaíochta Bonneagair
Seo a leanas cuspóir an Mheasúnaithe Bonneagair: 

• Scrúdú a dhéanamh ar oiriúnacht láithreán le haghaidh forbairt chónaithe amach anseo,
ag féachaint do chritéir NPF, forálacha Phlean Forbartha Contae Dhún na nGall agus
pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe Leitir Ceanainn;

• Déan measúnú ar na ceanglais bhonneagair a bhaineann le seirbhísiú gach láithreáin; 
• Déan measúnú ar agus sonraigh meáchan le haghaidh pleanáil agus inseirbhíseacht/

soláthar bonneagair do gach láithreán ionas gur féidir ‘Leibhéal’ a shannadh, de réir
mar is infheidhme; agus

• Sainaithin na seirbhísí atá riachtanach chun tacú le forbairt nua. 
In éagmais threoir ón Roinn, a bhfuiltear ag súil leis a eiseofar faoi Alt 28 d’Achtanna um 
Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú), tá an Measúnú Bonneagair seo forbartha de réir na 
treorach ginearálta a sonraíodh faoi Aguisín 3 de NPF.  Chuir innealtóirí bóthair na Comhairle 
saineolas innealtóireachta ar fáil i ndáil le ceanglais an bhonneagair bóthair do Cheantar 
Bardasach Leitir Ceanainn, agus sholáthair Uisce Éireann eolais maidir le bonneagar uisce agus 
fuíolluisce. Ní mór a thabhairt faoi deara ón tús, gur thug Uisce Éireann le fios go mbaineann 
íogaireachtaí tráchtála le costas an bhonneagair uisce/fuíolluisce, agus dá réir sin, níor cuireadh 
aon mheastacháin costas ar fáil maidir lena leithéid sin de sheirbhísí. Chabhraigh Roinn Bóithre 
Chomhairle Contae Dhún na nGall leis an roinn pleanála réamh-mheastacháin réasúnta costas 
a dhéanamh le haghaidh oibreacha bóthair, draenála agus soilsithe áirithe a nglactar leis a 
mbeidh baint acu le láithreáin atá sainaitheanta sa tuarascáil seo.
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A.3 Séanadh
Ullmhaíodh an measúnú bonneagair seo trí úsáid a bhaint as staidéar deisce agus ní dhéileáiltear 
ann ach le bonneagar bóithre. Sonraítear go sainráite ann nach bhfuil aon fhíorú neamhspleách 
maidir le haon doiciméid nó faisnéis curtha ar fáil ag daoine déanta. Ní dhéantar aon uiríoll sa 
mheasúnú seo maidir le nithe eile a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar chostais forbartha 
láithreáin nó nithe a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar sholáthar bonneagar bóithre, uisce nó 
fuíolluisce; e.g. coinníollacha talún, bonneagar faoi dhromchla atá ann cheana féin, seandálaíocht, 
costais a bhaineann le talamh a fháil, srianta timpeallachta etc. I ngach cás, moltar d’fhorbróirí 
ionchasacha labhairt lena gcomhairleoirí féin chun comhairle níos mionsonraithe a fháil maidir 
le inseirbhíseacht láithreán poitéinsiúil agus costais forbartha láithreáin.  Ní ghlacann Comhairle 
Contae Dhún na nGall le haon dliteanas as aon úsáid a bhainfear as an measúnú bonneagair seo, 
seachas chun na críche ar ullmhaíodh an measúnú. Níl cuntas déanta sa mheasúnú bonneagair 
seo ar aon athruithe a bhaineann le hábhar an mheasúnaithe, ná aon athruithe reachtacha 
ná rialála a tharla ó rinneadh an measúnú a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar an measúnú. 
Níl ghlacann Comhairle Contae Dhún na nGall le haon fhreagracht ná dliteanas as caillteanas 
de chineál ar bith do thríú páirtí mar gheall ar, nó gaolmhar le nó ag eascairt as aon úsáid ná 
cinneadh brath ar an measúnú bonneagair seo.

A.4 Measúnú Mionsonraithe maidir le hInseirbhíseacht Láithreáin i ndáil
le Bonneagar Uisce agus Fuíolluisce
Soláthraítear sa mheasúnú bonneagair seo forléargas ardleibhéil ar cheanglais seirbhísithe 
do ‘Láithreáin atá Cónaithe go Príomha’ agus ‘Láithreáin Deise’ (áit a mbaineann poitéinseal 
le haghaidh forbairt chónaithe lena leithéid de láithreáin) i Leitir Ceanainn. Ní mór sonraí 
beachta maidir le hinseirbhíseacht láithreán aonair a dheimhniú tír phróiseas Fiosrúchán 
Réamhcheangail (PCE) Uisce Éireann. Go ginearálta, is iad forbróirí a bheidh freagrach as 
bonneagar nua, agus beidh orthu cúrsaí a phlé le Uisce Éireann sula gcuirtear tús leis na 
hoibreacha trí phróiseas PCE Uisce Éireann.  Ina dhiaidh sin, déanfar roghanna a bhaineann 
leis an líonra áitiúil a athbhreithniú agus a mheas. D’fhéadfaí go sainaithneofaí i rith an 
mheasúnaithe uasghráduithe bonneagair a theastaíonn chun freastal ar éileamh an láithreáin 
shonraigh. Beidh aon chostais eile a bhaineann le táillí ceangail nó obair atá le cur i gcrích ag 
Uisce Éireann, ag teacht leis na costais Ceanglais agus Forbróra atá sonraithe ag Uisce Éireann.

A.5 Sainmhíniú ar Thailte Leibhéal 1 agus Leibhéal 2
Déantar idirdhealú in Aguisín 3 den NPF idir tailte Leibhéal 1 agus Leibhéal 2 mar seo a leanas:

‘Leibhéal 1: Talamh Criosaithe Seirbhísithe, ina gcuimsítear tailte atá in ann nascadh le seirbhísí 
forbartha atá ar fáil cheana féin a bhfuil acmhainn seirbhíse ar fáil lena n-aghaidh agus nach 
féidir leo, dá réir sin, freastal ar fhorbairt nua; agus 

Leibhéal 2: Talamh Criosaithe Seirbhísithe, ina gcuimsítear tailte nach bhfuil dóthain seirbhísí 
ar fáil iontu faoi láthair chun tacú le forbairt nua ach a d’fhéadfadh a bheith inseirbhísithe go 
hiomlán laistigh de shaolré an phlean.’

Ceanglaíonn NPF sa chás go sainaithnítear tailte mar thailte Leibhéal 2, nach mór an 
poitéinseal a bhaineann leis na seirbhísí riachtanacha a sholáthar agus / nó acmhainn chun 
tacú le forbairt nua a shainaithint agus mionsonraí sonracha a bheith á gcur ar fáil ag an údarás 
áitiúil tráth foilsithe an dréachtphlean agus an phlean ceantair áitiúil deiridh. Chomh maith 
leis sin, sonraítear in NPF nach mór go mbeadh measúnú bonneagar sa chomhthéacs seo 
ailínithe leis an clár/na cláir infheistíochta bonneagair atá ceadaithe ag an ngníomhaireacht/
ag na gníomhaireachtaí soláthair ábhartha, nó bunaithe ar ghealltanas i scríbhinn atá curtha 
ar fáil ag an gníomhaireacht soláthair ábhartha an bonneagar sainaitheanta a sholáthar 
laistigh d’amscála sonraithe (i.e. laistigh de shaolré an phlean). Sonraítear freisin nach mór don 
údarás pleanála gealltanas a thabhairt maidir le soláthar an bhonneagair riachtanaigh agus 
shainaitheanta laistigh dá chlár infheistíochta bonneagair féin (i.e. Clár Caipitil Bhuiséadaithe) 
chun tacú le criosú tailte áirithe. Luaitear in NPF nár cheart tailte nach féidir iad a sheirbhísiú 
laistigh de shaolré plean forbartha nó ceantair a chriosú chun críche forbartha (Cuspóir 
Beartais Náisiúnta 72c) nó a áireamh laistigh de chroístraitéis plean forbartha chun críche ríofa.

Sonraítear i dTábla A1 thíos sonraí na láithreán Uimh. 22 ‘Cónaithe go Príomha’ laistigh de 
theorann Phlean Leitir Ceanainn agus sainaithnítear ceanglais bhonneagair do gach láithreán. 
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Bunaithe air seo, sanntar ‘leibhéal’ oiriúnach do gach láithreán bunaithe ar riachtanais 
bhonneagair. 

Sonraítear i dTábla A2 thíos sonraí ‘Láithreáin Deise’ Uimh. 11 laistigh de theorainn an Phlean 
(a cheadaíonn forbairt chónaithe áirithe) agus sainaithnítear ceanglais bhonneagair do gach 
láithreán. Mar atá fíor faoi na láithreáin atá ‘Cónaithe go Príomha’, tá gach ‘Láithreán Deise’ 
catagóirithe mar láithreán a bhaineann le Leibhéal 1 nó Leibhéal 2, bunaithe ar cheanglais 
seirbhísithe. 

A.6 Céimniú, Cur Chun Feidhme agus Maoiniú d’Fhorbairt Bhonneagair
ar Thailte atá Cónaithe go Príomha
Céimniú

Is é an aidhm atá le forbairt chéimnithe a chinntiú go soláthraítear bonneagar tacaíochta (lena 
n-áirítear, inter alia; saoráidí pobail, iompar poiblí, bonneagar uisce agus fuíolluisce) i dteannta
le forbairt. Sa chomhthéacs seo, tá sé beartaithe gur creat oibre solúbtha a bheidh i bPlean
Leitir Ceanainn a chuireann ar chumas an Údaráis Áitiúil oibriú le pobail agus le forbróirí chun
freastal ar riachtanais Lárionad Réigiúnach atá ag fás. Dá réir sin, ní shonraítear sa Phlean
an t-ord ina cheart láithreáin chónaithe a fhorbairt, ach sainaithnítear láithreáin atá gar do
sheirbhísí áitiúla agus/nó lár an bhaile agus a bheadh oiriúnach d’fhorbairt ag am ar bith thar
thréimhse an phlean, faoi réir an bhonneagair agus na seirbhísí tacaíochta riachtanacha ar fad
a sholáthar.

Cur Chun Feidhme, Faireachán agus Athbhreithniú

Is dócha go dtarlóidh forbairt laistigh de cheantar Phlean Leitir Ceanainn de réir a chéile agus 
ar bhonn incriminteach, faoi réir imthosca geilleagracha an réigiúin; agus go bunúsach, cuirfear 
formhór straitéis an phlean chun feidhme trí chinneadh a dhéanamh maidir le hiarratais 
phleanála. Tá an creat beartais atá sonraithe sa Phlean, áfach, deartha chun bainistíocht 
chúramach forbairt ‘céim-ar-chéim’ dá leithéid a chinntiú, agus comhordú a chinntiú le 
himeacht ama agus lonnaíocht inbhuanaithe, nasctha a sholáthar. 

Dlúthchuid den phróiseas pleanála é faireachán a dhéanamh. Nuair a bhí Plean Leitir 
Ceanainn á ullmhú, tiomsaíodh neart sonraí bonnlíne maidir le, inter alia, talamhúsáidí 
reatha, gluaiseachtaí tráchta, bonneagar rothaíochta/siúil, bonneagar uisce agus fuíolluisce. 
Úsáidfidh an t-údarás pleanála na sonraí bonnlíne seo agus táscairí eile chun faireachán agus 
athbhreithniú a dhéanamh ar dhul chun cinn i ndáil le cuspóirí an Phlean a chomhlíonadh agus 
athruithe poitéinsiúla ar straitéisí forbartha a shainaithint má tá gá lena leithéid. 

Maoiniú 

Soláthrófar maoiniú d’fhorbairt bonneagair agus seirbhísí laistigh de cheantar Phlean Leitir 
Ceanainn trí mheascán d’infheistíocht ó Chomhairle Contae Dhún na nGall, infheistíocht 
a bhfuiltear ag súil léi ó ghníomhaireachtaí leath-stáit agus Uisce Éireann agus TII, agus 
infheistíocht ón earnáil phríobháideach. Chomh maith leis sin, oibreoidh an Chomhairle le 
gníomhaireachtaí rialtais cosúil leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta agus 
comhlachtaí eile chun maoiniú a lorg trí fhoinsí atá ar fáil (e.g. an Ciste um Athnuachan agus 
Forbairt Uirbeach, Maoiniú do Thaisteal Gníomhach, Maoiniú do Ghníomhú ar son na hAeráide 
etc.).

A.7 Oibreacha bonneagair atá riachtanach le haghaidh Tailte atá 
‘Cónaithe go Príomha’  
Sainaithnítear sa mhapa criosaithe talamhúsáide atá i dteannta le Plean Leitir Ceanainn 
22 láithreán atá ‘Cónaithe go Príomha’. Sonraítear i dTábla A1 thíos sonraí ardleibhéil an 
bhonneagair a theastaíonn chun freastal ar gach láithreán. 

Aguisín A – Measúnú Bonneagair
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Tag. an 
Láithreáin

Riachtanais Bhonneagair Leibhéal 
1 / 2

PR1 Fuíolluisce: Ní mór síneadh a chur leis an séarach (tá an séarach le 
leathnú ó thart ar cheantar na scoile Ag Foghlaim le Chéile nó ó 
Bhóthar Ráth Mealtain).
Bonneagar na mbóithre: Leathnú an charrbhealaigh chun freastal ar 
lána a chasann ar dheis thart ar 310 méadar, cosán agus soilse poiblí. 
Neaschostas: €150,000
Uisce: Ní mór ceangal leis an soláthar uisce a sholáthar.

Leibhéal 
2

PR2 Tá na seirbhísí riachtanacha ar fad ar fáil. Leibhéal 1

PR3 Bonneagar na mbóithre: Oibreacha riachtanach chun rochtain oiriúnach 
d’fheithiclí a sholáthar ag an taobh ó dheas den láithreán (i.e. leathnú 
an bhóthair). Níl meastacháin costas ar fáil de bhrí go mb’fhéidir go 
mbeidh sé riachtanach talamh a fháil agus d’fhéadfadh go mbeadh 
éagsúlacht shuntasach idir luachálacha/meastacháin. 

Leibhéal 
2

PR4 Tá na seirbhísí riachtanacha ar fad ar fáil. Leibhéal 1

PR5 Fuíolluisce: B’fhéidir go mbeadh stáisiún caidéalúcháin ag teastáil chun 
séarach a nascadh; nó b’fhéidir go bhféadfaí nasc a sholáthar tríd an 
bhforbairt tithíocht i dtreo an oirdheiscirt. 

Leibhéal 
2

PR6 Bonneagar na mbóithre: Oibreacha chun socruithe rochtana a fheabhsú/
acomhail a fheabhsú/bóithre a leathnú etc. Meastar go mbeidh 220m de 
chosán nua á chur ar fáil le soilsiú, draenáil agus go mbeidh an bóthar atá 
ann cheana féin á fhorleagan. Neaschostas: € 220,000

Leibhéal 
2

PR7 Bonneagar na mbóithre: Bonneagar oiriúnach do choisithe a sholáthar 
feadh theorainn thuaidh an láithreáin.
Meastar go mbeidh 280m de chosán nua á chur ar fáil le soilsiú, draenáil 
agus go mbeidh an bóthar atá ann cheana féin á fhorleagan. Tá trasrian 
coisithe ag teastáil ag an acomhal sa taobh thoir. 
Neaschostas: € 125,000

Leibhéal 
2

PR8 Tá na seirbhísí riachtanacha ar fad ar fáil. Leibhéal 1

PR9 Fuíolluisce: Teastaíonn stáisiún caidéalúcháin chun an láithreán a 
sheirbhísiú nó ceangal le bonneagar séaraigh straitéisigh atá ag freastal 
ar láithreán forbartha straitéiseach agus inbhuanaithe an deiscirt (SSDS).
Bóithre: Ní mór don fhorbróir stráice de Bhóthar Faoisimh Lismonaghan 
a thógáil. 
Meastar go mbeidh sé 360m feadh fhad beartaithe na teorann thoir. 
Teastaíonn fada 360m agus leithead 8m chun freastal ar charrbhealach 6m 
agus cosán 2m agus soilsiú ar an dá thaobh mar aon le córas draenála. 
Neaschostas: € 450,000

Leibhéal 
2

PR10 Tá na seirbhísí riachtanacha ar fad ar fáil. Leibhéal 1

PR11 Bóithre: Ní mór don fhorbróir stráice de bhóthar thionscadal Ghréasán 
an Deiscirt a thógáil de bhrí go dtéann sé tríd an láithreán / feadh 
éadanas an láithreáin. 
Meastar go bhfuil 300m de SNP ag dul tríd an láithreán atá molta. 
Teastaíonn fada 300m agus leithead 8m chun freastal ar charrbhealach 6m 
agus cosán 2m agus soilsiú ar an dá thaobh mar aon le córas draenála.
Neaschostas: € 350,000

Leibhéal 
2

PR12 Tá na seirbhísí riachtanacha ar fad ar fáil. Leibhéal 1

PR13 Fuíolluisce: Ní mór síneadh a chur leis an séarach poiblí. Leibhéal 
2

PR14 Roads infrastructure: Existing narrow lane to the south of the site 
with houses either side. 130m length and 8m width required to 
accommodate 6m carriageway and 2m footway with lighting
Cost estimate: € 200,000

Leibhéal 
2

PR15 Tá na seirbhísí riachtanacha ar fad ar fáil. Leibhéal 1

PR16 Roads infrastructure: Road realignment and surfacing required in 
vicinity of site. Upgrade existing lighting and drainage. 
Cost estimate: € 220,000

Leibhéal 
2

Tábla A1 – Cur chuige srathach chun idirdhealú a dhéanamh idir tailte seirbhísithe agus inseirbhísithe ar 
Tailte atá Cónaithe go Príomha iad
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Tag. an 
Láithreáin

Riachtanais Bhonneagair Leibhéal 
1 / 2

PR17 Bonneagar na mbóithre: Ní mór an bóthar a leathnu agus cosán a 
sholáthar feadh éadanas láithreáin, na soilse agus an córas draenála 
atá ann a uasghrádú, tá ceanglais maidir le soghluaisteacht coisithe le 
comhlíonadh Neaschostas: € 215,000

Leibhéal 
2

PR18 Bonneagar na mbóithre: Ní mór an bóthar a leathnu agus cosán a 
sholáthar feadh éadanas láithreáin, na soilse agus an córas draenála 
atá ann a uasghrádú, tá ceanglais maidir le soghluaisteacht coisithe le 
comhlíonadh. Neaschostas: € 220,000

Leibhéal 
2

P19 Tá na seirbhísí riachtanacha ar fad ar fáil. Leibhéal 1

PR20 Bonneagar na mbóithre: Dromchla an bhóthair a uasghrádú, cosáin a 
uasghrádú, soilse sráide, suirbhé ar ghréasáin stoirme atá ann cheana 
féin, cosán a nascadh leis an taobh eile den bhóthar trí thrasrian faoi 
rialú nó rabhcháin  - Neaschostas: €150,000

Leibhéal 
2

PR21 Bonneagar na mbóithre: cosán ~210m, draenáil, soilse sráide agus naisc 
do choisithe ag naisc atá beartaithe a fhorbairt ag acomhal nua ag 
cúinne oirdheisceart an láithreáin, acomhal Chill Tuaidh a athdhromchlú 
go dtí deireadh na forbartha atá beartaithe nó banna a sholáthar chun 
na hoibreacha seo a chlúdach. – Neaschostas: €215,000

Leibhéal 
2

PR22 Bonneagar na mbóithre: Leathnú an bhóthair, soláthar cosáin, 
uasghrádú soilse agus córas draenála atá ann cheana féin, ceanglais 
soghluaisteachta coisithe Neaschostas: € 210,000

Leibhéal 
2

A.8 Oibreacha bonneagair a theastaíonn do Láithreáin Deise11

Sa mhapa criosaithe talamhúsáide atá le fáil le Plean Leitir Ceanainn sainaithnítear 12 láithreán 
mar ‘Láithreáin Deise’, agus ceadaíonn 11 de na láithreáin sin forbairt chónaithe mar chuid 
de mheascán úsáidí a d’fhéadfadh a bheith níos leithne. Sonraítear i dTábla A2 thíos sonraí 
ardleibhéil an bhonneagair a theastaíonn chun freastal ar gach láithreán.

Tábla A2 – Cur chuige srathach chun idirdhealú a dhéanamh idir tailte seirbhísithe agus inseirbhísithe ar Láithreán Deise

Tag. an Láithreáin Riachtanais Bhonneagair Leibhéal 1 
/ 2

Láithreán Deise 1 All required services available. Leibhéal 1

Láithreán Deise 2 
Baile Raithin

Tá na seirbhísí riachtanacha ar fad ar fáil. Leibhéal 1

Láithreán Deise 3 Fuíolluisce: Ní mór síneadh a chur leis an séarach. Leibhéal 2

Láithreán Deise  
4 - Baile Raithin 
(suíomh na 
huachtarlainne tráth 
dá raibh)

Tá na seirbhísí riachtanacha ar fad ar fáil. Leibhéal 1

Láithreán Deise 5 
(taobh thiar d’Óstán 
na hEaragaile)

Bonneagar na mBóithre: Beidh sé riachtanach rochtain 
feithiclí ar an láithreán (ó Bhóthar Ráth Mealtain ar an taobh 
ó thuaidh den láithreán) a chumrú chun trácht dhá threo a 
éascú. B’fhéidir go mbeidh sé riachtanach talamh a fháil. Níl 
an neaschostas ar fáil. 

Leibhéal 2

Láithreán Deise  
6 An Seanbhaile

Tá na seirbhísí riachtanacha ar fad ar fáil. Leibhéal 1

Láithreán Deise  
7 High Road

Tá na seirbhísí riachtanacha ar fad ar fáil. Leibhéal 1

11  i.e. Láithreáin deise a cheadaíonn gné d’fhorbairt chónaithe mar chuid de mheascán úsáidí a d’fhéadfadh a bheith 
níos leithne.

Aguisín A – Measúnú Bonneagair
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Láithreán Deise  
8
Gort na Lao

Tá na seirbhísí riachtanacha ar fad ar fáil. Leibhéal 1

Láithreán Deise  
9 Windyhall

Fuíolluisce: Ní mór síneadh a chur leis an séarach.
Bonneagar na mBóithre: Teastaíonn forbróir chun stráice de 
Bhóthar Faoisimh an Tuaiscirt a thógáil. Níl an neaschostas ar fáil.

Leibhéal 2

Opp10
(Bácús Mionsamhla 
tráth dá raibh)

Bonneagar na mBóithre: Ceanglas le haghaidh trasrian 
do choisithe faoi rialú nó cosán a thógáil. Soilse sráide a 
sholáthar.  Beidh sé riachtanach an bonneagar a bhaineann 
leis an gcarrbhealach atá ann a uasghrádú ionas go mbeidh 
sé oiriúnach d’fhorbairt nua  - Neaschostas: €165,000

Leibhéal 2

OPP11
(Láithreán 
Oatfield tráth dá 
raibh)

Tá na seirbhísí riachtanacha ar fad ar fáil Leibhéal 1

Opp12
Carnamuggagh 

Tá gá le cur chuige máistirphleanáilte chun an láithreán a 
fhorbairt, chun nascacht feithiclí agus coisithe le tailte in 
aice láimhe agus leis an gceantar ginearálta a chinntiú. Níl 
an neaschostas ar fáil de bhrí nach bhfuil máistirphlean 
comhaontaithe ar fáil.

Leibhéal 2

Meastar gur láithreáin seirbhísithe iad na láithreáin atá ‘Cónaithe go Príomha’ agus na 
Láithreáin Deise’ atá sainaitheanta i ‘Leibhéal 1’ i dtábla A1 agus A2, sa mhéid is go bhfuil 
bonneagar oiriúnach uisce, fuíolluisce agus bóithre gar do nó in aice le gach ceann de na 
láithreáin seo chun freastal ar obair thógála láithreach baill. I ngach cás, áfach, is dócha go 
mbeidh gá le leibhéil bheaga d’oibreacha breise bonneagair (e.g. soilse sráide a sholáthar, síntí 
gearra a thógáil ar chosán/rotharbhealaí poiblí etc.); ach chiallódh scála na n-oibreacha seo 
nach mbeadh na láithreáin á rangú mar  ‘neamhsheirbhísithe’ nó laistigh de ‘Leibhéal 2’. 

A.9 Céimniú, Cur Chun Feidhme agus Maoiniú le haghaidh Forbairt
Bonneagair ar Thailte laistigh de Láithreán Forbartha Straitéiseach agus
Inbhuanaithe an Deiscirt (SSDS)

Ceanglaíonn Beartas LK-H-P-10 den Phlean seo, inter alia, go gcomhaontaítear máistirphlean 
bonneagair d’fhorbairt tailte SSDS, lena n-áirítear sásraí maoinithe agus cur chun feidhme 
don bhonneagar straitéiseach a theastaíonn chun freastal ar an gceantar seo. Tá príomhról ag 
soláthar bonneagair laistigh den SSDS i ndáil le dlúthfhás Leitir Ceanainn a chinntiú amach 
anseo, agus leanfaidh an t-údarás pleanála ag obair ar bhonn réamhghníomhach le, inter alia, 
gníomhaireachtaí cosúil le Uisce Éireann; an Roinn Iompair; an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil 
agus Oidhreachta; HISCo agus an earnáil phríobháideach go deimhin, chun soláthar rathúil 
seirbhísí don SSDS a chinntiú.
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Aguisín B – Taifead na nDéanmhas 
Cosanta, Taifead na Séadchomharthaí 
agus Áiteanna, Reiligí Stairiúla & Fardal 
Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta
Tábla B.1 - Taifead na nDéanmhas Cosanta laistigh de Cheantar Phlean Leitir Ceanainn 

Uimh. Thag.: Ainm Tuairisc Seoladh Rátáil 
40501170 1 Mount Southwell 

Place
Deireadh sraith tithe, 3 
bháfhuinneog, 1865-1870. Teach 2 
Urlár os cionn íoslaigh.

1 Mount Southwell 
Place

Réigiúnach

40501171 2 Mount 
Southwell Place

Deireadh sraith tithe 3 
bháfhuinneog, teach 2 urlár os cionn 
íoslaigh. 1865-1870

2 Mount Southwell 
Place

Réigiúnach

40503163 Mount Southwell 
Mews

Deireadh sraith tithe, 3 
bháfhuinneog, 1865-1870, teach 2 
urlár os cionn íoslaigh.

Mount Southwell 
Mews

Réigiúnach

40504072 Rosemount 
House

Teach scoite 4-bháfhuinneog, teach 
2 urlár. Roimh 1858.

Réigiúnach

40500012 St. Conal’s 
Psychiatric 
Hospital

Ré Lárnach Victeoiriach. 2 urlár. An 
chuid lárnach, 1860-1890, forbairt 
bhreise 3 urlár.

Kilmacrennan Road Réigiúnach

40501090 St. Eunan’s 
College

3 Urlár, foirgneamh scoile a 
pleanáladh go siméadrach. 1900-1910.

College Road Réigiúnach

40504052  Bank of Ireland Teach scoite, 4 bháfhuinneog, teach 
2 urlár tráth dá raibh. 1875-1880.

Upper Main Street Réigiúnach

40502279 Courthouse Scoite, 3 bhá fhuinneog, 2 urlár os cionn 
íoslaigh, teach cúirte nuachlasaiceach a 
tógadh idir 1825-1830.

Upper Main Street Réigiúnach

40502086 Bank Bainc ag deireadh sraith tithe, 3 
bháfhuinneog, 2 urlár. 1900-1910.

Upper Main Street Réigiúnach

40501167 Conwal Church Eaglais Pharóiste Eaglais na 
hÉireann. 1750-1790

Church Lane Réigiúnach

40501168 Cathedral of Saints 
Eunan & Columba

Ardeaglais chroschruthach 
Neoghotach Francach. 1890-1905.

Sentry Hill Road Réigiúnach

40501199 Eaglais 
Chonbhála

Reilig Eaglais Pharóiste Chonbhála. 
1650-1940.

Church Lane Réigiúnach

40504036 Ernest Speer Teach sraithe 3 bháfhuinneog, 1875-
1880. Siopa dhá urlár, tá aghaidh 
agus taobh istigh seanré an tsiopa 
seo le coinneáil.

An tSráid Mhór 
Íochtarach

Réigiúnach

40503214 Droichead an 
tSeanbhaile

Droichead bóthair trí áirse os cionn 
na Súilí 1700-1740.

An Seanbhaile Réigiúnach

40503215 Droichead Droichead Iarnróid neamhúsáidte, 
réise aonair, trus laitíse. 1900-1905.

An Seanbhaile Réigiúnach

40501164 Ardenaun Teach scoite sé bháfhuinneog, c.1900. 
Bishop’s Palace, teach trí urlár os 
cionn íoslaigh.

Cathedral Road Réigiúnach

40502222 Músaem Chontae 
Dhún na nGall

Teach na mbocht agus otharlann scoite, 
cúig bháfhuinneog, a tógadh c. 1845.

High Road Réigiúnach

40501130 Teach Teachín clochnite, urlár amháin le 
díon ceann tuí.

Bóthar na Líne Nua Réigiúnach

40905303 Teach 
Bhaile Mhic 
Comhghaill

Scoite, teach trí urlár ina bhfuil 
cúig bháfhuinneog os cionn 
íoslaigh a tógadh c.1825

Baile Mhic 
Comhghaill 

Réigiúnach

40502274 Bainc-Aontas 
Éireann

Banc dhá urlár ina bhfuil cúig 
bháfhuinneog a tógadh in 1867

An tSráid Mhór 
Uachtarach

Réigiúnach
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Tábla B.2 - Taifead na nDéanmhas Cosanta agus Áiteanna laistigh de Cheantar Phlean Leitir Ceanainn 

Uimh.  Tag. RMP Mapa: Uimh. Mon. Baile Fearainn Rangú 

1 15 DG053-015--- An Caiseal Bán An Caiseal

2 17 DG053-017--- Lios Naíonán Tobar Beannaithe

3 18 DG053-018--- Cill Tuaidh Ballán

4 19 DG053-019- Cill Tuaidh Séipéal

5 21 DG053-021-- Carnamogagh Lower Ballán

6 22 DG053-022--- Baile Mhic Comhghaill An Caiseal

7 23 DG053-02301- Baile Mhic Comhghaill Láithreán Imfhálaithe

8 23 DG053-02302 Baile Mhic Comhghaill Uaimh Thalún

9 24 DG053-024--- Baile Mhic Comhghaill Láithreán Imfhálaithe

10 25 DG053-025-- Sallaghagrane Láithreán Galláin

11 26 D6053-026--- Baile Raithin Láithreán Imfhálaithe

12 30 DG053-030-- Baile Mhic Comhghaill Uaimh Thalún

13 31 DG053-031-- Baile Mhic Comhghaill Uaimh Thalún

14 32 DG053-032-- An Seanbhaile Láithreán Galláin

15 33 DG053-033--- An Seanbhaile/
Drumnahoagh

FOTHRACHA 
EAGLASTA

16 33 DG053-03301- An Seanbhaile Séipéal Agus Reilig

17 33 DG053-03302 Drumnahoagh Láithreán Tobair 
Bheannaithe

18 33 DG053-03303 Drumnahoagh Ballán

19 34 DG053-034-- Scribly Láithreán Imfhálaithe

20 35 DG053-035-- Bun an Ghaoith Ballán

Tábla B.3 - Reiligí Stairiúla laistigh de Cheantar Phlean Leitir Ceanainn

No. Name Townland RMP Number 

Achadh nUinseann Cill Tuaidh DG053-019001-

An Leac Drumnahough/An Seanbhaile DG053-033004

Tábla B.4 Fardal Náisiúnta na nDéanmhas Oidhreachta Ailtireachta laistigh de Cheantar Phlean Leitir Ceanainn

Uimh. Tag.: Ainm Cur síos (achomair) Seoladh Rátáil 
1 40905317 Ospidéal 

Síciatrach 
Naomh 
Conaill 

Ospidéal síciatrach dhá agus trí 
stór le báfhuinneoga éagsúla, 
tógtha c. 1860-5.

Baile na Bó 
Gleann Cartha 

Réigiúnach

2 40905315 The Vestry Séipéal ospidéil neamhspleách a 
bhaineann le hospidéal síciatrach 
Naomh Conaill a tógadh in 1935.

Baile na Bó 
Gleann Cartha

Réigiúnach

3 40905318 Ospidéal 
Síciatrach 
Naomh 
Conaill 

Ospidéal síciatrach scoite trí 
urlár ina bhfuil báfhuinneoga a 
bhaineann le hospidéal síciatrach 
Naomh Conaill a tógadh c. 1902-
4.

Baile na Bó 
Gleann Cartha

Réigiúnach

4 40905319 Ospidéal 
Síciatrach 
Naomh 
Conaill 

Ionad adhlactha (bunaithe 
ar phlean triantánach) a 
bhíodh ag freastal ar ospidéal 
Síciatrach Naomh Conaill (féach 
40905317), in úsáid ó c. 1866 go 
dtí 1900.

Baile na Bó 
Gleann Cartha

Réigiúnach
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Uimh. Tag.: Ainm Cur síos (achomair) Seoladh Rátáil 
5 40905320 Teach Thír 

Conaill\
Parkview 
House 

Foirgneamh dhá urlár ina bhfuil 
ceithre bháfhuinneog le teach 
maoirseora leighis ag leibhéal 
áiléar dormánta a bhaineann 
le hospidéal síciatrach Naomh 
Conaill (féach 40905317), tógtha 
c. 1890.

Baile na Bó 
Gleann Cartha

Réigiúnach

6 40500027 Teach Ghort 
Lao

Foirgneamh scoite dhá urlár 
ina bhfuil cúig bháfhuinneog os 
cionn teach íoslaigh\teach mór 
ag leibhéal áiléir, tógtha c. 1800 
agus athraithe c. 1860.

Gort na Lao Réigiúnach

7 40905305 Eaglais 
Phreispitéireach 
Ghort Lao 

Eaglais Phreispitéireach 
Leasaithe neamhspleách le binn 
chun tosaigh, athmhúnlaithe 
agus dátaithe 1904 agus seans 
go bhfuil ábhar ann a bhaineann 
le séipéal/teach tionóil, a tógadh 
in 1785, a bhfuil halla le ceithre 
bháfhuinneog ann. 

Gort na Lao Réigiúnach

8 40905321 Séipéal na 
Mairtíreach 
Éireannach

Séipéal Caitliceach 
neamhspleách, airde 
dhúbailte ina bhfuil roinnt 
báfhuinneog bunaithe ar phlean 
gnáthchoimpléisc, tógtha in 
1994.

Baile Raithin Réigiúnach

9 40905327 Eaglais 
Chill Tuaidh 
Eaglais na 
hÉireann 

Eaglais neamhspleách de chuid 
Eaglais na hÉireann a tógadh 
c. 1630 agus a leasaíodh c.
1750, a bhfuil halla ina bhfuil trí
bháfhuinneog.

Cill Tuaidh Réigiúnach

10 40905393 Teach Teach dúchasach aon urláir ina 
bhfuil trí bháfhuinneog a tógadh 
c. 1860.

An Glaidhb Réigiúnach

11 40905336 The Thorn Teach scoite dhá urlár ina bhfuil 
trí bháfhuinneog, tógtha c. 1820.

An Glaidhb Réigiúnach

12 40905326 Droichead Droichead áirse aonair a 
d’iompair Acomhal na Birte 
chomh fada le líne iarnróid 
chaoil Leitir Ceanainn os cionn 
chraobh-abhainn na Súilí 
(abhainn atreoraithe), tógtha c. 
1883. 

Bun an Ghaoith Réigiúnach

13 40905394 Droichead Droichead iarnróid áirse aonair, 
tógtha c. 1909, a d’iompair 
bóthar os cionn líne iarnróid 
chaoil an tSratha Báin go Leitir 
Ceanainn tráth.

An Droim Mór Réigiúnach

14 40905339 Teach Dhá theach leathscoite dhá 
urlár ina bhfuil trí bháfhuinneog, 
tógtha c. 1860, agus dhá urlár ag 
cúl gach tí (soir). 

An Droim Mór 
Íochtarach 

Réigiúnach

15 40905301 Eaglais 
Pharóiste 
Leice na 
hÉireann

Eaglais de chuid Eaglais na 
hÉireann neamhspleách le binn 
chun tosaigh agus cill amháin, 
tógtha c. 1840, ina bhfuil halla le 
trí bháfhuinneog.

Droimeanaigh Réigiúnach

Aguisín B
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Uimh. Tag.: Ainm Cur síos (achomair) Seoladh Rátáil 
16 40905324 Holly Vale Teach scoite dhá urlár ina bhfuil 

trí bháfhuinneog a tógadh c. 
1860, le síneadh póirse díon 
cothrom aon urláir déanta 
d’iarann rocach ar gcúl.

An Coillín Réigiúnach

17 40905380 Droichead Droichead iarnróid ina bhfuil 
trí háirse, tógtha c. 1909, a 
d’iompair bóthar os cionn líne 
iarnróid chaoil an tSratha Báin 
go Leitir Ceanainn tráth.

Drumnahoagh Réigiúnach

18 40905322 Droichead Droichead iarnróid áirse aonair, 
tógtha c. 1883, a d’iompair 
bóthar os cionn líne iarnróid 
chaoil Ché Láir Dhoire go dtí Ailt 
an Chorráin tráth.

Drumnahoagh Réigiúnach

19 40905314 Seanséipéal 
na Leice 

Fothracha séipéil Chaitlicigh aon 
urláir ina bhfuil trí bháfhuinneog, 
tógtha c. 1500, agus clogtheach 
os cionn na binne thiar.

An Seanbhaile Réigiúnach

20 40503214 Droichead an 
tSeanbhaile

Droichead trí háirse a d’iompair 
bóthar os cionn na Súilí, tógtha 
c. 1720.

An Seanbhaile Réigiúnach

21 40503215 Droichead 
Iarnróid an 
tSeanbhaile 

Droichead iarnróid réise aonair, 
tógtha c. 1903, a d’iompair 
stráice Leitir Ceanainn go dtí Ailt 
an Chorráin d’Iarnród Dhoire go 
dtí Ailt an Chorráin os cionn na 
Súilí.

An Seanbhaile Réigiúnach

22 40905311 Sallaghagra-
ne House 

Teach scoite dhá urlár ina bhfuil 
trí bháfhuinneog, tógtha c. 1870, 
agus urlár amháin ag cúl gach tí.

Sallaghagran-e Réigiúnach

23 40905303 Teach 
Bhaile Mhic 
Comhghaill 

Teach scoite trí urlár ina bhfuil 
cúig bháfhuinneog os cionn 
íoslaigh tí mhóir, tógtha c. 1770 
agus athraithe c. 1830.

Baile Mhic 
Comhghaill

Réigiúnach

24 40905350 Carraig 
Aifrinn

Carraig Aifrinn tógtha\in úsáid c. 
1690-1730, ina gcuimsítear leac 
chloiche neamhghnách leagtha 
anuas ar spalla/tacaíochtaí 
teorann agus cloch bheag ar 
barr.

Baile Mhic 
Comhghaill

Réigiúnach

25 40905308 Teach Teach leathscoite dhá urlár ina 
bhfuil dhá bháfhuinneog, tógtha 
c. 1925.

Gleann Chartha 
Gaelach 

Réigiúnach

26 40905309 Teach Teach leathscoite dhá urlár ina 
bhfuil dhá bháfhuinneog, tógtha, 
1925.

Gleann Chartha 
Gaelach

Réigiúnach

27 40502223 Reilig/ionad 
adhlactha

Reilig aon theach na mbocht 
ar phlean dronuilleogach a 
bhaineann le hAontas Theach na 
mBocht Leitir Ceanainn (féach 
40502222), in úsáid c. 1845 - 
51, ina bhfuil reiligí gan leacht 
íospartach an Ghorta Mhóir.

Bóthar na Líne 
Nua

Réigiúnach

28 40502222 Músaem 
Chontae 
Dhún na nGall 

Bloc riarachán theach na mbocht 
scoite dhá urlár ina bhfuil cúig 
bháfhuinneog, dátaithe 1844.

High Road Réigiúnach
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Uimh. Tag.: Ainm Cur síos (achomair) Seoladh Rátáil 
29 40502215 House Detached three-bay single-

storey vernacular house, built c. 
1912.

High Road Réigiúnach

30 40502198 40502198 Teach Teach sraithe 
dhá urlár ina 
bhfuil dhá 
bháfhuinneog, 
tógtha c. 1886.

High Road

31 40502318 Foirgnimh - 
ilghnéitheach

Craein neamhspleách le hunlas 
iarainn theilge nó cruach, rothaí 
fiaclacha iarainn theilgthe nó 
cruach agus géag ardaithe/jib 
iarainn theilgthe agus iarainn 
bhuailte, forbartha c. 1883 nó c. 
1908.

Bóthar Ráth 
Mealtain 

Réigiúnach

32 40502131 Stáisiún Bus 
Bus Éireann

Stáisiún iarnróid scoite aon urláir 
ina bhfuil cúig bháfhuinneog, a 
bhfuil an dáta 1908 luaite leis.

Bóthar Ráth 
Mealtain

Réigiúnach

33 40502289 Teach Teach scoite dhá urlár ina bhfuil 
cúig bháfhuinneog agus siopa ag 
leibhéal áiléir, tógtha c. 1900.

Bóthar Ráth 
Mealtain

Réigiúnach

34 40502279 Teach cúirte Teach cúirte scoite dhá urlár ina 
bhfuil seacht mbáfhuinneog atá 
suite ar chúinne os cionn teach 
cúirte íoslaigh, tógtha c. 1828-31 
agus athraithe c. 2000.

An tSráid Mhór 
Uachtarach/
Bóthar an 
Ghiúistís 
Breathnach 

Réigiúnach

35 40502274 Bainc-Aontas 
Éireann

Banc dhá urlár ina bhfuil cúig 
bháfhuinneog a tógadh in 
1867, agus ar cuireadh síntí 
comhaimseartha aon urláir agus 
dhá urlár leis ag an taobh thoir, 
c. 1985.

An tSráid Mhór 
Uachtarach

Réigiúnach

36 40502092 Eaglais 
Phreispitéireach 
na Tríonóide 
(An Chéad 
Cheann) 

Eaglais Phreispitéireach 
neamhspleách, airde dhúbailte, 
os cionn leibhéal íoslaigh, tógtha 
1905-7 agus atógtha c. 1920.

An tSráid Mhór 
Uachtarach 

Réigiúnach

37 40502087 Teach Teach scoite dhá urlár ina bhfuil 
trí bháfhuinneog, tógtha c. 1875.

An tSráid Mhór 
Uachtarach

Réigiúnach

38 40502086 Banc/
institiúid 
airgeadais

Banc scoite dhá urlár ina bhfuil 
trí bháfhuinneog ar chúinne, 
tógtha nó atógtha c. 1905 agus 
athraithe c. 1931 nó 1933.

An tSráid Mhór 
Uachtarach

Réigiúnach

39 40504076 Teach Teach lársraithe dhá urlár ina 
bhfuil dhá bháfhuinneog, tógtha 
c. 1900, agus síneadh dhá urlár
ar gcúl (ó dheas).

Lána Chnocán 
na Rós

Réigiúnach

40 40504075 Teach Teach deireadh sraithe dhá urlár 
ina bhfuil dhá bháfhuinneog, 
tógtha c. 1900.

Lána Chnocán 
na Rós

Réigiúnach

41 40504072 Teach 
Rosemount 

Teach scoite dhá urlár ina bhfuil 
ceithre bháfhuinneog agus 
leibhéal áiléir, tógtha c. 1830.

Lána Chnocán 
na Rós

Réigiúnach

42 40504052 Banc na 
hÉireann

Banc scoite dhá urlár ina bhfuil 
ceithre bháfhuinneog, tógtha c. 
1876.

An 
Phríomhshráid

Réigiúnach

43 40503173 Teach Teach scoite trí urlár ina bhfuil 
dhá bháfhuinneog, tógtha c. 
1864,

An tSráid Mhór 
Íochtarach

Réigiúnach

Aguisín B
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Uimh. Tag.: Ainm Cur síos (achomair) Seoladh Rátáil 
44 40503174 Teach Teach scoite trí urlár ina bhfuil 

dhá bháfhuinneog, tógtha c. 
1864, agus cuireadh aghaidh an 
tsiopa leis níos déanaí.

An tSráid Mhór 
Íochtarach

Réigiúnach

45 40503185 Teach Teach scoite trí urlár ina bhfuil 
dhá bháfhuinneog, tógtha c. 
1860, agus siopa ar urlár na 
talún, c. 1953.

An tSráid Mhór 
Íochtarach 

Réigiúnach

46 40503186 Teach Teach scoite trí hurlár ina bhfuil 
dhá bháfhuinneog, tógtha c. 
1860, agus siopa ar urlár na 
talún, c. 1970.

An tSráid Mhór 
Íochtarach

Réigiúnach

47 40504012 Charles Kelly 
Ltd

Balla teorann a bhain le margadh 
arbhair bhaile Leitir Ceanainn, a 
tógadh sa bhliain 1852.

An tSráid Mhór 
Íochtarach

Réigiúnach

48 40504036 Ernest Speer Teach scoite dhá urlár ina bhfuil 
trí bháfhuinneog le leibhéal 
áiléir, tógtha c. 1877, le haghaidh 
siopa thraidisiúnta adhmaid ag 
an taobh thoir agus síntí ar gcúl 
(thaobh thiar), c. 1900.

An tSráid Mhór 
Íochtarach 

Réigiúnach

49 40503157 Cullinane 
Steele 
Architects;

Séipéal Meitidisteach/teach 
tionóil scoite airde dhúbailte le 
trí bháfhuinneog a tógadh 1814.

Cearnóg an 
Mhargaidh

Réigiúnach

50 40503163 Teach Teach deireadh sraithe dhá urlár 
ina bhfuil dhá bháfhuinneog os 
cionn teach íoslaigh ag leibhéal 
áiléir dhormánta, tógtha c. 1866.

Mount 
Southwell Place 

Réigiúnach

51 40501171 Cara House Teach lársraithe dhá urlár ina 
bhfuil trí bháfhuinneog os cionn 
teach íoslaigh ag leibhéal áiléir 
dhormánta, tógtha c. 1866.

Mount 
Southwell Place

Réigiúnach

52 40501172 F. Monaghan
& Company

Teach deireadh sraithe dhá urlár 
ina bhfuil dhá bháfhuinneog os 
cionn teach íoslaigh ag leibhéal 
áiléir dhormánta, tógtha c. 1866.

Mount 
Southwell Place

Réigiúnach

53 40501181 Teach Teach deireadh sraithe dhá urlár 
ina bhfuil ceithre bháfhuinneog 
ar chúinne, tógtha c. 1900.

Sráid an 
Chaisleáin/Lána 
na hEaglaise 

Réigiúnach

54 40501198 Clochar 
Loreto 

An príomhgheata atá ag freastal 
ar chlochar Loreto (féach 
40501188), tógtha c. 1861 nó 
1900.

Ceathrú na 
hArdeaglaise

Réigiúnach

55 40501163 Ardeaglais Naomh 
Adhamhnáin agus 
Cholm Cille - 
Séadchomhartha

Dealbh chuimhneacháin mar 
chomóradh ar an gCairdinéal 
Pádraig Ó Domhnaill, forbartha 
c. 1930.

Ceathrú na 
hArdeaglaise

Réigiúnach

56 40501168 Ardeaglais 
Chaitliceach 
Naomh 
Adhamhnáin 
agus Cholm 
Cille 

Ardeaglais Chaitliceach 
neamhspleách bunaithe ar 
phlean neamhghnách coimpléisc, 
tógtha 1891-1901.

Ceathrú na 
hArdeaglaise

Náisiúnta

57 40501196 Bosca Poist Bosca poist iarainn theilgthe 
crochta ar an mballa, déanta in 
c. 1890 agus leagtha sa láithreán
reatha in 1946.

Cathedral Road Réigiúnach
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Uimh. Tag.: Ainm Cur síos (achomair) Seoladh Rátáil 
58 40501164 Bishop's 

Palace
Pálás agus teach paróiste an 
easpaig scoite dhá agus trí urlár 
ina bhfuil roinnt báfhuinneog 
tógtha ar phlean neamhghnách 
coimpléisc, c. 1900.

Cathedral Road Réigiúnach

59 40503094 Clochar 
Loreto Leitir 
Ceanainn – 
Reilig 

Reilig na mban rialta bunaithe ar 
phlean neamhrialta a bhaineann 
le Clochar Loreto (féach 
40501188) san oirthuaisceart, in 
úsáid ó c. 1864. 

Bóthar an 
Chlochair

Réigiúnach

60 40501098 Teach Teach deireadh sraithe dhá urlár 
ina bhfuil dhá bháfhuinneog, 
tógtha c. 1910.

Bóthar an 
Choláiste

Réigiúnach

61 40501097 Coláiste 
Adhamhnáin - 
Geataí 

An príomhgheata atá ag freastal 
ar Choláiste Adhamhnáin (féach 
40501090), forbartha c. 1909.

Bóthar an 
Choláiste

Réigiúnach

62 40501092 Coláiste 
Adhamhnáin - 
séipéal 

Séipéal Caitliceach a bhaineann 
le Coláiste Adhamhnáin (féach 
40501092), a tógadh in 1961.

Bóthar an 
Choláiste

Réigiúnach

63 40501090 Coláiste 
Adhamhnáin - 
Coláiste

Meánscoil scoite do bhuachaillí 
ina bhfuil trí urlár agus deich 
mbáfhuinneog agus cliarscoil 
Chaitliceach bunaithe ar phlean 
dronuilleogach neamhghnách, 
tógtha c. 1904-6.

Bóthar an 
Choláiste

Réigiúnach

64 40501091 Coláiste 
Adhamhnáin

Síneadh trí urlár ina bhfuil 12 
bháfhuinneog os cionn síneadh 
íoslaigh le Coláiste Adhamhnáin 
(féach 40501090), tógtha 1930-
1.

Bóthar an 
Choláiste 

Réigiúnach

65 40501157 Ionad 
Tréadach 
Ráth Bhoth 

Scoil náisiúnta scoite aon urláir 
ina bhfuil seacht mbáfhuinneog, 
a tógadh in 1895.

Ascaill na 
Mainistreach

Réigiúnach

66 40501166 Halla na 
Tríonóide 

Eaglais Phreispitéireach/ionad 
tionóil scoite airde dhúbailte ina 
bhfuil trí bháfhuinneog agus binn 
chun tosaigh, dátaithe 1841 agus 
athmhúnlaithe in 1901.

Ceathrú na 
hArdeaglaise 

Réigiúnach

67 40501167 Eaglais 
Pharóiste 
Eaglais 
Chonbhála na 
hÉireann

Eaglais neamhspleách de chuid 
Eaglais na hÉireann le binn chun 
tosaigh a tógadh c. 1776 agus a 
leasaíodh in 1832 agus 1865.

Ceathrú na 
hArdeaglaise

Réigiúnach

68 40501199 Reilig Eaglais 
Pharóiste 
Chonbhála

Reilig a bhaineann le heaglais 
Leitir Ceanainn de chuid Eaglais 
na hÉireann\eaglais Chonbhála 
Eaglais na hÉireann (féach 
40501199), leagtha amach ar 
dtús c. 1636 agus a áirítear ann 
bailiúchán comharthaí uaighe 
a bhaineann leis an 17ú - 20ú 
haois.

Church Lane/
Ceathrú na 
hArdeaglaise

Réigiúnach

69 40504049 Gerry's 
Barbers\MP3

Mid-terrace three-bay two-storey 
former house with half-dormer 
attic level, built c. 1865.

Upper Main 
Street 

Réigiúnach

70 40504117 Teach lársraithe dhá urlár 
ina bhfuil trí bháfhuinneog le 
leibhéal áiléir leathdhormánta, 
tógtha c. 1865.

An tSráid Mhór 
Uachtarach

Réigiúnach

Aguisín B
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Uimh. Tag.: Ainm Cur síos (achomair) Seoladh Rátáil 
71 40826002 House of 

Harriet
Struchtúr lársraithe trí urlár 
ina bhfuil dhá bháfhuinneog ar 
chuid d’óstán a bhí ann tráth le 
struchtúir ar an dá thaobh (féach 
40826001 agus 40826003), 
tógtha c. 1899.

An tSráid Mhór 
Uachtarach

Réigiúnach

72 40826003 John 
Robinson & 
Son

Struchtúr scoite deireadh 
sraithe trí urlár ina bhfuil dhá 
bháfhuinneog ar chuid d’óstán 
a bhí ann tráth le struchtúir ó 
dheas (féach 40826001 agus 
40826002), tógtha c. 1899.

An tSráid Mhór 
Uachtarach

Réigiúnach

73 40502025 Teach Teach sraithe dhá urlár ina bhfuil 
dhá bháfhuinneog, tógtha c. 
1895.

Speer’s Lane Réigiúnach

74 40502023 Teach Teach sraithe dhá urlár ina bhfuil 
dhá bháfhuinneog, tógtha c. 
1895.

Speer’s Lane Réigiúnach

75 40502020 Teach Teach deireadh sraithe dhá urlár 
ina bhfuil dhá bháfhuinneog, 
tógtha c. 1908.

Speer’s Lane Réigiúnach

76 40502018 Teach Teach sraithe dhá urlár ina bhfuil 
dhá bháfhuinneog, tógtha c. 
1908.

Speer’s Lane Réigiúnach

77 40502019 Teach Teach sraithe dhá urlár ina bhfuil 
dhá bháfhuinneog, tógtha c. 
1908.

Speer’s Lane Réigiúnach

78 40501134 Hill Mount 
House 

Teach scoite Preispitéireach dhá 
urlár ina bhfuil trí bháfhuinneog 
bunaithe ar phlean L-chruthach, 
tógtha c. 1896.

Bóthar na Líne 
Nua

Réigiúnach

79 40501130 teach Teach dúchasach aon urláir ina 
bhfuil trí bháfhuinneog a tógadh 
c. 1820.

Bóthar na Líne 
Nua

Réigiúnach
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Aguisín C – Treoir d’Fhorbairtí atá 
Lonnaithe laistigh de Limistéar 
Caomhantais Ailtireachta
Tá forálacha beartais sonracha maidir le cosaint oidhreacht thógtha le fáil sna caibidlí dar 
teideal ‘Oidhreacht Nádúrtha agus Thógtha’ den Phlean seo agus den Phlean Forbartha 
Contae. Le cois na bhforálacha beartais sonracha seo, tá treoir le fáil sna ranna seo a leanas 
maidir le bailchríocha ábhair agus ceardaíocht laistigh de Limistéar Caomhantais Ailtireachta 
Cheathrú na hArdeaglaise. 

Mar atá luaite i Roinn 13.3 den Phlean seo, beidh sé riachtanach plé réamhphleanála a reáchtáil 
leis an údarás pleanála roimh aon iarratas foirmiúil a dhéanamh laistigh den ACA. 

Ballaí seachtracha

• Níor cheart cloch agus bríc-obair nocht a phéinteáil.
• Ba cheart bailchríocha stairiúla bunaidh a choimeád más féidir agus ní ghlacfar le haon

tograí le haghaidh athruithe a bhfuil tionchar díobhálach acu ar charachtar an ACA.
• Spreagfar fáil réidh le bailchríocha comhaimseartha suiminte agus bailchríoch bhunaidh

aoil a chur ina n-áit a bheadh rialaithe agus línithe go traidisiúnta.

Díonta 

• Ní mór ábhair bhunaidh dín a choimeád más féidir agus ba cheart iad a athúsáid agus a
dheisiú seachas iad a athsholáthar.

• Sa chás gur úsáideadh ábhair chomhaimseartha dín cosúil le tíleanna suiminte snáithín
roimhe seo, de ghnáth beidh sé riachtanach sclátaí nádúrtha agus tíleanna mullaigh
oiriúnacha a chur ina n-áit.

• Ní cheadófar stoic simléir atá ann cheana féin agus potaí terracotta nó cré nó gnéithe eile
den díon a bhaint cosúil le hearraí báistí iarainn theilgthe nó fánphíobáin ach amháin má
chomhaontaítear a leithéid leis an údarás pleanála.

• Ní cheadófar díonléasacha a shuiteáil ar aghaidhchló struchtúir
• Ní cheadófar grianphainéil, miasa satailíte teilifíse, aeróga cumarsáide nó struchtúir

thacaíochta a bhaineann leithéid a úsáid.

Fuinneoga agus doirse

• Ba cheart gnéithe bunaidh a choimeád, a dheisiú agus a athúsáid seachas iad a ionadú
mura gcomhaontaítear a mhalairt leis an údarás pleanála.

• Is dócha go mbeidh cead pleanála ag teastáil chun fuinneoga bunaidh a athrú nó a
mhéadú, adhmad bunaidh nó fuinneoga miotail a bhaint.

• Ní cheadófar ábhair chomhaimseartha, shaorga cosúil le uPVC agus alúmanam a chur ina n-áit.
• Ní cheadófar leaca fuinneoige agus dorais a bhaint.
• Ní cheadófar feanléasacha agus doirse adhmaid bunaidh a bhaint agus ábhair

chomhaimseartha, shaorga cosúil le uPVC agus alúmanam a chur ina n-áit.

Éadanas tráchtála

• Ní mór do dhearthaí beartaithe d’aghaidh siopa aird a thabhairt ar struchtúir atá in aice
láimhe agus mórthimpeall, agus cuntas a dhéanamh de scála, coibhneas, ábhar agus
mionsonraí.

• Ba cheart go mbeadh comharthaíocht agus éadain i gcoibhneas le haghaidh an tsiopa agus
ba cheart go mbeadh na dathanna ag réiteach go maith le dathanna an fhoirgnimh agus na
struchtúr in aice láimhe; ba cheart ábhair mharthanacha atá ar ardchaighdeán a úsáid.

• Níor cheart go mbeadh aon mhionsonraí ailtireachta a bhaineann leis an struchtúr bunaidh
cosúil le leaca, stiallchúrsaí, mionsonraí sceimhleacha, fuinneoga agus doirse doiléir mar
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thoradh ar aon aghaidh siopa nua nó síneadh a chuirfear le haghaidheanna siopa atá ann 
cheana féin.

• Ba cheart go mbeadh fuinneoga ar phríomh-aghaidh an tsiopa déanta de ghloine
thrédhearcach agus níor cheart a leithéid a úsáid mar dhromchla le haghaidh fógraí nó
comharthaí daite eile.

• Níor cheart go mbainfeadh comharthaí nua an bonn de charachtar speisialta agus
taitneamhacht amhairc an ACA.

• Spreagfar úsáid a bhaint as comharthaí péinteáilte de láimh.
• Cloífidh úinéirí agus áititheoirí áitreabh tráchtála le stíl thraidisiúnta oiriúnach, a chuireann

leis na struchtúir stairiúla atá fós le feiceáil.

Cóirithe teorann

• Ní mór cóirithe teorann bunaidh, cosúil le ballaí, ráillí, fálta sceach agus crainn a choimeád
mura gcomhaontaítear a mhalairt leis an údarás pleanála. D’fhéadfadh go mbeadh cead
pleanála ag teastáil chun cuid de bhalla teorann nó ráillí a bhaint nó chun iad ar fad a
bhaint.

• Sa chás gur baineadh cóirithe teorann roimhe seo, ba cheart iad a atógáil más féidir agus
úsáid a bhaint as an ábhar, na coibhneasa agus an dearadh céanna.

• Níl cóirithe comhaimseartha maisitheacha ballaí teorann cosúil le balla déanta de bhloic
choincréite oiriúnach agus ní cheadófar a leithéid.

• Ba cheart balla de bhloic choincréite atá ann cheana féin a bhaint má tá deis ann a leithéid
a dhéanamh.

Ríocht phoiblí

• Ba cheart gnéithe agus dromchlaí stairiúla sráide cosúil le pábháil stairiúil, clocha colbha,
gnéithe fóntais a fhágáil in situ mura gcomhaontaítear a mhalairt leis an údarás pleanála.

• Ba cheart go léireofaí meas i ndearadh bóithre agus limistéar poiblí eile ar charachtar
an cheantair mhórthimpill chomh fada is a bhaineann le leagan amach, mionsonraí agus
ábhair. Ba cheart dromchlaí, ábhair nó troscán sráide stairiúil a choimeád, a dheisiú, agus a
athsholáthar más féidir.

• Ba cheart go gcuirfeadh dromchlaí nó ciumhaiseanna nua mórbhealaigh leis an ailtireacht
mhórthimpeall chomh fada is a bhaineann le dearadh, ábhair, dath, uigeacht agus
mionsonraí.

• Ba cheart go gcuirfeadh cosáin leis an gceantar mórthimpeall chomh fada is a bhaineann le
dearadh, ábhair, dath, uigeacht agus mionsonraí.

• Ba cheart go mbeadh troscán, comharthaí agus soilse sráide oiriúnach dá gcomhthéacs
chomh fada is a bhaineann le dearadh, ábhair agus suíomh.

• Ba cheart crainn agus gnéithe tírdhreacha a úsáid ar bhonn roghnach chun an spás idir
foirgnimh a fheabhsú, carachtar agus sainiúlacht an cheantair a threisiú.

• Ní mór go mbeadh pleananna nua do ríocht phoiblí ilfheidhmeach agus ní mór aird ar leith
a dhíriú ar chuir chuige nuálacha maidir le conas is féidir imeachtaí sráide a fheabhsú

• Déanfaidh an t-údarás pleanála iarracht a chinntiú go bhfuil caidreamh comhthacúil
idir spás poiblí, foirgnimh mórthimpeall agus na húsáidí atá á mbaint astu, ionas go
bhfeabhsaíonn an ríocht phoiblí taitneamhacht agus feidhm foirgneamh agus ionas go
gcuireann dearadh foirgneamh le ríocht phoiblí atá bríomhar.

Scartáil

• Go ginearálta ní cheadófar foirgnimh, struchtúir nó cóirithe teorann a chuireann le
carachtar an cheantair a scartáil mura gcomhaontaítear a mhalairt leis an údarás pleanála.

Sráid-dreach

• Cothófar, feabhsófar agus cosnófar radhairc shráid-dreacha laistigh de, isteach i agus
amach as an ACA, go háirithe chomh fada is a bhaineann le carachtar Cheathrú na
hArdeaglaise, Church Lane agus Sráid an Chaisleáin.
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Aguisín D –  
Anailís Ilchritéir Ar Thionscadail Taistil 
Ghníomhaigh

Uimhir na Scéime 
Taistil Ghníomhaigh 
(AT) 

(nb. Níl Uimh. 15 agus 
19 san áireamh)

Suíomh

AT.1 High Road

AT.2 Bóthar Ghleann Chartha

AT.3 Windy Hall Road

AT.4 An Cuarbhóthar

AT.5 Bóthar Chill Mhic Réanáin/De Valera/Gort Lao

AT.6 Bóthar Bhaile Raithin/Bóthar Ghort Lao/Old Farm Road

AT.7 Baile Mhic Comhghaill & An Seanbhaile.

AT.8 Bóthar an Chlochair (ón gCuarbhóthar chuig an acomhal le hardán 
Bhaile Mhic Comhghaill)

AT.9 Port Road

AT.10 Bóthar an Phiarsaigh

AT.11 Bóthar Neil T Blaney

AT.12 Long Lane chuig Bóthar Chill Mhic Réanáin trí Choláiste an Aragail. 

AT.13 Long Lane – Windyhall/ Coláiste an Aragail

AT.14 Long Lane go dtí Páirc Fhaiche an Aonaigh, go dtí feirm Paddy Kelly 
agus Gleann Chartha.

AT.16 Nasc ó sheansuíomh Oatfield go dtí High Road

AT.17 Nasc ó Bhóthar Ráth Mealtain go dtí ATU agus chomh fada le Port 
Road

AT.18 Nasc trí thalamh oscailte ó ionad siopadóireachta Tesco go dtí 
Bóthar De Valera

AT.20 Nasc ó Pháirc Choill an Ghleanna go dtí Bóthar na Líne Nua

AT.21 Lios Naíonán san Iardheisceart ag nascadh le tailte Fostaíochta agus 
leis Bóthar na Páirce Gnó.
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Aguisín E –  
Pre-Draft Public Consultation: 
Survey Monkey
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536
Total Responses

Date Created: Friday, September 04, 2020
Complete Responses: 533
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Q1: 1. What age bracket do you fall under?

Answered: 536 Skipped: 0

Q1: 1. What is your gender?

Answered: 536 Skipped: 0
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Q2: 2. What is your gender?

Answered: 536 Skipped: 0

Q2: 2. What is your gender?

Answered: 536 Skipped: 0
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Q3: 3. If you live in Letterkenny, please indicate what part of the town you reside?

Answered: 536 Skipped: 0

Q3: 3. If you live in Letterkenny, please indicate what part of the town you reside?

Answered: 536 Skipped: 0
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Q4: 4 Please indicate the main purpose of your journey to Letterkenny if you travel into town

Answered: 536 Skipped: 0

Q4: 4 Please indicate the main purpose of your journey to Letterkenny if you travel into town

Answered: 536 Skipped: 0
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Q5: 5. Please indicate your main mode of transportation for the majority of your trips during the 
week

Answered: 536 Skipped: 0

Q5: 5. Please indicate your main mode of transportation for the majority of your trips during the 
week

Answered: 536 Skipped: 0
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Q6: 6. A If you are not a frequent pedestrian or cyclist in Letterkenny is this likely to change if 
the town had dedicated walking and cycling lanes?

Answered: 536 Skipped: 0

Q6: 6. A If you are not a frequent pedestrian or cyclist in Letterkenny is this likely to change if 
the town had dedicated walking and cycling lanes?

Answered: 536 Skipped: 0
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If your child attends secondary school in Letterkenny, does your child cycle or walk to school?

Answered: 536 Skipped: 0

Q8: 7.B. If you answered ‘NO’ above please indicate why

Answered: 536 Skipped: 0
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Q8: 7.B. If you answered ‘NO’ above please indicate why

Answered: 536 Skipped: 0

Q8: 7.B. If you answered ‘NO’ above please indicate why

Answered: 536 Skipped: 0
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Q9: 8. Overall, how easy is it to move around Letterkenny using you main mode of transportation?

Answered: 536 Skipped: 0

Q9: 8. Overall, how easy is it to move around Letterkenny using you main mode of transportation?

Answered: 536 Skipped: 0
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Q10: 9. At present, how user friendly do you think Letterkenny is in meeting the needs of the 
following users?

Answered: 536 Skipped: 0

Q10: 9. At present, how user friendly do you think Letterkenny is in meeting the needs of the 
following users?

Answered: 536 Skipped: 0
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Q11: 10. Please give your opinion of the importance of the following transport related improvements 
in Letterkenny Town Centre

Answered: 536 Skipped: 0
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Please give your opinion on the importance of the following potential changes to Letterkenny’s 
transport infrastructure, outside of the Town centre.

Answered: 536 Skipped: 0
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Q13: Please give your opinion on the importance of the following strategic road and road 
improvement schemes for the town

Answered: 531 Skipped: 5
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Acrainmneacha

AA: Measúnacht Oiriúnach

ABTA: Measúnú Iompair Cheantarbhunaithe

ACA: Limistéar Caomhantais Ailtireachta

ATU: Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh 

CDP: Plean Forbartha Contae 

CFRAM: Staidéar Measúnaithe agus 
Bainistíochta Riosca i gCás Tuilte 
Dobharcheantair 

DCC: Comhairle Contae Dhún na nGall 

DCCAE: An Roinn Gníomhaithe ar Son na 
hAeráide agus Comhshaoil 

DCCC: Coiste Contae i gCúram Leanaí 
Chontae Dhún na nGall

DCHG: An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta 

DES: An Roinn Oideachais agus Scileanna 

DHLGH: An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil 
agus Oidhreachta

DMURS: Lámhleabhar Dearaidh le haghaidh 
Bóithre agus Sráideanna Uirbeacha

DTTaS: An Roinn Iompair, Turasóireachta 
agus Spóirt 

EIA: Measúnacht Tionchair Timpeallachta

EIAR: Tuarascáil Measúnacht Tionchair 
Timpeallachta

EPA: An Ghníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil

BSL: Bord Soláthair an Leictreachais

AE: An tAontas Eorpach 

EV: Feithicil Leictreach

GHG: Gás Ceaptha Teasa

HNDA: Measúnú ar Éileamh agus Riachtanas 
Tithíochta

IDA: An Ghníomhaireachta Forbartha 
Tionscail

LAP: Plean Ceantair Áitiúil

NIR: Tuarascáil Tionchair Natura 

NPF: Creat Náisiúnta Pleanála

NRR: Bóthar Faoisimh an Tuaiscirt

NTA: An tÚdarás Náisiúnta Iompair

NWCR: Réigiún Cathrach an Iarthuaiscirt 

NWRA: Comhthionól Réigiún an Tuaiscirt 
agus an Iarthair

NZEB: Foirgneamh Nach Mór Neodrach ó 
Thaobh Fuinnimh 

RPS: Taifead na nDéanmhas Cosanta

RSES: Straitéis Réigiúnach Spásúil agus 
Gheilleagrach 

SAC: Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta

SEA: Measúnú Straitéiseach Timpeallachta 

SFRA: Measúnú Straitéiseach Riosca i gcás 
Tuilte

SSDS: Láithreán Forbartha Straitéiseach 
agus Inbhuanaithe an Deiscirt

SUDS: Réitigh Draenála Uirbeacha 
Inbhuanaithe 

TEN-T: Gréasán Tras-Eorpach Iompair

TII: Bonneagar Iompair Éireann

URDF: An Ciste um Athnuachan agus 
Forbairt Uirbeach

WAW: Bealach an Atlantaigh Fhiáin

WRR: Bóthar Faoisimh an an Iarthair

Aguisín F –  
Acrainmneacha agus Gluais Téarmaí
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Gluais
Áirítear sa ghluais seo frásaí a bhaineann le 
talamhúsáid agus cúrsaí pleanála. Clúdaítear 
ann saincheisteanna éagsúla idir forbairt nua 
agus athghiniúint, caomhnú agus cosaint an 
chomhshaoil.

Ní hionann an ghluais agus ráiteas ar an dlí 
ná léirmhíniú ar an dlí, agus is é an t-aon 
stádas atá aige gur réamhthreoir atá ann 
maidir le frásaí pleanála. Níor cheart an 
ghluais seo a úsáid mar fhoinse le haghaidh 
sainmhínithe reachtúla.

Taisteal Gníomhach
Is éard atá i gceist le Taisteal Gníomhach 
taisteal le haghaidh cúis éigin trí do chuid 
fuinnimh féin a úsáid. Go ginearálta, 
ciallaíonn sé seo siúl (lena n-áirítear gach 
úsáideoir cosán) nó rothaíocht mar chuid 
de thuras a bhfuil cuspóir leis. Níos minice 
anois, tá scútair neamhinnealta in úsáid 
freisin d’iompar uirbeach, go háirithe ag 
leanaí scoile, agus ghlacfaí leis seo mar 
iompar gníomhach freisin. Glactar le siúl 
mar chuid den mhodh comaitéireachta 
chun na hoibre, rothaíocht chuig an siopa 
nó scútáil chuig an scoil mar shamplaí de 
thaisteal gníomhach, ach ní ghlactar le siúl 
nó rothaíocht chun críocha caithimh aimsire.

Inoiriúnaitheacht
An poitéinseal a bhaineann le spásanna i 
dteach a oiriúnú trí chumas an fhoirgnimh 
a athrú chun freastal ar riachtanais dhifriúla 
duine aonair nó timthriall teaghlaigh (e.g. 
seomra staidéir a úsáid mar sheomra leapa; 
seomra suí a mhéadú trí sheomra taobh leis 
a nascadh leis etc).

Measúnacht Oiriúnach
Ceanglas machnamh a dhéanamh ar na 
himpleachtaí caomhnaithe dúlra a bheadh 
ag aon phlean nó tionscadal ar ghréasán 
láithreán Natura 2000 sula ndéantar aon 
chinneadh cead a thabhairt leanúint ar 
aghaidh leis an bplean nó tionscadal sin. 

Limistéar Caomhantais Ailtireachta (ACA)
Limistéir ainmnithe ina bhfuil sé riachtanach 
grúpaí nó comhchruinnithe suntasach de 
struchtúir oidhreachta a chosaint agus 
a chaomhnú. D’fhéadfaí go n-áireofaí i 
gcarachtar speisialta ACA, i measc nithe eile, 
an stoc foirgneamh traidisiúnta, bailchríocha 
ábhair, spásanna, sráid-dreach, tírdhreach 
agus suíomh.

Bithéagsúlacht
An éagsúlacht beatha (fiadhúlra agus beatha 
phlandúil) atá le fáil ar domhan.

Talamh/Láithreán Athfhorbraíochta
Talamh laistigh de cheantar uirbeach ina 
raibh oibríochtaí tógála, innealtóireachta nó 
oibre eile ar bun roimhe sin (seachas úsáidí 
sealadacha nó spásanna glasa uirbeacha).

Athrú aeráide
Áirítear in athrú aeráide téamh domhanda 
atá faoi thionchar astaíochtaí daonna gás 
ceaptha teasa, agus na hathruithe móra a 
tharlaíonn ar phatrúin aimsire dá bharr sin.

Áiseanna Pobail
Saoráidí, atá á gcur ar fáil chun tairbhe an 
phobail agus atá oscailte don phobal.

Dlús (Tithíocht)
Is bealach é seo chun déine úsáid talún 
a thomhas, go sonrach chomh fada is 
a bhaineann le tithíocht, an líon aonad 
teaghaise a chuirtear ar fáil ar limistéar 
áirithe talún, a chuirtear in iúl i bhfoirm 
aonad teaghaise in aghaidh an heicteáir de 
ghnáth. Sa chás go n-úsáidtear figiúr dlúis 
‘comhiomlán’, cuirtear talamh le haghaidh 
príomhbhóithre dáileacháin, spásanna 
oscailte poiblí agus saoráidí eile san 
áireamh sa ríomh. Cuimsítear sa limistéar a 
áirítear i bhfigiúirí dlúis ‘glan’ spás oscailte 
príobháideach, bóithre rochtana agus 
spásanna oscailte poiblí teagmhasacha.

Scéim Ranníocaíochtaí Forbartha
Scéim a cheadaíonn d’Údarás Áitiúil tobhach 
a ghearradh ar ranníocaíochtaí airgeadais 
chun bonneagar poiblí, saoráidí, tionscadail 
nó seirbhísí a sholáthar mar choinníoll de 
chead pleanála.

Bainistíocht forbartha:
Úsáidtear an téarma seo chun cur síos a 
dhéanamh ar an bpróiseas ina ndéanann 
údarás áitiúil measúnú ar bhuntáistí forbairt 
atá beartaithe tríd an bpróiseas pleanála 
(sa chás go ndéantar iarratais phleanála) 
lena n-áirítear próiseáil, meastóireacht, 
cinnteoireacht agus comhpháirteanna 
fógartha an phróisis sin.

Talamh/láithreáin úrnua
Talamh/láithreáin forbartha poitéinsiúla 
laistigh de, nó ar imeall na lonnaíochta uirbí, 
nach ndearnadh iad a fhorbairt roimhe seo. 

Díon Glas
Is ciseal fásúil a fhásann ar dhíon é díon glas, 
ar a dtugtar díon beo nó gairdín dín freisin. 
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Measúnú ar Éileamh agus Riachtanas 
Tithíochta (HNDA)
Déantar measúnú in HNDA maidir leis an 
líon teach breise a bheidh ag teastáil amach 
anseo chun freastal ar éileamh reatha agus 
amach anseo laistigh de cheantar an údaráis 
áitiúil. Chomh maith leis sin, cuimsítear ann 
eolas maidir le feidhmiú an chórais tithíochta 
chun cabhrú leis an gComhairle beartais a 
fhorbairt do sholáthar tithíochta nua, stoc 
a bhainistiú agus seirbhísí a bhaineann le 
tithíocht a sholáthar.

Inlíonadh
Foirgneamh nua a líonann bearna in éadanas 
foirgnithe leanúnach, i.e. láithreán beag 
neamhúsáidte i gceantar foirgnithe.

Bonneagar
Na seirbhísí a theastaíonn chun tacú le 
forbairt nua – d’fhéadfaí a áireamh ina 
measc, inter alia, draenáil, soláthairtí uisce, 
ionaid chóireála camrais, gréasáin chamrais, 
soilsiú agus línte teileafóin, leathanbhanda, 
soláthar leictreachais, bóithre, foirgnimh, 
scoileanna, saoráidí pobail, áiseanna 
cultúrtha agus caithimh aimsire.

Maolú
Gníomh a chabhraíonn chun tionchair próisis 
nó forbartha ar an timpeallacht ghlactha a 
laghdú. 

Aistriú córa iompair
An próiseas a chiallaíonn go n-athraíonn 
daoine a n-iompar taistil ó chineál iompair 
amháin a úsáid (carr príobháideach, 
mar shampla) go dtí cineál iompair níos 
inbhuanaithe a úsáid (iompar poiblí, mar 
shampla).

Deighilt Mhódúil
An deighilt úsáideoirí modhanna difriúla 
iompair phoiblí agus príobháideacha.

Limistéar Oidhreachta Nádúrtha (NHA)
Limistéir a chlúdaíonn gnáthóga 
leathnádúrtha agus nádúrtha a mbaineann 
tábhacht náisiúnta leo, tírghnéithe nó 
gnéithe geomoirfeolaíocha, speicis fhiáine 
plandaí agus ainmhithe nó meascán éagsúil 
de na saintréithe nádúrtha seo.

Tréscaoilteacht
Na cineálacha bealaí deasa, áisiúla agus 
sábháilte atá le fáil i gceantar.

Déanmhas Cosanta
Foirgneamh, gné, láithreán nó struchtúr 
atá sainaitheanta i dTaifead na nDéanmhas 
Cosanta (RPS) atá le cosaint nó le caomhnú 
de réir Achtanna um Pleanáil agus Forbairt 

2000 (arna leasú).

Taifead na nDéanmhas Cosanta (RPS)
Is é an príomhshásra chun foirgnimh agus 
struchtúir a mbaineann tábhacht ailtireachta, 
stairiúil, sheandálaíoch, ealaíonta, chultúrtha, 
eolaíochta, shóisialta nó theicniúil leo sa 
chontae é iad a chur san áireamh ar ‘Taifead 
na nDéanmhas Cosanta’. Is bealach é seo 
chun aitheantas dearfach a thabhairt do 
thábhacht na struchtúr, iad a chosaint ó 
thionchair dhíobhálacha agus rochtain a fháil 
ar chúnamh deontais le haghaidh oibreacha 
caomhantais.

Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta (SAC)
Is limistéir thábhachtacha caomhnaithe 
fiadhúlra ar fud na tíre iad seo, limistéir 
a nglactar leis go mbaineann tábhacht 
leo ar leibhéal Eorpach agus ar leibhéal 
Éireannach araon. Is í an Treoir AE maidir le 
Gnáthóga an bonn dlí ar a roghnaítear agus 
ar a n-ainmnítear SACanna, agus is cuid de 
ghréasán láithreán  ‘Natura 2000’ ar fud na 
hEorpa iad na láithreáin seo.

Limistéir Chosanta Speisialta (SPAnna)
Limistéir sainspéise chomh fada is a 
bhaineann le caomhnú gnáthóg éan 
fiáin, go háirithe speicis atá liostaithe, 
neamhchoitianta nó leochaileach agus 
speicis imirceacha. Bunaítear iad faoin 
Treoir maidir le hÉin (Treoir 79/409/CEE 
ón gComhairle), agus is cuid de ghréasán 
láithreán ‘Natura 2000’ ar fud na hEorpa iad.

Measúnú Straitéiseach Timpeallachta (SEA)
Is próiseas é Measúnú Straitéiseach 
Timpeallachta a dhéanann iarracht measúnú 
a dhéanamh ar na hiarmhairtí is dócha a 
bheidh ag plean, clár nó straitéis a chur chun 
feidhme ar an timpeallacht.

Córais draenála uirbeacha inbhuanaithe 
(SuDs)
Tá sé mar aidhm le córais draenála uirbeacha 
inbhuanaithe córas hidreolaíoch níos 
nádúrtha a chothabháil nó a athchóiriú, 
ionas go n-íoslaghdaítear an tionchar atá 
ag uirbiú ag thuilte síos an abhainn agus ar 
cháilíocht an uisce. Cuimsítear in SuDS an 
tslí a bhainistítear rith chun srutha uirbeach 
trí chur chuige ildisciplíneach comhtháite 
seachas rialú toirte a dhíríonn ar cháilíocht 
an uisce, méid an uisce, áineas agus 
gnáthóg. Íoslaghdaíonn SuDS tionchar rith 
chun srutha uirbigh trí rith chun srutha a 
bhailiú chomh gar don fhoinse agus is féidir 
agus ansin é a scaoileadh chun bealaigh go 
mall.
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Inbhuanaitheacht
Tagraíonn inbhuanaitheacht d’fhorbairt, a 
fhreastalaíonn ar riachtanais reatha gach 
dochar a dhéanamh do chumas na nglúnta 
amach anseo freastal ar a gcuid riachtanas 
féin.

Measúnú Tionchair Tráchta
Measúnú mionsonraithe ar nádúr agus ar 
mhéid an tionchair atá ag aon fhorbairt 
shuntasach ar an ngréasán bóithre 
mórthimpeall agus, más gá, ar an gcóras 
iompair trí chéile.

Athnuachan Uirbeach
Athbheochan ceantar uirbeach trí chuspóirí 
forbartha sonracha agus prionsabail 
phleanála straitéiseacha.

Sraoilleáil Uirbeach
Leathnú amach iomarcach forbairt thógtha, 
amach ó lár na cathrach/lár an bhaile agus 
sa taobh tíre mórthimpeall. Glactar leis nach 
bhfuil an cineál seo forbartha inbhuanaithe.
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