
 

 



  



Caibidil 1 Réamhrá 

1.11 Cuspóirí Straitéiseacha 

Leanfar feidhmiú an aidhm seo trí iarracht a dhéanamh ar mhórchuspóirí  straitéiseacha an Phlean a 

chinntiú mar a leanas; 

1. Mianach iomlán gach aon chuid de Chontae Mhuineacháin a bhaint amach idir eacnamaíoch, 

sóisialta agus comhshaoil. 

2. Patrúin traidisiúnta lonnaithe a choimeád ach ról agus feidhm gach baile, sráidbhaile agus 

lonnaíocht sa Chontae a bheith de réir  na straitéise lonnaithe. 

3. Mianach Contae Mhuineacháin a chur i gcrích maidir lena shuíomh straitéiseach ar an 

dteorainn, buailte le dorchla eacnamaíoch an Iarthair maraon le naisc agus teagmháil idir 

Muineachán agus na contaethe máguaird.   

4. Tacú le forbairt chothrom eacnamaíoch ar fud an chontae trí fheabhas ar bhonneagar agus 

serbhísí.  

5. Acmhainní saibhre nádúrtha, oidhreacht agus conláistí an Chontae a chosaint maraon leis an 

gcáilíocht timpeallacht idir nádúrtha agus ailtireachta sna ceantar uirbeacha is tuaithe araon.   

6. Pleanáil i dtreo imeascadh sóísialta agus cáilíocht beatha a fheabhsú do chách idir an pobal 

féin agus daoine a oibríonn sa chontae.   

7. Creat mar threoir do chinntí laethúla pleanála a sholáthar um fhorbairt is rialú forbartha 

agus úsáid na dtailte.  

Caibidil 2 Straitéis Lárnach 

Cuspóir Straitéiseach  CSSO1 

A chinntiú go mbeidh forbairt inmharthana mar bhonn faoi fhorbairt nua sa Chontae, chun fás 

eacnamaíoch, bonneagar agus seirbhísí  ardchaighdeáin inrochtana chomh maith le fás daonra de 

réir an straitéis lonnaithe a chinntiú.     

Cuspóir SH01 

Forbairt Mhuineachán a éascú is é ag seasamh an fhód mar phríomhbhaile an Chontae in ord na 

lonnaíochtaí agus a chinntiú go mbeidh eagar inmharthana ag baint leis ar bhealach nach mbainfidh 

de bheocht ná inmharthanacht lár an bhaile.  

Cuspóir SH02 



Na Bailte Straitéiseacha a chur chun cinn mar bhailte áitiúla forbartha agus seirbhíse mar a mbeidh 

tús áite ag na prionsabail inmharthanachta idir chomhshaoil, eacnamaíoch agus sóisialta agus san 

áireamh beidh oidhreacht is comhshaol nádúrtha agus ailtireachta an bhaile a chosaint. 

Cuspóir SH03 

Na Bailte Straitéiseacha a chur chun cinn is a fhorbairt chun pobail bheomhar neamhspleách 

inmharthana a chruthú, iad mar ionaid fhorbairt áitiúil agus seirbhíse do na dúthaigh máguaird faoi 

seach.  

Cuspóir SH04 

Forbairt a chur chun cinn is í oiriúnach  do nádúr agus méid na sráidbhailte atá againn maraon le 

tacaíocht lena ról siúd mar ionaid seirbhísí áitiúla.  

Cuspóir SH05 

Tacú leis na lonnaíochtaí Sraith 5 lena chinntiú go gcoimeádtar na seirbhísí áitiúla sna lonnaíochtaí 

pobail tuaithe.  

Cuspóir SH06 

Tacú le hinmharthanacht na bpobal scaipthe tuaithe maraon le fás na lonnaíochtaí Sraith 6 a 

spreagadh trí thithe aonair cónaithe go ginearálta.     

2.5 Polasaí Straitéiseach Lárnach 

Polasaí CSP1: Tacú le stádas Mhuineachán mar phríomhbhaile Contae Mhuineacháin agus saothrú i 

dtreo a sprioc daonra a aimsiú is a ról mar bahile ainmnithe an Chontae a chur i gcrích.  

Polasaí CSP2: Fás uirbeach agus forbairt na mbailte straitéiseacha  a ghríosadh ionas go dtacaítear 

lena bhfeidhmeanna trí fhorbairt oiriúnach a theoróidh forbairt laistigh den cheantar. 

Polasaí CSP3: Fás na mbailte seirbhíse a éascú mar lonnaíochtaí a sholáthróidh áiseanna pobail, 

seirbhísí agus deiseanna fostaíochta don cheantar uirbeach agus an dúthaigh máguaird.  

Polasaí CSP4:  Forbairt teoranta laistigh den ghréasán Sraith 4 sráidbhailte a spreagadh is a éascú ar 

bhonn oiriúnach do nádúr na lonnaíochta agus freisin tacú lena ról mar ionaid seirbhísí áitiúla. 

  



Polasaí CSP5:  Nádúr lonnaíochtaí tuaithe Sraith 5 agus Sraith 6 a choimeád trí shrian a chur leis an 

scála forbairt a cheadófaí iontu, imeascadh le nádúr tuaithe an cheantair agus soláthar sásúil 

seirbhísí bonneagar.  

Polasaí CSP6:  Na lonnaíochtaí a dhaingniú, a n-aitheantas radharc a sheasann amach sa dúthaigh a 

chaomhnú agus tailte a choimeád don leathnú lonnaíochtaí sa todhchaí.  Sin mórbhonneagar a 

sholáthar, caomhnú oidhreachta, cáilíocht uisce agus conláistí fóillíochta na lonnaíochtaí agus na 

dúthaí máguaird.  

Polasaí CSP7:  Pléifear le moltaí um fhorbairt chónaithe sna lonnaíochtaí ainmnithe de réir forálacha 

an straitéis lárnach maidir le fás daonra, cumas an mholadh cur le nádúr na lonnaíochta, éileamh ar 

an gcandam molta agus géilliúlacht do na critéir ábhartha bainistíochta mar a leagtar amach sa 

phlean forbartha seo.     

Polasaí CSP8:  Forbairtí tithíochta ar dlús íseal a éascú ar thailte ainmnithe zónáilte laistigh de na 

lonnaíochtaí atá againn.  Beidh sé seo mar chúnamh don rogha soláthar laistigh de thimpeallacht 

struchtúrtha ar dlús íseal, tabharfar rogha eile amuigh faoin dtuath seachas tithe aonair.   

Polasaí CSP9:  A chinntiú go dtagann an réimse tailte zónáilte don úsáid cónaithe sa Chontae le 

riachtanais an Straitéis Lárnach mar a leagtar síos i dTábla 2.4 agus 2.5.  Cuimseofar aon talamh a 

bheadh oiriúnach don zónáil mar Chúltaca Straitéiseach d’fhorbairt a tharlódh tar éis tréimhse an 

phlean seo.    

Straitéis Lonnaíochta Tuaithe 

Cuspóir Straitéiseach RSO1 

Tacú le cur chuige cothrom i leith forbairt ceantair tuaithe i dtreo beocht a choimeád, freastal 

laistigh den limistéar tuaithe orthu siúd atá mar chuid den phobal go feidhmeach nó go sóisialta, 

agus an t-éileamh uirbeach ar thithíocht a threorú amach i lonnaíochtaí bunaithe tuaithe  

Cuspóir RS02  

Ligean don bhforbairt tithíochta ar scála beag a léireoidh nádúr a bhfuil cheana féin sa lonnaíocht de 

réir na gcritéir chuí atá in alt 2.7.1.  

Polasaí RSP1 

   



a) Caithfidh iarratais ar fhorbairt laistigh de na lonnaíochtaí tuaithe measúnú ar an suíomh 

fhorbartha a sheoladh maidir le láthair, tionchar radhairc agus na gnáthchúinsí eile pleanála 

mar chumas an lonnaíocht a dhaingniú, cur leis an nádúr atá cheana féin ann agus an mothú 

aitheantais ar leith sa lonnaíocht.    

b) Gan chead a thabhairt ach don bhforbairt cónaithe agus seirbhísí beaga áitiúla mar shiopaí 

beaga áisiúla, scoil, oifig an phoist a bhíonn oiriúnach ó thaobh scála agus nadúr na 

lonnaíochtaí de.  

c) Iarratais ar shuímh dheisithe a mheas de réir Polasaí RDP5 mar atá sa Chaibidil Bainistíocht 

Fhorbartha sna lonnaíochtaí Sraith 5 agus Sraith 6 mar a mbeadh acmhainn iompair sna 

córais phoiblí  um dhraenáil fuíolluisce.  I ngach cás eile caithfidh 0.2ha a bheith sa suíomh  

agus é á sheirbheáil ag córas aonair um dhraenáil fuíolluisce ar féidir a shuiteáil de réir Cód 

Cleachtais an EPA.  

d) Ní bheidh ar lonnaíochtaí aitheanta laistigh de cheantair tuaithe faoi thionchar uirbeach a 

léiriú go bhfuil gá tithíochta a eascraíonn as an tuath. 

Cuspóir RS03 

Tithíocht a éascú i gceantair tuaithe faoi thionchar uirbeach dóibh siúd ag a bhfuil gá a eascraíonn as 

an tuath agus barúil a fheidhmiú i gcoinne forbairt tithíochta tuaithe a eascraíonn go huirbeach. 

Polasaí RSP2  

Ceadófar iarratais ar thithe aonair má chomhlíontar ceann de na cúinsí seo a leanas:   

a) Úinéir talún is ea an t-iarratasóir1, nó baineann an teach le ball dá m(h)uintir cóngarach2. 

b) Beidh an teach ag duine a chónaigh sa cheantar3 tuaithe4 le ar a laghad 5 bliana roimh dháta 

an iarratas pleanála a sheoladh. 

c) Beidh an teach ag teastáil chun freastal ar riachtanais duine atá ag obair i ngnó 

seanbhunaithe tuaithe talmhaíochta, tráchtála, tionsclaíoch nó eile i gceantar áitiúil, más é 

sin príomhfhoinse ioncam an duine, nó ar bhall dá m(h)uintir cóngarach.  Chumseodh a 

leithéid de chúinsí daoine eile a mbaineann a chuid oibre go dlúth leis an gceantar áitiúil 

tuaithe (mar shampla múinteoirí i scoileanna tuaithe). 

                                                           
1
 Chun críoch an mhír seo úinéir talún is ea duine ag a bhfuil íosmhéid ceithre heactáir ar a laghad mar ghabháltas talún, é 

ina s(h)eilbh le ar a laghad cúig bliana roimh dháta seolta an iarratais phleanála.   
2
 Muintir cóngarach is ea siblín, mac nó iníon, nó leanbh altrama an úinéir talún.  Má mhair leanbh(naí) an úinéara lasmuigh 

den Stát nó Tuaisceart na hÉireann ar feadh tréimhse leanúnach deich mbliana ar a laghad nó muna bhfuil aon chlann ar an 
úinéir talún, féadfar glacadh le neacht/nia an úinéara mar bhall teaghlaigh.  
3
 Chun críoch an mhír seo, ceantar áitiúil is ea raon ceithre chiliméadar.  

4
 Chun críoch an mhír seo, ceantar tuaithe is ea an limistéar atá lasmuigh de theorainneacha ainmnithe forbartha 

lonnaíochta. 



d) Beidh an teach ag feirmeoir a d’éirigh as, san áit a d’oibrigh an t-iarratasóir mar fheirmeoir 

sa cheantar áiitúil, ag baintreach nó baintreach fir duine a bhí ag obair go príomha mar 

fheirmeoir sa cheantar áitiúil. 

e) Beidh an teach ag teastáil chun cúinsí tábhachtacha suímh nó agus teaghlaigh nó pearsanta a 

éascú, dá leanfadh cruatan fírinneach ach an cead pleanála a dhiúltú.  Ina leithéid de chás is 

ar an iarratasóir a bheidh an dualgas a léiriú cén fáth nach gcuirfí réitigh eile san áireamh, 

mar shampla síneadh leis an dteach, árasán do dhuine scothaosta nó teach soghluaiste. 

f) Beidh an teach in áit ceann atá cheana féin ann, nuair atá gá le teach nua; tar éis úsáid nó 

úsáid go deireanach mar áras cónaithe; gan athrú go teach cónaithe ó úsáid eile gan chead 

pleanála; gan a bheith folamh le breis is 10 mbliana anuas roimh dháta seolta an iarratais 

phleanála; ag léiriú tréithe riachtanach teach cónaithe ináitrithe agus é go réasúnta slán.   

g) Athrú tuisceanach úsáide ar struchtúr cosanta nó foirgneamh traidisiunta eile (nuair is cuid 

tábhachtach é an foirgneamh den tírdhreach nó den bhfiúntas ailtireacht nó stairiúil) go 

húsáid cónaithe, nuair a chinnteofar cothabháil agus teacht slán, agus nuair atáthar chun 

nádúr agus spéis ailtireacht nó stairiúil a chaomhnu nó a fheabhsú.  Sna moltaí athruithe ba 

chóír sonraí a lua mar athruithe ar an bhfoirgneamh agus an spás thart air chun an éifeacht 

ar dhreach, nádúr agus suíomh  a léiriú.  Caithfidh feabhsúcháin ar struchtúir chosanta 

géilleadh do pholasaithe a leagtar síos sa Chaibidil Bainistiú Forbartha i bPlean Forbartha 

Contae Mhuineacháin 2019-2025. 

h) Beidh duine a d’imigh ar imirce ag filleadh ar an gceantar áitiúil, mar a raibh cónai air/uirthi 

cheana féin ar feadh treimhse cúig bliana ar a laghad gan stad.    

Cuspóir RSO4 

Na leibhéil daonra sna ceantair eile tuaithe a choimeád trí ligean d’fhorbairt chuí tuaithe agus an 

struchtúr bailte agus sráidbhailte atá ann a dhaingniú.    

Polasaí RSP3   

Tithíocht tuaithe a éascú sna ceantair eile tuaithe faoi réir na bpolasaithe cuí pleanála mar a leagtar 

síos sa Chaibidil Bainistiú Forbartha i bPlean Forbartha Contae Mhuineacháin 2019-2025. 

Polasaí RSP4   

Má bronnadh cead pleanála do theach cónaithe roimh 2010, i gceantar atá ainmnithe mar Cheantar 

Tuaithe faoi Thionchar Láidir Uirbeach, má rinneadh oibreacha suntasacha gan an fhorbairt a 

chríochnú, féadfaidh an t-údarás pleanála coimeád agus críochnú an fhorbairt a cheadú gan aon ghá 

le géilleadh d’fhorálacha Polasaí RSP2. Ní mór don iarratasóir a léiriú go ngéilleann an fhorbairt do 



pholasaithe eile Plean Forbartha Contae Mhuineacháin 2019-2025.  Agus an cead úd a bhronnadh ag 

an údarás pleanála faoin bpolasaí seo féadfaidh sé a bheith riachtanach teoranna a chur le forbairt 

tailte faoi smacht an iarratasóra sa todhchaí, na cúinsí reatha agus/nó clás seilbhe de réir na 

dTreoracha Tithíocht Tuaithe Inmharthana 2005. 

Caibidil 3 – Tithíocht 

Cuspóir Straitéiseach HSO1 

Pleanáil dearfach do thithíocht sa Chontae amach anseo laistigh de na lonnaíochtaí cinnte atá 

cheana féin ann chun eacnamaíocht an bhonneagar agus seirbhísí i mbailte agus sráidbhailte a 

fhíorú, a  bhforbairt phleanáilte siúd a éascú agus san am gcéanna tithíocht tuaithe inmharthana a 

éascú maraon le  rath ar phobail tuaithe atá ann a cur chun cinn agus tacú leis.    

Polasaí Tithíochta   

Polasaí HSP1: Tithíocht shóisialta a sholáthar trí shaothrú i bpáirt  le comhlachtaí tithíochta idir 

dheonach agus comharchumainn maraon le comhaontuithe le forbróirí príobháideacha agus clár 

tithíochta an údaráis áitiúla fhéin.  

Polasaí HSP2:  A éileamh go n-ainmnítear 10% de gach forbairt phríobháideach tithíochta ar thalamh 

ainmnithe do thithíocht nó úsáid mheasctha (má ta tithíocht san áireamh) mar sholáthar tithíocht 

shóisialta faoi fhorálacha Cuid V den Acht (Leasú) um Pleanáil agus Forbairt 2000.  

Polasaí HSP3:  Idirdhealú éagórach sóisialta a chealú trí chothromaíocht a aimsiú i measc pobal idir 

tithíocht shóisialta, speisialtachta agus príobháideach (ar cíos agus i seilbh an úinéara).  Bunófar 

cinntí maidir le ligean ar léas, RAS agus suímh áirithe Cuid V ar an bpróifíl tithíochta atá cheana féin 

ann agus ar riachtanais an cheantair.    

Polasaí Tithíocht Uirbeach   

Polasaí Tithíochta   

Polasaí HSP4:  Ilfhorbairtí cónaithe a dhíriú ar na lonnaíochtai úd a luadh sa Straiteis Lárnach agus a 

éileamh go mbeidh scála a leithéid d’fhorbairt de réir an fhás a mholtar laistigh den lonnaíocht 

áirithe atá faoi chaibidil.  

Polasaí HSP5: Forbairt uirbeach cónaithe a threorú ar bhonn leanúnachais amach as limistéir 

lárnacha na lonnaíochtaí chun an leas is fearr a bhaint as bonneagar atá agus a bheidh ann, 



inmharthanacht a spreagadh, cur le húsáid éifeachtúil a bhaint as talamh nach ndéantar mórán leis 

agus leathnú seirbhísí is fóntais go ceantair níos iargúlta fós a sheachaint.    

Polasaí HSP6:  A chinntiú go soláthraítear réimse leathan saghsanna agus tomhais chun an 

deimeagrafaíocht  atá ag athrú a éascú, go háirithe an patrún i dtreo teaghlaigh atá níos lú ná mar a 

bhíodh.  I scéimeanna príobháideacha tithíochta beidh ar a laghad 10% de na tithe mar aonaid dhá 

sheomra leapa.  

Polasaí HSP7: A éileamh go léireoidh moltaí forbartha nua cónaithe sna lonnaíochtaí próiseas 

ardleibhéil a chuimseoidh leagan amach, sonraíochtaí agus bailchríoch seachtrach maraon le cloí leis 

na treoracha a leagtar síos i bhfoilsecháin lárnacha rialtais mar atá sa liosta i Mír 3.2.1. 

Polasaí  HSP8: A éileamh go léireoidh moltaí forbartha cónaithe an dlús tithíochta atá oiriúnach don 

chomhthéacs, ag soláthar patrún inmharthana forbartha agus ag cinntiú go mbeidh timpeallacht 

ardchaighdeáin cónaithe ann.   

Polasaí HSP9:  Cur chuige solúbtha tacaíocht a ghlacadh i  dtreo malairt úsáid a bhaint as aonaid 

fholmha faoi réir scála, dearadh agus oiriúnacht chuí don cheantar maguaird idir a bhfuil ann agus a 

mholfar  amach anseo.  

Polasaí HSP10:  Smaoineamh ar mholtaí  don bhforbairt uirbeach cónaithe a bhaineann le forbairtí 

cónaithe atá gan chríochnú ar thailte deisithe agus san áireamh bheadh fíoraíocht oiriúnach forbairtí 

as an nua.  Pléifear a leithéid de mholadh lasmugh de na spriocanna daonra atá sa Straitéis Lárnach.    

Polasaí HSP11:  Cóiríocht a sholáthar do gach earnáil, san áireamh beidh riachtanais an Lucht Siúil de 

réir an phlean reatha agus aon phlean sa todhchaí, agus mionlaigh eitneacha chomh fada agus is 

féidir ar bhonn réasunta praiticiúil is ag baint leas as an réimse iomlán tithíocht atá ar fáil.    

Polasaí HSP12:  Tacú le beatha neamhspleách do dhaoine scothaosta, cóiríocht dearfa a sholáthar 

dóibh agus éileamh go lonnaítear tithe altramais/seirbhísí laistigh de na lonnaíochtaí  teagmhasa 

Sraithe 1,2 agus 3 ach amháin má bhíonn cúinsí  eisceachtúla nuair is féidir athúsáid oiriúnach 

foirgneamh a chur san áireamh.    

Polasaí HSP13:  Éileamh go gcuimsítear solúbthacht ardchaighdeáin i ndearadh tithíocht nua, san 

áireamh bheadh solúbthacht do riachtanais tithíochta ar feadh an tsaoil maraon le tithíocht a 

sholáthar do lucht scothaosta agus iad siúd atá faoi bhac gluaiseachta.    

Policy HSP14:  Soláthar cóiríocht oiriúnach a éascú nuair a aithnítear an gá, mar shampla do dhaoine 

ag a bhfuil riachtanais speisialta, atá gan dídean nó ag lorg cóiríocht i gcás práinne.  



Polasaithe Tithíocht Tuaithe   

Polasaí HSP15:  Éileamh go n-iarrtar ar gach iarratasóir ar thithíocht shóisialta géilleadh don treoir a 

leagtar síos sa Chaibidil Bainistiú Forbartha  

Polasaí HSP16:  A chinntiú go n-úsáideann iarratais ar thithíocht tuaithe réitigh áirithe deartha i 

dtreo moltaí a luíonn isteach leis an tírdhreach is a thugann ómós don suíomh maidir le suiteáil, 

dearadh, ábhair, bailchríoch agus tírdhreach.   

Polasaí HS17:  Éileamh go gcinntíonn tithe nua i gceantair tuaithe an chosaint soláthar uisce sna 

socruithe don diúscairt fuíolluisce ar an suíomh, go mbíonn rochtain slán ar shábháilteacht bóthar 

agus poblí maraon le limistéir leochaileacha mar ghnáthóga nádúrtha, go ndeantar cúram de 

thalamh thart ar struchtúir chosanta agus gnéithe eile oidhreachta.  

Polasaí HS18:  Barúil a chur i bhfeidhm in aghaidh forbairt leathan tuaithe a eascraíonn ó cheantar 

uirbeach, tógáil feadh an bhóthair, aonaid chónaithe neamhinmharthana ag amhantraithe ionas go 

gcosnaítear mianach fás breise na mbailte agus a mbeidh iontu tar éis tréimhse an phlean, an leas is 

fearr a bhaint as an mbonneagar atá ann idir fhisiciúil agus sóisialta agus éileamh ar sholáthar nua 

bonneagar gan tairbhe a sheachaint.    

Caibidil 4 Forbairt Eacnamaíoch 

Cuspóir Straitéiseach EDSO1 

Muineachán a chur chun cinn mar lárionad áitiúil agus réigiúnach do thrádáil, gnó is turasóireacht 

agus tógáil ar an spiorad láidir fiontraíocht atá ann chu geilleagar beo áitiúil a chruthú mar a mbeidh 

tús áite ag poist a chruthú. 

 

Polasaí Miondíola 

 

Polasaí  RTP1  A chinntiú go bhforbraítear forbairt mhiondíola sa todhchaí i gContae Mhuineacháin 

agus athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar Straitéis Mhiondíola an Chontae i gcomhtheacs 

athruithe tagtha ar an earnáil mhiondíola.   

 

Polasaí RTP2  Tacú le fuinneamh agus inmharthanacht i lár bailte agus sráidbhailte, timpeallacht 

sláintiúil iomaíoch a éascú trína chinntiú go bhfreagraíonn fás miondíola sa todhchaí do na luacha 

aitheanta miondíola.    



Polasaí RTP3  Gach iarratas ar phleanáil mhiondíola a mheas de réir na gcritéir a leagtar síos i 

Straitéis um Forbairt Miondíola Contae Mhuineacháin 2016-2022 agus na Treoracha um Pleanáil 

Mhiondíola d’Údaráis Áitiúla 2012 (maraon leis an Lámhleabhar Dearadh Miondíola a thagann  leis). 

Polasaí RTP4  Gach forbairt mhiondíola a dhíriú go limistéir dheisithe chun ról agus feidhm na 

gceantar lárnacha a neartú. 

Polasaí RTP5  Is é lar an bhaile an áit is fearr d’fhorbairtí móra miondíola, bíodh barúil soiléir in 

aghaidh a leithéid a bheith lasmuigh de bhaile, go háirithe in aice le nó gar do bhóithre náisiúnta atá 

cheana féin ann, cinn nua agus molta.  Ní phléifear láithreacha eile ach de réir an Triail de réir Oird, 

mar a éilítear sna Treoracha um Pleanáil  Mhiondíola d’Údaráis Áitiúla 2012 . 

Polasaí RTP6  Feabhsú urláir mhiondíola agus feidhmeanna lár bailte a chur chun cinn is a spreagadh 

ionas nach mbeirtear caiteachas miondíola amach as an gContae agus iomaíochas na n-ionad 

miondíola sa Chontae a choimeád suas.   

Polasaí RTP7  Athúsáid suímh tréigthe agus áitribh fholmha tráchtala i lár baile a spreagadh i leith 

malairt úsáide agus a bheith solúbtha faoi seo, go háirithe más féidir cur leis an mbonn lárnach atá 

cheana féin ann.   

Polasaí RTP8  Caiteachas miondíola ag ealú ón gContae go lár bailte eile a laghdú trí shaothrú i bpáirt 

le grúpaí áitiúla chun an ofráil mhiondíola sa Chontae a fhorbairt laistigh de na hearnála miondíola 

mar a dtarlaíonn a leithéid de sceitheadh.   

Polasaí RTP9  Nuáil agus éagsúlacht a spreagadh is a éascú maidir le hofráil mhiondíola an Chontae, 

san áireamh bheadh turasóireacht, talmhaíochta agus fiontair cheardaíochta nuair is cuí.   

Polasaí RTP10 Réimse na n-ionad uirbeacha poiblí a fheabhsu trí dhearadh ar ardchaighdeán a 

spreagadh. 

Polasaí RTP11  A chinntiú go dtugann moltaí nua miondíola is tráchtala ómós do nádúr agus scála an 

dreach sráide atá cheana féin ann.  

Polasaí RTP12  Inrochtaineacht na n-ionad lár baile a fheabhsú trí thimpeallacht i  bhfábhar siúlóid 

agus rothaíocht a spreagadh.  

Polasaí RTP13  Úsáid chomhlántach eile seachas miondíola a spreagadh in ionaid lár bailte, go 

hairithe más féidir cur le traschuairt.  



Polasaí RRTP14  Gníomhaíochtaí a spreagadh chun cur le torann coise, mar shampla féiltí, ócáidí 

agus margaí feirmeoirí i lár bailte.   

Polasaí Tionsclaíoch  

Polasaí INDP1  Spreagfaidh an t-Údarás Pleanála forbairt tionsclaíoch de réir scála agus láithreacha 

cuí agus straitéis lonnaíochta na Comhairle. Go ginearálta, má mheastar an fhorbairt mholta a bheith 

ina fostóir suntasach agus/nó tréan de nádúr, lonnófar a leithéid d’fhorbairt laistigh de chlúdach 

lonnaíocht Bhaile Mhuineacháin nó baile Sraith 2 nó 3 sa Straitéis Lárnach.  I gcúinsí eisceachtúla 

d’fhéadfaí ligean do thionscail áirithe atá ceangailte le foinse daingean agus/nó atá ag brath ar 

shuíomh leathan nó socruithe áirithe, lonnú ar láithreacha tuaithe faoi réir critéir normálta pleanála 

agus riachtanais dlíthiúla comhshaoil.   

Polasaí INDP2  Cabhrú le héinne a bheidh ag iarraidh fiontar tionsclaíoch, tráchtála nó eile a bhunú 

nó a leathnú a chuirfidh le deiseanna fostaíochta sa chontae, faoi réir critéir normálta bainistiú 

forbartha agus critéir teicniúla. 

Polasaí INDP3  Úsáid tailte cuí laistigh de Loch Eigis a chur chun cinn d’fhorbairt fostaíochta I dtreo 

úsáid tionsclaíoch agus eile chun cur leis an bhfás ann mar ionad don bhforbairt  tionsclaíoch.    

Polasaí INDP4  Dóthain tailte cuí a zónáil a éascóidh gníomhaíochtaí tionsclaíoch is tráchtála chun 

inmharthanacht agus beocht an Chontae a spreagadh, gan bhaint de leibhéil na gconláistí 

comhshaoil agus cónaithe.   

Polasaí INDP5  Suímh oiriúnacha a fháil is a fhorbairt agus tionscail a spreagadh ar bhonn gníomhach 

i leith lonnú ar a leithéid de shuíomh roghnaithe trí bhainc dheisithe talún a sholáthar do 

pháirceanna tionsclaíoch/gnó. 

Polasaí INDP6  Smaoineamh ar úsáid eile do thalamh feirme lasmuigh de theorainneacha na 

lonnaíochtaí faoi réir measúnú ar bhonn na gcás aonar i gcoinne caighdeáin chuí bainistiú forbartha 

agus critéir theicniúla, san áireamh bheadh aon pholasaí cuí agus cuspóirí a luaitear áit éigin eile sa 

phlean seo.   

Polasaí INDP7  Meastar go fabharach aon mholtaí do thionscail/gnóthaí ardteicneolaíochta speisialta 

mar a mbíonn mianach suntasach fostaíochta faoi réir socruithe cuí rochtan agus deisithe, maraon le 

géulliúlacht do chaighdeáin chuí bainistiú forbartha, critéir theicniúla agus polasaithe cuí eile de 

chuid an Phlean seo.   



Polasaí INDP8  Bunú forbairtí oirúnacha mar thionsclaíoch/tráchtála/turasóireachta  ar scála íseal a 

spreagadh ar thalamh i seilbh teaghlaigh is iad bainteach agus ag cur le héagsúlacht tuaithe, faoi réir 

critéir normálta pleanála agus teicniúla.   

Polasaí INDP9  Éileamh go gcaithfidh dearadh tionsclaíoch agus tráchtála a bheith ar ardchaighdeán 

de réir na bhforálacha a leagtar amach sa Chaibidil Bainistiú Forbartha chun timpeallachtaí 

ardchaighdeáin a sholáthar mar a ligtear go sásuil le tírdhreach, párcáil innealra agus gluaiseacht 

maraon le cur de láimh uisce agus fuíolluisce mar is cóir.   

Polasaí INDP10  Cosaint comhshaoil a chinntiú trín bprionsabal Teicneolaíocht is Fearr ar Fáil (BAT) 

maidir le maolú truaillithe agus forbairtí nua a chur i gcrích.   

Polasaí INDP11  Aon tionscadal um oideachas, traenáil agus scileanna d’fhoireann an Chontae a 

spreagadh agus cabhrú leis ó thaobh deiseanna fostaíochta a tharraingt agus a choimeád.   

Polasaí INDP12  Athúsáid suímh agus/nó stoc foirgníochta a bhíonn cheana féin ann a spreagadh 

nuair is féidir. 

Polasaí Talmhaíochta  

Polasaí AGRP1  An tionscal talmhaíochta, forbairt cuí tuaithe agus éagsúlacht a chur chun cinn.  

Maidir leis seo, i gcás forbairt mholta ba chóir cuimhneamh ar thionchair a tharlódh idir chomhshaol, 

oidhreacht agus tírdhreach agus bearta maolaithe a aithint chun tionchar diúltach a laghdú.   

Polasaí AGRP2  Moltaí a chur san áireamh do scéimeanna malartacha feirme (mianach foraoise, 

gníomhaíochtaí bunaithe ar thurasóireacht, áiseanna oideachais7rl.) ach bheadh an fhorbairt nua á 

reachtáil i dtiúin leis na hoibríochtaí talmhaíochta agus cúram a déanamh den mhéid seo a leanas: 

(i) Nuair a oireann agus chomh fada agus is féidir, ba chóir don bhforbairt mholta leas a 

bhaint as foirgnimh atá cheana féin ann/iomarcach nó iad a chur in oiriúint.  

(ii) Caithfidh aon fhoirgneamh nua molta a bheith de réir scála, foirm agus dearadh a 

oireann don cheantar tuaithe.  

(iii) Caithfidh an forbróir a léiriú go bhféadfar freastal ar an bhforbairt nua is go gcloítear leis 

na polasaithe eile ar fad atá sa Phlean Forbartha.   

 

Polasaí AGRP3  Leathadh eisilteach ar thalamh chun foinsí uisce ar bharr talún agus dromchla sa 

Chontae a chosaint, faoin bpróiseas bainistiú forbartha agus an reachtaíocht chuí comhshaoil.  



Bheadh teorainn ar an leathadh ag amanna áirithe i rith na bliana agus/nó cosc a chur ar leathadh i 

limistéir áirithe.     

Polasaí AGRP4  Soláthar leordhóthaineach um eisilteach ó fhorbairtí talmhaíochta a bhailiú,a  stóráil 

agus a chur de láimh.  Caithfidh forbróirí géilleadh do Threoracha cuí An Roinn Talmhaíochta    agus 

na Rialacháin Niotráite sa chás seo.   

Polasaí AGRP5  Ba chóir forbairtí talmhaíochta a bheith ar ardchaighdeán deartha de réir forálacha 

cinnte atá sa Chaibidil Bainistiú Forbartha chun timpeallacht ardchaighdeáin a sholáthar  maraon le 

dóthain a chur san áireamh do thírdhreach, páirceáil innealra, gluaiseacht agus diúscairt oiriúnach 

don uisce dromchla agus fuíolluisce.   

Polasaí Turasóireachta  

Polasaí TMP1 Muineachán mar ionad turasóireachta a fhorbairt is a neartú, trí thaitneamhacht 

cáilíocht an timpeallacht nadúrtha a nascadh le timpeallacht ailtireachta na lonnaíochtaí.   

Polasaí TMP2  Measfar iarratais ar fhorbairt turasóireachta  de réir na gnáthchritéir phleanála agus 

faoi réir ardchaighdeáin dearadh agus ábhar, go háirithe má bhíonn an t-ionad leochaileach.   

Polasaí TMP3  Úsáid inmharthana buanna stairiúil, cultúrtha agus tírdhreach an Chontae a chur chun 

cinn agus a éascú ar son cúiseanna turasóireachta.  

Polasaí TMP4  Forbairt tionscadail turasóireachta iascaigh a spreagadh sa Chontae go háirithe ag 

Loch Mucnú, ag tógáil ar an mianach áineasa agus caithimh aimsire atá in earnáil an iascaigh.  Maidir 

leis seo éascóidh an Chomhairle forbairt agus uasghrádú ar rochtain iascaigh, seastáin, carrchlóis is a 

n-áiseanna gaolmhara, de reir agus i gcomhar le straitéisí cuí bainistíochta, páirtithe lárnacha 

leasmhara agus comhlachtaí mar Iascaigh Intíre Éireann.  

Polasaí TMP5  Tacú le forbairt leanúnach ar Chanáil Uladh agus an Bealach Glas a leathnú ó Chluain 

Eois go hArd Mhacha. 

Polasaí TMP6   Tacú le hathoscailt Canáil Uladh os rud é go bhfuil mianach turasóireachta is 

eacnamaíoch ann do Chontae Mhuineacháin agus an dúthaigh leathan máguaird.   

 

Polasaí TMP7  Soláthar táirgí ardchaighdeáin turasóireachta a éascú, nuair is cuí, chun cur le 

hinmharthanacht agus gníomhaíocht i margadh na turasóireachta.  Díreofar go háirithe ar óstáin 

agus cóiríocht ardchaighdeáin do chuairteoirí agus ar thionscnaimh turasóireachta, áiseanna, 

gníomhaíochtaí agus buanna.    



Polasaí TMP8  Ócáidí, féilte agus bealaí nasctha turasóireachta a fhorbairt chun ardán a thabhairt 

don saibhreas nádúrtha, stairiúil agus cultúrtha atá in Oidhreacht an Chontae maraon le cur lena 

aitheantas uathúil agus cáilíocht beatha.   

Polasaí TMP9  Nuáil agus fiontraíocht oiriúnach a chur chun cinn in earnáil na turasóireachta, faoi 

réir polasaithe eile an Phlean seo, san áireamh beidh siad siúd a bhaineann le lonnaíochtaí, conláistí, 

comhshaol, oidhreacht, tírdhreach agus caighdeáin deartha teicniúla.  Go háirithe, tacóidh an 

Chomhairle le forbairt agus feabhsú an choincheap ‘Ceantair na Teorann’.  

Polasaí TMP10  Na tionscail bia, dí agus ceardaíocht a chur chun cinn trí (i) daoine a spreagadh i leith 

áitribh a fhorbairt (ii) féilte/ócáidí a chur chun cinn agus (iii) cúrsaí poiblí a bheith ar bhonn 

taitneamhach. 

Polasaí TMP11  Fás a spreagadh san earnáil ócáidi agus féiltí chun forbairt Mhuineacháin a éascú 

mar láthair ócáidí.    

Polasaí TMP12  Tionscadail chuí thurasóireacht talmhaíochta a spreagadh mar chóiríocht ar fheirm 

agus gníomhaíochtaí gaolmhara ar nós feirmeacha sláinte, bealaí oidhreachta is dúlra, turais ar 

phónaí agus gníomhaíochtaí uiscíocha.   

Polasaí TMP13  Breis comhordú, comhtháiteacht agus naisc idir ranna na Comhairle féin agus 

áisínteachtaí cuí seachtracha mar Fáilte Éireann agus Uiscebhealaí Éireann maidir le forbairtí 

turasóireachta a chur chun cinn is a mheas.   

Polasaí TMP14  Saothrú i gcomhar le húdaráis áitiúla in aice linn chun bealaí nua siúlóide agus 

rothaíochta a sheasfaidh le forbairt inmharthana tuasóireachta a leathnú  agus a dhearadh.    

Polasaí TMP15  Iarradh ar mhéadú ar líon cuairteoirí a bhainistiú chun éifeachtaí suntasach a 

sheachaint mar ghnáthóga a chailliúint nó a shuaitheadh, san áireamh chinnteofaí nach mbeadh aon 

tionscnaimh nua mar bhealaí glasa suite ró-ghar do nithe leochaileacha éiceolaíoch mar zóin 

bhruacha.   

Polasaí TMP16  Tacú leis na cuspóirí a leagtar síos i nDréacht Mháistirphlean Sliabh Beatha agus aon 

leagan den Phlean ina dhiaidh sin. 

Gnóthaí Beaga i gCeantair Tuaithe 

Polasaí BRP1  Smaoineofar ar ghnóthaí beaga i gceantair tuaithe a bhunú nó a leathnú nuair (i) is léir 

go gcuirfeadh an moladh leis an ngeilleagar áitiúil agus (ii) a chloítear le gnáthriachtanais 

bainistíochta agus teicniúla.   



Polasaí BRP2  Éileamh go gcaithfidh moltaí don bhforbairt nó leathnú oiriúnach ar ghnóthaí beaga i 

gceantair tuaithe a léiriú go bhfuil an láthair oiriúnach is nach mbeadh an moladh inmharthana in 

aon áit eile.       

Polasaí BRP3  Agus measúnú á dhéanamh ar bhunú nó leathnú oiriúnach ar ghnóthaí beaga i 

gceantair tuaithe, ní mór an t-eolas seo a leanas a chur san áireamh agus, nuair is gá, seoltar an t-

eolas riachtanach mar chuid d’aon iarratas: 

1. Beidh ionchur dearfach ag an bhforbairt mholta ar an ngeilleagar tuaithe 

2. Nádúr agus scála an mholta 

3. An gnó a bheith i ndáiríre níos fearr as ar an láthair mholta seachas i gceantar uirbeach 

4. An tionchar a d’fhéadfadh a bheith ar shláinte poiblí, an timpeallacht agus conláistí 

5. An tionchar a d’fhéadfadh a bheith ar ghréasán bóithre an cheantair 

 

Gnóthaí sa Bhaile   

 

Polasaí HBP 1  Smaoineofar ar mholtaí do bhunú gnóthaí beaga tí i gceantair tuaithe nuair (i) a 

bhíonn an gnó spleách ar phríomhúsáid an áitribh mar theach cónaithe (ii) a bhíonn teorainn leis an 

ngníomhaíocht gnó (1 nó 2 oibrí) agus (iii) nuair a chloítear leis na riachtanais normálta bainistiú 

forbartha agus teicniúla. 

5.0 Pobal 

Cuspóir Straitéiseach CSO1 

Áiseanna pobail agus fóillíochta atá cheana féin ann a  chosaint agus a fheabhsú ar fud an Chontae 

faoi réir éileamh agus acmhainní a bheith ar fáil i gcomhar leis na páirtithe cuí leasmhara, an Coiste 

Áitiúil Forbairt Pobail agus an Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail.  

Polasaí CFP1  Smaoineofar ar mholtaí forbartha a bhaineann le bonneagar/seirbhísí sóisialta agus 

pobail (cúram sláinte, áiseanna oideachais, clóis súgartha, foirgnimh acmhainní pobail 7rl.) ar 

(a) Láithreacha laistigh de na teorainneacha lonnaíochtaí mar  a bhféadfaí siúl go dtí seirbhísí 

áitiúla a chuireann imeascadh sóisialta chun cinn.  Pléifear malairt láthair má léirítear go 

soiléir nach bhfuil suíomh oiriúnach ar fáil laistigh den lonnaíocht agus más féidir a rá go 

bhfuil gá i ndáiríre le suíomh ar leith.  

(b) Láithreacha tuaithe atá an-ghar do bhonneagar tuaithe (scoileanna, áiseanna spóirt, eaglaisí 

7rl.) nuair a léirítear go mbeidh an fhorbairt ag freastal ar ghá tuaithe ar leith nó muna 



mbíonn aon suíomh ar fáil a shroicheann na critéir láthair mar a mhínítear iad anso thuas in 

(a).  

Polasaí CFP2   Cabhrú le grúpaí pobail is iad a spreagadh chun tionscnaimh áitiúla a roghnú i dtreo 

forbairtí pobail áitiúil maraon le tacú leo maidir le haon deiseanna maoinithe a thagann cun cinn.  

Polasaí CFP3  A chinntiú go mbíonn dóthain tailte oriúnach ar fáil i limistéir chuí inrochtana sna 

lonnaíochtaí móra i  gContae Mhuineacháin i dtreo áiseanna oideachais.  Srian a chur le forbairtí in 

aice le háiseanna oideachais atá cheana féin ann dá gcuirfí isteach ar fhorbairt phleanáilte a leithéid 

d’áiseanna agus aon bhonneagar teagmhasach a bhaineann leo.    

Polasaí CFP4  Feidhmiú clár An Roinn Oideachais agus Scileanna don infheistíocht chaipitiúil i 

scoileanna de réir pleanáil chóir agus forbairt inmharthana an cheantair a éascú, é sin ag géilleadh 

do na foilseacháin seo a leanas, nó aon fhoilseacháin gaolmhara ina ndiaidh san, maidir le láthair, 

suiteáil agus dearadh: 

a) The provision of Schools and the Planning System – A Code of Practice for Planning 

Authorities, An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, Iúil 2008.  

b) Treoircháipéis Teicniúil TGD20-TGD25 An Roinn Oideachais agus Scileanna, 2007  

c) Sustainable Residential Development in Urban Areas, An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta 

agus Rialtais Áitiúil, Bealtaine 2009 (agus an Lámhleabhar Dearadh Uirbeach a thagann leis)  

 

Polasaí CFP5  Soláthar, feabhsú agus leathnú áiseanna spóirt sa Chontae a chur chun cinn, faoi réir 

na gcritéir normálta pleanála agus forbairt innmharthana an Chontae.   

Polasaí CFP6  Cabhair agus spreagadh a thabhairt don bhforbairt ealaíona i gContae Mhuineacháin, 

tacú leis an bhforbairt leanúnach ar bhonneagar cultúrtha agus le soláthar ealaíon phoiblí de gach 

sórt ar fud an Chontae.    

Polasaí CFP7  Tacú leis an bhfeabhsú leanúnach ar sheirbhís leabharlainne Contae Mhuineacháin 

chun freastal ar riachtanais an phobail faoi láthair agus amach anseo maraon le naisc a neartú le 

daoine nó grúpaí  sa tsochaí a bhíonn faoi thoirmeasc sóisialta.    

Polasaí CFP7  Má aithnítear gá le háiseanna cúram leanaí ar láithreacha cuí, é sin  a éascú i gcomhar 

le Coiste Cúram Leanaí i gContae Mhuineacháin, agus nuair is féidir iadsan a bheith laistigh de 

theorainneacha lonnaíochtaí agus/nó in aice le háiseanna pobail atá cheana féin ann chun cur le 

soláthar áitiúil, inrochtaineacht agus forbairt inmnharthana.   



Polasaí CFP8  Moltaí um áiseanna cúram leanaí a mheas de réir na gcritéir seo a leanas: 

(a) Oiriúnacht an tsuímh agus an chineál áis a mholtar  

(b) Teacht ar limistéir cuí súgartha lasmuigh  

(c) Fáil ar rochtain shábháilte, leordhóthain páirceáil do charranna, limistéir tuirlingthe agus 

gluaiseachta do chliaint aguus foireannn araon  

(d) Impleachtaí an fhorbairt mholta ar ghluaiseacht na tráchta agus sábháilteacht ar an mbóthar 

sa cheantar go ginearálta  

(e) Inrochtaineacht an fhorbairt mholta, go háirithe maidir le rochtain coisithe ó cheantair 

chónaithe, láithreacha oibre agus áiseanna oideachais atá cheana féin ann  

(f) Uaireanta molta oibre na háise agus an tionchar a bheadh acu ar an gceantar máguaird  

Polasaí CFP9  Forbairt slite siúlóide agus rothaíochta a chur chun cinn is a éascú ar láithreacha cuí ar 

fud an Chontae mar a aithníodh sa Straitéis Contae Siúlóide agus Rothaíochta.  

Polasaí CFP10  Lúba siúlóide agus bealaí rothaíochta a chur chun cinn is a spreagadh de réir an 

Pholasaí Taisteal Cliste agus bealaí seanbhunaithe a chosaint ar fhorbairt a chuirfeadh isteach orthu 

ar bhonn diúltach.  

Polasaí CFP11  Síneadh le Bealach Glas Mhuineacháin feadh  Canáil Uladh a fhorbairt le húdaráis 

áitiúla agus comhlachtaí trasteorainn in aice linn, san áireamh  bheadh na seanlínte traenach chun 

na príomhhionaid uirbeacha a cheangal trí réigiún lárnach Uladh. 

Polasaí CFP12  Saothrú leis na húdaráis áitiúla in aice láimhe mar An Mhí, Lú agus An Cabhán chun 

bealach ríocht na teorann a fhorbairt ar feadh Dún Dealgan, Inis Caoin, Carraig Mhachaire Rois, Dún 

an Rí, An Obair, An Uaimh agus Droichead Átha.  

Polasaí CFP13 Tacú le scoileanna chun bealaí sábháilte a sholáthar idir scoileanna agus ceantair 

chónaithe thart timpeall chun sábháilteacht a éascú ar an slí chuig na scoile, um páirceáil agus 

taisteal maraon le tionscadail eile taistil ghníomhaí.  

Polasaí CFP14  Spásanna oscailte poiblí agus glas seanbhunaithe fóillíochta a chosaint is a fheabhsú. 

Polasaí CFP15  Tacú le cosaint tailte zónáilte mar chonláistí/spás oscailte i bpleananna don úsáid 

caitheamh aimsire/conláistí agus cur in aghaidh cailliúint limistéir atá ainmnithe cheana féin mar 

spás oscailte poiblí, ach amháin má táthar chun spás cinnte oscailte níos fearr a sholáthar ina ionad.      

Polasaí CFP16  Cearta slí chuig limistéir caitheamh aimsire atá cheana féin ann a aithint is a chosaint 

agus tosú ar phróíseas léarscáilíocht agus liostáil na gcearta slí poiblí sa Chontae go ceann tréimhse 



an Phlean Forbartha, de réir acmhainní a bheith ar fáil, faoi réir forálacha Alt 14 den Acht (Leasú) um 

Pleanáil agus Forbairt).  

6. Oidhreacht, Caomhnú & Tírdhreach 

Cuspóir Straitéiseach  HCLSO1 

Caomhnú agus cosaint  comhshaol nádúrtha, oidhreacht chultúrtha agus conláistí an Chontae a 

spreagadh de réir reachtaíocht, pleananna agus polasaí a forbraíodh go speisialta do na réimsí úd 

agus tírdhreach saibhir cultúrtha, timpeallacht sláintiúil agus soláthar iomlán éiceachórais sa chontae 

a chinntiú.  

Polasaí HLP1  Na cuspóirí agus gnímh atá laistigh de Phlean Oidhreachta Contae Mhuineacháin 2017-

2022 agus aon leagan ina dhiaidh a fheidhmiú i gcomhar leis na páirtithe uilig leasmhara lena 

mbaineann.   

Polasaí HLP2  Na cuspóirí agus gnímh atá laistigh den Phlean Gníomh Bithéagsúlachta agus aon 

phlean gnímh cuí a ghlacadh agus a fheidhmiú i gcomhar leis na páirtithe uilig leasmhara lena 

mbaineann.   

Polasaí HLP3  Chomh fada agus is féidir cur le cosaint suíomh ainmnithe de réir na dTreoracha cuí AE 

agus Reachtaíocht Náisiúnta lena mbaineann.    

Polasaí HLP4  Ní cheadófar faoin bplean seo aon tionscnamh a rachadh i bhfeidhm ar bhonn 

suntasach, díreach, indíreach nó tánaisteach ar shuímh Natura 2000 mar gheall ar mhéid, scála, 

réimse talún, cóngaracht, riachtanais acmhainní, astaithe (diúscairt ar thalamh, san aer, san uisce), 

riachtanais iompair, tréimhse tógála, oibriú, díchoimisiniú  nó aon éifeacht eile (pé acu astu féin nó i 

dteannta pleananna nó tionscnaimh eile5). 

 

Polasaí HLP5  A aithint nach mbaineann caomhnú an nádúir le suímh ainmnithe amháin, an gá atá le 

gnáthóga is tírdhreach nár ainmníodh a chosaint, a gcuid bithéagsúlacht a chaomhnú agus córais 

éiceolaíocha a sholáthar dóíbh.  

 

                                                           
5
 Ach amháin mar a fhoráltar i Mír 6(4) den Treoir Gnáthóg, is é sin go gcaithfear:  

a) nach bhfuil aon réiteach eile ann  

b) fáthanna riachtanach a bheith le dul thar leas an phobail chun go dté an tionscnamh ar aghaidh; agus  

c) bearta sásúla cúitimh a bheith i bhfeidhm. 



Polasaí HLP6 Tacú le feidhmiú aon mholtaí cuí atá sa Phlean Náisiúnta Bithéagsúlachta, Plean 

Náisiunta Pailniú agus Straitéis Náisiúnta Tailte Móna.  

Polasaí HLP7 Caomhnú tírdhreach an Chontae a chinntiú, ag tabhairt aird ar nádúr, luach agus 

leochaileacht an tírdhreach mar a aithníodh i Measúnú Nádúr Tiírdhreach Contae Mhuineacháin, 

2008 (nó aon leagan ina dhiaidh sin) agus iarratais pleanála á meas.    

Polasaí HLP8 Tírdhreach agus comhshaol nádúrtha an Chontae a chosaint trína chinntiú nach dtéann 

forbairtí nua i limistéir ainmnithe leochaileacha tuaithe i bhfeidm ar bhonn diúltach ar nádúr, 

áilleacht nó radharcra an cheantair.  Cuirfear in aghaidh aon mholadh a rachadh i bhfeidhm ar a 

leithéid de thírdhreach.   

Polasaí HLP  Comhoibriú leis na húdaráis áitiúla ar dhá thaobh na teorann lena chinntiú go 

gcoimeádtar an comhshaol nadúrtha ar bhonn inmharthana agus cur chuige polasaí a spreagadh ar 

bhonn leanúnach páirtíochta leis na limistéir in aice linn maidir le cosaint comhshaoil agus 

tírdhreach chomh maith le bagairtí ar iomláine a leithéid de shuímh a aithint trí chur chuige 

trasteorann.    

Polasaí HLP10 Cur le cosaint an Chontae agus ainmniúcháin áitiúla ó fhorbairtí mí-oiriúnacha ag 

leibhéal áitiuil.  Má bhíonn seans ann go rachaidh forbairt i bhfeidhm ar bhonn diúltach ar na 

hainmniúchain úd ní mór measúnú ar an dtionchar a d’fhéadfadh a bheith ar tírdhreach is radharc 

de dheasca an fhorbairt mholta. Caithfear a léiriú gur smaoiníodh ar an dtionchar tírdhreach agus 

gur seachnaíodh é sin go leibhéal a oirfeadh do leochaileacht an tírdhreach agus nádúr an 

ainmniúcháin. 

Polasaí HLP11  Tacú nuair is cuí le moltaí ábhartha atá i Straitéis Náisiúnta Tírdhreach na hÉireann. 

Polasaí HLP12  Cur in aghaidh aon fhorbairt atá laistigh de nó gar do shuíomh Natura 2000 (SPA nó 

SAC) áit a tharlódh laghdú cáilíochta ar an ngnáthóg nó ar aon ghné a bhíonn ag brath air.  Beidh an 

dualgas ar an bhforbróir a léiriú nach rachaidh an fhorbairt i bhfeidhm ar leas a leithéid de shuíomh 

faoi réir cleachtadh measúnú oiriúnach faoi na forálacha atá sa Treoir Gnáthóg AE.   

Polasaí HLP13  Cur in aghaidh aon fhorbairt atá laistigh de nó gar do NHA nó pNHA (liosta in Aguisín 

8) áit a tharlódh laghdú cáilíochta ar an ngnáthóg nó ar aon ghné a bhíonn ag brath air.  Beidh an 

dualgas ar an bhforbróir a léiriú nach rachaidh an fhorbairt i bhfeidhm ar leas a leithéid de 

shuíomh.  

Polasaí HLP14 A chinntiú go ngéilleann gach forbairt mholta don bhfoilseachán RCPRÁ  “Measúnú 

Oiriúnach Pleananna agus Tionscnaimh in Éirinn – Treoir dÚdaráis Pleanála 2010”. 



Polasaí HLP15 Ní cheadófar aon phlean ná tionscnamh a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar bhonn 

suntasach diúltach (as féin nó i dteannta pleananna nó tionscnaimh eile) ar chuspóirí caomhnaithe 

aon suíomh Natura 2000.  

Polasaí HLP16  Déanfar scagadh do Mheasúnú Oiriúnach (AA) ar aon phlean nó tionscnamh a 

d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar chuspóirí caomhnaithe suíomh Natura 2000 agus nuair a bhaineann 

le hábhar beidh Measúnú Oiriúnach Céim 2 (Ráiteas Tionchar ar Nádúr) sula ndéantar aon 

chinneadh.  Ba chóir scagadh do Mheasúnú Oiriúnach a dhéanamh freisin do shuímh Natura 2000 

lasmuigh den chontae ach laistigh de 15cm den suíomh forbartha molta. Cuimseoidh Ráiteas 

Tionchar Natura (NIS) ráiteas scríofa a mhíníonn bearta maolaithe chun baol gnéithe bradacha a 

chosc ar shuíomh Natura 2000.  

Polasaí HLP17  Ní cheadófar forbairt cóngarach d’uisce ar bharr talún nó uisce dromchla na suímh 

spleácha Natura 2000 (Coill Rúscaí Loch Cluster SAC) má bhíonn baol suntasach go rachfar i 

bhfeidhm ar an soláthar uisce ar bharr talún nó uisce dromchla chuig an suíomh Natura 2000.  

Nuair is cuí, léireoidh an t-iarratasóir fianaise hidreageolaíoch nach gcuirfidh an fhorbairt mholta 

isteach ar cháilíocht ná méid an uisce ar bharr talún ná uisce dromchla ag dul go dtí na suímh 

Natura 2000 sites. 

Polasaí HLP18  Dul i gcomhairle leis na hÚdaráis Réigiúnacha, Údaráis Phleanála in aice láimhe, 

áisínteachtaí poiblí agus grúpaí pobail chun cáilíocht comhshaol na mbuanna oidhreachta atá 

tábhachtach don réigiún a chosaint.  

Polasaí HLP19  Tacú le Plean Caomhnaithe a fheidhmiú i gcomhar le páirtithe leasmhara chun 

stádas caomhnaithe gnáthóga agus gnéithe ar Shliabh Beatha a fheabhsú.  

Polasaí HLP20  Cur go carnach agus in éineacht le húsáideoirí is comhlachtaí eile le cuspóirí an 

chreat rialaithe don chosaint agus bainistiú comhshaoil a fheidhmiú, cuimseofar na treoracha AE –  

san áireamh beidh an Treoir Gnáthóg (92/43/CEE, Leasú), an Treoir Éan (2009/147/CE), an Treoir 

Measúnú Tionchar Comhshaoil (2011/92/CE, Leasú 2014/52/CE) agus an Treoir Measúnú 

Straitéiseach Comhshaoil (2001/42/CE) – agus na Rialacháin chuí aistrithe. 

Polasaí HLP21 Éileamh go smaoineoidh na leibhéil níos ísle a dhéanann cinntí agus measúnú 

comhshaoil ar an leochaileacht a aithníodh sa Tuairisc Comhshaoil SEA a leagtar amach in Aguisín 

an Phlean seo.  

Polasaí HLP22  Na Suímh Contae ag a bhfuil Tábhacht Bithéagsúlachta mar a mhínítear i dTábla 6.4 a 

chosaint trí chinntiú nach gcuireann aon fhorbairt nua isteach orthu maidir le nádúr, iomláine, 



uathúlacht nó bua radharcra an cheantair. Cuirfear in aghaidh aon fhorbairt a d’fhéadfadh cur 

isteach ar bhonn diúltach ar a leithéid de thírdhreach.     

Polasaí RSAP 1  Teorainn a chur le forbairt i Limistéir Tánaisteach Áineasa ach ligean d’fhorbairtí 

áineasa cuí más léir nach mbeidh aon tionchar ar an áineasa radharcra.    

Polasaí SRP 1  Cosc a chur le forbairt a chuirfeadh isteach nó a rachadh i bhfeidhm ar bhonn diúltach 

ar an radharc ó/feadh aon bhealach radharcra a aithnítear in Aguisín 5.  

Polasaí SRP2  Bua radharcra na lochanna a chosaint trí fhorbairt a chosc idir bóthar poiblí agus loch 

san áit a gcuirfí iseach ar radharc an locha nó a ndéanfaí dochar don suíomh nó don ghnáthóg 

fiadhúlra.  D’fhéadfaí forbairt a cheadú idir an bóthar poiblí agus bruach an locha dá mbeadh fál 

eatarthu mar fhásra nó dinnseanchas na háite.    

Polasaí SRP3  D’fhéadfaí eisceacht a dhéanamh de chóiríocht turasóireachta gearrthéarma nó 

forbairt cónaithe dá n-aithneofaí gá speisialta.  Ba chóir a bheith tusceanach ina leithéid de mholadh 

maidir le suíomh agus dearadh.  Cuirfear in aghaidh forbairt ar shuíomh ard oscailte os cionn loch nó 

uiscebhealach.    

Polasaí  GEP1  Feasacht agus rochtain suímh geolaíochta a chur chun cinn i gcomhar le húinéirí talún 

(nuair is cuí) agus de réir moltaí sábháilteachta le GSI.  

Polasaí GEP2  Má cheaptar go gcuirfidh forbairt mholta isteach ar shuíomh nó iomláine CGS liostáilte 

i bPlean Forbartha Contae Mhuineacháin 2019-2025 rachfar i gcomhairle le Suirbhé Geolaíoch 

Éireann.  

Polasaí GEP3  Gnéithe suimiúla geolaíoch a liostáiltear sa phlean nó suímh mholta ag an Roinn 

Comhshaoil, Oidhreachta agus na Gaeltachta nó Suirbhé Geolaíoch Éireann a chosaint ó fhorbairt 

mhí-oiriúnach agus iomláine is bua caomhnaithe na ngnéithe úd a chosaint.    

Polasaí GEP4  Cur le cosaint cuí agus cothabháil nádúr, iomláine agus luach caomhnaithe gach gné 

nó ceantar suimiuil ó thabh na geolaíochta de.   

Polasaí GEP5  CGS15 agus CGS16 a chur chun cinn mar thírdhreach uathúil de réir moltaí ó Shuirbhé 

Geolaíoch Éireann.  

Polasaí GIP1 Beidh sé mar chuspóir ag Comhairle Contae Mhuineacháin Straitéis Bonneagar Glas a 

ullmhú don Chontae le linn tréimhse an Phlean.  



Polasaí GIP2 Gréasán sonraithe Bonneagar Glas a ullmhú do na bailte Muineachán, Carraig 

Mhachaire Rois, Baile na Lorgan, Béal Átha Beithe agus Cluain Eois.   

Polasaí  GIP3  Tacú le Bonneagar Glas atá cheana féin ann laistigh de na lonnaíochtaí. 

Polasaí GIP4  Má mholtar  forbairtí  laistigh de nó in aice le ceantair Bonneagar Glas béarfar isteach 

ar an mórgóir sa bhforbairt iomlán aon ghnéithe tábhachtacha bithéagsúlachta ar bhonn 

inmharthana. 

Polasaí GIP5  Cuirfear in aghaidh aon fhorbairt a rachaidh i bfeidhm ar an mBonneagar Glas mar atá 

anois ann; d’fhéadfaí eisceacht a dhéanamh i gcás gnéithe cúitimh.    

Polasaí GIP6  Cur le cosaint agus feabhsú ceangaltacht maidir le bithéagsúlacht agus éiceolaíocht, 

san áireamh beidh coillte, crainn, fálta sceach, bogaigh, abhainn, srutháin, gnéithe eile tírdhreach 

agus fiadhúlra gaolmhar más cuid den ghréasán éiceolaíoch iad agus/nó dá bhféadfaí iad a mheas 

mar dhorchlaí éiceolaíocha nó clocháin chora i  gcomhthéacs Airteagal 10 an Treoir Gnáthóg.   

Polasaí GIP7  I gcomhar le páirtithe cuÍ leasmhara, bonneagar glas a fhorbairt a aithneoidh an leas is 

féidir a bhaint amach maidir leis an méid seo a leanas: 

- Conláistí spás oscailte a sholáthar  

- Bainistiú inmharthana uisce  

- Bithéagsúlacht a chosaint is a bhainistiú 

- Oidhreacht Chultúrtha a chosaint   

- Leochaileacht a chosaint i dtírdhreach ainmnithe 

Polasaí WLP1 Cuirfear in aghaidh forbairt a loitfeadh nó a bhrisfeadh suas aon bhogach nó a 

d’ísleodh an cháilíocht.    

Polasaí WLP2 Beidh gá le Measúnú Tionchar Éiceolaíoch má mholtar ceantar bogach a líonadh 

isteach nó a aisghabháil.   

Polasaí WLP3  Feidhmiú na gcodanna cuí sna Rialacháin (Leasú) um Pleanáil agus Forbairt (Uimh.2) 

2011 agus Rialacháin (Leasú ar Phleanáil agus Forbairt) 2100 na gComhphobal Eorpach 2011 a 

éilíonn cead pleanála má bhíonn an fairsinge a bheadh faoi thionchar draenail nó aisghabháil 

bogaigh níos mó ná o.1 heactáir nó dá rachadh na hoibrithe I bhfeidhm ar an gcomhshaol. Thacódh 

Measúnú Oiriúnach lena leithéid d’iarratas pleanála dá mba ghá.   

Polasaí TWP1  Cailliúint crainn agus fála sceach a leanfadh aon fhorbairt mholta a laghdú agus 

daoine a ghríosadh chun crainn aibí, fála sceach agus coillte i bhforbairtí nua a choimeád.  Nuair a 



chaithfear i ndáiríre iad a bhaint ba chóir smaoineamh ar athphlandáil agus/nó plandáil chúitimh ar 

an suíomh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Polasaí TWP2 Crainn agus/nó mothair crainn ag a mbeadh bua suntasach conláiste a choimeád, 

ainmneofaí TPO ach é sin a bheith oiriúnach.  

Polasaí ISP1  A chinntiú nach mbíonn leathnú gnéithe bradach mar thoradh ar fhorbairtí molta agus 

nach gcuimsíonn moltaí tírdhreach iad ach oiread.  

Polasaí ISP2  Tacú mar is cuí leis an Seirbhís Páirceanna agus Fiadhúlra is iad ag iarraidh gnéithe 

iasachta bradacha ar muir is ar tír a smachtú agus a bhainistiú. Má aithnítear a leithéid de ghnéithe 

iasachta ar shuíomh aon fhorbairt mholta nó má bhíonn ardriosca na ngnéithe úd i gceist mar 

thoradh ar an bhforbairt, éileofar sonraí maidir le bainistiú agus smachtú na ngnéithe úd.   

Polasaí BHP1  Na struchtúir go léir atá ar Thaifead na Struchtúr Cosanta a chosaint is a chaomhnú  

maraon le spreagadh chun na struchtúir chéanna a athúsáid go tuisceanach agus iad a bheith 

inmharthana sa bhfadtéarma gan bhaint dá ndíol spéise ná nádúr speisialta.  

Polasaí BHP2  Cur, nuair is cuí, le cosaint agus feabhsú tuisceanach ár n-oidhreacht ailtireachta, go 

háirithe trí fheidhmiú forálacha ábhartha an Thaifead na Struchtúr Cosanta, 2000 agus Acht (Leasú) 

na Séadchomharthaí Náisiúnta, 1930. 

Polasaí BHP  Cur le hoidhreacht ailtireachta a chaomhnú trí ghéilleadh, mar is cuí, d’fhorálacha 

dlíthiúla an Acht (Leasú) um Pleanáil agus Forbairt, 2000 maidir le hoidhreacht ailtireachta agus an 

treoir polasaí atá sna Treoracha um Chosaint Oidhreacht Ailtireachta, 2011 (agus aon doiciméad eile 

uasdátaithe/ina n-ionad). 

Polasaí BHP4  Taifead na Struchtúr Cosanta a choimeád agus a uasdátú i gccomhairle leis an Liosta 

Náisiúnta Oidhreacht Ailtireachta maraon le caomhnú tuisceanach, athnuachan agus deisiú na 

struchtúr úd a spreagadh.   

Polasaí BHP5  Ní bhronnfar cead pleanála chun aon struchtúr cosanta a leagan ach amháin i gcúinsí 

an-eisceachtúla ar fad agus de réir Alt 57(10)(b) den Acht (Leasú) um Pleanáil agus Forbairt, 2000.  

Polasaí BHP6  Maidir le haon fhorbairt nua molta atá cóngarach do Struchtúr Cosanta, a chinntiú go 

mbítear ag cur go tuisceanach leis idir struchtúr agus suíomh ó thaobh dearadh, scála, airde, agus 

ábhar.  Ina theannta san go léir chuirfí in aghaidh aon fhorbairt a rachadh i bhfeidhm ar shainspéis 

an fhoirgnimh agus/nó ar aon radharc ar a leithéid d’fhoirgneamh agus an suíomh.    



Polasaí BHP7  Coimeád agus athúsáid tuisceanach struchtúr cosanta agus a gcuid suíomh a éascú    

sa chás go mbíonn an moladh ag teacht lena nádúr agus sainspéis.  Uaireanta d’fhéadfaí srianta agus 

caighdeáin zónála a laghdú chun caomhnú agus athúsáid struchtúr cosanta a dheimhniú agus chun 

úsáid inmharthana a fháil d’fhoirgneamh a bheadh i mbaol de dheasca tréigean nó folús. 

Polasaí BHP8  Éileamh go ndéanfaí moltaí d’oibriú ar struchtúr tréigthe de réir an chleachtas is fearr 

mar a mholtar sna Treoracha um Chosaint Oidhreacht Ailtireachta 2011 (agus aon treoir eile a 

leanfadh é sin).   

Polasaí BHP9  Forálacha an Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 agus an reachtaíocht Suímh 

Tréigthe a úsáid chun cosc a chur le cailliúint nó meath Oidhreacht Ailtireachta an Chontae.     

Polasaí ACP1  Measúnú Nádúr a ullmhú in aghaidh gach ceann de Limistéir Caomhnú Ailtireachta an 

Chontae mar threoir do mholtaí nua forbartha agus feabhsúcháin comhshaoil trí nádúr gach ACA a 

aithint agus cuspóirí a dhearadh a chinnteoidh go gcaomhnófar is go bhfeabhsófar a n-éagsúlacht 

agus an sainspéis a bhaineann leo.  

Polasaí ACP2  Cur in aghaidh forbairt a rachadh i bhfeidhm ar bhonn diúltach ar nádúr agus dreach 

an Limistéir Caomhnú Ailtireachta.  Tabharfaidh forbairtí nua nó athruithe ar fhoirgnea(i)mh atá 

cheana féin ann in ACA clú don ailtireacht stairiúil maidir le scála, dearadh agus ábhair.  Caithfear 

ceann a thógáil d’aon chuspóirí a luaitear sna measúnaithe nádúir (nuair a bhaineann le hábhar).   

Polasaí ACP3  An treoir a leagadh síos i dTuairisc ACA Sráidbhaile Glas Locha a fheidhmiú maidir le 

haon mholtaí forbartha laistigh de cheantar an tsráidbhaile.    

Polasaí PMP1  An Taifead ar Shéadchomharthaí agus ar Áiteanna a liostáiltear in Aguisín 10 (agus 

aon rud a chuireann an tSeirbhís Séadchomharthaí Náisiúnta leis sin) a úsáid lena chinntiú nach 

ndéantar dochar ábhartha don suíomh nóá don séadchomhartha agus comhoibriú le gach moladh ó 

chomhlacht reachtúil chun an cuspóir úd a bhaint amach.    

Polasaí PMP2  A chinntiú nach rachaidh aon fhorbairt gar do shéadchomhartha seandálaíoch i 

bhfeidhm go diúltach ar nádúr an tsuímh nó a thimpeallacht agus suiteálfar é chun an tionchar ar an 

séadchomhartha a laghdú chomh fada agus is féidir.  Cuirfear in aghaidh forbairt a bheidh ag baint 

den séadchomhartha nó den suíomh fhéin.    

Polasaí PMP3  Suímh agus séadchomharthaí seandálaíochta a liostáiltear sa Taifead ar 

Shéadchomharthaí agus ar Áiteanna a chosaint agus éileamh go gcoimeádtar iad in situ (nó ar a 

laghad go gcaomhnaítear iad trí thaifeadadh) le linn an phróísis phleanála.   



Polasaí PMP4  Agus forbairtí nua á meas gar do shéadchomharthaí/suímh seandálaíochta féadfaidh 

an t-údarás pleanála ceann amháin díobh seo a leanas a éileamh  chun caomhnú agus feabhsú an 

tséadchomhartha taifeadta a chinntiú; 

a.  Maolán oiriúnach a chur idir an fhorbairt mholta agus an séadchomhartha/suíomh 

seandálaíoch  

b. Measúnú Tionchar ar Radharcra chun an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ar shuíomh an 

séadchomhartha a mheasúnú  

c. Imscrúdú seandálaíoch ar an suíomh a chur i gcrích sula mbronntar aon chead  

d. Athdhréachtadh ar an bhforbairt mholta chun ceann a thógáil d’aon chomhairle agus/nó 

moltaí ón Roinn Ealaíon, Oidhreacht & na Gaeltachta (agus aon chomhairleoir cuí reachtúil 

eile).  

Polasaí PMP5  Áiteanna i limistéar an Phlean a aithint is a aimsiú mar a bhféadfaí rochtain phoiblí a 

sholáthar nó a fheabhsú i gcomhar le húinéirí talún.    

Polasaí PMP6  Cur chomh fada agus is féidir, mar is cuí, le cosaint suímh seandálaíochta, 

séadchomharthaí, suímh, airteagail seandálaíochta agus suímh seandálaíochta faoi thoinn a 

liostáiltear sa Taifead ar Shéadchomharthaí agus ar Áiteanna, atá in úinéireacht/faoi choimirce an 

Stáit, nó atá faoi réir Ordú Caomhnaithe nó atá cláraithe ar an gClar Séadchomharthaí Stairiúla.  Cur 

mar is cuí le cosaint agus caomhnú suímh a aithníodh tar éis foilsiú an Taifead ar Shéadchomharthaí 

agus ar Áiteanna.  Cur mar is cuí le cosaint agus caomhnú suímh seandálaíochta faoi thoinn ar 

láithreacha eile cois abhann nó locha. 

Polasaí PMP7  Dul i gcomhairle leis an Seirbhís Séadchomharthaí Náisiúnta maidir le forbairtí molta 

in aice le suímh seandálaíochta.  

Polasaí DLP1  A chinntiú nach gcuirfidh aon fhorbairt nua isteach ar bhonn diúltach ar an suíomh, 

láthair nó radhairc ar nó ó tithe stairiúla, gairdíní agus tírdhreach deartha.    

Polasaí DLP2  Éileamh go gcaithfidh moltaí d’fhorbairtí nua gar do tithe stairiúla nó tírdhreach dúiche 

measúnú a sheoladh ar thionchar an fhorbairt ar thírdreach, radharc deartha  agus sraithradharc 

go/ón a leithéid de shuíomh.   

 

 

  



7. Iompar & Bonneagar 

Cuspóir Straitéiseach TISO1 

Córas iompair inmharthana, éifeachtúil comhtháite agus éascaíocht gluaiseachta ar fud Chontae 

Mhuineacháin a bhunú trí chur leis an mbonneagar iompar atá againn maidir le háiseanna bóthair, 

rothaíocht agus coisithe agus trí fhoirmeacha uirbeacha níos dlúithe a chur chun cinn gar d’áiseanna 

atá cheana féin ann chun patrúin níos inmharthana a spreagadh.   

Polasaí TP01 Polasaí an rialtais a fheidhmiú mar a leagtar amach i Transport 21, A Sustainable 

Transport Future - A new transport policy for Ireland 2009-2020, Spatial Planning and National Roads 

– Guidelines for Planning Authorities 2012, National Cycle Policy Framework 2009, Traffic and 

Transport Assessment Guidelines 2014, Taisteal Cliste agus aon Pholasaí Náisiúnta eile a ghlacfar go 

ceann tréimhse an Phlean seo.  

Polasaí TP02  Tacú le córas comhtháite inmharthana iompair a chuirfidh rogha bealaí iompair chun 

cinn maidir le hiompar poiblí, rothaíocht agus áiseanna siúlóide. 

Polasaí TP03 Leas a bhaint as an mbonneagar iompar atá cheana féin ann trí bhearta cuí bainistiú 

tráchta a fheidhmiú i dtreo tranglam agus uaireanta taistil a laghdú.      

Polasaí TP04  Pleanáil don ghá trácht agus iompair i gContae Mhuineacháin agus a chinntiú nach 

gcureann forbairt nua isteach ar dhorchlaí bóithre agus rothaíochta sa Chontae.  Nuair a moltar 

bóithre, scéimeanna athailínithe agus dorchlaí rothaíochta amach anseo beidh siad saor ó fhorbairt a 

chuirfeadh isteach ar an soláthar.    

Polasaí TP05  A chinntiú go mbíonn leordhóthain áiseanna páirceála do ghluaisteáin in aon fhorbairtí 

nua agus sínte a chuirtear le forbairtí atá cheana féin ann.   

Polasaí TP06  Staidéar Iompair a ullmhú do Bhaile Charraig Mhachaire Rois agus an ceantar 

máguaird faoi réir acmhainní a bheith ar fáil.  

Polasaí TP07  Tacú le bonneagar luchtaithe d’fheithiclí leictreacha chun na cuspóirí a leagtar amach 

sa Phlean Náisiúnta Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana a luann 10% feithiclí leictreacha 

faoi 2020 nó aon sprioc ábhartha eile a ghlactar go ceann tréimhse an phlean seo. 

Polasaí NRP1  Tá sé mar pholasaí ag an gComhairle cumas iompair tráchta na mbóithre náisiúnta, an 

leibhéal seirbhíse uathu agus a dtréimhse feidhmíochta a chosaint, trí phointí nua rochtain nó breis 



trácht a sheachaint don N-2, N-53, N-54, an N-12 lasmuigh den luasteorainn 60 Cm/u, de réir 

Treoracha RCPRÁ sa Phleanáil Spásúil agus Bóithre Náisiúnta – Treoracha d’Údaráis Áitiúla (2012). 

Polasaí NRP2 In ainneoin NRP1, i gcúinsí eisceachtúla, smaoineofaí ar fhorbairtí tábhachtacha ó 

thaobh straitéis réigiúnach agus náisiúnta de má bhíonn saintréithe na láithreacha an-oiriúnach don 

bhforbairt mholta, faoi réir a leithéid d’fhorbairt a chur ar fáil trín bPlean Limistéir Áitiúil nó Plean 

Forbartha, san áireamh bheadh comhairliúchán le TII agus tiomantas leanúnach do shábháilteacht ar 

na bóithre do chách.  

Polasaí NRP3  Deis ar fhorbairt teoranta a sholáthar feadh stráicí príomhbhóithre náisiúnta sa zón  

60 Cm/u mar a mbeadh cur chuige níos scaoilte i gceist seachas a bhfuil sa Phleanáil Spásúil agus 

Bóithre Náisiúnta – RCORÁ 2012. Smaoineofaí ar a leithéid de shuímh d’fhorbairtí tábhachtacha ó 

thaobh straitéis réigiúnach agus náisiúnta de dá mbeadh leas suntasach eacnamaíoch agus 

fostaíochta ann agus faoi réir géilleadh do na criteir atá i Mír 2.6 (1) (1-10) de Threoracha 2012.  

Polasaí NRP4  Ligean do rochtain díreach ar thailte zónáite laistigh den zón 50Cm/u faoi réir na 

ngnáthchúinsí pleanála.  Laistigh de luasteoireannacha trasnaithe (idir 50 agus 60Cm/u ligtear don 

rochtain má éascaítear forbairt uirbeach dea-riartha agus faoi réir Iniúchadh Sábháilteacht ar 

Bhóithre agus Measúnú Trácht agus Iompair (má bhaineann le hábhar).  

Polasaí NRP5  Cosc a chur le comharthaíocht nach mbaineann le cúrsaí tráchta ar Bhóithre Náisiúnta 

nó in aice leo de réir forálacha RCPRÁ sa Phleanáil Spásúil agus Bóithre Náisiúnta (2012) 

Polasaí NRP6  Má bhíonn seans go rachaidh forbairt i bhfeidhm ar chumas iompair agus/nó 

sábháilteacht aon phríomhbhóthar nó bóthar tánaisteach náisiúnta ní mór moltaí chun an tionchar 

ar an ngréasán bóithre náisiúnta a laghdú.  San áireamh mar shampla bheadh ranníocaíocht i dtreo 

costas aon oibreacha maolaithe a mbeadh gá leo.    

Polasaí NNRP1  Feabhsúcháin ar bhóithre comaoine seachas poiblí faoin gClár Scéim Feabhsúcháin 

Áitiúla a mhaoinítear trí dheontais stáit agus ranníocaíochtaí ó úinéirí talún a bhainfeadh leas astu.   

Polasaí NNRP2   Feabhsúcháin ar bhóithre áitiúla a dhéanamh ach na hacmhainní a bheith ar fáil 

chucu. 

Polasaí NNRP3  A chinntiú nach gcuirfear isteach ar chumas iompair tráchta agus nádúr straitéiseach 

gréasán bóithre an Chontae.  



Polasaí NNRP4  Feabhsúcháin a dhéanamh a chuimseoidh oibreacha cinnte ar dhroichid, 

comharthaíocht, marcáil ar bhóithre, casáin, soilsiú poiblí agus áiseanna bainistiú chun cur le 

bainistiu tráchta agus sábhailteacht ar bhóithre.   

Polasaí NNRP5  Uasghrádú a dhéanamh faoi réir acmhainní a bheith ar fáil ar bhóithre, gabhail, 

casáin agus áiseanna páirceála do ghluaisteáin laistigh de  bhailte agus sráidbhailte an Chontae de 

réir an Lámhleabhar um Dearadh Bóithre agus Sráideanna Uirbeacha.  

Polasaí NNRP6  Tranglam tráchta a mhaolú maraon le bóithre nua agus pointí sábháilte rochtain a 

éascú do thailte inseirbhíse, i gcomhar le húinéirí talún agus forbróirí a bhainfidh leas astu, chun 

bainistiú tráchta agus rochtain thart ar ionaid uirbeacha a fheabhsú.   

Polasaí PTP1  Tacú le soláthar bealaí nua agus bonneagar iompair ag oibritheoirí  iompair idir phoiblí 

is príobháideach i gContae Mhuineacháin.  

Polasaí PTP2  Tacú le hoibriú leanúnach agus leathnú an tseirbhís bus Nasc Áitiúil a riartar ag an 

Aonad um Chomhordú Iompair An Cabhán Muineachán agus aon oibritheoir eile ag a bhfuil a 

leithéid de sheirbhís sa Chontae.   

Polasaí EVP1  Ba chóir do limistéir chomónta páirceala i bhforbairtí nua cónaithe spás amháin ar a 

laghad a sholáthar mar a bhfuil pointe luchtaithe EV. 

 

Polasaí EVP2   Ba chóir d’fhorbairtí nua seachas cónaithe spás amháin ar a laghad a sholáthar mar a 

bhfuil pointe luchtaithe EV in aghaidh gach deich spás do ghluaisteáin atá sa bhforbairt lena 

mbaineann.   

 

Polasaí EVP3  Ba chóir spásanna luchtaithe gluaisteán a líniú go soiléir is a mharcáil le comhartha cuí.   

 

Polasaí CWP1  Forbairt bealaí siúlóide agus raonta rothair a spreagadh is a éascú ar fud an Chontae 

mar a aithnítear sa Straitéis Contae Siúlóid agus Rothaíocht agus aon doiciméad straitéise a thagann 

ina dhiaidh sin.    

Policy CWP2  Forbairt ar lúbshiúlóidí agus raonta rothair a chur chun cinn is a spreagadh de réir an 

Pholasaí Taisteal Cliste agus bealaí seanbhunaithe a chosaint ó fhorbairt a rachadh i bhfeidhm orthu 

ar bhonn diúltach.  



Polasaí CWP3  Síneadh le Bealach Glas Mhuineacháin feadh Canáil Uladh a fhorbairt le húdaráis 

áitiúla agus comhlachtaí trasteorainn in aice linn, san áireamh  bheadh na seanlínte traenach chun 

na príomhhionaid uirbeacha a cheangal trí réigiún lárnach Uladh.   

Polasaí CWP4  Soláthar bonneagar rothaíochta mar bhotha agus áiseanna páirceála a spreagadh ar 

láithreacha cuí agus a leithéid de bhonneagar a chur san áireamh i bhforbairtí nua.  

 

Cuspóir Straiteiseach TC01   

Gréasán ardchaighdeáin inmharthana teileachumarsáide a fhorbairt do Chontae Mhuineacháin chun 

tacú le fás eacnamaíoch, maraon le cáilíocht beatha agus imeascadh sóisialta a fheabhsú.  

Polasaí TCP1  Tacú le Bonneagar TEC agus ceangaltacht leathanbhanda ar fud an chontae chun cur le 

hiomaíochas eacnamaíoch agus cleachtais oibre solúbtha a éascú. 

 

Polasaí TCP2  Tacú leis an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainni Nádúrtha maraon le 

háisínteachtaí poibli agus príobháideach nuair is cuí chun bonneagar leathanbhanda ardchaighdeáin 

a fheabhsú ar fud an chontae. 

 

Polasaí TCP3  Cóimheá a bhaint amach idir bonneagar teileachumarsáide a aimsiú ar son dul chun 

cinn eacnamaíoch agus sóisialta agus cáilíocht conláistí cónaithe is comhshaoil a choimeád suas. 

 

Polasaí ESP1  Stáisiúin a shuiteáil ar shuímh oiriúnacha gar do bhailte Bhaile na Lorgan agus Béal 

Átha Beithe maraon le feithiclí agus soláthar pearsanta lucht dóiteáin a chur ar láithreacha 

oiriúnacha.    

Polasaí ESP2   Áiseanna a sholáthar chun tacú le hoibriú gníomhaíochtaí éagsúla Cosaint Shibhialta.  

8. Comhshaol, Fuinneamh & Athrú Aeráide 

Cuspóirí Straitéiseacha EECSO1 

Cosaint comhshaoil ardleibhéil a fheidhmiú i gContae Mhuineacháin trí sheirbhísí ardchaighdeáin a 

ghéilleann don phrionsabal airdill, forbairt inmharthana a sholáthar trí fheidhmiú fuinnimh agus 

cumhacht inmharthana a chinnteoidh todhchaí carbóin íseal do Chontae Mhuineacháin, bearta a 

chur i gcrích chun cúiseanna daonna athrú aeráide a laghdú maraon lena n-éifeachtaí a chur san 

áireamh agus polasaithe pleananna forbartha á ndréachtadh.    



Polasaí WPP1  Agus measúnú a dhéanamh ar iarratais fhorbairtí cuirfidh an Chomhairle san áireamh 

an tionchar ar cháilíocht uiscí dromchla agus cuimhneoidh ar spriocanna agus bearta a leagadh 

amach sa Phlean Bainistiú Abhantrach d’Éirinn 2018-2021 agus aon phlean áitiúil nó réigiúnach ina 

dhiaidh sin. 

Polasaí WPP2 Cinnteoidh an Chomhairle go ngéillfear do na Rialacháin CE Cuspóirí Comhshaoil 

(Uiscí Dromchla), 2009 (I.R. Uimh.  272 de 2009) agus na Rialacháin CE Cuspóirí Comhshaoil (Uisce 

ar Bharr Talún), 2010 (IR. Uimh. 9 de 2010). 

Polasaí WPP3  Taiscí screamhuisce aitheanta agus folaigh a chosaint.  Agus measúnú a dhéanamh ar 

iarratais fhorbairtí cuirfear san áireamh an tionchar ar thaiscí uisce agus ar an gcur chuige molta sna 

Scéimeanna Freagartha Cosaint Screamhuisce a d’fhoilsigh GSI.  Nuair is cuí beidh gá leis an 

modheolaíocht a aithníodh i ‘Groundwater Protection Scheme Reports for County Monaghan public 

supply sources’ (ar fáil ag www.gsi.ie) agus ‘Guidance on the Authorisation of Discharges to 

Groundwater’ (ar fáil ag www.epa.ie )  

Polasaí WPP4 Éileamh go seolfar plean cosanta uisce agus pleananna sonraithe draenála le gach 

iarratas pleanála.  Beidh léarscáileanna ceantair leochaileacha uisce, Seicliosta Cosaint Uisce i gcás 

Plean (Agusín 16) agus an t-eolas is déanaí um stádas dobharlach ag www.catchments.ie  úsáideach 

agus pleananna á n-ullmhú don iarratas. 

Polasaí WPP5  Dorchla bruachaigh 20m a chaomhnú gan chead forbartha chun díobháil bhreise a 

sheachaint do ghnáthóga laistigh de dhorchlaí bruachaigh.  Beidh cosc ar oibríocha srutha nó 

lintéireacht uiscebhealaí seachas de réir doiciméad treorach Iascaigh Intíre Éireann (IFI) 

‘Requirements for the Protection of Fishery Habitat During Construction and Development Works at 

River Sites’.  Ba chóir dul i gcomhairle leis an IFI sula seoltar aon phlean a bhaineann le hoibreacha 

gar do dhobharlach.    

Polasaí WPP6  Ní cheadófar forbairtí laistigh de 200 méadar ó loch nuair a bhaineann le hábhar, atá 

mar fhoinse soláthar uisce nuair a d’fhéadfadh an fhorbairt an loch a thruailliú.   

Polasaí WPP7  Seoltar sonraí um leathadh ar thalamh, ní mór Plean Leasaithe don aoileach nó 

sludach ag éirí as forbairt tionslaíoch nó diansaothar talmhaíochta a sheoladh chug an údarás 

pleanála le gach iarratas.   

Polasaí WPP8  Cinntiú go dtógann forbairtí tionslaíoch nó diansaothar talmhaíochta a ghineann 

aoileach, leasú orgánach nó sludach agus a bhíonn ag brath ar aisghabháil lasmuigh den suíomh 

ceann de léarscáilíocht ceantar leochaileacha, san áireamh beidh tailte mar a mbíonn lot 

http://www.gsi.ie/
http://www.epa.ie/
http://www.catchments.ie/


draenála/síothlaithe, fána ghéar agus tailte mar a mbíonn freagairt carraigeacha agus leochaileacht 

uisce ar bharr talún.  Ba chóir dul chuig an treoircháipéis ‘Landspreading of Organic Waste’ chun 

oiriúnacht na talún a mheas.  

 Polasaí WPP9 Srian a chur le haoileach/sciodar iompórtáilte maidir le habhantraigh foinsí uisce, 

dobharlaigh ardstádais agus iad a bhíonn “I bhFiontar”.  Téigh go www.catchment.ie chun  teacht ar  

dhobharlaigh agus an rangú.    

Polasaí WPP10  Ní cheadófar forbairt gar do shuímh Natura 2000  a bhraitheann ar screamhuisce  

nó uisce dromchla (Coill Rúscaí Loch SAC) más féidir go rachaidh an fhorbairt i bhfeidhm ar bhonn 

diúltach ar an soláthar screamhuisce nó uisce dromchla chuig an suíomh Natura 2000. Nuair is cuí, 

léireoidh an t-iarrtasóir trí fhianaise geolaíoch nach gcuirfidh an fhorbairt mholta isteach ar 

cháilíocht ná méid an screamhuisce nó uisce dromchla chuig na suímh Natura 2000 .  

Polasaí WPP11 Ní cheadófar forbairt a rachadh i bhfeidhm ar bhonn diúltach ar an gcomhshaol 

uisce, san áireamh beidh méid agus cáilíocht screamhuisce agus uisce dromchla, dorchlaí abhann 

agus bogaigh a bhaineann leo.   

Polasaí WPP12   Caithfidh forbairtí ceangal leis an séarach poiblí má bhíonn sé ar fáil. 

Polasaí WPP13 Caithfidh gach forbairt talmhaíochta an fhoirm iarratais forbairt talmhaíochta a 

sheoladh agus géilledh don téacs a leagtar amach i Mír 8.6 de Phlean Forbartha Contae 

Mhuineacháin 2019-2025.  

Polasaí WPP14 Cuirfear srian le forbairt i gceantar mar  a mbíonn dobharlach ardstádas má bhíonn 

an baol ann go laghdófar an stádas céanna.  Tá léarscáileanna abhantrach dobharlach ar fáil ag  

www.catchments.ie 

Polasaí WPP15 Dobharlaigh agus srutha a chosaint ó fhorbairt mhí-oiriúnach, clúdaítear 

aibhneacha, srutháin, stráicí gaolmhara bruachach nár forbraíodh, bogaigh agus tuilemhánna 

nádúrtha. Cuimseofar maoláin chosanta i limistéir abhann agus bogach nuiar is cuí. 

Polasaí WPP16 Tacófar leis na moltaí ábhartha agus bearta a míníodh sa Phlean Bainistiú 

Abhantrach agus Cláir ghaolmhara Béarla, nó aon phean eile a thiocfaidh ar an bhfód go ceann 

tréimhse an phlean.  Níor chóir go mbeadh tionchar diúltach ag moltaí forbartha ar an gcomhshaol 

uisce, uisce dromchla, cáilíocht agaus méid screamhuisce, dorchlaí abhann ná coillte teagmhasach.  

Níor mhór freisin, nuair is cuí, déanamh de réir an Common Implementation Strategy Guidance 

Document Uimh. 20 AE a thugann treoir do dhíolúintí ó chuspóirí comhshaoil an Treoir Creat Uisce.  

http://www.catchment.ie/
http://www.catchments.ie/


Polasaí WPP17  Leanúint d’acmhainní uisce atá cheana féin is a bheidh ann a chosaint, a n-úsáid ag 

daoine is fiadhúlra, san áireamh beidh aibhneacha, srutháin, screamhuisce agus gnáthóga is gnéithe 

gaolmhara de réir éileamh agus treoir atá sa Treoir Creat Uisce AE 2000 (2000/60/AE), na Rialacháin 

AE (Polasaí Uisce), 2003 (Leasú), na Rialacháin CE Cuspóirí Comhshaoil (Uiscí Dromchla), 2009 (I.R. 

Uimh. 272 de 2009), an Treoir Screamhuisce 2006/118/CE agus na Rialacháin CE Cuspóirí 

Comhshaoil (Screamhuisce), 2010 (I.R. Uimh. 9 de 2010) agus Treoracha eile AE, san áireamh beidh 

reachtaíocht teagmhasach agus treoir polasaí náisiúnta (san áireamh beidh leaganacha eile díobh 

siúd a thagann ina ndiaidh.)  Tacófar leis le feidhmiú agus cur chuige um pleanáil agus bainistiú 

caomhnaithe, san áireamh beidh teicníóchtaí Córas Inmharthana Draenála d’fhorbairtí nua. 

Polasaí WPP18  Cleachtais fheirmeoireachta a thugfidh leochaileacht abhantrach a spreagadh, chun 

cloí le spriocanna an Treoir Creat Uisce agus iad ag géilleadh freisin don Phlean Bainistiú 

Abhantrach.   

Polasaí WWP1  Tosaíochtaí a roinnt le Uisce Éireann, tacú is comhoibriú leo mar is cuí i dtreo 

soláthar uisce a bheidh de réir na gcuspóirí a leagtar síos sa Straitéis Lárnach.    

Polasaí WWP2  Teagmháil le Uisce Éireann chun zóin bhainistíochta agus cosanta a bhunú thart ar 

fhoinsí soláthar uisce inólta maraon le bearta bainistíocht is cothabháil do na foinsí (idir 

screamhuisce agus uisce dromchla) a chur chun cinn.    

Polasaí WWP3  Comhoibriú le Uisce Éireann chun soláthar tionscnaimh uisce agus fuíolluisce a 

aithint de réir tosaíochtaí is a bhrú chun cinn ar fud an Chontae go ceann tréimhse an Phlean 

forbartha, agus gan forbairt a cheadú ach amháin má bhíonn dóthain cumas sa bhonneagar poiblí 

uisce agus fuíolluisce.    

Polasaí WWP4  Forálacha agus riachtanais reachtúla na Rialacháin um Chóireáil Fuíolluisce Uirbeach 

agus na Rialacháin um Dhiúscairt Fuíolluisce (Údarú) (Leasú), 2007 a fheidhmiú i gcomhar le Uisce 

Éireann.    

Polasaí WWP5  Riachtanais reachtúla an EPA de réir forálacha na Rialacháin AE (Uisce Inólta), na 

Rialacháin Uisce Inólta (I.R. Uimh. 122 de 2014) a fheidhmiú i gcomhar le  Uisce Éireann.   

Polasaí WWP6  Glacadh le moltaí an EPA,  i gcomhar le Uisce Éireann, má theiptear ar ghéilleadh do 

chaighdeáin uisce inólta agus sa chás go mbíonn aon liostáil ar Liosta Gnímh Fheabhais an EPA. 

Polasaí WWP7  Comhoibriú le Cónaidhm na nGrúpscéimeanna Uisce chun cáilíocht agus acmhainn 

iompair an tsoláthair uisce a fheabhsú i limistéir a bhraitheann ar ghrúpscéimeanna. 



Polasaí EP01  Soláthar acmhainní agus cláir funnimh inathnuaite a spreagadh is a chur chun cinn de 

réir Plean Gníomhaíochta an Rialtais don bhFuinneamh Inathnuaite (NREAP), Páipéar Bán an Rialtais  

“Aistriú na hÉireann go Todhchaí Fuinneamh Íseal-Charbóin 2015-2030” agus aon pholasaí eile 

ábhartha a ghlacfar go ceann tréimhse an phlean.  

Polasaí EP02  Straitéis Fuinneamh Inathnuaite a ullmhú go ceann tréimhse an phlean seo agus faoi 

réir acmhainní a bheith ar fáil.  Tacóidh an straitéis le bonneagar fuinneamh inathnuaite a fhorbairt 

chun cloí le cuspóirí an rialtais faoi fheidhmiú fuinnimh agus an aistriú go todhchaí íseal-charbón.         

Polasaí EP03  Forbairt inmharthana, athnuachan agus cothabháil bonneagar ginte fuinnimh a éascú 

chun go gcoimeádfar soláthar slán ach an tírdhreach, oidhreacht seandálaíochta agus ailtireachta a 

chosaint san am gcéanna de réir forálacha an Treoir Gnáthóg.  

Polasaí EP04  Tacú le fuinneamh inmharthana a tháirgeadh ó fhoinsí inathnuaite mar ghaoth, 

grianda, bithfhuinnimh agus dramhaíl a iompó mar fhuinneamh/Comhscéimeanna Teas agus 

Cumhacht ar láithreacha oiriúnacha agus san am gcéanna gníomhú de réir forálacha an Treoir 

Gnáthóg.  

Polasaí EP05  A chinntiú go ngéilleann forbairtí agus maoluithe fuinnimh gaoithe do na riachtanais a 

leagtar síos i dTreoracha RCORÁ bhForbairt Fuinneamh Gaoithe 2006 agus aon treoracha eile  

uasdáthaithe.   

Polasaí EP06  Forbairt fuinneamh gaoithe ar scála íseal agus tuirbíní aonair a spreagadh i gceantair 

uirbeacha is tuaithe agus páirceanna tionsclaíoch sa chás nach gcuirfear isteach ar cháilíocht 

comhshaoil, tírdhreach, fiadhúlra, gnáthóga ná conláistí cónaithe.   

 

Polasaí EP07  Úsáid teicneolaíochtaí nua in athrú agus ath-úsáid forbairtí atá ann cheana a 

spreagadh is a chur chun cinn.  

Polasaí EP08  Forbairt prionsabail éighníomhacha um dhearadh grianda i ngach forbairt nua a 

spreagadh is tacú léi, treoracha náisiúnta agus polasaithe bainistiú forbartha do cheantair uirbeach 

agus tuaithe á gcur san áireamh.    

Polasaí EP9 Saothrú i gcomhar le pobail áitiúla chun tionscnaimh um fheidhmiú fuinnimh agus 

fuinneamh inathnuaite a fhorbairt ar son leas an cheantair áitiúil faoi réir caighdeáin bainistíocht 

fhorbartha.    

Polasaí WMP1  Cuspóirí straitéiseacha an Phlean Bainistiú Dramhaíola Connacht-Ulaidh 2015-2021 

agus aon Phlean eile Bainistiú Dramhaíola a ghlacfar go ceann tréimhse an phlean reatha seo.    



Polasaí WMP2 Forálacha an Phlean Bainistiú Bruscair 2014 -2016 a fheidhmiú maraon le haon 

athbhreithniú a tharlaíonn ina dhiadh sin.     

Polasaí WMP3  An prionsabal “Íoc mar a Thruaillítear”, an prionsabal cóngarachta agus an 

prionsabal airdeallach  a fheidhmiú maidir le  gníomhaíochtaí uilig dramhaíola.  

 

Polasaí WMP4  Éileamh go riartar gach tionscnaimh tógála de réir na dTreoracha Deachleachtais um 

Phleananna Bainistiú Dramhaíola do Thionscnaimh Tógála agus Scartála. 

 

Polasaí WMP5  An cleachtas comhshaoil is fearr a spreagadh i ngach gníomhaíocht údarás áitiúil idir 

thalmhaíocht, tionsclaíoch, gnó agus údaráis áitiúla. 

 

Polasaí WMP6  Tacú leis an ngeilleagar ciorclach agus bitheacnamaíoch trí úsáid éifeachtach 

acmhainní agus chun tacú le haon moltaí forbartha a chuireann leis an gcoincheap seo.   

 

Polasaí WMP7  Tacú le cur chuige um dhramhaíl a laghdú agus cleachtas mar laghdaigh, athúsáid 

agus athchúrsáil a úsáid más féidir, an comhshaol a chosaint trí chinntiú go gcuirtear dramhaíl 

fhuílligh de láimh mar is cóir.  

 

Polasaí WMP8  Leanúint dár ndualgais faoi na Rialacháin Bainistiú Dramhaíola (deimhniú diúscairt 

agus aisghabháil dramhaíl gan cheadúnas go stairiúil), 2008 (IR. Uimh. 524 de 2008), san áireamh 

beidh na bearta a bhaineann le líonadh talun dúnta a aithint agus a chlárú. 

 

Polasaí WMP9  Éileamh go gcloífidh cóireáil/bainistiú aon ábhar truaillithe mar is cuí don Acht 

Bainistiú Dramhaíola 1996 (ceadúnas dramhaíola, ceadúnas áiseanna dramhaíola) agus don Acht  

1992 (Astuithe Tionsclaíoch a Cheadú, go háirithe an Chéad Sceideal, Dramhaíl Rang 11).  Cinnteoidh 

na bearta seo go láimhseáiltear aon ábhar truaillithe ar bhonn a gheobhaidh réidh le haon bhaol do 

shláinte an duine agus a chinntíonn ar deireadh go mbíonn an t-ábhar ag teacht le haon riosca agus 

de réir Alt 8.29.  

Polasaí WMP 10  Forálacha an Treoir um Mhórthionóiscí  a chur san áireamh maidir leis an mbaol 

mór timpiste a bhaineann le substaintí guaiseacha, agus freisin moltaí an Údaráis Sláinte agus 

Sábháilteachta faoi iarratais phleanála a bhíonn laistigh d’fhad breathnuithe a leithéid de shuíomh.      

Polasaí WMP 11  A chinntiú go suiteáiltear bonneagar nua bainistiú dramhaíola de réir forálacha 

Dréacht na dTreoracha Suiteála don Bhonneagar Dramhaíola agus aon treoracha leasaithe.    



Polasaí CCP1 Tacaíocht is spreagadh a thabhairt d’fheidhmiú an Chreat Náisiúnta Athrú Aeráide 2012 

agus aon pholasaí eile ábhartha a ghlacfar go ceann tréimhse an phlean. 

Polasaí CCP2  Straitéis oiriúnaithe do Chontae Mhuineacháin a ullmhú maidir le hAthrú Aeráide, ag 

tógáil ceann de na treoracha cuí náisiúnta agus i gcomhar leis na páirtithe cuí leasmhara.   

Polasaí CCP3  Straitéis lonnaíochta a spreagadh a ligeann d’úsáid tailte athoibríocha, lonnaíochtaí atá 

ann a dhaingniú agus úsáid talún is iompar a bhreith le chéile. 

 

Polasaí CCP4  A chinntiú go mbíonn forbairtí nua in áit oiriúnach ionas nach mbeidh tuilte ar an 

láthair.   

 

Polasaí CCP5  Cosaint acmhainní bonneagar glas an chontae a chur chun cinn.  

 

Polasaí CCP6  Tacú le haistriú go sochaí íseal-charbóin agus laghdú ar bhreosla iontaise i gContae 

Mhuineacháin trí bhearta a fheidhmiú i dtreo feidhmiú fuinnimh, foirmeacha dlúite uirbeacha agus 

patrúin inmharthana iompair.  

 

Polasaí CCP7  Úsáid fuinnimh inathnuaite a chur chun cinn agus a spreagadh i ngach réimse faoi réir 

géilliúlacht do chaighdeáin agus polasaithe bainistiú forbartha.  

 

Polasaí CCP8  Tacú le héagsúlacht agus nuáil sa gheillegar áitiúil trí réiteach le hinfheistíocht i dtáirgí, 

seirbhísí agus teicneolaíocht a bheadh ag teacht chun cinn i dtreo cúnamh a thabhairt do thodhchaí 

íseal-charbóin sa todhchaí do Chontae Mhuineacháin.        

 

Polasaí CCP9  Tacú le cuspóirí Eorpacha agus náisiúnta maidir le hoiriúnú agus maolú aeráide mar a 

mhínítear sa Phlean Náisiúnta Maolaithe, an Creat Oiriúnú Náisiúnta agus Plean(anna) cuí Maolaithe 

Earnála. 

 

Polasaí FMP1  I gcomhar leis an OPW forálacha an Treoir AE Baol Tuilte, na Rialacháin Baol Tuilte, na 

Treoracha An Córas Pleanála agus Bainistiú Baol Tuilte d’Údaráis Pleanála agus aon pholasaí eile 

ábhartha a ghlacfar go ceann tréimhse an phlean a spreagadh agus a fheidhmiú.  

 

Polasaí FMP2  Srian a chur le forbairt aon áit a mbeadh baol tuilte ach amháin;   

a) Nuair is féidir cás a dhéanamh don bhforbairt ar chúinsí straitéiseacha.  



b) Nuair is féidir an baol tuilte a bhainistiú go sásúil gan cur leis an mbaol tuilte thairis an 

suíomh féin 

c) Nuair a fhéadfar bearta sonraithe cuí maolaithe a fheidhmiú chun éifeachtaí tuilte a 

bhaint/laghdú go mór. 

 

Polasaí FMP3  I gcás forbairtí molta ar thalamh aitheanta mar a mbíonn baol tuilte seolfar Measúnú 

Baol Tuilte (FRA) don suíomh fhéin is é déanta de réir modheolaíocht a leagtar síos sna Treoracha 

d’Údaráis Pleanála – An Córas Pleanála agus Bainistiú Baol Tuilte, 2009.  Déanfar a leithéid de 

mheasúnú ag lucht inniúil proifisiúnta ag a mbeidh taithí hidreolaíoch agus aithneofar baol agus 

fairsinge aon bhearta maolaithe a mholtar.  

  

Polasaí FMP4  Beidh gach aon iarratas i gceantair mar a mbíonn tuilte faoi réir triail lánchearta, mar 

atá sna Treoracha Bainistiú Baol Tuilte.  Ní sháróidh soláthar cúitimh stóras tuilte nó cosaint tuilte an 

gá a bheidh le triail lánchearta a dhéanamh.  

Polasaí FMP5  Cumas aibhneacha, srutháin, dorchlaí abhann, machairí tuilte agus bogaigh a chosaint 

ó fhorbairt mhí-oiriúnach a chuirfeadh go mór le baol tuilte.  Ní cheadófar forbairt ar mhachaire 

tuilte nó laistigh de.  

 

Polasaí SDP  An cleachtas is fearr a éileamh i ndearadh, tógáil agus oibriú forbairtí nua agus iad atá 

ag leathnú leis an dtionchar is lú ar an gcomhshaol uisce a chinntiú.  Ba chóir Córais Draenála 

Uirbeach Inmharthana a dhearadh chun cáiliocht uisce a chosaint agus baol tuilte a laghdú a chur 

isteach i bhforbairtí idir tráchtala, tionsclaíoch, cónaithe, diansaothrú talmhaíochta, áitribh poiblí 

agus institiúidí ar a bhfuil stráicí suntasacha díonta nó dromchla crua.  Gheofar treoir i nDoiciméad 

Treoir Teicniúil Uisce Stoirme de chuid Comhairle Contae Mhuineacháin  2017.  

 

Polasaí SDP2  A chinntiú go míonn dóthain seirbhísí i bhforbairtí maidir le bonneagar draenáil uisce 

dromchla mar is cuí agus Córais Draenála Inmharthana a úsáid chun éifeacht na forbartha ar thuilte 

agus truailliú bealaí uisce a laghdú.  

 

Polasaí SDP3  Éileamh go seoltar measúnú cuimsitheach SUD le hiarratas, pléifidh an measúnú le 

méid agus cáilíocht taomtha agus a thionchar ar an ngnáthóg atá ann agus ar cháilíocht uisce. 

Polasaí SDP4  A chinntiú i ngach forbairt nua go maolaítear diúscairtí uisce stoirme trí mhaolú ar an 

suíomh agus/nó bearta eile go dtí an leibhéal réamh-fhorbartha (talamh úrnua). Caithfidh na 



toirteanna maolaithe stórais ceann a thógáil den athrú aeráide. Tá treoir ar fáil sa Doiciméad 

Teicniúil The Greater Dublin Strategic Drainage Study, Imleabhar 5. 

 

Polasaí SDP5  Éileamh go mbeidh srian le taomadh ó fhorbairtí nua i mbailte/sráidbhailte mar na 

leibhéil a bhí ann roimhe sin (talamh úrnua) trí mhaolú uisce stoirme ar an suíomh agus  SUDS a 

úsáid (córais inmharthana draenáil uirbeach) chun cabhrú le tuilte a sheachaint. Gheofar treoir i 

nDoiciméad Treoir Teicniúil Uisce Stoirme de chuid Comhairle Contae Mhuineacháin  2017. 

 

Polasaí DSPP1  Leas a bhaint as forálacha an Acht Suímh Tréigthe agus an Acht um Thruailliú ó 

Bhruscair lena chinntiú go gcoimeádtar tailte agus foirgnimh go réasúnta mar is cóir.    

 

Polasaí DSPP2 Forálacha an Acht Suímh Tréigthe, 1990 a fheidhmiú maidir le struchtúir nó 

láithreacha dainséaracha.     

 

Polasaí VSP1  Tacú le feidhmeanna tréidliachta na Comhairle a fheidhmiú.   

 

Polasaí LP1  Soilsiú i gceantair uirbeacha agus tuaithe a rialadh go háirithe ar láithreacha cigilteacha, 

chun tionchar ar chonláistí cónaithe agus gnáthóga is gnéithe tábhachtacha a laghdú.   

 

Polasaí LP2   Éileamh go n-úsáidtear soilsiú poiblí feidhmiú fuinnimh i ngach moladh d’fhorbairt nua.    

 

Polasaí LP3  Éileamh nach dtugann fearais soilsithe ach an solas is gá don sábháilteacht phearsanta, 

ba chóir iad a dhearadh ionas nach mbeidh aon dalladh ná solas os cionn plána cothrománach.   Níor 

chóir go rachadh fearais solais i bhfeidhm go mór ar an dtimpeallacht agus caithfear gnéithe 

leochaileacha ó thaobh solais de mar sciatháin leathair a chosaint. 

 

Polasaí NP1   Feidhmiú an Chreat-treoir Torainn  2002/49/EC  agus na Rialacháin Torainn 

Timpeallachta 2006  a bhaineann léi. 

 

Polasaí AQP1 An Treoir Aer Glan don Eoraip (CAFE) (2008/50/CE) agus a chinntiú go mbíonn astuithe 

aer a bhaineann le forbairtí nua laistigh de na Caighdeáin Cáilíocht Comhshaoil mar a leagtar síos sna 

Rialacháin um Chaighdeáin Cáilíocht Aeir 2011 (I.R. Uimh. 180 de 2011) (nó aon doiciméid a thagann 

níos déanaí/ina n-áit.  Caomhnú an cháilíocht aeir timpleallach is fearr a chur chun cinn lena bheith 

ag teacht le forbairt inmharthana de réir Aer Timpeallach an AE.   



Polasaí AQP2  Cur le géilliúlacht do reachtaíocht um cháilíocht aeir, spriocanna astaíochtaí gás 

ceaptha teasa agus laghdú ar úsáid fuinnimh.   

 

EHZ1 Géilleadh d’fhorálacha an Treoir SEVESCO maidir le haon fhorbairt a d’fhéadfadh a bheith mar 

chúis mhórthionóisce.   

9. Cuspóirí Straitéiseacha do Phleananna Lonnaíochtaí 

Cuspóirí Áirithe Straitéiseacha do Bhailte an Phlean Lonnaíochtaí  

Lonnaíocht Cuspóir áirithe straitéiseach 

SH01  

Baile 

Mhuineacháin  

Forbairt Mhuineachán a éascú is é ag seasamh an fhód mar phríomhbhaile an 

Chontae in ord na lonnaíochtaí agus a chinntiú go mbeidh eagar inmharthana ag 

baint leis ar bhealach nach mbainfidh de bheocht ná inmharthanacht lár an 

bhaile.  

 

SH02 

Carraig 

Mhachaire Rois  

& Baile na 

Lorgan   

 

Na Bailte Straitéiseacha a chur chun cinn mar bhailte áitiúla forbartha agus 

seirbhíse mar a mbeidh tús áite ag na prionsabail inmharthanachta idir 

chomhshaoil, eacnamaíoch agus sóisialta agus san áireamh beidh oidhreacht is 

comhshaol nádúrtha agus ailtireachta an bhaile a chosaint.   

SH03  

Cluain Eois & 

Béal Átha Beithe 

Na Bailte Sraith 3 a chur chun cinn is a fhorbairt chun pobail bheomhar 

neamhspleách inmharthana a chruthú, iad mar ionaid fhorbairt áitiúil agus 

seirbhíse do na dúthaigh máguaird i lár Mhuineacháin faoi seach.  

  

 

 

 

Cuspóirí Straitéiseacha do na Bailte go léir laistigh de Chontae Mhuineacháin 

 

SSO1 Creat soiléir straitéiseach a chruthú d’fhorbairt inmharthana na mbailte agus an 

dúthaigh thart orthu trí zónáil agus seirbhísí tailte a thiocfaidh leis an Straitéis 

Lárnach mar a mhínítear i gCaibidil 2.  

SS02 Bonn a sholáthar don infheistíocht phoiblí agus príobháideach i mbonneagar, 



seirbhísí agus forbairt, treoir soiléir a thabhairt don dá earnáil um mholtaí 

forbartha a dhearadh i gcomhar leois an bpobal. 

SSO3 Soláthar a éascú do sheirbhísí agus áiseanna sna réimsí oideachais, 

leigheas/sláinte, iompar agus riarachán poiblí maraon le athshuiteáil na seirbhísí 

úd a spreagadh.   

SSO4 Infheistíocht agus deiseanna nua fostaíochta a tharraingt cuig na bailte agus 

tacú le fiontair inmharthana.    

SSO5 Na bailte a chur chun cinn mar ionaid cónaithe, fostaíochta, miondíola agus 

seirbhísí, tionsclaíoch agus tráchtála.  

SSO6 Oidhreacht, nádúr agus dreach sráide na mbailte a chosaint lena chinntiú gur 

láithreacha tarraingteacha iad mar ionaid chónaithe agus oibre.   

SSO7 Réimse leathan áiseanna conláistí, spóirt agus cultúrtha a sholáthar agus san 

áireamh beidh spásanna poiblí agus páirceanna.    

SS08 Ach na hacmhainní a bhreith ar fáil, pleananna áirithe gnímh ceantair agus/nó 

máistirphleananna do na bailte chun forbairt comhordaithe a spreagadh ar 

bhonn éifeachtuil agus oiriúnach.  

SSO9 Línte forbartha thart ar na ceantair uirbeacha a ainmniú chun forbairt a 

bhainistiú ar bhonn inmharthana agus srian a chur le leathnú uirbeach agus 

chun ceantair uathúla a bhreith le chéile.    

SSO10 Forbairtí na lonnaíochtaí ar fad a chur chun cinn a chuimseoidh réimse cuí mar 

bhonneagar sóisialta, aonaid mhiondíola oifigí tráchtála agus fiontar áitiúil de 

réir forálacha sa Straitéis Lárnach.  

 

SSO11 Foirmeacha dlúithe forbairt inmarthana a spreagadh, san áireamh beidh forbairt 

chuimsitheach tailte cúil nuair is cuí, maraon le húsáid éifeachtúil an 

bhonneagair agus seirbhísí poiblí.  

SSO12 An bonneagar agus na seirbhísí cuí a sholáthar chun glacadh leis an bhfás molta 

daonra i ngach lonnaíocht. 

SSO13 Gnéithe tábhachtacha tírdhreach a chosaint trí fhorbairt a chosc laistigh de 

Limistéir Chosanta/Caomhnaithe (LPC) ach amháin má bhíonn an tÚdarás 

Pleanála sásta nach mbeidh tionchar diúltach ar chonláistí na gceantar LPC  nó 

ar shuíomh leathan nádúr na lonnaíochta.   

SSO14 Straitéisí iompair phoiblí a chur chun cinn a éascódh seirbhísí i lonnaíochtaí na 

sraitheanna ísle.  



SSO15 Forbairt gníomhaíochtaí nó rólanna speisalachais sainspéise a dhéanfadh na 

lonnaíochtaí a aithint óna chéile agus a bhforbairt siúd a éascú dá bharr.   

SSO16 A chinntiú go mbíonn forbairt sna lonnaíochtaí oiriúnach maidir le húsáid, 

suiteáil, scála, leagan amach, dearadh, ábhair agus nádúr. 

SSO17 Athchóiriú agus athbhunú tailte cúil na mbailte a spreagadh maraon le forbairt 

chuí ar shuímh inlíontaigh, suímh thréigthe, plotaí tréigthe agus suímh 

athfhorbartha.  

 

Polasaí LZP1 

Catagóirí agus cuspóirí zónála úsáid talún a fheidhmiú i ngach plean ceantar lonnaíochta mar a 

mhínítear i dTábla 9.3 

Tábla 9.3 

 Cagtagóir 

Zónála Úsáid 

Talún 

Cuspóir  Zónála Úsáid Talún Léar-

scáil 

Dath  

1 Lár an Bhaile  Áiseanna lár an bhaile a sholáthar, a chosaint is a fheabhsú 

maraon le neartú lár an bhaile a chur chun cinn 

 

Ceadófar go príomha úsáid ábhartha do lár an bhaile mar 

mhiondíol, cónaithe, tráchtala, úsáid sóisialta, úsáid chultúrtha,   

úsáid míochaine/sláinte, óstáin, tábhairní, bialanna agus a 

leithéid eile.  

Corcra  

2 Cónaithe faoi 

láthair 

Conláistí atá cheana féin ann a chosaint agus a fheabhsú  

 

Go príomha ceadófar talamh a úsáid mar thithe cónaithe.  Is fíor, 

áfach, go smaoineofaí ar úsáid eile mar oideachas, teach 

altramais, crèche, ionaid sláinte, áiseanna pobail, tithe lóistín ar 

choinníoll go mbeidh na forbairtí úd ag teacht le nádúr 

seanbhunaithe an cheantair agus nach gcuirtear isteach ar 

chonláistí na n-áitreabh cónaithe atá ann cheana.    

 

Péit-

seog 

 

3 Cónaithe Molta  

A 

Forbairt nua cónaithe a chur san áireamh maraon le seirbhísí 

teagmhasacha idir nua agus feabhsaithe   

 



Is talamh cónaithe a cheadófar go príomha.  Is fíor, áfach, go 

smaoineofaí ar úsáid eile mar oideachas, teach altramais, crèche, 

ionad sláinte, áiseanna pobail, tithe lóistín ar choinníoll go 

mbeidh na forbairtí úd ag teacht le nádúr seanbhunaithe an 

cheantair agus nach gcuirtear isteach ar chonláistí na n-áitreabh 

cónaithe atá ann cheana.     

Smaoineofar ar thithe aonair ar na tailte céanna muna gcuireann 

siad isteach ar an mórchuspóir go n-úsáidfear na tailte do 

thithíocht inmharthana uirbeach amach anseo.  Ina leithéid de 

chás beidh ar an iarratasóir a léiriú trí phlean iomlán nach 

rachaidh an fhorbairt mholta i gcion ar fhorbairt chuimsitheach   

na dtailte amach anseo.      

4 Cónaithe Molta  

B 

Forbairt cónaithe deisithe ar dhlús íseal a éascú ar bhonn 

struchtúrtha comhordaithe    

 

Is í forbairt cónaithe ar dlús íseal an phríomhúsáid a cheadaítear.  

Féadfar a leithéid d’fhorbairt a lonnú laistigh d’aon banc talún in 

úinéireacht aonair ach leagan amach iomlán don bhanc talún ar 

fad a mholadh agus nuair nach laghdaítear cuid iomlán an zónáil 

‘Cónaithe Molta B’. Ní fhorbrófar ach 50% den úsáid talún seo go 

ceann téimhse an phlean.  

Smaoineofar ar thithe aonair ar na tailte céanna muna gcuireann 

siad isteach ar an mórchuspóir go n-úsáidfear na tailte do 

thithíocht inmharthana uirbeach amach anseo.  Ina leithéid de 

chás beidh ar an iarratasóir a léiriú trí phlean iomlán nach 

rachaidh an fhorbairt mholta i gcion ar fhorbairt chuimsitheach   

na dtailte amach anseo.         

Gorm 

dorcha  

5 Cúltaca 

Straitéiseach 

Cónaithe 

Tailte a meastar a bheith ar láthair straitéiseach a  chosaint don 

bhforbairt cónaithe sa todhchaí  

 

Is í forbairt cónaithe ar dlús íseal an phríomhúsáid a cheadaítear 

Ceadófar forbairt chuimsitheach na dtailte úd ach 75% de na 

tailte cónaithe molta a bheith forbartha.  Cuirfear in aghaidh aon 

fhorbairt a chuirfeadh isteach ar phhríomhúsáid na dtailte don 

Corcra 



leathnú cónaithe uirbeach.    

Smaoineofar ar thithe aonair ar na tailte céanna d’úinéirí talún 

agus a muintir gaolmhar muna gcuireann siad isteach ar an 

mórchuspóir go n-úsáidfear na tailte do thithíocht inmharthana 

uirbeach amach anseo. Beidh ar an iarratasóir doiciméadú a 

sholáthar a léireoidh go raibh an gabháltas talún i seilbh an 

teaghlaigh le ar a laghad 5 bliana anuas.  Ina leithéid de chás 

beidh ar an iarratasóir a léiriú trí phlean iomlán nach rachaidh an 

fhorbairt mholta i gcion ar fhorbairt chuimsitheach na dtailte 

amach anseo.        

6 Tionscal, 

Fiontar & 

Fostaíocht  

Forbairt nua a sholáthar i dtreo tionscail, fiontair agus 

fostaíocht maraon le fiontair tionsclaíoch atá cheana féin ann is 

a thugann   fostaíocht a leathnú  

 

Is é réimse úsáide mar fhostaíocht, tionscail agus gnó go príomha  

a cheadaítear.   

Dearg  

7 Tráchtáil atá 

ann cheana  

Ligean d’fhorbairtí bunaithe tráchtála agus leathnú cuí a éascú 

dóíbh siúd atá cheana féin ann 

Bainfidh na príomhúsáidí leis an úsáid bhunaithe tráchtala atá ar 

an suíomh cheana féin.  Féadfar athfhorbairt agus tráchtáil atá 

ann a leathnú is a cheadú ar na tailte úd.   

Buí 

8 Áiseanna & 

Seirbhísí Pobail 

Áiseanna pobail, cathartha agus oideachais a chosaint, a 

sholáthar agus a fheabhsú 

 

Ceadófar go príomha úsáid pobail, cathartha, reiligiúin agus/nó 

áiseanna oideachais agus aon ghníomhaíocht ghaolmhar mar 

fhaichí imeartha, carrchlóis, hallaí pobail, áiseanna cúraim 

sláinte.    

Óráiste  

9 Fóillíocht & 

Conláistí 

Fóillíocht, spás oscailte agus conláistí a sholáthar is a chosaint.  

 

Ceadófar go príomha caitheamh aimsire gníomhach nó fulangach 

maraon le haon fhoirgnimh/carrchlóis a bhaineann leo.  

  

 

Uaith-

ne 

Éadrom  



10 Cosaint 

Tírdhreach/ 

Caomhnú  

Gnéithe tábhachtacha tírdhreach laistigh de bhailte a chosaint ó 

fhorbairt a chuirfeadh isteach ar na conláistí tírdhreach, ar 

shuíomh nádúrtha an bhaile nó ar an maolú nádúrtha a 

tharlaíonn ar mhachairí tuilte  

 

Gan fhorbairt a cheadu ach amháin má bhíonn an tÚdarás 

Pleanála sásta nach dtiocfar salach ar mhórchuspóirí zónála na 

dtailte.  Ní cheadófar crainn a leagan sa limistéir seo ach amháin i 

gcúinsí eisceachtúla.  

Uaith-

ne 

Dorcha  

11 Ceantair mar a 

bhfuil Baol 

Tuilte 

Déanamh de réir an phrionsabail airdill agus cinntiú a fháil 

d’fhorbairt ar na tailte úd. 

 

Má cheadaítear na tailte seo a úsáid caithfear a leiriú gur 

géilleadh go hiomlán do na riachtanais atá sna Treoracha 

d’Údaráis Pleanála don Chóras Pleanála agus Bainistiú Baol Tuilte 

2009. 

Imlíne 

Uaith-

ne  

12 Plean Gnímh 

Ceantar Áitiuil  

Prionsabail pleanála straitéiseacha a bhunú do gach limistéir a 

chlúdóidh úsáid talún, bonneagar a sholáthar, leagan amach, 

spás oscailte, naisc agus dearadh. 

Imlíne 

Buí  

 

 

Tábla 9.6  Cuspóirí d’Fhorbairtí Cónaithe Uirbeach 

 

UDO 1 Na bailte a chur chun cinn mar ionaid cónaithe agus cóiríocht nua cónaithe a 

spreagadh ar thailte zónáilte tithíochta. 

 

UDO 2 A chinntiú go mbíonn dóthain tailte zónáilte, indeisithe chun freagairt do ghá 

tithíochta na mbailte amach anseo mar a leagtar amach i gCaibidil 2, An Straitéis 

Lárnach, Plean Forbartha Contae Mhuineacháin, 2013-2019. 

 

UDO 3 Dóthain tithíocht shóisialta agus inacmhainne a sholáthar go díreach nó i gcomhar 

chun freagairt do riachtanais an cheantair. 

 



UDO 4 Imeascadh sóisialta agus meascán tionachtaí a spreagadh i ngach forbairt tithíochta. 

 

UDO 5 Athchóiriú agus athúsáid foirgnimh thréigthe is forbairt ar thailte tréigthe agus suímh 

inlíonta  a spreagadh sna bailte. 

 

UDO 6 Géilleadh don Straitéis Tithíochta do Chontae Mhuineacháin 2013 agus aon straitéis 

ina dhiaidh sin. 

 

UDO 7 Caithfidh forbróirí tailte cónaithe feadh bóithre atá cheana féin ann agus iad atá 

molta stopairí cuí a chosnódh conláistí cónaithe na dtithe molta a leagan amach agus 

conláistí radhairc an bhaile a choimeád.  Braithfidh dearadh, scála, foirm agus sonraí 

an stopaire ar an dtionchar a d’fhéadfadh a  bheith ag an mbóthar nó an fhorbairt ar 

chonláistí. 

UDO 8 Foirmeacha dlúite forbairtí cónaithe mar inlíonadh agus forbairt tailte cúil a chur chun 

cinn agus a chinntiú trín bpróiseas go gcoimeádtar rochtain na limistéir chúil nó go 

gcoimeádtar dóthain éadan chun rochtain a chinntiú sa todhchaí, i dtreo forbairt 

chuimsitheach tailte cúil.   

UDO 9 Straitéis Ghníomhach Bainistiú Talún a fheidhmiú maidir le talamh tréigthe i gContae 

Mhuineacháin maraon le Clár Suímh Tréigthe chun úsáid éifeachtúil agus 

inmharthana acmhainní tailte an Chontae a chinntiú. 

UDO10 Moltaí a spreagadh is tacú leo d’fhorbairt nua cónaithe a chruthóidh 

athbhunú/athnuachan limistéir lár baile agus/nó laghdú ar fholúntais/tréigean i 

gcomhthéacs pleanáil mholta agus forbairt inmharthana an cheantair.   

 

 

 

Cuspóirí do Láir Bhailte  

 

TCO1 Na láir bhailte a chur chun cinn is a fhorbairt mar láithreacha miondíola, oifigí, 

fóillíochta, siamsaíochta, culturtha agus seirbhísí agus athchóiriú, athnuachan agus 

athúsáid foignimh agus suímh thréigthe laistigh díobh.  



TCO2 Beocht agus inmharthanacht na lár bailte a chosaint trí éagsúlacht úsáid a spreagadh, 

bheifí i bhfábhar forbairt dearfach chun cur le láir bhailte mar a bhíonn is iad ina n-

ionaid siopadóireachta.   

TCO3 Beocht agus inmharthanacht na láir bhailte a chosaint trí, ach amháin i gcúinsí 

eisceachtúla, láithreacha lár baile a úsáid mar institiúidí airgeadais, oifigí 7rl. lasmuigh 

de na láir bhailte ainmnithe.  

TCO4 Achtú reachtúil a úsáid chun cur in aghaidh tréigtheacht is é a chosc agus athbhunú is 

forbairt a spreagadh sa bhaile mór.  

TCO5 A chinntiú go mbíonn dóthain páirceáil ann don úsáid láir bhaile.  

TCO6 Leanúint den infheistíocht phoiblí leanúnach go díreach agus i gcomhar leis an earnáil 

deonach agus príobháideach chun beocht an bhaile a choimeád.    

TCO7 Prionsabal cónaí os cionn an tsiopa sna láir bhailte a spreagadh is a éascú.    

TCO8 Cáblaí  fóntais faoi thalamh i láir bhailte a spreagadh agus a éascú.  

TCO9 Leanúint den athbhunú tailte cúil sna bailte nuair is cuí, san áireamh bheadh 

sráideanna nua uirbeacha chun teacht ar thailte doshroichte.    

 

 

Cuspóirí Miondíola 

  

SRO 1 Beocht agus inmharthanacht na lár bailte mar phríomhbhailte siopadóireachta a 

chosaint trí fhorbairt a spreagadh chun an lár miondíola (mar a mhínítear ag an 

dteorainn lár baile) sna bailte a choimeád is a dhaingniú.   

 

SRO 2 Cosc a chur le forbairt mhiondíola lasmuigh de láir bhailte ach amháin nuair a 

ghéilltear do na polasaithe a leagtar amach sa Straitéis Forbairt Miondíola do 

Chontae Mhuineacháin (agus aon straitéis ina dhiaidh sin) agus Treoracha RCPRÁ um 

Pleanáil Mhiondíola d’Údaráis Pleanála (agus aon treoracha ina dhiaidh sin).   

SRO 3 Soláthar réimse leathan earraí áisiúla agus comparáide chomh maith le méid na n-

ionad miondíola sna láir bhailte.   

 

 

 



 

Cuspóirí do Thionsclaíocht, Fiontar agus Fostaíocht 

 

IEO 1 A chinntiú go mbíonn dóthain talamh oiriúnach i leataobh don bhforbairt nua 

tionsclaíoch ar láithreacha oiriúnacha, san áit a bhfuil áiseanna bonneagair, seirbhísí 

agus cumarsáid mhaith, nó mar is féidir iad a sholáthar ar chostas réasúnta.   

 

IEO 2 Fás agus/nó leathnú fiontair thionsclaíoch atá cheana féin ann a éascú nuair is cuí, 

faoi réir treoracha bainistiú forbartha mar a leagtar amach sna Treoracha 

Bainistíocht Forbartha, Plean Forbartha Contae Mhuineacháin 2019-2025. Níor chóir 

dona leithéid d’fhorbairtí cur isteach go ró-mhór ar chonláistí cónaithe na n-áitreabh 

cónaithe atá cheana féin ann.   

 

IEO 3 Forbairt inmharthana tionsclaíoch a chur chun cinn sna bailte thar tréimhse an 

phlean. 

 

IEO 4 Comhoibriú le IDA Éireann, Fiontar Éireann, grúpaí pobail aus comhlachtaí ábhartha 

eile chun cur chuige comhtháite a chinntiú maidir le bonneagar riachtanach agus 

seirbhísí a sholáthar mar thaca don bhforbairt tionsclaíoch. 

 

IEO 5 Ardchaighdeán dearadh, leagan amach agus conláistí a chinntiú is a choimeád maidir 

le gach áitreabh nua tionsclaíoch. 

 

IEO 6 Leanúint den tacaíocht a thugtar don chomhoibriú trasteorann agus trádáil idir 

Contae Mhuineacháin agus Tuaisceart na hÉireann. 

 

 

 

Cuspóirí do Bhóithre agus Páirceáil 

 

RPO 1 Bóíthre nua a thógáil agus an greasán bóithre atá ann a fheabhsú sna bailte, thart 

orthu agaus tríothu, chun tailte infhorbartha a oscailt agus sábháilteacht tráchta a 

fheabhsú. 

 



RPO 2 Tranglam tráchta a laghdú agus rochtain is gluaiseacht tráchta trí na bailte a fheabhsú. 

 

RPO 3 Bearta sábháilteachta do choisithe a bhunú is a choimeád suas, bearta rialú tráchta a 

fheidhmiú pé áit is gá ar fud na mbailte.   

 

RPO 4 Áiseanna páirceála a eascú is a bhainistiú ar fud na mbailte de réir na dTreoracha 

Bainistíocht Forbartha, Plean Forbartha Contae Mhuineacháin 2019-2025 agus a 

chinntiú go mbíonn dóthain páirceáil seachas sráide ar fáil i bhforbairtí nua. 

 

RPO 5 Codanna den bhóthar agus casáin atá lag a neartú is a atógáil, breis pábhála agus 

casáin a chur i gceantair chónaithe nuair a bheidh na hacmhainní ar fáil.   

 

RPO 6 Comhoibriú le forbróirí maidir le pointí rochtana, bóithre, casáin agus seirbhísí pé áit is 

gá. 

 

RPO 7 A chinntiú, nuair is gá, go mbíonn dóthain spás i bhforbairtí nua don pháirceáil ón 

sráid, agus dóthain spás a sholáthar mar spás lódála laistigh de theorainneacha 

forbairtí nua. 

 

RPO 8 Aon phointí rochtain nua nó treisiú rochtain atá ann cheana a rialú agus srian a chur le 

pointí nua rochtain ar an ngréasán bóíthre náisiúnta laistigh de na limistéir ghinearálta 

luasteorainn de réir na bpolasaithe atá i bPlean Forbartha Contae Mhuineacháin 2019-

2025. 

 

 

 

Cuspóirí chun Oidhreacht Nádúrtha agus Ailtireachta a chosaint 

 

SNO 1 Forbairt a dhiúltú dá gcuirfí isteach ar luach nó ainmniú láithreacha conláistí 

nádúrtha sna bailte. 

 

SNO 2 Crainn aonair a chosaint, grúpaí crann leis agus limistéir choillte mar is fás iad ar a 

bhfuil luach caomhnaithe agus bíonn luach conláistí leis ag baint leo.  Bíonn gá le 

crainn aonair lánaibí leis agus fála sceach sna forbairtí nua, ach amháin má bhíonn 



cúinsí eisceachtúla i gceist. 

 

SNO 3 Forbairt a chosc i gceantair Cosaint/Caomhnú Tírdhreach ach amháin i gcúinsí 

eisceachtúla nuair is féidir a chruthú don Údarás Pleanála nach mbeadh na 

hoibreacha in aghaidh an chuspóir zónála mar a mhínítear i gCaibidil 9, Plean 

Forbartha Contae Mhuineacháin 2013-2019. 

 

SNO 4 Ceisteanna caomhnú nádúr a chur san áireamh nuair a mheastar moltaí forbartha a 

fhéadfadh dul i bhfeidhm ar ghnáthóga, gnéithe nó gnéithe ar chóir iad a chosaint. 

 

SNO 5 Na Séadchomharthaí agus Struchtúir Chosanta lonnaithe laistigh de na bailte a 

chosaint agus a chaomhnú. 

 

SNO 6 Na Limistéir Caomhnú Ailtireachta atá ann a chosaiant tr chinntiú go ngéilleann gach 

forbairt laistigh díobh do na polasaithe a leagtar síos i bPlean Forbartha Contae 

Mhuineacháin, 2019-2025 agus Treoracha Cosaint Oidhreacht Ailtireachta an 

RCORÁ.  Tús áite ina leithéid de chás a thabhairt d’fhoirgnimh a athchóiriú seachas a 

threascairt agus tógáil as an nua.   

SNO 7 Cáilíocht ailtireachta na mbailte a chosaint trí smaoineamh ar Limistéir(í) bhreise 

Caomhnú Ailtireachta (ACA) a ainmniú de réir Treoracha Cosaint Oidhreacht 

Ailtireachta, le linn tréimhse an phlean. 

 

SNO 8 Nádúr dreach na sráide, cáilíocht ailtireachta agus oidhreacht na mbailte a chosaint 

is a chaomhnú. 

 

SNO 9 Forbairtí nua a spreagadh i leith foirgintí agus tailte cúil atá ann a athchóiriú chun fáil 

réidh le treascairt agus lár an bhaile a neartú nuair is féidir.   

 

SNO 10 A chinntiú go gcuireann forbairtí nua go measúil le foirm agus scála an dreach sráide 

agus ailtireacht atá cheana féin ann. 

 

SNO 11 Gnéithe a chosaint a chuireann le dreach sráide agus nádúr mar aghaidh áirse, 

saothar cloiche, ráillí iarainn 7rl.) 

 



 

 

Cuspóirí Caitheamh Aimsire agus Conláistí 

 

REO 1 Forbairt a chosc ar thailte zónáilte mar chaitheamh aimsire /spás oscailte ach amháin 

má léirítear go soiléir go bhfuil fiúntas cothrom conláistí ann agus nach rachfar i 

bhfeidhm go diúltach ar an gcomhshaol.  

REO 2 Dóthain ceantair chaitheamh aimsire /spás oscailte a chur laistigh de bhailte ionas 

nach gcaillfear spás oscailte príobháideach muna sholáthraítear áiseanna ina n-ionad 

ar láthair oiriúnach eile. 

 

REO 3 

 

Tacú le háiseanna sóisialta, caithimh aimsire, spórt agus pobail ar láithreacha 

oiriúnacha. 

 

REO 4 Comhoibriú leis na húdaráis chuí oideachais chun breis áiseanna a fhorbairt sna bailte 

i dtreo rochtain oideachais a fheabhsú. 

 

REO 5 Cearta slí atá cheana féin ann a chosaint agus smaoineamh ar chearta slí breise a 

chruthú trí theacht ar réiteach nó cumachta éiginntigh.   

 

REO 6 Áiseanna caithimh aimsire a bhunú laistigh de lár baile mar Phictiúrlann nó Cúirt 

Babhlála.  Ní smaoineofar ar shuímh eile lasmugh de bhaile ach más féidir a léiriú go 

soiléir don Údarás Pleanála nach bhfuil aon suíomh eile lár baile nó imeallach ar fáil a 

bheadh oiriúnach, inmharthana ná ar fáil.  (Cur chuige leanúna). 

 

 

Cuspóirí Turasóireachta 

 

STO 1 Contae Mhuineacháin mar láthair turasóireachta a chur chun cinn is a éascú i 

gcomhar leis na hearnála poiblí agus príobháideach.  

 

STO 2 Fáiltiú roimh thionscnaimh turasóireacht inmharthana a bhaineann le buanna 

nádúrtha an bhaile. 



STO 3 Athoscailt Chanáil Uladh a spreagadh agus a éascú. 

 

STO 4 Gréasáin trasteorainn a chur chun cinn agus a fhorbairt chun turasóireacht agus gnó 

a spreagadh i leith oibriú sa Tuaisceart agus i bPoblacht na hÉireann araon. 

 

STO 5 Áiseanna a fhorbairt a sholáthróidh rochtain eolas do thurasóirí sna bailte agus 

dúthaí máguaird laistigh de thréimhse an phlean.   

 

 

 

                                    Cuspóirí do Phleananna Ceantar Áitiúil 

 

APO 1 Éileofar, i limistéir aitheanta do Phlean Ceantar Áitúil a ullmhú, go n-ullmhaítear is go 

n-aontaítear a leithéid de phlean leis an Údarás Pleanála sula mheastar aon iarratas 

forbartha ar na tailte ábhartha.     

APO 2 Soláthrófar ráiteas scríofa agus plean cinntithe ag an Údarás Pleanála a léiríonn  

cuspóirí an phleanáil chuí agus forbairt inmharthana don limistéir lena mbaineann.  

APO 3 Beidh moltaí do dhearadh an fhorbairt mholta ina iomláine mar uasairde, bailchríoch 

seachtrach, dreach is dearadh ginearálta agus an ríocht phoiblí.  Cuirfidh an fhorbairt 

ar bhonn cuí le nadúr an bhaile agus luífidh isteach go hoiriúnach leis.    

APO 4 Léireofar naisc le Lár an Bhaile maidir le cúrsai sábháilteachta do choisithe agus 

feithiclí araon. 

APO 5 Caithfear pleananna a dhréachtadh de réir polasaithe agus cuspóirí an Phlean 

Forbartha Contae. 

APO6 Leagfar síos treoir don chóireáil ailtireachta, dinnseanchais, struchtúr uirbeach agus 

foirgníocht de réir nádúr seanbhunaithe an bhaile. 

 

 

 

Cuspóirí  Imeascadh Sóisialta 

 

SIO1 Talamh a aithint is a zónáil chun áiseanna oideachais, pobail nó caithimh aimsire a 

sholáthar nuair is léir go bhfuil gá lena leithéid.  



SIO2 

 

Imeascadh sóisialta a fheabhsú trí mheascán saghsanna tithe laistigh de cheantair 

chónaithe de réir forálacha an chaibidil Tithíochta sa Phlean seo.     

SIO3 Éileamh go mbeidh an caighdeán cainníochta agus cáilíochta do spás oscailte poiblí i 

ngach forbairt nua cónaithe mar a éilítear i gCaibidil Banistíocht Forbartha an Phlean 

seo. 

SIO4 A chinntiú go ndéantar dóthain soláthar mar  bhonneagar iompair phoiblí agus san 

áireamh beidh naisc coisithe agus rothaíochta.  

 

VPSO1 Cuspóirí Cinnte Speisialta do Limistéir Phleananna Sráidbhailte Sraith 4 

Forbairt a chur chun cinn is a éascú ag teacht le nádúr agus réimse an lonnaíocht atá ann cheana 

chun tacú lena ról mar ionaid seirbhísí.  

Cuspóirí do Limistéir Phleananna Sráidbhailte Sraith 4 

VO1 Tacú leis na sráidbhailte ina ról mar ionaid áitiúla seirbhísí tuaithe don chúlchríoch, 

san áireamh cuirfear prionsabail inmharthanacht comhshaoil, eacnamaíoch agus 

sóisialta a chlúdóidh oidhreacht an tsráidbhaile maraon leis an dtimpeallacht 

nádúrtha is ailtireachta a chosaint.    

VO2 Forbairt teoranta tithíochta a chur chun cinn agus a éascú in oiriúint do nádúr agus 

scála an tsráidbhaile, leas a bhaint as athúsáid talún agus inlíonadh chun an 

sraidbhaile a athbhunú is a dhaingniú  mar atá sa Straitéis Lárnach. 

VO3 Áiseanna agus seirbhísí breise pobail a éascú  laistigh de theorainnecha an 

tsráidbhaile agus ar na himeallacha freisin muna mbíonn aon suíomh oiriúnach eile ar 

fáil. 

 

Polasaí VIL1 Ní mór d’iarratais ar fhorbairt tithíochta an méid seo a leanas a léiriú:   

a) Gur sheol an forbróir fianaise chun sásamh an údaráis phleanála go bhfuil éileamh ar an 

bhforbairt mholta cónaithe, ag cur san áireamh réimse, nádúr agus stádas na gceadanna a 

mhaireann fós don bhforbairt, forbairtí tithíochta gan chríochnú agus áitribh fholmha 

tithíochta sa lonnaíocht.  

b) Go gcuireann an moladh le forbairt de réir ord ar an dtalamh ó lár amach agus/nó atá mar 

inlíonadh ar an réimse lonnaíochta atá ann cheana.  

c) Go gcuimsíonn an t-iarratas ar a mhéid 25%  de na haonaid tithíochta a bheadh ag teastáil 

chun freagairt don ghá tithíochta sa lonnaíocht go ceann tréimhse an phlean.  



d) Gur féidir a léiriú chun sásamh an Údaráis Áitiúla nach bhfuil tailte i gceist atá san 

úinéireacht chéanna ná a cuireadh de lámh ó fhearann eile talún a mbronnadh cead cheana 

féin air agus breis is 25% de na haonaid folamh nó gan forbairt.  

e) Caithfidh candam agus láthair an mholadh a bheith de réir forálacha an Straitéis Lárnach mar 

a mhínítear i gCaibidil 2.  

 

Polasaí VIL2 Iarratais a mheas ar fhorbairt tionsclaíoch agus tráchtála nach feidir a lonnú laistigh 

den sráidbhaile toisc úsáid talún nó conláistí ag teacht salach ar a chéile ar imeall réimse an 

tsráidbhaile.  Beidh tús áite ag suímh ar an imeall thar iad siúd atá amuigh faoin dtuath agus 

cloífidh gach moladh leis na polasaithe eile ábhartha atá sa Phlean seo.    

 

10. Plean Lonnaíochta do Bhaile Mhuineacháin  2019-2025 

Cuspóír Straitéiseach  

MTSO1: Forbairt Mhuineacháin a éascú is é ag seasamh an fhód mar phríomhbhaile an Chontae in 

ord na lonnaíochtaí agus a chinntiú go mbeidh eagar inmharthana ag baint leis ar bhealach nach 

mbainfidh de bheocht ná inmharthanacht lár an bhaile.  

Ag seo na cuspóirí cinnte d’fhorbairt lár an bhaile i mBaile Mhuineacháin: 

MPO1  A chinntiú go dtógann gach forbairt mholta i gcóngaracht Sráid Bhaile Átha Cliath/Rúscaigh 

ceann den Phlean Ceantar Áitiúil do thailte Soir ó Thuaidh ó Shráid Bhaile Átha Cliath. 

MPO2  A chinntiú go dtógann gach forbairt mholta i gcóngaracht Sráid Bhaile Átha Cliath ceann den 

straitéis athghiniúna agus cuspóirí forbartha Plean Athghiniúint Sráid Bhaile Átha Cliath. 

MPO3  Campas nua Síochána a sholáthar ar shuíomh an seanchlóis Innealra laistigh de thréimhse an 

phlean ach maoiniú a bheith ar fáil.  

MPO4  Forbairtí nua a spreagadh a dhéanann athchóíriú ar fhoirgnimh is thailte cúil atá ann cheana 

chun fáil réidh le tréigtheacht agus chun lár an bhaile a dhaingniú.    

Cuspóirí cinnte don mhondíol i mBaile Mhuineacháin: 

MPO5 An bonn miondíola a leathnú mar Bhaile an Chontae agus an t-ainmniú mar bhaile Sraith 1 i 

Straitéis Mhiondíola Contae Mhuineacháin 2016 

 



Cuspóirí cinnte don tionscal, fiontar agus fostaíocht i mBaile Mhuineacháin: 

MPO6  Muineachán a chur chun cinn mar phríomhionad tionsclaíoch agus fostaíochta de réir a 

stádas Baile Contae. 

Cuspóirí cinnte don turasóireacht i mBaile Mhuineacháin: 

MPO7  Tacú le féilte agus ócáidí seanbhunaithe agus oícheanta lóistín a sholáthar ar láithreacha 

éagsúla.  

MPO8  Athoscailt Chanáil Uladh i mBaile Mhuineacháin a spreagadh agus a éascú. 

Cuspóirí cinnte do chonláistí, caitheamh aimsire agus spás oscailte i mBaile Mhuineacháin: 

MPO9  A chinntiú go mbíonn Loch Peadair agus an dúthaigh máguaird mar chonláiste tábhachtach 

do lucht uirbeach agus an pobal mór. 

MPO10 Dóthain spás oscailte agus limistéir áineasa a sholáthr laistigh den bhaile agus i ngar dó.   

MPO11 Soláthar forbairt chuí tuisceanach caithimh aimsir laistigh de Pháirc Ros Mór.  

Cuspóirí cinnte don Oidhreacht Nádúrtha agus Ailtireachta:- 

MPO12  Conláistí nádúrtha a chosaint mar Loch Peadair, Coill Tom Young, agus Coill Wright ó 

fhorbairt a chuirfeadh istreach orthu nó ar an ainmniú. 

MPO13 Nádúr na Limistéir Caomhnú Ailtireachta a chosaint is a fheabhsú ar an mbaile. 

11. Plean Lonnaíochta Charraig Mhachaire Rois 2019-2025 

Cuspóir Straitéiseach 

CMSO1: Carraig Mhachaire Rois a chur chun cinn mar fhorbairt bhríomhar rathúil mar a 

chaomhnaítear prionsabail chomhshaoil, eacnamaíoch agus sóisialta agus mar a bhfuil ardmheas ar    

oidhreacht an bhaile agus an comhshaol nádurtha is ailtireachta a chaomhnú.    

Cuspóirí cinnte do Charraig Mhachaire Rois is ea: 

CMO1 Tacú le húsáid an bhaile mar atá feadh an Príomhshráid agus lár baile sínte a fhorbairt ó 

dheas ón mbaile. 

CMO2 Pleananna Gnímh Ceantar Áitúil (LAAP) a ullmhú agus a fheidhmiú do thailte aitheanta ar 

léarscáil DP1, idir an Príomhshráid agus Sráid Mullach an Fharaidh, agus tailte idir Lána an tSéipéil 



agus Sráid Uí Néill. 

CMO3 Éileamh go mbeidh stopairí oiriúnacha ar an seachród chun na conláistí tithíochta agus 

radhairc  a chosaint.  Idir dhearadh, stíl, scála foirm agus sonraí beidh an stopaire ag brath ar an 

dtionchar is dóichí a bheidh ag an mbóthar ar an bhforbairt nó conláiste.    

Polasaithe cinnte do thionscal, fiontar agus fostaíocht i gCarraig Mhachaire Rois: 

CMO4  Carraig Mhachaire Rois a chur chun cinn mar ionad lárnach tionsclaíoch i ndeisceart an 

Chontae. 

CMO5  Tailte thoir ó Charraig Mhachaire Rois a chur chun cinn don bhforbairt straitéiseach 

tionsclaíoch agus cruthú suntasach fostaíochta.  

Cuspóirí cinnte don turasóireacht i gCarraig Mhachaire Rois: 

CMO6  Forbairt Charraig Mhachaire Rois a cur chun cinn is a éascú mar ionad turasóireachta i 

gcomhar leis na hearnála príobháideacha agus poiblí. 

CMO7  Tacú le hathchóiriú foirgneamh Teach an Mhargaidh laistigh de thréimhse an phlean. 

Cuspóirí cinnte don Chaitheamh Aimsire agus Conláistí i gceantar Charraig Mhachaire Rois: 

CMO8 Tailte ag Bóthar Áth Fherdia a fhorbairt mar phríomhláthair forbartha don chaitheamh 

aimsire gníomhach ar an mbaile. 

CMO9  Faiche an bhaile ag Loch Lios an Uisce a fhorbairt is a leathnú. 

CMO10   Ascaill na bhFolcadán a chosaint ó fhorbairt treallúnach. 

CMO11  Tacú le Baile Taisteal Gníomhach Carraig Mhachaire Rois – Straitéis Siúlóide agus 

Rothaíochta 2017 agus aon leagan ina dhiaidh sin.  

Ag seo na cuspóirí don Oidhreacht Nádúrtha agus Ailtireachta: 

CMO12 Na conláistí nádúrtha a chosaint ó fhorbairt treallúnach ag a mbeadh drochthionchar ar a n-

ainmniúchán mar limistéir conláistí tánaisteacha.    

CMO13  Nádúr na gceantar caomhnú ailtireachta ar ana mbaile a chosaint is a fheabhsú.  

CMO14 Cosc ar fhorbairt thart timpeall ar Loch na nGlaic ach amháin i gcúinsí eisceachtúla nuair a 

dheimhnítear chun  sásamh an Údaráis Phleanála nach mbeidh aon bhagairt ar iomláine an Locha ná 

ar an dtírdhreach máguaird. 



12. Plean Lonnaíochta Bhaile na Lorgan 2019-2025 

 

Cuspóir Straitéiseach 

CBSO1 – Baile na Lorgan a chur chun cinn mar fhorbairt bhríomhar rathúil mar a chaomhnaítear 

prionsabail comhshaoil, eacnamaíoch agus sóisialta agus mar a bhfuil ardmheas ar oidhreacht an 

bhaile agus an comhshaol nádúrtha is ailtireachta a chaomhnú.  

 

Cuspóirí Cinnte don bhforbairt Lár Baile i mBaile na Lorgan: 

CBO1  Plean Gnímh  Ceantar Áitiúil (LAAP) a ullmhú is a fheidhmiú do na tailte laistiar de Shráid 

Mhucnú i gcomhar le húinéirí talún. 

CBO2  Forbairtí nua a spreagadh chun foirgnimh atá ann a athchóiriú i dtreo lár an bhaile a 

athghiniúint agus fáil réidh le tréigean.   

Cuspóirí do Thionscail, Fiontar agus Fostaíocht i mBaile na Lorgan: 

CBO3  Baile na Lorgan a chur chun cinn mar láthair thábhachtach tionsclaíoch agus fostaíochta.      

 

Cuspóirí do Bhóithre i mBaile na Lorgan: 

CBO4  Éileamh go mbeidh dorchla 15 méadar   idir na tailte zónáilte agus an líne fála ar dhá thaobh 

seachród Bhaile na Lorgan chun an bóthar a chosaint i gcás oibríocha uasghrádaithe amach anseo.   

 

Cuspóirí do Turasóireacht i mBaile na Lorgan: 

CBO5  Loch Mucnú agus an dúthaigh máguaird a chosaint mar phríomhláthair turasóireachta ar an 

mbaile.    

CBO6 Tionscnaimh inmharthana turasóireachta a éascú thart ar Loch Mucnú a thagann le Caibidil 4 

de Phlean Forbatha Contae Mhuineacháin 2019-2025 

  

CBO7  Tacú le moltaí an Tuairisc CHL Rohganna & Measúnú mar gheall ar Chaisleán Hope agus a 

gcuid struchtúr teagmhasacha..  

 

Polasaithe cinnte don chaitheamh aimsisre agus conláistí i mBaile na Lorgan: 

 

CBO8  Tacú le Straitéis Siúlóide agus Rothaíochta 2012 a fheidhmiú maraon le haon leagan 



uasdátaithe ina dhiaidh sin.   

CBO9 Faiche baile a fhorbairt i nDroim Iolaird laistigh de thréimhse an phlean seo faoi réir acmhainní 

a bheith ar fáil. 

 

Mar a leanas na cuspóirí cinnte um chosaint Oidhreachta idir Nádúrtha agus Ailtireachta:    

CBO10  Athchóiriú/athúsáid Chaisleán Hope agus na foirgnimh ceangailte leis le linn  tréimhse an 

phlean seo faoi réir acmhainní a bheith ar fáil. 

 

CBO11  Cosc ar fhorbairt thart ar Loch Mucnú ach amháin i gcúinsí eisceachtúla más féidir a léiriú 

chun sásamh an Údaráis Áitiúla nach gcuirfear isteach ar iomláine an Locha ná ar an dtírdhreach 

máguaird. 

 

CBO12  Abhainn Átha Féan agus Loch Gáis maraon leis an dúthaigh máguaird a  chosaint ó fhorbairt 

mhí-oiriúnach.     

 

CBO13  Athchóiriú agus feabhsú Teach na Cúirte le linn  tréimhse an phlean faoi réir acmhainní a 

bheith ar fáil.   

 

13. Plean Lonnaíochta Chluain Eois 2019-2025 

Cuspóir Straitéiseach   

CSSO1: Cluain Eois a chur chun cinn is a fhorbairt mar bhaile seirbhísí chun pobal neamhspleách 

beomhar inmharthana a bhunú, an baile a bheith mar ionad forbartha agus seirbhisí d’abhantrach 

na teorann agus dúthaí Mhuineacháin Thiar. 

Cuspóirí Cinnte um bhaile Chluain Eois a athbhunú; 

CPO1 Tacú le haidhmeanna an CRP i dtreo laghdú eacnamaíoch agus sóisialta a iompó ionas go 

bhfeabhsófar cáilíocht na beatha do mhuintir Chluain Eois agus pobal na gcúlchríocha.   

Cuspóirí Cinnte do lár bhaile Chluain Eois:  

CPO2  Tús áite a thabhairt d’fhorbairt ar thailte athnuachana agus suímh thréighte agus spreagadh a 

thabhairt ina leith.    

CPO3 An baile a athbhunú mar ionad cónaithe, miondíola agus seirbhísí, an bhéim go háirithe ar 
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Shráid Fhear Mhanach agus an Diamant.  Athbhunú, athnuachan agus athúsáid foirgnimh agus 

suímh tréigthe atá cheana féin ann.   

Cuspóirí Cinnte um fhorbairt tionsclaíoch i mBaile Chluain Eois 

CPO4  Fiontair tosaithe a lonnú i mbaile Chluain Eois. 

Cuspóirí Cinnte um thurasóireacht i mBaile Chluain Eois: 

CPO5  Cóiríocht do thurasóirí a spreagadh ar shuímh chuí. 

CPO6  Áiseanna iascaigh a uasghrádú is a fhorbairt i gCluain Eois agus Ceantar an Éirne Thoir i 

gcomhar le hIascaigh Intire Éireann agus comhlachtaí cuí eile uiscíocha. 

CPO7  Athoscailt Canáil Ulaidh a spreagadh agus muiríne a sholáthar ar láthair chuí ar an mbaile 

chun athghiniúint a spreagadh.   

CPO8  Íomhá nua a chruthú don bhaile trí na buanna oidhreachta a cur chun cinn mar An 

Cloigtheach, An Cros Ard, Caisleán Chluain Eois, Canáil Uladh agus an traidisiún spóirt mar bhaile 

CLG Uladh. 

Cuspóirí Cinnte don Oidhreacht Nádúrtha agus Ailtireachta 

CPO9  Na Séadchomharthaí agus Struchtúir Chosanta a chosaint agus a chaomhnú go háirithe Dún 

Chluain Eois, An Cloigtheach, an Mhainistr agus An Cros Ard ar an nDiamant de réir dualgais 

reachtúla na Comhairle.   

CPO10  Nádúr na sráide a chosaint agus a chaomhnú, cáilíocht ailtireachta agus oidhreacht an 

Diamaint, Sráid Mhic Curtáin, Sráid Cara agus Sráid Fhear Mhanach.   

 

14. Plean Lonnaíochta Bhéal Átha Beithe 2019-2025 

BYCO1  Baile Bhéal Átha Beithe a chur chun cinn agus a fhorbairt chun pobal beomhar inmharthana 

a chruthú a bheidh mar ionad áitiúil forbairt agus seirbhísí do chúlchríocha láir Mhuineacháin.  

 

Cuspóirí Cinnte do Lár an Bhaile:   

BO1 Tús áite agus spreagadh a thabhairt do thailte athúsáide agus suímh thréigthe.   

BO2 Tacú le stáisiún dóiteáin nua i mBéal Átha Beithe chun freastal ar an mbaile is ar na cúlchríocha 

thart air.   



Cuspóirí Cinnte don mhiondíol i mBéal Átha Beithe: 

BO3  Tacú le réimse leathan fostaíochta agus seirbhísí i lár baile Bhéal Átha Beithe.  

 

Cuspóirí Cinnte don tionscal, fiontar agus fostaíocht i mBéal Átha Beithe: 

BO4 Páirc Fiontair Bhéal Átha Beithe a spreagadh mar áis taighde agus tacú le gnóthaí nua san 

earnáil bia.   

 

Cuspóirí Cinnte don turasóireacht i mBéal Átha Beithe: 

BO5  Loch Major agus Córas Abhainn An Droim Mór a chur chun cinn mar na phríomhláithreacha 

turasóireachta sa cheantar.  

 

BO6  Cur le tionscnaimh inmharthana turasóireachta thart ar Loch Major agus Córas Abhainn An 

Droim Mór a thagann le cuspóirí agus polasaithe um oidhreacht nádúrtha a chosaint mar a leagtar 

amach i bPlean Forbatha Contae Mhuineacháin 2019-2025. 

 

BO7  Áiseanna iascaigh i mBéal Átha Beithe a uasghrádú is a fhorbairt i gcomhar le hIascaigh Intíre 

Éireann agus comhlactaí eile uisce lana mbaineann.  

 

BO8  Íomhá nua a fhorbairt don bhaile trí na buanna oidhreachta a chur chun cinn mar Loch Major 

agus an t-ionad nua oidhreachta feadh Abhainn An Droim Mór.  

 

Cuspóirí Cinnte don chaitheamh aimsire aguus conláistí  i mBéal Átha Beithe: 

BO9  Tacú le háiseanna sóísialta, fóillíochta, spórt agus pobail i mBéal Átha Beithe ar láithreacha 

oiriúnacha. 

BO10  Cearta slí atá cheana féin ann a choimeád agus cruthú breis cearta slí poiblí a scrúdú trí 

chomhaontú nó cumhachta éiginntigh ionas go mbeidh bealaí siúlóide thart ar an mbaile, leagfaí 

béim ar na tailte thart ar Loch Major.  

Cuspóirí Cinnte don oidhreacht nádúrtha agus ailtireachta i mBéal Átha Beithe:  

BO11  Nádúr an dreach sráide agus oidhreacht an bhaile a chosaint go háirithe le béim ar an 

bPríomhshráid is ar an gCearnóg. 

BO12    Athbhunú Teach na Cúirte a spreagadh le linn tréimhse an Phlean 2019-2025. 

BO13  Loch Major agus Córas Abhainn An Droim Mór maraon leis an dúthaigh máguaird a chosaint 



trí chosc ar fhorbairt thart timpeall orthu, ach amháin i gcúinsí eisceachtúla nuair a dheimhnítear 

chun  sásamh an Údaráis Phleanála nach mbeidh aon bhagairt ar iomláine an Loch, an Chórais ná ar 

an dtírdhreach máguaird. 

15. Caighdeáin Bainistíocht Forbartha 

Cuspóir Straitéiseach DMO1 

Forbairt in ord inmharthana a chinntiú i gCountae Mhuineacháin trí pholasaithe agus caighdeáin a 

leagan amach don bhforbairt laistigh den Chontae.   

Polasaí Deardh Uirbeach  

Polasaí UDP2  Forbairt tailte cúil agus suímh inlíonta maraon le hathúsáid agus athghiniúint suímh 

athúsáid sna ceantair uirbeacha  a chur chun cinn de réir na bprionsabail a leagtar síos i Mír 15.2 de 

Chaibidil 15 de Phlean Forbartha Contae Mhuineacháin 2019-2025 muna ndéantar socrú eile laistigh 

den phlean.   

 

Polasaí UDP3  Éileamh go gcaithfidh forbairt sna ceantair uirbeacha ar fad cloí leis an dtreoir 

measúnaithe agus critéir a leagtar síos i Mír 15.2 de Chaibidil 15 de Phlean Forbartha Contae 

Mhuineacháin 2019-2025 muna ndéantar socrú eile laistigh den phlean.      

 

Polasaí UDP4  Uasghrádú agus soláthar cóiríocht tithíochta sna láir bhailte agus sráidbhailte a chur 

chun cinn, go háirithe os cionn áitribh thráchtála chun cur le beocht agus spiorad lonnaíochtaí an 

chontae.  

 

Aghaidheanna Siopaí  

Polasaí UDP5 

1. Aghaidheanna siopaí a spreagadh chun dearadh nuálach, traidisiúnta agus nua-aimseartha 

ardchaighdeáin.  

2. Éileamh go gcaithfidh aghaidh an tsiopa: 

a) Teacht le hailtireacht an fhoirgnimh agus go háirithe maidir leis na hurláir uachtaracha  ó 

thaobh páirte, scála agus ailíniú de.  

b) Ómós a thabhairt do scála agus pairteanna an dreach sráide trí leithead na bhfuinneog agus 

an phlota a choimeád, san áireamh nuair is cuí beidh scaradh ingearach nó gnéithe a 

bhriseann suas aghaidh siopa atá fada agus cothrománach.   

c) Úsáid chuí comharthaíocht agus fógraíocht a chleachtadh, ba chóír sonraí comharthaíocht 

éadanchlár a sheoladh mar chuid den iarrratas pleanála.    



3. Caithfear comhlaí rollála a pholladh le dath a thagann leis an aghaidh siopa is iad laistigh den 

aghaidh siopa laistiar den éadanchlár.  Ní cheadófar comhlaí rollála cruacha lasmuigh.  

4. Ní ghlacfar le scáthbhratacha ná ceannbhratacha ach amháin sa chás nach mbaineann siad   

de thaitneamhacht aghaidh an tsiopa ná dá shuíomh.  Má cheadaítear iad béarfar isteach iad 

in aghaidh an tsiopa.   

Limistéir Caomhnú Ailtireachta  

Polasaí ACAP1  Go ginearálta, a chinntiú go ngéilleann moltaí laistigh de na Limistéir Caomhnú 

Ailtireachta nó de dhreach sráide stairiúil traidisiúnta do na prionsabail agus treoir a leagtar síos i Mír 

15.2 de Chaibidil 15 de Phlean Forbartha Contae Mhuineacháin 2019-2025.   

 

Fógraíocht  

Polasaí ADVP1  Éileamh go ngéilleann moltaí fógraíochta do na critéir measúnaithe, prionsabail agus 

treoir a leagtar síos i Mír 15.2 de Chaibidil 15 de Phlean Forbartha Contae Mhuineacháin  2019-2025.  

 

Forbairtí Ilaonad Tithíochta  

Polasaí RLP1  Measfar gach iarratas pleanála de réir na gcritéir a leagtar síos i Straitéis Mhiondíola 

Contae Mhuineacháin 2016-2022, na Treoracha Pleanáil Mhiondíola d’Údaráis Phleanála 2012 agus 

an Lámhleabhar Dearadh Miondíola (nó aon straitéis/treoracha a thagann ina n-áit) 

 

Polasaí RDP1  A chinntiú go ngéilleann gach forbairt ilaonad tithíochta do na lámhleabhair treoracha 

agus deachleachtais RCPRÁ um pobail inmharthana a phleanáil is a sholáthar laistigh de cheantair 

nua cónaithe, agus go n-oireann siad don lonnaíocht ina mholtar iad.    

 

Polasaí RDP2  A chinntiú go ngéilleann gach forbairt ilaonad tithíochta do na treoracha a leagtar síos 

i Mír 15.2 de Chaibidil 15 de Phlean Forbartha Contae Mhuineacháin  2019-2025. 

 

Polasaí RDP3  Éileamh go ginearálta go soláthróídh forbróirí meascán saghsanna tithe laistigh de 

scéimeanna tithíochta, cuimseofar aonaid aon stór chun cothromaíocht agus inmharthanacht a 

chruthú sna pobail.    

 

Polasaí RDP4 Ligean do 50 aonad ar dlús íseal a fhorbairt, san áireamh beidh suímh dheisithe ar 

thailte zónáilte Tithíocht Mholta B faoi bhun dlús 10 n-aonad an heactáir nuair is féidir bonneagar a 



sholáthar faoi réir géilleadh do na critéir a leagtar síos i Mír 15.2 de Chaibidil 15 de Phlean Forbartha 

Contae Mhuineacháin  2019-2025 

 

Polasaí RDP5 Ligean d’fhorbairtí tithíochta ilaonad ar dlús íseal nuair is féidir bonneagar a sholáthar 

faoi na critéir a leagtar síos i Mír 15.2 de Chaibidil 15.7.8 de Phlean Forbartha Contae Mhuineacháin 

2019-2025.  Cuirfear in aghaidh iarratais a léireoidh leathnú neamhinmharthana lonnaíochta nó  

caillteanas mar limistéir conláistí, limistéir tábhachtacha bithéagsúlachta, áiseanna pobail nó faichí 

imeartha.   

Polasaí RDP6  Bronnfar cead pleanála do thithe aonair ar thailte zónáilte mar Chónaithe Molta faoi 

na critéir a leagtar síos i Mír 15.2 de Chaibidil 15.7.8 de Phlean Forbartha Contae Mhuineacháin  

2019-2025. 

 

Polasaí RDP7 Tógfar gach forbairt tithíochta de réir Moltaí RCORÁ d’Oibreacha Forbairt Suímh i 

gCeantair Tithíochta (1998), Cleachtais Glacadh mar Mhuirear Comhairle Contae Mhuineacháin 

(2010), Doiciméad Treoir Teicniúil Uisce Stoirme Comhairle Contae Mhuineacháin (2017) (nó a 

leithéid eile de dhoiciméad a shonróidh Comhairle Contae Mhuineacháin) agus an Sainchuntas NRA 

d’Oibreacha Bóthair (2000) nó aon dhoiciméad polasaí eile a thagann ina n-áit siúd.    

Áiseanna Caitheamh Aimsire & Spás Oscailte  

Polasaí RDP7  Áiseanna cuí caitheamh aimsire a sholáthar mar spás oscailte, limistéir fhoirmiúla 

súgartha, faichí imeartha, dromchlaí uile-aimsire, áiseanna feistis 7rl., an nádúr agus scála ag teacht 

lena bhfuil faoin bhforbairt tithíochta de réir na gcritéir a leagtar síos i Mír 15.8 de Tábla 15.2 de  

Phlean Forbartha Contae Mhuineacháin 2019-2025.   

 

Polasaí RDP8  Éileamh go mbeidh soláthar spás conláistí iidir phoiblí is príobháideach de réir na 

gcaighdeáin agus na riachtanais a leagtar síos i Mír 15.8 de Chaibidil 15 de Phlean Forbartha Contae 

Mhuineacháin 2019-2025. 

 

Polasaí RDP9  Ní cheadófar spás poiblí a chailliúint ná laghdú ach amháin nuair is féidir an spás 

oscailte molta a fheabhsú trí athfhorbairt an tsuímh, nó nuair atá soláthar malartach á bhronnadh in 

áit éigin eile nó sa chás go mbeadh buntáiste ag an bpobal de bharr na forbartha céanna.  Níor mhór 

a chruthú freisin nach mbeidh aon tionchar diúltach ag an spás oscailte a chailliúint ar  chonláistí an 

limistéir ná ar leibhéal an tsoláthair spás oscailte. 



Glacadh mar Mhuirear  

Polasaí RDP10  Glacadh mar mhuirear, ar iarratas, forbairtí mar a bhfuil ar a laghad dhá theach agus 

an fhorbairt críochnaithe chun sásamh na Chomhairle de réir an chead agus aon choinníollacha a 

bhain leis, an doiciméad ‘Taking in Charge of Private Housing Developments (2010)’ nó aon 

fhoilsiúchán a thagann ina dhiaidh.  

 

Polasaí RDP11 Beidh ar fhorbróirí geall a thabhairt don Chomhairle i bhfoirm éarlais nó banna bainc, 

banna comhlacht árachais nó urra eile chun críochnu sásúil an eastáit a chinntiú go dtí go nglacann 

an t-údarás áitiúil leis mar mhuirear.      

 

Polasaí RDP12  Éileamh go n-ainmnítear forbairtí nua cónaithe de réir Ciorclán An Roinn Comhshaoil, 

Pobail agus Rialtais Áitiúil (RCPRÁ) ‘Naming of Streets and Roads, Numbering of Houses and the Use 

of Irish’ agus go n-aontaítear iad leis an gComhairle agus An Coiste Logainmneacha. 

 

Stóráil Dramhaíola  

Polasaí RDP13  A chinntiú go mbíonn forálacha ann don stóras, scagadh agus bailiú is go ndéantar 

iad chun go mbeirtear na húsáideoirí isteach sa chóras dramhaíola le scagadh oiriúnach.  

 

Polasaí RDP14  A chinntiú go dtógann moltaí nua forbartha ceann den chóras trí araid.   

 

Sínte le Tithe Cónaithe  

Polasaí RDP15  Beidh ar mholtaí do shínte agus/nó athruithe ar thithe cónaithe atá ann cheana 

géilleadh don mhéid seo a leanas: 

 

a) Beidh an síneadh molta teagmhasach/faoi réir an phríomhtheach cónaithe. Féadfar 

eisceacht a dhéanamh má cheaptar go bhfuil an teach atá cheana féin ann leordhóthaineach 

do riachtanais na n-áitritheoirí.  Féadfar eisceacht a dhéanamh freisin má tá athbhunú 

iomlán á dhéanamh ar an dteach mar chuid d’athdhearadh cuimsitheach.    

b) Beidh foirm, coibhneas, airde, fuinneoga, dearadh agus ábhair ag teacht leis an 

bpríomhtheach cónaithe. Féadfar eisceacht a dhéanamh freisin má chinntítear nach 

mbaineann an dearadh nua-aimseartha de chonláistí radhairc an phríomhtheach cónaithe. 

c) Caithfear a chinntiú nach bhfuil aon tionchar diúltach ar chonláistí cónaithe na dtithe in aice 

leis an bhforbairt, nach bhfuil an teach ró-mhór don spás thart timpeall air ná ag caitheamh 

scáil ná ag féachaint síos ar theach in aice léi.   



Cóiríocht do Ghaol Spleách  

Polasaí RDP16  Ag seo na coinníollacha ar fad a bhaineann le cóiríocht a sholáthar do ghaolta 

spleácha trí shíneadh a chur le teach atá ann cheana nó athrú a chur ar struchtúr amuigh/garáiste: 

1. Ní bheidh an chóiríocht níos mó ná 70mc mar fhairsinge iomlán an urláir. 

2. Beidh sé ceangailte leis an bpríomhtheach agus nasc chuige sin laistigh, (ní bhaineann sé seo 

le teach lasmuigh a athrú.) 

3. Ní bheidh rochtain ar leith os comhair an tí.  

4. Beidh an chóiríocht faoi úinéireacht an phríomháitribh ar an suíomh.   

5. Ní bhainfear de chonláistí cónaithe láimh leis an dteach.  

6. Cloífidh na moltaí le gnáthchúinsí pleanála mar chumas an tsuíomh chun glacadh leis an 

aonad, géilleadh do chaighdeáin comhshaoil, riachtanais eisilteach a dhiúscairt, draenáil, 

uisce agus conláistí. 

 

Garáiste & Stórais Tí 

Polasaí RDP17  Ligean do gharáistí/stórais/tithe lasmuigh in aice láimhe nuair a chloítear leis na 

critéir seo a leanas: 

a) Tiocfaidh an dearadh agus na hábhair le dearadh an phríomhtheach ar an suíomh.  

b) Beidh an struchtúr ann féin, ar thaobh nó ar chúl an tí chun an tionchar radhairc a laghdú. 

c) Úsáidfear an struchtúr ar chúiseanna teagmhasach do thaitneamhacht an tí seachas ar chúis 

thráchtála nó eile.  

d) Má tá an struchtúr thar 80m2, ní mór a chruthú go bhfuil gá leis sin.  

e) Carrfort nach bhfeictear ó ríocht an phobail.  

f) Ní bhainfear de thaitneamhacht chónaithe ar chóngair an tí.  

 

Tithe Soghluaiste  

Polasaí RDP18  Cead a bhronnadh ar theach soghluaiste/sealadach go ceann tréimhse 5 bliana fad is 

atá teach buan á thógáil ar an suíomh, nó chun cúinsí pearsanta, tí nó tábhachtacha a bhaineann leis 

an suíomh a éascú más fíor go leanfadh cruatan dá ndiúltófaí an iarratas ar chóiríocht sealadach.  

Caithfidh moltaí géilleadh do na ghnáthrialacha pleanála mar chumas an tsuímh glacadh leis an 

aonad, géilleadh do chaighdeáin chomhshaoil, riachtanais um dabhach múnlaigh, draenáil, uisce 

agus conláistí.   

 

 

 



Aonaid Oibre sa Bhaile   

Polasaí RDP19  Srian a chur le haonaid oibre sa bhaile d’úsáid an áitritheora ach amháin má léirítear 

nach mbeidh aon drochthionchar ag nádúr agus réimse an mholadh ar thaitneamhacht chónaithe na 

n-áitritheoirí in aice láimhe, conláistí radharc an cheantair, sábháilteacht tráchta ná gluaiseacht 

trácht sa cheantar.    

 

Polasaí RDP20  Cead sealadach d’aonaid oibre sa bhaile a bhronnadh nuair is cuí chun 

monatóireacht a dhéanamh ar an dtionchar a bheidh ag an bhforbairt ar thaitneamhacht an 

cheantair.    

 

Tithe Altranais/ Cónaithe/Daoine ar Scor  

Polasaí RDP21  Go ginearálta éilítear go lonnaítear tithe altranais/seirbhísí teagmhasacha laistigh de 

na lonnaíochtaí Sraith 1-3 i gCntae Mhuineacháin.  

 

Polasaí RDP22  Éileamh go ngéilleann iarratais ar  thithe altranais/seirbhísí teagmhasacha do na 

treoracha a leagtar síos i Mír 15.13.6  de Phlean Forbartha Contae Mhuineacháin 2019-2025. 

 

Conláistí Cónaithe  

Polasaí RDP23  Cuirfear in aghaidh forbairt a fhéadfadh dul i gcion go diúltach ar chonláisti cónaithe 

na n-aitribh in aice láimhe, trí scáil a chaitheamh, féachaint síos, ceannas, astuithe nó achrann a 

tharraingt.    

 

Forbairt Tionsclaíoch & Tráchtála  

Polasaí ICP1  Ceadófar moltaí d’fhorbairtí tionsclaíoch nó tráchtála faoi réir na gcritéir seo  leanas: 

a) Beidh forbairt tionsclaíoch/tráchtala i lonnaíochtaí mar a solathraíodh bonneagar de réir 

prionsabail forbart inharthana.  

b) Smaoineofar ar mhalairt úsáide tailte/foirgnimh tionsclaíoch má léirítear go soiléir chun 

sásamh an údaráis phleanála gur chóir scaoileadh leis an úsáid tionsclaíoch ar bhonn 

conláistí, oibriú, leas eacnamaíoch an chontae nó chun todhchaí foirgnimh a bhfuil creidiúint 

stairiúil nó seandálaíochta ag dul dó.    

c) Ceadófar úsáid tionsclaíoch/tráchtála nó leathnú úsáid tonsclaíoch laistigh de lonnaíochtaí 

nuair; 

- A thógann  scála, dearadh agus ábhair ceann den suíomh agus nuair a thagann siad leis an 

dúthaigh máguaird agus forbairtí in aice láimhe.  



- Nach bhfuil aon tionchar diúltach ar nádúr ná ar shuíomh na lonnaíochta ná ar chonláistí na 

n-áitritheoirí áitiúla.  

d) Zón cosanta a sholáthar suas le 15m ar leithead, nó mar a chinnteoidh an tÚdarás Pleanála 

de réir na moltaí oibríochta nuair a bhíonn tailte tionsclaíoch agus úsáid eile leochaileach in 

aice a chéile, chun a chinntiú nach mbíonn tionchar diúltach ar áitribh ina aice láimhe agus 

nach gcailleann comharsana ná an ceantar go ginearálta aon chonláistí ó thaobh torann, 

boladh nó núis eile de, de dheasca soilsiú, an méid trácht a ghintear ná na socruithe 

seirbhísí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

e) Scéim leagan amach ar ardchaighdeáin a sholáthar a léireoidh nach bhfuil carrchlós mór 

leathan ná bóithre in uachtar agus go dtugtar an t-ómós cuí don dinnseanchas agus don 

tírdhreach máguaird mar is cuí.    

f) Beidh plean tírdhreach sonraithe ardchaighdeáin le gach iarratas maraon le sceideal agus 

clár don chur, cuimseofar crainn leath-aibí dúchasach a lagdhóidh tionchar radhairc na 

bhfoirgneamh molta.    

g) Ceadófar athfhorbairt ar aonaid mhuisriún, éanlaithe clóis agus muca laistigh de 2.5Cm ó 

lonnaíochtaí a ainmníodh d’aonaid éadrom tionsclaíoch ach iad a bheith ag géilleadh do na 

gnáthrialacháin eile pleanála. 

h) Ligfear d’fhorbairt tionsclaíoch/tráchtála ar scála íseal sa cheantar tuaithe lasmuigh de 

lonnaíocht ainmnithe más féidir  a léiriú: 

- Nach bhfuil aon suíomh oiriúnach laistigh de theorainneacha na lonnaíochtaí eile thart 

timpeall  

- Go bhféadfaidh an dearadh cur leis an dtírdhreach máguaird. 

- Go n-oirfidh an trácht a ghintear don ghréasán bóithre agus nach mbeidh gluaiseacht 

neamhinmharthana ná gá le feabhsúcháin bóithre a loitfeadh nádúr na mbóithre tuaithe sa 

cheantar.  

- Nach mbainfidh an fhorbairt mholta de nádúr an tírdhreach tuaithe. 

i) Go mbeidh aon stóras seachtrach folaithe ó ríocht an phobail/ón mbóthar agus aon áitribh in 

aice láimhe.  

Forbairt Talmhaíochta  

Polasaí AGP1  Forbairt a cheadú ar ghabháltas gníomhach seanbhunaithe talmhaíochta nó foraoise 

nuair is féidir a léiriú: 

a) Go bhfuil gá leis d‘úsáid éifeachtúil an ghabháltais talmhaíoch nó fiontair 

b) Go n-oireann an dreach, nádúr agus scála don suíomh 



c) Go dtagann an moladh leis an tírdhreach ó thaobh radhairc de agus go gcuirfear tírdhreach 

breise leis nuair is gá 

d) Nach gcuireann an moladh isteach ar bhonn diúltach ar an oidhreacht nádúrtha ná 

ailtireachta 

e) Nach gcuirfidh an moladh isteach ar bhonn diúltach ar thaitneamhacht na n-áitreabh 

cónaithe lasmuigh den ghabháltas, san áireamh tá ceisteannaa  maidir le torann, boladh nó 

truailliú.  Má tá an gabháltas laistigh den cheantar tuaithe (i.e. lasmuigh de lonnaíocht 

ainmnithe) caithfear cead scríofa, aturnae nó coimisinéir mionnaí mar fhinné, a fháil ón 

úinéir áitribh in aice láimhe ag rá nach bhfuil aon rud i gcoinne an mholadh ag dul ar aghaidh 

f) Nach mbeidh aon bhaol truaillithe maidir le foinsí uisce inólta, cúrsaí uisce, uiscígh ná 

screamhuisce 

g) Go mbeidh soláthar mar is cóir do lacht agus dramhaíl tathagach   

h) Nach mbeidh aon bhaol tráchta de dheasca an fhorbairt mholta  

Má mholtar foirgneamh nua ní mór an t-eolas seo a leanas a sholáthar: 

i) Mínigh cén fáth nach bhfuil foirgneamh ar an ngabháltas cheana féin oiriúnach don chúram 

j) Beidh dearadh, scála agus ábhair ag teacht leis an dtimpeallacht agus foirgnimh in aice 

láimhe. 

k) Beidh an fhorbairt mholta laistigh de nó in aice le foirgnimh fheirme atá cheana féin ann, 

muna bhfuil léiriú déanta cheana féin go gcaithfear an foirgneamh a lonnú áit éigin eile ar 

chúiseanna oibríochta nó eile 

l) A chinntiú nach gcuirfidh an fhorbairt isteach ar thaitneamhacht radhairc an cheantair agus 

go dtagann an déanamh agus na dathanna leis an dtimpeallacht  

m) Nuair is féidir, cuirfear an fhorbairt isteach le foirgnimh eile atá cheana féin ann  chun an 

tionchar ina iomláine a laghdú ar son conláistí a choimeád 

Polasaí AGP2  Diantalmhaíocht Áirithe /Feirmeoireacht Éanlaithe Clóis agus Muc  

I dteannta an eolas a éilítear faoi AGP1 beidh gá leis an eolas seo a leanas chun go ndéanfaidh an 

Chomhairle iarratais a mheas do thréanaonaid nó forbairtí talmhaíochta speisialtachta mar iad: 

(a) Ráiteas Tionchar Comhshaoil (EIIS) agus/nó Measúnú Oiriúnach ar mhéid agus úsáid an 

aonaid agus an tionchar a bheadh ar an gcomhshaol 

(b) Sonraí scála agus déine na n-oibrithe mar atá faoi láthair, san áireamh beidh tionchar 

carnach forbairtí eile mar é atá gar don suíomh  



(c) Modhanna bainistiú dramhaíola agus san áireamh beidh minicíocht agus láthair 

diúscartha a bhaineann leis an bhforbairt mholta 

(d) Sonraí truailliú aeir ó aonaid agus stóras eisiltigh, iompar agus leathadh 

(e) Cóngaracht an fhorbairt d’uiscígh agus cúrsaí uisce maraon lena dtionchar orthu 

(f) Caithfear smaoineamh ar an dtionchar a fhéadfadh a bheith ar thaitneamhacht cónaithe 

na n-áitritheoirí in aice láimhe.  Ní fhorbrófar aonad níos gaire ná 100 méadar ó theach 

cónaithe i gceantar tuaithe (i.e. lasmuigh de lonnaíocht ainmnithe) munar thug tríú páirtí 

cead scríofa, aturnae nó coimisinéir mionnaí mar fhinné 

(g) Sonraí gníomhaíochtaí gaolmhara mar ghlantachán, aerú aus teas 

(h) Plean cuimsitheach tírdhreach   

(i) Ráiteas a mhíníonn cén fáth gur measadh an láthair a bheith níos oiriúnaí ná roghanna 

eile.  Tá gach seans nach smaoineofar go fabharach ar an iarratas má mheasann an 

tÚdarás Pleanála go bhfuil láthair eile ar an ngabháltas níos oiriúnaí ná an ceann a 

roghnaíodh don iarratas. 

(j) Tá gach seans go lorgófar pleananna bainistiú agus measúnú tráchta a bhaineann leis an 

bhforbairt mholta más moladh ollmhór atá i gceist  

Polasaí AGP3 Foraoiseacht a éascú in áiteanna cuí i gcomhar leis an Seirbhís Foraoisí/Coillte agus de 

réir prionsabail bainistiú inmharthana foraoise agus cód deachleachtais.  Cuirfear in aghaidh an 

iomarca foraoiseacht a chuirfeadh isteach ar chonláistí an radhairc tuaithe agus san áireamh bheadh 

tírdhreach atá tábhachtach agus cearta slí poiblí.    

 

Nádúr Tuaithe 

Polasaí RCP1 Gan chead pleanála a thabhairt d’fhoirgneamh faoin dtuath muna léirítear nach 

rachaidh an fhorbairt i bhfeidhm go diúltach ar nádúr tuaithe an cheantair is nach mbainfear dá 

cháilíochtaí.  

 

Polasaí RCP2 Srian a chur le forbairt a loiteann an deighilt idir spás oscailte na tuaithe  agus imeall 

ceantar ainmnithe uirbeach mar a mbíonn an-chuid foirgneamh.  

 

Rochtain Tuaithe 

Polasaí RCP3 

Éileamh go leagtar amach rochtain d’fhorbairtí nua faoin dtuath chun nach gcailltear fála 

sceach/crainn, ba chóir línte teorainneacha/fála sceach agus imlínte an tsuímh a leanúint nuair is 

féidir agus leas a baint as lánaí.  



Tithíochta sa Cheantar Tuaithe 

Polasaí RHP1  Léireoidh iarratais do thithe aonair géilliúlacht do na treoracha dearadh a leagtar síos i 

dTábla 15.4.  

 

Athshuíomh & Athchóiriú Tithe Cónaithe  

Polasaí RHP2  Athchóiriú tuisceanach ar fhoirgnimh thraidisiúnta atá ann cheana a spreagadh muna 

léirítear go soiléir chun sásamh an údaráis phleanála nach féidir go réasúnta é a dhéanamh níos 

sábháilte ar bhonn struchtúir ná é a chur in oiriúint do chaighdeáin mhaireachtála an lá atá inniu 

ann.  

 

Polasaí RHP3  Lonnófar teach athshuímh laistigh de chúirtealáiste an teach atá cheana féin ann, ach 

amháin má léirítear chun sásamh an údaráis phleanála go bhfuil an suíomh nua molta níos fearr mar 

a bhfuil sé ó thaobh láthair de nó go bhfuil leas le baint as maidir le conláistí, oidhreacht nó 

tírdhreach agus/nó socruithe rochtana don bhforbairt ar an láthair.  

 

Tithe Cónaithe & Foirgnimh Talmhaíochta 

 Polasaí RHP4  Gan chead a thabhairt do theach cónaithe  laistigh de 100m d’fhoirgneamh 

talmhaíochta ach amháin má fhaightear réiteach scríofa ó úinéir/áitritheoir an aonaid talmhaíochta.  

Caithfidh an dá pháirtí an réiteach scríofa a shíniú agus aturnae nó coimisinéir mionnaí mar fhinné.   

 

Forbairt feadh an Bhóthair  

 RHP5  Cur in aghaidh forbairt a chruthódh nó a leathnódh forbairt feadh an bhóthair.  Smaoineofar 

ar an bpolasaí úd a mhaolú ar bhóithre reigiúnacha agus áitiúla má lorgaítear cead pleanála ar 

chúinsí mar ghá tithíocht an úinéara* nó duine dá chlann nó duine dá t(h)eaghlach cóngarach** 

nuair nach bhfuil aon suíomh eile oiriúnach ar an ngabháltas talún ar fad***.  Ina leithéid de chás 

leagfaidh an t-údarás pleanála coinníoll seilbh go ceann tréimhse seacht mbliana.  

 

Má bhíonn ceithre theach nó níos mó maraon le teach tréigthe  nó foirgneamh eile tréigthe (sin 

muisriún, éanlaithe clóis agus struchtúr talmhaíochta) laistigh d’éadan 250m ar thaobh amháin den 

bhóthar poiblí agus  é sin amhaidh le 10 mbliana ar a laghad, ceadófar teach ar shuíomh an 

fhoirgnimh thréigthe, faoi réir an fhoirgnimh thréigthe ar fad a leagan.  Ina leithéid de chás leagfaidh 

an t-údarás pleanála coinníoll seilbh go ceann tréimhse seacht mbliana.   

 



De ghnáth ní ligtear don inlíonadh i mbearna idir tithe.  I gcás eisceachtúil d’fhéadfaí cead a 

bhronnadh má bhíonn bearna an-bheag ann, mar a rachadh teach aonair agus thairis an méid sin an 

t-éadan ar fad a bheith leanúnach substaintiúil.  

 

* Úinéir talún is ea duine ag a bhfuil íosmhéid 4 heactáir ar a laghad mar ghabháltas talún, é ina 

s(h)eilbh le ar a laghad 5 bliana roimh dháta seolta an iarratais phleanála. 

** Muintir cóngarach is ea siblin, mac nó iníon nó leanbh altrama an úinéir talún.  Má mhair 

leanbh(naí) an úinéara lasmuigh den Stát nó Tuaisceart na hÉireann ar feadh tréimhse leanúnach 10 

mbliana ar a laghad, nó muna bhfuil aon chlann ar an úinéir talún, féadfar glacadh le neacht/nia an 

úinéara mar bhall teaghlaigh.    

*** Muna mbíonn aon suíomh eile oiriúnach ar fáil ar an ngabháltas smaoineoidh ar t-údarás 

pleanála ar na tailte ar fad atá in úinéireacht an iarratasóra.  Ní ghlacfar le teach cónaithe má bhíonn 

roghanna eile ar fáil.     

Cóireáil Eisilte  

Polasaí WWTP1 

Screamhuisce agus uisce dromchla a chosaint ó thruailliú trí chinntiú go ndéanann duine atá cáilithe 

chuige sin measúnú oiriúnacht ar gach suíomh mar a mbíonn gá le córas aonair cóíreala fuíolluisce, 

sin de réir ‘Cód Cleachtais; Córais Chóireála Fuíolluisce do Thithe Aonair’ foilsithe ag an 

nGníomhaireacht Cosaint Comhshaoil, 2009 nó aon chód chleachtais a thagann ina dhdiaidh sin.      

Polasaí WWTP2 

Ní cheadaítear áiseanna Príobháideacha Cóireála Fuíolluisce ach in aghaidh aon teach amháin.  

D’fhéadfaí smaoineamh ar chead a thabhairt d’áis phríobháideach/comónta fuíollusce i bhforbairtí 

atá faoi bhainistíocht institiúidí oiriúnacha.  

 

Tírdhreach (Uirbeach & Tuaithe) 

Polasaí LCP1  

Ní mór do gach iarratas pleanála plean cuimsitheach tírdhreach a sheoladh a oirfidh do scála 

forbartha an tsuímh de réir na sonraí a leagtar síos i Mír 15.19 i gCaibidil 15 de Phlean Forbartha 

Contae Mhuineacháin 2019-2025. 



Polasaí LCP2  Eisceacht mhór is ea é cead a thabhairt do réimse leathan fál sceach nó crainn a 

bhaint. Ina leithéid de chás caithfear plean cuimsitheach tírdhreach a sheoladh leis an moladh agus 

ina theannata san beidh sceideal athphlandáil freisin a chuimseoidh athbhunú an phlandáil atá 

caillte.   

 

Fuinneamh Inathnuaite 

Polasaí ENP1  Moltaí a spreagadh agus a éascú um fhuinneamh inathnuaite má léirítear nach 

rachaidh an fhorbairt i bhfeidhm ar bhonn diúltach ar chonláistí radhairc agus cónaithe an cheantair 

ná ar cheisteanna eile tábhachtacha aitheanta, caithfear an fhorbairt a lonnú is a mheas de réir na 

gcritéir     a leagtar síos i Mír 14, Caibidil 15 de Phlean Forbartha Contae Mhuineacháin 2019-2025. 

 

Polasaí ENP2  Éileofar ar a laghad  beart amháin fuinnimh inathnuaite agus forbairtí nua á ndearadh  

(painéil ghréine, geoteirmeach, dearadh fulangach, córas dóite adhmaid 7rl.)  Ba chóir na sonraí a 

chur isteach leis an iarrratas pleanála.     

Teileachumarsáide 

Polasaí TCOP1  Chun forbairt teileachumarsáide a éascú in ord ní mór déanamh de réir na 

riachtanais atá i  ‘Telecommunications Antennae and Support Structures – Guidelines for Planning 

Authorities’ (1996) agus i gCiorclán PL 07/12 nó aon treoracha náisiúnta eile níos déanaí a bhainfidh 

le hábhar. 

 

Polasaí TCOP2  An cleachtas is fearr a chur chun cinn maidir le struchtúir teileachumarsáide a 

shuiteáil agus a dhearadh chun conláistí radhairc agus nádúr tírdhreach a chosaint chomh fada agus 

is féidir. Dá bhrí sin nuair is féidir ba chóir leas a bhaint as  scáth mar fhál crann, dinnseanchas nó 

foirgnimh. Má bhíonn suíomh toirmisciúil féadfaidh an Chomhairle malairt dearadh a lorg, ach 

amháin má bhíonn cúiseanna réasúnta teicniúla ina choinne sin.   

 

Polasaí TCOP3  Cur in aghaidh aeróga nó aon struchtúir taca eile ar thírdhreach leochaileach, 

limistéir chonláistí príomha nó tánaisteach, limistéir chosaint speisialta, limisteir chaomhnú 

speisialta, limistéir chaomhnú ailtireachta nó struchtúir chosanta.    

 

Polasaí TCOP4  Éileamh go gcuirtear struchtúir thacaíochta  um tacú le haeróga ar chomhláthair 

nuair is féidir muna mbíonn an tÚdarás Pleanála sásta nach bhfuil sé sin indéanta.  

 



Bonneagar Leictreachais agu Gáis  

Polasaí EGP1  Feabhsúcháin/suiteáil leictreachais agus gáis a éascú chomh fada is nach mbeidh aon 

drochthionchar ar oidhreacht nadúrtha ná tógtha an chontae.   

 

Polasaí EGP2  Smaoineofar ar dtús ar línte traiseolta faoi thalamh, mar chuid de mhachnamh agus 

measúnú ar na roghanna atá ar fáil.  Beidh an fhorbairt ag teacht leis an deachleachtas is fearr 

idirnáisiúnta maidir le hábhair agus teicneolaíocht chun gréasán sábháilte, slán, muiníneach, 

eacnamaíoch, éifeachtúil agus ardchaighdeáin a chinntiú, cuirfear bearta maolaithe i bhfeidhm   má 

bhíonn tionchar dosheachanta ann.    

 

 

 

Píobáin Rochtain Oscailte, Deisiú & Soilsiú Poiblí  

Polasaí DSP1  Éileamh go mbeidh píobáin rochtain oscailte ar fáil do leathanbhanda is do 

teileachumarsáid i bhorbairtí nua agus tionscnaimh bonneagair nuair is féidir.  

 

Polasaí DSP2   Éileamh go gcuirtear gach seirbhís faoi thalamh agus ar láithreacha a bhfuil sé fusa 

teacht orthu don chothabháil sa todhchaí de réir na sonraí a éilíonn Comhairle Contae 

Mhuineacháin.    

 

Polasaí DSP3  Éileamh go mbeidh soilsiú ardfheidhmithe ar fhuinneamh íseal mar shoilsiú poiblí mar 

a aontaíodh le Comhairle Contae Mhuineacháin.    

 

Línte Foirgníochta 

Polasaí BL01  Éileamh go ginearálta go mbeidh an spás seo a leanas siar ón líne ar imeall an 

charrbhealaigh ag foirgintí agus oibreacha teagmhasacha* sa limistéir tuaithe feadh bóithre poiblí:   

 Bóthar Náisiúnta: 90m 

 Bóthar Réigiúnach: 30m 

 Bóthar Contae:                18m 

*ní bhaineann clathacha, fallaí sciatháin ná céanna leis an riachtanas seo.  

 

 



An Tionscal Úscach 

Polasaí EIP1  Ní mór do gach aon iarratas ar fhorbairt úscach an t-eolas seo a leanas a sheoladh mar 

chuid den iarratas pleanála; 

a) Léarscáil den suíomh iomlán a léireoidh aairsinge, réimse úsctha, aon fhorbairt mholta 

teagmhasach, an teach cónaithe is gaire agus/nó aon fhorbairt eile laistigh de 1km ó 

shuíomh an iarratais. 

b) Cur síos ar an iomlán a bheidh le húscadh, an  modh, aon phróiseas gaolmhar (brú 7rl.), 

fearas a úsáidfear, stoc-carnadh, stóráil cré, ualach ró-mhór agus ábhar dramhaíola.    

c) Tonnáiste bliantúil an táirgeadh iomláin, fad molta na n-oibríocha, uasréimse, doimhneacht 

oibre  agus clár céimiúil.   

d) Sonraí cúrsaí uisce,  doimhne maoschláir agus tionchar hidreolaíoch, tionchar nádúrtha agus 

oidhreacht chultúrtha, tionchar tráchta agus bainistiú dramhaíola.    

e) Measúnú ar thionchar carnach in éineacht le haon oibríocha úscacha a bhíonn ar bun sa 

chomharsanacht.  

f) Tionchar comhshaoil a tharlódh, bearta molta maolaithe, moltaí athchóirithe agus cúram i 

ndiaidh na n-oibreacha.   

Polasaí EIP2  Beidh cosc ar fhorbairt úscach laistigh de limistéir conláistí príomha nó tánaisteach, ar 

thírdhreach leochaileach, Limistéir Cosaint Speisialta, Limistéir Caomhnú Speisialta, Limistéir 

Caomhnú Ailtireachta, Limistéir Oidhreacht Nádúrtha/pNHA nó Struchtúir Chosanta ach amháin i 

gcúinsí eisceachtúla nuair a thuigeann an tÚdarás Pleanála go bhfuil an gá atá leis an acmhainn níos 

tábhachtaí ná an tionchar comhshaoil.  

 

Polasaí EIP3  Srian a chur le moltaí forbartha a bhíonn an-ghar do shuímh úscaigh mar a bhfuil 

mianach suntasach acmhainní sa chás go gcuirfeadh a leithéid d’fhorbairt teorainn le leas a bhaint as 

na hacmhainní céanna sa todhchaí.  

 

Polasaí EIP4  Srian a chur le moltaí forbartha úscaigh a rachadh i bhfeidhm ar bhonn diúltach ar  an 

gcomhshaol nádúrtha nó ailtireachta nó ar cheisteanna tábhachtacha poiblí mar úsáid cearta slí. 

 

Turasóireacht  

Polasaí TOUP1  Soláthar breise spás lóistín in óstáin agus tithe aíochta, leaba agus bricfeasta, 

maraon le cóiríocht féinfhreastail i gContae Mhuineacháin i gcomhar le háiseanna fóilliochta agus 

conláistí ar láithreacha oiriúnacha tuaithe nuair a mheastar an fhorbairt a bheith riachtanach agus ag 

freagairt do ghá cinnte turasóireacht atá aitheanta go soiléir.    



Polasaí TOUP2  Cur in aghaidh cóiríocht turasóireachta ceadaithe sa ghearrthéarma a iompó ina 

chóiríocht buan cónaithe. 

Polasaí TOUP3  Athfhorbairt tuisceanach ar áitribh fholmha agus tréigthe chun turasóireacht a 

spreagadh agus smaoineamh go fabharach ar na buntáistí a leanfadh a leitihéid d’fhorbairt.   

 

Fad Radhairc   

Polasaí RAS1   Na caighdeáin léargais a fheidhmiú mar atá i Mír 15.27 agus Aguisín 12 de Phlean 

Forbartha Contae Mhuineacháin 2019-2025. 

Caighdeáin Carrchlós  

Polasaí CP1: Éileamh go soláthraítear carrchlóis de réir Tábla 15.9 de Phlean Forbartha Contae 

Mhuineacháin 2019-2025.   

Polasaí CP2:  Éileamh go ngéilleann forbairtí a chlúdaíonn breis is úsáid amháin talún do na 

comhchaighdeáin a bhaineann leo.  Má mholtar úsáid mheasctha d’fhéadfaí a bheith solúbtha maidir 

le suimiú na gcaighdeán páirceála más féidir a léiriú chun sásamh an údaráis phleanála go mbíonn an 

pháirceáil saor in aisce.  

Polasaí CP3:  Éileamh go lonnaítear carrchlós laistigh de nó díreach in aice le suíomh na forbartha 

molta.  

Polasaí CP4:  Coibhneas na spásanna carrchlóis do dhaoine atá faoi bhac gluaiseachta  a éileamh mar 

spás amháin i bhfiche a cúig.    

Polasaí CP5:  Ligean do laghdú suas le 50% ar na caighdeáin a éilítear i dTábla 15.9 de Phlean 

Forbartha Contae Mhuineacháin 2019-2025 don bhforbairt nó athfhorbairt ar shuímh 

inlíonta/athúsáide/tréigthe laistigh de na láir bhailte ainmnithe nuair is cuí.     

Polasaí CP6:  Ligean do laghdú ar na caighdeáin charrchlóis a leagtar síos nuair nach féidir leis an 

bhforbróir an líon cuí a sholáthar agus glacadh le ranníocaíocht airgeadais nuair is cuí in ionad an 

charrchlós a sholáthar. 

Polasaí CP7:  Nuair a mholtar carrchlós sa chúirtealáiste i bhforbairt chónaithe mar shampla ar an 

gcabhsa, agus nuair a bhíonn spás do dhá charr i ndiaidh a chéile, ní féidir ach dhá spás dá leithéid a 

chomhaireamh don riachtanas páirceála.    

 



Measúnú Oiriúnach  

Polasaí AAP1:  Déanfar scagadh ar  na tionscnaimh agus pleananna a éiríonn as an bplean seo6 

maidir leis an ngá le Measúnú Oiriúnach faoi Airteagal den Treoir Gnáthóg.  Ní cheadófar plean ná 

tionscnamh go dtí go gcinntíonn an t-údarás inniúil, bunaithe ar fhianaise eolaíochta, tar éis scagadh 

do Mheasúnú Oiriúnach agaus Measúnú Oiriúnach Céim 2: 

1. Nach gcúiseoidh an plean ná an tionscnamh tionchar diúltach suntasach, éifeachtaí indíreach 

ná tánaisteach ar iomláine aon suíomh Eorpach (as féin ná i gcomhar le pleananna ná 

tionscnaimh eile); nó 

2. Go gcúiseoidh an plean nó an tionscnamh tionchar diúltach suntasach ar iomláine suíomh 

Eorpach (nach bhfuil sórt gnáthóg nádúrtha tosaíochta agus/nó gné tosaíochta ag baint leis), 

nach bhfuil aon réiteach malartach ann is go gcaithfear an plean nó an tionscnamh a chur i 

gcrích de bharr cúiseanna dosháraithe a bhaineann le leas an phobail, san áireamh beidh 

cúrsaí sóisialta agus eacnamaíoch.  Ina leithéid de chás  ní mór cleachtais a leanúint a leagtar 

síos i reachtaíocht agus ní mór a aontú agus glacadh le beart cúitimh chun  comhtháiteacht 

iomlán an ghréasán Natura 2000 a chosaint; nó 

3. Go mbeidh tionchar diúltach suntasach ar iomláine aon suíomh (a bhfuil sórt gnáthóg 

nádúrtha tosaíochta agus/nó gné tosaíochta ag baint leis) nach bhfuil aon réiteach malartach 

ann is go gcaithfear an plean nó an tionscnamh a chur i gcrích de bharr cúiseanna 

riachtanacha a bhaineann le leas an phobail, teoranta do shláinte an duine nó sábháiltecht 

phoiblí, do leas torthaí atá ríthábhachtach don chomhshaol nó, tar éis tuairim a fháil ón 

gCoimisiún, do chúiseanna eile dosháraithe  nó  poiblí.  Ina leithéid de chás, ní mór cleachtais 

a leanúint a leagtar síos i reachtaíocht agus ní mór a aontú agus glacadh le beart cúitimh 

chun  comhtháiteacht iomlán an ghréasán Natura 2000 a chosaint. 

 

Plean Foirgníochta & Bainistiú Comhshaoil  

Polasaí CEMP1: Beidh ar iarratais phleanála ar scála an-mhór Plean cuí Foirgníochta agus 

Bainistíochta a sholáthar de réir Mír 15.30 de Chaibidil 15 de Phlean Forbartha Contae Mhuineacháin 

2019-2025.   

Polasaí CEMP2:  Feidhmiú an treoir chinnte um bhearta cosc ar radón do thithe nua mar atá sna 

Rialacháin Foirgníochta atá anois ann (san áireamh beidh aon rialacháin usdátaithe/ina dhiaidh sin a 

fhoilseofar go ceann réimhse an Phlean seo). 

                                                           
6
 I measc rudaí eile cuimsíonn a leithéid de tionscnamh:  talmhaíocht; conláistí agus fóilliocht; suímh thruaillithe; traschur leictreachais; 

maolú agus cosc ar thuilte; foraoiseacht; úscadh mianraí; táirgí fuinnimh inathnuaite; bóithre; teileachumarsáide; turasóireacht; fuíolluisce 
agus diúscairt; soláthar uisce agus stiléireacht.  



Sócmhainní & Bonneagar Poiblí  

Polasaí DM1: Cur le sócmhainní agus bonneagar poiblí agus san áireamh beidh acmhainní mar: spás 

oscailte poiblí, faichí agus limistéir fhóillíochta, foirgnimh agus seirbhísí poiblí; bonneagar fóntas 

(leictreachas, gás, teileachumarsáid, soláthar uisce, bonneagar fuíolluisce 7rl.)  

Polasaí DM2: Moltaí a mheas don bhforbairt maidir le, i measc rudaí eile, tionchar a bheadh ar 

fhorbairtí in aice láimhe, úsáid talamh atá cheana féin ann agus/nó an tírdhreach maguaird.  Más  

dóigh go mbeidh tionchar ag forbairtí molta ar chonláistí an cheantair trí thruailliú de dheasca 

torann, deatach, bolaithe, deannach, grean nó tonnchrith nó go gcúiseofaí truailliú aeir, uisce 

agus/nó ithir, cuirfear bearta maolaithe i bhfeidhm chun fáil réidh le tionchar comhshaoil nó é a 

smachtú go leibhéal inglactha.   

Tuilte 

Polasaí FLP1 I gcás forbairtí molta ar thalamh aitheanta mar a mbíonn baol tuilte seolfar Measúnú 

Baol Tuilte (FRA) don suíomh fhéin is é déanta de réir modheolaíocht a leagtar síos sna Treoracha 

d’Údaráis Pleanála – An Córas Pleanála agus Bainistiú Baol Tuilte.  

Polasaí FLP2 Caithfear Measúnú Baol Tuilte (FRA) a ullmhú do shuíomh mar a bhfuil baol tuilte is é 

sin oiriúnach don zón áirithe sin.  Braithfidh na sonraí measúnaithe ar leibhéal an riosca agus scála na 

forbartha, ní mór a léiriú nach gcuirfidh aon bhearta molta maolaithe leis an mbaol tuilte sa cheantar 

leathan thart uirthi.   

Polasaí FLP3 Caithfear FRA don suíomh a thagann le Caibidil 5 de na Treoracha 2009 a chur le 

hiarratas pleanála do thailte aitheanta lasitigh de limistéir screamhuisce agus báistiúil PFRA.  Déanfar 

a leithéid de mheasúnú ag lucht inniúil proifisiúnta ag a mbeidh taithí hidreolaíoch agus aithneofar 

baol agus fairsinge aon bhearta maolaithe a mholtar.    


