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RÉAMHRÁ
Mar atá feicthe againn i gCaibidil 1, tá dul chun cinn an-mhór déanta maidir 

le teicnící agus teicneolaíocht na foirgníochta i gcaitheamh na mblianta. Gné 

thábhachtach eile den fhoirgníocht ná cúrsaí pleanála. Faraor, níor tugadh aird mar 

ba chóir ar an ngné sin in Éirinn san am atá thart. Ní gá ach féachaint ar na heastáit 

mhóra ar imeall na limistéar uirbeach inár dtimpeall agus an tsraoilleáil uirbeach 

atá mar thoradh orthu chun rian na drochphleanála sin a fheiceáil. Bíonn tionchar 

díobhálach ag a leithéid ar chathracha, ar bhailte beaga agus ar shráidbhailte. 

Is iomaí eastát mór tithíochta atá le feiceáil timpeall na tíre nach bhfuil go leor 

spásanna poiblí ná áiseanna pobail iontu. Nós eile a chruthaíonn fadhbanna ná 

an fhorbairt ribíneach a fheictear go forleathan ar fud na tíre. Tarlaíonn sé sin 

treoirlínte pleanála planning guidelines  • inbhuanaitheacht sustainability  • zónáil zoning 
 sraoilleáil uirbeach urban sprawl  • áis amenity  • forbairt ribíneach ribbon development   

ceantar lonnaíochta settlement area  • lonnaíocht ísealdlúis low-density settlement

Fíor 2.1  Cuireann forbairt ribíneach 
ar thaobh na mbóithre síneadh le 
ceantar lonnaíochta agus cuireann 
sin brú ar sheirbhísí áitiúla.

Fíor 2.2  Sraoilleáil uirbeach, sin nuair a leathnaíonn 
lonnaíocht ísealdlúis amach ó cheantar uirbeach. Bíonn 
sé dian ar sheirbhísí áitiúla a bheith ag feidhmiú i 
lonnaíochtaí ísealdlúis dá leithéid.

NA hEOCHAIRFHOCAIL:

POLASAITHE PLEANÁLA • INBHUANAITHEACHT • ZÓNÁIL  
 FORBAIRT UIRBEACH AGUS TUAITHE • CEAD PLEANÁLA

CAIBIDIL 2
AN FHORBAIRT AGUS 
AN PHLEANÁIL

TORTHAÍ FOGHLAMA:

• Tuiscint a fháil ar na tosca éagsúla a mbíonn tionchar acu ar an bhforbairt 

uirbeach agus tuaithe.

• Tuiscint a fháil ar na príomhghnéithe a bhaineann le pobail uirbeacha agus 

tuaithe a chruthú.

• Na treoirlínte pleanála agus an fheidhm atá leo a mhíniú maidir le forbairtí 

nua a neadú sa tírdhreach.

• Feidhm an phróisis phleanála a mhíniú.

• Cur síos a dhéanamh ar na céimeanna pleanála atá i gceist le teach a thógáil.
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nuair a thógtar tithe aonair le hais na 

bpríomhbhóithre. Cuireann forbairt 

dá leithéid síneadh le teorainneacha 

na mbailte agus na sráidbhailte agus 

fágann sé go mbíonn sé níos deacra 

seirbhísí oiriúnacha a chur ar fáil. 

Drochphleanáil agus drochrialú ar an 

bhforbairt is cúis leis sin.

I gcomhthéacs thionscal na tógála, is é 

atá i gceist le forbairt ná foirgnimh nó 

áiseanna nua a thógáil; tithe, bóithre, 

scoileanna nó ospidéil, mar shampla. 

Tarlaíonn forbairt dá leithéid sin ar fud na tíre, agus, dá bhrí sin, tá sé tábhachtach 

caighdeáin agus rialacháin a leagan síos. Feidhmíonn na rialacháin mar bhac 

ar fhorbairt randamach agus cinntíonn siad go mbeidh seirbhísí fónta ar fáil i 

gceantair atá ag fás. 

Uirlis atá sa phleanáil chun forbairt a choinneáil faoi smacht. Is iad na húdaráis 

náisiúnta agus áitiúla atá freagrach as an bpleanáil, an Roinn Tithíochta, Pleanála 

agus Rialtais Áitiúil, comhairlí cathrach agus comhairlí contae go háirithe. Mar sin, 

déantar na socruithe pleanála ar bhonn náisiúnta agus ar bhonn áitiúil araon.

Le blianta beaga anuas tá iarracht ar bun chun na botúin phleanála agus forbartha 

a rinneadh san am atá caite a sheachaint. Is gnách anois gnéithe breise a chur san 

áireamh sula gcinntear forbairt a cheadú, mar atá: 

• Seirbhísí: bóithre, séaraigh, soilse poiblí

• Áiseanna poiblí: páirceanna, linnte snámha, láithreacha súgartha

• Riachtanais an phobail: ionaid phobail, oiriúnacht an tsuímh don fhorbairt 

sa cheantar

• Inbhuanaitheacht: freastal a dhéanamh ar riachtanais an lae inniu gan 

dochar a dhéanamh do riachtanais na todhchaí.

ÉIRE 2040
Tá creat náisiúnta pleanála leagtha amach don fhorbairt in Éirinn sna blianta 

romhainn. Tagann an creat sin, Éire 2040, i gcomharbacht ar an Straitéis Spáis 

Náisiúnta (SSN). Idir phrionsabail agus spriocanna, cuireann Éire 2040 roimhe:

• Cúrsaí forbartha sa todhchaí a threorú, ag cur san áireamh go mbeidh ardú 

de mhilliún duine sa daonra, go mbeidh gá le 660,000 post agus 550,000 

teach breise sa tír faoin mbliain 2040.

• Go mbeidh daoine in ann cur fúthu níos gaire dá n-ionaid oibre. Is athrú é 

sin ón ngluaiseacht i dtreo na comaitéireachta atá i dtreis i láthair na huaire.

• Go mbeidh dlús níos airde san fhorbairt uirbeach, beag beann ar an gcineál 

lonnaíochta.

• Go ndéanfar athbheochan ar cheantair thuaithe trí phatrúin forbartha atá 

 tírdhreach uirbeach urban landscape  • caighdeáin agus rialacháin standards and regulations   
séarach sewer  • riachtanais na todhchaí future requirements  • creat framework   

an Straitéis Spáis Náisiúnta National Spatial Strategy  • comaitéireacht commuting

Fíor 2.3
Baile Átha Cliath: 
An tírdhreach 
uirbeach is mó in 
Éirinn.

Focal eile ar 
inbhuanaitheacht 

ná inmharthanacht.
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inbhuanaithe ó thaobh na timpeallachta de a chur chun cinn.

• Go mbainfear cothromaíocht níos fearr amach maidir leis an bhforbairt sna 

réigiúin.

• Go ndéanfar atógáil uirbeach a thabharfaidh beocht agus poist ar ais go dtí 

na cathracha, bailte agus sráidbhailte.

• Go ndéanfar infreastruchtúr agus seirbhísí breise a chomhordú leis an 

bhforbairt. Cuideoidh sé sin chun bainistiú a dhéanamh ar an bhforbairt sin 

agus chun deacrachtaí maidir le plódú agus an caighdeán maireachtála a 

mhaolú.

AN PLEAN FORBARTHA NÁISIÚNTA (PFN)
Is é atá mar aidhm ag an bPlean Forbartha Náisiúnta (PFN) ná forbairt ar bhonn 

cothrom a chur chun cinn ar fud na tíre de réir prionsabal agus spriocanna na 

straitéise náisiúnta. Cuimsíonn an PFN pleananna infreastruchtúir agus seirbhísí de 

gach cineál.

PLEAN FORBARTHA CEANTAIR (PFC)
Cáipéis a chuireann an t-údarás áitiúil le chéile is ea an Plean Forbartha Ceantair. 

Leagann sé amach creat don fhorbairt i limistéar an údaráis. Cuirtear prionsabail 

agus spriocanna na straitéise náisiúnta i bhfeidhm ar an bPlean Forbartha Ceantair.

Déantar na Pleananna Forbartha Ceantair a dhréachtú gach sé bliana. Baintear 

leas astu chun an fhorbairt sa cheantar a choinneáil faoi smacht thar an tréimse 

sin. Is féidir na Pleananna Forbartha Ceantair a fháil ar shuíomhanna gréasáin nó 

in oifigí pleanála na n-údarás áitiúil.

Déanann an Plean Forbartha Ceantair talamh a zónáil le haghaidh cineálacha ar 

leith forbartha: forbairt chónaitheach, tionsclaíochta, talmhaíochta, tráchtála, etc. 

Cuireann sé sin cosc ar chineálacha áirithe tógála i limistéar ar bith nach gceadaítear 

a leithéid faoin bplean atá ann. Meastar gach iarratas pleanála a chuirtear faoi 

bhráid an údaráis áitiúil de réir na gcritéar atá leagtha amach sa PFC.

Nuair a cheannaítear talamh a bhfuil sé i gceist tógáil air ní mór gnéithe éagsúla 

den Phlean Forbartha Ceantair a chur san áireamh, mar shampla:

• Foirgnimh faoi chosaint atá cóngarach don fhorbairt

• Leagan amach na mbóithre agus na mbealaí isteach agus amach

• Seirbhísí (leictreachas, uisce agus fuíolluisce)

• Srianta ar an bhforbairt sa cheantar

• Srianta timpeallachta

Anuas ar an bPlean Forbartha Ceantair, cuireann údaráis áirithe treoir ar fáil don 

phleanáil sa cheantar áitiúil chomh maith. Léiríonn na treoracha pleanála sin 

samplaí den dea-dhearadh agus den drochdhearadh mar a thuigtear sa cheantar 

sin iad. Cuidíonn siad le tógálaithe agus le ceannaitheoirí tithe a dhearadh a 

oireann do stíl an cheantair agus do na hábhair thógála a úsáidtear ann.

plódú overcrowding  • forbairt ar bhonn cothrom balanced development  
Plean Forbartha Ceantair Area Development Plan  • dréachtaigh draft  • zónáil zoning  

cónaitheach residential  • foirgneamh faoi chosaint protected building  • fuíolluisce wastewater

Focal eile ar 
timpeallacht ná 
comhshaol.
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Ba chóir don fhorbróir a bheith ar an eolas maidir leis na treoirlínte atá i bhfeidhm 

sa cheantar ina bhfuil sé i gceist aige tógáil ann. Bíonn éagsúlachtaí in áiteanna 

difriúla sa tír maidir leis an ábhar tógála agus leis an gcur chuige tógála atá 

ceadaithe. Is minic coinníollacha éagsúla i dtaobh cúrsaí timpeallachta agus 

caomhnóireachta a bheith i bhfeidhm chomh maith. Tabharfaidh an t-údarás 

pleanála áitiúil comhairle faoin gcineál forbartha a cheadaítear in áit ar leith.

PLEAN CEANTAIR ÁITIÚIL
Cumhdaíonn an plean ceantair áitiúil limistéar níos lú ná an plean forbartha 

ceantair. Baineann sé le sráidbhaile, le baile nó le dúiche ar leith seachas leis 

an gcontae iomlán nó le limistéar iomlán an údaráis áitiúil. Sonraíonn an plean 

ceantair áitiúil na riachtanais a bhaineann le forbairt nua agus leagann sé amach 

na rialacha agus na rialacháin ar leith a bhaineann leis an gceantar.

ZÓNÁIL TALÚN
Ciallaíonn zónáil talún go mbíonn feidhm ar leith luaite le limistéar áirithe 

talún. Mar bhealach chun ceantair thionsclaíochta a dheighilt amach ó cheantair 

chónaithe a tháinig an zónáil chun cinn mar choincheap ar dtús, ach tá leas á 

bhaint aisti anois chun deighilt níos mine fós a dhéanamh maidir le húsáid na talún. 

Bhí de thoradh ar an méid talún a bhí ar fáil chun 

tithíocht a thógáil air gur thóg go leor forbróirí 

eastáit mhóra tithíochta. Ní raibh an bhéim 

chéanna ar scoileanna, ospidéil, leabharlanna ná 

acmhainní pobail eile a thógáil, áfach. Mar sin, 

bhí eastáit tithíochta á dtógáil gan seirbhísí áitiúla 

iontu agus gan iad a bheith nasctha mar ba chóir 

le baile ná cathair ar bith.

Is é is cuspóir na pleanála agus na zónála talún ná 

béim a chur ar phatrúin lonnaithe a chruthóidh 

lár baile atá beo. Má tá lár an bhaile le bheith 

beo caithfidh daoine a bheith ábalta teacht air 

go furasta agus caithfidh na hacmhainní agus 

na seirbhísí uile a bheith ar fáil ann. Caithfidh 

infreastruchtúr a bheith ann a mhaolaíonn ar 

an ngá atá le carranna. Is féidir na cuspóirí sin a 

bhaint amach ach a chinntiú gur lonnaíocht dhlúth 

inrochtana í. Cuirtear córas iompair phoiblí ar fáil, 

mar aon le limistéir choisíochta agus spásanna 

coiteanna poiblí.

Tá an gnáthleagan amach a éiríonn as an gcineál 

sin pleanála le feiceáil i bhFíor 2.5. Sa chás sin, 

tá an lárcheantar gnó sa lár agus an baile nó an 

caomhnóireacht preservation  • Plean Ceantair Áitiúil Local Area Plan  • samhail chomhlárnach 
concentric model  • samhail theascógach sector model  • lárcheantar gnó central business district 

 patrún lonnaithe settlement pattern  • inrochtana accessible  • limistéar coisíochta pedestrian area

Lárcheantar Gnó (LCG)
Monarchana/Tionscail
Tithíocht lucht oibre
Tithíocht mheánaicmeach
Tithíocht ardaicmeach

Fíor 2.6 Samhail theascógach Hoyt don fhorbairt 
uirbeach. Tá an lárcheantar gnó fós ann, ach tá na 
ceantair eile fite fuaite ina chéile.

Lárcheantar Gnó (LCG)  
Monarchana/Tionscail
Tithíocht lucht oibre
Tithíocht mheánaicmeach
Zón comaitéarachta

Fíor 2.5 Samhail chomhlárnach Burgess don fhorbairt 
uirbeach. Tá na zóin ina bhfáinní ag druidim amach ón lár.
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Mórlána bus

Ionad siopadóireachta
comharsanachta

Lárionad an 
cheantair

Ionad siopadóireachta 
comharsanachta

Áiseanna 
spóirt

chathair ag fás amach go cothrom san uile threo uaidh.

Ní gá go gcloífí leis an leagan amach sin, áfach. Tá leagan amach éagsúil le feiceáil 

i bhFíor 2.6. Ansin, tá an lárcheantar gnó i lár an bhaile arís ach tá ceantair na 

bhfeidhmeanna eile leagtha amach ina dteascóga a leathnaíonn amach ón lár.

Sampla é Baile Adaim i mBaile Átha Cliath de lonnaíocht uirbeach a chloíonn leis an 

dea-chleachtas sa phleanáil agus sa zónáil talún. Baile comaitéireachta is ea Baile 

Adaim a tógadh d’aon ghnó ar an mbonn sin in 2006. Cuireadh scoileanna, ionaid 

siopadóireachta, córais iompair agus seirbhísí eile san áireamh mar chuid lárnach 

den fhorbairt iomlán. I gcás forbartha den chineál sin, tá sé fíorthábhachtach go 

mbeadh na háiseanna agus na seirbhísí atá de dhíth ar dhaoine le fáil sa cheantar 

féin.

CATHAIR AGUS TUATH
Ceantair uirbeacha a thugtar ar chathracha agus ar bhailte ach áirítear sráidbhailte 

ina gceantair thuaithe. Bíonn dlús ard daonra i gceantar uirbeach ach dlús íseal 

daonra i gceantar tuaithe.

Is den tábhacht é an nasc le cultúr an cheantair a chaomhnú, bíodh cultúr na 

tuaithe nó an cultúr uirbeach, i gceist. Baineann riachtanais forbartha éagsúla le 

ceantair uirbeacha agus ceantair thuaithe.

Is gá mórthionchar na forbartha a chur san áireamh nuair atá forbairt á pleanáil i 

gceantar tuaithe nó i gceantar uirbeach. Bíonn riachtanais an phobail mháguaird 

agus riachtanais an tí aonair araon le cur san áireamh. 

baile comaitéireachta commuter town  • lonnaíocht shaintógtha purpose-built settlement  
éagsúlacht chóiríochta varied accommodation  • máguaird nearby

Fíor 2.7  Lonnaíocht shaintógtha is ea Baile Adaim. Tá éagsúlacht chóiríochta agus seirbhísí ar fáil 
ann a fhreagraíonn do riachtanais gach cuid den bhaile.
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Chun an plean tithíochta is fearr agus is éifeachtaí 

don cheantar agus don fhorbróir araon a oibriú 

amach cuirtear trí ghné ar leith san áireamh; an 

chomharsanacht, an suíomh agus an foirgneamh 

aonair. Tá sé tábhachtach go ndéanfaí idirdhealú 

idir an fhorbairt uirbeach agus an fhorbairt 

tuaithe. Is iomaí difear atá idir na rudaí a bheadh 

oiriúnach iontu, agus, dá bhrí sin, déanfar an dá 

thimpeallacht a phlé go neamhspleách ar a chéile.

FORBAIRT UIRBEACH 
Is é atá i gceist leis an bhforbairt uirbeach ná cathracha agus bailte a mhúnlú sa 

chaoi go mbeidh siad tarraingteach mar ionaid oibre agus mar ionaid chónaithe. 

Cuireann pleanáil uirbeach mhaith spiorad an phobail chun tosaigh ar gach rud 

eile, beag beann ar mhéid na forbartha. Tuigtear gurb iad muintir na háite féin, 

seachas na foirgnimh, croí na forbartha.

Chuige sin, bíonn sé tábhachtach go mbeadh an pobal sásta leis an mbonneagar 

agus na seirbhísí riachtanacha atá curtha ar fáil dóibh; bóithre, scoileanna, siopaí, 

spásanna poiblí, spásanna páirceála agus a leithéidí. Bíonn dlús na forbartha ard 

i gceantar uirbeach, agus mar sin déantar na hionaid seirbhíse a lonnú i gcroílár 

an phobail. Má tá ceantair uirbeacha chun fás ar bhealach inbhuanaithe ní mór trí 

bhunriachtanas a chur san áireamh:

• Forbairt phobail: Ní hí an chóiríocht amháin atá mar sprioc ag an bhforbairt 

inbhuanaithe, ach pobail a thógáil. Ba chóir ionaid seirbhísí áitiúla a fhorbairt 

taobh istigh de na pobail sin.

• Forbairt eacnamaíoch: Gné an-tábhachtach den 

tírdhreach uirbeach is ea na deiseanna eacnamaíocha a 

bhíonn ann. Ní féidir forbairt fhónta a bheith ann gan 

aird a thabhairt ar shiopaí, monarchana, oifigí agus 

ionaid eacnamaíocha eile.

• An timpeallacht nádúrtha: Níor chóir go mbeadh 

drochthionchar ag an bhforbairt ar an timpeallacht 

mórthimpeall uirthi.

Baineann an phleanáil uirbeach leas as neart straitéisí 

nua maidir le spás a dhearadh. Ar na forbróirí agus 

na pleanálaithe a thiteann sé aird a thabhairt ar na 

cleachtais nár cuireadh i bhfeidhm i gceart san am atá 

thart agus díriú ar na bealaí ina bhféadfaí feabhas a chur 

orthu. Cuireann siad rompu timpeallacht thaitneamhach 

chónaithe a thógáil. Tá dhá rud ar leith a chuirtear san 

áireamh anois agus spásanna uirbeacha á ndearadh:

comharsanacht neighbourhood  • ionad seirbhísí áitiúil local service centre   
deis eacnamaíoch economic opportunity  • timpeallacht inmharthana viable natural environment

An chomharsanacht
An suíomh
An teach

Fíor 2.8  Ní mór gach gné den fhorbairt a scrúdú,  
ón gcomharsanacht go dtí an teach aonair.

Fíor 2.9  Bíonn an pobal, an geilleagar agus an  
timpeallacht fite fuaite ina chéile nuair a bhíonn  
forbairt á pleanáil.

Timpeallacht 
nádúrtha inmharthana

Forbairt 
eacnamaíoch

Timpeallacht 
shóisialta 
chothrom

Timpeallacht 
eacnamaíoch 
inbhuanaithe

Timpeallacht 
thógtha 

inchónaithe

Inbhuanaitheacht

Forbairt 
phobail
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Teorainn tuaithe
Ionad comharsanachta

Ceantair chónaithe

Lárionad ceantair

Tithíocht ard-dlúis, úsáid 
mheasctha, tionsclaíocht éadrom

Ionad siopadóireachta, pictiúrlann,
bialanna, ionad leighis

Scoileanna, páirceanna, siopaí, 
gnólachtaí agus busanna áitiúla

   Lárionad 
   ceantair

Bealach áitiúil

Bealach ceantair

Stáisiún traenach

Bealach náisiúnta traenach

10 nóim

  5 nóim

Fad siúil

• Prionsabail nua-aimseartha maidir leis an dearadh uirbeach

• Rannpháirtíocht an phobail.

PRIONSABAIL NUA-AIMSEARTHA MAIDIR LEIS 
AN DEARADH UIRBEACH
Is réimse an-leathan é an dearadh uirbeach. Tá sé mar thosaíocht ag na pleanálaithe 

uirbeacha pobail inbhuanaithe a chruthú. Chuige sin caithfidh go mbeadh teacht 

ag daoine ar áiseanna agus go mbeadh córas maith iompair phoiblí in aice láimhe. 

Ina theannta sin, ba cheart go mbeifí ábalta siúl chuig seirbhísí laethúla: siopaí, 

scoileanna agus oifigí, mar shampla. Cuireann sé leis an gcaighdeán maireachtála 

sa cheantar má leagtar na sráideanna amach go tuisceanach agus má chuirtear 

spásanna poiblí taitneamhacha ar fáil.

Tá samhail den fhorbairt uirbeach le feiceáil i bhFíor 2.10. Sa léaráid sin cruinnítear 

comharsanachtaí cónaithe ina mbraislí timpeall ar ionaid seirbhísí áitiúla. Bíonn 

gnáthriachtanais an tsaoil; siopaí, ionaid cúraim leanaí, busanna, etc., ar fáil sna 

hionaid sin. Tá nasc idir na comharsanachtaí ar fad agus níl siad ach 10 nó 15 

nóiméad óna chéile de shiúl na gcos. Má bhíonn stadanna ann le haghaidh córas 

iompair phoiblí ní bheidh an gá céanna ag daoine le carranna.

Ba cheart go mbeadh ceangal idir na comharsanachtaí cónaithe agus 

lárionad an cheantair chomh maith. Is ansin a bhíonn na seirbhísí móra 

lonnaithe; ionaid siopadóireachta, clinicí leighis, bialanna, pictiúrlanna nó 

amharclanna agus a leithéidí. Bíonn cóiríocht ard-dlúis sa lárcheantar freisin 

ionchur input  • an dearadh uirbeach urban design  • rannpháirtíocht participation   
pobal inbhuanaithe sustainable community  • braisle cluster  • cúram leanaí childcare   

ceantar cónaithe residential area

Fíor 2.10  Tarraingíonn an phleanáil uirbeach nua-aimseartha comharsanachtaí le chéile ina mbraislí.
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agus is ann a bhíonn teacht ar an gcóras iompair phoiblí náisiúnta agus réigiúnach. 

B’fhéidir go mbeadh tionsclaíocht éadrom lonnaithe ar imeall an cheantair sin. 

Is é an bhunaidhm atá leis an dearadh uirbeach ná timpeallacht inbhuanaithe 

a chruthú ina mbeidh daoine ábalta maireachtáil agus oibriú agus tráchtáil a 

dhéanamh. Bíonn de thoradh ar an dea-phleanáil freisin gur féidir carachtar áite 

a chaomhnú trí mhacallaí a bhaint as an stair áitiúil agus nasc a chruthú idir an 

t-am atá thart agus an todhchaí. Ní mór do phleanálaithe smaoineamh ar go leor 

rudaí eile; leagan amach na sráideanna, suíomhanna na gceantar tionsclaíochta 

agus miondíolaíochta, spásanna do sheirbhísí, spásanna poiblí, an oidhreacht 

áitiúil, áiseanna agus córas iompair phoiblí. Chomh maith leis sin, is gá tírdhreach 

an cheantair agus gnéithe fisiciúla eile dá leithéid a d’fhéadfadh bac a chur ar an 

bhforbairt a chur san áireamh. 

Seo a leanas cuid de na rudaí is tábhachtaí is gá don phleanálaí a chur san áireamh.

LEAGAN AMACH NA 
SRÁIDEANNA
Is dlúthchuid de charachtar an cheantair uirbigh é leagan 

amach na sráideanna agus línte na bhfoirgneamh. An 

struchtúr uirbeach a thugtar air sin. Léirítear meas ar 

charachtar stairiúil an cheantair má bhíonn forbairt 

nua dílis do phatrúin (Fíor 2.11) agus do leithead na 

sráideanna máguaird. An nasc sin a chruthaítear leis an 

seanstruchtúr uirbeach, tá tábhacht ar leith leis mar go 

bhfágann sé blas áitiúil ar an bhforbairt nua.

Níor ghá go mbeadh an fhorbairt nua ina macasamhail 

den tseanfhorbairt. B’fhearr na buntréithe sin a chothaigh 

an inbhuanaitheacht sa tseanfhorbairt a aithint ar dtús 

agus béim a leagan orthu arís san obair nua.

AGHAIDH NA SRÁIDE
Ba chóir go n-oirfeadh aon fhorbairt nua do charachtar na timpeallachta tógtha 

mar atá agus do na féidearthachtaí forbartha atá ann. Ba chóir traidisiúin agus 

stíleanna na comharsanachta a chaomhnú. Sampla de sin is ea an tsráid atá léirithe 

i bhFíor 2.12.

Cruthaíonn an leanúnachas in aghaidh na bhfoirgneamh ‘éadanas gníomhach’ ar an 

tsráid. Cuimsíonn éadanas gníomhach na tréithe sin de shráideanna agus de spásanna 

oscailte a chothaíonn an bheocht sa cheantar, sa chaoi go mothaíonn daoine go 

bhfuil sé sábháilte agus fáilteach. I measc na dtréithe sin, áirítear suíomh agus 

cóiríocht ard-dlúis high density accommodation  • córas iompair poiblí public transport system 
miondíolaíocht retail  • tírdhreach topography  • aghaidh na sráide street facade   

éadanas frontage

Fíor 2.11  Léirítear meas ar phatrún na sráide  
nuair a dhéantar iarracht na foirgnimh a 
choinneáil thart ar an méid chéanna.
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 22m 

Sciathadh ag 
leibhéal na súl

miondearadh na bhfuinneog, 

stíl na hoibre plástair, 

dathanna na bhfoirgneamh, 

agus na comharthaí sráide. 

Mar thoradh air sin, bíonn 

aghaidh na bhfoirgneamh 

níos suimiúla do na coisithe 

ag dul thar bráid, rud a 

chuireann le beocht na 

háite. Ní bhíonn aghaidh 

lom leamh tarraingteach don 

duine a bheadh ag gabháil 

thar bráid. Tugtar ‘éadanas 

neamhghníomhach’ ar a 

leithéid sin.

CÚIRTEALÁISTE
Bíonn dlús ard tithíochta de dhíth i gceantair uirbeacha ach, ag an am céanna, tá sé 

riachtanach go mbeadh príobháideachas éigin ag daoine. Cúirtealáiste a thugtar 

ar an talamh díreach timpeall ar fhoirgneamh. Cuimsíonn an cúirtealáiste na 

foirgnimh agus na struchtúir thánaisteacha ar an suíomh; garáistí agus bothanna, 

etc. Cuimsíonn sé crainn, sconsaí agus fálta freisin, mar atá le feiceáil i bhFíor 2.13. Ní 

mór an cúirtealáiste a chur san áireamh sa phleanáil 

uirbeach chun príobháideachas áirithe a thabhairt 

do gach sealbhóir tí.

Tógtar áiteanna cónaithe an-chóngarach dá chéile 

i mbailte agus i gcathracha. Fágann sé sin go bhfuil 

an baol ann go mbeadh radharc ó gach teach ar 

na tithe atá timpeall air. Mar sin, ar mhaithe le 

príobháideachas, moltar spás de 22 m ar a laghad 

a fhágáil idir tithe a sheasann cúl le cúl a chéile. 

Chomh maith leis sin, ba chóir go mbeadh bac éigin 

ar an radharc os cionn leibhéal na súl ar theorainn 

an dá shuíomh (Fíor 2.14).

obair phlástair plasterwork  • comharthaíocht signage  • coisí pedestrian    
ag dul thar bráid passing by  • cúirtealáiste curtilage  • príobháideachas privacy  • sconsa fence   

bac radhairc visual obstruction  • sciathadh screening  • leibhéal na súl eye line

Fíor 2.12  Tá leanúnachas ag baint le haghaidh na sráide 
anseo; tá teacht ar pháirceáil ar cúl faoin stua.

Fíor 2.13  An cúirtealáiste thart 
timpeall ar na tithe.

Fíor 2.14  Fágtar fad áirithe idir 
na tithe agus cuirtear bac éigin ar 
an radharc eatarthu ar mhaithe le 
príobháideachas.
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páirceáil chomhroinnte communal parking  • páirceáil chúirtealáiste in-curtilage parking   
páirceáil eas-sráide off-street parking  • An Ceantar Cónaithe Home Zone  • luasteorainn  

speed control  • beart moillithe tráchta traffic calming measure  • trasrian crossing

Páirceáil chúirtealáiste

Páirceáil chomhroinnte

Meascán den pháirceáil chúirtealáiste 
agus an pháirceáil chomhroinnte

Páirceáil chúirtealáiste

Páirceáil chomhroinnte

Meascán den pháirceáil chúirtealáiste 
agus an pháirceáil chomhroinnte

Páirceáil chúirtealáiste

Páirceáil chomhroinnte

Meascán den pháirceáil chúirtealáiste 
agus an pháirceáil chomhroinnte

PÁIRCEÁIL
Is bunriachtanas é spás páirceála i gceantar cónaithe 

uirbeach anois. Braitheann cineál na páirceála go mór ar 

dhlús na cóiríochta. D’fhéadfadh páirceáil chomhroinnte 

a bheith níos oiriúnaí i gceantar ard-dlúis nó páirceáil 

chúirtealáiste i gceantar ina bhfuil dlús íseal daonra ann. 

Mar chomhréiteach, is féidir an dá rud a cheadú agus 

páirceáil sráide a mheascadh le páirceáil eas-sráide. Tá an dá 

fhéidearthacht le feiceáil i bhFíor 2.15.

AN CEANTAR CÓNAITHE
Coincheap pleanála atá go mór i réim sa Ríocht Aontaithe is ea an Ceantar Cónaithe. 

Tá cuid mhór de smaointeoireacht nua na linne seo maidir le forbairt chónaithe 

inbhuanaithe i gceantair uirbeacha fite le chéile i gcoincheap an Cheantair 

Chónaithe. Is ar an gcoincheap sin a bhunaíonn na húdaráis phleanála in Éirinn 

go leor de na prionsabail forbartha a úsáideann siadsan. Féachann an Ceantar 

Cónaithe le braislí d’ionaid chónaithe mheasctha a chruthú laistigh d’fhorbairtí 

ar mhaithe le spiorad pobail a thógáil iontu. Mar a léirítear i bhFíor 2.16, cuireann 

pleanáil de réir stíl an Cheantair Chónaithe rudaí áirithe chun cinn:

• Cóiríocht mheasctha atá oiriúnach do dhaoine éagsúla – teaghlaigh, daoine 

aonair, seandaoine, etc. (scáthú liath agus dearg sa léaráid).

• Béim ar spásanna oscailte poiblí a mbíonn radharc ag daoine orthu ó aghaidh 

na dtithe.

• Luasteorainn sna réimsí cónaithe (buí san íomhá), rud a chuireann le 

suaimhneas na sráideanna.

Bíonn spás páirceála ar fáil do mhuintir na háite amuigh ar an tsráid nó is féidir 

páirceáil le chéile ag ionaid chomónta ar mhaithe le slándáil, mar a fheictear i 

bhFíor 2.17.

Moltar bearta moillithe tráchta a chur i bhfeidhm chun timpeallacht shuaimhneach 

a chothú. I measc na mbearta sin tá; cosáin leathana, rampaí moillithe, trasrianta 

coisithe, agus cúinní cúnga chun nach féidir tiomáint faoi luas.

Fíor 2.15  Is féidir an 
pháirceáil a leagan amach 
ar bhealaí éagsúla.

Meascán den pháirceáil chúirtealáiste 
agus den pháirceáil chomhroinnte

Páirceáil chomhroinnte

Páirceáil chúirtealáiste
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Fálta beaga

Brící níos gile ar an gcosán

Spásanna páirceála

Fálta beaga

Spásanna páirceála

limistéar luasteorann reduced speed zone  • faiche green area   
cóiríocht mheasctha mixed accommodation

Cóiríocht mheasctha 
in áit amháin

Áit súgartha os comhair
na dtithe mórthimpeall

Limistéir 
luasteorann

Limistéir 
luasteorann

Limistéir 
luasteorann

Measctar an scéim nua 
leis na seanfhoirgnimh

Cóiríocht mheasctha

Limistéir chónaithe
(luas íseal)

Spásanna páirceála

Faichí

Fíor 2.16  Plean do 
chóiríocht mheasctha 
in aice le spásanna 
oscailte poiblí.

Fíor 2.17  Braislí beaga de chóiríocht mheasctha sa chomharsanacht.
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Bearna in aghaidh na sráide

An pháirceáil le feiceáil ón mbóthar

Patrún na sráide mar atá Níl stíl an tí ag teacht le tithe eile na sráide

An teach suite siar ón mbóthar

Cóiríocht ard-dlúis oiriúnach 
do cheantar uirbeach

An pháirceáil as radharc  
ón mbóthar

Coinnítear líne na sráide slán

Is féidir na sráideanna a leagan amach ar shlí a mhoilleoidh an trácht síos.

Tiomáinfidh daoine níos moille ach an bóthar a bheith cúng agus cuar a bheith ann 

(Fíor 2.19). Chomh maith leis sin, fágann a leithéid cuma níos tarraingtí ar an tsráid.

Ní mór an tírdhreach uirbeach atá ann cheana a chur san áireamh i bplean forbartha 

uirbeach ar bith. Baineann tábhacht ar leith leis sin nuair is cóiríocht aonuaire atá i 

gceist. Caithfidh an foirgneamh nua a bheith ag teacht leis na cinn eile sa cheantar 

nó ar an tsráid. Tugann Fíor 2.20 léargas ar dhá chur chuige éagsúla sa chás sin.

RANNPHÁIRTÍOCHT AN PHOBAIL ÁITIÚIL
Leagann pleanálaithe uirbeacha amach na polasaithe agus na pleananna forbartha, 

ar ndóigh. Ach roimhe sin téann siad i gcomhairle leis an bpobal áitiúil mar is é an 

pobal sin a mhairfidh sa cheantar nuair a bheidh an fhorbairt i gcrích. 

uchtóg mhoillithe speed bump  • sráid chuar curved street  • rannpháirtíocht participation  

Fíor 2.18  Uchtóga moillithe 
chun an trácht a mhoilliú.

Fíor 2.19  Moillíonn sráideanna cuara an trácht agus 
cuireann siad le cuma na háite.

Fíor 2.20  Teach a tógadh ar stíl na mbruachbhailte lonnaithe i gceantar uirbeach, i gcodarsnacht le stíl tógála atá 
níos oiriúnaí don suíomh.
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Ach pleanáil cheart uirbeach a dhéanamh beidh toradh fónta ar an 

bhforbairt. Ach nuair a chuirtear mianta an phobail don cheantar 

san áireamh i bplean forbartha nó i bplean athnuachana ar bith 

bíonn toradh níos dearfaí fós ar an obair. Is minic a bhíonn léargas 

ar leith ag muintir na háite ar na deacrachtaí laethúla a bheadh le 

sárú ag forbairt nua mar go bhfuil seantaithí acu ar an gceantar. 

SRAOILLEÁIL UIRBEACH
Sraoilleáil uirbeach a thugtar ar an bhforbairt neamhshrianta a 

tharlaíonn i mbailte nó i gcathracha, agus tá sí ar cheann de na 

dúshláin is mó a bhíonn le sárú san fhorbairt uirbeach trí chéile. 

Is bac mór í an tsraoilleáil uirbeach ar an bhfás inbhuanaithe mar 

tarlaíonn sí beag beann ar na seirbhísí agus ar an infreastruchtúr 

áitiúil. Tógtar lonnaíochtaí gan ionaid áitiúla seirbhísí i ngiorracht 

dóibh agus fágtar daoine ag brath go mór ar a gcarranna féin 

chun taisteal chuig siopaí agus seirbhísí eile. Bíonn cuid mhaith 

den talamh i seilbh phríobháideach i gceantair ina dtarlaíonn  

forbairt den chineál sin agus ní bhíonn ach beagán spáis ar fáil 

ar mhaithe le himeachtaí pobail agus a leithéidí. Bíonn dlús na 

tithíochta ró-íseal chun bonn ceart a leagan faoi chóras iompair 

poiblí agus is mó fós a bhraitheann na daoine ar a gcuid carranna, 

dá réir.

Is minic ionad siopadóireachta nó páirc mhiondíola a bheith 

ar imeall baile nó cathrach. Nuair a bhíonn ionad mar sin ar 

imeall baile titeann líon na gcustaiméirí i lár an bhaile. Bíonn sé  

an-deacair teacht ar na hionaid sin gan carr a úsáid. Téann a 

leithéid sin glan i gcoinne spriocanna na pleanála uirbí, agus is 

fadhb í ar fud na tíre.

Is féidir an tsraoilleáil uirbeach a mhaolú go mór ach pleanáil níos 

fearr a dhéanamh. Toradh eile a bheadh ar an bpleanáil sin ná 

timpeallacht uirbeach níos fearr a chruthú don phobal.

FORBAIRT TUAITHE
Forbairt tuaithe ar bith a bheartaítear ba cheart go mbeadh sé inbhuanaithe agus 

go léireodh sé tuiscint do thraidisiúin an cheantair agus na hábhair thógála a 

úsáidtear ann. Murab ionann agus an fhorbairt uirbeach, baineann dlús íseal leis 

plean athnuachana regeneration plan  • sraoilleáil uirbeach urban sprawl  • áras cónaithe residence  
neamhshrianta uncontrolled  • seilbh ownership/possession  • páirc mhiondíola retail park   

bloc árasán ilstórach multi-storey apartment block  • olldlús cónaithe gross residential density

Fíor 2.21  Dlús uirbeach agus tuaithe: Léirítear anseo líon na n-áras cónaithe ar 
gach heicteár. Is ionann dlús sa chás seo agus líon na n-aonad cónaithe atá le 
fáil sa cheantar. Bíonn ard-dlús cónaithe i lár na cathrach, mar aon le foirgnimh 
arda, bloic árasán ilstóracha, etc. Laghdaíonn an dlús de réir mar a dhruidtear 
amach ó lár na cathrach trí na bruachbhailte agus amach faoin tuath.
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an bhforbairt tuaithe, mar sin níor chóir go mbeadh tionchar díobhálach ag an 

bhforbairt ar an tírdhreach.

Bíonn patrúin éagsúla lonnaíochta le sonrú faoin tuath. Cé go mbíonn cuma 

scaipthe neamhphleanáilte orthu uaireanta, déantar lonnaíochtaí na tuaithe a 

rangú de réir tréithe áirithe.

Lonnaíocht thipiciúil tuaithe in Éirinn is ea an sráidbhaile – braisle tithe agus iad 

cruinnithe timpeall ar sheirbhísí áitiúla, séipéal nó siopaí, b’fhéidir. Lonnaíocht 

nódach a thugtar ar a leithéid (Fíor 2:22).

Nuair atá forbairt sa bhreis beartaithe timpeall ar lonnaíocht nódach is é a mholtar 

sna polasaithe pleanála go gcuirfí leis an mbraisle tithe atá ann cheana féin. Moltar 

gan tógáil idir na braislí ar mhaithe le patrún nádúrtha na lonnaíochta a choimeád. 

Má líontar na bearnaí idir na braislí i gceantar tuaithe déantar an lonnaíocht a 

shíneadh amach, rud a chuireann brú ar na seirbhísí. Tá sé sin le feiceáil i bhFíor 

2.23.

Cineál eile forbartha is ea an fhorbairt ribíneach nó líneach (Fíor 2.24). I gcás 

lonnaíocht den chineál sin baintear úsáid as an mbóthar féin chun teacht ar 

sheirbhísí. Dá réir sin, bíonn sé lonnaithe feadh an bhealaigh mhóir sa cheantar, 

de ghnáth.

lonnaíocht nódach nodal settlement  • forbairt ribíneach nó líneach ribbon or linear development

Fíor 2.22  Tugtar lonnaíocht nódach ar 
bhailiúchán tithe a bhíonn le fáil san áit a 
dtagann bóithre móra le chéile go minic.

Fíor 2.23  Ní suíomh maith tógála é an láithreán 
dearg. Nuair a thógtar teach idir dhá lonnaíocht 
ceanglaíonn sé le chéile iad.

Fíor 2.24  Feictear forbairt ribíneach nó 
líneach go minic. Ní mholtar a leithéid anois 
mar go gcuireann sí brú mór ar na seirbhísí 
áitiúla.

Fíor 2.25  Tugtar lonnaíocht scaipthe ar leagan 
amach randamach foirgneamh i gceantar. 
Foirgnimh feirme a bhíonn i gceist de ghnáth.
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Moltar anois nach mbeadh níos mó ná cúig theach sínte amach thar 250 m ar 

thaobh amháin den bhóthar i bhforbairt den chineál sin. Tá cúiseanna éagsúla leis 

sin:

• Scaiptear na tithe amach ina slabhra cois bóthair

• Fágann sé tionchar uirbeach ar thírdhreach na tuaithe

• Cruthaíonn sé iliomad bealaí isteach agus amach ar bhóithre tuaithe – rud 

atá contúirteach

• Fágann sé feirmeacha talamhiata gan rochtain éasca acu ar an mbóthar

• Cruthaíonn sé bac ar an radharc

• Scriostar fálta nádúrtha sceach, ballaí agus díoga dá bharr.

An patrún forbartha deiridh is ea an patrún scaipthe lonnaíochta (Fíor 2.25). 

Meascán randamach foirgneamh a bhíonn ina leithéid agus an chuma orthu go 

bhfuil siad scaipthe ar fud an cheantair. Is minic a fhásann leagan amach mar sin 

as talamh a roinnt ina fheirmeacha ar leith, nó ina ranna feirme ar leith. Meascán 

d’fhoirgnimh chónaithe agus d’fhoirgnimh thalmhaíochta a bhíonn i gceist go 

minic.

Nuair a roghnaítear suíomh tuaithe le tógáil ann is iondúil gur forbairt bheag a 

bhíonn i gceist. Bíonn dlús íseal lonnaíochta ann faoin tuath agus dá réir sin bíonn 

béim ar leith ar mhéid na forbartha nuair a lorgaítear cead pleanála i gceantar 

tuaithe.

TÍRDHREACH NA TUAITHE
Tá sé riachtanach go léirítear meas ar thopagrafaíocht na talún féin i gcás forbairt 

tuaithe. Níor chóir an iomarca tochailte a dhéanamh ar an suíomh ná mionchóiriú 

a dhéanamh air mar cuireann sé sin isteach ar an timpeallacht nádúrtha. Ní mór 

leas ceart a bhaint as an scáth agus as an bhfoscadh nádúrtha atá ar fáil. Pléifear 

an cheist sin go mion sa chéad chaibidil eile. 

Tá treoirlínte pleanála ar leith ag baint le tógáil faoin tuath. Cuirtear ar fáil iad 

chun cuidiú leis an bhforbróir an foirgneamh nua a neadú isteach sa tírdhreach go 

tuisceanach. I measc na dtreoirlínte sin, áirítear:

• An tírdhreach a léamh

• Gnéithe den suíomh mar atá a chaomhnú

• Cruth agus dearadh na forbartha

• Dearadh éiceolaíoch agus treoshuíomh an fhoirgnimh

• Teorainneacha bóthair agus rochtain ar an suíomh.

An Tírdhreach a Léamh
Ní mór an tírdhreach a chur san áireamh nuair a bheartaítear forbairt nua a thógáil 

faoin tuath. Níor chóir go gcuirfeadh foirgneamh nua isteach ar an tírdhreach, 

ach níor chóir an foirgneamh a cheilt ach an oiread. Is gá nasc a chruthú idir an 

fhorbairt agus an tírdhreach ina timpeall. Níor chóir go mbeadh an-chuid tochailte 

le déanamh ná an t-uafás ábhar le haistriú. Is gá aird a thabhairt ar luí na talún 

talamhiata landlocked  • fál nádúrtha sceach natural hedgerow  • topagrafaíocht topography    
tochailt excavation  • mionchóiriú prettifying  • foscadh shelter  • dearadh éiceolaíoch  

ecological design  • treoshuíomh orientation  • luí na talún lie of the land
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ar an suíomh, agus ba chóir iarracht a dhéanamh 

comhrian na tíre a choinneáil mar a bhí, oiread 

agus is féidir. Léiríonn Fíor 2.26 conas is féidir é sin 

a dhéanamh.

Ba chóir na patrúin lonnaíochta sa cheantar timpeall 

ar an suíomh a chur san áireamh freisin, mar aon le 

stíl agus scála na bhfoirgneamh eile sa cheantar. 

Ní mór aird a thabhairt ar ghnéithe de thírdhreach 

an tsuímh atá ann cheana féin chomh maith, 

seanbhallaí, na patrúin phlandaithe agus an 

foscadh ón aimsir. Tá léiriú le fáil i bhFíor 2.27 ar 

conas an tírdhreach nádúrtha a úsáid chun foscadh 

a thabhairt don fhoirgneamh nua.

Gnéithe den Suíomh mar atá a Chaomhnú
Níor chóir go mbeadh an chuma ar an 

bhfoirgneamh nua gur aistríodh lom isteach ón 

gcathair é go dtí an suíomh nua. Féach Fíor 2.28.

Nuair is féidir, ba chóir iarracht a dhéanamh 

gnéithe tírdhreacha an tsuímh a chaomhnú. 

Uaireanta ní bhíonn plásóga agus fálta 

mionsaothraithe bearrtha, sconsaí teorann, ná 

nósanna  garraíodóireachta eile atá coitianta 

sa chathair oiriúnach faoin tuath. Chun an 

foirgneamh a neadú isteach i gceart leis an 

tírdhreach ní mór dhá theorainn nádúrtha 

bhunaidh, ar a laghad, a chaomhnú. Ba chóir 

fálta sceach lánfhásta, ballaí cloiche, etc. a 

choinneáil mar nasc leis an tírdhreach. Níor chóir 

don fhoirgneamh an spéirlíne a bhriseadh (ná 

líne an uisce, má tá a leithéid ann) mar go gcuirfí 

inlíonadh infill  • comhrian na tíre contour of the land  • fás seanbhunaithe existing planting  
cabhsán tarramhacadaim tarmac drive  • plásóg mhionchóirithe manicured lawn   
sconsa fence • fál sceach hedgerow  • spéirlíne skyline  • líne an uisce waterline

An iomarca tochailte 

An iomarca inlíonta 
déanta ar an láithreán

Dearadh  
an fhoirgnimh 
in oiriúint do
chomhrian na tíre

Líne an fhoirgnimh 
in oiriúint do 

chomhrian 
na tíre

déanta ar an láithreán

Fíor 2.26  Léirítear meas ar an tuath nuair a thógtar 
foirgneamh in oiriúint don tírdhreach.

Fíor 2.27  An foscadh nádúrtha mar chosaint ar an 
aimsir – caomhnaíonn sé sin líne radhairc na tuaithe.

Suíomh lom  
neamhfhorbartha

Plandú nua mar 
fhoscadh

Leas as fás 
seanbhunaithe

Fíor 2.28  Teach agus timpeallacht ar stíl na 
mbruachbhailte aistrithe faoin tuath.

Speiceas 
neamhdhúchasach

Teach mór maorga

Sconsa adhmaid Cabhsán 
tarramhacadaim

Plásóg mhionchóirithe 
agus ciumhais léi



37

CA
IBID

IL 2
AN FHORBAIRT AGUS AN PHLEANÁIL

isteach ar an radharc. Is fusa an foirgneamh a neadú go nádúrtha sa timpeallacht 

má chuirtear crainn agus toir dhúchasacha thart ar an láithreán. Tabharfaidh siad 

foscadh breise ar an ngaoth chomh maith.

I gceantar mór feirmeoireachta b’fhéidir go mbeadh seanfhoirgnimh fós ina 

seasamh a d’fhéadfaí a chur in oiriúint do shaol an lae inniu. Is féidir an taobh 

amuigh d’fhoirgneamh dúchasach a chaomhnú agus an sean agus an nua a phósadh  

gan aon ghá le foirgneamh nua a thógáil.

Cruth agus Dearadh na Forbartha
Is gá a bheith cáiréiseach agus an fhorbairt á pleanáil mar fágann foirgneamh rian 

buan nó fadtéarmach ar an tírdhreach. Is fearr leagan amach simplí neamhchasta 

a úsáid mar gur fusa foirgneamh dá leithéid a neadú isteach sa timpeallacht. Ba 

chóir go luífeadh línte an fhoirgnimh isteach le dreach nádúrtha na tíre seachas 

dul in iomaíocht leis. 

Ba chóir ábhar tógála áitiúil a úsáid más féidir, i.e. cloch agus fásra ón gceantar, mar 

go gcothaíonn a leithéid nasc idir an foirgneamh agus an tírdhreach. Smaoineamh 

maith é rogha teoranta ábhar a úsáid chomh maith. Má dhéantar sin, ní baol go 

rachaidh an maisiú thar fóir san fhoirgneamh críochnaithe.

Nuair a roghnaíonn an forbróir stíl tógála chomhaimseartha, ba chóir go mbeadh 

tionchar ag tithe dúchasacha an cheantair uirthi. Má dhéanann sé é sin ní bheidh 

an teach as alt sa cheantar, cé gur stíl tógála chomhaimseartha a bheidh i gceist 

fós.

Teach láidir simplí is fearr le haghaidh tírdhreach na tuaithe.

Dearadh Éiceolaíoch agus Treoshuíomh na Forbartha
Caithfidh an forbróir treo na gaoithe, cuairt na gréine, dearadh éighníomhach 

grianfhuinnimh, foscadh agus plandú a chur san áireamh agus foirgneamh nua á 

thógáil. Déanfar mionphlé ar na gnéithe sin sa chéad chaibidil eile.

Teorainneacha Bóthair agus Rochtain ar an Suíomh
Ní mór an bealach isteach go dtí suíomh a bheith simplí agus neamhfheiceálach chun 

é a fhí isteach sa tírdhreach. Moltar geataí faoi aláram, ballaí arda agus ailtireacht 

mhaisiúil a sheachaint mar go mbaineann siad den timpeallacht nádúrtha.

Uaireanta ní bhíonn cuma ródheas ar chabhsán tarramhacadaim ar theach faoin 

tuath. Fágann sceall nó gairbhéal cuma i bhfad níos nádúrtha ar an suíomh. 

Ba chóir go mbeadh teorainn an tsuímh ar thaobh an bhóthair ag teacht leis an 

teorainn leanúnach atá ann cheana féin. Níor cheart go dtarraingeodh sé aird agus 

duine ag féachaint ar an suíomh ón mbóthar.

fásra vegetation  • stíl chomhaimseartha contemporary style  
cuairt na gréine path of the sun  • dearadh éighníomhach grianfhuinnimh passive solar design 

neamhfheiceálach discreet  • sceall shale  • gairbhéal gravel 
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AGHAIDH AN TÍ
Baineann tábhacht ar leith le haghaidh an tí, is cuma an teach a bheith faoin tuath 

nó i gcathair. Is fearr cruthanna simplí a úsáid agus go mbeadh comhréir ag baint 

leo. Moltar gné ar bith atá róchasta a sheachaint. Léirítear na difríochtaí stíle atá i 

gceist i bhFíor 2.29 agus 2.30 thíos.

GNÉITHE STÍLE IS FEARR A SHEACHAINT
• Maisiú agus obair chloiche atá thar fóir 

• Díon gabhail éadain ísealchlaonta 

• Díon starrach ísealchlaonta

• Fuinneoga móra dormánta

• Simléar ar chlaon an dín

• Doras tosaigh mór maisiúil

• Báfhuinneoga feiceálacha starracha

• Fuinneoga atá comhréidh le dreach an tí agus a bhfuil an iliomad pánaí 

iontu.

• Mionghnéithe timpeall ar na fuinneoga gan a bheith ag teacht lena chéile

• Na fuinneoga gan a bheith ag teacht lena chéile, béim chothrománach orthu 

agus meascra mionghnéithe timpeall orthu

• Garáiste mór a tharraingíonn an tsúil agus atá déanta as ábhar saorga

• Cúinní áirithe a bheith maisithe.

comhréir proportion  • sceimheal starrach projecting eaves  • clár binne bargeboard   
tarr-bhosca box soffit  • comhghlasáilte interlocking  • póirseáid portico  • báfhuinneog  
bay window  • díon gabhal éadain hipped roof  • fuinneog dhormánta dormer window

Sceimheal starrach, clár
binne nua-aimseartha agus 

Obair chloiche agus 
maisiúcháin

Tíleanna coincréite comhghlasáilte

Balcóin starrach Fuinneoga le comhlaí agus 

Báfhuinneoga
Díon cothrom ar 

Póirseáid bhréag-Sheoirseach 

Doirse dúbailte 
d’ábhar saorga 

tarr-bhosca mar mhionghnéithe béim chothrománach orthu

ar an ngaráiste

aon tógáil bhreise

Fíor 2.29  Aghaidh tí atá rómhaisithe.
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GNÉITHE STÍLE ATÁ INMHOLTA
• Díon leanúnach claonta

• Sceimheal lom simplí

• Na simléir comhréidh leis na beanna

• Béim cheartingearach ar na fuinneoga, le colbha agus leac plástair ag dul leo

• Póirse agus doras simplí

• Comhréir a bheith ag baint le leagan amach na ndoirse agus na bhfuinneog.

• Gnéithe breise (garáiste/seomra oibre) tánaisteacha atá ag teacht le stíl an tí.

pointe fócais focus point  • claon comhréireach consistent pitch  • sleá na binne (roof) verge   
aolmhar lime-rich  • féith climber  • binn gable  • béim cheartingearach vertical emphasis  

claonta pitched  • comhréidh le flush with  • colbha surround  • leac sill 

Géilleann an tógáil bhreise do 

Fuinneoga thuas staighre

Doirse singile d’ábhar 
nádúrtha ar an ngaráiste 

Simléar traidisiúnta agus 
pota terracotta air

Úsáid bainte as beanna chun pointí fócais agus cúinní a chruthú

Dearadh simplí timpeall ar na fuinneoga

Rindreáil phéinteáilte aolmhar

Claon comhréireach ar an díon 
sclátaí agus sleá na binne

Póirse simplí agus doras oiriúnach ann
Comhréir mhaith agus béim

Séimhíonn 
féitheacha  
agus toir cuma
an fhoirgnimh

díreach faoin sceimheal

stíl an phríomhstruchtúir

cheartingearach ar na fuinneoga

Fíor 2.30  Aghaidh tí a bhfuil comhréir thomhaiste oiriúnach le sonrú ina dearadh.

GNÍOMHAÍOCHT:
Déan anailís ar fhorbairt a rinneadh i do cheantar féin. Bain úsáid as an eolas 

sa rannóg thuas faoin bhForbairt Uirbeach nó faoin bhForbairt Tuaithe agus 

scríobh síos na mórghnéithe a bhí le cur san áireamh ag an bhforbróir nuair a 

bhí an tionscadal tógála sin á phleanáil aige.

Pioc roinnt de bhunghnéithe na forbartha sin a chuireann le carachtar na háite 

agus roinnt a bhaineann de charachtar na háite.
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CEAD PLEANÁLA
Tá an próiseas pleanála leagtha amach sna hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt. 

Coinníonn an córas sin smacht ar chúrsaí forbartha agus cuidíonn sé leis an rialtas 

cúrsaí forbartha i gceantar ar bith a thuar agus a riar. Nuair a bhíonn seirbhísí le cur 

ar fáil sa cheantar is é an córas pleanála an chéad chéim sa phróiseas. Mar a luadh 

cheana, leagann Plean Forbartha an Cheantair treoirlínte amach maidir le tógáil in 

áit ar leith. Meastar gach iarratas pleanála de réir an phlean sin. Cinntíonn sé sin 

go mbeidh cúrsaí tógála tríd an réigiún uile de réir a chéile agus gur féidir smacht 

áirithe a choinneáil orthu. Tá gá ag lucht pleanála le smacht dá leithéid chun an 

leibhéal cuí seirbhísí a chur ar fáil sa cheantar.

Bíonn sé riachtanach cead pleanála a fháil nuair a bhíonn tionscadal mór tógála ar 

na bacáin. Is é an t-údarás áitiúil a thugann cead pleanála.

Is gá cead pleanála a fháil ar go leor cúiseanna:

• Is riachtanas dlí é

• Cuireann sé an pobal ar an eolas faoin bhforbairt

• Is bac é ar fhorbairt ar bith nach mbeadh sábháilte

• Caithfidh an chomhairle áitiúil a bheith ar an eolas faoi fhorbairt ar bith sa 

cheantar

• Cinntíonn sé go mbíonn gach foirgneamh nua ag teacht le Plean Forbartha 

Ceantair na comhairle áitiúla

• Rialálann sé an obair thógála nua go léir sa cheantar

• Leagann sé srianta ar airde, cruth, dearadh agus suíomh na bhfoirgneamh.

Is é is feidhm leis an gcead pleanála:

• Dearadh níos fearr a chinntiú ar son an phobail uile

• Traidisiún an cheantair a chaomhnú

• Modhanna agus stíleanna tógála Éireannacha a chur chun cinn.

B’fhéidir go bhfaigheadh teach ar leith cead pleanála i gceantar amháin, ach go 

ndiúltófaí don teach céanna i gceantar eile mar gheall ar choinníollacha áitiúla 

éagsúla.

CINEÁLACHA CEAD PLEANÁLA 
Tá ceithre chineál cead pleanála in Éirinn.

1. Lánchead pleanála. Is é seo an cead pleanála is coitianta. Má thugtar 

lánchead pleanála is féidir le duine nó comhlacht forbairt nua a thógáil nó 

seanfhoirgneamh a atógáil de réir na bpleananna agus na sonraíochtaí a 

cuireadh faoi bhráid an údaráis áitiúil san iarratas. Cead atá ann tabhairt faoin 

tógáil, de réir na gcoinníollacha atá leagtha síos ag an údarás.

2. Cead Imlíneach. Deimhniú is ea an cead imlíneach gur dócha go mbeidh an 

t-údarás áitiúil sásta cead a thabhairt chun suíomh ar leith a fhorbairt. Ní 

dhéantar scrúdú beacht ar mhionsonraí teicniúla na bpleananna agus ní gá 

ar na bacáin on the cards  • riachtanas dlí legal requirement  • coinníoll áitiúil local condition   
sonraíocht specification  • cead imlíneach outline permission  • mionsonra teicniúil technical detail  



41

CA
IBID

IL 2
AN FHORBAIRT AGUS AN PHLEANÁIL

líníochtaí miondeartha a chur leo. Cé nach féidir tosú ag tógáil le cead den 

chineál seo, is fiú cur isteach air. Tá roinnt cúiseanna leis sin. Tagann méadú 

ar luach an tsuímh nuair a thugtar cead imlíneach agus tugann sé deis don 

fhorbróir:

• Smaointe an údaráis áitiúil maidir leis an suíomh a fhiosrú

• Ceisteanna a aithint maidir le hoidhreacht na háite, rochtain ar bhóithre, 

tionchar ar an radharc, an láthair shíothlúcháin, agus cóngaracht na 

forbartha d’fhoirgnimh eile.

3. Cead Bunaithe ar Chead Imlíneach. Leanann an cead pleanála seo ón gcead 

imlíneach. Ní mór an t-iarratas a chur isteach laistigh de thrí bliana ón uair a 

tugadh an cead imlíneach. Ní mór pleananna agus sonraíochtaí beachta na 

forbartha a chur ar fáil mar chuid den iarratas.

4. Cead Coinneála. Iarrtar a leithéid sin sa chás gur tógadh forbairt gan chead, nó 

nuair nár cloíodh leis na coinníollacha a bhí leagtha síos ag an údarás áitiúil. 

Baineann dhá mhíbhuntáiste mhóra le cead pleanála coinneála a iarraidh:

• Mura bhfaightear cead an foirgneamh a choinneáil, ní mór é a leagan.

• Bíonn trí oiread an chostais ar iarratas coinneála agus a bhíonn ar an 

iarratas le haghaidh lánchead pleanála.

Ní gá cead pleanála a lorg i ngach cás forbartha. Is féidir síneadh a chur le 

foirgneamh atá ann cheana gan cead pleanála a fháil má tá an síneadh sin ar 

chúl an fhoirgnimh, má tá an síneadh níos lú ná 40 m2, mura mbíonn tionchar 

ag an síneadh ar aghaidh an fhoirgnimh agus mura raibh síneadh curtha leis an 

bhfoirgneamh cheana. Má bhíonn an síneadh atáthar a lorg níos mó ná sin, nó 

mura bhfuil sé ar chúl an fhoirgnimh, ní mór cead pleanála a lorg.

In amanna, is gá cead pleanála a lorg má tá sé i gceist an úsáid a bhaintear as cuid 

ar leith d’fhoirgneamh a athrú; má tá garáiste le hathchóiriú ina sheomra suí, mar 

shampla. Sa chás sin, ní bheadh aon ghá go mbeadh an garáiste ag teacht le critéir 

na seomraí maireachtála maidir le téamh agus solas. Chun seomra maireachtála a 

dhéanamh den gharáiste caithfidh sé cloí leis na sonraí teicniúla a bhaineann leis 

an úsáid nua, e.g. insliú feabhsaithe, níos mó fuinneoga, etc.

Diúltú Cead Pleanála
Caithfidh gach forbairt atá á beartú dul tríd an bpróiseas céanna ina meastar í de 

réir na gcritéar atá leagtha síos ag an údarás áitiúil. Is féidir cead pleanála a dhiúltú 

ar chúiseanna éagsúla, iad seo thíos san áireamh:

• An t-iarratas gan a bheith ag teacht le Plean Forbartha an Cheantair.

• Gaon aon teagmháil a bheith déanta leis an údarás áitiúil faoin tógáil.

• An foirgneamh atá beartaithe gan a bheith ag teacht leis an timpeallacht 

thógtha nó nádúrtha mar atá.

• Tógáil aonuaire gan a bheith ceadaithe ar an suíomh.

• Cóireáil camrais oiriúnach gan a bheith ar fáil.

• An suíomh gan a bheith oiriúnach chun ionad príobháideach cóireála camrais 

líníocht mhiondeartha detailed drawing  • láthair shíothlúcháin percolation area   
cead coinneála retention permission  • síneadh extension  • insliú insulation  
tógáil aonuaire once-off development  • cóireáil camrais sewage treatment



42

RANNÓG A • PLEANÁIL AGUS ULLMHÚCHÁN

a shuiteáil ann.

• An bóthar rochtana gan a bheith oiriúnach don trácht breise.

• An bealach isteach go dtí an suíomh a bheith contúirteach don trácht agus/

nó do lucht cónaithe.

• Nach as an gceantar don fhorbróir (coinníoll ag údaráis áirithe).

Sula ndiúltaítear an cead, is gnách don údarás áitiúil dul i dteagmháil leis an 

bhforbróir chun na cúiseanna a chur in iúl dó. Más féidir na deacrachtaí atá 

aitheanta a shárú, tugtar an deis don fhorbróir é sin a dhéanamh.

PÁIRTITHE LEASMHARA SA PHLEANÁIL
Seo iad na páirtithe leasmhara a bhíonn páirteach sa phróiseas pleanála:

• An forbróir. An duine nó an comhlacht atá ag lorg cead pleanála (bíodh 

teach aonair nó forbairt mhór i gceist).

• An t-údarás pleanála áitiúil. Oifig pleanála an cheantair a mbeidh an 

fhorbairt ann.

• An pobal. Daoine aonair, grúpaí, nó cumainn ar cás leo an fhorbairt.

• An Bord Pleanála. Má theastaíonn ó dhuine ar bith cur i gcoinne forbairt atá 

beartaithe ní mór é sin a dhéanamh tríd an údarás áitiúil. Achomharc ar bith 

in aghaidh bhreith an údaráis áitiúil cuirtear faoi bhráid an Bhoird Phleanála 

é. Níl aon dul as breith an Bhoird Phleanála, seachas ar phointí dlí.

• An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA). Is í an EPA a 

bhíonn freagrach as cúrsaí comhshaoil. Déanann siad meastóireacht agus 

monatóireacht ar an bhforbairt. Sa chás go bhfuil a leithéid de dhíth is iad a 

eisíonn ceadúnais éagsúla agus is iad a chuireann i bhfeidhm iad. 

• An Taisce. Eagras a bhfuil sé mar aidhm aige oidhreacht thógtha agus 

nádúrtha na tíre a chaomhnú.

AN PRÓISEAS PLEANÁLA
Cuireann an próiseas pleanála córas ar fáil d’fhorbróirí agus d’aon duine atá ag 

tógáil tí chun cead tógála a iarraidh. Ag an am céanna, cinntíonn sé go mbíonn 

deis ag an bpobal agus ag an údarás áitiúil comhairliúchán a dhéanamh. Is í an 

chomhairle contae nó cathrach an t-údarás áitiúil a bhíonn i gceist. Bíonn rannóg 

pleanála ag gach údarás chun plé le hiarratais.

Maireann lánchead pleanála cúig bliana ón dáta a eisítear é. I gcásanna áirithe, 

is féidir leis an údarás pleanála breis ama a cheadú. Tarlaíonn a leithéid nuair a 

bhíonn cuid mhór oibre déanta ar an suíomh agus is féidir teacht ar chomhaontú 

réasúnta faoin tréimhse atá ag teastáil leis an obair a chríochnú.

Má théann an cead pleanála i léig, is féidir iarratas a chur isteach arís. Ach oiread 

le hiarratas nua, áfach, ní gá go gceadófaí é. B’fhéidir go mbeadh athrú tar éis 

teacht ar na polasaithe nó ar na paraiméadair phleanála san idirlinn. Nó b’fhéidir 

go measfaí go mbeadh tionchar diúltach ag an tionscadal atá beartaithe ar an 

páirtí leasmhar stakeholder  • achomharc appeal  • meastóireacht assessment  • monatóireacht 
monitoring  • ceadúnú licensing  • oidhreacht thógtha built heritage  • comhairliúchán consultation 
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tírdhreach mar gheall ar fhorbairt eile a 

tharla sa chomharsanacht.

Bíonn a lán cáipéisí éagsúla ag teastáil ag 

gach céim den phróiseas. Braitheann an 

méid ama a ghlacann sé le cead pleanála 

a fháil ar chúinsí áirithe. D’fhéadfaí moill 

a chur ar an iarratas má dhéantar go leor 

agóidí ina choinne nó má bhíonn cáipéisí 

riachtanacha in easnamh nó neamhiomlán. 

Má dhéantar achomharc in aghaidh an 

cheada pleanála is féidir go gcuirfí go mór 

le fad an phróisis. Tá céimeanna an phróisis 

phleanála leagtha amach i dTábla 2.1.

Nós Imeachta Pleanála
• Ailtire a fhostú

• Treoracha forbartha soiléire a thabhairt don ailtire

• Sceitsí agus líníochtaí a dhéanamh

• Fógra a chur sna nuachtáin agus ar an suíomh féin

• Na pleananna a chur isteach laistigh de 14 lá tar éis na bhfógraí sin.

Má dhiúltaítear an cead pleanála tar éis na gcéimeanna sin a thógáil, is féidir 

pleananna leasaithe a chur isteach chuig an rannóg pleanála. Caithfear an táille 

iarratais a íoc arís, áfach. Is féidir agóid a dhéanamh in aghaidh chinneadh an 

údaráis phleanála chomh maith. Má dhéantar sin, cuirfear na cáipéisí ar aghaidh 

go dtí an Bord Pleanála, is acusan a bhíonn an t-údarás chun an cinneadh deiridh 

a dhéanamh.

CÁIPÉISÍ PLEANÁLA
Cuireann na cáipéisí pleanála eolas iomlán ar fáil don údarás áitiúil faoin bhforbairt 

atá beartaithe agus an tionchar a bheadh aici ar an gceantar áitiúil. Seo a leanas na 

cáipéisí atá riachtanach don iarratas pleanála:

• Foirm iarratais chomhlánaithe

• Cóip den leathanach nuachtáin ar a bhfuil an fógra pleanála

• Cóip den fhógra láithreáin

• Léarscáil de shuíomh an láithreáin, scála 1:1000 – 6 chóip

• Plean de leagan amach an láithreáin, scála 1:500 – 6 chóip 

• Pleananna a léirítear na toisí cuí orthu, ingearchlónna agus gearrthacha, mar 

aon leis na sonraíochtaí uile – 6 chóip

• Sonraí den chóras cóireála camrais agus den dabhach shéarachais, má bhíonn 

a leithéid ann

• An táille chuí.

 i léig expire  • paraiméadar parameter  • agóid i gcoinne objection against  • ailtire architect   
sceitse sketch  • cinneadh deiridh final decision  • fógra láithreáin site notice  • toise dimension 

ingearchló elevation  • gearradh section  • dabhach shéarachais septic tank   

An Chéad Chéim

Gníomhartha

Iarratas ar chead pleanála a chur sa nuachtán 

áitiúil agus ar an láithreán.

Laistigh de 2 

sheachtain

Cuireann an t-iarrthóir an t-iarratas pleanála 

agus an táille isteach, mar aon leis na cáipéisí 

agus na líníochtaí riachtanacha uile.

2 – 5 seachtaine
Measann an t-údarás áitiúil an t-iarratas, mar 

aon leis na haighneachtaí agus na hagóidí uile.

5 – 8 seachtaine
Eisíonn an t-údarás áitiúil fógra faoina gcinneadh 

nó lorgaíonn siad eolas sa bhreis.

4 seachtaine tar 

éis an cinneadh a 

fhógairt 

Má d’fhógair an t-údarás áitiúil cead pleanála 

agus mura ndéantar aon achomharc, tabharfaidh 

an t-údarás an cead pleanála.

Amscála

Tábla 2.1: An Próiseas Pleanála
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bailí valid  • ionad beacht precise location  • Suirbhéireacht Ordanáis Ordnance Survey   
baile fearainn townland  • tírdhreachadh landscaping

Fógra ar an Láithreán
Crochtar fógra láithreáin áit éigin ar an láithreán a mbeidh sé furasta teacht air 

agus é a fheiceáil. Ba chóir go mbeadh radharc soiléir ar an bhfógra sin ag daoine a 

bheadh ag dul thar bráid. Cuireann an fógra sin in iúl go poiblí go bhfuil sé i gceist 

cead pleanála a iarraidh.

Tá dualgas ar an bhforbróir a chinntiú go bhfuil an fógra le feiceáil go soiléir ag an 

bpobal go dtí go bhfuil an cead pleanála faighte.

Fógra Nuachtáin
Ní mór fógra poiblí eile a chur i nuachtán a thugann le fios go mbeidh cead pleanála 

á lorg. Cinntíonn sé sin go mbeidh a fhios ag níos mó daoine faoina bhfuil i gceist 

ag an bhfhorbróir a dhéanamh. Chun a bheith bailí, caithfidh an t-iarratas a bheith 

ag an údarás áitiúil laistigh de dhá sheachtain ón dáta ar ar foilsíodh an nuachtán.

Léarscáil de Shuíomh an Láithreáin
Bíonn suíomh an láithreáin sa cheantar 

marcáilte go beacht ar an léarscáil. Tá sampla 

le feiceáil i bhFíor 2.31. Léarscáil de chuid na 

Suirbhéireachta Ordanáis is cóir a úsáid mar 

léarscáil de shuíomh an láithreáin. Níor chóir 

go mbeadh an léarscáil de réir scála níos mó 

ná 1:1000 i limistéar ina bhfuil foirgnimh eile 

cheana féin nó 1:2500 in áiteanna eile.

Ba chóir go mbeadh teorainneacha an 

láithreáin marcáilte agus daite ar an léarscáil. 

Léarscáil de Leagan amach an 
Láithreáin
Ní hionann an léarscáil de leagan amach 

an láithreáin agus an léarscáil de shuíomh 

an láithreáin. Léiríonn an léarscáil seo 

an chuma a bheidh ar an suíomh nuair 

a bheidh an obair thógála déanta. 

Taispeántar leagan amach críochnaithe na 

bhfoirgneamh uirthi mar aon le haon obair 

mhór thírdhreachaithe atá le déanamh. 

Caithfidh an léarscáil a bheith de réir scála 

1:500. Ní mór ionad an fhógra láithreáin a 

léiriú go soiléir uirthi. Tá sampla le feiceáil 

i bhFíor 2.32.

BAILE FEARAINN

0 50 100 150 200 250 Scála 1:2500

T

Fíor 2.31  Léarscáil de shuíomh an láithreáin.

LÁTHAIR
SHÍOTHLÚCHÁIN

DABHACH
 SHÉARACHAIS

FÓGRA
LÁITHREÁIN

T

Fíor 2.32   
Léarscáil de 
leagan amach  
an láithreáin.



líníocht struchtúrach mhiondeartha detailed structural drawing   
sonraíocht ábhar specification of materials  • muirear fee  

Pleananna
Is é a bhíonn sna pleananna ná líníochtaí struchtúracha miondeartha de phleananna 

na n-urlár, de na hingearchlónna agus de na gearrthacha. Chomh maith leis sin, 

cuirtear aon eolas eile atá riachtanach chun cur síos ar na hoibreacha leis an 

iarratas, sonraíochtaí na n-ábhar san áireamh. Níor chóir go mbeidís de réir scála 

níos lú ná 1:200.

Muirir agus Táillí
Gearrtar costais éagsúla le hiarratas a dhéanamh ar chead pleanála ag brath ar 

an gcineál cead pleanála atá á lorg agus cé chomh mór agus a bheidh an fhobairt 

atá beartaithe. Bíonn muirir cheantair agus muirir seirbhísí le híoc freisin. Is 

féidir léarscáileanna de leagan amach agus de shuíomh an láithreáin a fháil ó 

Shuirbhéireacht Ordanáis na hÉireann.

 

1. Mínigh an gá atá le rialúchán pleanála in Éirinn.

2. Tabhair míniú gearr ar na téarmaí seo agus mínigh an fheidhm atá leo:  
(a) An Plean Forbartha Náisiúnta 
(b)  Plean Forbartha Ceantair.

3. Bíonn plean forbartha ceantair dá chuid féin ag gach contae. Pléigh an fáth atá leis sin.

4. Déan cur síos ar na gnéithe pleanáilte den fhorbairt uirbeach a d’fhéadfadh timpeallacht níos 
sábháilte agus pobal áitiúil a chothú. Bain úsáid as sceitsí chun cur le do fhreagra.

5. Bíonn ceisteanna éagsúla le cur san áireamh nuair atá forbairt á déanamh i gceantar tuaithe agus 
i gceantar cathrach. Cuir i gcomparáid agus i gcodarsnacht lena chéile iad.

6. Bain úsáid as sceitsí le cur síos a dhéanamh ar na patrúin lonnaíochta is coitianta faoin tuath.

7. Tá cineálacha éagsúla cead pleanála ann. Cuir i gcodarsnacht lena chéile iad.

8. Mínigh cad atá i gceist le cead coinneála.

9. Ainmnigh na cáipéisí atá riachtanach in aon iarratas ar lánchead pleanála.

10. Déan cur síos ar ról na bpáirtithe seo a leanas maidir leis an bpleanáil:

(a)  An forbróir

(b)  An t-údarás áitiúil

(c) Agóideoir pleanála

(d) An Bord Pleanála

CEISTEANNA CLEACHTAIDH
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2012 Gnáthleibhéal: Ceist 7
Is mian le húinéir tí cead pleanála a fháil chun garáiste atá ann 
cheana féin, mar a thaispeántar sa sceitse a ghabhann leis seo, a 
iompú ina sheomra suí. 

(a) Pléigh dhá chúis a bhfuil sé riachtanach cur isteach ar chead 
pleanála chun an garáiste a iompú ina sheomra suí. 

(b) Tabhair breac-chuntas ar an eolas a chaithfidh a bheith ann i ngach ceann de na doiciméid seo a 
leanas agus duine ag cur iarratas ar chead pleanála chuig an údarás pleanála: 

• léarscáil de shuíomh an láithreáin 

• cóip den fhógra láithreáin. 

(c) Pléigh cúis amháin a bhféadfadh údarás pleanála cead pleanála a dhiúltú d’athchóiriú an 
gharáiste. 

2011 Ardleibhéal: Ceist 10
“Is é is comharsanacht mhaith ann ná comharsanacht inar féidir le daoine riachtanais laethúla 
an tsaoil a shásamh go héasca agus iad ag mothú, ag an am céanna, go bhfuil siad slán sábháilte. 
Na comharsanachtaí is mó a mbíonn rath orthu, bíonn siad ceangailte go dlúth – le hionaid 
fostaíochta nó le háiteanna ina gcaitheann daoine a gcuid am saor. Is áiteanna iad ar féidir le daoine 
cónaí iontu tráth ar bith dá saol – is cuma cén acmhainn coirp ná cén stádas sóisialta atá acu. Is 
gnách freisin go mbíonn an-chuid rudaí éagsúla le déanamh i gcomharsanachtaí a mbíonn rath 
orthu, agus bíonn dlúthcheangal ag comharsanachtaí mar sin leis an timpeallacht máguaird – 
dlúthcheangal staire, cultúir nó ó thaobh an radhairc de.”
Lámhleabhar don Dearadh Uirbeach – Treoir don Chleachtas is Fearr (2009). 
An Roinn Chomhshaoil, Oidhreachta agus Rialtas Áitiúil. 

Pléigh an ráiteas thuas go mionchruinn agus mol trí threoirlíne don chleachtas is fearr a chabhródh 
le comharsanachtaí marthanacha uirbeacha a chruthú.  

2010 Ardleibhéal: Ceist 10
“I saol an 21ú haois atá ag síordhul le huirbeachas, is mór an dúshlán é réitigh a fháil ar na 
fadhbanna atá roimh ár mbailte agus ár gcathracha – smacht ar an tsraoilleáil, fás inbhuanaithe, 
córais chomhtháite iompair agus timpeallacht de chaighdeán níos fearr i gceantair uirbeacha agus i 
réimsí poiblí. Cathracha agus bailte atá ilghnéitheach, áisiúil ar bhealaí éagsúla, ar féidir siúl iontu, 
a bhfuil scála daonna ag baint leo agus atá inaitheanta ar chaighdeán an réimse phoiblí iontu, is 
féidir leo cur leis an bpróiseas chun uirbeachas inbhuanaithe a chruthú. Is é an dúshlán atá faoi 
gach cathróir ná ár mbailte agus ár gcathracha a dhéanamh inmharthana san fhadtéarma ó thaobh 

CEISTEANNA SCRÚDAITHE SAMPLACHA 
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na timpeallachta de, go sóisialta, agus ó thaobh na heacnamaíochta de freisin. Ní bheidh domhan 
inbhuanaithe againn ná tír inbhuanaithe gan cathracha agus bailte inbhuanaithe.”
Sustainable Urbanism: creating communities for the knowledge economy: le Anthony Reddy 
The New Housing 2, Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann 2009. 

Pléigh an ráiteas thuas go mionchruinn agus tabhair breac-chuntas ar 
thrí threoirlíne a chabhródh le forbairt uirbeach a chruthú in Éirinn a 
bheadh inbhuanaithe ó thaobh na timpeallachta de. 

2008 Gnáthleibhéal: Ceist 5
(a) Luaigh dhá chúis ar gá cead pleanála a lorg chun teach cónaithe a 
thógáil. 

(b) Mínigh an bhrí atá le cead pleanála imlíneach agus déan cur síos ar 
chás amháin inar mhaith le duine cead pleanála imlíneach a lorg. 

(c) Pléigh go mionchruinn dhá chúis a bhféadfadh údarás pleanála cead pleanála do theach cónaithe 
faoin tuath a dhiúltú.  


