
 

Meitheamh 2018 
 
Preaseisiúint 

 
Tugtar rabhadh do ghnóthais bheith ar a bhfaichill ar chomharthaíocht leictreonach 
agus dhigiteach a chur suas. 

 
Tá Comhairle Contae Dhún na nGall ag tabhairt faoi fheachtas a bhfuil sé mar aidhm leis a 
chinntiú go bhfuil gnóthais ar an eolas faoi na fadhbanna a ghabhann le comharthaíocht 
leictreonach agus dhigiteach a chur suas. 

 
Thug an Chomhairle faoi deara go bhfuil méadú tagtha le blianta beaga anuas ar 
chomharthaíocht dhigiteach agus leictreonach a chur suas agus is eol di go bhfuil 
infheistíochtaí suntasacha déanta ag gnóthais i gcomharthaí den sórt sin gan tuiscint iomlán 
a bheith acu ar na rioscaí a bhaineann leo nó ar an ghá le cead pleanála a fháil. 

 
“Is féidir leis na comharthaí sin guais a chruthú. Tá sé mar aidhm leo ó dhúchas cur isteach 
ar aird daoine agus í a tharraingt agus, le linn déanamh amhlaidh, is féidir leo sábháilteacht 
úsáideoirí bóithre agus coisithe a chur i gcontúirt. Is féidir freisin go mbeidh cead pleanála 
ag teastáil ina leith ach ní mór a chuimhneamh ag an am céanna nach bhfuil siad oiriúnach 
do cheantair áirithe mar gur féidir leo difear a dhéanamh don taitneamhacht chónaithe agus 
sráid-dreacha, rud a fhágann nach ndeonófar cead i ngach cás”, arsa ....?. 

 
“Seo é an teachtaireacht uainn: ná cuir do chuid airgid amú; seiceáil an phleanáil ar dtús”. 

 
Tá treoir ghinearálta ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Comhairle agus is féidir comhairle 
pleanála a fháil i gcónaí ó oifigí an údaráis pleanála. Faoi alt 5 den Acht um Pleanáil agus 
Forbairt, tá rogha ann freisin dearbhú foirmiúil a iarraidh ón údarás pleanála chun a 
dhéanamh amach an bhfuil nó nach bhfuil gá ann le cead pleanála le haghaidh togra. Is fearr 
i gcónaí bheith deimhin sula n-infheistíonn tú. 

 
Tá tuilleadh faisnéise faoi Fhorbairt Neamhúdaraithe agus Dhíolmhaithe ar fáil ag 
www.donegalcoco.ie. 
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