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Caibidil 1. Réamhrá

1.1

Cuirtear i láthair sa tuarascáil seo na Moltaí Leasaithe uaim le haghaidh an Athbhreithnithe
ar Theorainneacha Rialtais Áitiúil i dTuaisceart Éireann. Beidh na Moltaí Leasaithe sin ina nábhar do thréimhse bhreise comhairliúcháin phoiblí anois ar feadh sé seachtaine.

1.2

Cheap an Roinn Pobal mé mar Choimisinéir um Theorainneacha Rialtais Áitiúil do Thuaisceart
Éireann i mí an Mheithimh 2020. Tá sé mar chúram orm athbhreithniú a dhéanamh ar líon,
teorainneacha agus ainm an 11 cheantar rialtais áitiúil agus ar líon, teorainneacha agus ainm
na mbardaí a roinntear gach ceantar isteach iontu agus moltaí a dhéanamh ina leith. Thug
an Roinn ordú dom na moltaí deiridh uaim a chur isteach faoin 31 Bealtaine 2022.

1.3

Cheap an Roinn cúigear Coimisinéirí Cúnta an 1 Lúnasa 2021 chun cabhrú liom an
tAthbhreithniú a dhéanamh. Beidh sé mar phríomhról ag na Coimisinéirí Cúnta breithniú a
dhéanamh ar uiríll i scríbhinn agus ó bhéal arna ndéanamh i dtaca leis na Moltaí Sealadacha
uaim agus comhairle neamhchlaon a thabhairt dom.

1.4

Maidir leis an chéad tréimhse comhairliúcháin phoiblí, a bhain leis na Moltaí Sealadacha
uaim, bhí sí ar siúl ón 27 Iúil go dtí an 21 Meán Fómhair 2021. Cuireadh aon éisteacht déag
phoiblí ar siúl i mí Mheán Fómhair agus i mí Dheireadh Fómhair, a ndearnadh Coimisinéir
Cúnta cathaoirleacht ar gach ceann díobh.

1.5

Rinne mé dianiarracht an tAthbhreithniú seo a dhéanamh chomh hinrochtana agus chomh
chuimsitheach agus is féidir. Tá na Moltaí seo á gcur i láthair agam i bhformáid dhigiteach
inrochtana ar fhorbair comhghleacaithe i Suirbhéireacht Ordanáis Thuaisceart Éireann (OSNI)
í. Ní hé amháin gur de bharr na staide reatha sláinte poiblí atáthar ag glacadh an chuir
chuige sin ach táthar á ghlacadh fosta toisc go bhfuil mé den tuairim gur fearr i bhfad
cáilíocht na léarscáileanna digiteacha ná cáilíocht aon leagain chlóite agus cuirfidh sé sin ar
chumas gach duine na tograí uaim a scrúdú go mion. Is ábhar misnigh dom é an t-aiseolas
dearfach a fuair mé maidir leis an chur chuige sin mar fhreagairt do na Moltaí Sealadacha
uaim.
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Caibidil 2. An Creat Reachtach

2.1

Leagtar amach sa chaibidil seo an creat reachtach don Athbhreithniú. Leagtar amach sa
Local Government Act (Northern Ireland) 1972 paraiméadair an Athbhreithnithe ar
Theorainneacha Rialtais Áitiúil agus na nósanna imeachta le haghaidh an Athbhreithnithe
nach mór dom iad a leanúint.

2.2

Ceapadh mé faoi Chuid IV den Acht thuas, de réir mhír (1)(b) d’Airteagal 50. Foráiltear don
mhéid seo a leanas le Cuid IV den Acht:
Beidh sé mar fheidhm ag Coimisinéir a ceapadh faoi fho-alt 50(1)(b) athbhreithniú agus
moltaí a dhéanamh maidir le
a. Líon, teorainneacha agus ainm na gceantar rialtais áitiúil; agus
b. An líon, na teorainneacha agus na bardaí a roinntear gach ceantar iontu.

2.3

Leagtar amach i Sceideal 4 den Acht thuasluaite an próiseas ceapacháin le haghaidh
Coimisinéir um Theorainneacha Rialtais Áitiúil agus an nós imeachta le haghaidh an
Athbhreithnithe nach mór dom é a leanúint agus na rialacha nach mór dom cloí leo. Is féidir
mionsonraí iomlána faoin reachtaíocht sin a aimsiú ag www.lgbc-ni.org.uk/links. Tá an cur
chuige a ghlac mé i leith na reachtaíochta sin leagtha amach i Rannán 4 den tuarascáil seo.

2.4

Mionsonraítear ainm agus teorainneacha reatha na gceantar rialtais áitiúil agus na mbardaí
rialtais áitiúil i dTuaisceart Éireann sa Local Government (Boundaries) Order 2012. Ag teacht
sna sála ar Ordú 2012, rinne roinnt Comhairlí Ceantair iarratais chuig an Roinn ar ainm an
Cheantair a leasú. Tháinig na hathruithe sin ar ainm na gceantar in éifeacht sa bhliain 2016.
Is féidir mionsonraí iomlána faoin reachtaíocht a aimsiú ag https://www.lgbc-ni.org.uk/links.

2.5

Is féidir teorainneacha reatha na gceantar agus na mbardaí a aimsiú ar an Amharcóir
Léarscáile ag https://apps.spatialni.gov.uk/LGBC/LGBCPublicConsultationApp/index.html.

2.6

Leag mé amach i gCaibidil 4 den Tuarascáil ar na Moltaí Sealadacha uaim an cur chuige
ginearálta a ghlac mé i leith an Athbhreithnithe agus i leith na reachtaíochta.
https://www.lgbc-ni.org.uk/publications/provisional-recommendations-report.
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Caibidil 3. An obair go dtí seo agus na príomh-gharspriocanna

3.1

Déantar achoimre sa chaibidil seo ar an obair a rinneadh sular foilsíodh na Moltaí Leasaithe
seo le haghaidh comhairliúchán poiblí. Tá achoimre ar na príomh-gharspriocanna ar fáil ag
https://www.lgbc-ni.org.uk/milestone-timeline.

3.2

Maidir leis na sonraí is bonn eolais leis an Athbhreithniú, sholáthair Príomhoifigeach
Toghchánaíochta Thuaisceart Éireann iad ar an Dáta Áirimh, mar a bhí an 4 Eanáir 2021.

3.3

D’fhoilsigh mé fógra poiblí an 3 Feabhra 2021 á rá gur seoladh suíomh Gréasáin LGBC agus
gur curtha i gcrích a bhí an chéim ullmhúcháin den Athbhreithniú. Thug mé cuireadh do
chomhairlí, do pháirtithe polaitíochta, do chumainn, d’eagraíochtaí agus do dhaoine aonair
den phobal tograí a chur isteach maidir le líon, teorainneacha agus ainm an 11 cheantar;
agus maidir le líon, teorainneacha agus ainm na mbardaí laistigh den 11 cheantar.

3.4

I mí na Bealtaine 2021, d’óstáil mé roinnt seisiún fíorúil faisnéise ‘Buail leis an Choimisinéir’
le hoifigigh agus comhaltaí ón 11 chomhairle. Bhí sé mar aidhm leis na seisiúin fhíorúla sin
feasacht a mhéadú i measc comhairlí ar an Athbhreithniú ar mhaithe leis an phróiseas
Athbhreithnithe agus na hamscálaí lena mbaineann a shoiléiriú. Is féidir roinnt de na
ceisteanna a tarraingíodh anuas le linn na seisiún sin a léamh ag https://www.lgbcni.org.uk/faqs.

3.5

An 27 Iúil 2021, sheol mé an tuarascáil ar na Moltaí Sealadacha uaim le haghaidh
comhairliúchán poiblí a bheadh ar siúl ar feadh tréimhse ocht seachtaine. D’fhoilsigh mé
fógra poiblí sa phreas áitiúil agus réigiúnach inar fógraíodh seoladh an chomhairliúcháin agus
inar iarradh freagraí ó na páirtithe leasmhara uile. Cuireadh na tograí uaim i láthair i
bhformáid ar líne. Sholáthair OSNI léarscáileanna digiteacha ardchaighdeáin le haghaidh
gach ceantair agus gach barda ar Thairseach Spatial NI. Bhí tairseach ar líne ann le haghaidh
freagraí, agus bhíothas in ann freagraí níos mine a chur isteach trí ríomhphost. Tá tuilleadh
mionsonraí faoin chomhairliúchán ar áireamh sa chéad rannán eile. Dúnadh an
comhairliúchán an 21 Meán Fómhair 2021.
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3.6

Cheap an Roinn Pobal cúigear Coimisinéirí Cúnta an 1 Lúnasa chun cabhrú liom an
tAthbhreithniú a dhéanamh. Cuireadh sraith éisteachtaí poiblí ar siúl ón 28 Meán Fómhair
go dtí an 14 Deireadh Fómhair. Cuireadh ceann amháin ar siúl le haghaidh gach ceantair
aonair. Rinne na Coimisinéirí Cúnta cathaoirleacht ar na héisteachtaí. Seoladh iad ar
bhealach hibrideach lenar cuireadh ar chumas daoine páirt a ghlacadh iontu i bpearsa ag na
hionaid ach cloí le leithscaradh sóisialta agus páirt a ghlacadh iontu trí ardán ar líne. Rinne
na Coimisinéirí Cúnta na tuarascálacha uathu ar gach ceann de na ceantair a chur faoi mo
bhráid ó shin i leith, agus aighneachtaí ó bhéal agus i scríbhinn á gcur san áireamh acu. Tá na
Tuarascálacha foilsithe ar shuíomh Gréasáin LGBC: Foilseacháin | An Coimisinéir um
Theorainneacha Rialtais Áitiúil do Thuaisceart Éireann. Tá tuilleadh mionsonraí faoin
chomhairliúchán le fáil i Rannáin 4 agus 5 den tuarascáil seo.

3.7

Beidh an comhairliúchán dara céim ar na Moltaí Leasaithe sin ar siúl ar feadh sé seachtaine.
Is é an 1 Márta 2022 an dáta deiridh a ghlacfar le huiríll i scríbhinn.

3.8

Le linn dom an tuarascáil deiridh uaim a cheapadh agus na moltaí uaim a dhéanamh don
Roinn, déanfaidh mé breithniú ar na huiríll uile arna bhfáil. Thug an Roinn ordú dom an
tuarascáil deiridh uaim a chur isteach faoin 31 Bealtaine 2022.
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Caibidil 4. An Comhairliúchán ar na Moltaí Sealadacha.

4.1

D’fhoilsigh mé na Moltaí Sealadacha uaim le haghaidh comhairliúchán poiblí an 27 Iúil
2021. D’fhógair mé an comhairliúchán poiblí trí fhógra poiblí a fhoilsiú sa phreas áitiúil
agus réigiúnach agus trí chainéil mheán sóisialta LGBC.

4.2

D’fhógair mé foilsiú na Moltaí Sealadacha uaim agus oscailt na tréimhse comhairliúcháin
ocht seachtaine trí litir fógra a sheoladh chuig na Measúnóirí don Choimisinéir, lena náirítear an Príomhoifigeach Toghchánaíochta, an Stiúrthóir Daonáirimh (in áit an ArdChláraitheora), an Coimisinéir Luachála agus an Príomhoifigeach Suirbhéireachta. Tugadh
fógra do na Príomhfheidhmeannaigh ar an 11 Chomhairle agus iarradh orthu an fógra a
scaipeadh ar a gcuid comhaltaí. Tugadh fógra fosta do na comhlachtaí rialtais agus
neamhrialtais ar liostaí Chomhairlithe alt 75 de chuid na Roinne Pobail, lena n-áirítear na
páirtithe polaitíochta uile i dTuaisceart Éireann, agus do na daoine uile a léirigh spéis san
Athbhreithniú go luath.

4.3

Cuireadh na Moltaí Sealadacha uaim i láthair i bhformáid ar líne. Sholáthair OSNI
léarscáileanna digiteacha ardchaighdeáin le haghaidh gach ceantair agus gach barda ar
Thairseach Spatial NI. Bhí tairseach ar líne ann le haghaidh freagraí, agus cuireadh seoladh
ríomhphoist ar fáil chun go mbeifí in ann freagraí níos mine a chur isteach.

4.4

Chabhraigh Leabharlanna Thuaisceart Éireann leis an phróiseas comhairliúcháin trí rochtain
ar líne ar an chomhairliúchán a éascú ar fud an ghréasáin leabharlann áitiúil i dTuaisceart
Éireann. Chomh maith leis sin, thug roinnt Comhairlí Ceantair rochtain ar líne ar an
chomhairliúchán dá saoránaigh i saoráidí na comhairle, rud a d’fhág go raibh na daoine sin
nach bhfuil rochtain ar an Idirlíon acu sa bhaile in ann an tuarascáil, na léarscáileanna agus
an comhairliúchán a rochtain. Tá mé fíorbhuíoch de Leabharlanna Thuaisceart Éireann
agus de na Comhairlí Ceantair a bhí in ann cabhair a thabhairt dúinn ina leith sin, i
bhfianaise na staide dúshlánaí sláinte poiblí atá ann le míonna beaga anuas de bharr
phaindéim Covid-19.
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4.5

Cuireadh na doiciméid tuarascála agus chomhairliúcháin ar fáil i bhformáidí éagsúla agus i
dteangacha eile arna iarraidh sin. Ag teacht sna sála ar iarraidh a fuarthas, sholáthair an
fhoireann aistriúchán Gaeilge den tuarascáil agus de cheisteanna an chomhairliúcháin.
Foilsíodh an t-aistriúchán sin ar shuíomh Gréasáin LGBC.

4.6

Bhí 290 freagra san iomlán ann ar an chomhairliúchán. Fuarthas 8 bhfreagra trí ríomhphost
agus fuarthas 282 fhreagra tríd an tairseach ar líne.

4.7

Ar an tairseach ar líne, níor tagraíodh i bhformhór mór na bhfreagraí ach amháin don
tsaincheist um ainmneacha aonteangacha/dátheangacha/trítheangacha bardaí agus
ceantar. Cuireadh tacaíocht láidir in iúl i bhfabhar ainmneacha dátheangacha
Gaeilge/Béarla a úsáid le haghaidh bardaí agus ceantar, agus cuireadh tacaíocht láidir in iúl i
gcoinne aon teanga seachas an Béarla a úsáid. Cuireadh roinnt bheag tacaíochta in iúl i
bhfabhar gan ach ainmneacha Gaeilge amháin a úsáid agus cuireadh roinnt bheag
tacaíochta in iúl i bhfabhar ainmneacha trítheangacha Gaeilge/Béarla/Ultaise a úsáid.

4.8

Cé gur mhó an líon freagraithe ar an tairseach ar líne nár aontaigh le tograí le haghaidh
gach ceann den 11 cheantar ná an líon a bhí ina bhfabhar, níor thug ach líon an-bheag
díobh cúiseanna lena dtuairim. Maidir leis na freagraithe nár aontaigh leis na tograí, chuir
an-chuid díobh nótaí tráchta ar áireamh inar leagadh amach go raibh siad i bhfabhar
ainmneacha dátheangacha Béarla/Gaeilge a úsáid nó go raibh siad ina choinne sin. Tá sé
tábhachtach a thabhairt faoi deara nár áiríodh moltaí maidir le hainmniú bardaí nó ceantar
le ceann ar bith de na tograí ceantair. Ní thagann saincheist na comharthaíochta faoi raon
feidhme an Athbhreithnithe ach oiread. Níor thug formhór na bhfreagraithe freagra ar na
ceisteanna a bhí sonrach don cheantar.

4.9

Is leagtha amach i gCaibidil 6 den Tuarascáil seo atá an cur chuige a ghlac mé i leith na
saincheisteanna a bhí sonrach don cheantar agus a tarraingíodh anuas sa chomhairliúchán.
Pléitear i gCaibidil 5 leis an chur chuige ghinearálta a ghlac mé i leith ceantair agus bardaí a
ainmniú.
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4.10

Tar éis na tréimhse comhairliúcháin ocht seachtaine le haghaidh freagraí i scríbhinn ar na
Moltaí uaim a chur isteach, thionóil mé éisteacht phoiblí i ngach ceann den 11 cheantar.
Seoladh na héisteachtaí poiblí ar aon dul leis an treoir sláinte poiblí. Bhí sé doiligh do
m’fhoireann, ag obair di i gcomhar le Morrow Communications, ionaid oiriúnacha a aimsiú
san 11 Cheantar de bharr na srianta sláinte poiblí a bhí i réim. Tá mé fíorbhuíoch díobh as a
gcuid oibre ina leith sin.

4.11

Mar thoradh ar an staid sláinte poiblí agus chun rannpháirtíocht mhéadaithe a éascú do
shaoránaigh, seoladh na himeachtaí ar bhealach hibrideach, ar dá bharr a bhíothas in ann
uiríll ó bhéal a dhéanamh i bpearsa agus trí ardán ar líne.

4.12

Bhí gach éisteacht faoi chathaoirleacht ag Coimisinéir Cúnta. Rinne gach duine de na
Coimisinéirí Cúnta tuarascálacha ar a gCeantar a chur faoi mo bhráid. Cuireadh na
haighneachtaí uile ó bhéal agus i scríbhinn san áireamh sna tuarascálacha sin. Tá na
tuarascálacha ar fáil anseo: Foilseacháin | An Coimisinéir um Theorainneacha Rialtais Áitiúil
do Thuaisceart Éireann.

4.13

Bhreithnigh mé tuarascálacha na gCoimisinéirí Cúnta i leith gach Ceantair, a chuaigh chun
tairbhe go mór dom le linn dom na Moltaí Leasaithe seo a cheapadh. D’imigh mé ó na
Moltaí Sealadacha uaim i gcás gur tarraingíodh m’aird i dtuarascáil ó Choimisinéir Cúnta ar
rud atá ina chúis mhaith le leasú den sórt sin. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara,
áfach, gur ar an Choimisinéir um Theorainneacha Rialtais Áitiúil, agus ní ar aon duine eile, a
leagtar na feidhmeanna um athbhreithniú a dhéanamh agus moltaí a thabhairt in
Athbhreithniú na bliana 2021/2022, de réir ailt 50(1) agus (3) d’Acht 1972. Dá bhrí sin, is
iad mo mholtaí féin amháin na moltaí ina dhiaidh seo.
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Caibidil 5. Ainm na gCeantar agus na mBardaí.

Feidhm an Choimisinéara um Theorainneacha Rialtais Áitiúil
5.1

Is é an phríomhfheidhm atá agam mar Choimisinéir um Theorainneacha Rialtais Áitiúil ná
líniú a dhéanamh ar theorainneacha riaracháin lena ngrúpáiltear toghthóirí chun críocha
toghchán áitiúil agus féachaint lena chinntiú go mbeidh tábhacht chothrom, a bheag nó a
mhór, ag gach vóta. Dá bhrí sin, is é atá i gceist le mo chuid oibre go príomha ná an líon
toghthóirí a ríomh i gcomhthéacs spásúil ach an léarscáilíocht dhigiteach mhionsonraithe is
déanaí a úsáid.

5.2

De bhreis air sin, leagtar amach i Sceideal 50 a ghabhann leis an Local Government (NI) Act
1972 (arna leasú) an ról atá agam i moltaí a dhéanamh maidir le hainm na gceantar rialtais
áitiúil agus le hainm na mbardaí. Tá mé den tuairim go bhfuil baint mhór ag an ról atá agam
in ainm na gCeantar agus na mBardaí a mholadh leis an ról atá agam i dteorainneacha a líniú.

An cur chuige a ghlac mé i leith an Athbhreithnithe seo
5.3

Leag mé an cur chuige a ghlac mé i leith an Athbhreithnithe seo amach go mion sa tuarascáil
ar na Moltaí Sealadacha uaim ag https://www.lgbc-ni.org.uk/publications/provisionalrecommendations-report.

5.4

I gcomhréir leis an phrionsabal atá bunaithe agam nach ndéanfainn ach an idirghabháil is lú
nuair is féidir san Athbhreithniú seo agus go bhfuil baint le mo bhreithniú spásúil féin ag an
chur chuige a ghlac mé i leith ceantair agus Bardaí a ainmniú, luíonn sé le réasún gur cosúil,
mura bhfuil an spás laistigh de Cheantair bheartaithe agus de bhardaí beartaithe ag athrú nó
ag aistriú go mór, nach mbeadh gá ann leis na hainmneacha a athrú ó na hainmneacha sin a
socraíodh san Athbhreithniú deireanach agus a ritheadh isteach i reachtaíocht.

An creat reachtach le haghaidh athruithe ar ainm na gCeantar agus na mBardaí
5.5

Mar atá leagtha amach thuas, tuairiscítear i Sceideal 50 a ghabhann le hAcht 1972 feidhm an
Choimisinéara um Theorainneacha Rialtais Áitiúil i dtaca le moltaí a dhéanamh maidir le
hainm na gceantar agus na mbardaí.
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5.6

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gurb amhlaidh, maidir le hainmneacha ceantair a
cruthaíodh faoi Athbhreithniú ar Theorainneacha Rialtais Áitiúil agus faoi reachtaíocht a
tháinig sna sála air, nach gá don chomhairle sa Cheantar sin na hainmneacha a ghlacadh go
buan. Féadfaidh aon chomhairle iarratas a dhéanamh faoi alt 51(1) den Acht Rialtais Áitiúil
ar a hainm a athrú. Dá bhrí sin, ní ábhar don phróiseas Athbhreithnithe seo go heisiach é
ainm na gCeantar a shocrú.

5.7

Sa tréimhse ón Athbhreithniú deireanach i leith, d’fheidhmigh trí chomhairle an ceart
reachtúil faoi alt 51(1) den Local Government Act 1972 ainm na comhairle a athrú ón ainm
ceantair a tugadh di faoi Ordú 2012. Is féidir liom a dheimhniú, dá bhrí sin, gur athraíodh
ainm na gcomhairlí sin de bhun iarratas faoi alt 51(1) agus, dá bhrí sin, is mar a leanas atá
ainm oifigiúil na gCeantar:


Na hArda agus an Dún Thuaidh (An Dún Thuaidh agus na hArda in Ordú 2012)



Cathair Ard Mhacha, Droichead na Banna agus Craigavon (Ard Mhacha, Droichead na
Banna agus Craigavon in Ordú 2012)



Cathair Dhoire agus Ceantar an tSratha Báin (Doire agus an Srath Bán in Ordú 2012)

Dá bhrí sin, tagraítear do na trí Cheantar sin sa tuarascáil seo agus i léarscáileanna oifigiúla
gaolmhara ach a n-ainm athraithe chun dáta faoi seach a úsáid.

5.8

Ní dhéantar ainm bardaí a athrú ach amháin trí na hathbhreithnithe tréimhsiúla ar
theorainneacha rialtais áitiúil.

Ainmneacha Dátheangacha/Trítheangacha na gCeantar agus na mBardaí
5.9

Bhí roinnt rannpháirtíochta san Athbhreithniú seo ag Conradh na Gaeilge, ar eagraíocht a
fhéachann leis an Ghaeilge a chur chun cinn é, agus ag an Choiste um Riaradh an Cheartais.
Dar leis an aighneacht uathu, ba cheart don Athbhreithniú seo léarscáil a tháirgeadh ina
léirítear ainm na mbardaí agus na gCeantar uile as Gaeilge, ós rud é go bhfuil sé de
shainchúram air áiteanna a ainmniú. Thug na heagraíochtaí sin aighneacht chomhpháirteach
i scríbhinn dom sular foilsíodh na Moltaí Sealadacha uaim. De bhreis air sin, d’fhreastail
ionadaí do Chonradh na Gaeilge ar an éisteacht phoiblí i mBéal Feirste, áit ar thug an t ionadaí fianaise ó bhéal. Thug Foras na Gaeilge aighneacht i scríbhinn maidir leis na Moltaí
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Sealadacha uaim chun tacú le hainmneacha i nGaeilge a úsáid ar fud gach ceantair rialtais
áitiúil. Fuair mé roinnt freagraí ar an chomhairliúchán i bhfabhar an Ghaeilge agus an Ultais
a úsáid in ainm bardaí agus Ceantar agus fuair mé roinnt freagraí ina choinne sin. Fuair mé
dhá fhreagra i scríbhinn trí ríomhphost inar cuireadh go láidir i gcoinne aon teanga seachas
an Béarla a úsáid in ainm bardaí agus ceantar.

5.10

Is é mo thuairimse gurb é an pointe tosaithe le haghaidh an tsaincheist sin a bhreithniú ná
féachaint ar na gealltanais a tugadh sa Tuarascáil ‘Deich mBliana Nua, Cur Chuige Nua’ i mí
Eanáir 2020. Tá na gealltanais a bhaineann le saincheist na teanga agus an chultúir i
dTuaisceart Éireann leagtha amach i míreanna 26 agus 27 mar a leanas:
26.

Le tacaíocht ó Airí Sóisearacha in Oifig an Fheidhmeannais, déanfaidh an Chéad-Aire
agus an LeasChéad-Aire urraíocht agus maoirseacht ar chreat nua lena ndéanfar
éagsúlacht féiniúlachtaí agus cultúir Thuaisceart Éireann a aithint agus a cheiliúradh
agus lena bhfreastalófar ar dhifríochtaí cultúrtha.

27.

Mar bhonn agus thaca ag an chreat a bheidh dearbhú go bhfuil sé de cheart dúchais
ag aon duine i dTuaisceart Éireann a rá gur Éireannach nó Briotanach, nó Éireannach
agus Briotanach araon, é nó í, de réir mar a roghnaíonn sé nó sí, agus go bhfuil sé de
cheart dúchais aige nó aici go nglacfaí leis nó léi mar Éireannach nó Briotanach nó
mar Éireannach agus Bhriotanach araon, le linn aitheantas a thabhairt do na daoine
sin laistigh dár bpobal a bhfuil féiniúlacht ‘eile’ acu agus dóibh sin atá mar chuid dár
bpobail eitneacha agus nuathagtha agus freastal ar na daoine sin. Beidh sé
comhdhéanta díobh seo:
a. Oifig Féiniúlachta agus Léirithe Chultúrtha chun iolrachas cultúrtha agus
meas ar éagsúlacht a chur chun cinn, chun comhtháthú sóisialta agus
athmhuintearas a chothú agus chun tacú leis na gnéithe uile d’oidhreacht
shaibhir chultúrtha agus theangeolaíoch Thuaisceart Éireann agus iad a
cheiliúradh.
b. Reachtaíocht chun Coimisinéir a chruthú ar mhaithe le forbairt na Gaeilge
i dTuaisceart Éireann a aithint, a chur ar aghaidh, a chosaint agus a bhreisiú
agus chun aitheantas oifigiúil a thabhairt do stádas na Gaeilge i dTuaisceart
Éireann. Aisghairfear an Administration of Justice (Language) Act (Ireland)
1737 leis an reachtaíocht fosta.
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c. Reachtaíocht chun Coimisinéir breise den sórt sin a chruthú ar mhaithe leis
an teanga, na healaíona agus an litríocht a bhaineann leis an traidisiún
Albanach Ultach/Briotanach Ultach a bhreisiú agus a fhorbairt agus chun
aitheantas oifigiúil a thabhairt do stádas na hUltaise i dTuaisceart Éireann.
Cuirfear dualgas dlíthiúil ar an Roinn Oideachais leis an reachtaíocht fosta
úsáid na hUltaise sa chóras oideachais a spreagadh agus a éascú.
d. Beidh sé mar phríomhfheidhm ag an Choimisinéir Gaeilge forbairt agus
úsáid na Gaeilge ag údaráis phoiblí a chosaint agus a bhreisiú, lena náireofar trí chomhairle agus treoir a thabhairt agus trí chaighdeáin deachleachtais teanga a thabhairt isteach agus a chur ar aghaidh agus trí
fhaireachán a dhéanamh ar úsáid na gcaighdeán sin.
e. Beidh sé mar phríomhfheidhm ag an Choimisinéir bhreise sin an teanga,
na healaíona agus an litríocht a bhaineann leis an traidisiún Albanach
Ultach/Briotanach Ultach i dTuaisceart Éireann a bhreisiú agus a fhorbairt
f. Bunófar Mol Aistriúcháin lárnach sa Roinn Airgeadais laistigh de thrí mhí ó
chomhaontú fosta chun seirbhísí aistriúcháin teanga a sholáthar do 9 Roinn
an Fheidhmeannais, do Chomhlachtaí Páirtspleácha, do Rialtas Áitiúil agus
do Chomhlachtaí Poiblí.
g. Leasófar Buan-Orduithe an Tionóil fosta chun cur ar chumas aon duine a
chuid nó a cuid gnó a dhéanamh os comhair an Tionóil, nó os comhair Coiste
Tionóil, trí Ghaeilge nó trí Ultais. Cuirfear córas aistriúcháin chomhuainigh ar
fáil sa Tionól chun a chinntiú nach gcuirfear aon duine nach bhfuil Gaeilge nó
Ultais ar a thoil nó a toil aige nó aici faoi mhíbhuntáiste.
h. Bunófar an reachtaíocht sin, lena n-áireofar an Oifig agus an bheirt
Coimisinéirí a bhunú, mar chodanna tiomnaithe nua den Acht um
Thuaisceart Éireann 1998. Is é sin an reachtaíocht lena gcuirtear Comhaontú
Bhéal Feirste (Comhaontú Aoine an Chéasta) agus comhaontuithe ina
dhiaidh sin chun feidhme agus lena mbunaítear an Tionól agus an
Feidhmeannas sa dlí. Beidh achtú na gCodanna nua sin den Acht um
Thuaisceart Éireann ina léiriú ar thábhacht na saincheisteanna sin do na
daoine agus don tsochaí i dTuaisceart Éireann.
i. Soláthróidh an Oifig Féiniúlachta sruthanna cistiúcháin agus scéimeanna
cistiúcháin, lena n-áireofar foilsitheoireacht agus craoltóireacht, deontais
bheaga, imeachtaí agus turasóireacht, coimeádaíocht taispeántas agus
13

músaeim, oidhreacht thógtha, oideachas cultúrtha agus tionscadail
turasóireachta1 .

5.11

Agus an méid seo á scríobh, níl na gealltanais sin curtha chun feidhme go fóill ag
Feidhmeannas Thuaisceart Éireann.

5.12

In éagmais na struchtúr atá leagtha amach thuas, is é mo thuairimse gur pointe tosaithe cuí
le haghaidh saincheist na Gaeilge a bhreithniú mar ábhar dlí é an t-aitheantas a thug an
Chúirt Achomhairc in ML Iarratas Mhic Giolla Cathain [2010] NICA 24 ag míreanna [2] – [3]:
‘… [Gurb] é an Béarla teanga fhormhór mór an phobail agus is é gnáththeanga an riaracháin phoiblí é.
Ábhar díospóireachta polaitiúla is ea an dóigh ar cheart meas a thabhairt ar
an Ghaeilge agus í a aithint i dTuaisceart Éireann. Leagadh béim i
gComhaontú Aoine an Chéasta agus i gComhaontú Chill Rìmhinn ar an
tsaincheist. Is ceist beartais, agus ní ceist dlí, atá sa dóigh ar cheart déileáil
leis an cheist. Ní fhéadfaidh an chúirt an tsaincheist a réiteach ná
rannchuidiú leis an díospóireacht pholaitiúil. Ní fhéadfaidh sí ach an tachomharc reatha a chinneadh ach tagairt a dhéanamh do na prionsabail
chearta dlí is infheidhme faoin dlí atá ann cheana’
Ba cheart a thabhairt faoi deara gur tugadh an rialú sin sular foilsíodh an doiciméad ‘Deich
mBliana Nua, Cur Chuige Nua’ sa bhliain 2020.

5.13

I mo thuairimse, bheadh sé míchuí, agus chuirfí droch-chomaoin bhunúsach ar shaincheist
thábhachtach na teanga, dá ndéanfainn cinntí ar úsáid na Gaeilge sna logainmneacha
riaracháin uile in éagmais aon chreata reachtaigh lena bpléifí le húsáid mionteangacha sa
riarachán poiblí.

5.14

Mar ábhar ginearálta beartais a dhéanann difear do gach ceann de na ceantair agus na
bardaí, b’fhearr aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist um úsáid na Gaeilge agus úsáid
mionteangacha eile tríd an chreat reachtach a gealladh in ‘Deich mBliana Nua, Cur Chuige

1

2020-01-08_a_new_decade__a_new_approach.pdf (publishing.service.gov.uk)
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Nua’, a luaithe a bheidh sé i bhfeidhm. In éagmais aon chreata reachtúil den sórt sin, áfach,
is féidir go mbeidh sé cuí ceantar nó barda ar leith a ainmniú ar bhealach atá ag teacht, mar
shampla, leis an dóigh a dtagraítear don áit sin i measc mhuintir na háite, lena n-áirítear i
mionteanga.

5.15

Tugaim faoi deara an fhaisnéis a sholáthair Conradh na Gaeilge faoin tionscadal
Logainmneacha a bhfuil Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, ag tabhairt faoi. Saothar anspéisiúil an-luachmhar is ea an tionscadal Logainmneacha. Tugtar fianaise láidir ann ar
bhunús Gaeilge fhormhór na logainmneacha áitiúla. Níl an obair sin curtha i gcrích go fóill ós
rud é nach gcuirtear ar áireamh inti ainmneacha comhaontaithe ar bhardaí toghcháin i
dTuaisceart Éireann. Dá bhrí sin, níl fianaise agam ar ainmneacha lán-fhíordheimhnithe a
bhféadfaí glacadh leo mar logainmneacha socraithe as Gaeilge ar gach ceann de na bardaí
agus na ceantair ar fud Thuaisceart Éireann.

Conclúidí
5.16

Is é mo thuairimse, dá bhrí sin, nár cheart aon athrú a bheith ann ar mo chur chuige i leith
ceantair agus bardaí a ainmniú ach úsáid a bhaint as na hainmneacha céanna a socraíodh in
Ordú 2012, faoi réir an caveat seo a leanas: Is mian liom a bheith cúramach gan an
tsaincheist um an Ghaeilge a aithint (rud atá lasmuigh de mo shainchúram) a chumasc lena
oiriúnaí atá sé go n-ainmneofaí ceantar nó barda ach úsáid a bhaint as ainm ar leith atá
ceangailte leis an áit nó an spás sin (rud atá laistigh de mo shainchúram).

5.17

Dhéanfainn an t-idirdhealú idir an mhóraighneacht inar iarradh go nglacfainn gnás
ainmniúcháin ar fud na léarscáile ar fad ach an Ghaeilge a chur ar áireamh, ar iarraidh í go
bhforbrófaí cur chuige beartais i leith teanga a úsáid agus a aithint, agus an tsaincheist
dhifriúil um aighneachtaí a bhfuil díriú an-áitiúil acu maidir le hainmneacha bardaí níos
oiriúnaí a d’fhéadfadh a bheith ag teacht níos fearr le húsáid reatha teanga sa limistéar ar
leith sin.

5.18

Cé nach bhfuil sé de sheasamh tosaigh agam cur isteach ar ainm socraithe bardaí mura bhfuil
aon athrú spásúil tagtha chun cinn ón Athbhreithniú deireanach i leith, measaim go
bhféadfaí argóint a dhéanamh i bhfabhar ainm barda a athrú más ann d’fhianaise láidir a
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thacaíonn leis an argóint nach bhfuil ainm barda atá ann cheana ag teacht go hiomlán leis an
dóigh a dtagraíonn muintir na háite dá n-áit nó spás ar leith.

5.19

Is ar láidreacht na fianaise i ngach dúiche ar leith a bheidh mo mheasúnú i ngach cás ag
brath. Más amhlaidh gur féidir go mbeidh fiúntas ag baint le hathrú ainm barda atá bunaithe
ar úsáid teanga agus ar an fhéiniúlacht chultúrtha i limistéar ar leith, leag mé mo chuid
tuairimí air sin amach sna tograí le haghaidh an cheantair ar leith sin.
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Caibidil 6. Moltaí Leasaithe le haghaidh an 11 Cheantar.

Staid achoimre
Ceantar

Athrú ó na Moltaí Sealadacha

Aontroim agus Baile Nua na

Athruithe ar theorainneacha bardaí

Mainistreach
Na hArda agus an Dún Thuaidh

Athruithe ar theorainneacha bardaí, ceartú ainm an cheantair

Cathair Ard Mhacha, Droichead

Ceartú ainm an cheantair

na Banna agus Craigavon
Béal Feirste

Athruithe ar theorainneacha bardaí

Cósta Chlochán an Aifir agus na

Athruithe ar theorainneacha bardaí agus mionathruithe ar

Glinnte

theorainneacha ceantair

Cathair Dhoire agus Ceantar an

Ceartú ainm an cheantair

tSratha Báin
Fear Manach agus an Ómaigh

Athruithe ar theorainneacha bardaí

Lios na gCearrbhach agus an

Athruithe ar theorainneacha bardaí

Caisleán Riabhach
Aontroim Láir agus Thoir

Athruithe ar theorainneacha bardaí agus mionathruithe ar
theorainneacha ceantair

Lár Uladh

Gan athrú

An tIúr, Múrna agus an Dún

Gan athrú
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6.1 Aontroim agus Baile Nua na Mainistreach

An teorainn cheantair
6.1.1

Sa Tuarascáil ar na Moltaí Sealadacha uaim, mhol mé go gceartófaí aghlot na líne ceantair ag
an Bhóthar Uachtarach, an tOileán Glas, ar an teorainn le Ceantar Aontroma Láir agus Thoir.
Athdhearbhaím an togra sin.

An líon bardaí agus teorainneacha na mbardaí
6.1.2

Tháinig an Coimisinéir Cúnta ar roinnt conclúidí maidir le hailíniú na dteorainneacha barda i
mbarda Ghleann Ghormlaithe, i mbarda an Bhaile Aird agus i mbarda Mhaigh Bhloisce. Is
féidir an tuarascáil ón Choimisinéir Chúnta a rochtain anseo: Tuarascáil ón Choimisinéir
Chúnta d’Aontroim agus Baile Nua na Mainistreach. Molaim go n-athailíneofaí na bardaí sin
mar atá leagtha amach sna léarscáileanna faoi iamh ar an bhonn go ndéanfadh sé sin
soláthar d’ionadaíocht níos fearr do na toghthóirí tuaithe agus na toghthóirí uirbeacha sa
limistéar, rud nach mór dom aird a thabhairt air faoi na rialacha reachtúla.

6.1.3

Molaim go mbeadh an ceantar comhdhéanta de 40 barda go fóill agus is sa tábla thíos atá an
40 barda don Cheantar seo. Is ann do 100909 dtoghthóir san iomlán sa cheantar, figiúr atá
cothrom le 2522 thoghthóir in aghaidh an bharda. Is é an toradh atá ar na Moltaí Leasaithe
uaim gur cothromaíodh an líon toghthóirí ar fud an 40 barda. Is féidir na leasuithe atá molta
agam ar theorainneacha na mbardaí agus na gceantar a rochtain ach cliceáil anseo: Aontroim
agus Baile Nua na Mainistreach.

6.1.4

Is leagtha amach sa tábla thíos atá an líon toghthóirí in aghaidh an bharda amhail an 4 Eanáir
2021 agus an líon toghthóirí in aghaidh an bharda sna Moltaí Beartaithe agus Leasaithe uaim.
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Tábla 1. Aontroim agus Baile Nua na Mainistreach

An líon bardaí – 40

An líon iomlán
toghthóirí – 10909

An meánlíon toghthóirí
in aghaidh an bharda –
2522

Ainm an bharda

An Líon Toghthóirí
Reatha2

An Líon Toghthóirí
Beartaithe

An Líon Toghthóirí
Beartaithe

MOLTAÍ SEALADACHA

MOLTAÍ LEASAITHE
(N.B. Ní thugtar figiúr
anseo ach amháin i
gcás go bhfuil athrú
ann)

An Mhainistir

2404

2404

An Garrán Fearnóige

2728

2728

Aontroim Láir

2796

2726

Bealach Cláir Thoir

2684

2767

Bealach Cláir Thiar

2838

2748

An Baile Dubh

2331

2331

Baile Anraí

2076

2704

Baile an Iúir

2620

2620

Baile Riobaird

2728

2735

An Cnoc Dóite

2639

2393

Carn Monaidh

2092

2338

Cnoc Charn Monaidh

2363

2364

Clóidigh

2733

2733

Droichead Ghorán an
Bhaird

2320

2320

Creamhchoill

2304

2304

Cromghlinn

2632

2632

Dumhach

2533

2533

Fionnradharc

2204

2356

Cnoc an Fhuaráin

2270

2307

2

2541

Is é an toradh atá ar an phróiseas geochódúcháin láimhe ná difríochtaí an-bheag atá neamhshuntasach ó
thaobh staidrimh de sna figiúirí toghthóirí deiridh a úsáideadh le haghaidh an Athbhreithnithe agus sna figiúirí
ar fhoilsigh Oifig Thoghchánaíochta Thuaisceart Éireann iad ar an dáta áirimh.
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An Ghléib

2367

2367

Gleann Ghormlaithe

2337

2337

An Chloch Liath

2091

2433

An Baile Ard

2202

2632

Baile Shiurdáin

2552

2543

Maigh Bhloisce

3812

2754

Baile na Manach

2480

2480

Maslaí

2657

2505

Limistéar Uí Néill

2285

2285

Geata na Páirce

2464

2464

Baile Raghnaill

2545

2545

Ráth Cúile

2290

2290

Ros Tula

2736

2736

Síol Bhaodáin

2627

2710

Feirm an Tobair

3306

2771

An Spuaic

2338

2748

An Stil

2622

2355

Teampall Phádraig

2584

2584

Tuaim

2699

2699

An Gleann

2393

2280

An Teach Geal

2235

2348
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2483

2670

2733

6.2 Na hArda agus an Dún Thuaidh
An teorainn cheantair
6.2.1

Mar atá leagtha amach sna Moltaí Sealadacha uaim, molaim nach n-athrófaí an líne teorann
ceantair.

An líon bardaí agus teorainneacha na mbardaí
6.2.2

Rinne an Coimisinéir Cúnta roinnt moltaí maidir le hathailíniú na dteorainneacha barda i
mbarda an Chuain agus i mbarda Shruth Bhriain. Is féidir an tuarascáil ón Choimisinéir
Chúnta a rochtain anseo: Tuarascáil ón Choimisinéir Chúnta do na hArda agus an Dún
Thuaidh. Molaim go n-athailíneofaí na teorainneacha barda sin mar atá leagtha amach sna
léarscáileanna faoi iamh toisc go soláthrófaí na teorainneacha nua sin cothromaíocht níos
fearr toghthóirí sna bardaí agus go leanfadh siad teorainn atá so-shainaitheanta.

6.2.3

Molaim go mbeadh an ceantar comhdhéanta de 40 barda go fóill agus is sa tábla thíos atá an
40 barda don Cheantar seo. Is ann do 118537 dtoghthóir san iomlán sa cheantar, figiúr atá
cothrom le 2963 thoghthóir in aghaidh an bharda. Is é an toradh atá ar na Moltaí Leasaithe
uaim gur cothromaíodh an líon toghthóirí ar fud an 40 barda. Is féidir na hathruithe
leasaithe atá molta agam ar theorainneacha na mbardaí agus na gceantar a rochtain ach
cliceáil anseo: Na hArda agus an Dún Thuaidh

6.2.4

Is leagtha amach sa tábla thíos atá an líon toghthóirí in aghaidh an bharda amhail an 4 Eanáir
2021 agus an líon toghthóirí in aghaidh an bharda sna Moltaí Beartaithe agus Leasaithe uaim.
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Tábla 2. Na hArda agus an Dún Thuaidh

An líon bardaí – 40

An líon iomlán
toghthóirí – 118537

An meánlíon toghthóirí
in aghaidh an bharda –
2963

Ainm an bharda

An Líon Toghthóirí
Reatha3

An Líon Toghthóirí
Beartaithe

An Líon Toghthóirí
Beartaithe

MOLTAÍ SEALADACHA

MOLTAÍ LEASAITHE
(N.B. Ní thugtar figiúr
anseo ach amháin i
gcás go bhfuil athrú
ann)

Baile Cruacháin

2563

2887

Baile Mhic Gabhann

3222

3222

Baile na Gréine

3683

3251

Baile Hóm

2975

2975

Baile Mhig Aodha

3080

2861

Baile Bháltair

3287

3258

Bláthghort

2966

3197

An Bealach Leathan

2749

3081

Sruth Bhriain

2949

2834

Ceathrú Dobhair

3031

3060

An Caisleán

2835

2835

Clann Aodha Buí

2934

2750

An Comar Thuaidh

2790

2790

An Comar Theas

2859

2859

An Comar Thiar

2828

2828

Cearnóg Uí
Chonnmhaí

2853

2940

Cronstown

3307

3083

Cúl Trá

3094

3141

Domhnach Daoi

2955

2955

3

3012

Is é an toradh atá ar an phróiseas geochódúcháin láimhe ná difríochtaí an-bheag atá neamhshuntasach ó
thaobh staidrimh de sna figiúirí toghthóirí deiridh a úsáideadh le haghaidh an Athbhreithnithe agus sna figiúirí
ar fhoilsigh Oifig Thoghchánaíochta Thuaisceart Éireann iad ar an dáta áirimh.
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An Gleann

3299

3212

Gregstown

2466

2826

Port an Ghiolla
Ghruama

2881

2881

An Cuan

3408

3076

Cuan Héilin

3023

3023

Ard Mhic Nasca

3267

3220

Cill Chúile

2870

2870

Cill Dhuinsí

2815

2815

Cill Ghobáin

3157

2849

Luachraidh

3064

3141

Radharc an Locha

3106

3106

Maigh Bhile

2834

2698

Port an Pheire

2558

2866

Port an Bhogaigh

2707

2707

Ráth Gael

2543

2727

An Ráth Mhór

2924

2924

Screabach

3208

3208

An Bheith Airgid

2892

2892

An Sruth Airgid

2566

2681

An Coinicéar

3153

3172

Na Gaotha Thiar

2836

2836
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2898

6.3 Cathair Ard Mhacha, Droichead na Banna agus Craigavon.

An teorainn cheantair
6.3.1

Mar atá leagtha amach sna Moltaí Sealadacha uaim, molaim nach n-athrófaí an líne teorann
ceantair.

An líon bardaí agus teorainneacha na mbardaí
6.3.2

Bhreithnigh mé na freagraí comhairliúcháin uile a fuarthas agus an tuarascáil ón Choimisinéir
Chúnta don Cheantar seo. Tháinig an Coimisinéir Cúnta don Cheantar ar an chonclúid ina
anailís gur cheart na tograí sealadacha uaim do na teorainneacha Ceantair agus do na
teorainneacha bardaí araon a dhearbhú. Aontaím leis an anailís atá leagtha amach ag an
Choimisinéir Chúnta don cheantar seo agus, dá bhrí sin, dearbhaím na moltaí sealadacha
uaim don Cheantar seo. Is féidir an tuarascáil ón Choimisinéir Chúnta a rochtain anseo:
Tuarascáil ón Choimisinéir Chúnta do Chathair Ard Mhacha, Droichead na Banna agus
Craigavon. Is féidir na teorainneacha beartaithe barda agus ceantair don cheantar seo a
rochtain ach cliceáil anseo: Cathair Ard Mhacha, Droichead na Banna agus Craigavon.

6.3.3

Molaim go mbeadh an ceantar comhdhéanta de 41 bharda go fóill agus is sa tábla thíos atá
ainm na mbardaí agus líon toghthóirí na mbardaí. Is ann do 149505 thoghthóir san iomlán sa
cheantar, figiúr atá cothrom le 3646 thoghthóir in aghaidh an bharda. Tá sé mar aidhm le
m’athruithe molta an líon toghthóirí ar fud an cheantair a chothromú.

6.3.4

Is leagtha amach sa tábla thíos atá an líon toghthóirí in aghaidh an bharda amhail an 4 Eanáir
2021 agus an líon toghthóirí in aghaidh an bharda sna Moltaí Sealadacha agus Leasaithe
uaim.
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Tábla 3. Cathair Ard Mhacha, Craigavon agus Droichead na Banna

An líon bardaí – 41

An líon iomlán
toghthóirí – 149505

An meánlíon toghthóirí
in aghaidh an bharda –
3646

Ainm an bharda

An Líon Toghthóirí
Reatha 4

An Líon Toghthóirí
Beartaithe
MOLTAÍ
SEALADACHA/LEASAITHE

Achadh Gallan

3698

3698

Béal Átha Beithe

3376

3776

Droichead na Banna Thoir

3337

3533

Droichead na Banna Thuaidh

3179

3331

Droichead na Banna Theas

3511

3511

Droichead na Banna Thiar

3768

3768

An Port Mór

3946

3946

Bladhraí

3525

3525

Brownlow

4071

3902

An Ardeaglais

3364

3364

Corr Chrainn

3485

3485

Craigavon Láir

4202

3743

An Diméin

3750

3750

Doire Trasna

3606

3606

Domhnach Cluana

3476

3378

Droim Mór

3396

3396

Áth Mhic Giolla

3341

3341

An Ghráinseach

3469

3469

Bábhún Hamaltún

3624

3624

An Céide

3695

3695

Caorthannán

3892

3971

4

Is é an toradh atá ar an phróiseas geochódúcháin láimhe ná difríochtaí an-bheag atá neamhshuntasach ó
thaobh staidrimh de sna figiúirí toghthóirí deiridh a úsáideadh le haghaidh an Athbhreithnithe agus sna figiúirí
ar fhoilsigh Oifig Thoghchánaíochta Thuaisceart Éireann iad ar an dáta áirimh.
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Coill Mhic Giolla Mhaoil

3458

3917

Cnoc na Seangan

3269

3296

Bóthar an Locha

3802

3802

Loch Bricleann

3981

3633

Loch gCál

3928

3928

Machaire Lainne

3669

3669

Machain

3532

3532

Cnoc an Mhargaidh

3847

3847

Radharc Bheanna Boirche

3512

3706

Eamhain Mhacha

3749

3749

Loch na Páirce

3719

3719

Quilly

3197

3295

Ráth Fraoileann

3447

3447

An Cnoc Rua

3588

3588

Seagachán

3951

3951

An tSeanchoill

4057

3836

Tóin re Gaoith

3640

3640

Na Beitheanna

4118

3718

An Meal

3576

3576

Baile an Bhairínigh

3844

3844
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6.4 Béal Feirste
6.4.1

Thug mé i bhfad níos mó mionsonraí sa chaibidil seo mar gheall ar líon agus cineál na nuiríoll a rinneadh chugam le linn an chomhairliúcháin agus mar gheall ar an anailís a thug an
Coimisinéir Cúnta do Bhéal Feirste dom. Is féidir an tuarascáil ón Choimisinéir Chúnta a
rochtain anseo: Tuarascáil ón Choimisinéir Chúnta do Bhéal Feirste

An teorainn cheantair
6.4.2

An Gallbhaile – An Líne Cheantair idir Béal Feirste agus Lios na gCearrbhach agus an
Caisleán Riabhach
Tugaim faoi deara na haighneachtaí a rinneadh ar an tsaincheist seo agus an anailís ón
Choimisinéir Chúnta. Aontaím le réasúnaíocht an Choimisinéara Chúnta maidir lena
thábhachtaí atá an fíoras gur sainordaíodh an líne teorann ag an láthair seo trí phróiseas de
chuid Thionól Thuaisceart Éireann tar éis an Athbhreithnithe dheireanaigh sa bhliain
2008/09. Cé gur fíor a rá nach bhfuil an líne teorann ag an limistéar seo ag teacht leis na
moltaí a rinne mo réamhtheachtaí in Athbhreithniú na bliana 2008/09, is í an líne a
ritheadh ina dlí tar éis don reachtas breithniú agus leasú a dhéanamh ar an ní le linn rith
Acht 2012.
Is é an cur chuige a ghlac mé san Athbhreithniú seo ná ceann lena ndéanfaí a laghad
idirghabhála agus ab fhéidir, nuair ab fhéidir. In éagmais cúis an-láidir, níl aon fhonn orm
cur isteach ar na línte teorann Ceantair atá ann cheana. Aontaím leis an Choimisinéir
Chúnta nach dtugtar san aighneacht ó Chomhairle Cathrach Bhéal Feirste cúis an-láidir le
cur isteach ar an teorainn Cheantair idir Ceantar Chathair Bhéal Feirste agus Ceantar Lios na
gCearrbhach agus an Chaisleáin Riabhaigh. Is féidir an aighneacht ó Chomhairle Cathrach
Bhéal Feirste a rochtain anseo: Comhairle Cathrach Bhéal Feirste - Aighneacht chuig LGBC
(lgbc-ni.org.uk). Is féidir an litir ó Chomhairle Cathrach Lios na gCearrbhach agus an
Chaisleáin Riabhaigh a rochtain anseo: Comhairle Cathrach Lios na gCearrbhach agus an
Chaisleáin Riabhaigh - Aighneacht chuig LGBC (lgbc-ni.org.uk)
Tugaim faoi deara fosta go bhfuarthas aighneacht eile chun an líne Cheantair chéanna a
athrú timpeall ar Dhroim Caoin ar mhaithe le líon beag tithe a thabhairt isteach i mBéal
Feirste ó Cheantar Lios na gCearrbhach agus an Chaisleáin Riabhaigh. Aontaím leis an
Choimisinéir Chúnta nach bhfuil cúis an-láidir ann le cur isteach ar an líne teorann Ceantair
ar an bhonn sin.
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6.4.3

An Cuan
Tugaim faoi deara na cinntí ón Choimisinéir Chúnta, agus aontaím go dtagann as an
aighneacht ó Chomhairle Cathrach Bhéal Feirste cúis an-láidir leis an Teorainn Cheantair
idir barda Dhún Cairn agus barda Shuideanam a athailíniú ar fhorais aghloit. Mar a luaigh
an Coimisinéir Cúnta
Creidim go bhfuil aghlot ann ar an líne cheantair atá ann cheana idir Ceantar Chathair
Bhéal Feirste agus Loch Lao. Tá sé réasúnach a mholadh, mar sin, go leasófaí an líne
cheantair chun forbairt reatha agus forbairt amach anseo eastát an Chuain a chuimsiú.
Thug mé aghaidh ar an tsaincheist sin agus is féidir athailíniú na teorann Ceantair ag an
láthair seo a fheiceáil sa léarscáil faoi iamh.

An líon bardaí agus teorainneacha na mbardaí
6.4.4

Samhail 61 Bharda
Dar leis an Choimisinéir Chúnta, tarraingíodh ‘pointí bailí’ anuas san aighneacht a fuarthas ó
Pháirtí Sóisialta agus Daonlathach an Lucht Oibre (SDLP) maidir le bardaí i mBéal Feirste
Theas. Tugtar faoi deara nach dtagann cuid den aighneacht sin faoin raon feidhme toisc go
dtagraítear inti do bhardaí a chnuasach faoi phróiseas na dToghlimistéar Ceantair, rud ar
próiseas reachtúil ar leith é agus nach bhfuil mar chuid den Athbhreithniú seo. I bpointí eile
a tharraing SDLP anuas, rinneadh an cás go scoiltear pobail chomhtháite mar thoradh ar an
chumraíocht bardaí atá beartaithe agam, mar atá achoimrithe ag an Choimisinéir Chúnta
mar a leanas sa tuarascáil uaidh:

-

Cuirtear imní in iúl go bhfuil na tograí reatha bunaithe go príomha ar an chothromú
mhatamaiticiúil riachtanach a bhaint amach agus nach dtugtar aird iontu ar eispéireas
agus inchónaitheacht iarbhír na mbardaí lena mbaineann ar an talamh. Dá bhrí sin, is é an
toradh a bheidh ar na tograí ná pobail a scaradh go saorga óna chéile agus tá siad
bunoscionn le héirim na rannpháirtíochta daonlathaí, áit a n-oibríonn pobail
sheanbhunaithe i gcomhar lena n-ionadaithe tofa aitheanta ar son fheabhsú leanúnach a
limistéir

-

Moltar go gcuirfí barda amháin le Toghlimistéar Ceantair Bhaile Mhoireil agus le
Toghlimistéar Ceantair Gharraithe na Lus faoi seach chun go mbeidh 12 bharda ann
laistigh de na limistéir sin, seachas na 10 gcinn atá ann faoi láthair (barda breise i ngach
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Toghlimistéar Ceantair), ar mhaithe le haird a thabhairt ar an fhás nádúrtha daonra
laistigh de na limistéir sin agus ar mhaithe leis an 12 bharda a dhearadh ar bhealach a
chothóidh, a éascóidh agus a aithneoidh fás nádúrtha na coda sin den chathair, seachas í a
roinnt go saorga agus pobail a scaradh óna chéile
-

Cuirtear imní in iúl gurb é an toradh a bheidh ar na tograí reatha ná go ndéanfar pobail atá
ann cheana a scaradh go saorga óna chéile (agus tagairt á déanamh do na hathruithe atá
beartaithe sa limistéar atá timpeall ar Bhóthar Chnoc an Fhéich feadh Bhóthar na Páirce,
na Paráide Thuaidh agus na Paráide Theas, ar limistéar é a chuimsíonn pobail aontaithe
atá an-difriúil lena chéile agus atá mar chuid de phobal Bhóthar Ormeau ina iomláine,
agus do na fadhbanna a thiocfadh chun cinn dá mbogfaí na pobail sin isteach i mBarda
Chnoc an Fhéich)

-

Cuirtear imní in iúl gurb é an toradh a bheidh ar na tograí reatha ná comhtháthú pobail a
laghdú i limistéir nach gcaitheann ach líon beag daoine vóta iontu faoi láthair

-

Cuirtear imní in iúl go mbeidh tionchar diúltach ag na tograí reatha ar phobail atá éagsúil
iontu féin agus go gcruthófar scáilphobail dá mbarr, agus na bardaí á gclaonadh ina mórrianta limistéar atá faoi thearcdhaonra agus ina bhfuil daonra neamhchónaitheach,
amhail an Talamh Naofa, an mórlimistéar ollscoile nó codanna den chathair istigh

D’fhéach mé lena laghad idirghabhála agus ab fhéidir a dhéanamh, nuair ab fhéidir. Mar sin,
níor athraigh mé línte Ceantair ach amháin i gcás go raibh cúis an-láidir ann le déanamh
amhlaidh. Ní dhearna mé an líon bardaí atá ann cheana a mhéadú ná a laghdú toisc go raibh
mé in ann samhlacha inoibrithe a tháirgeadh, ar samhlacha iad lenar comhlíonadh na critéir
reachtúla do gach ceann de na 11 Cheantar ach úsáid a bhaint as an líon céanna bardaí atá
ann faoi láthair.

6.4.5

Mar sin féin, tá roghanna eile ar fáil dom maidir le hathchumrú a dhéanamh ar na hathruithe
a theastaíonn chun an líon toghthóirí a dháileadh laistigh de bhardaí agus, go deimhin,
laistigh de cheantair. Mar shampla, d’fhéadfainn línte ceantair a athchumrú chun toghthóirí
sna limistéir is mó daonra amhail Béal Feirste a bhogadh isteach i gceantair chomharsanacha
nach bhfuil an líon céanna cónaitheoirí iontu, amhail Lios na gCearrbhach agus an Caisleán
Riabhach nó na hArda agus an Dún Thuaidh. Chinn mé gan déanamh amhlaidh ar mhaithe
lena laghad cur isteach agus ab fhéidir a dhéanamh. Ina ionad sin, chumraigh mé daonra
Bhéal Feirste de réir na línte ceantair atá ann cheana. Ceann de na hiarmhairtí a bhí air sin is
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ea go ndearnadh athrú níos forleithne ar na teorainneacha barda inmheánacha chun an líon
toghthóirí i mBéal Feirste a dháileadh go cothromasach ar fud 60 barda.

6.4.6

Faoin Riail i Mír 18, féadfaidh mé breithniú a dhéanamh ar chúig bharda ar a mhéad a chur
leis an líon bardaí i gCeantar nó ar chúig bharda ar a mhéad a bhaint den líon bardaí i
gCeantar i gcás go ‘measfaidh an Coimisinéir é sin a bheith inmhianaithe, agus aird á tabhairt
ar na nithe atá luaite i mír 17’. Agus breithniú á dhéanamh agam ar an rogha sin a
fheidhmiú, tá sé soiléir nach mór dom aird a thabhairt ar thosca Mhír 17 agus ar na tosca sin
amháin, mar atá: méid, daonra agus éagsúlacht fhisiciúil an cheantair agus an
inmhianaitheacht gur cheart ionadaíocht chuí do thoghthóirí tuaithe agus do thoghthóirí
uirbeacha a bheith ann laistigh den cheantar.

6.4.7

Ó thús an phróisis seo, bhí mé aireach ar na cinn sin de thosca Mhír 17 a bhfuil ábharthacht
ar leith acu do Bhéal Feirste, mar atá: méid spásúil Bhéal Feirste agus an fíoras go bhfuil sé ar
an limistéar is mó daonra i dTuaisceart Éireann. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara,
áfach, go n-aithnítear an méid sin sa reachtaíocht ach 20 barda sa bhreis a leithdháileadh ar
Bhéal Feirste i gcomparáid leis na Ceantair eile go léir i dTuaisceart Éireann. Agus anailís á
déanamh ar na hathruithe a tháinig ar an líon toghthóirí laistigh de Bhéal Feirste ó dháta an
Athbhreithnithe dheireanaigh i leith, rinneadh breithniú ar thuilleadh bardaí a chruthú chun
déileáil leis an fhás. Chinn mé a thástáil, áfach, cé acu a d’fhéadfaí nó nach bhféadfaí an
Ceantar a chumrú ach 60 barda a úsáid chun a léiriú cé acu a bheadh nó nach mbeadh sé
inmhianaithe tuilleadh bardaí a chruthú i mBéal Feirste. Bhí mé in ann samhail 60 barda a
tháirgeadh, rud lena dtugtar le tuiscint go bhfuil ag éirí leis an tsamhail 60 barda do B héal
Feirste go fóill, bunaithe ar an líon toghthóirí reatha ar fud an Cheantair ar fad.

6.4.8

Thug an Coimisinéir Cúnta faoi deara an fás suntasach daonra i mbardaí Abhainn Bheara, an
Láir, an tSrutháin Mhilis agus Windsor agus, ar an bhonn sin, chuir sé samhail mhalartach 61
bharda ar aghaidh chun déileáil leis na méaduithe daonra a tháinig ar na limistéir sin ó dháta
an Athbhreithnithe dheireanaigh i leith. San aighneacht ó SDLP, rinneadh argóint ar son dhá
bharda eile a chruthú. Cé gur roghnaigh mé gan níos mó ná 60 barda a úsáid do na Tograí
Sealadacha uaim féin, tá seans ann go fóill go roghnóidh mé an líon bardaí a mhéadú nó a
laghdú mar mhodh chun na teorainneacha a chumrú laistigh de Cheantar. Leis an aighneacht
ó SDLP, tugtar deis fhiúntach dom an tsaincheist sin a thástáil tuilleadh i gcomhthéacs an
cheantair seo.
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6.4.9

San Athbhreithniú roimhe, breithníodh tosca Riail 17 sular cinneadh an líon bardaí i gCeantar
an Iúir, Mhúrn agus an Dúin agus i gCeantar Chathair Ard Mhacha, Dhroichead na Banna
agus Craigavon a mhéadú go 41 cheann. Ba cheart a thabhairt faoi deara, áfach, nach ionann
na tosca atá le breithniú do na Ceantair sin agus do Bhéal Feirste. Cuimsíonn na Ceantair sin
limistéir uirbeacha agus mórlimistéir thuaithe araon. Ní féidir an rud céanna a rá faoi Bhéal
Feirste, ar limistéar uirbeach amach is amach é, beagnach. Tugadh aird ar na nithe ábhartha
i mír 17 – mar atá, méid agus daonra – san anailís ón Choimisinéir Chúnta ar a inmhianaithe
atá sé an líon bardaí i mBéal Feirste a mhéadú. Dá réir sin, chun an fhianaise atá ar fáil ar
shaincheist an daonra i mBéal Feirste, agus i mBéal Feirste Theas go háirithe, a thástáil, thóg
mé comhairle ón Phríomhoifigeach Staidrimh do Thuaisceart Éireann, atá ina comhairleoir
reachtúil dom san Athbhreithniú seo. Is féidir naisc chuig na sonraí a sholáthair
Gníomhaireacht Thuaisceart Éireann um Staidreamh agus um Thaighde a fháil anseo: Daonra
| Gníomhaireacht Thuaisceart Éireann um Staidreamh agus um Thaighde (nisra.gov.uk).

6.4.10 Déantar sonraí a bhaineann leis an daonra i gcodanna difriúla den chathair a ríomh de réir na
gceithre Thoghcheantar Teorann Parlaiminte reatha (Béal Feirste Thuaidh, Béal Feirste
Theas, Béal Feirste Thoir agus Béal Feirste Thiar). Ba cheart a thabhairt faoi deara go
mbaineann an aighneacht atá á hanailísiú anseo leis an daonra i mbardaí a thagann go
príomha faoi Thoghcheantar Parlaiminte Bhéal Feirste Theas. Ó thaobh lín de, tá Béal Feirste
Theas ar an Toghcheantar Parlaiminte is mó de na ceithre thoghcheantar i mBéal Feirste
agus meastar go raibh 115,900 duine san iomlán ina gcónaí ann i lár na bliana 2020. Is i
mBéal Feirste Theas fosta atá cónaí ar an líon is mó daoine atá 16 bliana d’aois nó níos sine.
Bhí 96,700 duine den sórt sin ina gcónaí ann i lár na bliana 2020. Aontaím, mar sin, gur
limistéar an-suntasach daonra den chathair é.

6.4.11 Tugaim faoi deara fosta, áfach, go bhfuil ag Toghcheantar Parlaiminte Bhéal Feirste Theas an
leibhéal is airde glanimirce diúltaí ó lár na bliana 2013 i leith, agus 4,000 duine san iomlán ag
fágáil an limistéir sa tréimhse sin. Deimhnítear san fhianaise fosta nach bhfuil Béal Feirste
Theas ar an limistéar is mó fás sa Chathair ó dháta an Athbhreithnithe dheireanaigh i leith.
Tá Béal Feirste Thoir ar an limistéar is mó fás, agus Béal Feirste Theas ar an dara limistéar is
mó fás. Ina theannta sin, cé gur tháinig méadú ar dhaonra na cathrach ina hiomláine ón
bhliain 2009 i leith, tá sé réamh-mheasta nach dtiocfaidh aon athrú ar dhaonra Bhéal
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Feirste thar an chéad deich mbliana eile. Is ábhar suntais iad na staitisticí seo a leanas ina
leith sin:


Tráth an Athbhreithnithe dheireanaigh ar Theorainneacha Rialtais Áitiúil, measadh
daonra Cheantar Bhéal Feirste a bheith cothrom le 331,800 duine i lár na bliana 2009.
Bhain an daonra 342,600 duine amach faoi lár na bliana 2020, rud atá cothrom le méadú
10,800 duine (3.3 faoin chéad).



Tá an fás a tháinig ar dhaonra Cheantar Bhéal Feirste ó lár na bliana 2009 i leith níos ísle
ná an fás a tháinig ar dhaonra Thuaisceart Éireann le linn na tréimhse céanna (5.7
faoin chéad).



Tá sé réamh-mheasta go dtiocfaidh méadú 4,400 duine (1.3 faoin chéad) ar dhaonra
Cheantar Bhéal Feirste sa ghearrthéarma (ó lár na bliana 2018 go lár na bliana 2028). Tá
sé réamh-mheasta fosta, áfach, nach dtiocfaidh ach méadú 2,600 duine (0.8 faoin
chéad) ar an daonra san fhadtéarma (faoi lár na bliana 2043).



I gcomparáid leis sin, tá sé réamh-mheasta go dtiocfaidh méadú 3.7 faoin chéad ar
dhaonra Thuaisceart Éireann sa ghearrthéarma (ó lár na bliana 2018 go lár na bliana
2028) agus go dtiocfaidh méadú 5.7 faoin chéad air san fhadtéarma (faoi lár na bliana
2043).



Anailísíodh aois an daonra fosta, a mhéid a bhaineann leis an tionchar is dócha a bheidh
ag staitisticí daonra ar an líon toghthóirí (an líon daoine a thiocfaidh chun bheith ar an
chlár toghthóirí).



Is i gcohóirt na ndaoine meánaosta agus na ndaoine scothaosta a tháinig an méadú
céatadánach is mó ar dhaonra Cheantar Bhéal Feirste ó lár na bliana 2009 i leith.



Tháinig méadú 6,500 duine (6.8 faoin chéad) ar an líon daoine idir 40 bliain d’aois agus
64 bliana d’aois agus tháinig méadú 3,400 duine (7.0 faoin chéad) ar an líon daoine atá
65 bliana d’aois nó níos sine. I gcomparáid leis sin, tháinig laghdú 2,500 duine (2.0 faoin
chéad) ar an líon daoine idir 16 bliana d’aois agus 39 mbliana d’aois thar an tréimhse
chéanna.
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Tá sé réamh-mheasta go leanfaidh an treocht sin ar aghaidh thar an chéad 25 bliana
eile. Sa ghearrthéarma (ó lár na bliana 2018 go lár na bliana 2028), tá sé réamhmheasta go dtiocfaidh méadú 2,900 duine (2.9 faoin chéad) ar an líon daoine idir 40
bliain d’aois agus 64 bliana d’aois i mBéal Feirste agus go dtiocfaidh méadú 8,800 duine
(17.5 faoin chéad) ar an líon daoine atá 65 bliana d’aois nó níos sine.



San fhadtéarma (faoi lár na bliana 2043), tá sé réamh-mheasta go dtiocfaidh laghdú
beag (0.3 faoin chéad) ar an líon daoine idir 40 bliain d’aois agus 64 bliana d’aois agus go
dtiocfaidh méadú 40.3 faoin chéad (20,200 duine) ar an líon daoine atá 65 bliana d’aois
nó níos sine.



Tá sé réamh-mheasta fosta go mbeidh laghduithe suntasacha ann ar an líon daoine idir
0 bliain d’aois agus 15 bliana d’aois agus ar an líon daoine idir 16 bliana d’aois agus 39
mbliana d’aois – an dá chohórt is óige den daonra – i mBéal Feirste thar an chéad 25
bliana eile (faoi lár na bliana 2043), agus iad ag laghdú faoi 12.2 faoin chéad agus faoi
7.3 faoin chéad faoi seach.

Is fiú a thabhairt faoi deara fosta go bhfuil treocht ann ina mbíonn daoine ag bogadh amach
as Béal Feirste. Tá glanimirce dhiúltach ag Ceantar Bhéal Feirste ó lár na bliana 2009 i leith .
Tá glanimirce ar cheann de na cúiseanna le 10,600 duine a chailleadh ó Cheantar Bhéal
Feirste thar na deich mbliana seo a chuaigh thart. Is féidir an chuid is mó den chaillteanas sin
a chur síos do ghlanimirce inmheánach dhiúltach, rud a bhí cothrom le 8,100 duine san
iomlán ó lár na bliana 2009 go lár na bliana 2020. Tríd is tríd, léiríonn an méid sin go mbíonn
daoine ag bogadh amach as Béal Feirste, agus iad ag dul go príomha go limistéir eile de
Thuaisceart Éireann.

6.4.12 Tá sé réamh-mheasta go leanfaidh na treochtaí sin ar aghaidh. Tá sé réamh-mheasta go
dtiocfaidh athrú nádúrtha dearfach 10,000 duine ar dhaonra Cheantar Bhéal Feirste ó lár na
bliana 2018 go lár na bliana 2028 agus go méadóidh an figiúr sin go 19,400 duine san
fhadtéarma (faoi lár na bliana 2043). Tá sé réamh-mheasta go mbeidh glanimirce dhiúltach
ann go fóill, áfach. Tá sé réamh-mheasta go gcaillfidh Ceantar Rialtais Áitiúil Bhéal Feirste
5,600 duine de dheasca glanimirce ó lár na bliana 2018 go lár na bliana 2028 agus go
méadóidh an figiúr sin go 16,800 duine faoi lár na bliana 2043.
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6.4.13 Mar aon le daonra, d’fhéach mé fosta ar cé acu a tháinig nó nár tháinig aon fhás suntasach ar
an líon toghthóirí ó mo dháta áirimh i leith. Chuaigh mé i gcomhairle le Príomhoifigeach
Toghchánaíochta Thuaisceart Éireann, a ghníomhaigh mar chomhairleoir reachtúil dom faoin
Athbhreithniú seo fosta. Thug sí faisnéis neamhfhoirmiúil dom faoi na treochtaí a tháinig
chun cinn as canbhás na hOifige Toghchánaíochta. Tar éis dom taighde fairsing agus tástáil
fhairsing a dhéanamh ar shaincheist an daonra agus ar an tionchar atá aici ar an líon
toghthóirí agus ar chothromaíocht na hionadaíochta rialtais áitiúil i mBéal Feirste, is iad seo a
leanas na conclúidí ar tháinig mé orthu:


Tá sé deacair teacht ar an chonclúid, ar fhorais an fháis daonra ó rinneadh an cumrú is
déanaí ar na bardaí, go dteastaíonn ón limistéar is ábhar don togra seo barda eile nó
tuilleadh ionadaíochta ar leibhéal na comhairle i gcomparáid le limistéir eile den
Chathair.



Tá sé deacair teacht ar an chonclúid go dteastaíonn ó Cheantar Bhéal Feirste bardaí
rialtais áitiúil atá de bhreis ar an tsamhail reatha 60 barda, nuair a chuirtear sonraí
faoina dhaonra réamh-mheasta i gcomparáid le sonraí faoi limistéir eile ar fud
Thuaisceart Éireann. Tá an tsamhail 60 barda inoibrithe, bunaithe ar an líon toghthóirí
reatha, agus is dóigh go leanfaidh sí le bheith inoibrithe fosta, bunaithe ar na réamhmheastacháin ar phatrúin daonra thar an chéad 10 mbliana eile.



Agus an fhianaise ar fad ar dhaonra Bhéal Feirste ina iomláine, agus ar an limistéar de
Bhéal Feirste atá i gceist go háirithe, á cur sa mheá, ní chreidim go bhfuil aon údar ann
le barda eile a chruthú i ndeisceart na cathrach. Go deimhin, ní fheicim aon fhianaise
ar bith lena gcuirfí ina luí orm go mbeadh níos mó ná 60 barda ag teastáil sa Cheantar
seo.



Tugaim faoi deara fosta nár chuir ach comhairlí amháin an cás ar son tuilleadh bardaí i
mBéal Feirste ar aghaidh. Rinne Comhairle Cathrach Bhéal Feirste caidreamh
gníomhach leis an Athbhreithniú agus ní dhearna sí aon uiríll á rá go dteastaíonn níos
mó ná 60 barda ó Bhéal Feirste.
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Dá bhrí sin, ní aontaím le réasúnaíocht an Choimisinéara Chúnta go bhfuil samhail 61
bharda inmhianaithe do Cheantar Bhéal Feirste, agus aird á tabhairt ar na nithe uile i
Mír 17.

Tuigim go hiomlán na tuairimí a cuireadh in iúl faoi na dúshláin a bhaineann le línte teorann
a tharraingt timpeall ar phobail nuair a leagtar an díriú reachtach ar bhardaí atá ‘comhionann
go substaintiúil’ a bhaint amach, agus línte teorann atá ‘so-shainaitheanta’ á dtarraingt ag an
am céanna.
Tarlaíonn sé go minic go measann daoine go ndírítear an iomarca sa phróiseas seo ar
chothromú matamaiticiúil agus ar ghnéithe geografacha, seachas ar an dóigh a mothaíonn
daoine faoi chur isteach ar phobail chomhtháite agus faoi thithe a bhí sa bharda chéanna
roimhe sin a scaradh óna chéile.
Tá sé deacair comhtháthú a chaomhnú nuair atá an próiseas deartha chun an líon toghthóirí
a athdháileadh ar bhealach cothrom. Mar thoradh air sin, is dosheachanta an rud é an scéal
a bhfuil daoine cleachta leis a athrú nuair atá teorainneacha toghchánaíochta á nuashonrú in
aghaidh patrúin ghluaiseachta daonra a tharla thar thréimhse shuntasach ama.

6.4.14 Tá sé mar aidhm agam a chinntiú go n-úsáidtear teorainneacha so-shainaitheanta nuair is
féidir. I gcásanna áirithe, is féidir go mbeidh a lán roghanna ar fáil maidir le teorainn shoshainaitheanta a chinneadh i gceantar. Agus mé ag cur teorainn amháin i gcomparáid le
ceann eile, féadfaidh mé neart na dteorainneacha éagsúla a thástáil ach éisteacht le fianaise,
cosúil leis an fhianaise sin atá san aighneacht ó SDLP maidir le Bóthar Chnoc an Fhéich.
Aontaím leis an anailís ón Choimisinéir Chúnta maidir leis an tsaincheist ar leith sin:
fillfidh an teorainn idir barda Ormeau agus barda Chnoc an Fhéich ar ais ar an
teorainn barda reatha, mar a bhí roimh an athbhreithniú seo. Fágfaidh sé sin,
áfach, go dteastóidh tuilleadh toghthóirí ó Chnoc an Fhéich go fóill. Bainfear an
méadú sin amach ach an teorainn idir an Chreagaigh agus Cnoc an Fhéich a
bhogadh, agus an sruth atá suite ar chúl na dtithe ar Pharáid Onslow á úsáid mar
ghné fíorshaoil atá le leanúint ag an teorainn

Faoi mar a rinne an Coimisinéir Cúnta anailís uirthi, rinne SDLP argóint ábhartha atá bunaithe
ar theorainn a bhaint amach ar féidir a rá go bhfuil sí níos so-shainaitheanta ná an teorainn
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atá molta agam ag an láthair atá i gceist. Toradh eile is féidir a bheith ag an teorainn
mhalartach sin a úsáid is ea freastal ar an riachtanas atá ann aonaid bharda ina bhfuil an líon
toghthóirí ‘comhionann go substaintiúil’ a bhaint amach, mar atá léirithe san athchumrú atá
leagtha amach sa tuarascáil ón Choimisinéir Chúnta. Go deimhin, tugaim faoi deara fosta
uiríoll a fuarthas ó Pháirtí na Comhghuaillíochta, rud ina luaitear
Ina theannta sin, is é an toradh a bheidh ar na hathruithe atá beartaithe ar an
teorainn idir barda Chnoc an Fhéich agus barda Ormeau ná líne dheighilte shoiléir
a bhaint arís eile. Tugtar leis an teorainn atá fágtha ar Bhóthar Chnoc an Fhéich
líne theorann shoiléir idir Toghlimistéar Ceantair Gharraithe na Lus agus
Toghlimistéar Ceantair Lios na Searrach.

Cé go dtagraítear san aighneacht atá i gceist do theorainneacha na dToghlimistéar Ceantair,
rud nach dtagann faoi mo shainchúram agus nach bhféadfaidh mé a bhreithniú faoi mo
reachtaíocht, tugaim faoi deara úsáid an fhrása ‘líne dheighilte shoiléir’ maidir le Bóthar
Chnoc an Fhéich. Tríd is tríd, is é sin an pointe céanna a rinneadh san aighneacht ó SDLP
maidir leis an limistéar sin, rud a chuireann arís eile le neart na hargóinte sin. Dá bhrí sin, tá
mé sásta glacadh leis an anailís ón Choimisinéir Chúnta agus leis an togra uaidh chun an líne
theorann ag bardaí Ormeau, na Creagaí agus Chnoc an Fhéich a atarraingt, mar atá léirithe sa
léarscáil faoi iamh.

6.4.15 Is ann do 230236 thoghthóir san iomlán sa cheantar, figiúr atá cothrom le 3837 dtoghthóir in
aghaidh an bharda. Is é an toradh atá ar na Moltaí Leasaithe uaim gur cothromaíodh an líon
toghthóirí ar fud an 60 barda. Is féidir na hathruithe leasaithe atá molta agam ar
theorainneacha na mbardaí agus na gceantar a rochtain ach cliceáil anseo: Béal Feirste. Is
leagtha amach i dTábla 4 thíos atá an líon toghthóirí in aghaidh an bharda amhail an 4 Eanáir
2021 agus an líon toghthóirí in aghaidh an bharda de réir na Moltaí Beartaithe agus na Moltaí
Leasaithe uaim.

Ainm na mBardaí i mBéal Feirste
6.4.16 Mar atá leagtha amach i gCaibidil 5 maidir leis an tsaincheist ghinearálta a bhaineann le
ceantair agus bardaí a ainmniú faoin phróiseas seo, tá mé den tuairim gur go príomha leis an
ról atá agam i dteorainneacha a líniú a baineann an ról atá agam in ainm na gCeantar agus na
mBardaí a mholadh.
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I dtuairisceoirí áite le haghaidh aonaid riaracháin amhail Ceantair agus bardaí a ainmniú,
baintear úsáid as pointí tagartha spásúla amhail pointí compáis agus ainm contaetha agus as
gnéithe geografacha a bhaineann le spás ar leith, amhail loch, abhainn, sliabh agus
príomhbhóthar. Is fíor a rá fosta gur as raon éagsúil teangacha agus tionchar cultúrtha a
d’eascair a lán tuairisceoirí áite.

6.4.17 I gCaibidil 5, leagaim amach an dóigh a ndéanaim idirdhealú idir an mhóraighneacht maidir le
húsáid na Gaeilge ar fud na léarscáile ar fad, ar iarraidh í go bhforbrófaí cur chuige beartais i
leith teanga a úsáid agus a aithint, agus na haighneachtaí sin atá de chineál áitiúil
caolchúiseach maidir leis an ainm a thugann an mhuintir áitiúla ar a limistéar féin, ar ainm é
atá bainteach, i gcásanna áirithe, le teanga agus oidhreacht chultúrtha láidir an limistéir
áitiúil lena mbaineann.

6.4.18 Leagaim amach i gCaibidil 5 fosta nach mbeadh aon fhonn orm cur isteach ar ainm na
mbardaí mura raibh aon athrú spásúil ann ón uair is déanaí a tugadh ainm dlíthiúil ar an
bharda, i.e., in Athbhreithniú na bliana 2008/09. Mar sin féin, má tá fianaise láidir ann lena
dtacaítear leis an chás nach bhfuil ainm barda atá ann cheana ag teacht go hiomlán leis an
dóigh a sainaithníonn na daoine a chónaíonn ann a spás nó a n-áit nó leis an ainm a thugann
siad féin air nó uirthi, sílim go bhféadfaí cás maith a dhéanamh in aighneachtaí aonair ar son
athrú ainm barda, ag brath ar neart na fianaise sa limistéar atá i gceist. Áirítear leis sin
ainmneacha atá i dteanga mhionlaigh.

6.4.19 Aontaím leis na cinntí ón Choimisinéir Chúnta maidir leis an fhiúntas a d’fhéadfadh a bheith
ag baint le haighneacht a dhéanamh ar son athrú ainm i seacht mbarda ar leith i mBéal
Feirste chun an t-ainm a thugann an mhuintir áitiúla ar na limistéir atá i gceist a léiriú. Is iad
seo a leanas na bardaí sin: Baile Uí Mhurchú; Ard na bhFeá; Cliftonville; an Lóiste Úr; Bóthar
Seoighe; Lóiste na Móna; agus Cill Uaighe. Tá fianaise ann ar úsáid leitheadúil na Gaeilge sna
seacht mbarda sin. Go háirithe, tarraingíodh roinnt saincheisteanna soiléire inbhraite anuas
le linn an chomhairliúcháin, lenar áiríodh an fíoras go bhfuil Gaelscoil ann i ngach ceann de
na seacht mbarda atá i gceist. Is forbairt shuntasach é sin ón tráth a rinneadh an
tAthbhreithniú deireanach agus tá fianaise dhea-dhoiciméadaithe ann ar an fhás a tháinig ar
an Ghaeloideachas i dTuaisceart Éireann thar na deich mbliana seo a chuaigh thart. Tá sé sin
fíor go háirithe i gcodanna de Bhéal Feirste.
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6.4.20 Tugaim faoi deara an úsáid leitheadúil a bhaintear as an ainm Gaeilge ar roinnt de na bardaí
atá i gceist, bunaithe ar an dóigh a dtagraíonn an pobal don limistéar ar a bhfuil ainm an
bharda bunaithe. Is féidir liom é sin a fheiceáil i roinnt de na freagraí comhairliúcháin a
fuarthas tríd an tairseach ar líne, áit ar tugadh ‘Baile Uí Mhurchú’ ar ‘Ballymurphy’. Tugaim
faoi deara fosta gur thug an Coimisinéir Cúnta cuairt ar na limistéir atá i gceist agus gur
bhreathnaigh sé úsáid shuntasach na Gaeilge ar chomharthaí agus i gcumarsáid phoiblí eile
sa limistéar áitiúil. Ina theannta sin, fuair sé uiríoll ar úsáid fhorleathan na Gaeilge agus ar a
thábhachtaí atá an Ghaeilge don phobal sna limistéir sin. Tugaim faoi deara fosta, áfach, nár
tháinig as an chomhairliúchán ná as an Tionscadal Logainmneacha go fóill aon fhianaise lena
dtacófaí le hainm dea-úsáidte dea-thuigthe i nGaeilge a ainmniú lena úsáid do gach ceann de
na bardaí atá i gceist. Níl aon fhianaise ar bith ar fáil ach oiread ar an ainm Gaeilge a
úsáidtear do bharda Cliftonville agus do bharda Lóiste na Móna.

6.4.21 Cé gur féidir liom a fheiceáil gur dhírigh an Coimisinéir Cúnta ar na seacht mbarda atá i gceist
mar gheall ar Ghaelscoil a bheith lonnaithe i ngach ceann díobh, níl sé soiléir go
gcomhroinneann an pobal i ngach ceann de na seacht mbarda sin ainm Gaeilge sainaitheanta
dea-thuigthe don limistéar lena mbaineann, ar ainm barda é ba chuí liom a mholadh. Cé gur
chuí ainm Gaeilge atá ar eolas agus in úsáid ag na pobail áitiúla a thabhairt ar roinnt nó gach
ceann de na bardaí atá i gceist, níl mé in ann measúnú críochnaitheach a dhéanamh ag an
am seo ar cé na hainmneacha ba cheart a úsáid. Mar sin féin, fuair mé faisnéis ón Tionscadal
Logainmneacha in Ollscoil na Banríona faoi na hainmneacha Gaeilge ar chúig cinn de na
seacht mbarda atá i gceist.

6.4.22 Dá réir sin, ní mian liom aon cheann de na hainmneacha barda atá i gceist a athrú sna tograí
leasaithe seo agus d’iarrfainn tuilleadh tuairimí maidir leis an ainm is cuí do gach ceann de na
seacht mbarda. Déanfaidh mé breithniú cuí ar na tuairimí sin agus na moltaí deiridh á
ndéanamh agam tar éis dhúnadh an dara comhairliúchán. San fhianaise a fuarthas le linn an
chomhairliúcháin, lenar áiríodh an obair a rinne an Tionscadal Logainmneacha, tugtar le fios
gur féidir go bhfuil na hainmneacha seo a leanas ina n-ainmneacha dea-thuigthe ar na
limistéir atá i gceist:
Ballymurphy – Baile Uí Mhurchú
Beechmount – Ard na bhFeá
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Cliftonville – Níl aon fhianaise ann go bhfuil aon ainm eile in úsáid
New Lodge – An Lóiste Úr
Shaw’s Road – Bóthar Seoighe
Turf Lodge – Níl aon fhianaise ann go bhfuil aon ainm eile in úsáid
Twinbrook – Cill Uaighe

6.4.23 Tá mé ag tnúth le tuilleadh tuairimí a fháil faoi na hainmneacha a d’fhéadfaí a thabhairt ar na
seacht mbarda atá i gceist ionas go mbeidh mé in ann meastóireacht deiridh a dhéanamh ar
an ní.
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Tábla 4. Béal Feirste

An líon bardaí – 60

An líon iomlán
toghthóirí – 230236

An meánlíon
toghthóirí in aghaidh
an bharda – 3837

Ainm an bharda

An Líon Toghthóirí
Reatha5

An Líon Toghthóirí
Beartaithe

An Líon Toghthóirí
Beartaithe

MOLTAÍ SEALADACHA

MOLTAÍ LEASAITHE
(N.B. Ní thugtar
figiúr anseo ach
amháin i gcás go
bhfuil athrú ann)

Baile Andarsan

3713

3713

Ard Dúin

3665

4018

Baile Gharraí Mháirtín

4168

4129

Baile Mhic Gearóid

3819

3819

Baile Uí Mhurchú

3598

3598

Baile na Saileán

3449

3651

Ard na bhFeá

3605

3605

Droichead an Leanna

4076

3611

Fionnradharc

3672

3672

An Cnoc Álainn

3608

3608

Baile Uí Mhaghair

3681

3681

Abhainn Bheara

4398

4209

Bláthghort

3919

3618

Binn Uamha

3403

3513

An Lár

5282

4214

Páirc Chichester

3970

3860

Cliftonville

3896

3896

Cluain Ard

3956

3828

Gleann Chollann

4089

4089

5

Is é an toradh atá ar an phróiseas geochódúcháin láimhe ná difríochtaí an-bheag atá neamhshuntasach ó
thaobh staidrimh de sna figiúirí toghthóirí deiridh a úsáideadh le haghaidh an Athbhreithnithe agus sna figiúirí
ar fhoilsigh Oifig Thoghchánaíochta Thuaisceart Éireann iad ar an dáta áirimh
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Abhainn Choinn

3975

3975

An Chreagaigh

3402

3577

Dún Cairn

4584

4088

Dún Muirígh

3878

3878

Na Fáil

3329

3457

Páirc na bhFál

3707

3707

An Fionnachadh

3539

4217

Abhainn Fhotharta

3307

3479

Dún Liam

3393

3876

Garnerville

3553

3553

Éadan Ghiolla na
hAdhairce

3740

3740

Bun an Chnoic

3630

3630

Inis Fáil

3932

3932

An Cnoc

3855

3649

Sruthán na Bantiarna

3728

3927

An Lag Mór

5070

3986

Lag an Aoil

3974

3772

Maigh Luain

3754

4202

Merok

3193

3513

Musgrave

3705

4219

An Lóiste Úr

3447

3460

Páirc Oráiste

3568

3713

Ormeau

4200

3911

Poll Glas

3969

4131

Cnoc an Fhéich

3399

3688

Rosetta

4028

3853

Sandown

3287

3794

An Seandún

4000

4000

An tSeanchoill

4415

4086

Bóthar Seoighe

3984

3984

Baile Stíobhaird

3644

3644
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3491

4200

3485

Stormont

3791

3791

An Sruthán Milis

4391

4184

Suideanam

3732

3732

Lóiste na Móna

3521

3521

Cill Uaighe

3475

4198

Maigh Luain Uachtarach

3707

4218

Na hOibreacha Uisce

4307

3954

An Ghéagánach

4865

4178

Coill an Stócaigh

3793

3793

Gleann na Coille

3498

3694
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6.5 Cósta Chlochán an Aifir agus na Glinnte

An teorainn cheantair
6.5.1

Sa Tuarascáil ar na Moltaí Sealadacha uaim, mhol mé go gceartófaí aghlot na líne ceantair le
Ceantar Aontroma Láir agus Thoir ag Bóthar Thulaigh Chiotach. Athdhearbhaím an togra sin.

6.5.2

Rinne an Coimisinéir Cúnta moladh go gceartófaí aghlot na teorann ceantair le Ceantar
Aontroma Láir agus Thoir ag Bóthar Mhagh Buí. Glacaim leis an mholadh sin.

An líon bardaí agus teorainneacha na mbardaí
6.5.3

Rinne an Coimisinéir Cúnta roinnt moltaí maidir le hathailíniú na dteorainneacha barda i
mbarda Chúil na Gaoithe agus i mbarda Dhún Dubháin. Is féidir an tuarascáil ón Choimisinéir
Chúnta a rochtain anseo: Tuarascáil ón Choimisinéir Chúnta do Chósta Chlochán an Aifir agus
na Glinnte. Molaim go n-athailíneofaí na bardaí sin toisc gurb amhlaidh, maidir le heastát
Chúil na Gaoithe ar ar ainmníodh an barda ina dhiaidh, gur baineadh é ó bharda Chúil na
Gaoithe agus go réitíonn an moladh ón Choimisinéir Cúnta an tsaincheist sin, agus réiteach
atá ag teacht níos fearr leis na rialacha reachtúla á sholáthar aige ag an am céanna.

6.5.4

Molaim go mbeadh an ceantar comhdhéanta de 40 barda go fóill agus is sa tábla thíos atá an
40 barda don Cheantar seo. Is ann do 99547 dtoghthóir san iomlán sa cheantar, figiúr atá
cothrom le 2488 dtoghthóir in aghaidh an bharda. Is é an toradh atá ar na Moltaí Leasaithe
uaim gur cothromaíodh an líon toghthóirí ar fud an 40 barda. Is féidir na hathruithe
leasaithe atá molta agam ar theorainneacha na mbardaí agus na gceantar a rochtain ach
cliceáil anseo: Cósta Chlochán an Aifir agus na Glinnte

6.5.5

Is leagtha amach sa tábla thíos atá an líon toghthóirí in aghaidh an bharda amhail an 4 Eanáir
2021 agus an líon toghthóirí in aghaidh an bharda sna Moltaí Beartaithe agus Leasaithe uaim.
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Tábla 5. Cósta Chlochán an Aifir agus na Glinnte

An líon bardaí – 40

An líon iomlán
toghthóirí – 99547

An meánlíon toghthóirí
in aghaidh an bharda –
2488

Ainm an bharda

An Líon Toghthóirí
Reatha6

An Líon Toghthóirí
Beartaithe
MOLTAÍ SEALADACHA

An Líon
Toghthóirí
Beartaithe
MOLTAÍ
LEASAITHE
(N.B. Ní thugtar
figiúr anseo ach
amháin i gcás go
bhfuil athrú ann)

Achadh Dubhthaigh

2562

2562

Alt an Chuilinn

2241

2254

Atlantach

2613

2613

Baile an Chaistil

2386

2386

Baile Uí Cheallaigh

2290

2572

Baile Monaidh Thoir

2145

2306

Baile Monaidh
Thuaidh

2502

2341

Baile Monaidh Theas

2318

2318

Carraig Ceasail

2621

2694

Talamh na hEaglaise

2641

2643

Muileann na Cloiche

2646

2646

Cúil Leasáin

1897

2256

Dearbhóg

2480

2480

Droim Sorn

2548

2265

Dún Dubháin

2588

2665

Dún Geimhin

2511

2511

Dún Lathaí

2574

2574

6

2333

2671

2489

Is é an toradh atá ar an phróiseas geochódúcháin láimhe ná difríochtaí an-bheag atá neamhshuntasach ó
thaobh staidrimh de sna figiúirí toghthóirí deiridh a úsáideadh le haghaidh an Athbhreithnithe agus sna figiúirí
ar fhoilsigh Oifig Thoghchánaíochta Thuaisceart Éireann iad ar an dáta áirimh
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Na Fíneadha

2487

2487

Garbhachadh

2362

2362

Clochán an Aifir

2463

2436

Glas-stiall

3143

2654

An Chloch Liath

2388

2379

Baile Gortach

2593

2593

Cill Ria

2661

2661

Cionn Bán

2709

2709

Loch gCaol agus Sraith
Nócam

2626

2624

Lurigethan

2136

2258

Maigh Choscáin

2499

2655

Aird Mhic Giollagáin

2308

2252

Cnocán Santail

2611

2611

Port Rois agus Dún
Libhse

2186

2265

Port Stíobhaird

2201

2302

An Cairéal

2768

2590

Ros Earcáin

2712

2712

An Taobh Rua

2077

2260

An Rúta

2396

2396

Cionn an Toir agus
Reachlainn

2654

2532

Ollscoil

2278

2456

Taobh na hAbhann

2962

2731

Cúil na Gaoithe

2766

2536
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2438

2435

2349

2710

2675

2704

2398

2710

6.6 Cathair Dhoire agus an Srath Bán

An teorainn cheantair
6.6.1

Mar atá leagtha amach sna Moltaí Sealadacha uaim, molaim nach n-athrófaí an líne teorann
ceantair.

An líon bardaí agus teorainneacha na mbardaí
6.6.2

Bhreithnigh mé na freagraí comhairliúcháin uile a fuarthas agus an tuarascáil ón Choimisinéir
Chúnta don Cheantar seo. Tháinig an Coimisinéir Cúnta don Cheantar ar an chonclúid ina
anailís gur cheart na tograí sealadacha uaim do na teorainneacha Ceantair agus do na
teorainneacha bardaí araon a dhearbhú. Aontaím leis an anailís atá leagtha amach ag an
Choimisinéir Chúnta don Cheantar seo agus, dá bhrí sin, dearbhaím na moltaí sealadacha
uaim don Cheantar seo. Is féidir an tuarascáil ón Choimisinéir Chúnta a rochtain anseo:
Tuarascáil ón Choimisinéir Chúnta do Chathair Dhoire agus an Srath Bán. Is féidir na
teorainneacha beartaithe barda agus ceantair don cheantar seo a rochtain ach cliceáil anseo:
Cathair Dhoire agus an Srath Bán

6.6.3

Molaim go mbeadh an ceantar comhdhéanta de 40 barda go fóill agus is sa tábla thíos atá
ainm na mbardaí agus líon toghthóirí na mbardaí. Is ann do 109899 dtoghthóir san iomlán sa
cheantar, figiúr atá cothrom le 2747 dtoghthóir in aghaidh an bharda. Tá sé mar aidhm le
m’athruithe molta an líon toghthóirí ar fud an cheantair a chothromú.

6.6.4

Is leagtha amach sa tábla thíos atá an líon toghthóirí in aghaidh an bharda amhail an 4 Eanáir
2021 agus an líon toghthóirí in aghaidh an bharda sna Moltaí Sealadacha agus Leasaithe
uaim.
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Tábla 6. Cathair Dhoire agus an Srath Bán

An líon bardaí – 40

An líon iomlán toghthóirí –
109899

An meánlíon toghthóirí in
aghaidh an bharda – 2747

Ainm an bharda

An Líon Toghthóirí Reatha 7

An Líon Toghthóirí Beartaithe
MOLTAÍ
SEALADACHA/LEASAITHE

Ard Tí Garbháin

2653

2653

Baile Uí Cholmáin

2761

2636

Baile Mhic Robhartaigh

2820

2820

Tobar na Brannaí

2573

2573

Cnoc an Chairn

2331

2996

Caisleán na Deirge

2536

2536

Cath

2959

2959

Ballaí na Cathrach

2457

2457

Clóidigh

2605

2605

Clann Diarmada

2877

2877

An Creagán

2820

2820

An Creagán Theas

2843

2843

An Chúil Mhór

3210

2790

Droim na hUamha

3010

3010

Dún na Manach

2585

2585

Ebrington

2746

2746

An Mhagh

2868

2868

An tEanach

2930

2930

Finn

3006

2654

Tobar an Fheabhail

2624

2624

Baile na gCailleach

2823

2891

An Gleann Dearg

2479

2479

7

Is é an toradh atá ar an phróiseas geochódúcháin láimhe ná difríochtaí an-bheag atá neamhshuntasach ó
thaobh staidrimh de sna figiúirí toghthóirí deiridh a úsáideadh le haghaidh an Athbhreithnithe agus sna figiúirí
ar fhoilsigh Oifig Thoghchánaíochta Thuaisceart Éireann iad ar an dáta áirimh
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Gleann Abhainn Ghleann
Aichle

2532

2532

Cill Fhíonáin

2998

2998

Lios Mhic Dhuibhleacháin

2496

2496

Bruach Mhadaim

2428

2923

An Baile Nua

2824

2824

An Baile Nua

2291

2643

An Fearann Thuaidh

2985

2985

An Pháirc

2574

2574

Seantalamh

2879

2980

Seantalamh Thoir

3293

3021

Sliabh an tSirriam

2591

2591

Muileann an tSiáin

2749

2749

An Sceitheog

3480

2843

Sliabh Circe

2612

2612

Baile an Tobair

2534

2534

An Srath Bán Thuaidh

2767

2767

An Srath Bán Thiar

2421

2546

Victoria

2929

2929
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6.7 Fear Manach agus an Ómaigh

An teorainn cheantair
6.7.1

Mar atá leagtha amach sna Moltaí Sealadacha uaim, molaim nach n-athrófaí an líne teorann
ceantair.

An líon bardaí agus teorainneacha na mbardaí
6.7.2

Rinne an Coimisinéir Cúnta roinnt moltaí maidir le hathailíniú na dteorainneacha barda i
mbarda Bhéal Átha na Mallacht, i mbarda Bhaile an Irbhinigh, i mbarda Thrilic, i mbarda
Fhionntamhnaí agus i mbarda Lios na nDaróg. Is féidir an tuarascáil ón Choimisinéir Chúnta a
rochtain anseo: Tuarascáil ón Choimisinéir Chúnta d’Fhear Manach agus an Ómaigh. Molaim
go n-athailíneofaí na bardaí sin mar atá leagtha amach sna léarscáileanna faoi iamh toisc go
gcuirtear san áireamh iontu an teorainn idir Contae Fhear Manach agus Contae Thír Eoghain
agus go soláthraítear leo réiteach de réir na reachtanna, ar réiteach é is cúis le hathdháileadh
toghthóirí chun líon toghthóirí atá comhionann go substaintiúil i ngach barda a bhaint
amach.

6.7.3

Molaim go mbeadh an ceantar comhdhéanta de 40 barda go fóill agus is sa tábla thíos atá an
40 barda don Cheantar seo. Is ann do 84713 thoghthóir san iomlán sa cheantar, figiúr atá
cothrom le 2117 dtoghthóir in aghaidh an bharda. Is é an toradh atá ar na Moltaí Leasaithe
uaim gur cothromaíodh an líon toghthóirí ar fud an 40 barda. Is féidir na hathruithe
leasaithe atá molta agam ar theorainneacha na mbardaí agus na gceantar a rochtain ach
cliceáil anseo: Fear Manach agus an Ómaigh.

6.7.4

Is leagtha amach sa tábla thíos atá an líon toghthóirí in aghaidh an bharda amhail an 4 Eanáir
2021 agus an líon toghthóirí in aghaidh an bharda sna Moltaí Beartaithe agus Leasaithe uaim.
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Tábla 7. Fear Manach agus an Ómaigh

An líon bardaí – 40

An líon iomlán
toghthóirí – 84713

An meánlíon
toghthóirí in aghaidh
an bharda – 2117

Ainm an bharda

An Líon Toghthóirí
Reatha8

An Líon Toghthóirí
Beartaithe

An Líon Toghthóirí
Beartaithe

MOLTAÍ SEALADACHA

MOLTAÍ LEASAITHE
(N.B. Ní thugtar figiúr
anseo ach amháin i
gcás go bhfuil athrú
ann)

Béal Átha na
Mallacht

2192

2098

Béal Cú agus an
Garastún

2121

2121

Béal Leice agus
Badhbha

2375

2237

Bearach

2109

2109

Botha, Claoninis agus
Leitir Bhruín

2493

2312

Achadh Lon

1920

1985

An Chamabhainn

2186

2186

Caisleán na Cúile

2284

2284

Cúil na gCeard

2348

2072

Deargmhuine

1847

2123

Doire Ó gConaíle

2072

2072

Doire Loinn

2032

1988

Domhnach

2030

2000

An Droim Mór

1986

1986

Droim na Coille

2161

2161

Droim Caoin

2149

2149

8

2316

Is é an toradh atá ar an phróiseas geochódúcháin láimhe atá tuairiscithe i gCaibidil 6 ná difríochtaí an-bheag
atá neamhshuntasach ó thaobh staidrimh de sna figiúirí toghthóirí deiridh a úsáideadh le haghaidh an
Athbhreithnithe agus sna figiúirí ar fhoilsigh Oifig Thoghchánaíochta Thuaisceart Éireann iad ar an dáta áirimh
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Eadarnaidh agus an
Cheis

2085

2223

Éirne

2122

2122

An Fhéarach

2209

2209

Fionntamhnach

1827

1937

Mullach na Seangán
agus Cill Náile

2243

2243

An Goirtín

2257

2257

Gort an Rois

2217

2217

Baile an Irbhinigh

2284

2284

Coillidh Chlochair

2273

2124

Lios Béal Átha

2232

2232

Lios na nDaróg

2444

2239

Lios na Scéithe

1853

2042

Droichead Mhig
Uidhir

2462

2007

An Baile Nua

1915

1977

An Baile Nua

2166

2166

Abhainn na Coille

2086

2086

Port Abhla

2255

2255

Ros Liath

1775

1988

Ros an Choire

1830

2011

Na Coracha Móra

2033

2033

Sruthail

1854

2003

An tIompú Deiseal

2142

2142

An Tearmann

1960

1960

Trileac

1884

2073
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1923

2199

2320

2070

1969

6.8 Lios na gCearrbhach agus an Caisleán Riabhach

An teorainn cheantair
6.8.1

Mar atá leagtha amach sna Moltaí Sealadacha uaim, molaim nach n-athrófaí an líne teorann
ceantair.

An líon bardaí agus teorainneacha na mbardaí
6.8.2

Rinne an Coimisinéir Cúnta moltaí maidir le hathailíniú na dteorainneacha barda i mbarda
Bhaile Mic Coise, i mbarda an tSléibhe Bháin agus i mbarda an Chnoic Mhóir. Is féidir an
tuarascáil ón Choimisinéir Chúnta a rochtain anseo: Tuarascáil ón Choimisinéir Chúnta do
Lios na gCearrbhach agus an Caisleán Riabhach.

6.8.3

Tar éis an teorainn sin a athbhreithniú, áitíodh orm leis na huiríll ar an ábhar sin gur argóint
láidir í an príomhbhóthar a úsáid mar líne teorann. Tá údar ann le hathrú den sórt sin ar an
fhoras gur líne í sin a d’fhéadfaí a rá a bheith níos so-shainaitheanta ná na línte a moladh sna
Tograí Sealadacha uaim. Is rud inmhianaithe faoi mhír 14 den reachtaíocht é línte teorann
so-shainaitheanta a bhaint amach. Mar a chuir an Coimisinéir Cúnta in iúl, áfach, bheadh
difríocht a bheadh beagáinín níos mó de 10% os cionn an mheánlín toghthóirí in aghaidh an
bharda don Cheantar seo ag dhá bharda dá n-úsáidfí an príomhbhóthar mar líne teorann.

6.8.4

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gurb é atá i gcur chuige na ‘difríochta 10%’ ná mo
bheart treorach féin le haghaidh raon an lín toghthóirí i ngach barda a d’fhéadfaí a mheas a
bheith ‘comhionann go substaintiúil’ laistigh de Cheantar chun ceanglais mhír 19 a
chomhlíonadh. Ní socraithe ag an reachtaíocht atá úsáid an raoin 10% atá leagtha síos sa
chur chuige sonraithe a ghlac mé i leith na dTograí Sealadacha uaim. Féadfaidh mé lánrogha
a fheidhmiú agus, nuair is féidir, tá mé den tuairim gur rud tábhachtach é bheith réidh le
breithniú a dhéanamh ar thuairimí ar cén líne a d’fhéadfadh a bheith níos so-shainaitheanta
agus ar cé acu a fhéadfar nó nach bhféadfar athruithe den sórt sin a dhéanamh, fiú i gcás go
mbeadh an líon toghthóirí lasmuigh den raon 10% dá mbarr.
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6.8.5

Is léir ó na rialacha reachtúla nach gceanglaítear an líon toghthóirí i mbardaí a bheith
comhionann go substaintiúil ach amháin a mhéid is féidir le réasún, agus aird á tabhairt ar na
tosca i mír 17. Is léir fosta nach slat tomhais dhian ná sprioc dhian é an raon 10% agus go
bhfuil sé fúm féin a chinneadh cad is ciall le ‘comhionann go substaintiúil’. Go deimhin, níor
cheart tástáil de mo dhéanamh féin a chur in ionad na tástála reachtúla um líon atá
‘comhionann go substaintiúil’ a bhaint amach. I mo thuairimse, is é méid na difríochta sa
líon toghthóirí an toisc chothromúcháin is tábhachtaí má táthar chun teacht ar bhardaí is
féidir a rá go réasúnach a bheith ‘comhionann go substaintiúil’. Is fearr an raon 10% a úsáid
mar threoir le haghaidh cothromúcháin agus comhsheasmhachta, ach ní slat tomhais
shocraithe ná slat tomhais cheangailteach í.

6.8.6

Bheadh ag barda Bhaile Mic Coise 11.3% níos mó ná an meánlíon toghthóirí in aghaidh an
bharda agus bheadh ag barda an Chnoic Mhóir 12.8% níos mó ná an meánlíon toghthóirí in
aghaidh an bharda. Dá bhrí sin, is deimhin liom nach mbeadh an líon toghthóirí sa dá
chumraíocht bharda atá leagtha amach sa tuarascáil ón Choimisinéir Chúnta mar chúis le
bardaí atá difriúil go substaintiúil leis an mheánlíon toghthóirí in aghaidh an bharda sa
Cheantar seo. Dá bhrí sin, chun na tosca atá leagtha amach a chothromú, is é mo chinneadh
go leasóidh mé an líne mar atá molta ag an Choimisinéir Chúnta ar an bhonn gur líne teorann
í atá níos so-shainaitheanta ná mo líne bheartaithe féin agus gurb é an toradh a bheidh ar an
teorainn a athrú ná bardaí ar féidir a rá, i mo thuairimse, go bhfuil acu líon toghthóirí atá
comhionann go substaintiúil.

6.8.7

Molaim go mbeadh an ceantar comhdhéanta de 40 barda go fóill agus is sa tábla thíos atá an
40 barda don Cheantar seo. Is ann do 104519 dtoghthóir san iomlán sa cheantar, figiúr atá
cothrom le 2612 thoghthóir in aghaidh an bharda. Is é an toradh atá ar na Moltaí Leasaithe
uaim gur cothromaíodh an líon toghthóirí ar fud an 40 barda. Is féidir na hathruithe
leasaithe atá molta agam ar theorainneacha na mbardaí agus na gceantar a rochtain ach
cliceáil anseo: Lios na gCearrbhach agus an Caisleán Riabhach

6.8.8

Is leagtha amach sa tábla thíos atá an líon toghthóirí in aghaidh an bharda amhail an 4 Eanáir
2021 agus an líon toghthóirí in aghaidh an bharda sna Moltaí Beartaithe agus Leasaithe uaim.
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Tábla 8. Lios na gCearrbhach agus an Caisleán Riabhach

An líon bardaí – 40

An líon iomlán
toghthóirí – 104519

An meánlíon
toghthóirí in aghaidh
an bharda – 2612

Ainm an bharda

An Líon Toghthóirí
Reatha9

An Líon Toghthóirí
Beartaithe

An Líon Toghthóirí
Beartaithe

MOLTAÍ SEALADACHA

MOLTAÍ
LEASAITHE
(N.B. Ní thugtar
figiúr anseo ach
amháin i gcás go
bhfuil athrú ann)

Baile an Doire

2872

2872

Baile Sheanóid

2351

2351

Baile Mhic Caisín

2343

2797

Baile Uí Bhranáin

2374

2374

Baile Mic Coise

3590

2806

Uachtar Cluana

2547

2513

Bláras

2467

2467

Cnoc an Chairn

2678

2678

An Cheathrú Riabhach

3936

2788

Ceathrú Aodha Dhuibh
Thoir

2709

2624

Ceathrú Aodha Dhuibh
Thiar

2528

2483

Doire Eachaidh

2871

2871

Droim Bearach

2468

2468

Droim Bó

2333

2378

Dún Dónaill

2393

2393

Enler

2209

2742

An Gallbhaile

2437

2437

9

2907

Is é an toradh atá ar an phróiseas geochódúcháin láimhe atá tuairiscithe i gCaibidil 6 ná difríochtaí an-bheag
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Lann Abhaigh

2743

2743

Droichead Graham

2227

2842

Cnoc an Chairdis

2305

2449

Hilden

2562

2469

Cluain Cholmóg

2766

2766

Cromghlinn

2660

2660

Cnoc Bhreacáin

2678

2482

An Cnoc Mór

2839

2851

An Lagán

2528

2528

Gleann an Lagáin

2122

2355

Lann Bheag

2535

2535

Lios na gCearrbhach

2344

2793

Maigh gCabraí

2931

2822

Machaire Shléibhe

2835

2691

An Mhaigh

2352

2352

Maigh Rath

2716

2716

Monadh Riabhach

2309

2394

Baile Nua na Bréadaí

2124

2354

An Seanchoinicéar

2563

2779

Ráth Bhearnait

2396

2396

Áth na gCloch

2283

2814

Páirc Mhic Mhalais

2651

2847

An Sliabh Bán

3944

2839
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2948

2641

6.9 Aontroim Láir agus Thoir

An teorainn cheantair
6.9.1 Sa Tuarascáil ar na Moltaí Sealadacha uaim, mhol mé go gceartófaí aghlot na teorann
ceantair ag an Bhóthar Uachtarach, an tOileán Glas, agus ag Bóthar na Prochlaise i mBaile
Raghnaill ar an teorainn le Ceantar Aontroma agus Bhaile Nua na Mainistreach agus ag
Bóthar Thulaigh Chiotach ar an teorainn le Ceantar Chósta Chlochán an Aifir agus na
nGlinnte. Athdhearbhaím an togra sin.

6.9.2

Rinne an Coimisinéir Cúnta moladh go gceartófaí aghlot na teorann ceantair le Ceantar
Chósta Chlochán an Aifir agus na nGlinnte ag Bóthar Mhagh Buí. Molaim an t-athrú sin ar an
teorainn cheantair mar atá leagtha amach sa léarscáil.

An líon bardaí agus teorainneacha na mbardaí
6.9.3

Rinne an Coimisinéir Cúnta moladh maidir le hathailíniú na dteorainneacha barda i mbarda
Bhaile Aodha agus Bhaile Haraí agus i mbarda Ghleann an Choire. Is féidir an tuarascáil ón
Choimisinéir Chúnta a rochtain anseo: Tuarascáil ón Choimisinéir Chúnta d’Aontroim Láir agus
Thoir. Molaim an t-athailíniú sin toisc go leanann sé teorainn stairiúil bhaile fearainn agus go
gcloíonn sé leis na rialacha reachtúla.

6.9.4

Molaim go mbeadh an ceantar comhdhéanta de 40 barda go fóill agus is sa tábla thíos atá an
40 barda don Cheantar seo. Is ann do 99421 toghthóir san iomlán sa cheantar, figiúr atá
cothrom le 2485 thoghthóir in aghaidh an bharda. Is é an toradh atá ar na Moltaí Leasaithe
uaim gur cothromaíodh an líon toghthóirí ar fud an 40 barda. Is féidir na hathruithe
leasaithe atá molta agam ar theorainneacha na mbardaí agus na gceantar a rochtain ach
cliceáil anseo: Aontroim Láir agus Thoir

6.9.5

Is leagtha amach sa tábla thíos atá an líon toghthóirí in aghaidh an bharda amhail an 4 Eanáir
2021 agus an líon toghthóirí in aghaidh an bharda sna Moltaí Beartaithe agus Leasaithe uaim.
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Tábla 9. Aontroim Láir agus Thoir

An líon bardaí – 40

An líon iomlán
toghthóirí – 99421

An meánlíon toghthóirí
in aghaidh an bharda –
2485

Ainm an bharda

An Líon Toghthóirí
Reatha10

An Líon Toghthóirí
Beartaithe

An Líon Toghthóirí
Beartaithe

MOLTAÍ SEALADACHA

MOLTAÍ LEASAITHE
(N.B. Ní thugtar
figiúr anseo ach
amháin i gcás go
bhfuil athrú ann)

An tAcadamh

2119

2241

Achadh Eochaille

2650

2316

Ard Aoibhinn

2581

2311

Baile Aodha agus Baile
Haraí

2311

2259

Baile Cora agus an
Gleann

2731

2731

An Baile Caol

2137

2354

Boneybefore

2373

2479

Abhainn na Brád

2344

2245

Bruach Sheáin

2790

2546

Cnoc an Bhairr Léith

2217

2713

Carn an Chaistil

2665

2675

Carnlach agus Gleann
Arma

2346

2346

An Caisleán

2656

2656

Diméin an Chaisleáin

2260

2260

An Cnoc Carraigeach

2631

2730

Coill na Baice

2061

2259

An Corrán agus Inbhear

2477

2477

10

2295

Is é an toradh atá ar an phróiseas geochódúcháin láimhe atá tuairiscithe i gCaibidil 6 ná difríochtaí an-bheag
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Faiche an Aonaigh

2356

2311

Galgorm

2465

2426

An Gairdín Mór

2394

2457

Gleann Fhreabhail

2533

2535

Gleann an Choire

2362

2644

Gort Oilí

2532

2536

An Ghráinseach

2699

2699

An tOileán Glas

2552

2557

Oileán Mhic Aodha

2361

2361

Na Cealla

2484

2484

Cill Ruaidh

3088

2708

Cill Uachtair

3188

2734

Cill Chon Riala

2296

2360

Lána na Suiríoch

2421

2421

Maighin

2235

2510

An Pháirc

2099

2243

Port Chluain Eoghain

2324

2324

Sliabh Mis

2361

2424

Fearann na Gréine

2686

2686

Na Maighdeanacha

2473

2473

Victoria

2913

2691

An Cionn Bán Theas

2536

2536

Sruth na Coille

2703

2703
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2608

2518

6.10 Lár Uladh

An teorainn cheantair
6.10.1 Mar atá leagtha amach sna Moltaí Sealadacha uaim, molaim nach n-athrófaí an líne teorann
ceantair.

An líon bardaí agus teorainneacha na mbardaí
6.10.2 Bhreithnigh mé na freagraí comhairliúcháin uile a fuarthas agus an tuarascáil ón Choimisinéir
Chúnta don Cheantar seo. Tháinig an Coimisinéir Cúnta don Cheantar ar an chonclúid ina
anailís gur cheart na tograí sealadacha uaim do na teorainneacha ceantair agus do na
teorainneacha bardaí araon a dhearbhú. Aontaím leis an anailís atá leagtha amach ag an
Choimisinéir Chúnta don Cheantar seo agus, dá bhrí sin, dearbhaím na moltaí sealadacha
uaim don Cheantar seo. Is féidir an tuarascáil ón Choimisinéir Chúnta a rochtain anseo:
Tuarascáil ón Choimisinéir Chúnta do Lár Uladh. Is féidir na teorainneacha beartaithe barda
agus ceantair don cheantar seo a rochtain ach cliceáil anseo: Lár Uladh.

6.10.3 Molaim go mbeadh an ceantar comhdhéanta de 40 barda go fóill agus is sa tábla thíos atá
ainm na mbardaí agus líon toghthóirí na mbardaí. Is ann do 101427 dtoghthóir san iomlán sa
cheantar, figiúr atá cothrom le 2535 thoghthóir in aghaidh an bharda. Tá sé mar aidhm le
m’athruithe molta an líon toghthóirí ar fud an cheantair a chothromú.

6.10.4 Is leagtha amach sa tábla thíos atá an líon toghthóirí in aghaidh an bharda amhail an 4 Eanáir
2021 agus an líon toghthóirí in aghaidh an bharda sna Moltaí Sealadacha agus Leasaithe
uaim.
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Tábla 10. Lár Uladh

An líon bardaí – 40

An líon iomlán toghthóirí –
101427

An meánlíon toghthóirí in
aghaidh an bharda – 2535

Ainm an bharda

An Líon Toghthóirí Reatha 11

An Líon Toghthóirí Beartaithe
MOLTAÍ
SEALADACHA/LEASAITHE

Ard Bó

2690

2690

Eochair agus Clochar

2498

2474

Achadh na Cloiche

2501

2501

Baile Uí Dhálaigh

2613

2613

Baile Mhic Uiginn

2809

2781

Baile na Sagart

2846

2639

Baile Eachaidh

2714

2714

Cionn Aird

2686

2686

Baile Uí Dhonnaíle

2567

2567

Caisleán Dhásain

2583

2611

An Cuach

2345

2386

Oileán an Ghuail Thuaidh

2556

2667

Oileán an Ghuail Theas

2866

2755

An Chorr Chríochach Thoir

2326

2326

An Chorr Chríochach Theas

2323

2330

An Chorr Chríochach Thiar

2522

2515

Cuil-sionnaigh

2728

2728

Domhnach Mór

2618

2547

Baile na Croise

2179

2290

Baile na Lorgan

2270

2294

An Ghléib

2609

2609

Cill na mBan

2403

2608

11

Is é an toradh atá ar an phróiseas geochódúcháin láimhe atá tuairiscithe i gCaibidil 6 ná difríochtaí an-bheag
atá neamhshuntasach ó thaobh staidrimh de sna figiúirí toghthóirí deiridh a úsáideadh le haghaidh an
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Coill na Maoile

2873

2668

Leasán

2518

2518

Luachra

2071

2276

Gleann Seáin Íochtarach

2363

2363

Machaire Rátha

2370

2370

An Maigh

2472

2472

Maigh gCaisil

2345

2552

An Mullach Mór

2763

2763

Fearann Dara

2384

2384

Pomeroy

2669

2464

An Chraobh

2238

2309

An Suaitreach

2495

2495

Tamhlacht Uí Chroiligh

2611

2611

An Lúb

2798

2757

An Tobar Mór

2535

2424

Páirceanna an Bhaile Thoir

2493

2493

An Gleann

2542

2542

An Cuan

2635

2635
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6.11 An tIúr, Múrna agus an Dún

An teorainn cheantair
6.11.1 Mar atá leagtha amach sna Moltaí Sealadacha uaim, molaim nach n-athrófaí an líne teorann
ceantair.

An líon bardaí agus teorainneacha na mbardaí
6.11.2 Bhreithnigh mé na freagraí comhairliúcháin uile a fuarthas agus an tuarascáil ón Choimisinéir
Chúnta don Cheantar seo. Tháinig an Coimisinéir Cúnta don Cheantar ar an chonclúid ina
anailís gur cheart na tograí sealadacha uaim do na teorainneacha Ceantair agus do na
teorainneacha bardaí araon a dhearbhú. Aontaím leis an anailís atá leagtha amach ag an
Choimisinéir Chúnta don Cheantar seo agus, dá bhrí sin, dearbhaím na moltaí sealadacha
uaim don Cheantar seo. Is féidir an tuarascáil ón Choimisinéir Chúnta a rochtain anseo:
Tuarascáil ón Choimisinéir Chúnta don Iúr, Múrna agus an Dún. Is féidir na teorainneacha
beartaithe barda agus ceantair don cheantar seo a rochtain ach cliceáil anseo: An tIúr, Múrna
agus an Dún

6.11.3 Molaim go mbeadh an ceantar comhdhéanta de 41 bharda go fóill agus is sa tábla thíos atá
ainm na mbardaí agus líon toghthóirí na mbardaí. Is ann do 127075 thoghthóir san iomlán sa
cheantar, figiúr atá cothrom le 3099 dtoghthóir in aghaidh an bharda. Tá sé mar aidhm le
m’athruithe molta an líon toghthóirí ar fud an cheantair a chothromú.

6.11.4 Is leagtha amach sa tábla thíos atá an líon toghthóirí in aghaidh an bharda amhail an 4 Eanáir
2021 agus an líon toghthóirí in aghaidh an bharda sna Moltaí Sealadacha agus Leasaithe
uaim.
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Tábla 11. An tIúr, Múrna agus an Dún

An líon bardaí – 41

An líon iomlán toghthóirí –
127075

An meánlíon toghthóirí in
aghaidh an bharda – 3099

Ainm an bharda

An Líon Toghthóirí Reatha 12

An Líon Toghthóirí
Beartaithe
MOLTAÍ
SEALADACHA/LEASAITHE

An Mhainistir

2759

3271

Áth na Long

3111

3111

Baile Botha

3582

3351

Baile Uí Dhúgáin

2689

2807

Baile na hInse

3058

3058

Baile Mhic an Bhaird

3223

3223

An Sruthán

3348

3348

Binnín

3029

3029

Boirinn

3123

3123

Camloch

2936

2936

Caisleán Uidhilín

2923

2923

An Ardeaglais

2698

2817

An Chrois Ghearr agus Cill Ó
Laoch

3070

3070

Crois Mhic Lionnáin

2949

2949

Damh Maoile

3138

3369

Doire Buí

3028

3028

Doire Leacach

3455

3100

Sliabh Dónairt

2753

2860

An Droim Leathan

3486

3355

Droim an Easa

2996

2996

Dún Droma

3120

3120

12

Is é an toradh atá ar an phróiseas geochódúcháin láimhe atá tuairiscithe i gCaibidil 6 ná difríochtaí an-bheag
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An Feadán

3157

3288

Foirceal

3059

3059

Baile Hill

3560

3397

Cill Chaoil

2572

2847

An Chill Mhór

2926

2926

Cnoc na Sionnach

3115

2996

Leath Cathail

3077

2959

Lios na Crí

3346

3071

Droichead Mhaigh Eo

3559

3402

An Mullach Bán

3154

3154

Murlach

3343

3236

Baile Úr

2944

2944

An Caol

2902

2902

Ros Treabhair

3312

3312

Tamhnaigh Naomh

3003

3003

Limistéar Phádraig

3407

3407

Baile Loch Cuan

3010

3010

An Tulaigh Mór

3026

3189

An Pointe

3237

3237

Corr Leacht

2892

2892
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Caibidil 7. Na Chéad Chéimeanna Eile

7.1

Tá an comhairliúchán poiblí ar na Moltaí Leasaithe uaim ar oscailt anois. Is é an 1 Márta 2022
an spriocdháta le haghaidh uiríll i scríbhinn a dhéanamh.

7.2

Tá mionsonraí iomlána faoi conas is féidir an comhairliúchán ar na Moltaí Sealadacha uaim a
rochtain agus freagra a thabhairt air ar fáil ag https://www.lgbc-ni.org.uk/consultation.

7.3

A luaithe a bheidh breithniú déanta agam ar na huiríll arna ndéanamh mar fhreagra ar na
tograí seo, cuirfidh mé an tuarascáil deiridh uaim faoi bhráid na Roinne Pobal. Is féidir an
amlíne le haghaidh an Athbhreithnithe a rochtain ag www.lgbc-ni.org.uk/milestone-timeline.

7.4

Mar fhocal scoir, mholfainn do gach duine páirt a ghlacadh sa phróiseas comhairliúcháin ach
úsáid a bhaint as an tairseach ar líne ag: https://consultations.nidirect.gov.uk/dfc/consultationon-lgbc-revised-recommendations nó ríomhphost a sheoladh chuig consultation@lgbc-

ni.org.uk.
Má theastaíonn aon chúnamh uait agus tú ag iarraidh na tograí a rochtain nó má theastaíonn
uait iad a fháil i bhformáid mhalartach, déan teagmháil le m’fhoireann ach ríomhphost a
sheoladh chuig info@lgbc-ni.org.uk. Tá mé ag súil le do chuid tuairimí a chloisteáil agus a
léamh.
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