
 

 

 

 

 

 

 

 

08/08/2019 

 

 

A Mhinistéir a Chara, 

 

Re: Ceadúnais Sligéisc do Bhá Bhaile ‘n Easa. Dún na nGall 
 

Scríobhaim thar cheann  “Grúpa Ghníomhaíochta Bhaile ‘n Easa” , Fálcarrach, Co 

Dhún na nGall 

 

 

Is é ár mbarúil go bhfuil lochtanna ollmhóra ar an Phróiséis Comhairleachta a 

rinneadh ag baint leis an tógra seo. Gan dochar do n’ar gcearta, is mian liom na 

poinntí seo a chuir in do lathair. 

 

1. Foillsíodh na fógraí poiblí in nuachtán an “Donegal Democrat”, páipéar nach 

bhfuil ach díolachán fíor bheag aige sa cheantar seo, cé go raibh nuachtáin eile 

ar fail, msh. an “Donegal News” &rl, a bhfuil an-díol orthu sa cheanntar.      

Tá fianaise láidir againn ó bheagnach trí mhíle duine sa cheantar nach bhfaca 

na fógraí oifigiúla ar chor ar bith ó do Rannóg.                                                                                          

Is léir go bhfuil an Próiséis Comhairleachta seo lochtach agus nach 

gcomhlíonann sé na coinniollacha mar a bhaineann leis an Aarhus Convention, 

ó thaobh cearta an Phobail pairt a ghlacadh i’bpleanáil gnothai timpeallachta.  
 

2. Tá an t-eolas sna h-iarrataisí mar atá foillsithe go minic in easpa mionnphointí 

tábhachtacha a ligfeadh don phobal breithniú cuí a dhéanamh orthú. Tá seo 

soiléir i gcuid mhaith de na h-iarrataisí, msh. Northern Shore Shellfish Ltd, 

Joseph Coll &rl. mar a bhfuil ceisteanna gan freagraí, agus freagrai mí 

chruinne, chomh maith le difríochta eolais agus mí chruinneas  sna freagraí.                                                            

 

3. Rinneadh neamh iontas don riachtannas soiléir Scrúdú Timpellachta  cuí 

(Environment Impact Study ( EIS ) a dhéanamh mar chuid de’n a hiarrataisí, 
cé go bhfuil na h-iarrachtaisí seo go léir lonnaithe i gceanntar SAC agus SPA. 

Déanann an  Foreshore Act 1933 ( 2009 Amendment ) 4 soiléir nach ceadaithe 

do Mhinistéir diúltú do Environment Impact Study ( EIS ) ach i gcásanna fíor 

neamh choiteann. 

 

4. Níor tugadh áird ar bith ar chaidé mar a chuirfeadh na tógraí seo isteach ar 

chuma agus dreacht na timpeallachta nó an turasóireacht a thagann as, agus atá 

fíor thabhachtach do eacnamaíocht an cheantair. Scriosfaidh na tógraí seo áis 

álainn thábhactachdo mhuintir an cheantair agus do thurasóirí araon. 

 



5. Níl aon eolas tugtha fá Iarratais Pleanála do infrstructúir ag baint le stóráil 

bóithre &r lag baint leis na h-iarrataisí seo. 

 

6. Is ceantar Gaeltachta ceantar Bhaile ‘n Easa. In aineoin seo, bhí na fógraí go 

léir ag baint leis na h-iarrataisí seo go h-iomlán i mBéarla. Níl seo ceadaithe 

de réir Official Languages Act 2003 ( Number 32 of 2003 ), go h-áirithe mír 

10, a deir go gcaithfidh a leithid a bheith fógraithe sa dá theanga. 

 

7. I ngeall ar na lochtanna leagtha amach thuas, deirimid nach bhfuil na h-

iarrataisí agus na fógraí seo ceart no fiúntach, agus mar sin nár cheart aon 

chinneadh a dhéanamh d’a mbárr. 
 

Ba mhian linn a rá leat, má théann tú ar aghaidh agus neamh iontas a dhéanamh 

don eolas atá tughta againn duit nach mbeidh an dara rogha againn ach dul i mbun 

an dlí d’a bhárr.  
Chomh maith, béidh muid a cuir an cás i lathair na n-oifigí cuí  sna rannóga 

Európacha. 

 

Is mise, 

Le meas, 

 

 

 

 

-------------------------------------- 

         Cathaoirleach 


