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FOCAL FÁILTE ÓN BPRÍOMHFHEIDHMEANNACH  
AGUS ÓN MÉARA
Tá Comhairle Contae Fhine Gall ag déanamh athbhreithniú 
ar Phlean Forbartha Fhine Gall 2017-2023 atá i bhfeidhm 
faoi láthair agus ag ullmhú Phlean Forbartha Fhine Gall nua 
don tréimhse 2023-2029. Tá an obair ar Phlean Forbartha 
Contae nua a athbhreithniú agus a ullmhú ar cheann de 
na feidhmeanna is tábhachtaí de chuid na Comhairle. Le 
Plean Forbartha Fhine Gall 2023 - 2029, socrófar an fhís 
níos fadtéarmaí le haghaidh thodhchaí an chontae. Tá an 
t-athbhreithniú ar an bPlean Forbartha á dhéanamh le linn 
tréimhse dhúshlánach gan fasach de bharr na n-éifeachtaí 
a bheidh ag paindéim an choróinvíris, ag an athrú aeráide 
agus ag an mBreatimeacht. Mar sin féin, tá na dúshláin sin 
ina ndeiseanna freisin dúinn cur lenár misean chun ‘an áit ar 
cheart do dhaoine cónaí, obair agus gnó a dhéanamh ann 
agus cuairt a thabhairt air’ a dhéanamh d’Fhine Gall. 

Imreoidh an chéad chéim den chomhairliúchán ról an-
tábhachtach sa Phlean Forbartha a ullmhú agus a dhréachtú. 
Sa doiciméad seo, tugtar forbhreathnú ar na Saincheisteanna 
Straitéiseacha atá os comhair an chontae agus leagtar síos 
ann de réir téama roinnt de na príomh-shaincheisteanna a 
bhféadfadh go mbeadh ar an bPlean nua aghaidh a thabhairt orthu. Ag an gcéim luath seo, táimid ag lorg  
do thuairimí ar na saincheisteanna leathana ‘mórphictiúir’ sin. Maidir le tograí sonracha a bhaineann le tailte  
a chriosú, níor cheart iad a dhéanamh ag an gcéim seo toisc nach bhféadfar iad a bhreithniú. 

Is é an toradh a bheidh ar do rannpháirtíocht sa phróiseas déanta plean go bhfreagróidh an chéad  
Phlean Forbartha eile do do spriocanna don chontae, agus aghaidh á tabhairt ar aon ábhair imní atá agat. 
Cabhraigh linn pleanáil le haghaidh thodhchaí Fhine Gall mar ‘áit chun cónaí, obair agus gnó a dhéanamh  
ann agus chun cuairt a thabhairt air’.

Tá ríméad orm tús phróiseas Phlean Forbartha Fhine Gall 2023 - 2029 a sheoladh an 12 Márta 2021. 
Tá an próiseas um plean forbartha a athbhreithniú agus a ghlacadh ar cheann de na feidhmeanna 
is tábhachtaí de chuid na gcomhaltaí tofa, ag gníomhú dó 
mar threoirphlean le haghaidh fhorbairt Fhine Gall ón taobh 
fisiciúil, eacnamaíoch agus sóisialta de agus ó thaobh an 
chomhshaoil de.

Ní mór na gnéithe sóisialta, eacnamaíocha agus comhshaoil 
dár bhforbairt sa todhchaí a chur san áireamh sa Phlean 
Forbartha. Baineann tábhacht ar leith leis maidir le freagairt 
don athrú aeráide, rud a n-aithníonn idir Chomhairle Contae 
Fhine Gall agus Dháil Éireann gur Éigeandáil Aeráide é. 
Tá orainn dul i ngleic le dhá dhúshlán: an carbón a bhaint 
dár ngeilleagar agus dár sochaí; agus oiriúnú don athrú 
aeráide a thiocfaidh as na hastaíochtaí go dtí seo. Chun 
déanamh amhlaidh, ní mór dúinn a chinntiú go gcuirfidh ár 
bPlean Forbartha ar an mbóthar ceart sinn. Beidh trí chéim 
comhairliúcháin phoiblí ann sa phróiseas dhá bhliain atá i 
gceist le Plean Forbartha a chur le chéile. Leagfar an treo 
straitéiseach don phlean amach sa chéad chéim, mar atá céim 
an réamhdhréachta. Beidh sé ina chuid den chreat ina suífear 
cuspóirí agus beartais ag na céimeanna níos déanaí. Tá sé 
ríthábhachtach go gcuireann tú do thuairimí in iúl a luaithe is 
féidir chun gur féidir leat rannchuidiú leis an bpróiseas déanta plean.

Tugtar cuireadh duit do thuairimí a chur in iúl. Is féidir leat déanamh amhlaidh ar bhealaí éagsúla, 
lena n-áirítear ar líne agus tríd an bpost. Tá mionsonraí ina leith sin le fáil sa pháipéar seo. Táimid  
ag súil go mór le haighneacht a fháil uait.

Tugaimid cuireadh do na saoránaigh, do na pobail agus  
na heagraíochtaí a ndéanann siad ionadaíocht dóibh,  
do ghnólachtaí agus do gheallsealbhóirí páirt a  
ghlacadh ann agus a gcuid tuairimí a thabhairt  
ar fhorbairt Chontae Fhine Gall sa todhchaí.

An Comh. David Healy,
Méara Chontae Fhine Gall,  
Márta 2021

AnnMarie Farrelly,  
Príomhfheidhmeannach,  
Comhairle Contae Fhine Gall,  
Márta 2021

CUID A HAON
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Rud atá ábhartha do gach duine dínn is ea an dóigh a 
n-úsáidimid ár dtalamh, mar shampla cén áit a lonnaímid 
tithíocht, fostaíocht agus saoráidí pobail. Déanfaidh sé difear 
don dóigh a bhfreagraímid don athrú aeráide, don dóigh a 
ndéanaimid an dúlra a chosaint agus a athchóiriú, don dóigh  
a ngluaisimid thart, do na háiteanna a gcónaímid agus a  
n-oibrímid iontu, dár gcuid sláinte agus do cháilíocht ár  
mbeatha mar dhaoine aonair, mar theaghlaigh agus mar 
phobail. Beidh na beartais agus na cuspóirí sa phlean ar  
an mbunús le cinntí ar iarratais phleanála agus le lear  
gnéithe eile d’obair na Comhairle.
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AN PLEAN FORBARTHA
Cad is Plean Forbartha ann?
Is é is Plean Forbartha Contae ann ná doiciméad poiblí a úsáidtear chun forbairt a threorú agus ina 
leagtar amach an fhís le haghaidh na ndóigheanna ar cheart don chontae forbairt agus athrú le himeacht 
ama. Ní mór é a ullmhú gach sé bliana chun freagairt do riachtanais athraitheacha an chontae. Is gá go 
leagtar amach i bPlean Forbartha Fhine Gall straitéis fhoriomlán le haghaidh phleanáil chuí agus fhorbairt 
inbhuanaithe an chontae. 

Cuimsítear ann sraith caibidlí lena gcumhdaítear aidhmeanna leathana Chomhairle Contae Fhine Gall agus 
áirítear leis téamaí leathana mar aon le beartais agus cuspóirí a bhaineann le forbairt sa todhchaí. Áirítear 
leis an bPlean freisin sraith léarscáileanna criosaithe ar a mbunófar cinntí ar an láthair chuí le haghaidh 
cineálacha difriúla forbartha ar fud an chontae agus a bheidh mar bhonn agus thaca ag an bpróiseas 
cinnteoireachta le haghaidh iarratas pleanála. 

I bPlean Forbartha Fhine Gall nua 2023 - 2029, leagfar amach an creat úsáide talún lena dtreorófar forbairt 
chuí Fhine Gall, rud a chuirfear ar aghaidh trí bhonneagar sóisialta agus fisiciúil ríthábhachtach a sholáthar. 
Díreofar ann ar na háiteanna a gcónaímid, a n-oibrímid agus a ndéanaimid gnó iontu agus a dtugaimid 
cuairt orthu agus ar an dóigh a bhfuil na háiteanna sin comhtháite agus nasctha trí iompar poiblí, siúl agus 
rothaíocht ar mhaithe le forbairt inbhuanaithe a sholáthar. 

Cé na ceanglais reachtúla atá taobh thiar de  
Phlean Forbartha Fhine Gall? 
Ní mór Plean Forbartha Fhine Gall a bheith comhdhéanta de dhoiciméad i scríbhinn ar a dtugtar an “Ráiteas 
i Scríbhinn” agus de Phlean nó Pleananna ina léirítear na cuspóirí forbartha don limistéar. Leagfar amach go 
sonrach sa Phlean Forbartha nua an dóigh a bhfuil an talamh i bhFine Gall le húsáid agus tabharfar breac-
chuntas ann ar chuspóirí agus beartais chun forbairt bheartaithe a threorú agus chun cabhrú le measúnú a 
dhéanamh ar iarratais phleanála. Ní mór a chur ar áireamh sa Phlean freisin sainaithint an tsoláthair thalún 
chun freastal ar fhás geilleagrach, agus ní mór an straitéis bheartaithe fáis agus lonnaíochta don chontae 
a achoimriú i rannán den Phlean ar a dtugtar an ‘Chroístraitéis’. Áirítear leis an gCroístraitéis léarscáil 
coincheapa ina léirítear cén áit a ndíreofar fás air agus tugtar treoir inti maidir leis an láthair agus na 
spriocanna soláthair le haghaidh tithíocht nua agus fostaíocht nua agus maidir leis an bpríomhbhonneagar a 
theastaíonn chun freastal ar an bhfás sin, i.e. saoráidí uisce, sláinte, iompair agus pobail. 

De bhreis ar na Treoirlínte Náisiúnta agus Réigiúnacha agus na Treoirlínte ón Aire, ní mór roinnt ceanglas 
éigeantach a leagtar amach faoi alt 10 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú), a chur ar 
áireamh sa Phlean Forbartha.

Áirítear na nithe seo le Cuspóirí den sórt sin: 
 ¨ Criosú talún chun críoch áirithe.

 ¨ Bonneagar a éascú agus a sholáthar agus straitéisí iompair. 

 ¨ Croístraitéis agus straitéis tithíochta. 

 ¨ Limistéir inbhuanaithe lonnaíochta agus athghiniúna, forbairt agus athnuachan. 

 ¨ Tosca Sóisialta, Pobail agus Cultúrtha.

 ¨ Caomhnú agus cosaint an chomhshaoil.

 ¨ Slánchoimeád shainghné an tírdhreacha agus taitneamhachtaí áineasa. 

 ¨ Cosaint déanmhas agus slánchoimeád shainghné na Limistéar Caomhantais Ailtireachta.

 ¨ Aghaidh a thabhairt ar an oiriúnú don athrú aeráide agus laghdú a dhéanamh ar an éileamh ar   
 fhuinneamh agus ar astaíochtaí gás ceaptha teasa.

Agus an Plean á ullmhú, ní ceadmhach do Chomhaltaí Tofa Chomhairle Contae Fhine Gall ach pleanáil chuí 
agus forbairt inbhuanaithe an limistéir, oibleagáidí reachtúla agus beartais agus cuspóirí an Rialtais a chur 
san áireamh.

 Cá fhad a thógfaidh sé chun  
Plean Forbartha Fhine Gall nua a ullmhú? 
Táthar ag cur tús an 12 Márta 2021 le Plean Forbartha Fhine Gall 2017 - 2023 atá i bhfeidhm faoi láthair a 
athbhreithniú agus tógfaidh an próiseas le haghaidh Plean Forbartha nua a ullmhú don tréimhse 2023-2029 
geall le dhá bhliain, a thiocfaidh chun deiridh go mall i mí an Mhárta 2023. Léirítear amlíne tháscach thíos le 
haghaidh ullmhú Phlean Forbartha Fhine Gall nua.
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Is féidir leat aighneacht a dhéanamh ar líne nó tríd an bpost. Ní mór gach aighneacht a bheith 
faighte againn roimh 11.59pm Dé Céadaoin an 12 Bealtaine 2021. Ní féidir linn glacadh le 

haighneachtaí déanacha. Glacfar le haighneachtaí ó gach duine (lena n-áirítear grúpaí óige, 
leanaí, agus na daoine sin a dhéanann ionadaíocht do leanaí) ag gach céim comhairliúcháin 
phoiblí ar Phlean Forbartha Fhine Gall.

Chun aighneacht a dhéanamh ar líne, téigh chuig:
https://consult.fingal.ie/en/browse 

Is féidir leat aighneacht scríofa a sheoladh tríd  
an bpost freisin chuig:
Foireann an Phlean Forbartha,  
An Rannóg Pleanála agus Bonneagair Straitéisigh,  
Comhairle Contae Fhine Gall,  
Halla an Chontae, An Phríomhshráid,  
Sord, Co. Bhaile Átha Cliath, K67X8Y2.

CONAS AIGHNEACHT A 
DHÉANAMH

CONAS AIGHNEACHT FHÓINTEACH  
A SCRÍOBH

CÉ A FHEICFIDH D’AIGHNEACHT?

Scríobh aighneachtaí gearra atá dírithe ar cheann amháin nó níos mó de na seacht 
bpríomhthéama. Má tá d’aighneacht fada, scríobh achoimre ar do phríomhphointí i dtús 

d’aighneachta. Ní gá duit na saincheisteanna uile a phlé. Ná pléigh ach na cinn a bhfuil spéis  
agat iontu. Tabhair d’ainm agus do sheoladh.

Beidh d’aighneacht infheicthe ag aon duine ar mhaith leis/léi í a fheiceáil. Déanfaimid na 
haighneachtaí uile a gheobhaimid, lena n-áireofar iad sin a gheofar tríd an bpost,  

a chur ar thairseach comhairliúcháin Chomhairle Contae Fhine Gall (https://consult.fingal.ie/
en/browse) laistigh de 10 lá ó iad a fháil. Luafaimid ainm an duine aonair nó na heagraíochta 
a rinne an aighneacht agus bainfimid aon mhionsonraí aitheantais eile amhail do sheoladh. 
Déanfaimid é sin chun an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí a chomhlíonadh.
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Suíomh Gréasáin an Phlean Forbartha:  
www.fingal.ie/developmentplan

Fógraí  
nuachtáin

@fingalcoco

Comhairle Contae 
Fhine Gall 

Fingalcountycouncil 

Fingal County Council 

SEIMINEÁIR GHRÉASÁIN

COINNIGH AR AN EOLAS

CRIOSÚ
Ag an gcéim seo de phróiseas an Phlean Forbartha, ní bhreithnímid aon saincheisteanna atá sonrach don 

láithreán, amhail talamh a chriosú chun aon chríche. Déanfaimid é sin le linn chéim an chomhairliúcháin 
ar an Dréacht-Phlean.

Mar chuid den phróiseas comhairliúcháin, seolfaimid sraith seimineár Gréasáin faisnéise poiblí ar roinnt 
de na príomhthéamaí. Déanfar mionsonraí faoi conas logáil isteach sna seimineáir Ghréasáin sin a 

phostáil ar ár suíomh Gréasáin agus ar ár gcainéil mheán sóisialta agus cuirfear taifeadtaí ar gach seimineár 
Gréasáin ar fáil ar www.fingal.ie/developmentplan.

Is féidir leat coinneáil ar an eolas faoi dhul chun cinn an  
Phlean Forbartha trí na foinsí seo a leanas:



Sa rannán seo, tugtar forbhreathnú ginearálta 
ar bheartais thábhachtacha ar leibhéal 
Eorpach, Náisiúnta agus Réigiúnach lena 
ndéanfar eolas d’ullmhú Phlean Forbartha 
Fhine Gall 2023-2029.

AN COMHTHÉACS BEARTAIS 
STRAITÉISIGH

CUID A DÓ

Réamhrá 
Ó glacadh Plean Forbartha Fhine Gall 2017-2023 i leith, eisíodh roinnt doiciméad beartais nua le haghaidh 
pleanáil úsáide talún agus le haghaidh forbartha in Éirinn. Sa rannán seo, tugtar forbhreathnú ginearálta ar 
bheartais thábhachtacha ar leibhéal Eorpach, Náisiúnta agus Réigiúnach lena ndéanfar eolas d’ullmhú Phlean 
Forbartha Fhine Gall 2023-2029.

Maidir leis an ordlathas náisiúnta pleananna spásúla, is é an Creat Náisiúnta Pleanála an plean 
uileghabhálach, agus leagtar amach sa Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch an creat réigiúnach 
agus an sásra le haghaidh an Creat Náisiúnta Pleanála a chur chun feidhme agus a sholáthar. 

Áirítear leis an Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch freisin Plean Straitéiseach Limistéir 
Cheannchathartha Bhaile Átha Cliath, rud ina leagtar amach an straitéis fáis do Mhórlimistéar Bhaile Átha 
Cliath. Leagtar straitéis fhoriomlán ar leibhéal áitiúil amach i bPleananna Forbartha Contae aonair agus ní 
mór na Pleananna sin a bheith comhsheasmhach leis an gCreat Náisiúnta Pleanála agus leis an Straitéis 
Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch. 

Sa Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch, sainaithnítear Fine Gall a bheith lonnaithe laistigh de 
Réigiún Bhaile Átha Cliath agus sainaithnítear cuid den bhaile a bheith lonnaithe laistigh de limistéar an 
Phlean Straitéisigh Limistéir Cheannchathartha. Tugtar an Croíréigiún ar an limistéar atá lonnaithe lasmuigh 
de theorainn an Phlean Straitéisigh Limistéir Cheannchathartha.

Tá an Plean Forbartha ina chuid d’ordlathas pleananna agus ceanglaítear air Croístraitéis a bheith aige 
ina dtaispeánfar go bhfuil na cuspóirí inár bPlean Forbartha ag teacht leis na cuspóirí atá leagtha amach i 
Straitéisí Náisiúnta agus Réigiúnacha.
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NÁISIÚNTA
An Creat Náisiúnta Pleanála

RÉIGIÚNACH
Straitéisí Réigiúnacha Spásúla 

agus Eacnamaíocha

ÁITIÚIL

Pleananna Limistéir Áitiúil

Pleananna Forbartha
(an Chroístraitéis san áireamh)
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Tionscadal Éireann 2040 - an Creat Náisiúnta Pleanála  
agus an Plean Forbartha Náisiúnta 2018 - 2027 
Is é Tionscadal Éireann 2040 tionscnamh beartais uileghabhálach an Rialtais don tír, agus tá sé comhdhéanta 
den Chreat Náisiúnta Pleanála go 2040 agus den Phlean Forbartha Náisiúnta 2018 - 2027. 

An Plean Forbartha Náisiúnta 2018 - 2027   
Leagtar amach sa Phlean Forbartha Náisiúnta 2018 - 2027 na tosaíochtaí infheistíochta a bheidh mar 
bhonn agus thaca ag cur chun feidhme an Chreata Náisiúnta Pleanála trí infheistíocht iomlán is fiú thart ar 
€116 billiún. Toradh amháin a bheidh ar an leibhéal sin caiteachais chaipitil is ea go leanfar le fostaíocht a 
chothabháil agus a chruthú agus le forbairt réigiúnach chuí a choinneáil ar bun. Toradh eile a bheidh air is ea 
go dtabharfar soiléire don earnáil foirgníochta, rud a chuirfear ar chumas an tionscail an acmhainn agus an 
cumas a theastaíonn chun pleananna infheistíochta fadtéarmaí an Rialtais a chur i gcrích a sholáthar.

D’iarr an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe aighneachtaí le déanaí maidir le hathbhreithniú ar 
an bPlean Forbartha Náisiúnta i bhfianaise phaindéim Covid-19 a thit amach le déanaí agus i bhfianaise 
comhthéacs beartais a bhíonn ag athrú. Leis an athbhreithniú sin ar an bPlean Forbartha Náisiúnta, tugtar 
deis a chinntiú go mbeidh ailíniú ann idir an Plean Forbartha Náisiúnta agus na tosaíochtaí a shainaithnítear i 
gClár an Rialtais, lena n-áirítear gníomhú ar son na haeráide, an beartas tithíochta agus an beartas iompair.

Éire 2040 – Ár bPlean - An Creat Náisiúnta Pleanála  
Is é an Creat Náisiúnta Pleanála fís straitéiseach ardleibhéil an Rialtais le haghaidh fás agus forbairt sa Tír ar 
fad sa todhchaí a mhúnlú thar thréimhse 20 bliain. Tá an fhís, a leagtar amach sa Chreat Náisiúnta Pleanála, 
le cur i gcrích trí straitéis a bhfuil díriú réigiúnach aici le haghaidh fás a bhainistiú agus an fás sin a nascadh 
chuig an bPlean Forbartha Náisiúnta ar mhaithe leis an dlús bunaithe fáis i Mórlimistéar Bhaile Átha Cliath a 
fhrithchothromú.

Leagtar amach sa Chreat Náisiúnta Pleanála patrún 
spriocdhírithe fáis le haghaidh Réigiún an Oirthir 
agus Lár Tíre agus le haghaidh Chathair Bhaile Átha 
Cliath agus tá na figiúirí fáis sin mar bhonn eolais le 
soláthar an bheartais náisiúnta a chuirtear i láthair 
sa Chreat Náisiúnta Pleanála agus le soláthar na 
Straitéise Réigiúnaí Spásúla agus Eacnamaíche. 
Sainaithnítear sa Chreat Náisiúnta Pleanála deich 
gCuspóir Straitéiseacha Náisiúnta le haghaidh fhás 
agus fhorbairt inbhuanaithe na hÉireann sa todhchaí 
go dtí an bhliain 2040, rud a bheidh ina thoisc 
lárnach a bhreithneofar le linn Plean Forbartha Fhine 
Gall nua a mhúnlú. 

Tá díriú an-soiléir ag an gCreat Náisiúnta Pleanála ar 
fhás dlúth a bhaint amach agus, rud ba shonraí fós, 
ar fhorbairt inlíonta athfhorbraíochta, rud a bhfuil 
i gceist leis níos mó daoine, níos mó post agus níos 
mó gníomhaíochta go ginearálta a spreagadh laistigh 
de limistéir faoi fhoirgnimh in ionad limistéir úrnua 
nua (Cuspóir Beartais Náisiúnta 3b). Is é an toradh 
a bheidh ar an straitéis fáis sin go mbeifear in ann 

úsáid níos fearr a bhaint as talamh agus foirgnimh sheirbhísithe thearcúsáidte, lena n-áirítear talamh inlíonta 
agus athfhorbraíochta, agus níos mó forbartha úsáide measctha ardchaighdeáin agus ard-dlúis a mbeidh 
seirbhísí breisithe oideachais, sláinte agus sóisialta ag gabháil léi; agus iad uile a bheidh á gcur ar aghaidh ag 
soghluaisteacht inbhuanaithe.

Aithnítear sa Chreat Náisiúnta Pleanála go rannchuidíonn limistéir thuaithe go hollmhór le féiniúlacht na 
hÉireann agus leis an bhforbairt náisiúnta fhoriomlán ón taobh eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha de agus 
ó thaobh an chomhshaoil de. Leagtar díriú mór sa Chreat Náisiúnta Pleanála ar limistéir thuaithe maidir le 
creatlach tuaithe na hÉireann a neartú agus tacú le pobail atá ann cheana, pleanáil d’fhás agus forbairt na 
limistéar tuaithe sa todhchaí, tacú le cruthú post, aghaidh a thabhairt ar bhearnaí nascachta agus comhordú 
níos fearr a dhéanamh ar chláir infheistíochta atá ann cheana lena ndéileáiltear le cuimsiú sóisialta, le forbairt 
tuaithe agus le hathnuachan bailte agus sráidbhailte.

An Straitéis Réigiúnach Spásúil agus  
Eacnamaíoch 2019 – 2031  
Sa Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch do limistéar Thionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre, 
leagtar plean straitéiseach agus creat infheistíochta amach chun forbairt a mhúnlú agus pleanáil a bhainistiú 
sa Réigiún. Leis an Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch, aistrítear cuspóirí an Chreata Náisiúnta 
Pleanála agus an straitéis fáis agus lonnaíochta ar an leibhéal réigiúnach, rud a chinntíonn comhordú idir an 
Creat Náisiúnta Pleanála agus gach Plean Forbartha Contae.

Sainaithnítear sa Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch gurb ionann dúshláin an réigiúin agus 
an gá le fás geilleagrach a chothú, agus aistriú á dhéanamh chuig sochaí ísealcharbóin ag an am céanna. 
Sainaithnítear inti freisin gur gá fás an daonra a ailíniú le láthair na dtithe agus na bpost, agus áiteanna 
tarraingteacha folláine agus cáilíocht fheabhsaithe beatha á gcruthú ag an am céanna. Tá trí phrionsabal 
leathana mar bhonn agus thaca ag an Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch, mar atá comhfhorbairt 
áite shláintiúil, gníomhú ar son na haeráide agus deiseanna eacnamaíocha, agus cuirfear na prionsabail sin ar 
áireamh i ngach gné dár bPlean Forbartha nua.

Tá an straitéis fáis don Réigiún ag tacú le fás inbhuanaithe leantach Bhaile Átha Cliath agus lena aistriú ina 
réigiún atá ar bheagán carbóin, athléimneach ó thaobh na haeráide de agus íogair ó thaobh an chomhshaoil 
de, i gcomhréir leis an bPlean Straitéiseach Limistéir Cheannchathartha, atá ina chuid den Straitéis Réigiúnach 
Spásúil agus Eacnamaíoch.
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Patrúin Lonnaíochta 
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Fás Dlúth agus 
Athbheochan Uirbeach

Pobail 
Tuaithe

Pobail 
Shláintiúla

Áiteanna 
Cruthaitheacha

Iompar agus Úsáid Talún 
atá Comhtháite

Athléimneacht i leith 
Aeráide a Thógáil

Comhfhorbairt Áite 
Shláintiúil

Cáilíocht beatha daoine a chur chun cinn 
trí áiteanna sláintiúla tarraingteacha ar 
féidir le daoine cónaí, obair agus staidéar 
a dhéanamh iontu agus cuairt a thabhairt 
orthu a chruthú.

EOCHAIRPHRIONSABAIL

Gníomhú ar son na hAeráide

An gá le hathléimneacht i leith aeráide 
a fheabhsú agus le dlús a chur leis an 
aistriú chuig geilleagar ísealcharbóin, agus 
aitheantas á thabhairt do ról an chaipitil 
nádúrtha agus na seirbhísí éiceachórais 
sa mhéid sin a bhaint amach.

Deis Gheilleagrach

Na dálaí cearta agus na deiseanna cearta 
don réigiún a chruthú chun go mbeidh sé 
in ann fás geilleagrach marthanach agus 
fostaíocht mharthanach a bhaint amach, 
rud lena gcinnteofar dea-chaighdeáin 
mhaireachtála do gach duine.

Ardán Comhair

Bainistíocht Inbhuanaithe 
Uisce, Dramhaíola agus 
Acmhainní Comhshaoil eile

Tacú leis an Aistriú chuig 
Geilleagar Ísealcharbóin agus 

Fuinneamh Glas

Feabhas ar 
Bhonneagar Glas

Bithéagsúlacht agus 
Oidhreacht Nádúrtha

Geilleagar Láidir 
a chuirtear ar aghaidh le 

Fiontraíocht agus le 
Nuálaíocht

Feabhas ar Oideachas, 
Scileanna agus 

Cuimsiú Sóisialta

Réigiún Cathrach 
Domhanda

Nascacht Réigiúnach 
a Fheabhsú

1211 PLEAN FORBARTHA FHINE GALL 2023 - 2029PLEAN FORBARTHA FHINE GALL 2023 - 2029



Sa Phlean Straitéiseach Limistéir Cheannchathartha, treoraítear fás todhchaíoch chuig conairí cónaithe 
agus fostaíochta straitéiseacha sainaitheanta atá bunaithe ar a n-acmhainn forbartha san am i láthair agus 
san am atá le teacht agus ar a gcumas chun torthaí a sholáthar amhail forbairt dhlúth, comhfhorbairt áite, 
inrochtaineacht an iompair phoiblí, an acmhainneacht le haghaidh forbairt gheilleagrach, agus lorg coise 
carbóin laghdaithe.  

Tugtar aitheantas sa Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch do láthair straitéiseach Shoird de bharr a 
ghaireachta do Chathair Bhaile Átha Cliath, d’Aerfort Bhaile Átha Cliath, don ghréasán bóithre náisiúnta agus 
do MetroLink beartaithe. Aithnítear go sonrach é mar cheann amháin de na trí ‘Phríomhbhaile’ i limistéar 
an Phlean Straitéisigh Limistéir Cheannchathartha. Tá an acmhainn agus an acmhainneacht sa todhchaí ag 
na Príomhbhailte Ceannchathartha sin chun freastal ar fhás os cionn an mheáin sa Réigiún má dhéantar an 
infheistíocht riachtanach i gcruthú fostaíochta, i seirbhísí, i dtaitneamhachtaí agus in iompar inbhuanaithe. 
Tugtar breac-chuntas ar Chuspóirí Beartais Réigiúnaigh ar leith do Shord.

Rud eile atá ábhartha d’Fhine Gall is ea ‘Conair MetroLink – LUAS’ lena nasctar Sord gus Aerfort Bhaile 
Átha Cliath chuig Cathair Bhaile Átha Cliath agus chuig ‘Conair Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath-Bhéal 
Feirste’, a aithnítear mar nasc straitéiseach eile. Is é an Chonair sin an ceirtleán eacnamaíoch is mó ar 
oileán na hÉireann, áit a gcónaíonn thart ar dhá mhilliún duine sna cathracha agus na bailte feadh Chonair 
Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath-Bhéal Feirste. 

An Plean Gnímh Náisiúnta don Aeráid 2019 - 2024   
Admhaítear sa Phlean Gnímh Náisiúnta don Aeráid 2019-24 an ról tábhachtach is féidir le húsáid talún 
agus pleanáil spásúil a imirt ina chinntiú go mbainisteofar fás daonra ar bhealach inbhuanaithe agus, ar an 
mbealach sin, ár lorg coise carbóin a laghdú. Tá tiomantas do Ghníomhú ar son na hAeráide mar bhonn agus 
thaca ag gach gné den bheartas Rialtais. Sa Phlean Gnímh don Aeráid, sainaithnítear sraith gníomhartha 
a bhfuil mar aidhm leo aghaidh a thabhairt ar thionchar an athraithe aeráide ar chomhshaol, sochaí agus 
acmhainní eacnamaíocha agus nádúrtha na hÉireann.

Luaitear sa Chreat Náisiúnta Pleanála agus sa Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch araon an 
tábhacht a bhaineann le gníomhú ar son na haeráide agus an gá le fás inbhuanaithe dlúth a chur chun cinn 
agus le hoiriúnú don athrú aeráide agus maolú an athraithe aeráide a chur ar aghaidh trí phleanáil úsáide 
talún. Áirítear leis an gCreat Náisiúnta Pleanála Cuspóir Straitéiseach Náisiúnta Uimh. 8, a bhfuil i gceist leis 
‘Aistriú chuig Sochaí Ísealcharbóin atá Athléimneach ó Thaobh Aeráide de’. Ar leibhéal réigiúnach, leagtar 
amach sa Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch go bhfuil gníomhú ar son na haeráide ar cheann de 
na trí eochairphrionsabal atá mar bhonn agus thaca ag an Straitéis, ar aon dul leis an mbeartas náisiúnta. 

Is é an toradh atá ar dhea-bheartais phleanála lena gcuirtear ríocht uirbeach dhlúth chun cinn, lena nasctar 
an t-iompar agus pleanáil úsáide talún agus lena ndéantar an bhithéagsúlacht a chosaint agus a bhreisiú, 
cruthaítear pobail agus comharsanachtaí atá athléimneach ó thaobh aeráide de. Maidir leis na beartais agus 
na cuspóirí as a dtagann pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe, tá siad comhsheasmhach leis na beartais 
agus na cuspóirí sin as a dtagann sochaí atá athléimneach ó thaobh aeráide de. Tugtar aitheantas agus 
tacaíocht don mhéid sin i bPlean Gnímh Fhine Gall don Athrú Aeráide 2019-2024, a glacadh le déanaí.

Leanfar le gníomhú ar son na haeráide a choinneáil mar théama leathan a chomhtháthófar isteach i ngach 
cuid de Phlean Forbartha Fhine Gall nua.

An Straitéis Iompair do Mhórlimistéar  
Bhaile Átha Cliath 2016 - 2035  
Leis an Straitéis Iompair do Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath ón Údarás Náisiúnta Iompair, soláthraítear creat  
le haghaidh gréasán iompair inbhuanaithe go dtí an bhliain 2035. Áirítear na nithe seo leis na 
príomhthionscadail:
•  An tionscadal BusConnects, rud atáthar ag iarraidh a sholáthar idir an bhliain 2021 agus an bhliain 2023.
•  An líne fhadaithe Luas go Fionnghlas, rud a meastar go soláthrófar é faoin mbliain 2028.
•  An líne traenach Metro ó Chathair Bhaile Átha Cliath go dtí an tAerfort agus go Sord, rud atáthar  
   ag iarraidh a sholáthar sa bhliain 2027.
•  An Clár DART+ 2018 – 2027.

Thar thréimhse an chéad Phlean Forbartha eile, táthar ag súil leis gur curtha i gcrích nó ag ardchéim 
dearaidh/pleanála a bheidh an-chuid de na príomhthionscadail bhonneagair sin, rud lena gcuirfear feabhas 
mór ar an inrochtaineacht i bhFine Gall agus i mórlimistéar Bhaile Átha Cliath.

Tá tús curtha ag an Údarás Náisiúnta Iompair le hathbhreithniú ar an Straitéis Iompair 2016 - 2035. Le linn 
an athbhreithnithe sin, measúnófar cur chun feidhme an phlean reatha agus féachfar le straitéis uasdátaithe 
a tháirgeadh ina leagfar amach an creat le haghaidh infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar agus seirbhísí 
iompair go dtí an bhliain 2042. Beidh an leasú sin ar an Straitéis Iompair ón Údarás Náisiúnta Iompair 
comhsheasmhach leis na beartais agus cuspóirí pleanála spásúla a leagtar amach sa Straitéis Réigiúnach 
Spásúil agus Eacnamaíoch agus beidh na cuspóirí comhsheasmhach leis an gCreat Náisiúnta Pleanála 
agus leis an bPlean Forbartha Náisiúnta, faoi mar a leagtar amach i dTionscadal Éireann 2040. Bunófar an 
Straitéis freisin ar bheartais náisiúnta agus ar inbhuanaitheacht, faoi mar a leagtar amach sa reachtaíocht 
um ghníomhú ar son na haeráide agus um shochaí ísealcharbóin agus i bpleananna gnímh don aeráid. Tá sé 
beartaithe athbhreithniú ar an Dréacht-Straitéis a fhoilsiú i samhradh na bliana 2021.

Feabhsú 

33%
in éifeachtúlacht
fuinnimh na Comhairle 
faoin mbliain 2020

Laghdú  

40%
 in astaíochtaí gás 
ceaptha teasa na 
Comhairle faoin mbliain 2030

Réigiún atá athléimneach ó thaobh 
aeráide de a dhéanamh de Bhaile 

Átha Cliath trí laghdú a dhéanamh 
ar an tionchar a bheidh ag 

teagmhais sa todhchaí a 
bhaineann leis an athrú aeráide

Teagmháil a dhéanamh go 
gníomhach lenár saoránaigh 

maidir leis an athrú aeráide, agus 
eolas a thabhairt dóibh go 

gníomhach ina leith
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Spriocanna Phlean Gnímh Fhine Gall don Athrú Aeráide 2019-2024:

Réimsí Gníomhaíochta Phlean Gnímh Fhine Gall don Athrú Aeráide 2019-2024:



Foirgníocht 2020 agus Rebuilding Ireland  
Ba é a bhí i gceist le ‘Foirgníocht 2020: Straitéis le haghaidh Earnáil Foirgníochta Athnuaite’ (2014) agus leis 
an ‘Ráiteas Beartais Phleanála’ (2015) a bhí ag gabháil leis a fhoilsiú ná aistriú sa treo atáthar ag glacadh sa 
bheartas pleanála agus forbartha i dtreo cur chuige atá níos ‘fianaisebhunaithe’ agus níos ‘pleantreoraithe’ i 
leith soláthar tithíochta, rud a éascaítear trí chleachtais ‘bhainistíochta talún níos gníomhaí’.

Bhí sé mar aidhm le ‘Rebuilding Ireland: Plean Gníomhaíochta don Tithíocht agus don Easpa Dídine’ a fhoilsiú 
sa bhliain 2016 go gcomhlíonfaí an gealltanas ón Rialtas go méadófaí an líon tithe nua atá á soláthar agus 
sainaithníodh ann gurb iad baic shainaitheanta a bhaineann le bonneagar an príomhbhac le láithreáin 
thábhachtacha tithíochta a fhorbairt. Chun an fhadhb sin a réiteach, thug an Rialtas Ciste Náisiúnta 
Bonneagair Áitiúil um Sheachadadh Tithíochta a Ghníomhachtú isteach. B’fhiú an Ciste €200 milliún agus bhí 
sé mar aidhm leis bonneagar poiblí as an láithreán a sholáthar chun dlús a chur le láithreáin thábhachtacha 
de chuid an Chiste a sholáthar. Dámhadh cistiú ab fhiú €26.5 milliún ón gCiste do Chomhairle Contae Fhine 
Gall le haghaidh bonneagar straitéiseach a sholáthar ar thrí láithreán: Domhnach Bat, an Seanbhaile-Baile na 
Móna agus Baile Dúill-Steach Póilín.

Díríodh in Rebuilding Ireland ar athbheochan freisin agus, leis an Acht um Athbheochan Uirbeach agus 
Tithe, 2015, tugadh an Tobhach Láithreán Folamh isteach mar uirlis chun forbairt láithreán folamh agus 
tearcúsáidte i limistéir uirbeacha a spreagadh chun críche tithe a sholáthar agus chun críche athbheochana. 
Tá rún daingean ag Comhairle Contae Fhine Gall leanúint le láithreáin fhéideartha bhreise a imscrúdú ar 
bhonn leanúnach lena gcur ar áireamh ar an gClár Láithreán Folamh.

An Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí 
I gcomhréir le Treoir 2014/89 ón Aontas Eorpach, tá obair á déanamh faoi láthair ar Phlean Spásúil Muirí 
Náisiúnta a chur le chéile. Trí phleanáil mhuirí a dhéanamh, rannchuideofar le bainistíocht éifeachtach ár 
ngníomhaíochtaí muirí agus le húsáid níos inbhuanaithe a bheith á baint as ár n-acmhainní mara. Is é an 
toradh a bheidh uirthi go gcuirfear ar chumas an Rialtais treo soiléir a leagan síos le haghaidh ár bhfarraigí 
a bhainistiú, cuspóirí agus tosaíochtaí a shoiléiriú agus an lucht déanta cinntí, úsáideoirí agus geallsealbhóirí 
a threorú i dtreo úsáid níos straitéisí agus níos éifeachtúla a bhaint as acmhainní mara. Ós rud é gur contae 
cósta é Fine Gall, beidh an plean deiridh/an creat deiridh tábhachtach dúinn.

Treoirlínte Reachtúla Pleanála (Alt 28) 
Féadfaidh an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta Treoirlínte a eisiúint (de bhun alt 28 den Acht 
um Pleanáil agus Forbairt, 2000) nach mór d’Údaráis Phleanála aird a bheith acu orthu i gcomhlíonadh a 
bhfeidhmeanna, lena n-áirítear in ullmhú a bPleananna Forbartha.

Is ann do roinnt treoirlínte a eisíodh i gcomhréir le halt 28. Cumhdaítear raon leathan saincheisteanna leo, 
lena n-áirítear airde foirgnimh, dlús cónaithe agus dearadh, bainistíocht forbartha, saoráidí cúram leanaí agus 
measúnacht timpeallachta, agus beidh impleachtaí acu do bheartais ar leith sa Phlean.

Táthar ag súil go bhfaighfear Treoirlínte nua alt 28 ón Rialtas maidir le hullmhú Pleananna Forbartha agus leis 
an Measúnú Éilimh ar Riachtanais Tithíochta roimh i bhfad agus tá seans ann go bhfoilseofar iad le linn chéim 
an chomhairliúcháin réamhdhréachta seo.
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Réamhrá 
Tá Contae Fhine Gall 465 méadar cearnach ar achar. Tá sé comhdhéanta de thírdhreacha éagsúla, tá 
mórbhuntáistí eacnamaíocha aige agus tá sé ar an gcontae is gasta fás in Éirinn. Freastalaítear go maith ar 
Fhine Gall le heitiltí, leis an ngréasán iarnróid agus le bóithre náisiúnta agus tá ag an gcontae ceann de na 
pobail is óige agus is éagsúla sa Stát. Tháinig méadú 15% idir an bhliain 2011 agus an bhliain 2016 ar an líon 
daoine a bhí i mbun fostaíochta sa chontae. Ar na príomhearnálacha geilleagracha tá an turasóireacht, an 
miondíol agus an fáilteachas, teicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide, an talmhaíocht, an riarachán 
poiblí, agus an tráchtáil agus an trádáil. 

Tá mórshócmhainní eacnamaíocha ag Fine Gall, lena n-áirítear Aerfort Bhaile Átha Cliath, gaireacht an 
chontae do Chathair Bhaile Átha Cliath agus do Thollán Chalafort Bhaile Átha Cliath, bonneagar bóithre agus 
iarnróid agus scothláthair ar Chonair Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath-Bhéal Feirste. Tá méadú suntasach sa 
daonra agus forbairt gheilleagrach shuntasach tagtha ar Fhine Gall ó ghlacadh an Phlean Forbartha reatha i 
leith. Rinneadh infheistíocht mhór i mbonneagar glas ar fud an chontae agus tá Comhairle Contae Fhine Gall 
ag leanúint le hobair i gcomhar le Bonneagar Iompair Éireann (TII) i dtaca le MetroLink a sholáthar. 

Tá dúshláin gheilleagracha ollmhóra le sárú ag an tír anois. I dtús na bliana 2020, bhí an ráta dífhostaíochta 
chomh híseal le 4.8% sa tír, de bharr an téarnaimh láidir a tháinig air tar éis an chúlaithe airgeadais. Amhail 
mí Mheán Fómhair 2020, b’ionann an ráta dífhostaíochta coigeartaithe agus 14.7%. Tháinig laghdú ollmhór ar 
an líon paisinéirí a thaistil trí Aerfort Bhaile Átha Cliath, ó 6.7 milliún duine sa chéad ráithe den bhliain 2020 
go 156,000 duine sa dara ráithe. 

I measc na nithe atá le cur ar áireamh i bpríomhstraitéis le haghaidh forbairt gheilleagrach sa todhchaí i 
bhFine Gall tá: úsáidí diana fostaíochta a lonnú gar do ghréasáin iompair phoiblí agus, nuair is cuí, d’fhorbairtí 
cónaithe; braislí eacnamaíocha atá ann cheana a spreagadh agus deiseanna braislithe nua a fhorbairt; 
agus páirceanna gnó agus tionsclaíocha, talamh agus foirgnimh nach bhfuil ag feidhmiú go héifeachtúil a 
athbheochan. Beidh sé mar aidhm leis an gcéad Phlean Forbartha eile dlúthphobail inbhuanaithe a chur chun 
cinn, mar aon le roghanna tithíochta níos fearr, rochtain níos mó ar dheiseanna sóisialta agus eacnamaíocha, 
agus seirbhísí agus taitneamhachtaí níos fearr do líon lucht chónaithe a bheidh cothrom le thart ar 1.65m 
duine sa limistéar ceannchathartha faoin mbliain 2031. 

Sa rannán seo a leanas, tugtar roinnt faisnéise tábhachtaí maidir le próifíl shocheacnamaíoch agus 
dhéimeagrafach Fhine Gall. 

Méadú agus Dáileadh an Daonra  
Ba í Fine Gall an tríú hÚdarás Áitiúil ba mhó daonra in Éirinn (tar éis Chathair Bhaile Átha Cliath agus Chontae 
Chorcaí) sa bhliain 2016, ar lena linn a chónaigh 296,020 duine san iomlán ann. Idir an bhliain 2006 agus an 
bhliain 2016, tháinig méadú 23.3%, atá cothrom le pas beag níos mó ná 56,000 duine, ar dhaonra Fhine Gall. 
Bhí méadú 7.4% (22,029 duine) ann sa daonra idir an bhliain 2011 agus an bhliain 2016. Bhí an figiúr sin i 
bhfad níos mó ná an meánráta fáis náisiúnta don tréimhse chéanna, a bhí cothrom le 3.8%. Réamh-mheastar 
go dtiocfaidh méadú go líon idir 327,000 duine agus 333,000 duine ar dhaonra Fhine Gall faoin mbliain 2026. 

Bhí éagsúlacht ann i ndáileadh an daonra ar fud Fhine Gall. Bhí an daonra ab airde de réir Toghroinne 
comhchruinnithe feadh imeall Chathair Bhaile Átha Cliath (go háirithe i limistéir iartharacha Bhaile Bhlainséir 
agus Chaisleán Cnucha) agus feadh na conaire cósta thoir (tá dáileadh measartha cothrom ann sa daonra idir 
Binn Éadair agus Baile Brigín). Mar a bheifí ag súil leis, b’ann do bhraislí uirbeacha ard-daonra amhail Baile 
Bhlainséir, Baile Brigín agus Sord. Ba é iarthuaisceart Fhine Gall an limistéar ba lú daonra, rud atá ina léiriú ar 
an aistriú tuaithe ó Chontae Bhaile Átha Cliath Thuaidh i dtreo Lú agus na Mí. Laistigh d’Fhine Gall, cónaíonn 
92.7% den daonra sa Cheantar Comhiomlán Baile 1, de réir an tsainmhínithe ón bPríomh-Oifig Staidrimh, 
agus cónaíonn 7.3% sa Cheantar Comhiomlán Tuaithe.
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1. Is é an sainmhíniú atá ar cheantar comhiomlán baile ná na daoine sin a chónaíonn i mbraislí daonra a bhfuil 1,500 áitritheoir nó níos mó 
acu. Cuimsítear sa cheantar comhiomlán tuaithe an daonra a chónaíonn i ngach limistéar atá lasmuigh de bhraislí a bhfuil 1,500 áitritheoir 
nó níos mó acu. https://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/vol3_appendix.pdf

Soláthar tithíochta

An clár tithíochta  
Tá Comhairle Contae Fhine Gall ag leanúint le haonaid tithíochta sóisialta agus réitigh thithíochta a sholáthar 
i gcomhréir le Plean Gníomhaíochta Rebuilding Ireland trí raon sásraí soláthair. Áirítear leo sin foirgníocht, 
Cuid V, fáil tailte, léasú agus an Scéim um Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta. Tá clár uaillmhianach foirgníochta a 
chuimsíonn 29 láithreán ar bun ag Comhairle Contae Fhine Gall. Soláthraíodh 318 teach sa bhliain 2020, tá 89 
ceann eile ar an láithreán, tá 173 ceann ag céim na tairisceana agus tá 72 ceann ag céim na pleanála. Tugadh 
1,189 tairiscint tacaíochta tithíochta sa chontae sa bhliain 2020. Ó bunaíodh foireann na hÍocaíochta Cúnaimh 
Tithíochta i gComhairle Contae Fhine Gall sa bhliain 2017 i leith, tá breis agus 2,300 tionóntacht bunaithe aici. 
Ón 1 Eanáir 2020 i leith, tháinig 559 teaghlach san iomlán amach as an easpa dídine de bharr na modhanna 
éagsúla tacaíochta tithíochta. Tá Íocaíochtaí Cúnaimh Tithíochta le daoine gan dídean freagrach as 390 ceann 
de na tionóntachtaí sin. Soláthraíodh 30 teaghais Chuid V go dtí seo i mbliana agus tá 70 teaghais eile chóir a 
bheith críochnaithe. Cuireadh tús leis an bpróiseas dearaidh mhionsonraithe agus réamhphleanála i dtaca le 
504 ceann de mhaoine ceannaigh lascainithe, de mhaoine cíosa lascainithe agus de mhaoine sóisialta i nGoirt 
an Teampaill, Baile Átha Cliath 15. 

Treochtaí Socheacnamaíocha  
Struchtúr an daonra agus Próifílí aoise: Is é Comhairle Contae Fhine Gall an tÚdarás Áitiúil is óige sa Stát 
(ag 33.8 bliain d’aois), ar figiúr é atá 3.7 bliain níos ísle ná an Stát, 2.2 bliain níos ísle ná an réigiún agus 2.5 
bliain níos ísle ná meán Bhaile Átha Cliath. I bhFine Gall, is í 33.1 bliain d’aois an aois mheánach i measc fear, 
ar figiúr é atá pas beag níos lú ná an aois mheánach i measc ban, atá cothrom le 34.4 bliain d’aois. Bhí 87,140 
duine faoi bhun 19 mbliana d’aois ann agus bhí 24,899 leanbh ar aois réamhscoile (0-4 bliain d’aois) ann. Bhí 
39,349 leanbh eile (13.3% den daonra) ar aois bunscoile (idir 5 bliana d’aois agus 12 bhliain d’aois) agus bhí 
22,892 leanbh eile (7.7% den daonra) ar aois meánscoile (idir 13 bliana d’aois agus 18 mbliana d’aois). Bhí 
63,488 duine (21.45%) idir 45 bliain d’aois agus 64 bliain d’aois. 

An Cóimheas Aoise is Cleithiúnais: Is é an cóimheas aoise is cleithiúnais an céatadán den daonra atá sa 
chohórt óg (0-14 bliain d’aois) agus sa chohórt aosta (65 bliain d’aois agus níos sine) i gcomparáid leis an 
gcéatadán atá i gcohórt an phobail oibre (idir 15 bliana d’aois agus 64 bliain d’aois). I gcás Fhine Gall,  
tá cohórt an phobail oibre cothrom le 66.3% den daonra. I bhFine Gall, meastar thart ar 196,372 duine a 
bheith ar aois oibre. Díobh sin, tá 162,865 duine (nó 55.0% den daonra iomlán) laistigh de na cohóirt aoise 
oibre príomha (25-64 bliain d’aois). I gcodarsnacht leis sin, is cleithiúnach atá 33.7% dá dhaonra. Cuimsítear 
ansin 72,613 duine óg (i.e. 0-14 bliain d’aois) agus 27,035 duine scothaosta (i.e. 65 bliain d’aois agus níos sine). 

CONTAE FHINE GALL –  
PRÓIFÍL SHOCHEACNAMAÍOCH

2,339 Aonad 
atá á 
dTógáil

An líon láithreán/teaghaisí 
 atá á dtógáil: 127 Láithreán a bhfuil 

cead pleanála acu 
(13 Láithreán Forbartha Tithíochta 
Straitéisí san áireamh)

74 Láithreán Gníomhach
(4 Fhorbairt Tithíochta Straitéisí 
san áireamh)

Láithreáin ghníomhacha

Figiúirí amhail Tascfhórsa an ceathrú ráithe den bhliain 2020  
(Láithreáin a bhfuil 10 nAonad nó níos mó acu)



Baintear úsáid as cóimheasa aoise is cleithiúnais chun an difear idir an líon daoine sa phobal oibre agus an 
líon daoine atá spleách orthu a chur in iúl. Tá cleithiúnas Fhine Gall (33.7%) níos ísle ná an meán náisiúnta 
(34.5%) agus inchomparáide le meán an réigiúin (33.2%). Ba chleithiúnach a bhí 31.5% de dhaonra Bhaile 
Átha Cliath. Dá ainneoin sin, rinne Cathair Bhaile Átha Cliath difear mór don fhigiúr sin, agus ráta spleáchais 
measartha íseal a bhí cothrom le 28.1% aici. Bhí ag Fine Gall an dara ráta cleithiúnais ab ísle de na ceithre 
Údarás Áitiúla i mBaile Átha Cliath.

Dlús: Tá meándlús 646 duine in aghaidh an chiliméadair chearnaigh ag Fine Gall. I bhFine Gall, tá na  
leibhéil dlúis is airde ag Baile Bhlainséir agus ag Sord. Chomh maith leis sin, tá ag Baile Bhlainséir ceann  
de na leibhéil dlúis is airde i réigiún an oirthir agus lár tíre, agus é cothrom le 4,826 duine in aghaidh an 
chiliméadair chearnaigh.

An Fórsa Saothair: Is ag Fine Gall an ráta rannpháirtíochta is airde san fhórsa saothair i Réigiún an Oirthir 
agus Lár Tíre. B’ionann an líon iomlán daoine san fhórsa saothair i bhFine Gall sa bhliain 2016 agus 149,386 
duine, nó 66.9% den daonra. Tá an ráta fostaíochta i bhFine Gall cothrom le geall le 90% den fhórsa saothair. 
Is é 87% an figiúr náisiúnta. De réir Dhaonáireamh 2016, b’ionann agus 133,971 duine an líon iomlán daoine 
san Fhórsa Saothair atá i mbun Oibre i bhFine Gall. Tá an figiúr sin cothrom le 89.7% den fhórsa saothair 
iomlán i Limistéar Pleanála Straitéisí Bhaile Átha Cliath. Tháinig méadú 14,695 duine, nó 11%, ar an bhfigiúr 
sin thar an tréimhse ón mbliain 2011 go dtí an bhliain 2016. Dar le Daonáireamh 2016 – Áit Oibre, Scoil nó 
Coláiste - Daonáireamh Taifead gan Ainm – b’ann do 94,751 post san iomlán ar taifeadadh a láthair a bheith 
laistigh den chontae. 

Comaitéireacht: Aimsíodh i nDaonáireamh 2016 gur i bhFine Gall a d’oibrigh 47,707 duine (36.1%) de 
chónaitheoirí Fhine Gall. Ba mhéadú thart ar 4,000 duine é sin i gcomparáid leis an mbliain 2011. Sa bhliain 
2016, bhí 34% den phobal oibre i bhFine Gall (45,179 duine) ag taisteal chuig Cathair Bhaile Átha Cliath le 
haghaidh oibre. Mar thoradh air sin, bíonn céatadán mór den daonra ag taisteal chun na hoibre lasmuigh  
den chontae. Tháinig méadú thart ar 2,300 duine i gcomparáid leis an mbliain 2011 ar an líon daoine a bhí  
ag fágáil an chontae chun obair in áit eile (i gCathair Bhaile Átha Cliath den chuid is mó). Cé gur tháinig méadú 
idir na tréimhsí daonáirimh ar an líon daoine a bhí ina gcónaí agus ag obair sa chontae, bhí méadú ann freisin 
sa líon daoine a bhí ag taisteal chuig áit eile le haghaidh oibre. 

Tá ardspleáchas ann fós ar an gcarr mar mhodh taistil chun na hoibre, chun na scoile nó chun an choláiste 
sa chontae. Taifeadadh go raibh 76,249 duine ag úsáid an chairr chun taisteal chuig na láithreacha thuas. 
Áirítear leis an bhfigiúr sin 73,929 duine a bhí ag úsáid an chairr chun dul chuig a n-áit oibre. Ba é bus/
mionbhus/cóiste an dara modh iompair ba mhó úsáid le haghaidh taisteal chun na hoibre. Cé nach raibh 
ach 7,087 duine ag siúl chun na hoibre i bhFine Gall, bhí 23,536 duine ag obair chun na scoile nó chun an 
choláiste sa limistéar.

An Dífhostaíocht: B’ionann agus 10.3% Ráta Dífhostaíochta an Fhórsa Saothair i bhFine Gall sa bhliain 2016. 
Amhail mí Mheán Fómhair 2020, b’ionann an ráta dífhostaíochta coigeartaithe náisiúnta agus 14.7% de bharr 
phaindéim Covid-19. Is é is dóichí gur tháinig méadú ar an ráta dífhostaíochta taifeadta i bhFine Gall freisin  
de bharr thionchar phaindéim Covid-19. 

Ní mór gach ceann de na tosca thuas (agus thíos) a chur san áireamh le linn an chéad Phlean Forbartha  
eile a ullmhú. 
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Fíricí faoi Fhine Gall

Tá daonra an-óg mar shaintréith den 

chontae. Tá 87,140 duine 
faoi bhun 19 mbliana 
d’aois ann

6,515 Duine de chúntóirí 
               díolacháin agus miondíola
4,696 Duine i ngairmeacha 
               riaracháin eile

3,792  Duine d’altraí agus 
                de chnáimhseacha

Is é 3.03 duine 
in aghaidh an 
teaghlaigh 
an meánlíon teaghlaigh i 
limistéar Chomhairle Contae 
Fhine Gall, atá ar an bhfigiúr is 
airde de na húdaráis áitiúla 
i mBaile Átha Cliath.

2016 - Na 3 
ghrúpa gairme 
is mó:

11,419 - Polannach
5,521   - Rómánach 
   4,449   - An Ríocht 
                 Aontaithe

13%  - Bus, Cóiste nó Mionbhus 
15%  - De shiúl na gcos  
   52%  - Carr

55,347  - Áitithe ag an úinéir
27,016  - Ar cíos 
   4,244  - Eile

54% - Singil  
39% - Pósta
   3% - Baintreach/
         baintreach fir

2019 - Na 3 
náisiúntacht 
neamh-Éireannach
 is mó:

2019 - Na 3 
stádas pósta 
is mó:

Úinéireacht tí

2019 - Na 3 
chineál 
comaitéireachta
is mó:



Réamhrá:
Ceist lárnach atá le breithniú i bPlean Forbartha Fhine Gall nua 2023-2029 is ea conas a fhásfaidh agus 
a fhorbróidh an contae sa todhchaí. Áirítear leis sin mórionaid uirbeacha Fhine Gall, a bailte contae, a 
sráidbhailte tuaithe agus uirbeacha agus a ceantar tuaithe. Féachfar sa Phlean Forbartha nua le cáilíocht 
na beatha a fheabhsú do gach cónaitheoir agus creat a sholáthar le haghaidh infheistíocht sa todhchaí 
a threorú chuig láithreacha cuí. Cinnteofar leis sin go gcruthófar áiteanna a bheidh dea-nasctha agus a 
bhfreastalófar go maith orthu. Tá sé tábhachtach go n-aimsítear cothromaíocht idir fás inbhuanaithe dlúth 
ag dlúis chuí agus an soláthar tithíochta nua ar ardchaighdeán a bhreiseofar le spásanna poiblí níos fearr 
agus le bonneagar pobail níos fearr. Leis an bPlean nua, cuirfear le rath an ama atá thart agus le Croístraitéis 
an Phlean Forbartha reatha. Beidh sé mar aidhm leis cáilíocht na beatha do gach duine a fheabhsú trí 
líonraí bonneagair ghlais Fhine Gall a leathnú, trí athléimneacht a sholáthar ach naisc fheabhsaithe iompair 
inbhuanaithe a sholáthar agus trí infheistíocht a dhíriú ar ríochtaí poiblí rathúla agus bonneagar pobail rathúil 
a chruthú. Is é an toradh a bheidh orthu sin go leanfaidh an contae de bheith ina scothláthair ar féidir le 
daoine cónaí, obair agus gnó a dhéanamh inti. 

Cúlra agus Comhthéacs:

Daonra agus Próifíl Shocheacnamaíoch 
Mar a luadh cheana féin sa pháipéar seo, léirítear i nDaonáireamh 2016 go bhfuil 296,020 duine ina gcónaí 
i bhFine Gall. Is ionann é sin agus méadú thart ar 22,000 duine i gcomparáid le Daonáireamh 2011, nó 
méadú geall le 8% thar an tréimhse cúig bliana. Is ionann an daonra reatha agus méadú 23% i gcomparáid 
le figiúirí Dhaonáireamh 2006. Léirítear san fhás daonra thar an tréimhse 2011-2016 idir na daonáirimh go 
raibh éagsúlacht ann i ndáileadh an daonra ar fud Fhine Gall. Bhí an daonra ab airde de réir Toghroinne 
comhchruinnithe feadh imeall Chathair Bhaile Átha Cliath (go háirithe i limistéir iartharacha Bhaile Bhlainséir 
agus Chaisleán Cnucha) agus feadh na conaire cósta thoir. Is ann do bhraislí uirbeacha ard-daonra i limistéir 
amhail Baile Bhlainséir, Baile Brigín agus Sord. Ba é iarthuaisceart Fhine Gall an  
limistéar ba lú daonra, rud atá ina léiriú ar a láthair tuaithe.

Tugtar léiriú soiléir i bpróifíl daonra Fhine Gall ar na riachtanais tithíochta atá ann sa chontae agus ar an 
éileamh réamh-mheasta ar phríomhbhonneagar sóisialta amhail scoileanna, cúram leanaí, taitneamhachtaí 
pobail agus saoráidí do dhaoine scothaosta. 

Cad is an Chroístraitéis ann:
Leis an Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2010, tugadh isteach an ceanglas go gcuirfí ‘Croístraitéis’ 
fhianaisebhunaithe ar áireamh i ngach Plean Forbartha Contae. Is é príomhchuspóir na Croístraitéise a 
chinntiú go bhforchoimeádfar méid cuí talún sna láithreacha cearta chun spriocanna tithíochta agus daonra 
a chomhlíonadh. Déantar an méid sin trí straitéis chainníochtúil idir an meántéarma agus an fadtéarma a 
leagan amach le haghaidh fhorbairt spásúil an limistéir, ar straitéis í nach mór a bheith comhsheasmhach le 
cuspóirí beartais náisiúnta agus réigiúnaigh a leagtar amach sa Chreat Náisiúnta Pleanála agus sa Straitéis 
Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch do Thionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre.

Ní mór a chinntiú go bunúsach sa Chroístraitéis go bhfuil méid cuí talún criosaithe ar fáil agus soláthartha 
ag na láithreacha cearta laistigh den chontae chun a chinntiú gur féidir tithe nua a thógáil, agus seirbhísí 
tacaíochta agus saoráidí tacaíochta á soláthar ag an am céanna chun freastal orthu. Go bunúsach, is é an 
Chroístraitéis an bunús leis an bhforbairt ar fad laistigh den chontae, lena n-áirítear pleananna ard-oird 
amhail an Plean Forbartha agus pleananna eile amhail Pleananna Limistéir Áitiúil agus Pleananna Creata 
Uirbigh. 
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TÉAMA 1:  
NA DAOINE AGUS  
AN ÁIT



Faoi Chroístraitéis an Phlean reatha, bunaíodh Ordlathas Lonnaíochta don chontae. In Ordlathas Lonnaíochta 
Fhine Gall, glactar leis an gcur chuige straitéiseach a cuireadh chun cinn sa Straitéis Réigiúnach Spásúil agus 
Eacnamaíoch chun tacú le fás leantach Bhaile Átha Cliath mar spreagthach eacnamaíoch dúinn. Tá sé mar 
aidhm leis an Ordlathas fás inbhuanaithe an Limistéir Cheannchathartha a sholáthar trí Phlean Straitéiseach 
Limistéir Cheannchathartha Bhaile Átha Cliath agus roinnt lonnaíochtaí tábhachtacha comhlántacha fáis atá 
ar scála atá leordhóthanach chun fás réigiúnach a bhrú chun cinn. 
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Bré

Cathair Bhaile 
Átha Cliath

Maigh Nuad

Sord

LÁR NA CATHRACH LAISTIGH DEN M50
(Ilmhódach) 

AN CHONAIR THUAIDH THEAS 
(Leathnú an DART)

AN CHONAIR THUAIDH THIAR 
(Líne Mhaigh Nuad/Dhún Búinne agus leathnú an DART) 

AN CHONAIR THEAS THIAR
(Líne Chill Dara, leathnú an DART agus líne dhearg an Luas) 

CONAIR METROLINK - LUAS 
(Metrolink, uasghráduithe ar líne uaine an LUAS)  

Plean Straitéiseach 
Limistéir 
Cheannchathartha 
Bhaile Átha Cliath

LIMISTÉIR AGUS CONAIRÍ FORBARTHA STRAITÉISÍ;

DLRSDCC

DCC

FCC

Cill Mhantáin

Cill Dara

An Mhí

Lú

Laois

Uíbh Fhailí

An Iarmhí

An Longfort

Cill Mhantáin/ Ráth Naoi

Bré

An Uaimh

An Nás

An Muileann gCearr

Tulach Mhór

An Longfort

Port Laoise

Ceatharlach/an Ghráig

Sord

Maigh Nuad

Droichead Átha

Dún Dealgan

Baile Átha Luain

Cathair Bhaile 
Átha Cliath

Cathair Bhaile Átha 
Cliath agus a Bruachbhailte
Ionaid Fáis Réigiúnaigh
Príomhbhailte

Limistéar Ceannchathartha
Croíréigiún
Réigiún Tairsí

Conair Bhaile Átha Cliath-Bhéal Feirste
Príomhbhóthar
Iarnród

Straitéis Lonnaíochta
Cathair Bhaile Átha Cliath 
agus a Bruachbhailte
Tacú le láithreáin inlíonta/
athfhorbraíochta a chomhdhlúthú 
agus a ath-dhiansaothrú chun úsáidí 
ard-déine agus úsáidí atá dian ar 
dhaoine a sholáthar laistigh den 
limistéar faoi fhoirgnimh atá ann 
cheana agus a chinntiú go 
gcomhordófar forbairt na limistéar 
forbraíochta sa todhchaí le 
bonneagar tábhachtach uisce 
agus iompair phoiblí a sholáthar.

Ionaid Fáis Réigiúnaigh
Tacú le mórfhás daonra agus 
geilleagrach chun forbairt réigiúnach 
éifeachtach a bhrú chun cinn, agus fís 
á saothrú go ngníomhódh Baile Átha 
Luain mar phríomhbhaile do Lár na Tíre, 
agus a dhaonra ag méadú go thart ar 
30,000 duine faoin mbliain 2031. Is í 
an fhís do Dhroichead Átha agus do 
Dhún Dealgan go mbainfeadh an dá 
cheann díobh spriocdhaonra thart ar 
50,000 duine ar fad amach faoin 
mbliain 2031.

Bailte Féinchothabhálacha Fáis
D’fhéadfadh lonnaíochtaí a bhfuil feidhmeanna 
láidre seirbhíse agus fostaíochta acu an cumas 
a bheith acu chun leibhéal fáis daonra agus 
fostaíochta ar cóimhéid lena méid a chothú 
chun go mbeadh siad níos féinchothabhálaí, 
ar aon dul lena gcumas iompair phoiblí, 
seirbhísí agus bonneagair, rud atá le cinneadh 
ag údaráis áitiúla.

Bailte Féinchothabhálacha
Beidh infheistíocht spriocdhírithe i bhfostaíocht 
áitiúil agus seirbhísí áitiúla ag teastáil ó roinnt 
lonnaíochtaí, go háirithe iad sin a chuaigh faoi 
mhearleathnú cónaithe, chun go mbeadh siad 
in ann fás ar leibhéal níos inbhuanaithe atá ar 
aon dul lena n-áit san ordlathas, rud atá le 
cinneadh ag údaráis áitiúla.

Áiteanna Tuaithe
Tacú le fás inbhuanaithe limistéar tuaithe trí 
athbheochan bailte agus sráidbhailte tuaithe 
a chur chun cinn, lena n-áirítear tionscadail 
athbheochana atá réidh le tosú agus infheistíocht, 
nuair is gá, i bhfostaíocht áitiúil, i seirbhísí áitiúla 
agus i mbeartais spriocdhírithe tithíochta tuaithe, 
rud atá le cinneadh ag údaráis áitiúla.

Príomhbhailte
Soláthar a dhéanamh don fhás 
seicheamhach dlúth inbhuanaithe 
agus d’athbheochan uirbeach sa 
chroílimistéar Príomhbhailte 
sainaitheanta tríd an lorg tógtha 
a chomhdhlúthú ach díriú a leagan 
ar láithreáin inlíonta/athfhorbraíochta 
i lár Príomhbhailte sainaitheanta a 
athbheochan agus a fhorbairt.



Na Príomh-shaincheisteanna As Seo Amach

Cén tionchar atá aige sin d’fhás Fhine Gall sa todhchaí?
De réir mar a leanann daonra an chontae ar aghaidh ag fás, rud atá le feiceáil i dtaifid na Príomh-Oifige 
Staidrimh, is bunriachtanas é go mbeidh soláthar agus raon leordhóthanach cineálacha tithíochta, 
méideanna tithíochta agus tionachtaí tithíochta ar fáil chun freastal ar riachtanais an daonra a bhíonn ag 
fás. Ar aon dul leis an mbeartas náisiúnta agus réigiúnach, ní mór láithreacha cuí a shainaithint sa Phlean 
Forbartha nua chun freastal ar fhás dlúth agus chun forbairt a chomhdhlúthú, go háirithe i láithreacha atá gar 
do nóid iompair phoiblí ardacmhainne agus i lonnaíochtaí atá ann cheana a bhféadfaí láithreáin fholmha nó 
athfhorbraíochta a úsáid iontu le haghaidh athfhorbartha. Ní mór comhdhlúthú den sórt sin a bhaint amach i 
dteannta díriú athnuaite ar dhearadh a dhéanamh ar chomharsanachtaí ar ardchaighdeán a bhfreastalaíonn 
spásanna dea-dheartha amuigh faoin spéir agus limistéir ilúsáide orthu. 

Ó foilsíodh Plean Forbartha Fhine Gall 2017-2023 i leith, is amhlaidh sa bheartas náisiúnta agus réigiúnach 
pleanála agus i dTreoir ó Airí amhail ‘Forbairt Uirbeach agus Airdí Foirgnimh - Treoirlínte d’Údaráis Phleanála’ 
a foilsíodh i mí na Nollag 2018 go bhfuil béim mhéadaithe á leagan iontu ar an ngá atá ann lena chinntiú go 
mbainfear úsáid inbhuanaithe as talamh agus go háirithe go mbainfear fás dlúth agus dlúis chuí amach. Tá 
an Creat Náisiúnta Pleanála mar bhonn agus thaca ag an díriú sin. Cuirtear an cur chuige forbartha dlúithe 
chun cinn sa Chreat, agus béim mhéadaithe á leagan ar thalamh ‘athfhorbraíochta’ a forbraíodh roimhe 
seo a athúsáid, ar láithreáin inlíonta ar féidir nár tógadh orthu roimhe seo a úsáid, agus ar láithreáin agus 
foirgnimh atá ann cheana a athúsáid nó a athfhorbairt. 

Áitítear sa Chreat Náisiúnta Pleanála go bhféadfaí bunathrú chun feabhais a dhéanamh dá méadófaí an sciar 
de chineálacha níos dlúithe fáis atá ann i bhforbairt lonnaíochtaí de gach méid, idir chathracha móra agus 
shráidbhailte beaga. Is féidir leis sin beocht nua agus líon méadaithe custaiméirí a sholáthar, rannchuidiú le 
hinmharthanacht seirbhísí, siopaí agus iompair phoiblí, an soláthar tithíochta a mhéadú agus cur ar chumas 
níos mó daoine cónaí in áiteanna atá gar do dheiseanna fostaíochta agus áineasa agus taisteal de shiúl na 
gcos nó ar an rothar ar bhonn níos minice agus úsáid níos lú a bhaint as an gcarr. Mar aon le héileamh ar 
iompar, laghdófar an t-éileamh ar fhuinneamh agus an úsáid fuinnimh mar thoradh ar dhlúis níos airde agus 
ar fhaid taistil níos giorra. 

Tá coincheap na hAthléimneachta Uirbí ina choincheap atá ag teacht chun cinn go mór le blianta beaga anuas 
agus is tairbhe intomhaiste is féidir a bhaint as forbairt uirbeach dhlúth é. Sa doiciméad ó Chlár na Náisiún 
Aontaithe um Lonnaíochtaí don Duine dar teideal ‘For a Better Urban Future’, sainmhínítear athléimneacht 
uirbeach mar ‘ábaltacht intomhaiste atá ag aon chóras uirbeach a gcónaíonn daoine ann leanúnachas a 
choinneáil ar bun le linn aon tuairteanna agus struis, agus é ag dul in oiriúint do chúrsaí agus ag bunathrú i dtreo 
inbhuanaitheachta ag an am céanna’.   

I straitéisí lonnaíochta dlúithe, cuirtear dlús cónaithe níos airde chun cinn, áit a bhfuil úsáidí measctha 
talún bunaithe ar shoghluaisteacht éifeachtúil. Tá ag dlús cónaithe leagan amach agus riocht uirbeach lena 
spreagtar siúl agus rothaíocht, lena mbaintear an leas is fearr as tomhaltas fuinnimh agus lena laghdaítear 
drochéifeachtaí ar an gcomhshaol. Ar na tairbhí eile a ghabhann le lonnaíochtaí dlútha dea-phleanáilte 
tá agaí comaitéireachta níos giorra, aer níos glaine agus ídiú laghdaithe breoslaí iontaise. Tá impleachtaí 
tábhachtacha aige sin do dhul i ngleic leis an athrú aeráide agus do bhearta réamhghníomhacha a dhéanamh 
ar mhaithe le foinsí cumhachta agus fuinnimh níos inbhuanaithe a aimsiú. Príomhcheanglas de chuid an 
Phlean nua is ea athléimneacht a thógáil inár lonnaíochtaí uirbeacha agus tuaithe. 

Ina theannta sin, is ní a bhrúfaidh an soláthar roghanna tithíochta agus fostaíochta ar ardchaighdeán chun 
cinn é athbheochan ár gcuid cathracha, bailte agus sráidbhailte trí úsáid níos fearr a bhaint as talamh 
thearcúsáidte agus foirgnimh thearcúsáidte laistigh den lorg uirbeach faoi fhoirgnimh atá ann cheana. 

Cuid dhílis den Phlean is ea go mbeartaítear ann go dtarlóidh forbairt agus fás Fhine Gall sa todhchaí 
i gcomhréir le hordlathas uileghabhálach ionad lonnaíochta. Freastalóidh gach ionad lonnaíochta 
sainaitheanta ar mhéid comhaontaithe forbartha sa todhchaí a bheidh oiriúnach dá n-áiteanna faoi seach  
san ordlathas.

Rinne Rannóg Tithíochta agus Rannóg Pleanála na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta an 
Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta a fhostú i gcomhpháirt chun taighde neamhspleách a 
dhéanamh ar an éileamh struchtúrtha ar thithe in Éirinn go dtí an bhliain 2040. Foilsíodh fionnachtana obair 
na hInstitiúide Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta an 14 Nollaig 2020 mar pháipéar taighde ar an Éileamh 
Struchtúrtha ar Thithe ar Leibhéal an Chontae. Sa taighde sin, tugtar réamh-mheastachán atá láidir, cothrom 
le dáta agus forbartha go neamhspleách ar an éileamh ar thithe, rud a bheidh ina bhonn eolais leis an 
mbeartas agus leis an infheistíocht i dtaca le tithíocht le linn thréimhse an Phlean Forbartha nua. Baineann 
tábhacht ar leith le hobair na hInstitiúide Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta toisc go soláthraítear léi 
samhail chomhtháite um éileamh ar thithe ina gcuirtear tosca déimeagrafacha, eacnamaíocha agus margadh 
tithíochta iontu, lena n-áirítear imirce idirchontae, agus toisc go mbeidh sí ina bonn eolais le forbairt na 
Croístraitéise nua. 

Soláthar Tithíochta
Ó glacadh an Plean Forbartha reatha sna míonna tosaigh den bhliain 2017 i leith, tá gníomhaíocht san 
earnáil tithíochta i bhFine Gall ag méadú ar bhealach dearfach agus, ag deireadh na bliana 2020, b’ann do 74 
láithreán gníomhach agus bhí 2,339 teach á dtógáil. Sa bhliain 2020, bhí 1,640 teach críochnaithe agus áitithe, 
d’ainneoin dhianghlasáil Covid-19 le linn na bliana. Tá an chuid is mó den ghníomhaíocht foirgníochta sin á 
déanamh i limistéar ‘Chathair Bhaile Átha Cliath agus a Bruachbhailte’ agus sa limistéar ‘Ceannchathartha’ 
agus tá sí lonnaithe i láithreacha a bhfuil creat fáis acu.

Tá úsáid bainte ag Fine Gall as roinnt freagairtí beartais chun forbairt tithe a éascú, amhail Pleananna 
Limistéir Áitiúil agus Máistirphleananna a ghlacadh ar fud an chontae. Tá Crios Forbartha Straitéisí Pháirc 
Hans i mBaile Átha Cliath 15 ag feidhmiú fós mar uirlis beartais rathúil, áit ar áitíodh breis agus 1,100 teach 
go dtí seo ar thailte an Chreasa Forbartha Straitéisí ó thús na scéime i leith. Tá Pleananna Limistéir Áitiúil 
agus Máistirphleananna ina gcreat le haghaidh suíomhanna criosaithe móra a sholáthar. Leagtar amach 
iontu tosaíochtaí an chontae le haghaidh fáis agus tugtar creataí forbartha agus socruithe céimnithe leo 
chun a chinntiú go soláthrófar ar bhealach cuí an bonneagar sóisialta agus fisiciúil a theastaíonn. De bhreis 
air sin, bhí méid mór comhairliúcháin áitiúil agus rannpháirtíocht na gComhaltaí Tofa i gceist le hullmhú 
na bPleananna sin agus tugtar roinnt cinnteachta leo do na daoine sin a bhfuil baint acu lena limistéir a 
fhorbairt. 

Is féidir a fheiceáil go bhfuil ag éirí leis an bhfreagairt beartais go dtí seo, áit a bhfuil na príomhlimistéir 
ghníomhaíochta foirgníochta, i.e. Páirc Hans, Baile Bhlainséir, Sord, Baile Dúill, Port Mearnóg, Domhnach 
Bat agus Seantrabh, ina limistéar atá ag baint leas as creataí forbartha atá ann cheana amhail Criosanna 
Forbartha Straitéisí, Pleananna Limistéir Áitiúil agus Máistirphleananna. Tá na limistéir sin comhfhreagrach 
freisin do láithreacha ina bhfuil gníomhaíocht Forbartha Tithíochta Straitéisí á déanamh. Léirítear go 
soiléir ansin go bhfuil forbairt Fhine Gall ar aon dul leis an mbeartas Náisiúnta agus Réigiúnach maidir 
le comhdhlúthú forbartha laistigh de Chathair Bhaile Átha Cliath agus a Bruachbhailte agus laistigh de 
theorainn forbartha na mbailte agus na limistéar uirbeach atá ann cheana agus feadh conairí iompair phoiblí.

Le cúig bliana anuas, bhí 2,205 teach in aghaidh na bliana ar an meán á dtógáil i bhFine Gall i láithreacha 
amhail Baile Bhlainséir, Sord, Seantrabh/an Choill Thuaidh, Fionnghlas, Port Mearnóg, Mullach Íde, Baile Dúill, 
Domhnach Bat agus Baile Brigín. Tugtar le fios sa soláthar tithíochta laistigh den Limistéar Ceannchathartha 
agus, go pointe áirithe, laistigh de bhailte sa Chroílimistéar go bhfuil dea-chumas ag Fine Gall tithíocht chuí a 
éascú sna láithreacha cearta.

Léirítear sna tuairisceáin ón Tascfhórsa Tithíochta chuig an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta 
go bhfuil tithe á soláthar ar bhonn seasta ó ghlacadh an Phlean Forbartha reatha i leith. Léirítear ar an gcéad 
leathanach eile an líon aonad a cuireadh i gcrích agus a áitíodh ó bhí an bhliain 2016 ann agus an líon aonad 
atá á dtógáil:
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Bliain Aonaid atá críochnaithe  
agus áitithe Aonaid atá á dtógáil 

2016 1026 1767

2017 1378 2200

2018 1830 2527

2019 1805 2192

2020 1640 2339



Tionchar Covid-19 
Tá bunathrú as cuimse tagtha ar an domhan de bharr theacht na paindéime coróinvíris, rud ba chúis le ceann 
de na géarchéimeanna sláinte poiblí is measa le blianta beaga anuas. Léirítear sa World Cities Report 2020 
ó Chlár na Náisiún Aontaithe um Lonnaíochtaí don Duine gur féidir agus gur cheart leas a bhaint as luach 
intreach an uirbithe inbhuanaithe ar mhaithe le folláine gach duine. Tá fianaise ann ar a luachmhaire atá  
an t-uirbiú ón taobh eacnamaíoch agus sóisialta de agus ó thaobh an chomhshaoil de agus deimhnítear leis 
gur as limistéir uirbeacha atá dea-phleanáilte, dea-dheartha agus dea-bhainistithe a thagann luach is féidir 
a úsáid chun ionaid uirbeacha athléimneacha a thógáil agus chun cáilíocht na beatha a fheabhsú do gach 
duine a chónaíonn iontu. Rud tábhachtach ina leith sin is ea rochtain chaoithiúil ar spásanna poiblí oscailte ar 
ardchaighdeán, mar aon le bonneagar glas atá dea-phleanáilte agus dea-bhainistithe.

De réir mar a thagann ár bpobail áitiúla féin amach as dianghlasálacha agus srianta forfheidhmithe, tá 
díriú athnuaite á leagan ar ár n-eispéiris san obair, ar ár dtaitneamh as an dúlra, ar shóisialú agus ar a 
thábhachtaí atá comharsanachtaí áitiúla agus timpeallachtaí áitiúla. Tá méadú ollmhór tagtha ar an digitiú 
agus ar thábhacht na n-ardán meán sóisialta thar an tréimhse sin, toisc go mbíonn níos mó daoine ag obair 
agus ag déanamh cumarsáide ón mbaile. Tá deiseanna nua ag teacht i láthair maidir le hathsmaoineamh 
a dhéanamh ar an ngá le spás oifige láraithe agus maidir leis an nglacadh le hobair ón mbaile, le hagaí 
laghdaithe comaitéireachta, leis an ngá le moil phobail chomhroinnte chun cianoibriú a éascú, agus leis an 
tábhacht mhéadaithe atá ag ról na comharsanachta agus ag an bhfáil ar sheirbhísí áitiúla.  

Tá iompar inbhuanaithe ag teacht chun tosaigh freisin, go háirithe sa mhéadú suntasach sa líon daoine atá 
ag tabhairt faoi rothaíocht le haghaidh sláinte agus fóillíochta agus mar rogha iompair inmharthana. Bíonn 
sé sin ag éirí níos follasaí sa dóigh a mbaintear úsáid as ár gcuid glasbhealaí agus bonneagar rothaíochta 
atá ann cheana agus atá nua-oscailte agus leagtar béim ann ar a thábhachtaí atá sé go gcinntítear nascacht 
mhéadaithe inár ngréasáin rothaíochta.

Ceantar Tuaithe Fhine Gall
Acmhainn thábhachtach de chuid an chontae is ea ceantar tuaithe Fhine Gall, atá comhdhéanta de thailte 
talmhaíochta ar ardchaighdeán, de bhailte agus sráidbhailte beoga agus de lear taitneamhachtaí nádúrtha. 
Is ann do raon éagsúil úsáidí, lena n-áirítear talmhaíocht, táirgeadh bia, gairneoireacht, gnólachtaí agraibhia, 
tionscail eachaí agus fiontair agrathurasóireachta. Tacaíonn a lán bailte agus sráidbhailte leis na húsáidí sin, 
agus seirbhísí áitiúla tábhachtacha á soláthar agus rannchuidiú á dhéanamh leis an mbeogacht agus leis an 
ómós áite trí phobail áitiúla láidre agus trí cheangal idir na glúnta. Rud tábhachtach a chuirfear san áireamh 
sa chéad Phlean Forbartha eile is ea an dóigh a bhfásfaidh agus a bhforbróidh ceantair thuaithe, lonnaíochtaí 
agus taitneamhachtaí Fhine Gall as seo amach. Chun an acmhainn thábhachtach sin a chosaint, ní mór dúinn 
cothromaíocht a aimsiú idir pobail tuaithe a neartú agus cosaint ar rófhorbairt. 

Ní mór bailte tuaithe agus sráidbhailte tuaithe a fhás ar bhealach inbhuanaithe atá tuisceanach don soláthar 
foirgneamh agus an oidhreacht atá ann cheana, rud a chinntíonn go gcoinneofar dea-ómós áite ar bun. 
Níor cheart tithe a thógáil faoin tuath ach amháin i gcás go ndéantar amach go bhfuil gá dílis ann le tithíocht 
tuaithe, agus forbairt uirbeach ghinte á díriú ar lonnaíochtaí seanbhunaithe. 

Saoráidí Áineasa agus Pobail
Rud atá ag gabháil le fás dlúth a bhaint amach is ea spásanna poiblí oscailte ar ardchaighdeán a sholáthar. 
Leis an bPlean Forbartha nua, méadófar agus breiseofar an gréasán spásanna áineasa ar ardchaighdeán 
atá ann i bhFine Gall. Áirítear leo diméinte poiblí a bhfuil tábhacht réigiúnach ag baint leo agus páirceanna 
beaga póca agus comharsanachta áitiúla. Le tamall anuas agus de bharr theacht shrianta Covid-19, tá 
méadú as cuimse tagtha ar a thábhachtaí atá ár bpáirceanna amuigh faoin spéir le haghaidh aclaíochta agus 
le haghaidh taitneamh a bhaint as an dúlra. Is é atá i spásanna poiblí ar ardchaighdeán agus sorochtana 
a bheith ar fáil an-ghar dár n-áit chónaithe ná acmhainn áitiúil ríthábhachtach agus gné thábhachtach de 
chomharsanachtaí rathúla a bhunú agus d’ómós áite a chothú. Baineadh roinnt éachtaí suntasacha amach i 
bhFine Gall ó thaobh taitneamhachtaí áineasa de. Ar na samplaí is fiú a lua tá soláthar athfhorbairt na Faiche 
i Mullach Íde, an Glasbhealach idir Baile Dúill agus Port Mearnóg, atógáil na gcosán lúbtha ar Cheann Bhinn 
Éadair, páirceanna scátála agus áiteanna súgartha i mBaile Brigín, i Lusca agus sna Sceirí, agus athchóiriú 
Gharraithe Shackleton i gCluain Saileach.

As seo amach, beidh sé riachtanach a shainaithint cé na háiteanna a bhfuil taitneamhachtaí agus saoráidí 
áineasa in easnamh iontu agus conas is féidir freastal ar na pobail sin ar bhealach níos fearr. Tá deiseanna 
ann freisin limistéir thearcúsáidte bhonneagair ghlais agus spáis phoiblí oscailte atá ann cheana a 
athshamhlú agus a athfhorbairt i gcomhthéacs an éilimh mhéadaithigh i measc an phobail ar shaoráidí ar 
ardchaighdeán amuigh faoin spéir agus i gcomhthéacs an tsásaimh mhéadaithigh a bhíonn á bhaint ag an 
bpobal astu sin. 

Mar an gcéanna, beidh sé tábhachtach seirbhísí pobail a sholáthar agus raon bonneagair shóisialta a éascú 
sna láithreacha cearta má táthar chun fás inbhuanaithe ár lonnaíochtaí a bhaint amach agus chun an gá le 
taisteal neamhriachtanach a theorannú. Áirítear leis sin láithreáin chuí a shainaithint le haghaidh scoileanna, 
leabharlann agus saoráidí pobail agus cuspóirí cuí a chur ar áireamh sa Phlean Forbartha chun a chinntiú go 
soláthrófar saoráidí cúram leanaí agus tacaí eile do leanaí agus do theaghlaigh. 

Comhfhorbairt Áite Inbhuanaithe
Ós rud é go meastar go dtiocfaidh méadú mór ar an daonra, ní mór a bhreithniú i bPlean Forbartha Fhine 
Gall cé na dóigheanna is fearr ar féidir pleanáil le haghaidh pobail nua mhéadaitheacha ina lonnaíochtaí 
tuaithe agus uirbeacha. Le linn féachaint le fás dlúth ár gcontae a chinntiú, beidh sé tábhachtach 
cothromaíocht a aimsiú idir ár dtimpeallacht thógtha a dhlúthú agus ríocht phoiblí agus spásanna oscailte atá 
ar ardchaighdeán agus athléimneach, comharsanachtaí dea-dheartha agus dea-dhearadh uirbeach a bhaint 
amach, agus á chinntiú ag an am céanna go ndéanfar limistéir thábhachtacha oidhreachta agus thuaithe 
Fhine Gall a chaomhnú agus a chosaint. Is é is comhfhorbairt áite rathúil ann ná cur chuige ilghnéitheach i 
leith limistéir spáis phoiblí oscailte a phleanáil, a dhearadh agus a oibriú. Sna háiteanna ina n-éiríonn léi, is 
féidir léi féiniúlacht láidir a chruthú agus sláinte, sonas agus folláine a chur chun cinn. Beidh sé tábhachtach 
san athbhreithniú ar an bPlean Forbartha go sainaithnímidne mar phobal cén dóigh ar mhaith linn go 
bhforbrófaí ár spásanna poiblí nua, cé na gnéithe ar cheart a bheith istigh iontu agus cé na feidhmeanna ba 
cheart dóibh a chomhlíonadh. 
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Éachtaí Phlean Forbartha Fhine Gall 2017-2023
Ar leibhéal straitéiseach, tá Comhairle Contae Fhine Gall ag leanúint le húsáid talún agus iompar a 
chomhtháthú chun forbairt inbhuanaithe a bhaint amach trí dhul chun cinn a dhéanamh ar roinnt Pleananna 
Limistéir Áitiúil, Pleananna Creata Uirbigh agus Máistirphleananna, ar aon dul le cuspóirí beartais náisiúnta 
agus réigiúnaigh. Tá forbairt ard-dlúis á déanamh laistigh de chreataí pleanáilte feadh conairí iompair agus tá 
na limistéir sin ag leanúint ar aghaidh ag comhdhlúthú. Chomh maith leis sin, forbraíodh an beartas úsáide 
talún reatha chun ullmhú d’infheistíochtaí straitéiseacha beartaithe in iompar poiblí lena rachfar chun tairbhe 
d’Fhine Gall go díreach, amhail MetroLink, BusConnects agus leathnú an LUAS agus an DART. 

Sa tréimhse ó ghlacadh Phlean Forbartha Fhine Gall 2017-2023 i leith, tá méadú mór tagtha ar an soláthar 
tithíochta nua laistigh den chontae, faoi mar atá leagtha amach cheana féin.

Tá infheistíocht shuntasach déanta i mbonneagar sóisialta, lena n-áirítear i soláthar agus leathnú a 
dhéanamh ar sheirbhísí amhail saoráidí cúram sláinte, saoráidí oideachais, saoráidí pobail, leabharlanna, 
saoráidí áineasa, páirceanna poiblí, tionscadail athchóirithe oidhreachta agus áiteanna súgartha.  

Tá an-dul chun cinn á dhéanamh ar bhonneagar siúil agus rothaíochta a phleanáil agus a fhorbairt laistigh 
d’Fhine Gall, bunaithe ar ghréasán rothaíochta an Údaráis Náisiúnta Iompair don chontae. Áirítear leis sin 
soláthar an ghlasbhealaigh idir Baile Dúill agus Port Mearnóg, rud a nascfar le Glasbhealach an Mhóinéir 
Leathain. Is glasbhealach é atá 6 km ar fad agus lena gceanglaítear príomhchinn scríbe áineasa Pháirc 
Réigiúnach Diméine Mhullach Íde agus Pháirc Réigiúnach Diméine Dhroichead Nua le chéile. Cheadaigh an 
Bord Pleanála an scéim sin i mí na Bealtaine 2020 agus beidh sí ina cuid de Bhealach Cósta Fhine Gall.  

De bhreis air sin:
•  Glacadh roinnt Pleananna Limistéir Áitiúil agus Máistirphleananna, lena n-áirítear pleananna a bhfuil 
tábhacht straitéiseach ag baint leo amhail Plean Limistéir Áitiúil Aerfort Bhaile Átha Cliath 2020 agus 
Máistirphleananna Shoird (Páirc an Bharraigh agus Caisleán na bPréachán, Baile Foster agus an tInbhear 
Thiar). Glacadh Pleananna Limistéir Áitiúil freisin le haghaidh Mhóinéar na hAbhann (2018), Chnoc an Sciobóil 
(2019), Chionn Sáile (2019) agus Bhaile Uí Cheallaigh (2021). Is é an toradh a bheidh orthu go n-éascófar 
forbairt cónaithe agus leibhéil chuí saoráidí pobail agus tacaíochta sna príomhlonnaíochtaí sin, a chuimsíonn 
lonnaíochtaí atá ann cheana agus lonnaíochtaí atá ag teacht chun cinn. Ullmhaíodh Pleananna Creata Uirbigh 
don Ros freisin agus seoladh tionscnaimh chomhpháirtíochta amhail Ár mBaile Brigín 2019-2025.

•  Tá roinnt scéimeanna tithíochta agus forbairtí pobail críochnaithe agus tosaithe ag Comhairle Contae 
Fhine Gall, lena n-áirítear iad sin ar Bhóthar Ráth Béil, i mBaile an Rólaigh, i bhFearann an Chaisleáin agus 
ar Bhóthar an Teampaill. Ar na saoráidí pobail nua tá Ionad Pobail Bhaile Lotrail, athchóiriú an Chasaíne i 
Mullach Íde agus Céim II den obair ar Chaisleán Shoird. 

•  Saoráidí páirce nua, lena n-áirítear an chéad chéim de Pháirc Bhaile Roiséir, an Ros, agus tús na 
móroibreacha athchóirithe i nGarraithe Shackleton, Cluain Saileach, soláthar na n-áiteanna súgartha nua i 
bPáirc Bhaile na Sceirí, i Sráidbhaile Lusca, i bPáirc na Gléibe, Baile an Ridire, agus na páirceanna scátála i 
mBaile Brigín agus sna Sceirí. 

 

Roghanna maidir le Meascán Tithíochta, Tionacht agus Inacmhainneacht
Is é atá sa Straitéis Tithíochta ná leithdháileadh fianaisebhunaithe talún criosaithe chun freastal ar riachtanais 
réamh-mheasta tithíochta le haghaidh fás sa todhchaí chun tithíocht a sholáthar sna láithreacha cuí. Áirítear 
leis sin breithniú a dhéanamh ar mheascán méideanna agus cineálacha tithíochta agus ar riachtanais ghrúpaí 
socheacnamaíocha. Is gá freastal ar riachtanais tithíochta an chontae de réir mar a fhásann sé má táimid 
chun a chinntiú go ndéanfar pobail inbhuanaithe a fhorbairt agus a mhéadú agus go bhfreastalófar ar gach 
earnáil sa tsochaí. Áireofar leo sin riachtanais daoine scothaosta, cóiríocht do Thaistealaithe, roghanna 
tithíochta inacmhainne, agus riachtanais daoine a bhfuil fadhbanna soghluaisteachta acu. I gcomhréir leis an 
gCreat Náisiúnta Pleanála agus leis an Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch, ní mór do gach Údarás 
Áitiúil Measúnú ar Éileamh Riachtanais Tithíochta a dhéanamh. Maidir le torthaí an Mheasúnaithe ar Éileamh 
Riachtanais Tithíochta, a dhéanfar ar bhonn réigiúnach, beidh siad ina mbonn eolais le beartais agus cuspóirí 
an Phlean Forbartha nua i réimsí amhail láthair tithíochta, tionacht, meascán tithíochta agus tíopeolaíochtaí 
(árasáin, sciath-thithíocht, tithíocht do dhaoine scothaosta, etc.). Is é an toradh a bheidh air sin faoi seach go 
mbeidh sé ina bhonn eolais le talamh leordhóthanach a sholáthar chun freastal ar an éileamh ar thithe as 
seo amach. 

Chomh maith leis sin, beidh sé riachtanach a bhreithniú sa Phlean conas is féidir tacú le comhlachtaí 
tithíochta ceadaithe agus le gníomhaireachtaí eile san earnáil le héagsúlacht mhéadaithe a sholáthar ó 
thaobh cineál tithíochta agus tionachta de, lena n-áirítear tithíocht shóisialta inacmhainne, agus scrúdú a 
dhéanamh ar shamhlacha um thithíocht cíosa ísealchostais agus um úinéireacht tí inacmhainne.

Rinne Comhairle Contae Fhine Gall forbróir a cheapadh le déanaí chun an chéad scéim tithíochta 
inacmhainne sa chontae le 11 bhliain anuas a sholáthar i nDún Eimhire, Lusca. Déanfaidh Ó Cualann 
Cohousing Alliance formhaoirseacht ar thógáil 51 teach, a mbeidh 39 ceann díobh ina dtithe inacmhainne 
agus a mbeidh 12 cheann díobh ina dtithe sóisialta.

Beidh na tithe inacmhainne ar fáil do cheannaithe céaduaire incháilithe ag praghsanna a bheidh thart ar 
25% faoi bhun a margadhluacha. Is í sin an chéad chéim i dtreo scéim tithíochta inacmhainne a sholáthar i 
bhFine Gall. Tuigeann Comhairle Contae Fhine Gall a thábhachtaí atá an tionscadal seo ó thaobh an tsoláthair 
thithíochta fhoriomláin de agus leanfaimid ar aghaidh ag obair ar phleananna chun tuilleadh tithíochta 
inacmhainne a fhorbairt i nGoirt an Teampaill i mBaile Átha Cliath 15, sa Cheapach i mBaile Átha Cliath 11, i 
mBaile Mastún i nDomhnach Bat, agus i mBaile an Haicéadaigh sna Sceirí.
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 ¨ Conas ba cheart do Phlean Forbartha Fhine 
Gall nua fás dlúth a chur chun cinn laistigh dá 
lonnaíochtaí ar aon dul leis an treoir náisiúnta 
agus réigiúnach?

 ¨ Cén áit ar cheart tithíocht nua a sholáthar 
chun freastal ar an éileamh, gan an tsraoilleáil 
uirbeach a mhéadú ag an am céanna, agus chun 
fás inbhuanaithe comhdhlúite a chinntiú?

 ¨ Conas ba cheart do Phlean Forbartha Fhine 
Gall athléimneacht (i.e. cumas chun freagairt 
d’athruithe, lena n-áirítear an t-athrú aeráide) 
a chur chun cinn inár n-ionaid uirbeacha agus 
tuaithe?

 ¨ Conas is féidir linn bailte beoga agus 
sráidbhailte beoga a chruthú, agus tithíocht 
tuaithe dhílis á héascú ag an am céanna?

 ¨ Cé na cineálacha tithe a theastaíonn chun 
freastal ar an éileamh sa todhchaí? Conas ba 
cheart don Phlean nua roghanna tithíochta a 
chinntiú do gach cónaitheoir? 

 ¨ Conas ba cheart don Phlean Forbartha a 
chinntiú go soláthrófar bonneagar sóisialta 
agus pobail (e.g. Scoileanna, creiseanna, ionaid 
phobail agus ionaid spóirt, etc.) i limistéir 
chónaithe nua?

 ¨ Conas ba cheart don Phlean Forbartha 
a chinntiú go rannchuideoidh bóithre agus 
sráideanna i limistéir thithíochta le háiteanna 
maithe le cónaí iontu a dhéanamh díobh?

 ¨ Cé na spásanna poiblí oscailte a thaitníonn 
leat agus cén fáth? Cé na cineálacha spásanna 
poiblí nua ba cheart a sholáthar? 

 ¨ Cé na feabhsuithe ar an soláthar páirceanna 
agus spásanna oscailte ba cheart a chur ar 
áireamh sa Phlean Forbartha? 

 ¨ Cé na feabhsuithe ar an soláthar saoráidí 
spóirt agus súgartha ba cheart a chur ar áireamh 
sa Phlean Forbartha?

 ¨ Cé na saoráidí amuigh faoin spéir d’aosaigh 
(lena n-áirítear saoránaigh scothaosta) ar 
cheart pleanáil a dhéanamh ina leith sa Phlean 
Forbartha?

 ¨ Conas a d’athraigh d’eispéireas i ngéarchéim 
Covid-19 an tuairim atá agat ar na spásanna 
poiblí agus na saoráidí poiblí?  An bhfuil aon 
smaointe agat faoi conas ba cheart iad a 
fhorbairt sa todhchaí? 

 ¨ Conas ba cheart don Phlean Forbartha nua 
a chinntiú go gcuirfidh spásanna amuigh faoin 
spéir feabhas ar an tSláinte agus an Fholláine 
agus ar an mbraistint phobail do shaoránaigh 
Fhine Gall?

 ¨ Conas ba cheart do Phlean Forbartha Fhine 
Gall nua tacú le bealaí nua oibre? An bhfuil 
gá ann le moil oibre a sholáthar laistigh den 
phobal?

 ¨ Ar cheart béim mhéadaithe a leagan ar 
dhearadh uilíoch agus ar inrochtaineacht 
fheabhsaithe?

EOCHAIRCHEISTEANNA



Réamhrá
Bíonn ár n-aeráid ag athrú go mear agus bíonn na héifeachtaí ar an tír agus ar ár saol ag éirí níos soiléire. 
Ar na héifeachtaí atá ag an athrú aeráide tá méadú i meánteocht an aeir agus na n-aigéan, rud is cúis le 
teagmhais adhaimsire, le leibhéil ardaitheacha farraige, le triomach agus le báisteach mhéadaithe. Maidir 
leis an bhfreagairt do na héifeachtaí, tá sí fadréimseach agus tá costais eacnamaíocha, chomhshaoil agus 
shóisialta ag baint léi. Ní féidir leanúint leis an tsamhail ‘gnó mar is gnách’ agus is gá athbhreithniú a 
dhéanamh ar an gcur chuige i leith na slí a mairimid ár saol laethúil ar mhaithe le héifeachtaí an athraithe 
aeráide a laghdú. Bíonn ag méadú ar na héifeachtaí atá ag gníomhaíochtaí an duine ar an aeráid agus ar 
theocht an domhain.

Tá ról tábhachtach le himirt ag an gcéad Phlean Forbartha eile i gcabhrú le hÉirinn a bheith ina sochaí 
ísealcharbóin agus in éifeachtaí an athraithe aeráide a mhaolú. Imríonn an Plean Forbartha ról tábhachtach 
maidir leis an athrú aeráide agus le pleanáil úsáide talún. Déantar amhlaidh trí fhás inbhuanaithe an 
chontae a threorú, tuilleadh forbartha dlúithe úsáide measctha agus tuilleadh úsáide as roghanna iompair 
inbhuanaithe amhail rothaíocht, siúl agus iompar poiblí a spreagadh, forbairt a shrianadh i limistéir atá i 
mbaol tuile nó creimeadh cósta, agus an tírdhreach nádúrtha agus an bhithéagsúlacht a chosaint.

Cúlra agus Comhthéacs
Cuireadh tús sa bhliain 2005 le beartais Éireannacha a bhfuil mar aidhm leo astaíochtaí gás ceaptha teasa 
náisiúnta a laghdú. Níor baineadh ach laghdú beag in astaíochtaí amach faoin mbliain 2008 toisc go raibh 
gníomhaíocht gheilleagrach láidir ina bac le hiarrachtaí an úsáid carbóin a laghdú. Bhí laghduithe ann sna 
hastaíochtaí ón mbliain 2008 ar aghaidh. Mar sin féin, ba thoradh é sin ar an gcúlú eacnamaíochta agus ar an 
laghdú fostaíochta, tomhaltais agus taistil a d’eascair as, agus ní ar dhearadh beartais. De bharr an fheabhais 
atá tagtha ar thorthaí geilleagracha agus ar an dearcadh geilleagrach le blianta beaga anuas, tá astaíochtaí 
ag méadú de réir a chéile an athuair, rud a léiríonn gur theip ar Éirinn an nasc idir astaíochtaí agus rathúnas 
méadaitheach a bhriseadh. 

Le blianta beaga anuas, forbraíodh beartais agus gníomhartha éagsúla ar leibhéal domhanda, Eorpach, 
náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil. Admhaítear sa Phlean Gnímh Náisiúnta don Aeráid a foilsíodh sa bhliain 
2019 an ról tábhachtach is féidir le húsáid talún agus pleanáil spásúil a imirt ina chinntiú go mbainisteofar fás 
daonra ar bhealach inbhuanaithe agus, ar an mbealach sin, ár lorg coise carbóin a laghdú.

Luaitear sa Chreat Náisiúnta Pleanála agus sa Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch a thábhachtaí 
atá sé go dtugtar aghaidh ar ghníomhú ar son na haeráide. Áirítear leis an gCreat Náisiúnta Pleanála Cuspóir 
Straitéiseach Náisiúnta Uimh. 8, a bhfuil i gceist leis ‘Aistriú chuig Sochaí Ísealcharbóin atá Athléimneach ó 
Thaobh Aeráide de’. Ar leibhéal réigiúnach, leagtar amach sa Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch 
ó Thionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre go bhfuil gníomhú ar son na haeráide ar cheann de na trí 
eochairphrionsabal atá mar bhonn agus thaca ag an Straitéis, ar aon dul leis an mbeartas náisiúnta. 
Príomhthéama sa dá dhoiciméad is ea Gníomhú ar son na hAeráide, go háirithe an gá le fás inbhuanaithe 
dlúth a chur chun cinn. 
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an úsáid a bhainfear as carranna príobháideacha, ísleofar astaíochtaí carbóin, cuirfear feabhas ar leibhéil 
cháilíocht an aeir agus laghdófar an brú tráchta. 

Na Príomh-Shaincheisteanna don Chéad Phlean 
Forbartha Eile 
Is fadréimseach atá na tosca taobh thiar den athrú aeráide agus atá na héifeachtaí atá aige agus baineann 
na tosca sin le roinnt mhaith saincheisteanna eile a ndéanfaidh an chéad Phlean Forbartha eile eolas dóibh. 
Beidh Gníomhú ar son na hAeráide ina théama lárnach agus ina shíorthoisc/shíorphrionsabal fud fad an 
chéad Phlean Forbartha eile. Is é an toradh a bheidh ar chomharsanachtaí a bhfreastalaítear go maith orthu 
a sholáthar go gcinnteofar tréscaoilteacht agus timpeallacht tharraingteach siúil agus rothaíochta, rud a 
laghdóidh an spleáchas ar charranna agus ‘a chabhróidh’ le fadhb an athraithe aeráide a réiteach.

Dírítear i bPlean Gnímh Fhine Gall don Athrú Aeráide 2019-2024 ar dhá chur chuige a theastaíonn chun dul 
i ngleic leis an athrú aeráide. Tá an chéad chur chuige, mar atá maolú, comhdhéanta de ghníomhartha lena 
laghdófar na hastaíochtaí gás ceaptha teasa atá ann san am i láthair agus a bheidh ann san am atá le teacht. 
Áirítear le samplaí de na gníomhartha sin laghduithe in úsáid fuinnimh agus aistriú chuig foinsí in-athnuaite 
fuinnimh. Tá an dara cur chuige, mar atá oiriúnú, comhdhéanta de ghníomhartha lena laghdófar an tionchar 
atá ag tarlú cheana féin de bharr ár n-aeráide a bhíonn ag athrú agus an tionchar sin a meastar go dtiocfaidh 
sé chun cinn sa todhchaí. Áirítear leo sin cosaint ar thuile, tionchar laghdaithe na leibhéal farraige a bhíonn ag 
ardú, athléimneacht mhéadaithe an bhonneagair,  
agus pleanáil práinnfhreagartha.

De bharr shaintréithe geografacha agus déimeagrafacha uirbeacha agus tuaithe Fhine Gall, tá sí leochaileach 
i leith rioscaí áirithe. Mar thimpeallacht tuaithe, tá tionscail talmhaíochta, ghairneoireachta agus eachaí, 
ionaid táirgthe bia agus gnólachtaí agraibhia lonnaithe i bhFine Gall. Is féidir le haeráid a bhíonn ag athrú an 
líon teagmhas aeráide a mhéadú agus timpeallacht tuaithe Fhine Gall a chur i mbaol. Is mó i dtimpeallachtaí 
uirbeacha na rioscaí a bhaineann leis an athrú aeráide, rud a fhágann nach mór dúinn measúnú a dhéanamh 
ar éifeachtaí na hadhaimsire agus na dteagmhas aeráide agus ar threochtaí aeráide amhail tuilte uirbeacha, 
ardú i leibhéal na farraige agus teochtaí méadaitheacha. Ós rud é go ndéanann siad difear dá chéile, níor 
cheart na teagmhais agus na treochtaí sin a mheas a bheith neamhspleách ar a chéile. Toradh a bheidh ar 
an méadú mall de réir a chéile i dtreochtaí agus ar an ardú i leibhéal na farraige is ea go mbeidh méadú ann i 
minicíocht agus déine na dteagmhas adhaimsire agus na dtuilte.

Éachtaí 
Tá prionsabail na forbartha inbhuanaithe, an oiriúnaithe don athrú aeráide, an chuimsithe shóisialta agus an 
dearaidh ardchaighdeáin mar bhonn agus thaca ag an bPlean Forbartha reatha. Cuimsítear sa Phlean bearta 
oiriúnaithe, bearta maolaithe agus gníomhartha a bhfuil mar aidhm leo dul i ngleic leis an Athrú Aeráide, agus 
aithníonn Comhairle Contae Fhine Gall gur gá straitéis láidir a fhorbairt chun athléimneacht i leith aeráide a 
mhéadú. Aithnítear sa Phlean reatha a thábhachtaí atá sé go gcuirtear bearta um oiriúnú don athrú aeráide 
san áireamh sa Phlean Forbartha agus tugtar aird ann don Chreat Náisiúnta um Oiriúnú don Athrú Aeráide: 
Athléimneacht i leith an Athraithe Aeráide a Thógáil (2012), rud lena gceanglaítear go gcomhtháthófaí bearta 
oiriúnaithe agus bearta maolaithe

Mar chuid den fhreagairt don athrú aeráide, bunaíodh Oifigí Réigiúnacha um Ghníomhú ar son na hAeráide 
agus tá Fine Gall lonnaithe laistigh de Réigiún Ceannchathartha Bhaile Átha Cliath. Tá Oifig Réigiúnach 
Cathrach Bhaile Átha Cliath um Ghníomhú ar son na hAeráide ar cheann amháin de cheithre oifig réigiúnacha 
um an athrú aeráide a bunaíodh mar fhreagairt do Ghníomh 8 den Chreat Náisiúnta um Oiriúnú 2018. 

Ceann de na róil atá ag Oifig Réigiúnach Cathrach Bhaile Átha Cliath um Ghníomhú ar son na hAeráide is ea 
cabhrú leis na húdaráis áitiúla laistigh den réigiún Plean Gnímh don Athrú Aeráide dá gcuid féin a ullmhú. Ghlac 
Comhairle Contae Fhine Gall Plean Gnímh Fhine Gall don Athrú Aeráide 2019-2024 sa bhliain 2019, rud atá ina 
léiriú eile go bhfuil Comhairle Contae Fhine Gall tiomanta d’aistriú chuig sochaí agus geilleagar ísealcharbóin. 
Tá an Plean Gnímh seo don Athrú Aeráide comhdhéanta de ghníomhartha éagsúla ar fud cúig phríomhréimse: 
Fuinneamh agus Foirgnimh; Iompar; Athléimneacht i leith Tuile; Réitigh Dhúlrabhunaithe; agus Bainistíocht 
Acmhainní. Leis na príomhréimsí sin, tugtar aghaidh ar cheithre sprioc an phlean seo, mar atá:

•  Feabhsú 33% in éifeachtúlacht fuinnimh na Comhairle faoin mbliain 2020

•  Laghdú 40% in astaíochtaí gás ceaptha teasa na Comhairle faoin mbliain 2030

•  Réigiún atá athléimneach ó thaobh aeráide de a dhéanamh de Bhaile Átha Cliath trí laghdú a  
   dhéanamh ar an tionchar a bheidh ag teagmhais sa todhchaí a bhaineann leis an athrú aeráide

•  Teagmháil a dhéanamh go gníomhach le saoránaigh maidir leis an athrú aeráide, agus eolas a  
    thabhairt dóibh go gníomhach ina leith

Chun cur ar chumas Chomhairle Contae Fhine Gall na spriocanna sin a bhaint amach, leagtar amach sa 
Phlean Gnímh don Athrú Aeráide na leibhéil astaíochtaí gás ceaptha teasa sa chontae agus an tionchar 
athraithe aeráide san am i láthair agus san am atá le teacht trí bhonnlíne a fhorbairt maidir le maolú agus 
le hoiriúnú. Scrúdaítear ann freisin an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an athrú aeráide ar an réigiún sa 
todhchaí agus leagtar amach ann an chéad sraith gníomhartha a úsáidfear chun foinse agus éifeachtaí an 
tionchair sin a laghdú.

Thug Comhairle Contae Fhine Gall tús áite do Thaisteal Gníomhach a chur chun cinn mar chuid dár 
dtiomantas leanúnach do Ghníomhú ar son na hAeráide tríd an Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na 
hAeráide agus Taistil Ghníomhaigh a chruthú. Beidh freagracht ar an Rannóg as pleanáil soghluaisteachta a 
dhéanamh agus as gréasán rothaíochta an Údaráis Náisiúnta Iompair a sholáthar laistigh den chontae. 

Tá gréasán glasbhealaí ar ardchaighdeán á fhorbairt againn mar chuid dár mórchlár um bonneagar iompair 
inbhuanaithe. Leis na glasbhealaí sin, cuirfear feabhas ar cháilíocht na beatha dár gcónaitheoirí toisc go 
méadófar leo an líon daoine a roghnóidh taisteal de shiúl na gcos agus ar rothar. Dá bharr sin, laghdófar 
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MAOLÚ
Taisteal Gníomhach (Siúl agus 

Rothaíocht)
Iompar Poiblí

Éifeachtúlacht Fuinnimh
Fuinneamh In-athnuaite

Laghdaigh, Athúsáid, Athchúrsáil

Úsáid Talún/
Bainistíocht Ghníomhach Talún

Athchóiriú agus Cosaint an Dúlra

Cur agus Caomhnú Crann

Oideachas Poiblí

OIRIÚNÚ
Dearadh Uirbeach atá  

Athléimneach i leith Tuile
Práinnfhreagairt

Baint Speiceas Ionrach
Bainistíocht Cósta

Gníomhú ar son na hAeráide – Oiriúnú agus Maolú



Beidh sé riachtanach an cur chuige sin a ghlacadh i bPlean Forbartha Fhine Gall 2023 - 2029 le linn freagairt 
don athrú aeráide tríd an athrú aeráide a mhaolú agus trí oiriúnú don aeráid. Trína chuid beartas agus 
cuspóirí a chur chun feidhme, comhlíonfaidh an chéad Phlean Forbartha eile ról tábhachtach in aghaidh 
a thabhairt ar riachtanais maidir le maolú agus le hoiriúnú agus aistriú i dtreo contae athléimneach 
ísealcharbóin a bhaint amach.

Le Plean Forbartha Fhine Gall 2023 - 2029, tógfar ar na cúig phríomhréimse a leagtar amach sa Phlean 
Gnímh don Athrú Aeráide. Is iad sin: Fuinneamh agus Foirgnimh; Iompar; Athléimneacht i leith Tuile; Réitigh 
Dhúlrabhunaithe; agus Bainistíocht Acmhainní. Díreofar ann freisin ar bheartais a bheidh fianaisebhunaithe 
agus cuí ón taobh spásúil de. Ní mór an Plean a bheith in ann astaíochtaí carbóin agus drochéifeachtaí an 
athraithe aeráide a laghdú trí chur chun cinn a dhéanamh ar fhás dlúth uirbeach, ar iompar inbhuanaithe 
agus ar bhearta a bhfuil mar aidhm leo creimeadh cósta agus tuilte a íoslaghdú, an bonneagar glas agus 
an bhithéagsúlacht a bhreisiú, úsáid fuinnimh a íoslaghdú, agus caomhnú fuinnimh agus úsáid foinsí in-
athnuaite fuinnimh a chur chun cinn. Ní mór soláthar a dhéanamh sa Phlean do bhainistiú éifeachtach ár 
n-acmhainní chun a chinntiú go laghdófar ár lorg coise carbóin. 

Tá an creimeadh cósta ag dul i bhfeidhm ar Fhine Gall le fada agus tá an fhadhb sin ag leanúint ar aghaidh 
fós. Cuireadh Grúpa Stiúrtha na Straitéise Náisiúnta maidir le Bainistíocht um Athrú Cósta ar bun agus 
thionóil sé an chéad chruinniú dá chuid i mí Mheán Fómhair 2020. Cuireadh de chúram ar an ngrúpa 
breithniú a dhéanamh ar straitéis chomhtháite uile-rialtais um athrú cósta a fhorbairt. Tar éis iad a fhoilsiú, 
beidh na moltaí sin ina gcuid thábhachtach d’aon Bheartas maidir le Bainistíocht um Athrú Cósta  
a chuirtear ar áireamh sa Phlean Forbartha.
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 ¨ Conas ba cheart dúinn ár limistéir chósta a 
bhainistiú de réir mar a leanann daonra Fhine 
Gall de bheith ag fás?

 ¨ Conas is féidir leis an bPlean Forbartha 
déileáil leis na dúshláin a bhaineann leis an 
athrú aeráide chun aistriú Fhine Gall ina shochaí 
ísealcharbóin a éascú?

 ¨ An bhfuil aon bheartais shonracha agus 
aon chuspóirí sonracha ann i réimse an 
ghníomhaithe ar son na haeráide ar mhaith 
leat go gcuirfí ar áireamh iad sa chéad Phlean 
Forbartha eile? 

 ¨ Maidir le húsáid talún, cé na 
príomhghníomhartha is féidir linn a dhéanamh 
chun éifeachtaí an athraithe aeráide a laghdú?

 ¨ Cé na caighdeáin forbartha ba cheart a 
thabhairt isteach chun cabhrú le gníomhú ar son 
na haeráide a chur chun cinn agus a sholáthar 
trí bhainistíocht forbartha?

 ¨ Cé na beartais nó na cuspóirí ba cheart a 
thabhairt isteach chun cabhrú le hastaíochtaí ar 
fud an chontae a laghdú?

EOCHAIRCHEISTEANNA
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FUINNEAMH AGUS 
FOIRGNIMH

Lena n-áirítear:
• Uasghráduithe ar shoilsiú poiblí

• Iarfheistithe foirgnimh lena ngabhann 
ráthaíochtaí feidhmíochta fuinnimh

• Máistirphleanáil fuinnimh

BAINISTÍOCHT 
ACMHAINNÍ

Lena n-áirítear:
• Tionscnaimh um dhramhaíl a chosc le  

baill foirne agus leis an bpobal
• Tacaíocht do ghrúpaí pobail áitiúil 

• Feachtais um stop a chur  
le dramhbhia

IOMPAR

Lena n-áirítear:
• Feabhas a chur ar iompar agus  

pleanáil úsáide talún a chomhtháthú
• Bealaí iompair phoiblí a fhorbairt

• Sráideanna a thacaíonn le  
coisithe a chruthú 

• Saoráidí rothar poiblí  
a mhéadú

RÉITIGH 
DHÚLRABHUNAITHE

Lena n-áirítear:
• Speicis dhúchasacha a chosaint
• Páirceanna poiblí a chothabháil 

• Bonneagar glas agus  
glasbhealaí a fhorbairt

ATHLÉIMNEACHT I LEITH TUILE

Lena n-áirítear:

• Dearadh uirbeach atá athléimneach  
i leith tuile

• Bainistíocht tuile thar theorainneacha
• Córais rabhaidh tuilte a fhorbairt 

• Plean um chriosanna cósta a  
bhainistiú a chur chun  

feidhme

Réimsí Gníomhaíochta Phlean Gnímh Fhine Gall don Athrú Aeráide 2019-2024:



Réamhrá
Déanann an éascaíocht trína mbogann daoine thart difear dearfach do cháilíocht ár mbeatha agus treisíonn 
sí tarraingteacht Fhine Gall mar áit ar féidir cónaí agus obair ann agus cuairt a thabhairt air. Mar an gcéanna, 
is gné ríthábhachtach de gheilleagar éifeachtúil beoga í an éascaíocht trínar féidir earraí a bhogadh ó 
áit go háit. Príomhaidhm de chuid Chomhairle Contae Fhine Gall is ea bailte, sráidbhailte agus pobail a 
bhfreastalaítear go maith orthu agus atá dea-nasctha a sholáthar. Tá beartais agus cuspóirí an Phlean 
Forbartha ina gcuid dhílis de chontae inbhuanaithe a sholáthar, áit a gcabhraíonn fás dlúth le húsáid talún 
agus córais éifeachtúla iompair a chomhtháthú. Tá ról tábhachtach aige freisin in infheistíocht a mhealladh, in 
astaíochtaí carbóin a laghdú agus i bhFine Gall a dhéanamh níos athléimní in aghaidh an athraithe aeráide.

Beidh sé mar aidhm leis an gcéad Phlean Forbartha eile éascaíocht gluaiseachta ar fud Fhine Gall a chur chun 
cinn trí limistéir atá ann cheana agus na limistéir sin a sainaithníodh le haghaidh fáis a chomhtháthú agus a 
bhreisiú agus trí nascacht ar ardchaighdeán a chur chun cinn trí chosáin, saoráidí leithscartha rothaíochta, 
córais iompair phoiblí agus bóithre ar ardchaighdeán a sholáthar. 

Aithníonn Fine Gall go mbeidh iompar  
poiblí agus roghanna malartacha ar an  
gcarr príobháideach ag teastáil má táthar 
chun tacú le cuspóirí uaillmhianacha 
Fhine Gall maidir le hiompar inbhuanaithe  
agus taisteal gníomhach. Ar na  
hinfheistíochtaí bonneagair tosaíochta 
d’Fhine Gall tá tionscadail bhunathraithe 
chun feabhais amhail MetroLink,  
BusConnects agus cur chun feidhme 
Phlean Gréasán Rothaíochta Mhórcheantar 
Bhaile Átha Cliath, an chláir DART+  
agus leathnú an ghréasáin LUAS.  
Is é an toradh a bheidh ar na tionscnaimh 
sin go soláthrófar naisc nua bhreisithe 
iarnróid mhear agus gréasán bus atá 
bunathraithe chun feabhais don chontae. 
In éineacht le gréasán bonneagair siúil 
agus rothaíochta ar ardchaighdeán a  
bhunú, tabharfar roghanna taistil 
inbhuanaithedo chónaitheoirí agus 
gnólachtaí Fhine Gall agus do chuairteoirí 
ar Fhine Gall mar thoradh ar na 
hidirghabhálacha sin. 

Is é a bheidh i gceist le díriú tosaíochta an 
chéad Phlean Forbartha eile an tionchar 
diúltach a bhaineann le carranna a úsáid 
a laghdú, agus beartais úsáide talún 
cuí á n-ullmhú lena ndéanfar roghanna 
éifeachtacha taistil a chur chun cinn agus  
a éascú. Áireofar leis sin beartais chuí 
agus cuspóirí cuí a shainaithint chun 
éifeachtúlacht agus feidhmiúlacht ár  
ngréasáin bhóithre a chinntiú, agus  
iarracht á déanamh brú tráchta a mhaolú 
ag an am céanna.  
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TÉAMA 3:  
NASCACHT AGUS 
GLUAISEACHT
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M3

M2

N3

N2

N4

N7

N81
N11

M1

M1

M50

Teampall Mhaighréide

Sord

Baile Bachaille

Lár Cathrach 
Bhaile Átha Cliath

Baile Gháire

Lusca

Na Sceirí

An Ros

Mullach Íde

Baile Dúill

Binn Éadair

Baile Brigín



Cúlra agus Comhthéacs
Is féidir an dul chun cinn atá á dhéanamh ar an aistriú chuig soghluaisteacht inbhuanaithe a thomhas 
ar bhealaí éagsúla. Áirítear leo sin faireachán a dhéanamh ar iompraíochtaí taistil, treoir shoiléir a 
thabhairt maidir leis an mbeartas úsáide talún agus, ar leibhéal níos áitiúla, tionscnaimh mhalartacha 
shoghluaisteachta a phleanáil agus a chur chun feidhme. Tosaíocht de chuid an chéad Phlean Forbartha 
eile a bheidh i dtuilleadh roghanna éifeachtacha agus inbhuanaithe taistil a chur chun cinn, lena n-áirítear 
fís fhoriomlán le haghaidh athearraíocht a bhaint as an ngréasán bóithre atá ann cheana chun spás 
méadaithe ar bhóithre a sholáthar do choisithe agus do rothaithe. Is é an toradh a bheidh ar an gcur chuige 
sin, a mbeidh comhdhlúthú agus neartú ár gcuid bailte agus sráidbhailte mar bhonn agus thaca leis, go 
gcuirfear éifeachtúlachtaí chun cinn inár ngréasán iompair phoiblí, go laghdófar an spleáchas ar an gcarr 
príobháideach agus go laghdófar astaíochtaí CO2 agus an t-ídiú fuinnimh a eascraíonn as an iompar.

Treochtaí Taistil 
Ar fud na tíre, léirítear in iompraíochtaí taistil na ndaoine sin a thaistealaíonn chun na hoibre, chun na 
scoile nó chun an choláiste go bhfuil róspleáchas ann ar an gcarr príobháideach. Léirítear in anailís ón 
bPríomh-Oifig Staidrimh ó Dhaonáireamh 2016 maidir leis an iompar agus an taisteal gur ag taisteal sa 
charr príobháideach a bhí 58% de chomaitéirí a bhí ag taisteal chun na hoibre, chun na scoile nó chun an 
choláiste.  Ba leis an líon daoine a bhí ag rothaíocht chun na hoibre, rud ar tháinig méadú 0.5% air, a bhain 
na hathruithe suntasacha i bpatrúin chomaitéireachta sa tír idir an bhliain 2011 agus an bhliain 2016. Ba 
sheasmhach a bhí an líon daoine a bhí ag úsáid iompar poiblí (i.e. bus, mionbhus, cóiste, DART nó LUAS), agus 
é cothrom le 12.9%. Tháinig méadú ó 26.2 nóiméad go 27.4 nóiméad ar an meán-aga comaitéireachta freisin. 

I bhFine Gall, bhí spleáchas pas beag níos ísle ar charranna príobháideacha le feiceáil (51.8% de na comaitéirí 
uile sa bhliain 2016) agus tháinig méadú 0.6% ón mbliain 2011 ar sciar córa iompair an rothair agus an 
iompair phoiblí go 2.8% agus go 20.5% faoi seach sa bhliain 2016. Léirítear i nDaonáireamh 2016 gurbh 
amhlaidh, i gcomparáid le gach cóir iompair, go raibh i bhfad níos mó turas chun na hoibre i bhFine Gall 
á dtógáil sa charr, agus é freagrach as 59.4% de na turais uile. Bhí taisteal chun na hoibre de bhus agus 
d’iarnród freagrach as 20.4% de thurais, bhí rothaíocht chun na hoibre freagrach as 2.5% díobh agus bhí 5.4% 
de dhaoine ag taisteal chun na hoibre de shiúl na gcos. Bhí córacha malartacha eile freagrach as 12.3% de 
thurais. 

Tá an chuma ar a bhfuil thuas go bhfuil éileamh folaigh ann ar thuilleadh iompair phoiblí agus ar thuilleadh 
bonneagair thaistil ghníomhaigh, rud a chuirfeadh ar chumas daoine roghanna taistil níos inbhuanaithe a 
dhéanamh ina bpatrúin laethúla taistil dá mbeadh roghanna malartacha taistil ghníomhaigh ar fáil go réidh.

Éachtaí ón bPlean Forbartha Roimhe i leith:
Ó glacadh an Plean Forbartha reatha sa bhliain 2017 i leith, tá Comhairle Contae Fhine Gall ag féachaint go 
gníomhach le fás agus soghluaisteacht atá níos inbhuanaithe agus níos dírithe ar an gcomhshaol a chur 
chun cinn sa chontae. Tá sé mar aidhm le cuspóirí seanbhunaithe beartais de chuid an Phlean Forbartha an 
spleáchas ar charranna a laghdú, úsáid talún agus bonneagar iompair a ailíniú, córacha iompair inbhuanaithe 
agus gníomhaigh a chur chun cinn agus dul i ngleic leis an athrú aeráide trí laghdú in astaíochtaí ón 
iompar. Ar leibhéal straitéiseach, tá Comhairle Contae Fhine Gall ag leanúint le húsáid talún agus iompar a 
chomhtháthú chun forbairt inbhuanaithe a bhaint amach trí dhul chun cinn a dhéanamh ar roinnt Pleananna 
Limistéir Áitiúil, Pleananna Creata Uirbigh agus Máistirphleananna, ar aon dul le cuspóirí beartais náisiúnta 
agus réigiúnaigh, lena n-áirítear cuspóirí na Straitéise Iompair do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 2016-2035 
ón Údarás Náisiúnta Iompair. Chomh maith leis sin, forbraíodh an beartas úsáide talún reatha chun ullmhú 
d’infheistíochtaí straitéiseacha beartaithe in iompar poiblí lena rachfar chun tairbhe d’Fhine Gall go díreach, 
amhail MetroLink, BusConnects, leathnú an LUAS agus an clár DART+. 

Tá Comhairle Contae Fhine Gall ag leanúint le hacmhainn a conairí straitéiseacha aeir, bóithre agus iarnróid 
a chosaint i gcomhar le geallsealbhóirí ábhartha. Mar shampla, freastalófar le Plean Limistéir Áitiúil Aerfort 
Bhaile Átha Cliath a glacadh i mí Eanáir 2020 ar fhás agus forbairt inbhuanaithe thailte an aerfoirt sa todhchaí, 
agus oibriú éifeachtúil éifeachtach shaoráidí an aerfoirt á éascú ag an am céanna.

Is é an toradh a bheidh air sin go mbeifear in ann cuspóirí eacnamaíocha, comhshaoil agus cáilíocht beatha 
a bhaint amach gan an bonn a bheith á bhaint den rath fadtéarmach ag an tionchar diúltach a ghabhann le 
gréasán neamhéifeachtúil iompair, lena n-áirítear truailliú aeir agus torainn, costais bhrú tráchta, astaíochtaí 
carbóin agus éifeachtaí iarmhartacha sláinte.

Tá an t-iompar freagrach as thart ar 20% d’astaíochtaí CO2 sa tír, is é an t-íditheoir fuinnimh is mó é agus is 
eisean atá freagrach as an gcuid is mó den truailliú torainn agus aeir. Ceann amháin de na mórdhúshláin 
os comhair na sochaí is ea laghdú a dhéanamh ar na hastaíochtaí a eascraíonn as an iompar. Admhaíonn 
Comhairle Contae Fhine Gall a thábhachtaí atá an t-aistriú chuig réitigh shoghluaisteachta inbhuanaithe chun 
tionchar diúltach an iompair agus an athraithe aeráide a mhaolú. Féachfar sa Phlean Forbartha le beartais 
úsáide talún agus beartais iompair a chomhtháthú, agus forbairt á comhdhlúthú agus daoine á spreagadh 
taisteal de shiúl na gcos, ar rothar nó ar iompar poiblí in ionad carr príobháideach a úsáid agus, ar an 
mbealach sin, astaíochtaí a laghdú.  Leanfaidh Comhairle Contae Fhine Gall ar aghaidh ag dul i dteagmháil 
go réamhghníomhach le soláthraithe iompair ábhartha chun dul chun cinn a dhéanamh ar thionscadail 
thábhachtacha iompair phoiblí lena gcuirfear an t-aistriú córa iompair sin ar aghaidh.

Baineann Fine Gall leas as dea-naisc iompair trí Aerfort Bhaile Átha Cliath, trí Thollán Chalafort Bhaile 
Átha Cliath agus trína conairí straitéiseacha bóithre agus iarnróid. Tá an gréasán reatha comhdhéanta de 
phríomhbhealaí idirnáisiúnta agus náisiúnta amhail gnéithe den Ghréasán Tras-Eorpach Iompair (TEN-T), 
lena n-áirítear mótarbhealaí M1 agus M50, arb ionann a bhfeidhm straitéiseach agus freastal ar thrácht 
idiruirbeach agus idir-réigiúnach. Tá bóthar M1 agus an líne iarnróid idir Baile Átha Cliath agus Béal Feirste 
ina naisc ríthábhachtacha iompair laistigh de Chonair Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath-Bhéal Feirste. Cuid 
dhílis de rathúnas leantach Fhine Gall freisin is ea tábhacht straitéiseach na dtairbhí a fhabhraítear ó nascacht 
idirnáisiúnta trí Aerfort Bhaile Átha Cliath, ar Aerfort tábhachtach TEN-T é. 
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Láthair Fhine Gall ar leibhéal idirnáisiúnta, náisiúnta agus réigiúnach



an mbonneagar thuas freisin. Maidir le Bealach Cósta Fhine Gall, ar glasbhealach 32 km ar fad é lena nascfar 
bailte atá ann cheana feadh na conaire cósta ó Dhomhnach Bat chomh fada ó thuaidh le Baile Brigín agus 
a bhféadfadh go nascfaí é le glasbhealaí straitéiseacha atá beartaithe i gcontaetha comharsanacha agus le 
Glasbhealach na Canálach Ríoga, beidh sé ar an gcuid deiridh den ghréasán glasbhealaigh leibhéil straitéisigh 
sa chontae. 

I Mullach Íde i mí na Samhna 2019, d’éirigh Comhairle Contae Fhine Gall ar an gcéad Údarás Áitiúil in 
Éirinn a sheol an Tionscnamh Scoileanna Sráide. Is é an aidhm atá leis an tionscnamh sin dul i ngleic le 
saincheisteanna tábhachtacha amhail an brú tráchta a thagann aníos ag amanna tuirlingthe agus bailithe 
scoile agus patrúin taistil ghníomhaigh níos inbhuanaithe a spreagadh. Tagann tairbhí fadtéarmacha as sin, 
lena n-áirítear sláinte, folláine, agus laghdú sa truailliú agus sa bhrú tráchta in aice scoileanna.  I dtaca le 
scoileanna freisin, éascaíonn Comhairle Contae Fhine Gall Fóram Taistil na Scoileanna Glasa, áit a n-iniúchann 
daltaí réitigh thaistil inbhuanaithe do scoileanna mar chuid de Chlár Taistil na Scoileanna Glasa de chuid an 
Taisce. Leis na bearta sin, tugtar spreagadh do scoileanna agus do phobail scrúdú a dhéanamh ar roghanna 
taistil inbhuanaithe mar rogha mhalartach ar an gcarr príobháideach a úsáid.

Tá dul chun cinn á dhéanamh sa chontae ar roinnt tionscnamh a bhfuil mar aidhm leo ríochtaí poiblí a 
fheabhsú agus roghanna taistil inbhuanaithe a chur chun cinn. Mar shampla, is cuid thábhachtach de 
thionscadal ‘Sord Inbhuanaithe’  
 
atá á chur le chéile faoi láthair é iniúchadh a dhéanamh ar na hidirghabhálacha iompair inbhuanaithe a 
theastaíonn chun ullmhú do MetroLink. De bhreis air sin, forbraíodh mórscéimeanna iompair i nDomhnach 
Bat, i Sord agus i mBaile Dúill/Steach Póilín. Tá bóithre uirbeacha agus sráideanna uirbeacha laistigh de 
limistéir nua agus limistéir atá i mbéal forbartha á ndearadh agus á dtógáil chun an líon méadaithe daoine 
a bhíonn ag siúl agus ag rothaíocht a éascú. Le sé mhí anuas, táthar ag cur bearta sealadacha suntasacha 
i bhfeidhm chun an ríocht phoiblí a leathnú agus chun tuilleadh spáis a leithdháileadh ar choisithe agus ar 
rothaithe mar fhreagairt do Covid-19. E.g. Mullach Íde.

Beidh sé tábhachtach go leanfar sa Phlean Forbartha nua le beartais a chur chun feidhme agus le 
hinfheistíocht a chur chun cinn chun ordlathas cuí iompair a chinntiú ar mhaithe le saoráidí ar ardchaighdeán 
do choisithe agus do rothaithe agus roghanna iompair phoiblí ardacmhainne a chinntiú, agus inrochtaineacht 
chuí d’fheithiclí á cinntiú ag an am céanna. Le Clár Caipitil trí bliana Chomhairle Contae Fhine Gall don 
tréimhse 2021-2023, leithdháiltear infheistíocht shuntasach ar thionscadail iompair laistigh den chontae, rud 
lena rachfar chun tairbhe do rothaithe, do choisithe agus do ghluaiseacht bus agus lena gcuirfear feabhas ar 
shruthanna tráchta go ginearálta.

D’éirigh le Comhairle Contae Fhine Gall freisin cistiú a aimsiú agus socruithe comhpháirtíochta nua a bhunú 
le geallsealbhóirí ábhartha amhail an tÚdarás Náisiúnta Iompair, Bonneagar Iompair Éireann agus Iarnród 
Éireann chun bonneagar nua breisithe a sholáthar chun tacú le taisteal gníomhach. Is é atá sa chinneadh 
a rinne Comhairle Contae Fhine Gall le déanaí Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus 
Taistil Ghníomhaigh a bhunú ná léiriú ar a tiomantas do dhul chun cinn a dhéanamh ar ghréasán bealaí 
siúil agus rothaíochta, rud atá ina chuid dhílis de cháilíocht an tsoláthair a bhreisiú do chónaitheoirí agus 
do chuairteoirí araon. Chomh maith leis sin, leithdháiltear le Clár Caipitil Fhine Gall don tréimhse 2021-2023 
cistiú suntasach is fiú €146.69m ar bhonneagar glasbhealaigh a fhorbairt. Leis sin, beifear in ann leanúint leis 
an obair ar phríomhthionscadail siúil agus rothaíochta a sholáthar sa chontae. Ar na samplaí a tháinig chun 
cinn le déanaí tá glasbhealach 1.8 km a seoladh i mí Iúil 2020 agus lena nasctar Baile Dúill le Port Mearnóg. 
Le himeacht ama, nascfar an glasbhealach sin le glasbhealach an Mhóinéir Leathain. Is glasbhealach é atá 
6 km ar fad agus lena gceanglaítear Páirc Réigiúnach Diméine Mhullach Íde agus Páirc Réigiúnach Diméine 
Dhroichead Nua le chéile.

 Ag teacht sna sála ar chead a fháil i mí na Bealtaine 2020, tá dul chun cinn á dhéanamh ar ullmhúcháin le 
haghaidh tógála. Tá sé beartaithe tús a chur leis na hoibreacha sa bhliain 2021. Is ag céim an bhealaigh is 
dealraithí a roghnófar atá scéim an Ghlasbhealaigh idir Cill Fhionntain agus Mullach Íde, rud a nascfar leis 
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Aghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide: 

Ceann de na dúshláin is mó os comhair an chontae is ea laghdú a dhéanamh ar na hastaíochtaí a eascraíonn 
as an iompar. Tá an t-iompar freagrach as thart ar 20% d’astaíochtaí CO2 sa tír, is é an t-íditheoir fuinnimh 
is mó é agus is eisean atá freagrach as an gcuid is mó den truailliú torainn agus aeir. Ceann amháin de na 
mórdhúshláin os comhair na sochaí is ea laghdú a dhéanamh ar na hastaíochtaí a eascraíonn as an iompar. 
Bunchloch den Phlean nua a bheidh san aistriú chuig geilleagar ísealcharbóin agus in aghaidh a thabhairt ar 
an athrú aeráide.

Cabhrú le Fás Fhine Gall sa Todhchaí ar bhealach nach bhfuil chomh dian ar iompar: 

De réir mar a leanann Fine Gall ar aghaidh ag fás ar aon dul le spriocanna beartais réigiúnaigh, tiocfaidh 
fás freisin ar an ngá le taisteal. Dá bhrí sin, beidh tuilleadh nasc ag teastáil chun poist, oideachas, seirbhísí 
agus taitneamhachtaí a rochtain sa chontae. Chun cabhrú le Fine Gall éirí níos forásaí agus níos dírithe ar 
an gcomhshaol, is gá a chinntiú nach mbeidh méadú in úsáid an chairr phríobháidigh ag gabháil leis an dul 
chun cinn sin, rud a dhéanfadh an brú tráchta níos measa agus a dhéanfadh difear d’fhás geilleagrach, do 
cháilíocht na beatha agus d’astaíochtaí carbóin. Ní mór a shainaithint sa Phlean Forbartha cad atá sa chreat 
beartais a theastaíonn chun éileamh méadaithe ar thaisteal a éascú trí chur chuige inbhuanaithe. 

Tosaíocht d’iompar gníomhach agus d’ardleibhéal nascachta  
iompair phoiblí:  

Tugann Comhairle Contae Fhine Gall aitheantas daingean agus tacaíocht dhaingean do ghluaiseacht coisithe 
agus rothaithe mar chuid ríthábhachtach tharraingteach de ghréasán comhtháite iompair an chontae, agus tá 
an-dul chun cinn á dhéanamh ar an mbonneagar rothaíochta agus siúil a leathnú. 

De bhreis air sin, tá sé tábhachtach go n-uasmhéadaímid acmhainneacht na gconairí iarnróid agus bus de 
réir mar a bhainimid níos mó comhtháthaithe amach idir pleanáil úsáide talún agus iompar poiblí ar aon dul 
le cuspóirí beartais náisiúnta agus réigiúnaigh. Áireofar leis sin fás dlúth, dlúis inbhuanaithe agus forbairtí 
úsáide measctha a chur chun cinn i limistéir ina bhfuil deiseanna ann iompar inbhuanaithe a sholáthar. 
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Tugadh tionscnaimh shoghluaisteachta thacaíochta isteach freisin ar fud an chontae. Áirítear leo sin 
scéimeanna comhroinnte rothar, clubanna comhroinnte carranna agus pointí luchtaithe do charranna 
leictreacha. Táthar ag aistriú freisin i dtreo feithiclí leictreacha a cheannach le haghaidh flíteanna Údaráis 
Áitiúil.  

Tacaíonn Comhairle Contae Fhine Gall leis an tseirbhís bus Nasc Áitiúil de chuid an Údaráis Náisiúnta Iompair 
laistigh de cheantar tuaithe Fhine Gall freisin. Tá sé mar aidhm leis an tseirbhís aghaidh a thabhairt ar 
eisiamh sóisialta agus seirbhísí bus a chomhtháthú le bealaí atá ann cheana nuair is féidir.

Sa bhliain 2020, d’éirigh Comhairle Contae Fhine Gall ar an gcéad Údarás Áitiúil in Éirinn a sheol ‘Mol 
Soghluaisteachta’ chun tacú le taisteal inrochtana inbhuanaithe. Tá an Mol lonnaithe i mBaile Bhlainséir agus 
spreagann sé cineálacha ilchineálacha inbhuanaithe iompair i limistéir atá gar do naisc iompair phoiblí atá 
ann cheana a bhfuil comhchruinniú suntasach fostaíochta, tithíochta, siopadóireachta, taitneamhachtaí agus 
áineasa le fáil iontu. 

Na Príomh-Shaincheisteanna don Chéad Phlean 
Forbartha Eile:
Trí fhónamh mar áit a bhfuil dea-naisc áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta aige, tá Fine Gall ina háit 
tharraingteach ar féidir le daoine cónaí ann agus cuairt a thabhairt air agus ar féidir le gnólachtaí infheistiú 
ann, rud as a dtagann lear tairbhí don chontae agus don réigiún i gcoitinne. Áirítear na nithe seo a leanas 
leis na príomh-shaincheisteanna a mbeidh ar Fhine Gall dul i ngleic leo maidir leis an aistriú chuig forbairt 
inbhuanaithe níos éifeachtaí thar thréimhse an chéad phlean eile:

Pleanáil Úsáide Talún agus Iompar a Chomhtháthú: 

Tá sé ríthábhachtach go mbeidh comhtháthú níos fearr ann idir pleanáil úsáide talún agus iompar. Is 
féidir leis an gcur chuige sin feabhas a chur ar cháilíocht na beatha i bhFine Gall, gluaiseacht bharainneach 
éifeachtúil daoine agus earraí a chinntiú agus laghdú a dhéanamh ar an tionchar dochrach ar an gcomhshaol. 
Trí bheartas fáis dhlúith a shaothrú, mar a mholtar sa treoir náisiúnta agus réigiúnach pleanála, cinntítear go 
mbainfidh níos mó daoine leas as infheistíocht i mbearta breisithe iompair phoiblí – bíodh bonneagar bus 
agus iarnróid ardlín paisinéirí nó gréasáin dhea-nasctha choisithe agus rothaíochta i gceist leo.   
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An ríocht phoiblí a fheabhsú trí bhainistíocht tráchta agus trí dhea-dhearadh: 

Is é an toradh a bheidh ar spás taobh colbha agus limistéir eile a bhfuil carranna le fáil go mór iontu a aistriú 
de réir a chéile lena n-úsáid ag coisithe agus ag rothaithe ná go n-éascófar feabhsuithe ar an ríocht phoiblí, ar 
dá mbarr a dhéanfar lonnaíochtaí ina lonnaíochtaí a bheidh inrochtana, tarraingteach agus sábháilte do gach 
duine, beag beann ar a n-aois agus a gcumas. Le linn fás dlúth na lonnaíochtaí atá ann cheana a spreagadh, 
beidh sé tábhachtach, chun leas a bhaint as an gcomhdhlúthú sin, go sainaithneofar aon bhacainní ar 
thaisteal gníomhach agus ar chóracha iompair inbhuanaithe a úsáid. Mar shampla, is féidir go n-oibreofar 
in aghaidh an rothar a úsáid le haghaidh turais ghearra i gcás nach ann do go leor saoráidí páirceála atá 
lonnaithe go háisiúil agus sábháilte. 

De bhreis air sin, ní mór cothromaíocht a bhaint amach idir úsáid carranna, stóráil carranna agus a 
chinntiú go bhfreastalaítear ar fhorbairtí cónaithe nua le leibhéil chuí pháirceála, gan an soláthar ríochtaí 
poiblí ar ardchaighdeán a bheith á chur i mbaol ag an am céanna. Mar thoradh ar chur chun feidhme 
réamhghníomhach an Lámhleabhair Deartha do Bhóithre agus Sráideanna Uirbeacha 2019 ón Rialtas, 
cabhrófar le ríochtaí poiblí rathúla agus córacha iompair inbhuanaithe agus ghníomhaigh a sholáthar freisin, 
ar dá bharr a chuirfear feabhas ar cháilíocht fhoriomlán na gcomharsanachtaí áitiúla. 

Le linn féachaint le haistriú a chinntiú i dtreo córacha iompair níos inbhuanaithe, ní mór freastal ar na turais 
sin lenár ngréasáin iompair. Ina lán cásanna, ní féidir iad a éascú ach amháin trí bhóithre. Áirítear leis sin 
gluaiseacht feithiclí earraí troma ónár gcalafoirt náisiúnta, turais chuig ár n-ionaid dáileacháin agus amach 
astu agus, ar leibhéal níos áitiúla, soláthar earraí chuig ár gcuid bailte agus sráidbhailte. Cé go bhfuil na 
gluaiseachtaí sin ina bhfeidhm ríthábhachtach riachtanach de chuid ár ngréasán iompair, ní mór sainaithint 
a dhéanamh ar bhearta a bhfuil mar aidhm leo ardleibhéil bhrú tráchta a laghdú agus, más féidir, iad a 
dhíothú. Is ábhar imní ar leith é sin dár gcuid bailte agus sráidbhailte inarb amhlaidh gur cúis leis an iliomad 
fadhbanna í úsáid mhíchuí a bhaint as feithiclí earraí troma le haghaidh soláthairtí. D’fhéadfadh go mbeadh 
sé i gceist le cur chuige réamhghníomhach úsáid a bhaint as veaineanna níos lú chun earraí a sholáthar do 
shiopaí/d’ollmhargaí.

Conairí Straitéiseacha Iompair a Chosaint: 

Baineann ríthábhacht le conairí straitéiseacha aeir, bóithre agus iarnróid Fhine Gall a chosaint agus a bhreisiú 
ar bhonn leantach i gcomhréir le cuspóirí beartais náisiúnta agus réigiúnaigh le haghaidh rathúnas an 
chontae sa todhchaí, go háirithe i dtimpeallacht iar-Bhreatimeachta. Imríonn na gréasáin iarnróid agus bhus 
laistigh d’Fhine Gall ról tábhachtach i dtacú le fás geilleagrach sa todhchaí trí rochtain éifeachtúil iontaofa a 
thabhairt ar phríomhionaid uirbeacha laistigh den chontae agus den réigiún. 

Tá Fine Gall ar tí leas a bhaint as mórthionscadail iarnróid agus bhus amhail MetroLink, BusConnects agus an 
clár DART+ faoin bPlean Forbartha Náisiúnta 2018-2027. Leis na tionscadail sin, freastalófar ar phríomhchinn 
scríbe agus soláthrófar ardleibhéal comhtháthaithe agus cómhalartaithe idir na gréasáin. Is é an toradh a 
bheidh ar na tionscadail sin, a shainaithnítear mar phríomhchumasóirí fáis sa Chreat Náisiúnta Pleanála, go 
méadófar an acmhainn go mór agus go gcumasófar do níos mó seirbhísí oibriú ar fud an réigiúin, rud lena 
n-éascófar fís Fhine Gall le haghaidh fás dlúth agus soghluaisteacht inbhuanaithe. 

Ós rud é gurb é an t-aerfort tairsí príomha don tír é, is ionann Aerfort Bhaile Átha Cliath agus deis mhór 
dúinn tuilleadh leasa a bhaint as na naisc atá ann cheana ar mhaithe le hinfheistíocht idirnáisiúnta isteach 
agus turasóireacht a mhealladh. Sa Chreat Náisiúnta Pleanála agus sa Straitéis Réigiúnach Spásúil agus 
Eacnamaíoch don réigiún, tacaítear le barrfheabhsú ár nascachta idirnáisiúnta agus réigiúnaí trí infheistíocht 
a dhéanamh in Aerfort Bhaile Átha Cliath agus trí acmhainn an aerfoirt a mhéadú. 

Ní bhainfear lánacmhainneacht Aerfort Bhaile Átha Cliath amach ach amháin má chosnaítear rochtain 
dromchla agus má tá sí ag teacht le cáilíocht na saoráidí agus na seirbhísí atá bunathraithe chun feabhais san 
aerfort. Go háirithe, is cuid dhílis dá chinntiú nach mbainfidh brú tráchta an bonn de phríomhfheidhm agus 
acmhainneacht fhadtéarmach fáis an Aerfoirt í nascacht iompair a fheabhsú trí iompar poiblí ardmhinicíochta 
a sholáthar lena gcuirfear ar chumas paisinéirí agus fostaithe araon taisteal gan stró chuig an Aerfort gan an 
carr príobháideach a úsáid. 

Pobail Tuaithe a Chothú: 

Aithníonn Fine Gall a thábhachtaí atá sé go gcothaítear pobail tuaithe. Tá sé mar aidhm le tionscnaimh 
amhail an tionscnamh Nasc Áitiúil de chuid an Údaráis Náisiúnta Iompair aghaidh a thabhairt ar eisiamh 
sóisialta agus seirbhísí bus a chomhtháthú le bealaí atá ann cheana nuair is féidir. Ceann de na príomhnithe 
a chuirfear san áireamh sa chéad Phlean Forbartha eile is ea aghaidh a thabhairt ar eisiamh sóisialta trí 
inrochtaineacht a uasmhéadú i limistéir thuaithe ach tacú le hiompar tuaithe. Ar leibhéal níos straitéisí, 
is é atá sa dúshlán ná a chinntiú go soláthrófar patrún inbhuanaithe forbartha lena gcomhtháthófar an 
úsáid talún leis an iompar agus lena laghdófar an gá le taisteal ó limistéir níos iargúlta chuig príomhionaid 
fostaíochta agus seirbhísí. 

Cad é an Chéad Chéim Eile?
Mar thoradh ar na tionscadail iompair straitéisigh a bhfuil Rannóg Pleanála agus Bonneagair Straitéisigh 
Chomhairle Contae Fhine Gall ag déanamh dul chun cinn gníomhach orthu agus mar thoradh ar an 
díriú tiomnaithe atá á leagan ag an Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Taistil 
Ghníomhaigh, ar rannóg nuabhunaithe sa Chomhairle í, ar athrú iompraíochta agus taisteal gníomhach a 
chur chun cinn, soláthrófar athrú ó bhonn don chontae, agus roghanna taistil atá nua-aimseartha, éifeachtúil, 
comhtháite agus dírithe ar an gcomhshaol á soláthar. De réir mar a fhéachaimid ar aghaidh chuig an gcéad 
Phlean Forbartha eile, tá sé tábhachtach go leantar le hinfheistíocht a dhéanamh san iompar poiblí agus 
le feabhas a chur ar bhearta taistil ghníomhaigh. Is ann do roinnt eochaircheisteanna ba cheart a chur san 
áireamh:
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 ¨ Cé na príomhfhadhbanna nascachta agus 
gluaiseachta i bhFine Gall a théann i bhfeidhm ar 
oibrithe, ar chónaitheoirí agus ar chuairteoirí?

 ¨ Conas is féidir linn taisteal ar fud Fhine Gall a 
éascú?

 ¨ Conas is féidir linn comhordú feabhsaithe a 
chinntiú idir úsáid talún agus bonneagar iompair 
chun forbairt níos inbhuanaithe a bhaint amach? 

 ¨ Conas is féidir linn siúl, rothaíocht agus úsáid 
iompair phoiblí a mhéadú agus an spleáchas ar 
charranna a laghdú?

 ¨ Conas is féidir feabhas a chur ar 
shábháilteacht rothaithe agus coisithe? Cé na 
bearta a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm chun é sin 
a bhaint amach? 
 
 

 ¨ Conas is féidir feabhas a chur ar iompar 
tuaithe agus ar inrochtaineacht tuaithe? 

 ¨ Cé na príomhthosaíochtaí maidir le freastal 
ar riachtanais soghluaisteachta gach saoránaigh 
ar bhealach cothrom cuimsitheach?

 ¨ Ar cheart dúinn úsáid níos mó a bhaint as 
scéimeanna pobail um chomhroinnt carranna 
agus rothar? Cé na bearta soghluaisteachta 
eile a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm chun úsáid 
carranna a laghdú?

 ¨ I do thuairim féin, cé na príomhthosaíochtaí 
maidir le feabhas a chur ar an nascacht 
straitéiseach atá ag Fine Gall trína chonairí aeir, 
bóithre agus iarnróid?

 ¨ Conas is féidir linn astaíochtaí dochracha ón 
iompar a laghdú?  

EOCHAIRCHEISTEANNA



Réamhrá
Tá Fine Gall suite in áit mhaith ó thaobh cúrsaí eacnamaíocha de mar gheall ar láthair straitéiseach an 
chontae laistigh de Thionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre, de Réigiún Chathair Bhaile Átha Cliath agus de 
Chonair Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath-Bhéal Feirste. Tá mórshócmhainní eacnamaíocha ag Fine Gall, lena 
n-áirítear Aerfort Bhaile Átha Cliath agus gaireacht an chontae do Chathair Bhaile Átha Cliath agus do Thollán 
Chalafort Bhaile Átha Cliath, mar aon le rochtain dhíreach ar na gréasáin náisiúnta agus réigiúnacha iompair 
de bhóthar agus ar iarnród in Éirinn agus sárnaisc chuig an Eoraip d’aer agus de mhuir. Tá ag Fine Gall ceann 
de na pobail is óige, is léannta agus is éagsúla sa stát. Tháinig méadú 15% idir an bhliain 2011 agus an bhliain 
2016 ar an líon daoine a bhí i mbun fostaíochta sa chontae. Tá 4,574 heicteár de thalamh criosaithe ar fáil 
chun críocha fostaíochta, tionscail agus fiontair ar fud an chontae. Tá an ráta rannpháirtíochta san fhórsa 
saothair i bhFine Gall ar an ráta is airde sa réigiún agus é cothrom le 66.9%, i gcomparáid le meán an stáit atá 
cothrom le 61.4%. Bhí 89.7% (133,971 duine) den fhórsa saothair i bhFine Gall fostaithe sa bhliain 2016. Ina 
theannta sin, fágann nithe amhail sárscoileanna, taitneamhachtaí nádúrtha, cultúrtha agus spóirt den scoth, 
an raon leathan deiseanna fóillíochta agus siopadóireachta, an t-imeallbhord álainn, na sráidbhailte cois 
farraige agus an chúlchríoch thuaithe go bhfuil Fine Gall ina háit an-tarraingteach chun cónaí, obair agus gnó 
a dhéanamh ann agus chun cuairt a thabhairt air. 

Cúlra agus Comhthéacs
Is é saintréith na déimeagrafaíochta gnó i bhFine Gall ná líon beag fostóirí an-mhór agus líon mór fiontar 
beag agus meánmhéide. Cé nach bhfuil na 25 fostóir is mó sa chontae freagrach ach as 0.3% de na gnólachtaí 
uile i bhFine Gall, fostaíonn siad 17.9% de na hoibrithe uile. Tá 98% de ghnólachtaí i bhFine Gall aicmithe 
mar fhiontair bheaga agus mheánmhéide, agus 109,000 duine á bhfostú acu sa chontae. Óstálann Fine Gall 
raon éagsúil fostóirí, idir mhórchuideachtaí ilnáisiúnta, fhiontair bheaga agus mheánmhéide Éireannacha 
agus ghnólachtaí nuathionscanta arb as Fine Gall ó dhúchas dóibh agus nach bhfuil ach líon beag fostaithe 
acu. Imríonn Infheistíocht Dhíreach Eachtrach agus an tionscal dúchasach róil thábhachtacha i ngeilleagar 
an chontae. Tá roinnt braislí suntasacha ag Fine Gall agus tá roinnt de na príomhchuideachtaí san earnáil 
teicneolaíochta, san earnáil eolaíochtaí beatha agus san earnáil cógaisíochta lonnaithe sa chontae. Bhí 8,311 
gnólacht san iomlán cláraithe i bhFine Gall sa bhliain 2018. B’ionann é sin agus méadú 29% (2,435 gnólacht) 
ar an líon a bhí ann sa bhliain 2011.
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Aerfort Bhaile Átha Cliath 
Soláthraítear rochtain ar mhargaí náisiúnta agus idirnáisiúnta araon a bhuí le láthair straitéiseach Aerfort 
Bhaile Átha Cliath, rud a dhéanann láthair tharraingteach do ghnólachtaí d’Fhine Gall. Tá tábhacht náisiúnta 
ag baint le hAerfort Bhaile Átha Cliath mar gheall ar a bhonn fostaíochta, ar a thréchur paisinéirí agus ar a 
sheirbhísí aerlasta agus tá sé ar an bpríomh-mhol eacnamaíoch i bhFine Gall go fóill. Agus 233 míle eitilt ag 
taisteal idir 177 ceann scríbe trí 46 aerlíne, d’fháiltigh Aerfort Bhaile Átha Cliath roimh 32.9 milliún paisinéir 
san iomlán le linn na bliana 2019, a bhí ar an mbliain is gnóthaí riamh don aerfort. Tá Aerfort Bhaile Átha 
Cliath ina mhórbhraisle fostaíochta agus ina láthair straitéiseach gnó ar bhonn náisiúnta. Tá sé ar an 
eintiteas eacnamaíoch aonair is mó i bhFine Gall agus i mór-réigiún Chathair Bhaile Átha Cliath freisin. Tá 
Aerfort Bhaile Átha Cliath an-tábhachtach do gheilleagar na hÉireann agus tá sé ar an bpríomhthairseach 
idirnáisiúnta don trádáil, don infheistíocht isteach agus don turasóireacht. 

Imríonn Aerfort Bhaile Átha Cliath ról tábhachtach maidir le fostaíocht a ghiniúint, maidir le feidhmiú 
éifeachtúil an mhórgheilleagair réigiúnaigh a éascú agus maidir le muintir na hÉireann a chumasú taisteal 
chuig an gcuid eile den domhan agus trádáil léi. Tá Aerfort Bhaile Átha Cliath ina phríomhspreagadh 
eacnamaíoch d’Éirinn, agus poist bhreise agus caiteachas breise turasóireachta á n-éascú aige ar fud an 
oileáin. Sna meastacháin is déanaí ar an bhfostaíocht agus ar an Oll-Luach Breise a bhaineann leis an aerfort, 
léirítear go bhfuil sé ina mhórbhraisle fostaíochta agus ina láthair straitéiseach gnó ar bhonn náisiúnta. 
Cothaíonn Aerfort Bhaile Átha Cliath 129,700 post agus cuireann sé €9.8 billiún leis an ngeilleagar náisiúnta 
gach bliain. Tagann 21,500 ceann de na poist sin as fostaíocht dhíreach a gcothaíonn oibríochtaí leanúnacha 
ag Aerfort Bhaile Átha Cliath iad agus meastar gur fiú níos mó ná €1.8 billiún é an tOll-Luach Breise iomlán a 
ghineann an t-aerfort go díreach. 

Tá an t-aerfort ar cheann de na príomh-rannchuiditheoirí le hÉirinn agus tá aige ceann amháin de na leibhéil 
nascachta is airde ar an mór-roinn i gcoibhneas le méid a dhaonra agus a gheilleagair. Ó thaobh na nascachta 
de, tá Aerfort Bhaile Átha Cliath ar an dara haerfort is gasta fás i measc mhór-aerfoirt na hEorpa le cúig bliana 
anuas (InterVISTAS – Staidéar ar Thionchar Eacnamaíoch Aerfort Bhaile Átha Cliath 2019). 

Tá an nascacht sin ina cuid thábhachtach d’fhorbairt gheilleagrach na hÉireann, lena n-áirítear trádáil, 
turasóireacht, infheistíocht dhíreach eachtrach agus cinntí ar ghnólachtaí a shuíomh. Is mó tairbhe a 
ghineann Aerfort Bhaile Átha Cliath agus a fhás leanúnach do Chontae Fhine Gall ná aon ghnólacht agus aon 
spreagadh eacnamaíoch eile, rud a chumasaíonn don gheilleagar áitiúil éagsúil bláthú. Ó thús phaindéim 
Covid-19 i mí an Mhárta 2020 i leith, tá tionchar millteanach á imirt ar Aerfort Bhaile Átha Cliath agus ar an 
aerthaisteal ar fud an domhain araon. Thit tréchur paisinéirí ag Aerfort Bhaile Átha Cliath ó 6.7 milliún duine i 
ráithe 1 den bhliain 2020 go 156,000 duine i ráithe 2 de réir mar a chuir srianta taistil idirnáisiúnta isteach go 
mór ar an líon taistealaithe (Monatóir Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath, Meán Fómhair 2020). 

Tá braisle dhúchasach an-láidir earnála agraibhia ag Fine Gall agus tá cuid mhór de na príomhbhrandaí 
náisiúnta gairneoireachta lonnaithe sa chontae. Tá an earnáil agraibhia ina mórearnáil fostaíochta do 
phobail tuaithe. Áirítear léi fiontair amhail Keelings, Country Crest, Sam Dennigan, Keoghs agus Donnellys. 
Feidhmíonn Fine Gall go láidir san earnáil Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide (TFC), agus 
mórchuideachtaí amhail IBM, PayPal agus Symantec lonnaithe i limistéar Bhaile Bhlainséir. Tá an earnáil 
Cógaisíochta/Cúram Sláinte dea-bhunaithe i bhFine Gall freisin a bhuí le cuideachtaí amhail Bristol Myers-
Squibb, Mallinckrodt, Mylan agus MSD. Tá an earnáil Eitlíochta ina mórfhostóir i bhFine Gall agus cuimsíonn 
sí Aer Lingus, Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath, Cityjet, Servisair agus Ryanair. Agus é lonnaithe i mBaile Átha 
Cliath 15, cuireann Crios Fiontraíochta Bhaile Átha Cliath €14.4 billiún leis an aschur eacnamaíoch náisiúnta 
agus cothaíonn sé 34,600 post sa gheilleagar. D’fhás Crios Fiontraíochta Bhaile Átha Cliath ar scála náisiúnta 
thar an 20 bliain seo a chuaigh thart, le tacaíocht ó infheistíocht shuntasach phoiblí agus phríobháideach. Tá 
20 Páirc Ghnó agus thart ar 1,100 áitreabh gnó ann sa limistéar faoi láthair. Cothaítear breis agus 19,500 post 
i meascán de chuideachtaí infheistíochta dírí eachtraí agus de chuideachtaí dúchasacha.

Imríonn an Earnáil Miondíola ról lárnach i ngeilleagar Fhine Gall mar fhoinse fostaíochta, agus ionaid 
siopadóireachta a bhfuil tábhacht réigiúnach ag baint leo lonnaithe i mBaile Bhlainséir agus i Sord. Tá 
trádstóráil miondíola agus miondíoltóirí a mheallann daoine ó gach cuid den tír – amhail Ikea agus Decathlon 
– lonnaithe sa limistéar freisin. Tá Sord, Baile Contae Fhine Gall, sainaitheanta mar ‘Mhórlár Baile’ Leibhéal 2 
sa Straitéis Miondíola do Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath agus tá tairiscint dhea-fhorbartha miondíola le fáil 
ann, lena n-áirítear Ionad Siopadóireachta an Phailliúin agus Páirc Miondíolaíochta Thaobh an Aerfoirt. Tá 
Baile Bhlainséir, atá ainmnithe mar ‘Mhórlár Baile’ Leibhéal 2 sa Straitéis Miondíola do Mhórlimistéar Bhaile 
Átha Cliath, ar cheann de na hionaid mhiondíola is mó agus is tábhachtaí sa Stát. Sna bailte beaga agus sna 
sráidbhailte beaga, is é beartas na Comhairle na feidhmeanna miondíola atá acu a fheabhsú i gcomhréir leis 
an ról a imríonn siad maidir le freastal ar riachtanais an daonra áitiúil agus an daonra bhig dobharcheantair.

Tá an turasóireacht ina hearnáil dhúchasach thábhachtach i bhFine Gall maidir le hioncam agus fostaíocht 
a ghiniúint. Is gnách go gcaitheann cuairteoirí ar Fhine Gall €500 milliún sa chontae gach bliain, rud a 
chothaíonn 20,000 post san iomlán (ceann amháin as gach ceithre phost i bhFine Gall) ar fud na n-earnálacha 
uile (iompar, miondíol, siamsaíocht agus seirbhísí eile) (Straitéis Turasóireachta Fhine Gall 2015-2018). Tá 
punann shaibhir sócmhainní nádúrtha agus cultúrtha ag Fine Gall agus baineann an contae leas as a shuíomh 
ar imeall na cathrach, agus é ag tairbhiú dá ghaire atá sé do Chathair Bhaile Átha Cliath agus de na sárnaisc 
iompair atá aige, go háirithe Aerfort Bhaile Átha Cliath. Soláthraíonn an turasóireacht tuaithe, lena n-áirítear 
iascaireacht, foraoiseacht, fálróid agus gníomhaíochtaí eachaíbhunaithe agus feirmbhunaithe, deiseanna 
le haghaidh an geilleagar tuaithe a éagsúlú. Tá imeallbhord Fhine Gall 88 km ar fad, a shíneann idir Cill 
Fhionntain agus Baile Brigín. Tosaíocht straitéiseach do Chomhairle Contae Fhine Gall is ea glasbhealaí a 
fhorbairt. Tá roinnt tithe, diméinte agus gairdíní stairiúla lonnaithe sa chontae, lena n-áirítear Caisleán agus 
Diméin Mhullach Íde, Teach agus Diméin an Droichid Nua agus Caisleán agus Diméin Ard Giolláin. Mar aon 
le nithe is díol spéise oidhreachta amhail Caisleán Shoird, Caisleán Bhrí Mhór, Caisleán Bhaile Lotrail, Muilte 
na Sceirí, Ionad Shéamais Mhic Aonghasa agus Réadlann Dhún Sinche, tá cuid mhór séadchomharthaí ann 
amhail Túir Martello, atá suite feadh an chósta, agus na Túir Chruinne. Tá foirgnimh agus láithreáin eile a 
bhfuil tábhacht seandálaíochta ag baint leo le fáil ar fud an chontae freisin. Tá cáil láidir ar Fhine Gall mar 
tháirgeoir bia ar dhea-chaighdeán agus tá tairiscint den scoth ann i raon bialann agus i dtáirgí bia ceardaí 
áitiúil sa chontae. 
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Sholáthair Comhairle Contae Fhine Gall trí Ionad Fiontraíochta, lena n-áirítear obair chomhionaid atá 
oiriúnach d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide, do ghnólachtaí nuathionscanta agus do shaoroibrithe, 
agus béim ar leith á cur ar a chinntiú go soláthraítear iad laistigh de scéimeanna móra chun na deiseanna a 
bhaineann le braisliú agus líonrú a thairiscint.

Tá an Chomhairle ag obair go gníomhach ar an nGlasbhealach idir Cill Fhionntain agus Mullach Íde, ar 
Ghlasbhealach na Canálach Ríoga, ar an nGlasbhealach idir an Ros agus Lusca, ar an Rotharbhealach idir na Sceirí 
agus Baile Brigín, ar an Rotharbhealach idir Domhnach Bat agus na Sceirí agus ar Bhealach an Mhóinéir Leathain. 
Osclaíodh an chuid de Bhealach Cósta Fhine Gall idir Baile Dúill agus Port Mearnóg go luath sa bhliain 2020. 
Fuarthas cead pleanála le haghaidh Bhealach an Mhóinéir Leathain agus tá obair le tosú air sa bhliain 2021.

Glacadh Plean Limistéir Áitiúil Aerfort Bhaile Átha Cliath sa bhliain 2020. Leagtar síos ann straitéis 
nuashonraithe le haghaidh fhás leanúnach Aerfort Bhaile Átha Cliath, atá ar aon dul leis an mbeartas ábhartha 
eitlíochta, pleanála agus comhshaoil faoi chuimsiú an chreata fáis inbhuanaithe. I Máistirphlean Lárnach Aerfort 
Bhaile Átha Cliath 2016, leagadh amach creat le haghaidh spás urláir oifige ina bhfuil 41,677 méadar cearnach 
(Céim 1) a fhorbairt. Tá an obair sin beagnach críochnaithe. Le linn Chéim 2, a bheidh ina hábhar do mheasúnú 
iomlán tionchair ar thrácht, forbrófar spás urláir oifige ina bhfuil 33,787 méadar cearnach. 

Leantar le Ráiteas Fhine Gall um Straitéis Turasóireachta a chur chun feidhme ar fud an chontae, áit a 
margaítear Fine Gall mar láthair do thurasóirí agus a dtéitear i dteagmháil le grúpaí áitiúla turasóireachta. 
Leanann Blasanna Fhine Gall le fás agus le haird a tharraingt ar cháilíocht agus doimhneacht an bhia agus na 
feirmeoireachta i bhFine Gall.

Na Príomh-Shaincheisteanna don Chéad Phlean 
Forbartha Eile:
Treorófar an chéad Phlean Forbartha eile de chuid Fhine Gall leis na cumasóirí fáis agus na beartais fáis a 
leagtar amach sa Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch agus féachfar ann le fás atá inbhuanaithe, 
iomaíoch, cuimsitheach agus athléimneach a bhaint amach.   Sainaithnítear sa Phlean Straitéiseach Limistéir 
Cheannchathartha Conairí Forbartha Straitéisí Cónaithe agus Fostaíochta laistigh d’Fhine Gall amhail Crios 
Fiontraíochta Bhaile Átha Cliath, Sord agus Aerfort Bhaile Átha Cliath/Fine Gall Theas, Halla an Leasáin, 
Dún Sinche, Baile Dúill-Steach Póilín agus Domhnach Bat. Is conairí iad sin ina gcruthófar dlúthphobail 
inbhuanaithe a mbeidh rogha tithíochta níos fearr acu, ina dtabharfar rochtain ar dheiseanna sóisialta agus 
eacnamaíocha agus ina gcuirfear feabhas ar sheirbhísí agus taitneamhachtaí do thart ar 1.65m cónaitheoir sa 
limistéar ceannchathartha faoin mbliain 2031. 

Ceann de na tosaíochtaí eile faoin bPlean Forbartha a bheidh i ndeiseanna nua braislithe a fhorbairt agus i 
bpáirceanna gnó agus tionsclaíocha, tailte gnó agus tionsclaíocha agus foirgnimh ghnó agus thionsclaíocha 
atá ann cheana a athnuachan chun freastal go hinbhuanaithe ar an éileamh amach anseo. Athdhearbhaítear 
sa Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch an tábhacht a bhaineann le Sord agus le Baile Bhlainséir 
agus leanfaidh siad le feidhmiú mar lárionaid phríomhúla le haghaidh forbairt gheilleagrach i bhFine Gall. 
Beidh sé mar aidhm leis an bPlean Forbartha ár mbonn fiontar a bhunathrú chun feabhais chun go mbeidh 
sé athléimneach agus inbhuanaithe san fhadtéarma. Leanfar ar aghaidh ag tacú leis an ngeilleagar tuaithe trí 
na cuspóirí agus na beartais sa Phlean Forbartha, i gcomhar leis an bPlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail 
agus leis an Oifig Fiontair Áitiúil. Leanfaidh Comhairle Contae Fhine Gall ar aghaidh ag tacú le hinfheistíocht 
dhíreach eachtrach agus le hinfheistíocht dhúchasach agus ag obair i gcomhar le gníomhaireachtaí 
amhail Oifigí Fiontair Áitiúil, GFT Éireann agus Fiontraíocht Éireann chun a chinntiú go soláthrófar poist ar 
ardchaighdeán sna suíomhanna cearta. Dá bhrí sin, beidh sé riachtanach tithíocht, saoráidí oideachais, 
iompar poiblí agus taitneamhachtaí ar ardchaighdeán a sholáthar chun comaitéireacht a laghdú agus chun 
ardchaighdeán na beatha a chinntiú do chónaitheoirí Fhine Gall. 

Éachtaí ón bPlean Forbartha Roimhe i leith:
Sa Phlean Forbartha, tá roinnt criosuithe úsáide talún ann lena bhféadtar cruthú gnólachtaí, fiontar 
agus post a éascú thar thréimhse an Phlean. Leis na criosuithe sin, a chuimsíonn fostaíocht ghinearálta, 
ardteicneolaíocht, tionscal trom, meitreachonair eacnamaíoch, trádstóráil agus dáileadh, páirc bia agus 
gnó tuaithe, réitítear an bealach le haghaidh deiseanna fáis fiontar agus fostaíochta ar fud na n-earnálacha 
eacnamaíocha éagsúla.

Bhí roinnt mórfhógairtí post ann i bhFine Gall ón uair a glacadh an Plean Forbartha 2017 - 2023 i leith. Mar 
shampla, cruthófar 350 post i saoráid nua biteicneolaíochta MSD i Sord sa bhliain 2021. I mí Iúil 2018, rinne 
Oifig Fiontair Áitiúil Fhine Gall instealladh airgid €503,000 a fhógairt trí roinnt scéimeanna deontais dá cuid 
chun tacú le 47 ceann de ghnólachtaí beaga agus de ghnólachtaí nuathionscanta. 

D’íoc Comhairle Contae Fhine Gall €7.53m san iomlán amach le 1,542 gnólacht i limistéar Fhine Gall 
mar chuid den Deontas Atosaithe sa bhliain 2020, rud lenar tugadh cúnamh deontais díreach do 
mhicreaghnólachtaí agus do ghnólachtaí beaga chun cabhrú leo freastal ar na costais a bhain le coinneáil ar 
oscailt nó le hathoscailt agus le hoibrithe a athfhostú tar éis dúntaí de bharr COVID-19. 

Deonaíodh cistiú faoin gCiste um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach le haghaidh dhá thionscadal 
shuntasacha – Sord Inbhuanaithe agus Plean Athnuachana Bhaile Brigín. 

Sheol Comhairle Contae Fhine Gall Straitéis Scileanna Fhine Gall sa bhliain 2019, atá ar an gcéad straitéis dá 
cineál ó aon Údarás Áitiúil in Éirinn. Sainaithnítear inti bearnaí idir na scileanna atá ag fórsa saothair Fhine 
Gall agus na scileanna a theastaíonn ó fhostóirí. Féachann Fine Gall ar an straitéis mar threochlár le haghaidh 
scileanna a fhorbairt amach anseo agus mar eiseamláir dea-chleachtais. Is í Fine Gall an limistéar Údaráis 
Áitiúil is gasta fás sa tír. Mar sin, leagtar díriú mór ar phoist inbhuanaithe a chruthú.

Tá sé mar aidhm le Cairt Fhine Gall ‘In It Together’ gnólachtaí i bhFine Gall a chur chun cinn agus an geilleagar 
áitiúil a spreagadh, lena n-áirítear gnólachtaí áitiúla a chothú agus a mhargú agus bearta atá ceaptha chun cabhrú 
le gnólachtaí athoscailt de réir mar a mhaolaítear srianta sláinte poiblí. Áirítear leis na bearta sin an Tionscnamh 
um Chomhpháirtithe Páircíní agus an Scéim Deontais chun Feabhas a Chur ar Aghaidheanna Siopaí.

Mar chuid de na Scéimeanna Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte i mbailte agus sráidbhailte sa chontae, 
cistíodh tionscadail feabhsúcháin amhail feabhsuithe ar spásanna oscailte sráidbhaile agus ar spásanna 
oscailte glasa.

Tríd an gClár um Fheabhsú Pobail agus trí chistiú le haghaidh comhfhorbairt áite agus imeachtaí, bhíothas in 
ann feabhsuithe a dhéanamh ar fhoirgnimh phobail, ar spásanna oscailte baile agus ar imeachtaí áitiúla ar 
fud an chontae.

Tá Comhairle Contae Fhine Gall agus Bonneagar Iompair Éireann fós i mbun pleanála do MetroLink, atá chun 
tosú ar sheirbhísí paisinéirí a sholáthar sa bhliain 2027. Iomprófar suas le 50 milliún paisinéir ar an gconair 
gach bliain idir Sord agus Charlemont, agus cinn scríbe thábhachtacha amhail Aerfort Bhaile Átha Cliath agus 
Lár na Cathrach á nascadh lena chéile.

Tá an braisliú ina choincheap tábhachtach beartais i bPlean Forbartha Fhine Gall agus forbraíodh roinnt 
braislí rathúla ar fud an chontae dá bharr, mar atá: an earnáil TFC i mBaile Bhlainséir; na hearnálacha 
Cógaisíochta/Cúram Sláinte i limistéar Shoird agus i limistéar Bhaile Bhlainséir/Mhullach Eadrad araon; an 
earnáil Eitlíochta timpeall ar Aerfort Bhaile Átha Cliath; agus an earnáil Agraibhia i láithreacha tuaithe a bhfuil 
a bhformhór suite i dtuaisceart an chontae. 

A bhuí le tailte an Mháistirphlean i bPáirc an Bharraigh agus i gCaisleán 
na bPréachán (2019), éascófar forbairt cónaithe agus tráchtála úsáide 
measctha a fhásfaidh ina braisle eacnamaíoch thábhachtach do Shord 
agus do Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath araon. Beidh ról lárnach ag an 
mbunachar talún fostaíochta straitéisí ag an láthair sin, áit a bhfreastalófar 
ar suas le 180,00 méadar cearnach de spás tráchtála agus ar thart ar 
14,500-15,500 post sa bhreis thar thréimhse 20 bliain agus a soláthrófar 
thart ar 700-750 aonad cónaithe nua. 

Leantar le hiomláine Chonair Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath – Bhéal 
Feirste/M1 agus na Meitreo-Chonaire Eacnamaíche a chosaint ionas gur 
féidir leo forbairt gheilleagrach agus fhisiciúil amach anseo a spreagadh.
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Tá Conair Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath-Bhéal Feirste ina gné lárnach den Straitéis Réigiúnach Spásúil agus 
Eacnamaíoch a sholáthar. Soláthraítear leis an gconair sin deiseanna le haghaidh tuilleadh Infheistíochta 
Dírí Eachtraí a mhealladh. Trína mais chriticiúil agus a daonra a mhéadú, cruthófar poist i bpatrún 
inbhuanaithe fáis a bheidh dírithe ar bhraislí agus ar speisialtóireacht chliste. Rinneadh cuid mhór oibre 
i bhFine Gall cheana féin chun an chonair a chur chun cinn, go háirithe sna tailte tionsclaíocha i mBaile 
Stiofáin agus i mBaile Brigín atá lonnaithe feadh na conaire. Cinnteofar leis an gcéad Phlean Forbartha eile 
go ndéanfar bearta chun an limistéar sin a neartú ar aon dul le hionchais na Straitéise Réigiúnaí Spásúla agus 
Eacnamaíche. Beidh nascacht Aerfort Bhaile Átha Cliath ina rud tábhachtach fós d’fhorbairt gheilleagrach na 
hÉireann, lena n-áirítear trádáil, turasóireacht, infheistíocht dhíreach eachtrach agus cinntí ar ghnólachtaí 
a shuíomh, agus leanfaidh Comhairle Contae Fhine Gall ar aghaidh ag tacú le forbairt gheilleagrach ag an 
suíomh straitéiseach sin. 

Iniúchfaidh Comhairle Contae Fhine Gall na deiseanna atá ann le haghaidh tuilleadh forbartha a dhéanamh 
sna réimsí seo a leanas: teicneolaíocht airgeadais; teicneolaíocht chorparáideach; leigheas pearsantaithe 
agus athghiniúnach; Idirlíon na Rudaí Nithiúla; intleacht shaorga; cibearshlándáil; comhairliú teicneolaíochta; 
geilleagar comhroinnte; seirbhísí idirnáisiúnta oideachais; bainistíocht agus riarachán infheistíochtaí; 
fuinneamh muirí; agus an geilleagar ciorclach. San athbhreithniú ar an bPlean Forbartha, leagfar béim freisin 
ar na láidreachtaí atá againn cheana sa chontae a fhorbairt agus ar dheiseanna nua a lorg ar aon dul leis na 
gníomhartha straitéiseacha atá leagtha amach sa doiciméad Fiontraíocht 2025: Athnuaite. 

Bainfidh ríthábhacht sa chéad Phlean Forbartha eile leis an miondíol agus le téarnamh na hearnála 
miondíola. Beidh an athghiniúint agus an chomhfhorbairt áite ar mhaithe le braistint féiniúlachta agus 
pobail a bhfuil díriú gníomhach aici ina bpríomhthosca d’ullmhú an Phlean Forbartha chun a chinntiú go 
gcruthóimid áiteanna folláine tarraingteacha ar féidir le daoine cónaí agus obair iontu agus chun a chinntiú 
go mbainfear an leas is mó is féidir as tailte. Bainfidh ríthábhacht le tírdhreach agus oidhreacht nádúrtha 
agus thógtha an chontae a chosaint agus is cuid lárnach den aidhm sin a bhaint amach a bheidh san obair 
sin a chothromú le leathnú agus cur chun cinn na turasóireachta inár limistéir thuaithe agus uirbeacha. 
Ceann de na tosca is tábhachtaí maidir le forbairt gheilleagrach an chontae amach anseo a bheidh san 
inbhuanaitheacht agus i ngealltanais na hÉireann faoin gComhaontú Glas don Eoraip agus faoi Phlean Gnímh 
Fhine Gall don Athrú Aeráide.

 ¨ Conas is féidir leis an bPlean Forbartha Fine 
Gall a chur chun cinn mar áit an-tarraingteach 
ar féidir le daoine cónaí, obair, gnó a dhéanamh 
agus tabhairt faoi áineas ann? 

 ¨ Conas is féidir leis an bPlean Forbartha 
tacú le gnólachtaí atá ann cheana agus fás 
geilleagrach a chur ar aghaidh ar fud an 
chontae?

 ¨ Conas is féidir leis an bPlean Forbartha a 
chinntiú go bhforbraítear acmhainneacht ár 
ndaoine óga agus go gcoinnítear i bhFine Gall  
iad?  
 
 

 ¨ An bhfuil aon earnálacha ríthábhachtacha 
den gheilleagar ann ar dóigh leat go bhféadfaí/
gur cheart iad a lonnú i bhFine Gall?

 ¨ Conas is féidir leis an bPlean Forbartha tacú 
le hathghiniúint ár mbailte agus ár sráidbhailte?

 ¨ Conas is féidir leis an bPlean Forbartha tacú 
leis na cleachtais oibre nua ar tháinig athrú mór 
orthu de bharr Covid-19?

 ¨ Conas is féidir leis an bPlean Forbartha tacú 
le téarnamh na hearnála miondíola?

 ¨ Conas is féidir leis an bPlean Forbartha an 
chuid is fearr a bhaint as acmhainneacht na 
hearnála turasóireachta i bhFine Gall? 

EOCHAIRCHEISTEANNA



Réamhrá
Tá ag Fine Gall féiniúlacht an-speisialta atá bunaithe ar phobal agus traidisiúin atá idircheangailte lenár 
n-oidhreacht shaibhir cósta, tuaithe, bailte agus sráidbhailte. Cuimsíonn sí ár n-oidhreacht dholáimhsithe 
traidisiún, amhránaíochta agus teanga a tugadh ar aghaidh ó ghlúin go glúin. Ní hé amháin go gcosnóidh 
bainistíocht inbhuanaithe ár n-oidhreachta cultúrtha ár láithreáin seandálaíochta, ár dtithe stairiúla, ár 
dtírdhreacha, ár n-imeallbhord agus ár dtraidisiúin, ach tacóidh sí leis an turasóireacht agus leis an bhfóillíocht 
agus cuirfidh sí an fholláine chun cinn freisin. Aithníonn an Chomhairle an tábhacht a bhaineann le hacmhainn 
seandálaíochta agus ailtireachta an chontae a shainaithint agus a chosaint agus léirítear an méid sin sna 
haidhmeanna straitéiseacha atá aici agus sna pleananna, sna beartais agus sna cláir atá ar bun aici.

Cúlra agus Comhthéacs
Is féidir lenár n-oidhreacht seandálaíochta rannchuidiú cumhachtach a dhéanamh le cáilíocht beatha 
shaoránaigh an lae inniu i dtaca le cuimsiú sóisialta, le cosaint an chomhshaoil agus le forbairt inbhuanaithe. 
Ní bhaineann sé sin lena fháil amach ‘cad a tharla ansin’, ach baineann sé freisin leis an rud a tharla a úsáid 
chun sinn a threorú inniu. Tá oidhreacht seandálaíochta Fhine Gall ina hacmhainn neamh-inathnuaite, a 
mhéid a bheidh láithreán nó sainghné seandálaíochta caillte ag an tírdhreach go deo tar éis é nó í a thochailt 
nó a bhaint. Tá 1151 láithreán ar eolas ann sa Taifead Láithreán agus Séadchomharthaí faoi láthair, ina 
n-insítear scéal mhuintir Fhine Gall. Áirítear leo sin eaglaisí, caisleáin, Túir Martello, muilte gaoithe, dumhaí, 
láithreáin faoin dromchla, reiligí agus láithreacha adhlactha, taraenna agus longbhristeacha. Tá feasacht 
mhéadaithe ann anois gur gá don oidhreacht ceangal le pobail áitiúla agus go bhfuil ról le himirt ag daoine 
maidir le haire a thabhairt di agus maidir le í a bhainistiú. Is iad na torthaí a d’fhéadfadh a bheith air sin ná 
go ngnóthaítear tuiscint níos fearr ar an timpeallacht áitiúil, go gcruthaítear líonraí sóisialta cuimsitheacha, 
go mbunaítear pobail atá gníomhach ina limistéar áitiúil agus go ngintear deiseanna eacnamaíocha nua lena 
mbaintear leas as an acmhainn áitiúil oidhreachta seandálaíochta.

Cuireann foirgnimh stairiúla, nuálacha nó annamha agus na déanmhais eile de dhéantús an duine le 
tarraingteacht nó carachtar speisialta ár mbailte, ár sráidbhailte agus ár gceantair thuaithe. Tá oidhreacht 
ailtireachta Fhine Gall ina hacmhainn dho-athsholáthraithe uathúil ar gá aire a thabhairt di agus í a urramú de 
réir mar a fhorbraíonn agus a fhásann Fine Gall sa todhchaí. Tá an oidhreacht ailtireachta cosanta go príomha 
faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú), go háirithe Cuid IV. Tá dhá phríomhshásra ann laistigh 
den reachtaíocht sin le haghaidh sócmhainní oidhreachta ailtireachta a chosaint: An Taifead ar Dhéanmhais 
Chosanta agus Limistéir Chaomhantais Ailtireachta. Tá Déanmhais Chosanta sainmhínithe mar dhéanmhais, 
nó mar chodanna de dhéanmhais, is díol spéise ó thaobh cúrsaí ailtireachta, stairiúla, seandálaíochta, ealaíne, 
cultúir, eolaíocha, sóisialta nó teicniúla de. Is féidir áiteanna, limistéir, grúpaí déanmhas nó bailedhreacha is 
díol spéise a chosaint trí iad a ainmniú mar Limistéir Chaomhantais Ailtireachta. Tá 785 déanmhas liostaithe 
ar Thaifead Chomhairle Contae Fhine Gall ar Dhéanmhais Chosanta faoi láthair. Tá 32 Limistéar Caomhantais 
Ailtireachta ann sa chontae freisin.  

Éachtaí ón bPlean Forbartha Roimhe i leith:
Rinneadh clár rathúil Seandálaíochta Pobail a fhorbairt agus a chur chun feidhme mar chuid de chur chun 
feidhme an bheartais agus na gcuspóirí a bhaineann leis an oidhreacht seandálaíochta sa Phlean Forbartha 
reatha don tréimhse 2017-2023. Chuimsigh an clár sin na nithe seo a leanas: tochailtí ag Caisleán Shoird; 
Tochailt Mhór Chaisleán Bhrí Mhór; Tochailt Pobail Dhún Ceann Tíre Dhroim Meánach agus na hAille; 
tionscadal Gortainmneacha Fhine Gall; taispeántais; sraith seimineár agus imeachtaí faisnéise poiblí; agus 
an foilseachán Partnership & Participation: Community Archaeology in Ireland (2020). Toradh eile a bhí ar 
an obair sin gur ullmhaíodh Plean Caomhantais agus Bainistíochta Dhroim Meánach 2018-2023 agus gur 
cuireadh an Straitéis Seandálaíochta Pobail 2019-2023 chun feidhme. A bhuí leis an ionchur a fuarthas ó 
shaineolaithe seandálaíochta i leith phleananna, chláir agus phróiseas bainistíochta forbartha na Rannóige 
Pleanála, cinntíodh freisin gur comhtháthaíodh an acmhainn seandálaíochta isteach sa chomhfhorbairt áite, i 
scéimeanna siúil agus rothaíochta agus i bhforbairtí bonneagair agus tithíochta.
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Ó seoladh an t-athbhreithniú is déanaí, rinneadh an Taifead ar Dhéanmhais Chosanta a athscrúdú agus 
a leasú agus a sholáthar mar Aguisín 2 a ghabhann leis an bPlean Forbartha agus baineadh leas as 
an bpróiseas bainistíochta forbartha chun comhlíonadh a dhéanamh ar roinnt mhaith de na cuspóirí 
oidhreachta ailtireachta a bhaineann le Déanmhais Chosanta, le Limistéir Chaomhantais Ailtireachta, leis 
an stoc foirgneamh stairiúil agus le hoidhreacht theanga na ndaoine. Chun tacú le húinéirí a n-oidhreacht 
ailtireachta a chothabháil, bhunaigh Comhairle Contae Fhine Gall ‘Deontas Stitch in Time’ agus riarann sí Ciste 
na nDéanmhas Stairiúil le haghaidh tionscadail mhórscála. Tá sé i gceist go gcuirfear roinnt de na tionscadail 
atá fágtha i gcrích go luath sa bhliain 2021 ar mhaithe le bonn eolais a chur faoin mbeartas agus faoi na 
cuspóirí laistigh den Phlean Forbartha nua.  

Spreagtar úsáid na Gaeilge mar chuid den ghnáthshaol laethúil. Bhí thart ar 36% de dhaonra Fhine Gall in ann 
Gaeilge a labhairt sa bhliain 2016 (cso.ie). Tá an Scéim Teanga 2018-2021 á cur chun feidhme ag Comhairle 
Contae Fhine Gall faoi láthair.

Na Príomh-Shaincheisteanna don Chéad Phlean 
Forbartha Eile:

Tionchar an Athraithe Aeráide

Beidh éifeachtaí díobhálacha éagsúla ag próisis athraitheacha aeráide ar an acmhainn seandálaíochta, 
ar an stoc foirgneamh stairiúil agus ar an oidhreacht mhuirí i bhFine Gall. Beidh na láithreáin agus na 
séadchomharthaí atá lonnaithe feadh chósta agus aibhneacha Fhine Gall leochaileach go háirithe. Beidh 
tionchair fhéideartha ann de bharr damáiste stoirme, creimeadh cósta, gluaiseacht ithreach agus athruithe 
méadaithe idir aimsir the agus aimsir fhuar, rud a dhéanfaidh difear dá bhfuil fágtha dár n-oidhreacht thógtha. 
Beidh tionchair indíreacha ann freisin de bharr ár bhfreagairtí don athrú aeráide, déanfaidh feirmeoireacht níos 
déine difear do láithreáin seandálaíochta faoin dromchla agus is féidir go n-imreoidh bearta cosanta tionchar 
díobhálach ar an acmhainn oidhreachta trí thimpiste. De dheasca síonchaitheamh méadaithe agus eachtraí 
adhaimsire, is dócha go n-éireoidh an timthriall deisiúcháin le haghaidh oidhreacht thógtha ár mbailte níos 
giorra. Trí phróiseas an phlean forbartha, tá deis againn a chinntiú nach ndéanfaidh bearta amhail iarfheistiú 
fuinnimh foirgneamh stairiúil aon damáiste don chreatlach stairiúil ná d’ábhair stairiúla.

Brúnna forbartha a chothromú le hacmhainn oidhreachta Fhine Gall  
a chosaint do na glúnta atá le teacht

Is láidre an nasc atá ag an tseandálaíocht leis ‘an bhfíorshaol’ ná é sin atá ag aon chuid eile den oidhreacht 
chultúrtha. Forbairt talún, pleanáil uirbeach, bonneagar iompair, cosaint an chomhshaoil agus talmhaíocht, 
imríonn siad go léir tionchar díreach díobhálach ar an oidhreacht seandálaíochta. Tá láir bhailte agus 
shráidbhailte ina n-áiteanna stairiúla a bhfuil a bhféiniúlacht ar leith féin acu. Is casta an rud é na láir bhailte 
agus shráidbhailte sin a choinneáil ar bun. Ina lán cásanna, is é atá i gceist leis an bpróiseas sin ná foirgnimh 
atá ann cheana a chaomhnú agus a athúsáid, aire a thabhairt do spásanna poiblí, saoráidí pobail a sholáthar, 
agus a chur in iúl agus a léiriú cad atá spéisiúil agus uathúil faoin áit. Is é an dúshlán leanúnach atá ann ná 
forbairt a éascú agus ár n-acmhainn oidhreachta a chosaint ag an am céanna.

Rannpháirtíocht le hacmhainn oidhreachta Fhine Gall

Is dinimiciúil atá na luachanna a leagann an tsochaí ar an oidhreacht, agus iad ag athrú de réir mar a 
fhoghlaimímid tuilleadh faoin am atá thart. Trí oidhreacht Fhine Gall a oscailt suas chun glacadh le dearcthaí 
eile nó le léargais nua, is féidir linn teacht freisin ar oidhreacht nach raibh meas iomlán uirthi roimhe seo. 
Bíonn tuilleadh aitheantais á thabhairt i gcónaí don tábhacht a bhaineann leis an bhfolláine. Fuarthas amach 
i staidéir gur féidir le rannpháirtíocht leis an oidhreacht rannchuidiú le comhtháthú sóisialta, le caidreamh 
dearfach agus le féinmheas. Imríonn an oidhreacht dholáimhsithe ról tábhachtach maidir le féiniúlacht Fhine 
Gall a chothú agus maidir le pobail nua a chumasú ceangal leis an limistéar. Tá ardluach ar an Oidhreacht 
Chultúrtha freisin maidir le taca a chur faoin tionscal turasóireachta. Tá sé tábhachtach a chinntiú go mbíonn 
rannpháirtíocht leathan ann leis an acmhainn oidhreachta.  
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 ¨ Conas is féidir linn an acmhainn oidhreachta 
a chosaint ar an mbealach is fearr ar éifeachtaí 
díobhálacha an athraithe aeráide?

 ¨ Conas is féidir linn an gá le forbairt nua a 
chothromú le hacmhainn oidhreachta Fhine Gall 
a chosaint agus a fheabhsú?

 ¨ Cé na beartais agus/nó na dreasachtaí ar 
dóigh leat gur féidir leo athghiniúint atá faoi 
threoir na hoidhreachta agus coinneáil agus 
athúsáid foirgneamh traidisiúnta agus stairiúil a 
spreagadh? 

 ¨ An féidir linn ár n-acmhainn seandálaíochta 
a chosaint agus a chur chun cinn ar bhealach 
níos fearr chun tairbhe do phobail áitiúla 
agus chun turasóirí a mhealladh? Conas is 
féidir an teicneolaíocht a úsáid chun cabhrú 
le haird turasóirí a tharraingt ar an acmhainn 
oidhreachta? 

 ¨ Conas is féidir linn rannpháirtíocht san 
oidhreacht - idir rannpháirtíocht fhisiciúil, 
rannpháirtíocht phraiticiúil agus rannpháirtíocht 
fhíorúil - a leathnú i measc spriocphobail 
dhifriúla agus pobail nua?

 ¨ An bhfuil aon bhealaí ann inar féidir a 
chinntiú go gcomhroinnfear leis na glúnta atá le 
teacht an oidhreacht dholáimhsithe atá ag Fine 
Gall ó thaobh traidisiún, béaloidis, teanga agus 
amhránaíochta de?

 ¨ An bhfuil aon fhoirgnimh aonair nó aon 
ghrúpaí foirgneamh, aon Láithreáin Oidhreachta 
Tionsclaíche agus aon sainghnéithe ann ar 
cheart iad a chur leis an Taifead ar Dhéanmhais 
Chosanta nó ar cheart iad a ainmniú mar 
Limistéir Chaomhantais Ailtireachta?

EOCHAIRCHEISTEANNA
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Réamhrá
Is féidir Bonneagar Glas a thuiscint mar líonra beartaithe limistéar nádúrtha idircheangailte amhail 
páirceanna, aibhneacha agus spásanna oscailte a chabhraíonn le feidhmeanna éiceachórais nádúrtha 
a chaomhnú. Is é an toradh atá ar phleanáil Bonneagair Ghlais go gcruthaítear tairbhí comhshaoil, 
eacnamaíocha agus sóisialta trí réitigh dhúlrabhunaithe a sholáthar ar chuspóirí forbartha. Is é a thagann 
as an gcur chuige sin ná tírdhreacha uirbeacha athléimneacha atá curtha in oiriúint d’éifeachtaí diúltacha an 
athraithe aeráide agus a laghdaíonn na héifeachtaí sin. Leagtar béim i bPlean Gnímh Fhine Gall don Athrú 
Aeráide 2019-2024 ar an ról ríthábhachtach a imríonn an Bonneagar Glas, maolú an athraithe aeráide agus 
an t-oiriúnú don athrú aeráide maidir leis an méid CO2 san aer a laghdú, maidir le huisce a ionsú agus maidir 
leis an timpeallacht uirbeach a fhuarú. Rannchuidíonn Dearadh Uisce-Íogair leis an mBonneagar Glas agus 
le hoibreacha ar scálaí difriúla, lena n-áirítear Pleananna Forbartha, Pleananna Limistéir Áitiúil agus forbairtí 
cónaithe agus tráchtála mórscála. Rannchuidíonn crainn go suntasach leis an mBonneagar Glas Uirbeach 
agus, nuair a chosnaítear iad agus nuair a chuirtear iad san áireamh i bhforbairtí nua, cruthaíonn siad raon 
leathan tairbhí comhshaoil, sláinte agus folláine. Samplaí praiticiúla de dhearadh athléimneach agus de 
chrainn a úsáid mar Bhonneagar Glas is ea crainn sráide a chur ar áireamh i mbonneagar draenála uirbí 
inbhuanaithe agus fálta sceach a athúsáid ar aon dul le cuspóirí taistil inbhuanaithe agus ghníomhaigh. Agus 
í ag gabháil do bhainistíocht forbartha le blianta fada anuas, d’éirigh le Comhairle Contae Fhine Gall 2,000 
heicteár de spás oscailte poiblí a bhunú. Níos mó agus níos mó, bíonn an spás sin á bhainistiú ar bhealach 
inbhuanaithe chun a chinntiú gur féidir leis na glúnta atá le teacht tairbhiú de na taitneamhachtaí sin chun 
críocha áineasa, sláinte agus folláine.

Tá acmhainn shaibhir bithéagsúlachta ag Fine Gall de bharr an chósta, na tuaithe agus na n-ionad uirbeach 
atá lonnaithe ann. I measc bhuntáistí na bithéagsúlachta tá na tairbhí sláinte atá le gnóthú ó theagmháil leis 
an dúlra agus na gnóthachain eacnamaíocha do ghnólachtaí áitiúla a thugann faoi tháirgeadh bia agus faoi 
ghníomhaíochtaí amuigh faoin spéir. Maidir le cur chuige Fhine Gall i leith na bithéagsúlachta, mar atá an 
Líonra Éiceolaíochta, tá sé comhdhéanta de chroílimistéir chaomhantais dúlra, de chriosanna maolánacha 
agus de limistéir forbartha dúlra. Cé go bhfuil raidhse oidhreachta nádúrtha ann i bhFine Gall, tá cailliúint na 
hoidhreachta sin ag teacht leis an bpatrún domhanda, áit a bhfuil gnáthóga áitiúla á gcailliúint agus a bhfuil 
an líon speiceas ag laghdú. Tá sé mar dhúshlán orainn an contae a fhorbairt ar bhealach a dhéanann an 
bhithéagsúlacht a chothabháil agus a bhreisiú le haghaidh na nglúnta atá le teacht.

Éachtaí ón bPlean Forbartha Roimhe i leith:
D’fhorbair Comhairle Contae Fhine Gall an Líonra Éiceolaíochta trí thionscnaimh phleanála chun cinn agus 
trí bhainistíocht forbartha agus tá sí páirteach i dtionscadail phraiticiúla chaomhantais in éineacht le húinéirí 
talún áitiúla agus ar thailte atá faoi úinéireacht na Comhairle. I bPort Reachrann, tá láithreán príobháideach 
á ghlacadh ar léas ag Comhairle Contae Fhine Gall chun talamh féaraigh duimhche agus speicis éagsúla 
annamha phlandaí a chaomhnú trí chóras féaraigh ina n-úsáidtear ba na nGarbhchríoch a chur i bhfeidhm. 
Mar an gcéanna, tá Comhairle Contae Fhine Gall ag obair le húinéirí talún i mBinn Éadair chun fraochmhá 
a athbhunú trí fhéarach, trí rialú speiceas ionrach, trí bhainistíocht falscaithe agus trí athbhunú bogach. 
Mar fhreagairt do na cuspóirí atá ann chun páirceanna nua, spásanna oscailte nua agus saoráidí áineasa 
nua a chruthú, tá pleananna á n-ullmhú ag an gComhairle do Pháirc Réigiúnach Bhrí Mhór i mBaile Brigín, 
d’Abhainn an Bharda, do Pháirceanna Gleann Abhann an Mhóinéir Leathain i Sord, agus do Pháirc Bhaile 
Roiséir, atá lonnaithe ar iarláithreán Líonadh Talún Bhaile Amhlaoibh in aice leis an Ros. Tá dearadh 
athléimneach ar gach ceann de na Páirceanna Réigiúnacha nua sin agus cuimsíonn siad limistéir mhóra atá 
tiomnaithe do chaomhnú an dúlra. Trí Thionscnaimh Ghairdíní Pobail, tugtar deiseanna do ghrúpaí áitiúla 
nua agus do ghrúpaí áitiúla atá ann cheana bainistiú a dhéanamh ar spásanna amuigh faoin spéir atá suite 
cóngarach dá dtithe. Tá breis agus 800 áit garraí scóir phoiblí á soláthar ag an gComhairle faoi láthair freisin 
(an líon is airde per capita sa tír).
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Na Príomh-Shaincheisteanna a bhaineann le Bonneagar 
Glas agus Oidhreacht Nádúrtha
An líonra éiceolaíochta a thógáil agus a chosaint
Tá thart ar 13,000 heicteár ann i Líonra Éiceolaíochta Fhine Gall agus tá an chuid is mó den líonra lonnaithe 
ar thailte atá faoi úinéireacht phríobháideach. Braitheann soláthar an líonra go mór ar dhea-thoil agus spéis 
na n-úinéirí talún áitiúla. Mar gheall ar an bpráinn a bhaineann le cailliúint na Bithéagsúlachta i bhFine Gall 
agus in Éirinn, beidh sé riachtanach cur chuige níos réamhghníomhaí a ghlacadh i leith idirchaidreamh a 
dhéanamh leis na húinéirí talún sin. Tá gá ann le tionscadail ilfheidhmiúla a éascú chun dea-thorthaí a bhaint 
amach do chaomhnú an dúlra, don oiriúnú don athrú aeráide, do bhainistíocht tuile, d’fheabhsú ar cháilíocht 
an uisce agus do ghlasbhealaí. 

Tailte atá suite lasmuigh de láithreáin ainmnithe a bheith á n-úsáid ag speicis 
ainmnithe éin
Dúshlán méadaitheach i bhFine Gall is ea tailte atá suite lasmuigh d’inbhir a bheith á n-úsáid ag speicis éin 
a cháilíonn do Limistéir inbhearacha faoi Chosaint Speisialta. Dá mhéad talamh a fhorbraítear i gcóngaracht 
na n-inbhear is ea is lú talamh agus bia a bhíonn ar fáil do na héin imirceacha sin a théann ar an bhfara agus 
a bheathaíonn lasmuigh de na hinbhir, amhail Cadhan, Guilbneach Earrdhubh, Roilleach, Feadóg Bhuí agus 
Glúineach Dhearg. Tagann láithreacht na n-éan imirceach salach ar thograí forbartha in amanna. 

Cur isteach ar an bhfiadhúlra agus ar ghlasbhealaí
Toisc go mbíonn daonra ár mbailte cósta ag fás, bíonn tuilleadh daoine i gcónaí ag úsáid an chósta chun 
críocha áineasa. Mar shampla, tá na tránna i bhFine Gall ina dtaitneamhachtaí nádúrtha áille a dtugann na 
mílte daoine cuairt orthu gach bliain. Meallann an chonair chósta i mBinn Éadair thart ar leathmhilliún duine 
gach bliain freisin. Is gá na deiseanna atá ann le haghaidh maireachtáil shláintiúil agus le haghaidh tairiscint 
turasóireachta níos leithne a fhorbairt i bhFine Gall a chothromú le saincheisteanna a bhaineann le cur 
isteach ar an bhfiadhúlra agus le damáiste don fhiadhúlra de bharr áineasa chun a chinntiú nach mbeidh aon 
tionchar suntasach ann ar láithreáin ainmnithe ná ar na speicis a bhaineann leo. 

Caomhnú na Bithéagsúlachta i Limistéir Uirbeacha
Tá Fine Gall ar cheann de na contaetha is gasta fás in Éirinn agus tiontaítear gnáthóga talamh feirme ina 
n-eastáit tithíochta, ina n-eastáit thionsclaíocha agus ina bpáirceanna gnó gach bliain. Tá fálta sceach, 
mórchrainn fhásta agus aibhneacha agus sruthanna ar na sócmhainní fiadhúlra is luachmhaire i gceantar 
tuaithe Fhine Gall. Ar mhaithe leis an ngnóthachan bithéagsúlachta a uasmhéadú i láithreáin forbartha nua, 
is gá do limistéir spáis oscailte agus limistéir thírdhreachtaithe bheith leanúnach agus leathan go leor chun 
freastal ar raon leathan gnáthóg amhail fálta sceach, scrobarnach, móinéir, conairí abhann, linnte draenála 
uirbí inbhuanaithe agus bogaigh. In éineacht le gairdíní áitiúla, is féidir leis na conairí sin deis a thabhairt do 
dhaoine de gach aois an fiadhúlra agus an caomhantas a iniúchadh agus spéis a chur iontu ar feadh an tsaoil. 

An tAthrú Aeráide agus an Creimeadh Cósta
Tá an creimeadh cósta ag dul i bhfeidhm ar Fhine Gall le fada agus tá an fhadhb sin ag leanúint ar aghaidh 
fós. Cuireadh Grúpa Stiúrtha na Straitéise Náisiúnta maidir le Bainistíocht um Athrú Cósta ar bun agus 
thionóil sé an chéad chruinniú dá chuid i mí Mheán Fómhair 2020. Cuireadh de chúram ar an ngrúpa 
breithniú a dhéanamh ar straitéis chomhtháite uile-rialtais um athrú cósta a fhorbairt. Tar éis iad a fhoilsiú, 
beidh na moltaí sin ina gcuid thábhachtach d’aon Bheartas maidir le Bainistíocht um Athrú Cósta a chuirtear 
ar áireamh sa Phlean Forbartha. 

Sa dea-chleachtas maidir le bainistíocht criosanna cósta, moltar gan cur isteach ar an gcósta agus ar phróisis 
chósta, más féidir déanamh amhlaidh. Moltar gan cur isteach orthu mar gheall ar na hiarmhairtí casta gan 
choinne a bhíonn ag bearta cosanta go minic do chodanna eile den chósta agus mar gheall ar na costais a 
bhaineann le struchtúir chosanta cósta a shuiteáil agus le iad a chothabháil ina dhiaidh sin. 
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 ¨ Conas ba cheart don Phlean Forbartha 
Bithéagsúlacht Fhine Gall a chosaint agus a 
fheabhsú? 

 ¨ Cad ba mhaith leat a fheiceáil sa Phlean 
Forbartha i ndáil le Crainn, Fálta Sceach agus 
Coillearnach i do limistéar?

 ¨ Conas is féidir linn a chinntiú nach 
ndéanfaidh obair forbartha aon damáiste do 
thírdhreacha áille i bhFine Gall?

 ¨ Conas ba cheart dúinn ár limistéir chósta a 
bhainistiú de réir mar a leanann daonra Fhine 
Gall de bheith ag fás?

 ¨ Conas is féidir leis an bPlean Forbartha cur 
leis na tairbhí Sláinte agus Folláine a ghabhann 
le limistéir amuigh faoin spéir?
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Réamhrá
Tá Fine Gall tiomanta do sheirbhísí bonneagair a chur ar fáil agus a sholáthar de réir a sainchúraim reachtúil, 
rud a chuirfidh feabhas ar cháilíocht thimpeallacht an chontae agus a éascóidh forbairt gheilleagrach agus 
tithíocht a bhfreastalaítear go maith orthu agus atá ar ardchaighdeán freisin. Féachtar sa pháipéar seo ar 
an gcúlra agus ar an gcomhthéacs do Sheirbhísí Uisce, do Bhainistíocht Dramhaíola, d’Fhuinneamh, d’Aer, 
do Thorann, do Sholas agus don Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide agus ar na héachtaí ina leith sin 
ón uair a glacadh an Plean Forbartha reatha i leith. Ní mór creat a chur i bhfeidhm leis an bPlean Forbartha 
nua, ar creat é lena ndéanfar bonneagar fisiciúil ar ardchaighdeán a chur chun cinn agus a sholáthar chun go 
mbeifear in ann dul chun cinn a dhéanamh ar fhorbairt ar bhealach inbhuanaithe. 

Tá pleanáil úsáide talún, an t-iompar agus soláthar an bhonneagair bhunriachtanaigh ina gcomhpháirteanna 
idirspleácha tábhachtacha le haghaidh forbairt a sholáthar agus is gá do gach geallsealbhóir cur chuige 
comhtháite a ghlacadh ina leith.  Aithnítear an t-idirspleáchas sin sa Chreat Náisiúnta Pleanála, agus tá sé ina 
cheanglas anois go gcuirfí bonneagar leordhóthanach i bhfeidhm ar thailte nó, go deimhin, go mbeifí in ann 
bonneagar leordhóthanach a chur i bhfeidhm orthu laistigh de shaolré an Phlean, chun go bhféadfaí a mheas 
go bhfuil sé cuí iad a chur ar áireamh sa Phlean Forbartha.

Mar aon le bonneagar comhshaoil inbhuanaithe a spreagadh i bhforbairtí nua tríd an bpróiseas bainistíochta 
forbartha, tá geallsealbhóirí seachtracha amhail Uisce Éireann, Bord Soláthair an Leictreachais (BSL) agus 
Líonraí Gáis Éireann ina gcomhairlithe foirmiúla ar féidir leo tionchar a imirt ar an soláthar bonneagair 
bhunriachtanaigh tríd an bpróiseas pleanála reachtúil. Le fada an lá, tá aitheantas á thabhairt dá 
ríthábhachtaí atá an fháil ar bhonneagar ar ardchaighdeán maidir le táirgiúlacht agus iomaíocht agus tá 
suíomh agus soláthar an bhonneagair réigiúnaigh agus áitiúil araon ríthábhachtach maidir lena chinntiú 
go n-éireoidh le Straitéis Lonnaíochta Fhine Gall agus gur féidir le geilleagar Fhine Gall bláthú mar chuid de 
mhór-réigiún cathrach.

Cúlra agus Comhthéacs 
Baineann ríthábhacht le soláthar leordhóthanach saoráidí uisce agus fuíolluisce a bheith ann maidir le fás 
Fhine Gall agus mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath a éascú agus a chothú. Agus méid, láthair agus dáileadh 
na forbartha beartaithe á socrú, ní mór aird a thabhairt ar acmhainn na seirbhísí uisce poiblí agus ní mór 
féachaint le húsáid éifeachtúil a bhaint as acmhainn an bhonneagair sheirbhísí uisce atá ann cheana agus 
atá beartaithe araon agus le hacmhainn an bhonneagair sin a uasmhéadú. Tá Uisce Éireann freagrach as an 
mbonneagar uisce/fuíolluisce a sholáthar agus leanfaidh Fine Gall de bheith ag obair le hUisce Éireann agus 
leis an Tionól Réigiúnach chun a chinntiú go mbeidh Plean Infheistíochta Uisce Éireann ag teacht go hiomlán 
le Straitéis Lonnaíochta Fhine Gall. 

Tá an soláthar uisce do mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath ag leibhéil chriticiúla éilimh faoi láthair agus, chun 
tuilleadh fáis a éascú ar aon dul leis na réamh-mheastachán fáis daonra atá sa Chreat Náisiúnta Pleanála, ba 
cheart infheistiú sa soláthar uisce mar ábhar tosaíochta. Shainaithin Uisce Éireann tionscadail thábhachtacha 
don Réigiún, ar tionscadail iad atá ar áireamh i dTionscadal Éireann 2040. Tá sé riachtanach go mbeadh 
soláthar uisce athléimneach againn chun freastal ar an daonra atá ann cheana agus ar an 1 mhilliún duine 
eile a mheastar a bheidh ann faoin mbliain 2040.   

Is iad na hÚdaráis Áitiúla agus Oifig na nOibreacha Poiblí atá freagrach as bainistíocht uisce dromchla agus 
as cosaint ar thuile go fóill. Leanfaidh Fine Gall le tuilemhánna, bogaigh agus limistéir chósta an chontae a 
chosaint agus a fheabhsú agus tacóidh an Chomhairle le huisce dromchla a bhainistiú trí leas a bhaint as 
cineálacha cur chuige ina dtugtar aird ar chainníocht an uisce (tuile), ar cháilíocht an uisce (truailliú), ar an 
mbithéagsúlacht (fiadhúlra agus plandaí) agus ar an taitneamhacht (Córais Draenála Uirbí Inbhuanaithe).   

Tá sé réamh-mheasta go méadóidh an méid fuíolluisce a ghintear i mórlimistéar Bhaile Átha Cliath faoi níos 
mó ná 50% sa tréimhse suas le 2050. Tá Ionad Cóireála Fuíolluisce na Rinne á uasghrádú faoi láthair agus, 
nuair a bheidh na hoibreacha beartaithe uile críochnaithe sa bhliain 2025, cóireálfar ann fuíolluisce do suas 
le 2.4 milliún coibhéis daonra. Aithnítear Tionscadal Draenála Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath mar phíosa 
ríthábhachtach eile bonneagair náisiúnta agus cinnteofar leis fás inbhuanaithe fadtéarmach Fhine Gall agus 
Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath. Tríd an tionscadal sin, cabhrófar le Fine Gall comhlíonadh a dhéanamh ar na 
pleananna uaillmhianacha atá ag an gComhairle le haghaidh fhorbairt amach anseo an chontae. Ní bhainfidh 
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sé sin leis an mbeartas áitiúil pleanála spáis amháin, ach bainfidh sé freisin leis an limistéar ceannchathartha 
a chomhdhlúthú, le fás inbhuanaithe daonra agus rathúnas geilleagrach a éascú agus le muinín leantach 
infheisteoirí a chothú san fhadtéarma freisin.  

Imreoidh straitéisí rathúla bainistíochta dramhaíola agus beartais rathúla bhainistíochta dramhaíola ról 
ríthábhachtach maidir leis an tsláinte phoiblí a chosaint, maidir le timpeallacht ar ardchaighdeán a chothabháil 
agus maidir le tacú le forbairt inbhuanaithe i bhFine Gall agus i réigiún an oirthir i gcoitinne. Agus ár riachtanais 
dramhaíola á mbainistiú againn, is gá dúinn íoslaghdú a dhéanamh ar an méid dramhaíola a aistrítear chuig 
láithreáin líonadh talún agus uasmhéadú a dhéanamh ar an úsáid a bhaintear as dramhaíl mar acmhainn. Is gá 
dúinn athbhreithniú a dhéanamh ar ár gcur chuige agus ár ndearcthaí i leith dramhaíl a bhainistiú. Tá an bhéim 
á cur go príomhúil anois ar fhéachaint ar dhramhaíl mar acmhainn luachmhar agus ar úsáid níos fearr a bhaint 
as acmhainní reatha, de réir mar a athraímid ó gheilleagar líneach ina gheilleagar ciorclach.

Teastaíonn soláthar slán athléimneach fuinnimh ó réigiún dea-fheidhmiúil. Mór-shaincheist i bhFine Gall 
agus i Réigiún an Oirthir go fóill is ea an róspleáchas ar sholáthairtí neamhdhúchasacha fuinnimh. Ar mhaithe 
lenár lorg coise carbóin a laghdú, is gá dúinn ár gcórais táirgthe fuinnimh a éagsúlú ar shiúl ó bhreoslaí 
iontaise agus i dtreo fuinneamh glas amhail fuinneamh gaoithe, fuinneamh tonnta, grianfhuinneamh agus 
fuinneamh bithmhaise. Is gá dúinn córais fuinnimh chliste a chur i bhfeidhm agus flíteanna iompair a leictriú 
freisin. Le linn tírdhreach fuinnimh amach anseo na hÉireann a phleanáil agus aistriú i dtreo geilleagar 
ísealcharbóin, is gá dúinn bheith in ann éagsúlú agus oiriúnú do theicneolaíochtaí nua fuinnimh. Is dócha 
go dtiocfaidh athrú as cuimse i bhFine Gall ar an nginiúint fuinnimh agus ar ghníomhaíochtaí a bhaineann le 
fuinneamh sna blianta atá le teacht de réir mar a aistrímid chuig geilleagar ísealcharbóin. 

Leanfar le bearta a bhfuil mar aidhm leo torann a sheachaint, a mhaolú agus a íoslaghdú agus bainistíocht 
réamhghníomhach torainn a chur chun cinn a chur ar áireamh i mbeartas an Phlean Forbartha, i gcás gur 
dócha go mbeidh tionchar díobhálach suntasach ag torann ar an tsláinte agus ar cháilíocht na beatha. Chomh 
maith leis sin, déanfar an beartas atá ann cheana a athbhreithniú agus a nuashonrú chun aird a thabhairt 
ar na Pleananna Gníomhaíochta in aghaidh Torainn d’Aerfort Bhaile Átha Cliath, d’Fhine Gall agus do réigiún 
Bhaile Átha Cliath. Aithníonn Comhairle Contae Fhine Gall an gá atá ann leis na caighdeáin is airde cháilíochta 
aeir a chinntiú agus leanfaimid le dul i dteagmháil leis an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil chun 
faireachán a dhéanamh ar cháilíocht an aeir agus chun í a fheabhsú.  Tabharfar aird i mbeartas an Phlean 
Forbartha freisin ar shonraí faoi sholas saorga agus ar aon treoir eile a eiseofar.  

Tá Fine Gall tiomanta do bhonneagar digiteach agus seirbhísí digiteacha an chontae a fhorbairt agus a 
fheabhsú ar bhonn leantach. Is rud ríthábhachtach d’fhorbairt ár ngeilleagair a bheidh i bhfáil leathan ar 
líonra TFC ar ardchaighdeán a bheith ann i bhFine Gall, agus tacaíocht á tabhairt d’fhorbairt shóisialta ag 
an am céanna. Sa Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch, tacaítear le gníomhartha chun naisc 
chumarsáide a neartú ar mhaithe le bonneagar cumarsáide digití agus seirbhísí digiteacha atá cobhsaí, 
nuálach agus slán a fhorbairt ar bhonn uile-oileáin. Is bonneagar broidiúil athraitheach é an bonneagar sin, 
agus is gá dúinn bheith in ann freagairt agus oiriúnú do líonraí cumarsáide agus don teicneolaíocht amach 
anseo, do chleachtais oibre a bhíonn ag athrú (amhail an méadú ar an líon daoine a oibríonn ón mbaile) agus 
do na samhlacha eacnamaíocha a bhíonn ag teacht chun cinn. Is féidir le hEangacha Cliste agus le Cathracha 
Cliste feabhas suntasach a chur ar éifeachtúlacht agus cáilíocht córas casta amhail seirbhísí leictreachais, 
uisce, dramhaíola, fuinnimh agus iompair, rud a laghdaíonn costais na seirbhísí sin agus a rannchuidíonn leis 
an “ngeilleagar glas” ag an am céanna.  

Éachtaí ón bPlean Forbartha Roimhe i leith:
Ón uair a glacadh an Plean Forbartha reatha i leith, chuir Comhairle Contae Fhine Gall roinnt beart 
bainistíochta riosca tuile i gcrích, lenar áiríodh oibreacha idir Céide an Chrainn Chreathaigh agus Cionn Sáile, 
idir an Ghráinseach agus Mullach Íde, i mBaile an Rólaigh, ar na Sceirí, ag Faiche an Bhaile i Mullach Íde, i 
gCill Fhionntain agus i bPort Mearnóg. Ullmhaíodh Treoirdhoiciméad Draenála Uirbí Inbhuanaithe dar teideal 
‘Bonneagar Glas/Gorm le haghaidh Forbartha’ (Nollaig 2020) freisin, rud lena dtreorófar iarratasóirí tríd an 
bpróiseas pleanála agus iad ag soláthar draenáil uirbeach inbhuanaithe le haghaidh forbartha.   

Ghlac Comhairle Contae Fhine Gall Plean Bainistíochta Bruscair Fhine Gall i mí na Bealtaine 2019, rud ina 
leagtar amach na cuspóirí atá againn le haghaidh bruscar a chosc agus a bhainistiú i bhFine Gall. Comhpháirt 
lárnach de bheartas bainistíochta dramhaíola Fhine Gall is ea feachtas cuimsitheach oideachais agus 
feasachta a fhorbairt agus a sholáthar, áit a gcuireann ár nOifigeach Oideachais Chomhshaoil Cláir Feasachta 
Comhshaoil chun cinn laistigh den chontae.
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Ón uair a glacadh an Plean reatha i leith, foilsíodh roinnt doiciméad beartais, tograí cistiúcháin, spriocanna 
agus treoirlínte nua chun dul i ngleic leis na nithe a bhíonn ag rannchuidiú le hastaíochtaí gás ceaptha teasa 
na hÉireann.  Chomh maith leis sin, chabhraigh an Chomhairle le roinnt tionscadal gáis agus leictreachais a 
sholáthar lena méadaítear an acmhainn fuinnimh ar fud an chontae agus sheas sí le caighdeáin cháilíochta 
a bhaineann le sábháilteacht comhshaoil, le soilsiú poiblí, le cáilíocht an aeir agus le bainistíocht torainn. 
Chuireamar roinnt feithiclí leictreacha lenár bhflít i mí an Mheithimh 2020. Fágann sé sin gur le leictreachas a 
chumhachtaítear 15% de fhlít tráchtála an údaráis áitiúil anois.

D’ullmhaigh Fine Gall an chéad Phlean Gníomhaíochta in aghaidh Torainn 2019-23 d’Aerfort Bhaile Átha Cliath 
agus Plean Gníomhaíochta in aghaidh Torainn do Chontae Fhine Gall le déanaí. Leanfaidh Fine Gall le patrúin 
chuí úsáide talún a chur chun cinn i gcomharsanacht chonairí eitilte an aerfoirt, agus tugtar sna Pleananna 
Gníomhaíochta sin treoir maidir le bainistiú a dhéanamh ar gach saincheist torainn chomhshaoil, bíodh siad 
straitéiseach nó áitiúil nó rialáilte nó neamhrialáilte.

Le blianta beaga anuas, thug Rialtas na hÉireann tús áite do Chlár Oibre Digiteach agus Margadh Aonair 
Digiteach an Aontais Eorpaigh a chur chun feidhme agus a sholáthar tríd an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda 
a fhorbairt agus a chur chun feidhme. Tá Éire rangaithe sa 6ú háit as 28 Ballstát den Aontas Eorpach (2020) in 
Innéacs an Gheilleagair Dhigitigh agus na Sochaí Digití ón gCoimisiún Eorpach. Le Straitéis Dhigiteach Fhine 
Gall 2020-2023, tabharfar spreagadh agus tacaíocht do phobail agus do ghnólachtaí tairbhiú go hiomlán de 
shochaí atá cumasaithe go digiteach.

Tá dílseacht phoiblí gan sreang (Wi-Fi) saor in aisce á cur i bhfeidhm inár mbailte agus inár sráidbhailte 
faoi láthair (mar chuid de Straitéis Dhigiteach Fhine Gall), rud a threisíonn an cháil atá orainn mar chontae 
fadbhreathnaitheach atá cuimsitheach go digiteach.   

Baile Átha Cliath Cliste agus an Aip ‘Guthanna Fhine Gall’

Tá Baile Átha Cliath Cliste ina thionscnamh de chuid údaráis áitiúla Bhaile Átha Cliath, a bhfuil mar aidhm leis 
réigiún Bhaile Átha Cliath a chur chun cinn mar cheannaire domhanda maidir le teicneolaíochtaí cathracha cliste 
a fhorbairt. Is í an aip ‘Guthanna Fhine Gall’ an toradh ar chomhthionscadal idir Baile Átha Cliath Cliste, Comhairle 
Contae Fhine Gall agus Fiontraíocht Éireann le déanaí. Leis an aip, cumasaítear do shaoránaigh ceisteanna a chur, 
páirt a ghlacadh i suirbhéanna agus dul i dteagmháil le Rannóga Chomhairle Contae Fhine Gall. 

Baile Brigín Cliste

Ainmníodh Baile Brigín mar chéad Cheantar Cliste riamh in Éirinn i mí an Mheithimh 2020. Mar thoradh air 
sin, cuirfear Baile Brigín ar thús cadhnaíochta tionscadal ‘cliste’ atá ceaptha chun seirbhísí a fheabhsú, chun 
poist a chruthú agus chun pobal níos fearr a thógáil.

Beidh sé mar chroí-aidhm le Ceantar Cliste Bhaile Brigín feabhas a chur ar an saol pobail, tacú le deiseanna 
eacnamaíocha agus nuálaíocht a bhrú chun cinn trí roinnt tionscadal ceantair chliste.
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Fuinneamh

Is dócha go dtiocfaidh athrú as cuimse i bhFine Gall ar an nginiúint fuinnimh agus ar ghníomhaíochtaí a 
bhaineann le fuinneamh sna blianta atá le teacht de réir mar a chuirtear dlús leis an aistriú chuig geilleagar 
ísealcharbóin. Déanfar beartais um athrú aeráide, beartais fuinnimh agus beartais fuinnimh in-athnuaite 
a nuashonrú dá réir sin i bPlean Forbartha Fhine Gall atá le teacht. Tacóidh an Plean le beartais a chur ar 
áireamh lena gcuirfear forbairt atá níos tíosaí ar fhuinneamh chun cinn trí thithíocht agus fostaíocht a lonnú 
feadh conairí iompair phoiblí, áit ar féidir le daoine úsáid a bhaint as iompar poiblí nach bhfuil chomh dian ar 
fhuinneamh in ionad spleáchas a bheith acu ar an gcarr.   

Leanfaidh Fine Gall le hobair i gcomhpháirt le soláthraithe seirbhíse atá ann cheana chun an feabhsú agus 
an t-uasghrádú atá riachtanach a dhéanamh ar bhonneagar agus líonraí atá ann cheana. Beidh córais nua 
fuinnimh agus eangacha nua tarchuir ag teastáil le haghaidh córas giniúna fuinnimh atá níos dáilte agus níos 
dírithe ar fhoinsí in-athnuaite fuinnimh agus lena mbaintear leas as an acmhainneacht shuntasach atá againn 
ar an tír mhór agus amach ón gcósta araon a bhuí le foinsí fuinnimh amhail fuinneamh gaoithe, fuinneamh 
tonnta agus grianfhuinneamh.

Tacóidh Fine Gall le soláthar leictreachais atá sábháilte, slán agus iontaofa a fhorbairt agus le líonraí 
feabhsaithe leictreachais a fhorbairt, agus tionscadail nua bhonneagair tharchuir á n-éascú faoi Straitéis 
Forbartha Eangaí EirGrid. Maidir leis na naisc dhíreacha atá ag Éirinn le tíortha eile den Aontas Eorpach, mar 
atá naisc fuinnimh d’aer, de mhuir agus d’fhomhuir, is féidir go n-éireoidh siad i bhfad níos tábhachtaí (go 
háirithe le haghaidh bonneagar iompair agus fuinnimh) mar gheall ar na buntáistí a bhaineann leo i dtaca 
le hathléimneacht agus le héascaíocht gluaiseachta thar theorainneacha inmheánacha, go háirithe de bharr 
tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach.  

Aer, Torann agus Solas

Áireofar leis an bPlean Forbartha atá le teacht beartais a bhfuil mar aidhm leo tacú le reachtaíocht an Aontais 
Eorpaigh agus an reachtaíocht náisiúnta maidir le haer agus torann a chur chun feidhme agus molfar sna 
beartais go gcuirfí Plean Réigiún Bhaile Átha Cliath um Cháilíocht an Aeir a Bhainistiú (nó aon phlean ina 
dhiaidh sin) agus aon doiciméid bheartais agus reachtaíocht ábhartha eile chun feidhme ar mhaithe le 
cáilíocht an aeir a chaomhnú agus a fheabhsú.

Áireofar leis an bPlean Forbartha freisin bearta a  
bhfuil mar aidhm leo tacú leis na gníomhartha  
a chuirtear ar áireamh sa chéad Phlean  
Gníomhaíochta in aghaidh Torainn 2019-23  
d’Aerfort Bhaile Átha Cliath agus i bPlean  
Gníomhaíochta Fhine Gall in aghaidh  
Torainn, ar pleananna iad atá leithleach  
óna chéile, agus bearta a bhfuil mar  
aidhm leo na gníomhartha sin a  
chur chun feidhme. Leanfaidh  
Fine Gall le haird a thabhairt  
ar an dea-chleachtas maidir le soilsiú  
poiblí agus leanfaidh an contae le limistéir a  
chosaint ar thruailliú solais agus ar dhoirteadh  
solais ó thuilsoilse.

Teicneolaíocht Faisnéise agus  
Cumarsáide (TFC)

Chun gnólachtaí agus infheistíocht a mhealladh agus chun  
tacaíocht a thabhairt dóibh, ní mór seirbhís leathanbhanda  
ardluais agus teileachumarsáide ar ardchaighdeán a sholáthar.  
Tá Fine Gall tiomanta don bhonneagar digiteach a fhorbairt agus  
a fheabhsú ar bhonn leantach agus is rud ríthábhachtach d’fhorbairt ár ngeilleagair a bheidh i bhfáil leathan 
ar líonra TFC ar ardchaighdeán a bheith ann sa chontae, agus tacaíocht á tabhairt d’fhorbairt shóisialta ag an 
am céanna. 

Na Príomh-Shaincheisteanna don Chéad Phlean 
Forbartha Eile:
Uisce

Leanfaidh Fine Gall le hidirchaidreamh a dhéanamh le hUisce Éireann chun a chinntiú go gcuirfear san 
áireamh sna cláir phleanála straitéisí agus infheistíochta caipitil de chuid Uisce Éireann na tionscadail 
thábhachtacha a theastaíonn chun fás a éascú sa chontae. Beidh sé riachtanach an bonneagar ábhartha 
a sholáthar ar bhealach tráthúil má táimid chun na spriocanna tithíochta agus daonra atá leagtha síos ag 
an Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch a bhaint amach, ar spriocanna iad a bheidh ina gcuid 
d’ordlathas lonnaíochta agus croístraitéis ghaolmhar an Phlean Forbartha ina dhiaidh sin.

An rud is tábhachtaí is féidir le Fine Gall a dhéanamh anois chun an riosca tuile a laghdú is ea gan forbairtí a 
thógáil i dtuilemhánna agus i limistéir chósta atá tugtha do thuilte. Leanfar le bearta deartha amhail draenáil 
uirbeach inbhuanaithe a chur san áireamh agus pleananna agus tionscadail á gceadú. Cinnteofar leis na 
beartais a bheidh sa Phlean Forbartha atá le teacht nach dtruailleofar screamhuisce ná uisce dromchla mar 
thoradh ar aon fhorbairt nua. Beidh sé níos tábhachtaí fós cáilíocht an uisce a chaomhnú agus a fheabhsú 
freisin mar gheall ar na spriocanna uaillmhianacha fáis agus ar an bhfás náisiúnta fostaíochta agus chun 
tairbhe d’Fhine Gall agus do mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath. 

Dramhaíl

Is dúshlán fós í an acmhainn dramhaíola (le haghaidh cóireála, téarnaimh, diúscartha agus easpórtála) agus 
tá Éire ag brath fós ar an margadh easpórtála le haghaidh dramhaíl chathrach iarmharach a théarnamh. Tá a 
lán dúshlán le sárú ag pleanáil bainistíochta dramhaíola ón taobh polaitiúil agus oibríochtúil de agus ó thaobh 
beartais de, lena n-áirítear na himpleachtaí a bheidh ag an mBreatimeacht do loingseoireacht trasteorann 
na dramhaíola agus costais níos airde don tionscal bailithe, ar costais iad atá á gcur ar aghaidh anois chuig 
custaiméirí. 

Leanfaidh Fine Gall le cur chun feidhme na reachtaíochta náisiúnta agus an bheartais náisiúnta bhainistíochta 
dramhaíola a éascú, ag féachaint d’ord na réiteach dramhaíola, lena n-áirítear Plean Bainistíochta Dramhaíola 
Réigiún an Oirthir agus Lár Tíre 2015-2021, rud lena gcuirfear bonn eolais faoi na beartais laistigh den Phlean 
Forbartha nua. Leis an bPlean Forbartha atá le teacht, tacófar leis an mbogadh i dtreo ‘geilleagar ciorclach’ a 
bhaint amach, rud a bheidh riachtanach má tá an contae agus Réigiún an Oirthir i gcoitinne chun úsáid níos 
fearr a bhaint as acmhainní agus chun éirí níos éifeachtúla ar acmhainní. Gné ríthábhachtach eile de bheartas 
bainistíochta dramhaíola Fhine Gall is ea feachtas cuimsitheach oideachais agus feasachta a sholáthar.
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Áireofar leis an bPlean Forbartha atá le teacht beartais agus cuspóirí chun claochlú digiteach Fhine Gall a chur 
chun cinn chun tairbhe dár sochaí agus dár ngeilleagar, a fhágfaidh go mbeidh sí ina háit níos fearr fós chun 
cónaí, obair agus gnó a dhéanamh ann agus chun cuairt a thabhairt air. Tacófar le cuimsiú digiteach i bhFine 
Gall trí straitéisí lena spreagtar an fháil níos leithne ar bhonneagar leathanbhanda, trí chur i bhfeidhm an 
Phlean Náisiúnta Leathanbhanda agus trí chistiú ón Aontas Eorpach le haghaidh cuimsitheacht dhigiteach a 
chur chun cinn do gach saoránach.

Tacófar le hEangacha Cliste agus le Cathracha Cliste a fhorbairt, toisc go gcuirfidh siad sin feabhas suntasach 
ar éifeachtúlacht agus cáilíocht córas casta amhail seirbhísí leictreachais, uisce, dramhaíola agus iompair.
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 ¨ Cén bonneagar fisiciúil a theastaíonn chun 
tacú le daoine a chónaíonn i bhFine Gall, le 
daoine a oibríonn i bhFine Gall agus le daoine a 
thugann cuairt ar Fhine Gall?

 ¨ Conas is féidir leis an bPlean Forbartha tacú 
le teicneolaíochtaí nua giniúna fuinnimh agus 
iad a fhorbairt ar an mbealach is fearr? 

 ¨ Conas is féidir le Plean Forbartha Fhine 
Gall tacú le modhanna níos nuálaí le haghaidh 
cóireáil dramhaíola, laghdú dramhaíola, 
athchúrsáil agus athúsáid fuinnimh?

 ¨ Conas is féidir leis an bPlean Forbartha 
feabhas a chur ar nascacht dhigiteach i do 
limistéar?

EOCHAIRCHEISTEANNA



Gné ríthábhachtach den phróiseas is ea measúnachtaí timpeallachta a dhéanamh ar Phlean 
Forbartha Fhine Gall 2023-2029, ar lena linn a fhéachtar ar an tionchar timpeallachta a 
d’fhéadfadh teacht as beartais agus cuspóirí a chur chun feidhme.

Tá sé mar aidhm le Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta ardleibhéal cosanta a thabhairt don  
timpeallacht agus forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn trí rannchuidiú le tosca timpeallachta a 
chomhtháthú isteach in ullmhú an Phlean Forbartha agus ina ghlacadh. Leagtar amach i dTreoir 
2001/42/CE ón Aontas Eorpach na forálacha maidir le Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta. 

Is é is Measúnacht Chuí ann ná measúnacht a dhéantar de réir Airteagal 6(3) agus 6(4) de Threoir 
92/43/CEE ón Aontas Eorpach maidir le Gnáthóga ar na himpleachtaí a bheidh ag an bplean, go 
leithleach nó in éineacht le pleananna agus tionscadail eile, do láithreáin chaomhantais chosanta 
(láithreáin Natura 2000). 

MEASÚNACHT TIMPEALLACHTA 

7473 PLEAN FORBARTHA FHINE GALL 2023 - 2029PLEAN FORBARTHA FHINE GALL 2023 - 2029

Ní fhéadfar an Plean Forbartha a ghlacadh ach amháin i gcás nach ndéanfaidh sé aon dochar 
d’iomláine láithreán Natura 2000.

Le Measúnacht Straitéiseach Riosca Tuile, soláthrófar measúnacht ar gach cineál riosca tuile 
atá ann laistigh den chontae agus cabhrófar le cinntí eolacha pleanála straitéisí úsáide talún a 
dhéanamh agus le beartais riosca tuile a cheapadh. 

Beidh tuarascálacha maidir le gach ceann de na measúnachtaí thuasluaite ar fáil lena n-iniúchadh 
ag an bpobal i gcomhar leis an Dréacht-Phlean Forbartha. 
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