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Cuirtear creat ar fáil le Todhchaí 
Cheantair na hÉireann Our Rural 
Future chun ceantair thuaithe na 
hÉireann a fhorbairt sna cúig bliana 
amach romhainn.  Is beartas 
réamhbhreathnaitheach agus 
uaillmhianach é seo agus tugann 
sé aghaidh ar na dúshláin a bheidh 
le sárú ag ceantair thuaithe agus ar 
na deiseanna a mbeidh geilleagair 
agus pobail tuaithe ábalta tairbhe 
a bhaint astu sna blianta amach 
romhainn.
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Teachtaireacht  
ón Taoiseach  

Cuireann Todhchaí Cheantair Thuaithe na 
hÉireann creat ar fáil maidir le forbairt 
cheantair thuaithe na hÉireann as seo go 
ceann cúig bliana. Is beartas forásach agus 
uaillmhianach é a théann i ngleic leis na 
dúshláin atá roimh cheantair thuaithe chomh 
maith leis na deiseanna a d'fhéadfadh 
geilleagair agus pobail tuaithe leas a bhaint 
astu sna blianta amach romhainn. 

Tá athruithe gan choinne i ndán d’Éirinn agus 
muid ag téarnamh ó thionchar COVID-19, ag 
dul in oiriúint do bhealaí nua oibre, ag dul i 
ngleic le tionchar an Bhreatimeachta agus ag 
aistriú go sochaí atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de. 

Tabharfaidh an t-athrú gan choinne seo deis 
nach bhfacthas riamh cheana do cheantair 
thuaithe na hÉireann. 

Is í fís an Rialtais go mbeidh borradh faoi 
cheantair thuaithe na hÉireann agus go 
mbeidh na ceantair seo lárnach d'fholláine 
agus d’fhorbairt eacnamaíochta, shóisialta, 
chultúir agus timpeallachta na tíre trí chéile. 
Bunófar an fhís seo ar bhuanna, scileanna 
agus cruthaitheacht mhuintir na tuaithe; ar 
an tábhacht a bhaineann le ceantair thuaithe 
bheo bhríomhara; agus ar an acmhainn atá 
ann poist ar ardchaighdeán a chruthú faoin 
tuath agus timpeallacht na tíre a chothú.

Beidh ról lárnach ag Todhchaí Cheantair 
Thuaithe na hÉireann san fhís sin a bhaint 
amach. 

Cuirfear an beartas i bhfeidhm trí 150 
gealltanas a sheachadfaidh Ranna Rialtais, 
Gníomhaireachtaí Stáit agus Údaráis Áitiúla 
sna cúig bliana amach romhainn.

Rachaidh seachadadh na ngealltanas seo 
chun leasa daoine aonair, theaghlaigh, 
phobail agus ghnónna. 

Feabhsóidh sé folláine agus caighdeán saoil 
mhuintir na tuaithe. Forbróidh sé pobail 
agus geilleagair tuaithe inbhuanaithe, a 
mbeidh teacht aniar iontu, trí infheistíocht, 
tacaíochtaí agus seirbhísí a chur ar fáil. 
Agus cinnteoidh sé go mbeidh pobail 
tuaithe i gcroílár freagraí a chruthú agus a 
sheachadadh a fhreastalóidh ar riachtanais 
áitiúla.

Nuair a áirítear na saoráidí agus an tallann 
atá ar fáil faoin tuath in Éirinn, agus an leas 
is féidir a bhaint as an dlúthcheangal idir 
ceantair thuaithe agus uirbeacha a luaitear 
sa bheartas seo, is léir go bhfuil ról lárnach 
ag ár bpobail agus ár ngeilleagair thuaithe i 
dtodhchaí na hÉireann a mhúnlú.

Ní mór dúinn a bheith uaillmhianach anois 
i ngach is féidir a bhaint amach trí leas a 
bhaint as ceantair thuaithe na hÉireann, agus 
gach ar féidir a bhaint amach chun leasa 
na gceantar tuaithe céanna, ar mhaithe le 
sochaí, geilleagar agus timpeallacht níos 
inbhuanaithe a chinntiú, mar aon le todhchaí 
níos fearr do chách.

Micheál Martin T.D.
An Taoiseach
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Is beartas cinniúnach é Todhchaí Cheantair 
Thuaithe na hÉireann sa chur chuige i leith forbairt 
tuaithe in Éirinn. 

Agus muid ag téarnamh ó thionchar na paindéime 
COVID-19, tá deis ollmhór againn, nach raibh ann 
cheana, na cuspóirí maidir le forbairt chothrom 
réigiúnach agus tuaithe a bhaint amach, agus an 
téarnamh is treise a chinntiú do gach cearn den 
tír.

Tá sé d’acmhainn ag an aistriú chun na cianoibre, 
a bhfuil cur i bhfeidhm an Phlean Náisiúnta 
Leathanbhanda mar bhonn faoi, ceantair thuaithe 
na hÉireann a athrú go hiomlán. Cuideoidh sé 
le daonra na gceantar tuaithe a chothú agus a 
mhéadú, lár na mbailte a athbheochan, amanna 
comaitéireachta a laghdú, astaíochtaí iompair a 
ísliú agus caighdeán saoil mhuintir na tuaithe a 
fheabhsú.

Le tacaíocht ó dhigitiú agus teicneolaíochtaí nua, 
déanfaidh éagsúlú na ngeilleagar tuaithe go dtí 
earnálacha nua agus earnálacha atá ag teacht 
chun cinn an bonn fostaíochta i gceantair thuaithe 
a neartú agus feabhsóidh sé deiseanna gairme do 
dhaoine óga.

Tá deis ar leith againn anois athshamhlú agus 
athluacháil a dhéanamh ar an tábhacht a 
bhaineann le ceantair thuaithe na hÉireann dár 
ngeilleagar agus dár sochaí, agus aitheantas ceart 
a thabhairt don dlúthcheangal atá idir ceantair 
thuaithe agus uirbeacha, ar bhealach a bheidh 
chun tairbhe an dá cheantar.

Tuigim nach bhfuil aon dá bhaile, sráidbhaile 
nó paróiste mar an gcéanna agus nach bhfuil 
aon réiteach amháin ann maidir le freastal ar 
riachtanais gach ceantar. Tríd an mbeartas seo, 
tá an Rialtas ag moladh cur chuige iomlánaíoch, 
áitbhunaithe i leith forbairt tuaithe a spreagfaidh 
agus a thacóidh le pobail tuaithe chun pleananna 
comhtháite a fhorbairt le freastal ar riachtanais 
fadtéarma a gceantar áitiúil féin. 

Tá níos mó infheistíochta ná riamh ann anois chun 
tacú leis na cuspóirí seo agus chun lorg buan a 
fhágáil ar shaol tuaithe na hÉireann. 

Beidh an t-athbhreithniú atá le teacht ar an 
bPlean Forbartha Náisiúnta mar bhonn faoi 
thiomantas an Rialtais do phobail tuaithe agus 
forbairt chothrom réigiúnach.

Tríd an mbeartas seo a sheachadadh le linn na 
cúig bliana amach romhainn, is mian liom go 
mbeidh tuilleadh daoine ina gcónaí i gceantair 
thuaithe na hÉireann agus go mbeidh tuilleadh 
daoine ag obair i gceantair thuaithe.

Is mian liom go mbeadh ár mbailte tuaithe ina 
lárionaid bhríomhara gníomhaíochta tráchtála 
agus sóisialta. 

Is mian liom go mbeadh ceantair thuaithe na 
hÉireann ag cur le deiseanna an gheilleagair ghlais, 
agus ag baint leas as na buntáistí chomh maith 
céanna.

Agus is mian liom go mbeadh ról gníomhach ag 
pobail tuaithe, agus go háirithe ag daoine óga, sa 
saol atá amach rompu a mhúnlú. 

Tá sé de nós ag daoine óga le blianta fada anuas 
a bpobail áitiúla a fhágáil chun cónaí agus obair 
sna cathracha. Agus muid ag teacht chugainn féin 
tar éis COVID-19, ní bhfaighidh muid deis níos 
fearr ná seo go brách an nós seanbhunaithe sin a 
athrú. Tá go leor daoine óga anois ag cur na ceiste 
go hoscailte – an bhféadfainn an post céanna a 
dhéanaim i lár na cathrach a dhéanamh ó mo phobal 
áitiúil féin?

Is é Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann 
an beartas is uaillmhianaí agus is forásaí i leith 
forbairt tuaithe le blianta fada. Tá sé ag teacht ag 
am ar leith d’athrú ó ghlúin go glúin. 

Tríd an mbeartas seo a chur i bhfeidhm, tapóidh 
an Rialtas an deis seo nach bhfacthas riamh 
cheana do cheantair thuaithe na hÉireann.

Heather Humphreys T.D.
An tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail 

Réamhrá an Aire
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“Borradh a bheith faoi 
cheantair thuaithe na 
hÉireann atá lárnach dár 
bhfolláine agus forbairt 
náisiúnta eacnamaíochta, 
shóisialta, cultúir agus 
timpeallachta, atá tógtha 
ar an idirspleáchas atá ag 
ceantair uirbeacha agus 
thuaithe, agus a aithníonn 
lárnacht na ndaoine, an 
tábhacht atá le háiteanna 
tuaithe beomhara a bhfuil 
cónaí iontu, agus an 
poitéinseal atá iontu poist 
ar ardchaighdeán a chruthú 
agus ár dtimpeallacht roinnte 
a chothú an Fhís atá againn.”

Réamhrá agus  
Bunspriocanna Inghnóthaithe

An Tábhacht atá le Ceantair Thuaithe  
Tá forbairt shóisialta agus eacnamaíochta cheantair tuaithe na 
hÉireann lárnach d'fholláine na tíre seo ar an iomlán agus dár 
gcaighdeán maireachtála.  Tá geilleagar, oidhreacht agus cultúr na 
hÉireann ag brath go mór ar an méid a chuireann ceantair thuaithe leo.  

Tacaíonn gnólachtaí atá lonnaithe faoin tuath, ó mhicrifhiontair 
agus SMEnna, go dtí cuideachtaí móra ilnáisiúnta, leis na céadta 
míle post agus cuireann go suntasach lenár ngeilleagar náisiúnta. Tá 
na hearnálacha agraibhia agus turasóireachta, atá ar phéire de na 
hearnálacha fiontraíochta dúchasacha is láidre atá againn, bunaithe ar 
an gcaipiteal nádúrtha agus daonna a fhaightear i gceantair thuaithe.  

Tá go maith os cionn an tríú cuid de dhaonra na tíre seo (1.7 milliún) 
ina gcónaí i lonnaíochtaí ina bhfuil níos lú ná 1,500 duine agus faoin tír, 
agus tagann méadú go dtí leath den daonra ar an gcion sin má áirítear 
bailte agus sráidbhailte níos lú1.

Is i gceantair thuaithe is mó atá acmhainní nádúrtha, bithéagsúlacht 
agus taitneamhachtaí cuairteoirí na hÉireann agus is cosantóirí 
tábhachtacha iad ar ár gcaipiteal oidhreachta, cultúir agus nádúrtha. 

Mar gheall ar infheistíocht a bheith déanta i mbonneagar iompair 
agus ceangal digiteach le fiche bliain anuas, tá feabhas tagtha ar an 
mbonneagar chuig ceantair thuaithe agus astu.  De bharr go bhfuil 
ceangal níos fearr anois le daoine agus margaí, chuir sin ar chumas 
gnólachtaí fiontair nua a fhás i gceantair thuaithe agus chuidigh sin 
tacú le héagsúlú gheilleagar na gceantar tuaithe go dtí earnálacha 
nua mar Eolaíochtaí na Beatha, Teicneolaíocht na Talmhaíochta agus 
Fuinneamh Inathnuaite.  

Laghdaigh an ceangal fisiciúil agus digiteach níos fearr seo an bhearna 
idir ceantair thuaithe agus uirbeacha.  Ina theannta sin, tá béim 
leagtha aige ar an gcóngas atá idir ceantair thuaithe agus uirbeacha na 
hÉireann. 

1 An Creat Náisiúnta Pleanála, Leathanach 68.
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Níl aon cheantar tuaithe mar a chéile áfach.  Tá roinnt 
ceantair thuaithe suite gar do mhórionaid daonra agus 
teacht sách éasca acu ar sheirbhísí poiblí.  Tá ceantair 
eile, lena n-áirítear na hoileáin amach ón gcósta, iargúlta 
nó imeallach.  

Áirítear ar roinnt de na dúshláin a gcaitheann go leor 
ceantair thuaithe dul i ngleic leo próifíl dhéimeagrafach 
níos sine, bonn fiontair atá sách cúng, na himpleachtaí a 
bheidh ag athrú aeráide ar thionscail thraidisiúnta mar 
feirmeoireacht, ráta ard maoine folmha i mbaile agus 
sráidbhailte, agus leochaileacht níos airde i ndáil leis na 
tionchair a bhíonn ag cúlú eacnamaíochta.   

Ceantair Thuaithe na hÉireann a Athshamhlú    
gach gné den saol - mar a bhuailimid le chéile, mar 
a oibrímid, mar a dhéanaimid staidéar, agus mar a 
dhéanaimid caidreamh lena chéile.

Is dóigh go mbeimid ag dul i ngleic le cur isteach 
tréimhsiúil go leanúnach maidir leis an mbealach a 
dtugaimid faoin saol ó lá go lá as seo go ceann píosa fada.  
Tá sé feicthe againn chomh maith áfach, ón bhfreagra a 
thugamar ar ráig COVID-19, chomh acmhainneach is atá 
ár gcuid pobal agus mar is féidir lenár ngnólachtaí dul in 
oiriúint ar mhaithe le seirbhísí a chur ar fáil ar bhealaí 
nuálacha, nó táirgí nua a fhorbairt chun freastal ar 
riachtanais mhargadh a bhfuil athrú tagtha air.  

D'ainneoin na ndúshlán atá amach romhainn, leagann 
ceachtanna a foghlaimíodh de dheasca COVID-19 béim 
ar na deiseanna cearta atá ann breathnú ar na bealaí 
eile atá ann le bheith ag maireachtáil agus ag obair.  
De réir mar a bheimid ag déanamh an bhealaigh trí 
ghéarchéim COVID-19, beidh deis againn an geilleagar 
agus an tsochaí atá againn a athmhúnlú ar bhealach a 
dhíreoidh ar fhorbairt eacnamaíochta, shóisialta agus 
timpeallachta atá uilechuimsitheach, cothrom agus 
inbhuanaithe. 

Tá deis againn athluacháil a dhéanamh ar an tábhacht 
a bhaineann le ceantair thuaithe na hÉireann don 
fhorbairt náisiúnta agus atá i gceist le ceantair 
thuaithe na hÉireann dár ngeilleagar agus dár sochaí a 
athshamhlú.  

Leis an mbeartas seo, Todhchaí Cheantair Thuaithe na 
hÉireann, cuirfidh an Rialtas réitigh nuálacha ar fáil le 
dul i ngleic le príomhdhúshláin beartais atá ag imirt 
tionchair ar cheantair thuaithe, lena n-áirítear cúrsaí 
fostaíochta, cruthú post, fás inbhuanaithe daonra, 
forbairt réigiúnach chothrom, teacht ar sheirbhísí, 
ceangal leathanbhanda, comhtháthú agus cuimsiú 
sóisialta, an Breatimeacht, agus dul in oiriúint do na 
dúshláin a bhaineann le hathrú aeráide.  Beidh tionchar 
bunathraitheach ag cur i bhfeidhm an bheartais seo 
ar cheantair thuaithe agus beidh ceantair thuaithe na 
hÉireann lárnach dár dtéarnamh agus dár bhforbairt 
amach anseo.   

Sular tharla an phaindéim COVID-19, bhí deiseanna 
iontacha ag teacht chun cinn do cheantair thuaithe na 
hÉireann i raon réimsí.  Tá na deiseanna sin fós ann lena 

dtapú.  Féachtar leis an mbeartas seo agus leis an gclár 
beart a bhaineann leis na deiseanna sin a chur in iúl.  

Anuas ar fhreagairt a thabhairt ar phaindéim COVID-19 
sa ghearrthréimhse, féachtar leis an mbeartas chomh 
maith ar fhorbairt níos fadtéarmaí ár gceantar tuaithe 
atá chomh tábhachtach céanna d'fhonn geilleagar, 
pobail agus timpeallacht atá inbhuanaithe a chruthú a 
chuirfidh todhchaí níos fearr ar fáil dúinn go léir 

Cur chuige nua i leith forbairt tuaithe
Is ionann Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann 
agus cloch mhíle nua sa chur chuige i leith beartas 
forbartha tuaithe d'Éirinn.  Cuireann sé leis an bPlean 
Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe 2017-2019, agus 
téann níos faide ná sin, trí chur chuige níos straitéisí, 
uaillmhianaí agus iomlánaíoch a ghlacadh i ndáil le 
hinfheistíocht a dhéanamh i ndeiseanna do cheantair 
thuaithe agus an leas is fearr a bhaint astu.

Tá tuiscint níos mó ann go náisiúnta agus go 
hidirnáisiúnta go bhfuil forbairt tuaithe nasctha go 
lárnach le beartais ar feadh réimse leathan réimsí lena 
n-áirítear pleanáil spásúil, fás fiontair, cruthú post, 
comhtháthú sóisialta, forbairt pobail, seirbhísí poiblí, 
bonneagar cumarsáide, cúrsaí talmhaíochta agus mara, 
oiriúnú aeráide, turasóireacht, oidhreacht, sláinte agus 
fóillíocht. 

D'fhonn cur chuige comhordaithe, ilearnálach i leith 
forbairt tuaithe a bhaint amach, is beartas cuimsitheach 
é Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann, a bhfuil 
clár gealltanas ar fud Ranna agus gníomhaireachtaí 
Rialtais mar bhonn aige, a thacóidh le dul chun cinn 
eacnamaíochta agus sóisialta cheantair thuaithe na 
hÉireann sna cúig bliana amach romhainn agus cuirfidh 
caighdeán saoil níos fearr ar fáil do dhaoine atá ina 
gcónaí i gceantair thuaithe.  

Tá an beartas i bhfách le cur chuige iomlánaíoch, áit-
bhunaithe maidir le forbairt tuaithe, a spreagann agus 
a thacaíonn le pobail tuaithe pleananna comhtháite 
agus aontaithe a fhorbairt chun na riachtanais 
fhadtéarmacha a bhaineann lena gceantar ar leith féin 
a shásamh.  Tuigtear leis an gcur chuige seo nach bhfuil 
aon réiteach amháin ann a shásóidh na riachtanais 
forbartha atá ag gach ceantar.  

Cuideoidh an beartas seo chun an geilleagar agus 
pobail faoin tuath a thabhairt ar ais ón tionchar a bhí ag 
paindéim COVID-19 orthu agus an leas is fearr a bhaint 
as na deiseanna atá á gcur ar fáil ag ceangal digiteach 
níos fearr, athghiniúint lár bailte, teacht aniar agus 
ceannaireacht phobail áitiúla, agus an t-aistriú chuig 
sochaí atá neodrach ó thaobh carbóin de.

Is beartas réamhbhreathnaitheach agus uaillmhianach é 
Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann agus tá cuspóir 
an Rialtais forbairt chothrom réigiúnach a bhaint 
amach agus geilleagar agus pobail tuaithe níos láidre 
a bhaint amach mar bhonn faoi.  Cuirtear deis nach 
bhfacthas a leithéid cheana ar fáil leis an infheistíocht 
atá déanta faoin bPlean Forbartha Náisiúnta, in éineacht 
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le leathadh amach an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda, 
tionchar buan a imirt ar cheantair thuaithe na hÉireann, 
agus béim a leagan ar an idirspleáchas a bhaineann 
le ceantair thuaithe agus uirbeacha chun todhchaí na 
hÉireann a chruthú i gcomhar.

Fís agus Cuspóirí
Borradh a bheith faoi cheantair thuaithe na hÉireann 
atá lárnach dár bhfolláine agus forbairt náisiúnta 
eacnamaíochta, shóisialta, cultúir agus timpeallachta, 
atá tógtha ar an idirspleáchas atá ag ceantair uirbeacha 
agus thuaithe, agus a aithníonn lárnacht na ndaoine, 
an tábhacht atá le háiteanna tuaithe beomhara a bhfuil 
cónaí iontu, agus an poitéinseal atá iontu poist ar 
ardchaighdeán a chruthú agus ár dtimpeallacht roinnte a 
chothú an fhís atá ag an Rialtas.

Príomhchloch mhíle atá in Todhchaí Cheantair Thuaithe 
na hÉireann i dtreo an fhís sin a bhaint amach.  Tugann 
sé freagra ar na fadhbanna a mbeidh tionchar acu ar 
cheantair thuaithe na hÉireann sna blianta amach 
romhainn, lena n-áirítear iad sin a aithníodh trí phróiseas 
fairsing comhairliúcháin in éineacht leis na daoine atá 
ina gcónaí faoi tuath agus na daoine a bhfuil a gcroí sna 
ceantair sin.  Cuireann sé le beartais agus tionscnaimh eile 
Rialtais mar Tionscadal Éireann 2040, an Plean Téarnaimh 
Eacnamaíochta Náisiúnta, an Plean um Ghníomhú ar son 
na hAeráide, agus an Plean Náisiúnta Leathanbhanda.  
Leagann sé béim go háirithe ar an tábhacht a bhaineann 
leis na tionscnaimh sin do cheantair thuaithe. Léirítear 
leis an mbeartas chomh maith an t-athchóiriú an 
Chomhbheartais Talmhaíochta, an t-ardú atá tagtha ar 
an líon daoine atá ag obair go cianda agus forbairt i ndáil 
lenár gcuid oileán atá amach ón gcósta.

Beidh tionchar ceart agus bunathraitheach ag an 
mbeartas seo ar cheantair thuaithe. Rachaidh sé chun 
leasa daoine aonair, teaghlaigh, pobail agus gnólachtaí. 
Cuirfidh sé feabhas ar fholláine agus ar chaighdeán saoil 
daoine atá ina gcónaí i gceantair thuaithe, agus tógfaidh 
pobail agus geilleagar tuaithe atá athléimneach agus 
inbhuanaithe trí infheistíocht, tacaíochtaí agus seirbhísí 
comhtháite.

Díríonn Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann ar na 
cuspóirí téamacha seo a leanas:

	 Barr feabhais a chur ar na deiseanna a bhaineann le 
leathanbhanda ardluais do phobail tuaithe.

	 Tacú le fostaíocht agus deiseanna gairme ar 
chaighdeán níos fearr i gceantair thuaithe. 

	 Cuidiú chun bailte agus sráidbhailte faoin tuath a 
athghiniúint, a athdhaonrú agus a fhorbairt. 

	 Feabhas a chur ar rannpháirtíocht, ceannaireacht 
agus teacht aniar phobail tuaithe.

	 Feabhas a chur ar sheirbhísí poiblí i gceantair 
thuaithe

	 Tacú le hAistriú Cóir chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide.

	 Tacú le hinbhuanaitheacht Talmhaíochta, Mara agus 
Foraoiseachta. 

	 Tacú le hinbhuanaitheacht ár bpobal ar na hoileáin 
agus ar an gcósta. 

	 Ár gcultúr agus oidhreacht a chothú.

comhtháite, uile-Rialtais i leith seachadadh seirbhíse agus 
infheistíochta, a bhfuil comhairliúchán rialta le páirtithe 
leasmhara tuaithe mar bhonn faoi agus an tsolúbthacht 
a bheith ábalta freagairt d'athruithe sa timpeallacht 
sheachtrach. 

D'fhonn na cuspóirí atá leagtha amach sa bheartas seo a 
bhaint amach, déanfaimid:

	 Infheistiú suntasach i mbonneagar cianoibre chun 
deis a chur ar fáil do dhaoine leanúint de bheith ina 
gcónaí i bpobail tuaithe agus a mianta i dtaobh a 
ngairme a bhaint amach.

	 Infheistiú i mbailte agus sráidbhailte tuaithe mar 
mhoil don ghníomhaíocht eacnamaíochta agus 
shóisialta.

	 Athrú ó bhonn a dhéanamh ar an deis chun an 
geilleagar tuaithe a éagsúlú, lena n-áirítear trí 
leathanbhanda ardluais a chur ar fáil i ngach cuid 
den tír.

	 Cur chuige áitbhunaithe a ghlacadh i leith forbairt 
tuaithe chun na riachtanais atá ag ceantair éagsúla 
a shásamh ar bhealach iomlánaíoch agus an leas is 
fearr a bhaint as tionchar na hinfheistíochta sin sna 
ceantair sin.

	 Infheistíocht a dhéanamh i bpobail tuaithe agus a 
chur ar a gcumas freagairtí a leagan amach agus a 
chur ar fáil a shásaíonn na riachtanais atá acu féin.

	 A bheith gníomhaíoch i ndáil le rannpháirtíocht 
daoine óga i gceantair thuaithe a spreagadh i ndáil 
le cinntí a mbeidh tionchar acu orthusan agus ar an 
saol atá amach rompu.

Cur i bhFeidhm agus Maoirseacht
Déanfar na gealltanais atá le baint amach sa bheartas 
seo a chur i bhfeidhm de réir a chéile ar feadh shaolré an 
bheartais. Beidh Roinn Rialtais, gníomhaireacht nó foras 
Stáit ainmnithe eile i mbun stiúir ar gach ceann acu, mar a 
leagtar amach in Aguisín 1.   

Déanfaidh an Coiste Comh-Aireachta ar Infheistíocht 
agus Téarnamh Eacnamaíochta, a bhfuil an Taoiseach ina 
chathaoirleach air, maoirseacht ar chur i bhfeidhm an 
bheartais.  

Déanfar an t-eolas is déanaí maidir leis an dul chun cinn 
atá déanta i ndáil leis an mbeartas a chur i bhfeidhm 
a fhoilsiú gach sé mhí.  Ag deireadh gach bliana, beidh 
tuarascáil bhliantúil agus clár oibre don bhliain dár gcionn 
mar chuid d'uasdátú ar an dul chun cinn. Cuirfidh an clár 
oibre bliantúil seo ar a gcumas bearta nua a chur leis an 
mbeartas le linn shaolré an bheartais.  
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Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann: 

Bunspriocanna Inghnóthaithe 

Obair ó Chian
	 An Plean Náisiúnta Leathanbhanda a 

leathadh amach agus mar is féidir dlús a 
chur faoin tionscadal chun ceangal a chur ar 
fáil chomh luath agus is féidir do cheantair 
thuaithe a fhiosrú. 

	 Infheistíocht mhór a dhéanamh i 
mbonneagar cianoibre lena chur ar chumas 
níos mó daoine a bheith ag cónaí agus ag 
obair i bpobail tuaithe, go mbeidh deiseanna 
maithe gairme acu, beag beann ar an áit ina 
bhfuil a bhfostóir lonnaithe. 

	 Tacaíocht airgeadais a chur ar fáil d'Údaráis 
Áitiúla chun go mbeifear ábalta úsáid a 
bhaint as maoine folmha i lár bailte mar 
Mhoil don Chianobair.  

	 Líonra comhtháite de bhreis is 400 áis don 
chianobair a fhorbairt ar fud na tíre, ina 
mbeidh seirbhísí comhroinnte cúloifige agus 
ardán aonair cur i áirithe d'úsáideoirí.   

	 Úsáid a bhaint as áiseanna don chianobair 
chun tacú le daoine oilte a choinneáil i 
bpobail tuaithe agus daoine cumasacha a 
bhíonn ag gluaiseacht a mhealladh chuig 
ceantair thuaithe.

	 Reachtaíocht a thabhairt isteach in 2021 
chun go mbeidh sé de cheart ag fostaithe 
obair ó chian a iarraidh.

	 Athbhreithniú a dhéanamh ar na socruithe 
reatha cánach i leith obair ó chian d'fhostóirí 
agus d'fhostaithe araon. 

	 Deiseanna comhoibre agus moil sealaíochta 
deisce a chur ar fáil ar bhonn píolótach do 
státseirbhísigh i roinnt bailte réigiúnacha.

	 Aistriú go dtí 20% den fhoireann san earnáil 
phoiblí a bheith ag obair sa bhaile nó ó chian 
in 2021, agus é sin a mhéadú tuilleadh gach 
bliain ar feadh shaolré an bheartais seo.

	 Trí IDA Ireland, Fiontraíocht Éireann agus 
Údarás na Gaeltachta, an obair ó chian a 
chur chun cinn agus a chumasú ar fud an 
bhoinn cliant atá acu chun tacú le poist 
réigiúnacha a chruthú.

	 An acmhainn atá ann tionscnaimh áirithe 
a thabhairt isteach chun oibrithe ó chian a 
spreagadh le haistriú chuig bailte tuaithe a 
scrúdú.

	 Maoiniú a chur ar fáil d'Údaráis Áitiúla chun 
feachtais nuálacha margaíochta a reáchtáil 
a bheidh dírithe ar oibrithe ó chian agus 
daoine cumasacha a bhíonn ag gluaiseacht a 
mhealladh chuig a gcontae.  
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Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann: 

Bunspriocanna Inghnóthaithe 
 Bailte agus Sráidbhailte Tuaithe a Athbheochan
	 Forbairt agus athghiniúint bailte 

tuaithe amach anseo a chur i gcroílár na 
cinnteoireachta tríd an gcur chuige Lár an 
Bhaile ar dTús a ghlacadh.

	 Infheistíocht mhór a dhéanamh in 
athghiniúint lár bailte tuaithe tríd an gCiste 
€1 Billiún Athghiniúna agus Forbartha 
Tuaithe.

	 Síneadh a chur le Scéim Athnuachana 
na mBailte agus na Sráidbhailte mar an 
cumasóir bunriachtanach chun foirgnimh 
agus láithreacha folmha agus tréigthe 
a chur ar ais in úsáid arís mar spásanna 
ilchuspóireacha agus don áitíocht chónaithe. 

	 Mar chuid de Bhuiséad 2022, an scóip a 
bhainfeadh le tacaíochtaí nua a thabhairt 
isteach a scrúdú chun áitíocht chónaithe 
níos mó i mbailte tuaithe a spreagadh.

	 Athbhreithniú a dhéanamh ar na rialacháin 
agus síneadh a chur leo a dhíolmhóidh 
áitribh thráchtála fholmha áirithe, spásanna 
mar "os cionn an tsiopa", ó chead pleanála a 
bheith de dhíth maidir le hathrú úsáide chun 
críocha cónaithe.

	 Síolchaipiteal a chur ar fáil d'Údaráis Áitiúla 
chun láithreacha seirbhísithe a chur ar fáil 
ar costphraghas i mbailte agus sráidbhailte 
a chuirfidh ar chumas daoine aonair tithe 
a thógáil agus maireachtáil i mbailte a 
spreagadh.

	 Maoine féideartha faoi úinéireacht Stáit a 
aithint i mbailte agus sráidbhailte tuaithe a 
bheifear ábalta a úsáid chun críocha pobail.

	 Foireann thiomnaithe Údaráis Áitiúil a chur 
ar fáil agus a fháil chun tacú le lár bailte a 
athghiniúint. 

	 Feabhas a chur ar na cumhachtaí atá ag 
Údaráis Áitiúla chun tionscnaimh thráchtála 
rátaí-bhunaithe a chur ar fáil a bheidh 
dírithe ar aonaid fholmha tráchtála.

	 Údaráis Áitiúla a spreagadh le húsáid a 
bhaint as a gcuid cumhachtaí faoi CPO, nuair 
is cuí, le haghaidh a thabhairt ar mhaoine 
folmha agus tréigthe i Lár Bailte, chun 
go mbeifear ag baint úsáid arís as áitribh 
fholmha.

	 An indéantacht a bhaineann le reachtaíocht 
'úsáid idir an dá linn' a thabhairt isteach 
chun go mbeifear ábalta foirgnimh fholmha 
agus éadain siopaí ar phríomhshráideanna 
a chur ar ais in úsáid ar bhonn 
gearrthéarmach, sealadach mar tobshiopaí, 
margaí sráide, spásanna taispeántais agus 
chun críocha eile. 

	 Maoiniú a chur ar fáil chun tacú le héadain 
siopaí agus aghaidheanna sráide i mbailte 
agus sráidbhailte a uasghrádú agus a 
fheabhsú agus chun lár bailte a chur in 
oiriúint don teacht le chéile lasmuigh. 

	 Údaráis Áitiúla a mhaoiniú chun spásanna 
poiblí lasmuigh a chur in oiriúint agus a 
fheabhsú d'imeachtaí agus gníomhaíochtaí 
cultúir ar feadh na bliana.

	 Infheistíocht mhór a dhéanamh chun 
páirceanna, spásanna glasa agus 
taitneamhachtaí áineasa i lár bailte a 
fhorbairt chun go mbeidh siad ina moil 
bhríomhara ag an bpobal le sásamh a bhaint 
astu agus chun líon na gcustaiméirí do 
ghnólachtaí áitiúla a mhéadú. 

	 Deontais a chur ar fáil do ghnólachtaí 
miondíola i mbailte agus sráidbhailte faoin 
tuath chun láithreacht ar líne a bhunú a 
chuirfidh leis an trádáil thraidisiúnta le 
custaiméirí.

	 Bailte Seirbhíse Gaeltachta a fhorbairt i 
gCeantair Pleanála Teanga Ghaeltachta nó 
gar dóibh a mbeidh ról mór acu i ndáil le 
seirbhísí poiblí, saoráidí áineasa, sóisialta 
agus tráchtála a chur ar fáil do na ceantair 
sin.

	 Infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar 
uisce agus fuíolluisce chun tacú le forbairt 
bailte agus sráidbhailte tuaithe. 

	 Tús áite a thabhairt do shuíonna 
gníomhaireachtaí, Ranna agus fiontair nua 
Stáit lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, nuair is 
féidir. 
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Poist do Cheantair Thuaithe na hÉireann
	 Tríd an bPlean Forbartha Náisiúnta 

cothrom le dáta, infheistíocht a dhéanamh 
i bpríomhthionscadail bhonneagair chun 
tacú le forbairt chothrom réigiúnach agus í 
a chumasú. 

	 Leath de gach infheistíocht nua IDA a 
dhíriú ar shuíomhanna réigiúnacha, a 
mbeidh tacaíocht acu trí Fhoirgnimh 
Ardteicneolaíochta agus spás tuirlingthe 
a thógáil i 19 suíomh réigiúnacha 
straitéiseacha.

	 Cruthú post uaillmhianach réigiúnach agus 
spriocanna forbartha fiontair a chur ar fáil 
don earnáil dhúchasach i straitéisí Fiontar 
Éireann, Údarás na Gaeltachta agus na 
nOifigí Fiontair Áitiúla.

	 Tacú le fiontair thuaithe éagsúlú a 
dhéanamh isteach in earnálacha 
agus margaí nua trí leas a bhaint 
as leathanbhanda ardluais agus 
teicneolaíochtaí nua. 

	 Infheistíocht a dhéanamh in Ollscoileanna 
Teicneolaíochta agus tuilleadh acu a chur 
ar fáil d'fhonn cuidiú le fás réigiúnach 
agus chun gníomhú mar chrann taca don 
fhorbairt eacnamaíochta, taighde agus 
infheistíocht réigiúnach.

	 Plean nua don Phrintíseacht 2021-2025 
a fhoilsiú lena chinntiú go bhfuil clár 
printíseachta comhaimseartha agus 
freagrúil againn a bhfuil lorg réigiúnach 
láidir aige a shásaíonn na riachtanais atá ag 
geilleagar atá ag athrú.    

	 Beartas agus Creatchlár Cnuasaithe 
uileghabhálach a fhorbairt chun cnuasú 
agus naisc láidre agus éifeachtacha a 
chur chun cinn idir SMEnna, corparáidí 
ilnáisiúnta agus an earnáil tríú leibhéal 
chun iomaíocht agus nuálaíocht sna 
réigiúin a spreagadh.

	 Svuít de bhearta nua a chur ar fáil 
a thacóidh le Fiontair Shóisialta a 
fhorbairt i gceantair thuaithe chun a 
dtionchar sóisialta, eacnamaíochta agus 
timpeallachta a mhéadú agus chun cur le 
cruthú post go háitiúil.

	 Moltaí ón bPlean um Fhorás SMEnna a 
scrúdú, agus iad a ghlacadh san áireamh 
de réir mar is cuí, d'fhonn treoirphlean 
straitéiseach fadtéarmach uaillmhianach a 
leagan amach do gach SME, lena n-áirítear 
gnólachtaí atá lonnaithe faoin tuath.
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Cónaí faoin Tuath 
	 Na Treoirlínte Tithíochta Tuaithe 

d'údaráis phleanála a thabhairt cothrom 
le dáta chun aghaidh a thabhairt ar 
thithíocht faoin tuath i gcomhthéacs 
forbartha agus lonnaíochta tuaithe níos 
leithne.

	 Oibriú le An Post chun an scóip a bheadh 
ann tuilleadh seirbhísí a chur ar fáil trí 
líonra na n-oifigí poist a aithint.

	 Scéim phíolótach a fhorbairt chun tacú le 
húsáid a bhaint as tithe tábhairne faoin 
tuath mar spásanna agus moil phobail do 
sheirbhísí áitiúla.

	 An acmhainn atá ann don fhoghlaim ó 
chian agus don fhoghlaim chumaisc a 
mhéadú lena chur ar chumas daoine óga, 
ach go háirithe, i gceantair thuaithe teacht 
a bheith acu ar chúrsaí breisoideachais 
agus ardoideachais trí fhoghlaim ar líne 
agus iad ábalta a bheith ina gcónaí ina 
bpobail áitiúla.

	 Clár LEADER Idirthréimhseach ar fiú €70 
milliún é a chur i bhfeidhm don fhorbairt 
tuaithe faoi stiúir an phobail don tréimhse 
2021-2022, agus clár nua LEADER le tosú 
in 2023 ar aon dul leis an gcéad chreat eile 
de mhaoiniú AE a fhorbairt agus a chur ar 
fáil.

	 Infheistíocht a chur ar fáil do spásanna 
ilchuspóireacha sa phobal (e.g. ionaid 
phobail, leabharlanna agus cumainn 
spóirt) do réimse gníomhaíochtaí, lena 
n-áirítear soláthar fóillíochta, pobail, 
cultúir agus seirbhísí.

	 Seirbhísí poiblí níos fearr faoin tuath a 
chur ar fáil agus tionscnaimh nua iompair 
a chur i bhfeidhm ar bhonn píolótach 
chun feabhas a chur ar chaighdeán saoil 
na ndaoine atá ina gcónaí i gceantair 
thuaithe.

	 Tuilleadh seirbhísí Local Link a chur ar 
fáil trí Connecting Ireland agus Plean 
Gluaiseachta Tuaithe an NTA. 

	 A chinntiú go mbeidh teacht ag gach 
duine atá faoi mhíchumas agus ag daoine 
beagluaineachta i gceantair thuaithe agus 
réigiúnacha ar sheirbhísí iompair phoiblí.

	 Scéim Hacnaí Limistéir Áitiúil 
fhóirdheonaithe a fhorbairt, i gceantair 
thuaithe áirithe in Éirinn, ceantair atá 
róbheag nó róscoite amach chun seirbhís 
tacsaí nó hacnaí a choinneáil ag imeacht 
go lánaimseartha.

	 Trí chlár Éire Shláintiúil, tacaíocht a 
thabhairt le feabhas a chur ar shláinte 
agus folláine phobail tuaithe i gcomhar le 
hÚdaráis Áitiúla agus páirtithe leasmhara 
agus comhpháirtithe áitiúla.

	 Infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar 
d'ardchaighdeán siúil agus rothaíochta 
atá dírithe go sonrach ar bhailte agus ar 
shráidbhailte ar fud na tíre.

	 Infheistíocht a dhéanamh i líonra na 
mbóithre áitiúla agus réigiúnacha chun 
bóithre a choinneáil ag caighdeán ceart 
agus chun rochtain réigiúnach a fheabhsú. 

	 Méadú a chur ar infheistíocht maidir 
le hobair dheisiúcháin a dhéanamh ar 
bhóithre neamhphoiblí tríd an Scéim 
Feabhsúcháin Áitiúil.

	 Éifeachtacht agus infhaighteacht 
scéimeanna foláirimh pobail agus 
scéimeanna marcála maoine i 
gcomhpháirtíocht le páirtithe leasmhara 
faoin tuath a athbhreithniú agus a 
fheabhsú chun aghaidh a thabhairt ar 
choireacht faoin tuath.

	 Líon na n-áiteanna atá ar an Scéim 
Sóisialta Tuaithe, TÚS agus ar Scéimeanna 
Fostaíochta Pobail a mhéadú chun tacú le 
pobail tuaithe. 

	 Samhail éifeachtach ullmhaithe do 
cheantair thuaithe a fhorbairt chun a 
chinntiú go nglactar riachtanais phobail 
tuaithe san áireamh agus polasaithe 
Rialtais á bhforbairt.  
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Turasóireacht, Cultúr & Oidhreacht ar leith Cheantair 
Thuaithe na hÉireann

Tacú le Pobail a dtodhchaí féin a leagan amach

	 Céad Straitéis Náisiúnta Áineasa 
Lasmuigh na hÉireann a fhoilsiú, 
faoina ndéanfar infheistíocht níos mó i 
gconairí, i nglasbhealaí, rotharbhealaí, 
gormbhealaí agus i dtaitneamhachtaí 
eile, agus faoina mbainfear tairbhe as an 
éileamh níos mó atá ann ar chaitheamh 
aimsire amuigh faoin aer i ndiaidh 
COVID-19.

	 Earnáil ghníomhaíochtaí lasmuigh 
na hÉireann a fhorbairt ar bhealach 
straitéiseach agus comhordaithe 
tríd an Straitéis Náisiúnta Áineasa 
Lasmuigh a chur i bhfeidhm chun na 
tairbhí turasóireachta is mó agus is 
féidir bhaint amach agus deiseanna 
fostaíochta a chruthú i pobail tuaithe.

	 Straitéis na Spéartha Dorcha a 
fhorbairt, le béim ar na deiseanna a 
d'fhéadfadh a bheith i gceist leis an 
meascán ar leith seo de thurasóireacht 
agus eolaíocht do phobail tuaithe.

	 Forbairt a dhéanamh ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin, ar 
Chroíthailte Ceilte na hÉireann agus ar Shean-Oirthear 
na hÉireann chun líon na dturasóirí chuig na ceantair sin 
a mhéadú, tacú le geilleagar bhailte agus shráidbhaile 
áitiúla, agus tairbhí inbhuanaithe eile a thabhairt chuig 
pobail tuaithe.

	 Tacú le forbairt na dtionscal nua trasteorann suaitheanta 
mar Canáil Uladh.

	 Straitéisí Cultúir agus Cruthaitheacha a chur i bhfeidhm i 
ngach limistéar Údaráis Áitiúil, lena n-áirítear "Laethanta 
Cultúir", chun ardán a thabhairt don oidhreacht áitiúil 
cultúir. 

	 Féiniúlacht agus branda na gceantar Gaeltachta a neartú 
agus Straitéis Turasóireachta a fhorbairt do cheantair na 
Gaeltachta.

	 Plean teanga a cheadú agus a chur i bhfeidhm do gach 
ceann den 26 ceantar Gaeltachta chun úsáid na Gaeilge 
i measc daoine, sa phobal agus i ngnólachtaí sna ceantair 
sin a neartú.

	 Plean Náisiúnta Oidhreachta nua, Oidhreacht Éireann 
2030 a chur i bhfeidhm chun gníomhartha tosaíochta i 
réimse na hoidhreachta a aithint.

	 Cur chuige comhtháite, áitbhunaithe 
maidir le forbairt thuaithe a fhorbairt chun 
an infheistíocht is mó agus is féidir a fháil 
agus chun na riachtanais fadtéarma atá ag 
paróistí, sráidbhailte agus bailte ar leith a 
shásamh trí thacaíocht a thabhairt do phobail 
tuaithe Máistirphleananna comhtháite 
fhadtéarmacha a fhorbairt dá gceantair féin.

	 Tairseach amháin a fhorbairt chun treochlár 
maoinithe a chur ar fáil maidir le réimse clár 
agus scéimeanna ar fud an Rialtais i leith 
forbairt tuaithe agus pobail.

	 Tionól Óige Cheantair Thuaithe a bhunú lena 
chur ar chumas daoine óga atá ina gcónaí 
i gceantair thuaithe na hÉireann ionchur 
leanúnach a bheith acu sna saincheisteanna 
a mbíonn tionchar acu orthu agus ar a 
dtodhchaí. 

	 Sraith Fóram Smaointe ar mhaithe le 
Ceantair Thuaithe a reáchtáil go rialta chun 
a chur ar chumas an Rialtais beart a ghlacadh 
maidir le riachtanais agus saincheisteanna 
pháirtithe leasmhara i gceantair thuaithe.

	 Straitéisí Digiteacha Áitiúla a fhorbairt agus a chur 
i bhfeidhm i ngach limistéar Údaráis Áitiúil chun an 
acmhainn is mó a d'fhéadfadh a bheith i gceist le 
ceangal digiteach níos fearr i gceantair thuaithe do 
ghnólachtaí agus do phobail a bhaint amach.

	 Straitéis Litearthachta Digití do Dhaoine Fásta a 
fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun go mbeidh gach 
duine, beag beann ar aois, ábalta leas a bhaint as an 
gceangal agus as na deiseanna a chuireann an Plean 
Náisiúnta Leathanbhanda ar fáil.

	 Cur leis an gcumas atá ann don fhorbairt pobail trí 
mheantóireacht/oiliúint a chur ar fáil do cheannairí 
forbartha pobail, agus béim ar leith a bheith ar 
dhaoine óga idir 18 agus 25 bliana d'aois. 

	 Struchtúir na Líonraí Rannpháirteachta Pobail agus na 
gCoistí um Fhorbairt Pobail Áitiúil a neartú tuilleadh 
chun a chinntiú go bhfuil pobail áitiúla páirteach go 
hiomlán agus ionchur acu sna cinntí a mbíonn tionchar 
acu ar a gceantair áitiúla féin. 

 Tabhairt faoi obair i gcomhar le pobail áitiúla agus le 
grúpaí deonacha agus le struchtúir chinnteoireachta 
áitiúla chun cuidiú le fáilte a chur roimh dhaoine nua 
chuig sráidbhailte agus bailte agus iad a imeascadh 
iontu agus chun tacú le comhtháthú níos forleithne.
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Cúrsaí Talmhaíochta, Mara agus Foraoiseachta   
	 Straitéis Agraibhia nua go 2030 a 

fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, chun 
inbhuanaitheacht eacnamaíochta, 
timpeallachta agus shóisialta na hearnála 
agraibhia a chinntiú sna deich mbliana 
romhainn amach.

	 Ag Climatise, plean oibre i dtreo earnáil 
agraibhia atá neodrach ó thaobh na haeráide 
de, a chur i bhfeidhm. 

	 Tacú le taighde agus forbairt i réimsí mar 
agraibhia, córais bhithbhunacha, talmhaíocht 
chliste agus beacht-talmhaíocht chun 
nuálaíocht agus éagsúlacht a chur chun cinn 
agus a spreagadh.

	 Plean Straitéise a fhorbairt do 
Chomhbheartas Talmhaíochta na hÉireann 
don tréimhse 2023-2027, trína dtabharfar 
aghaidh ar na dúshláin reatha agus na 
dúshláin atá ag teacht chun cinn lena 
n-áirítear gníomhú ar son na haeráide, 
cosaint timpeallachta, athnuachan ó ghlúin 
go glúin, ioncam feirme inmharthana agus 
chun ceantair thuaithe bhríomhara a chothú.  

	 Tacú le hathnuachan ó ghlúin go glúin, 
lena n-áirítear feirmeoirí óga agus mná sa 
talmhaíocht, trí bhearta lena n-áirítear an 
CAP, bearta cánachais agus rochtain ar 
thionscnaimh airgeadais.  

	 Údaráis Áitiúla a spreagadh agus tacú leo 
líon na margaí feirme, na siopaí feirme agus 
margaí faoi úinéireacht an phobail a mhéadú 
i ngach pobal, chun táirgí ó fheirmeacha 
áitiúla, ó shaothróirí agus ó tháirgeoirí bia a 
chur os comhair an phobail.

	 Plean nua comhtháite um fhorbairt 
inbhuanaithe mara a fhorbairt in áit Feidhm a 
Bhaint as Saibhreas ár nAigéin, trína ndíreofar 
ar gach gné d'earnáil na mara.

	 Reachtaíocht chun forálacha leasaithe na 
Scéime Tacaíochta Tithe Altranais (An Scéim 
Fair Deal) a chur i bhfeidhm a achtú maidir le 
sócmhainní feirmeacha agus gnólachtaí faoi 
úinéireacht teaghlaigh agus arna n-oibriú ag 
teaghlaigh.
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Pobail na nOileán agus Pobail le Cósta
	 Polasaí nua tras-Rannach 10 mbliana 

d'Fhorbairt na nOileán  chomh maith leis na 
pleananna gníomhaíochta lena mbaineann a 
fhoilsiú agus a chur i bhfeidhm chun soláthar 
a chinntiú.  

	 Moil fiontair gTeic a bhunú ar na hoileáin faoi 
chúram Údarás na Gaeltachta chun tacú le 
deiseanna fostaíochta agus chun an acmhainn 
a d'fhéadfadh a bheith ann do mhoil fiontair 
phobalbhunaithe nach mbeadh faoi chúram 
an Údaráis a fhiosrú.  

	 An acmhainn is mó agus is féidir a úsáid 
chun ionad tástála do theicneolaíochtaí 
nuálacha (e.g. ríomh-Shláinte, micrighiniúint 
leictreachais in-athnuaite) a dhéanamh de na 
hoileáin.

	 Forbairt bonneagair ríthábhachtach do 
phobail oileán na hÉireann a thabhairt chun 
cinn. 

	 Plean nua comhtháite um fhorbairt 
inbhuanaithe mara a fhorbairt le teacht in áit 
Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin, trína 
ndíreofar ar gach gné d'earnáil na mara. 

	 An acmhainn atá ag Grúpaí Comhpháirtíochta 
le Cósta pobail áitiúla le cósta a thabhairt 
le chéile a fhiosrú chun sárchleachtas agus 
acmhainní a roinnt chomh maith le cumarsáid 
idir páirtithe leasmhara a éascú. 

Aistriú chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide
	 Forbairt agus infheistíocht a dhéanamh chun 

Aistriú Cóir chuig sochaí atá neodrach ó 
thaobh na haeráide a bhaint amach, ag cinntiú 
nach bhfágtar duine ar bith dár sochaí chun 
deiridh.

	 Tionscadail shuaitheanta mhóra a 
sheachadadh tríd an gCiste um Aistriú Cóir, 
tionscadail mar Tionscadal Athchóirithe Tailte 
Portaigh Bhord na Móna ar fiú €108 milliún é, 
chun cuidiú le pobail aistriú chuig geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de.  

	 Na hacmhainní agus láidreachtaí is mó a 
bhaint amach don tír sa Gheilleagar Glas 
chun tacú le deiseanna fostaíochta i bpobail 
tuaithe i réimsí mar fuinneamh in-athnuaite, 
turasóireacht inbhuanaithe, iarfheistiú 
fuinnimh, an Bithgheilleagar agus an 
Geilleagar Ciorclach.  

	 Infheistíocht agus deiseanna fostaíochta 
a thabhairt chuig pobail le cósta na tíre trí 
earnáil fuinnimh in-athnuaite amach ón 
gcósta a fhorbairt.

	 A chur ar chumas fuinneamh pobail ról 
a bheith aige an sprioc 70% ar a laghad 
de leictreachas a ghiniúint trí fhoinsí in-
athnuaite fuinnimh faoin bliain 2030 a bhaint 
amach, trí thacaíochtaí mar an Ciste Sochar 
Pobail agus catagóir pobail laistigh den Scéim 
Tacaíochta um Leictreachas Inathnuaite. 

	 Tús áite a thabhairt do mhicrighiniúint 
leictreachas in-athnuaite, a chuireann ar 
chumas daoine cumhacht a dhíol ar ais 
leis an eangach leictreachais, trí Scéim 
Tacaíochta um Micrighiniúint a bhunú.  

	 An Líonra Pobal um Fhuinneamh 
Inbhuanaithe a fhairsingiú ó 500 go dtí 
1,500 faoin mbliain 2030, chun go mbeidh 
níos mó pobail áitiúla páirteach go díreach 
sa tslí a mbaintear úsáid as fuinneamh ar 
mhaithe lena bpobal féin.

	 Riachtanais cheantair thuaithe a 
bhreithniú nuair atá Straitéis um 
Bonneagar d'Fheithiclí Leictreacha nua 
á forbairt, straitéis trína bhféachfar lena 
chinntiú go bhfanfaidh bonneagar chun 
cinn ar éileamh.

	 Infheistíocht a dhéanamh in athshlánú na 
dtailte portaigh chun cur leis an laghdú in 
astaíochtaí carbóin, cur le ceapadh carbóin 
agus chun bithéagsúlacht níos fearr a 
bhaint amach.

	 Tacaíocht a thabhairt do dhaoine agus iad 
a spreagadh le húsáid a bhaint as cuibhrinn 
agus gairdíní pobail trí chláir forbartha 
pobail agus trí chomórtas na mBailte 
Slachtmhara.

Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann    |    Beartas Forbartha Tuaithe na hÉireann 2021-2025
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Méadú ar líon na ndaoine atá 
ina gcónaí i gceantair thuaithe 

(lonnaíocht <10,000)

Méadú ar sheirbhísí iompair faoin 
tuath/méadú ar líon na bpaisinéirí Líon tionscadal athghiniúna 

baile maoinithe

Méadú ar líon na ndaoine atá 
ina cónaí i gceantair thuaithe 
atá fostaithe/féinfhostaithe

Méadú ar an 
gclúdach 

leathanbhanda i 
gceantair thuaithe

Moil a bhunú sa líonra 
náisiúnta do mhoil 

chianoibre

Laghdú ar 
éagothromaíocht 

san ioncam 
réigiúnach

Torthaí Ardleibhéil 

Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann    |    Beartas Forbartha Tuaithe na hÉireann 2021-2025
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Ár bhfís maidir le Ceantair Thuaithe  
na hEireann  

“Borradh a bheith faoi cheantair 
thuaithe na hÉireann atá lárnach dár 
bhfolláine agus forbairt náisiúnta 
eacnamaíochta, shóisialta, cultúir 
agus timpeallachta, atá tógtha ar an 
idirspleáchas atá ag ceantair uirbeacha 
agus thuaithe, agus a aithníonn 
lárnacht na ndaoine, an tábhacht atá 
le háiteanna tuaithe beomhara a bhfuil 
cónaí iontu, agus an poitéinseal iontu 
poist ardchaighdeáin a chruthú agus ár 
dtimpeallacht roinnte a chothú an fhís 
atá againn.” 

Leagtar amach treoirphlean Rialtas na hÉireann in 
Todhchaí Cheantair na hÉireann, maidir le téarnamh 
agus forbairt cheantair thuaithe tar éis COVID, as seo 
go ceann cúig bhliana. Cuirtear creat ar fáil ann chun 
an fhís a bhaint amach maidir le caighdeán saoil na 
ndaoine atá ina gcónaí i gceantair thuaithe agus na 
deiseanna atá ar fáil dóibh a fheabhsú agus a athrú ó 
bhonn.

Cuireann an beartas leis an dul chun cinn a rinneadh 
leis an Plean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe 
2017-2019. Is beartas forásach é agus tá cuspóir 
Tionscadal Éireann 2040 chun Geilleagair agus Pobail 
Neartaithe Tuaithe a bhaint amach mar bhonn treise 
faoi.  

Tugtar suntas sa bheartas seo don tábhacht a 
bhaineann le Daoine sna pobail tuaithe a thacaíonn le 
saol na tuaithe in Éirinn agus a chothaíonn é. Is mian 
linn teacht aniar na ndaoine seo a fheabhsú agus a 
chinntiú go mbeidh siad rannpháirteach i gcinntí a 
mbeidh tionchar acu orthu agus ar an saol amach 
rompu.

Leagtar béim sa bheartas ar na hÁiteanna ina bhfuil 
cónaí ar phobal na tuaithe, ina mbunaítear agus a 
bhfásann gnónna, agus ina bhfuil ár n-oidhreacht, ár 
gcultúr agus ár dtimpeallacht nádúrtha go smior. Ba 
mhaith linn go mbeadh ár mbailte agus ár sráidbhailte 
ina n-áiteanna bríomhara le daoine ag maireachtáil 
iontu agus go mbainfí leas as láidreachtaí agus 
acmhainní áitiúla.

1
Caibidil 1 
Comhthéacs Físe agus Beartais
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Leagtar béim sa bheartas ar na Féidearthachtaí 
atá ann do gheilleagar na tuaithe agus muid ag 
infheistiú sa nascacht, i dteicneolaíochtaí nua, 
sa bhonneagar agus i scileanna chun deiseanna 
nua fostaíochta a chur ar fáil, agus de réir mar a 
thugaimid aghaidh ar nósanna nua oibre agus ar an 
athrú aeráide.

Díríonn na bearta atá sa bheartas seo ar fhorbairt 
shóisialta agus eacnamaíoch na gceantar tuaithe 
in Éirinn, ag aithint a thábhachtaí atá pobail láidre 
agus geilleagair láidre áitiúla ionas go mbeidh 
beocht sna ceantair thuaithe i gcónaí agus chun 
forbairt ár sochaí amach anseo a chumasú.

Aithnímid nach bhfuil gach ceantar tuaithe mar an 
gcéanna; tá an iliomad cineálacha éagsúla ceantair 
thuaithe fud fad na tíre. Áirítear anseo ceantair 
thuaithe atá suite in aice le lárionaid uirbeacha 
móra, ceantair atá imeallach nó iargúlta agus go 
leor ceantair eile nach iad. Aithnítear sa bheartas 
go dtagann athrú ar riachtanais na gcineálacha 
éagsúla ceantair thuaithe seo, agus moltar cur 
chuige níos oiriúnaithe, áitbhunaithe, a ghlacadh 
maidir lena bhforbairt, chun freagra cuí agus 
éifeachtach ar riachtanais éagsúla ar leibhéal áitiúil 
a chinntiú.

Teastaíonn cur chuige uile-Rialtais ionas go 
mbeidh dul chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta 
sna ceantair thuaithe. Is beartas straitéiseach é seo 
agus feidhmeoidh sé ar bhealach comhtháite in 
éineacht le tionscnaimh ábhartha eile ón Rialtas, 
lena n-áirítear Tionscadal Éireann 2040, an Plean 
Náisiúnta maidir le Téarnamh Eacnamaíochta, an 
Plean Gníomhaíochta maidir le Cúrsaí Aeráide, an 
Straitéis Agraibhia go 2030, agus ailíniú na hÉireann 
le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe.

Tá ról lárnach ag struchtúir Rialtais réigiúnacha 
agus áitiúla freisin maidir le bearta a sholáthar 
ar leibhéal áitiúil, lena n-áirítear na Straitéisí 
Réigiúnacha Spásúla agus Eacnamaíocha, 
Pleananna Forbartha Contae, Pleananna 
Eacnamaíocha agus Pobail Áitiúla, agus Pleananna 
Gníomhaíochta Aeráide na nÚdarás Áitiúil.

Clár an Rialtais 
Leagtar béim láidir ar fhorbairt na tuaithe i gClár an 
Rialtais, Ár dTodhchaí le Chéile, ar an mbuntábhacht 
atá ag bailte, fiontair agus muintir na tuaithe a 
aithint do rath agus folláine na hÉireann.

Is é cuspóir an Rialtais forbairt inbhuanaithe 
na gceantar tuaithe a bhaint amach trí fhás 
geilleagrach áitiúil a spreagadh, meath na gceantar 
a stopadh, agus a chinntiú go bhfanann ceantair 
thuaithe na hÉireann beo bríomhar, ag freastal ar 
riachtanais na bpobal uile.

I measc na ngealltanas sa Chlár Rialtais a rachaidh 
chun leasa cheantair thuaithe na hÉireann tá 
forbairt lár na mbailte, seirbhísí iompair níos 
fearr chun pobail tuaithe a nascadh, tacaíocht 
do thionscnaimh turasóireachta faoin spéir, an 
Geilleagair Ciorclach a fhorbairt, Aistriú Cóir chuig 
sochaí atá neodrach ó thaobh na haeráide de, 
leathanbhanda a leathnú amach, an leas is mó is 
féidir a bhaint as acmhainn earnáil na mara, agus 
tacaíochtaí do theaghlaigh feirmeoireachta agus 
feirme.

Cumasóidh an beartas seo cur chuige 
comhordaithe ar fud an Rialtais chun na gealltanais 
seo a sholáthar do cheantair thuaithe na hÉireann.

Tionscadal Éireann 2040
Tacaíonn Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann 
freisin le cuspóirí Tionscadal Éireann 2040 lena 
n-áirítear:
(a) an Creat Náisiúnta Pleanála ina leagtar 

amach straitéis spásúil d’Éirinn chun freastal 
ar mhéadú daonra d’aon mhilliún duine a 
bhfuiltear ag súil leis faoin mbliain 2040, le 
600,000 duine breise ag obair; agus   

(b) an Plean Forbartha Náisiúnta, a sholáthróidh 
infheistíocht bhonneagair chun tacú leis an 
gCreat Náisiúnta Pleanála.

Is é ceann de na deich dTorthaí Straitéiseacha a 
bhfuil sé mar aidhm ag Tionscadal Éireann 2040 a 
bhaint amach ná Geilleagair agus Pobail Tuaithe 
Neartaithe.

Tacóidh Torthaí Straitéiseacha eile le pobail tuaithe 
freisin, amhail Inrochtaineacht Fheabhsaithe 
Réigiúnach, Geilleagar Láidir lena dtacaíonn an 
Fhiontraíocht, an Nuálaíocht agus Scileanna, 
Aistriú chuig Geilleagar atá Athléimneach 
agus Neodrach ó thaobh na hAeráide de, agus 
Taitneamhacht agus Oidhreacht Fheabhsaithe.

Léiríonn Straitéisí Spásúla agus Eacnamaíocha 
Réigiúnacha na dtrí Thionól Réigiúnacha 
(Réigiún an Tuaiscirt agus an Iarthair, Réigiún an 
Deiscirt, agus Réigiún an Oirthir agus Lár na Tíre) 
cuspóirí an Chreat Náisiúnta Pleanála ar leibhéal 
réigiúnach, agus tá siad mar bhonn treise faoi.

Comhréiteofar Pleananna Forbartha Contae 
agus Cathrach an Údaráis Áitiúil agus Pleananna 
Eacnamaíocha agus Pobail Áitiúla lena Straitéisí 
Spásúla agus Eacnamaíocha Réigiúnacha faoi 
seach, mar aon le Pleananna Fiontair Réigiúnacha 
na Roinne Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, lena 
chinntiú go ndéanfar fís chomhroinnte a chur i 
gcrích ón leibhéal náisiúnta agus réigiúnach go 
leibhéal áitiúil.

Caibidil 1    |    Comhthéacs Físe agus Beartais
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Athbhreithniú ar an Bplean Forbartha 
Náisiúnta
Mar thoradh ar athbhreithniú 2021 ar an bPlean 
Forbartha Náisiúnta, beifear ábalta ailíniú níos 
mó a dhéanamh ar infheistíocht leis an téarnamh 
eacnamaíoch tar éis COVID-19 agus le réimsí 
straitéiseacha tábhachtacha a bhfuil cur síos orthu 
sa Chlár Rialtais. Leagfaidh sé amach tosaíochtaí 
infheistíochta 10 mbliana chun cuspóirí straitéiseacha 
náisiúnta an Stáit a bhaint amach go dtí an bhliain 2030.

Is dóigh go leanfar ar aghaidh ag díriú sa Phlean 
Forbartha Náisiúnta leasaithe ar fheabhas a chur 
ar scaipeadh réigiúnach an bhonneagair, aghaidh a 
thabhairt ar bhearnaí a sainaithníodh le fada mar 
thosaíochtaí, amhail tithíocht, cosaintí tuile agus 
bonneagar uisce, agus bearta chun aghaidh a thabhairt 
ar ghníomhaíocht aeráide ar nós iompar inbhuanaithe.

Baineann na saincheisteanna seo ach go háirithe 
le ceantair thuaithe, agus is mór an tairbhe a 
bheidh ann do cheantair thuaithe nuair a dhéanfar 
ailíniú ar chuspóirí an Phlean Forbartha Náisiúnta 
athbhreithnithe agus Ár dTodhchaí le Chéile.

Infheistíocht I Gceantair Thuaithe na 
Héireann
Bhain Ceantair Thuaithe na hÉireann leas as 
infheistíocht gan choinne le blianta beaga anuas. 
Áiríodh leis an infheistíocht seo maoiniú d’athghiniúint 
bailte agus sráidbhailte, infheistíocht i gceantair 
bhánaithe, feabhsúcháin ar bhonneagar bóithre 
réigiúnacha agus áitiúla, seirbhísí iompair tuaithe 
leathnaithe, maoiniú do thionscadail turasóireachta, 
cultúir agus oidhreachta, agus bearta faoisimh tuile, i 
measc réimsí téamacha eile. 

2 An Ciste um Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe  - https://www.gov.ie/en/policy-information/c77144-rural-regeneration-and-development-
fund/

3 Is cuid de Chlár Infheistíochta Tuaithe DRCD an RRDF, agus áirítear ann chomh maith Scéim Athnuachana na mBailte agus Sráidbhailte, 
CLÁR, an Scéim um Bonneagar Caithimh Aimsire, an Scéim Feabhsaithe Áitiúil, LEADER, agus Scéim na Siúlóidí.

Tá an infheistíocht tar éis tacú le cruthú post, le 
rannpháirtíocht an phobail, agus le caighdeán saoil na 
ndaoine atá ina gcónaí i gceantair thuaithe a fheabhsú.  

Bhunaigh an Plean Forbartha Náisiúnta an Ciste um 
Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe2,3 le gealltanas €1 
billiún breise a sholáthar thar an tréimhse 2019 go 2027 
chun tacú le forbairt tuaithe.  

Tacaíonn an Ciste le tionscadail chomhordaithe, 
chomhoibríocha agus chomhtháite lena mbaineann 
Ranna Rialtais, gníomhaireachtaí Stáit, Údaráis 
Áitiúla, comhlachtaí poiblí eile, pobail agus, nuair is 
cuí, maoinitheoirí daonchairdiúla agus/nó an earnáil 
phríobháideach, chun athghiniúint ó bhonn a dhéanamh 
ar bhailte agus sráidbhailte le daonra faoi bhun 10,000, 
agus ceantair imeallacha.

Bainfidh ceantair thuaithe leas freisin as caiteachas 
eile ón bPlean Forbartha Náisiúnta, lena n-áirítear 
infheistíocht i nascacht leathanbhanda, talmhaíocht, 
bonneagar iompair, turasóireacht, fostaíocht, an 
Ghaeltacht agus na hoileáin.

Ailíniú le Forbairtí Idirnáisiúnta
Tá an beartas seo ag teacht leis an smaointeoireacht 
idirnáisiúnta reatha maidir le forbairt tuaithe ar leibhéal 
an Aontais Eorpaigh agus na hEagraíochta um Chomhar 
agus Fhorbairt Eacnamaíochta. 

Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann    |    Beartas Forbartha Tuaithe na hÉireann 2021- 2025
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Aithnítear éagsúlacht na gceantar tuaithe i gcreat 
Beartas Tuaithe 3.04 na hEagraíochta um Chomhar 
agus Fhorbairt Eacnamaíochta, chomh maith leis na 
naisc idir ceantair uirbeacha agus thuaithe, agus an 
ról tábhachtach atá ag réigiúin tuaithe maidir leis 
an rath agus folláine náisiúnta. Leagtar béim ann ar 
acmhainneacht na réigiún tuaithe mar áiteanna lán 
deiseanna. Cuirtear béim freisin ar a thábhachtaí atá 
sé go mbeadh réigiúin tuaithe lárnach i ndáil le leas 
a bhaint as deiseanna móra domhanda agus chun 
dúshláin an 21ú haois a chomhlíonadh. 

Aithnítear i mBeartas Tuaithe 3.0 go bhfuil réimse 
leathan réigiún tuaithe ann a bhfuil deiseanna agus 
dúshláin beartais ag gach ceann acu. Cuirtear béim ann 
ar an ngá atá le tacaíochtaí a sholáthar go comhtháite 
chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais agus ar chúinsí 
réigiún tuaithe éagsúla. Cuireann creat na hEagraíochta 
um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta béim 
freisin ar an ngá atá le feidhm a bhaint as raon 
ionstraimí beartais agus dul i gcomhairle le páirtithe 
leasmhara éagsúla chun folláine mhuintir na tuaithe a 
fheabhsú i ndáil le réimsí eacnamaíocha, sóisialta agus 
timpeallachta.

Ar leibhéal an Aontais Eorpaigh, tacaíonn Todhchaí 
Cheantair Thuaithe na hÉireann le Beart Glas na hEorpa 
agus an Colún Eorpach um Chearta Sóisialta a chur i 
gcrích.

Aithníonn an Coimisiún Eorpach an gá atá le hoibriú 
an Chomhbheartais Talmhaíochta a athchóiriú chun 
go mbeidh sé níos freagraí do dhúshláin reatha agus 
do dhúshláin a bheidh ann amach anseo amhail athrú 
aeráide nó athnuachan ó ghlúin go glúin, agus leanúint 
ar aghaidh ag tacú le feirmeoirí na hEorpa i ndáil le 
hearnáil talmhaíochta inbhuanaithe agus iomaíoch. 
Cinnteoidh an Comhbheartas Talmhaíochta nua, a 
thosóidh sa bhliain 2023, go ndéanfar freastal ar 
leith ar riachtanais na gceantar tuaithe i bpleananna 
straitéiseacha náisiúnta.

4  Beartas Tuaithe 3.0 (OECD)-https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Rural-3.0-Policy-Note.pdf

Tá an clár LEADER, a mhaoinítear tríd an 
gComhbheartas Talmhaíochta, bunaithe ar chur 
chuige áitiúil ‘ón mbun aníos’ agus aithníonn sé an 
éagsúlacht idir ceantair thuaithe agus an tábhacht a 
bhaineann le tionscadail a chur in oiriúint chun freastal 
ar riachtanais áitiúla. Forbrófar agus cuirfear tús le 
clár nua an Chomhbheartais Talmhaíochta agus clár 
nua LEADER d’Éirinn le linn blianta tosaigh Todhchaí 
Cheantair Thuaithe na hÉireann agus cuirfidh siad go mór 
le soláthar an bheartais seo.

Naisc le Spriocanna na Náisiún Aontaithe 
Maidir Lle Forbairt Inbhuanaithe (Sdganna)
Ghlac Éire cur chuige uile-Rialtais i leith na SDGanna, 
agus ghlac sí a céad Phlean Forfheidhmithe Náisiúnta 
SDG i mí an Mhárta 2018. Cuimsíonn an Plean 
Forfheidhmithe Náisiúnta SDG Fís 2030 uaillmhianach 
d’Éirinn chun na SDGanna a bhaint amach go hiomlán 
sa bhaile agus chun tacú lena gcur i bhfeidhm i ngach 
cearn den domhan.

Cé gur ar rialtais atá an phríomhfhreagracht na 
SDGanna a bhaint amach, ní ar rialtais amháin atá 
an fhreagracht. Baineann na SDGanna le gach 
duine, i ngach pobal, i ngach aon tír ar fud an 
domhain. Creideann an Rialtas go láidir go mbeidh 
comhpháirtíochtaí idir rialtais, eagraíochtaí na sochaí 
sibhialta, gnónna agus pobail riachtanach chun na 
SDGanna a bhaint amach.

Is éard atá i gceist le príomhthiomantas faoin bPlean 
Forfheidhmithe Náisiúnta SDG ná na SDGanna a 
phríomhshruthú thar bheartais náisiúnta, ionas go 
gcuirfear tiomantais na hÉireann faoi na SDGanna san 
áireamh nuair a dhéantar beartais earnála ábhartha a 
fhorbairt nó a athbhreithniú. Tá na gealltanais bheartais 
in Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann nasctha go 
díreach leis na SDGanna (féach Aguisín 1).
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Prionsabail is Bun Leis an Mbeartas Seo
Soláthrófar an beartas seo faoi threoir na bprionsabal seo a leanas. Beidh sé:

	 Dírithe ar dhaoine: Lárnacht na ndaoine a aithint, chun iad a chur ar a gcumas 
muinín a bheith acu as a gcumas féin dul chun cinn a shásóidh a gcearta agus a 
mianta a dhéanamh in éindí.  

	 Inbhuanaithe: Pobail tuaithe, geilleagair agus timpeallacht inbhuanaithe a chur 
chun cinn agus a fhorbairt agus a nascadh le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe.  

 Rannpháirteach agus Uilechuimsitheach: Rannpháirtíocht ghníomhach a fhorbairt, 
comhtháthú sóisialta a chothú i measc na bpobal uile agus tosaíocht a thabhairt do 
riachtanais na ndaoine sin atá fágtha chun deiridh go sóisialta nó go heacnamaíoch, 
lena n-áirítear aonrú tuaithe.

	 Comhtháite: A chinntiú go bhfuil leanúnachas ann maidir le straitéisí ar fud an 
rialtais náisiúnta agus áitiúil, chun comhlántacht cuspóirí agus gníomhartha a bhaint 
amach agus soláthar comhordaithe a chinntiú.

	 Forásach: Cur leis an dul chun cinn suntasach agus dearfach atá déanta go dtí seo, agus 
greim a choinneáil ar an tsolúbthacht atá ag teastáil chun leas a bhaint as deiseanna a 
thagann chun cinn.

	 Dlúthcheangal Tuaithe-Uirbeach: Ag aithint an dlúthcheangail fheidhmiúil idir ceantair 
uirbeacha agus thuaithe, agus na hidirghníomhaíochtaí eacnamaíocha agus sóisialta 
eatarthu. Agus é seo san áireamh, féachann an beartas le hathshamhlú a dhéanamh ar 
an tábhacht a bhaineann le ceantair thuaithe na hÉireann dár ngeilleagar, dár sochaí 
agus don fhorbairt náisiúnta. Aitheantas a thabhairt do lárnacht daoine, lena chur 
ar a gcumas cur lena gcumas agus muinín chun dul chun a bhaint amach in éineacht, 
bunaithe ar a gcearta agus n-uaillmhianta. 

Tá na prionsabail seo i gcomhréir le tiomantais an Stáit maidir le cearta an duine agus 
comhionannas a chur chun cinn in Éirinn.  

Tá dearadh agus cur i bhfeidhm an bheartais ag teacht le Dualgas Comhionannais agus 
Cearta an Duine san Earnáil Phoiblí.
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2
Caibidil 2 
Ceantair Thuaithe na hÉireann  
sa Lá atá Inniu Ann

5 Tuarascáil ón gCoimisiún um Fhorbairt Eacnamaíoch na gCeantar Tuaithe (CEDRA) - https://www.teagasc.ie/media/website/rural-
economy/CEDRA_Report.pdf

Éagsúlacht Idir Cheantair Thuaithe 
na Héireann A Aithint
Cé go n-úsáidtear an téarma “ceantair tuaithe na 
hÉireann” go forleathan, tá go leor dearcthaí éagsúla 
ann ar an méid atá i gceist le “ceantair tuaithe na 
hÉireann”. Is é fírinne an scéil nach ionann ceantair 
thuaithe agus tá difríocht idir gach baile, sráidbhaile 
agus paróiste maidir lena láidreachtaí, riachtanais agus 
féidearthachtaí ar leith. 

I dtuarascáil CEDRA5, a foilsíodh sa bhliain 2014, 
luadh go raibh go leor éagsúlachtaí ann maidir leis na 
saintréithe, dúshláin agus deiseanna atá i gceantair 
thuaithe ar fud na tíre, idir cheantair in aice le lárionaid 
uirbeacha móra agus cheantair fhorimeallacha, 
na hoileáin amach ón gcósta san áireamh. Tá 
tréithe, dúshláin agus deiseanna eile i gceist le 
ceantair Ghaeltachta mar gheall ar an gcomhthéacs 
sochtheangeolaíoch ar leith a bhaineann leo.  

Bíonn difríocht shuntasach i gceist sa dlús daonra 
i gceantair thuaithe. De réir Dhaonáireamh 2016, 
bunaithe ar shonraí Toghroinne, b’ionann an 
meándlús daonra i gceantair thuaithe (lonnaíochtaí 
ina raibh níos lú ná 1,500 duine sa chomhthéacs 
seo) in 2016 agus 27 duine in aghaidh an km2. Mar 
sin féin, tá níos mó ná 74 duine in aghaidh an km2 
i roinnt ceantair thuaithe agus níos lú ná 13 duine 
in aghaidh an km2 i gceantair eile. I gcomparáid leis 
sin, b’ionann an meándlús i gceantair uirbeacha agus 
2,008 duine in aghaidh an km2.    

In ainneoin na ndifríochtaí idir ceantair thuaithe 
éagsúla, is léir go bhfuil sciar suntasach de dhaonra, 
fórsa oibre agus gníomhaíocht gheilleagrach 
náisiúnta na hÉireann lonnaithe i gcodanna tuaithe 
na tíre. 
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Sa Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO), sainmhínítear 
ceantair “thuaithe” mar cheantair ina bhfuil daonra 
níos lú ná 1,500 duine, lena n-áirítear lonnaíochtaí 
beaga agus áitribh aonair faoin tuath. I dteannta a 
chéile, bhí na ceantair seo mar bhaile ag thart ar 37% 
(1.7 milliún duine) den daonra náisiúnta sa bhliain 
20166.

Mar sin féin, tá go leor bailte agus sráidbhailte ina 
bhfuil daonra níos mó ná 1,500 duine iontu atá 
ríthábhachtach maidir le pobail thuaithe inmharthana a 
chothú agus ina bhfuil idirspleáchas lena gcúlchríocha 
tuaithe i gceist. Agus aitheantas á thabhairt dó sin, 
chun críocha infheistíocht agus pleanáil a dhéanamh 
maidir le fás agus forbairt amach anseo, meastar i 
Tionscadal Éireann 2040 ceantair thuaithe a bheith ina 
lonnaíochtaí ina bhfuil daonra níos lú ná 10,000 duine 
atá lasmuigh de cheantar uirbeach cathrach. 

Chomh maith leis sin, tá ról tábhachtach ag go leor 
bailte ina bhfuil daonra níos mó ná 10,000 duine mar 
mhoil gheilleagracha bharrthábhachtacha do dhaoine i 
gceantair thuaithe. Cuirtear fostaíocht ar fáil iontu do 
dhaoine ó cheantair máguaird agus tacaítear le gnónna 
agus táirgeoirí na háite. 

D’fhonn acmhainn iomlán cheantair thuaithe na 
hÉireann a fhíorú, ní mór cur chuige solúbtha a 
bheith ann chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais 
ar bhealach fóinteach i gceantair thuaithe éagsúla. 
Mar chuid den fhreagra sin, féachtar le cur chuige a 
ghlacadh sa bheartas seo atá níos iomlánaíche agus 
áitbhunaithe ná mar a bhí i gceist roimhe seo maidir 
le forbairt na tuaithe, d’fhonn freagraí saincheaptha 
i leith riachtanais éagsúla ag an leibhéal áitiúil a 
chinntiú.

Déimeagrafaigh
Tháinig méadú 173,613 duine i ndaonra na hÉireann 
idir 2011 agus 2016, agus is ionann sin agus méadú 
3.8% le linn na tréimhse faoi chaibidil. Is i gceantair 
uirbeacha a tharla 80% den mhéadú seo sa daonra7.  

Tháinig méadú 34,714 duine go 1,776,084 duine sa 
daonra i gceantair thuaithe (ceantair ina bhfuil daonra 
níos lú ná 1,500 duine sa chás seo) idir 2011 agus 2016. 
Ba ionann é sin agus méadú 2%.  Mar sin féin, tháinig 
laghdú 1.2% san aoisghrúpa daoine 25 bliana d’aois 
nó níos óige i gceantair thuaithe le linn na tréimhse 
céanna i gcomparáid le méadú 1.5% go náisiúnta don 
chohórt aoise sin. 

Tá daonra na hÉireann ina dhaonra atá ag dul in aois 
agus tháinig méadú i líon na ndaoine atá os cionn 65 
bliana d’aois i gceantair uirbeacha agus i gceantair 
thuaithe araon idir 2011 agus 2016.   

6 B’ionann daonra comhiomlán lonnaíochtaí daonra ina raibh níos lú ná 1,500 duine agus 1,776,084 sa bhliain 2016. Daonáireamh 2016 
(CSO) - https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-cp2tc/cp2pdm/

7 Daonáireamh 2016 (CSO) - https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-cp2tc/cp2pdm/pd/

Cé gurbh ionann an cohórt aoise seo agus 12% den 
daonra i gceantair uirbeacha in 2016, b’ionann an 
cohórt sin agus 15% den daonra i gceantair thuaithe.  

Bhí an mheánphróifíl aoise ab airde le fáil i gceantair 
sháriarghúlta agus é ag 41.2 bliana d’aois i gcomparáid 
leis an meánaois 37.3 mbliana go náisiúnta.

Ar an iomlán, léirítear treocht i dtreo daonra tuaithe 
ina bhfuil ráta fáis níos moille agus próifíl aoise níos 
airde ná an meán náisiúnta i nDaonáireamh 2016. 
Mar sin féin, léirítear i sonraí níos mionsonraithe ón 
Daonáireamh freisin go bhfuil éagsúlacht leathan 
gheografach i gceist maidir le hathrú daonra, agus 
fás daonra le feiceáil i roinnt ceantair thuaithe agus 
laghdú daonra le feiceáil i gceantair thuaithe eile. Bhí 
Toghranna inar taifeadadh fás sa daonra gar do bhailte 
agus cathracha móra agus chonacthas laghdú daonra 
go coitianta i dToghranna a bhí i bhfad ó na hionaid sin 
nó a bhí doshroichte. 

Saintréithe na Gceantar Tuaithe
I mí na Nollag 2019, d’fhoilsigh an CSO tuarascáil, 
Saol Uirbeach agus Saol Tuaithe in Éirinn 2019, ina 
dtugtar léargas fónta ar na saintréithe sóisialta agus 
geilleagracha a bhaineann le cineálacha éagsúla de 
cheantair uirbeacha agus thuaithe. Sa tuarascáil seo, 
rinne an CSO cur síos ar thrí chatagóir de cheantair 
thuaithe (lonnaíochtaí/ceantair a bhfuil níos lú 
ná 1,500 duine iontu), bunaithe ar a spleáchas ar 
cheantair uirbeacha. Is iad na trí chatagóir thuaithe:
	 Ceantair thuaithe faoi thionchar láidir uirbeach

	 Ceantair thuaithe faoi thionchar measartha 
uirbeach

	 Ceantair thuaithe imeallacha/iargúlta.

Cé go bhfuil Ceantair Thuaithe/Iargúlta le feiceáil ar 
fud na tíre, is ar feadh chósta an Atlantaigh agus i 
réigiún na Teorann atá siad den chuid is mó (féach 
Fíor 1).

Léirítear i gcuid de na príomhthorthaí ón tuarascáil 
CSO a leochailí agus atá Ceantair Thuaithe Imeallacha/
Iargúlta. Mar shampla:
	 Laghdaigh an daonra i gCeantair Thuaithe 

Imeallacha/Iargúlta de bheagán (0.6% nó 2,400 
duine) idir 2011 agus 2016, ach tháinig méadú sa 
daonra i ngach catagóir uirbeach agus tuaithe eile 
le linn na tréimhse céanna.
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	 Bhí meánaois an daonra i gCeantair Thuaithe 
Imeallacha/Iargúlta níos airde ná aon cheantar 
eile ag 41.2 bliana. Bhí an cóimheas aoise is 
cleithiúnais ab airde i gceist sna ceantair sin 
freisin.

	 Bhí an ioncam teaghlaigh i gCeantair Thuaithe 
Imeallacha/Iargúlta 34% níos ísle ná i 
gcathracha. 

	 Chomh maith leis sin, bhí an ráta is airde maidir 
le “riosca na bochtaineachta” i gceist sna 
ceantair sin.

	 Bhí ráta rannpháirtíochta an fhórsa oibre ar an 
ráta ab ísle i gceantair Thuaithe Imeallacha/
Iargúlta agus é ag  54.9%. Tá sé sin thart ar 
dheich bpointe céatadáin taobh thíos de 
chathracha nó Ceantair Thuaithe atá faoi 
thionchar mór uirbeach.

	 Tá an t-achar nach mór a thaisteal chun teacht 
ar sheirbhísí laethúla ar nós ollmhargaí, bainc, 
oifigí poist agus stáisiúin garda roinnt mhaith 
níos airde i gcás ceantair thuaithe ná ceantair 
uirbeacha den chuid is mó, agus bíonn ar 
dhaoine i gCeantair Thuaithe Imeallacha/
Iargúlta an t-achar is faide a thaisteal.

	 Sa bhliain 2016, ní raibh teacht ar an idirlíon 
ag 30% de theaghlaigh i gCeantair Thuaithe 
Imeallacha/Iargúlta.

	 Sa bhliain 2016, ba i measc daoine a bhí ag cur 
fúthu i gceantair Thuaithe Imeallacha/Iargúlta 
a bhí an sciar ba lú daoine a raibh céim Tríú 
Leibhéal nó níos airde acu (ach d’fhéadfadh 
sé sin bheith ina léiriú gur aistrigh daoine ó 
cheantair dá leithéid a raibh cáilíochtaí Tríú 
Leibhéal acu chuig áit eile in Éirinn nó thar lear).

Fíor 1: Ceantair Uirbeacha agus Thuaithe in Éirinn, 2016  

Caibidil 2    |    Ceantair Thuaithe na hÉireann sa Lá atá Inniu Ann

1. Cathracha
2. Bailte Satailíte Uirbeacha
3. Bailte Uirbeacha Neamhspleácha
4. Ceantair thuaite a bhfuil tionchar mór uirbeach orthu
5. Ceantair thuaithe a bhfuil tionchar measartha uirbeach orthu
6. Ceantair atá go mór faoin tuath/atá thar a bheith iargúlta

Foinse: CSO Ireland
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Maidir le torthaí suntasacha eile sa tuarascáil, ó 
thaobh beartais tuaithe de, bhí sreabhadh ioncaim 
ó earnáil tionsclaíochta eile ag duine amháin as 
gach ceathrar feirmeoirí i gceantair thuaithe; bhí 
praghsanna airmheánacha réadmhaoine cónaithe 
beagnach trí oiread níos lú i gCeantair Thuaithe 
Imeallacha/Iargúlta ná praghsanna i gcathracha; 
murab ionann is an tuairim choitianta, ní raibh an 
ráta dífhostaíochta ab airde le feiceáil i gceantair 
thuaithe –is i mBailte Uirbeacha Neamhspleácha a 
bhí an ráta ab airde le feiceáil; agus is sa bhaile den 
chuid is mó a d’oibrigh duine as gach deichniúr i 
gCeantair Thuaithe Imeallacha/Iargúlta.

Saintréithe nach dtomhaistear go turgnamhach i 
dtuarascáil CSO ach a tháinig chun solais go láidir 
trí dhul i gcomhairle le páirtithe leasmhara tuaithe 
ná dearcadh a bheith ann go bhfuil caighdeán na 
beatha níos fearr agus go bhfuil an-mhuintearas i 
gceist i gcás mhuintir na tuaithe.     

Daoine Óga i Gceantair Thuaithe na 
Héireann  
Sa bhliain 2016, is i gceantar tuaithe a mhair níos mó 
ná trian amháin de gach duine in Éirinn faoi bhun 25 
bliana d’aois.   

Trí na comhairliúcháin atá mar bhonn agus mar thaca 
ag an mbeartas seo (féach Aguisín 2), tugtar le fios 
go bhfuil cuid de na fadhbanna a mbíonn tionchar 
acu ar dhaoine atá ina gcónaí i gceantair thuaithe 
ina bhfadhbanna níos suntasaí i gcás daoine óga. 
Mar shampla, tá sé an-tábhachtach ag daoine óga 
go mbeadh teacht acu ar sheirbhísí iompair phoiblí 
atá cuimsitheach agus iontaofa ionas nach gcuirfí 
isteach ar a neamhspleáchas trí bheith ag brath ar a 
dteaghlach nó cairde chun aistriú ó áit go háit.   

D’fhéadfadh sé bheith níos deacra ag daoine óga 
i gceantair thuaithe teacht ar sheirbhísí ar nós 
tacaíochtaí meabhairshláinte agus andúile toisc gur 
minic a chuirtear na seirbhísí seo ar fáil i gcathracha 
agus ionaid uirbeacha mhóra eile. 

Is minic a bhíonn saoráidí do dhaoine óga i bpobail 
thuaithe cineálach ó thaobh soláthair aoise de (ina 
gclúdaítear 5-18 mbliana d’aois), agus ní chuirtear 
catagóirí saoráidí  aoisoiriúnacha san áireamh a 
dhóthain, i.e. áiseanna saincheaptha ar leith don 
aoisghrúpa níos óige, do dhéagóirí óga agus don 
ghrúpa déagóirí níos sine. Trí chomhairliúcháin le 
páirtithe leasmhara, tugadh ar aird freisin gur minic 
a bhíonn easpa éagsúlachta sna gníomhaíochtaí atá 
ar fáil do dhaoine óga i gceantair thuaithe lasmuigh 
de spóirt.  

Mar gheall ar an 
bhfadhb leanúnach 
maidir le daoine óga 
a bheith ag bogadh 
ó cheantair thuaithe 
gan filleadh arís chun 
maireachtáil iontu, tá 
easpa tallainne agus 
fiontraithe i bpobail 
thuaithe a d’fhéadfadh 
a bheith ann

Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann    |    Beartas Forbartha Tuaithe na hÉireann 2021- 2025
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Mar gheall ar an bhfadhb leanúnach maidir le 
daoine óga a bheith ag bogadh ó cheantair thuaithe 
gan filleadh arís chun maireachtáil iontu, tá easpa 
tallainne agus fiontraithe i bpobail thuaithe a 
d’fhéadfadh a bheith ann. Ceiltear ceantair thuaithe 
ar chohórt a d’fheadfadh a bheith ina rannpháirtithe 
barrthábhachtacha sa tsochaí, ina bpobal féin agus i 
ngeilleagar na háite.     

Is é ceann de na bealaí is fearr daoine óga a 
choimeád i gceantair thuaithe agus céimithe a 
mhealladh ar ais chuig tuath na hÉireann  ná poist 
ardchaighdeáin a chruthú ar fud na réigiún ina bhfuil 
deiseanna gairme agus bealaí chun dul chun cinn a 
dhéanamh.

Mar gheall ar an méadú i saoráidí cianoibre ar 
cuireadh dlús leis trí thionchar COVID-19, léiríodh 
gur féidir le go leor daoine óga tabhairt faoi ghairm 
agus leanúint ag maireachtáil ina gceantar féin beag 
beann ar an áit ina bhfuil a bhfostóir lonnaithe. 

Tríd an mbeartas seo, leagtar béim faoi leith ar 
thacaíocht a thabhairt do dhaoine óga i gceantair 
thuaithe d’fhonn rannpháirtíocht ghníomhach uathu 
a spreagadh i ndáil le saincheisteanna a mbíonn 
tionchar acu ar a saol laethúil, a n-acmhainní 
ceannasaíochta a fhorbairt agus ionchur leanúnach 
a chur ar fáil maidir le tionscnaimh agus beartais do 
cheantair thuaithe na hÉireann a fhorbairt amach 
anseo. 

Chomh maith leis sin, aithnítear sa bheartas 
riachtanais daoine aosta agus an luach atá le 
tionscnaimh idirghlúine laistigh de phobail thuaithe 
chun tacú le heolas, scileanna agus oidhreacht a 
aistriú idir an dá aoisghrúpa, mar aon le deis a chur 
fáil do dhaoine óga tacú le haoisghrúpaí níos sine 
teacht isteach ar theicneolaíochtaí digiteacha.

Fostaíocht 
I gceantair thuaithe, tacaítear le meascán gnónna 
de mhéideanna éagsúla a fheidhmíonn i réimse 
leathan earnálacha ó ghníomhaíochtaí traidisiúnta 
ar nós talmhaíocht, foraoiseacht, miondíol 
agus turasóireacht go dtí tionscail níos nua-
aimseartha ar nós seirbhísí airgeadais agus tionscail 
chruthaitheacha. 

I sonraí Dhaonáireamh 2016, léirítear an tábhacht 
atá leis na hearnálacha seirbhísí poiblí, oideachais 
agus sláinte maidir le fostaíocht do dhaoine atá ag 
maireachtáil i gceantair thuaithe. In éineacht, bhí na 
hearnálacha ina siocair le níos mó ná 33% d’ioncam 
tuillte i gceantair Thuaithe Imeallacha/Iargúlta.  

Tháinig méadú idir 2.4% agus 5% sna trí chineál 
ceantar tuaithe atá rangaithe ag an CSO idir R1 
2018 agus R1 20198.  

8 Saol Uirbeach agus Saol Tuaithe in Éirinn, 2019 (CSO) - https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-urli/
urbanandrurallifeinireland2019/

Mar sin féin, mar gheall ar chur isteach ar 
ghníomhaíocht gheilleagrach mar thoradh ar 
COVID-19, tháinig laghdú i bhfostaíocht  ar fud 
an fhórsa oibre náisiúnta ó thús na bliana 2020 
ar aghaidh, agus cuireadh isteach go mór ar na 
hearnálacha Turasóireachta, Fáilteachais, Ealaíon 
agus Cultúir a bhfuil tábhacht ar leith ag baint leo 
do go leor geilleagracha tuaithe.    

Dúshláin agus Deiseanna Amach Anseo  
Tá na dúshláin ar dócha a bheidh roimh cheantair 
thuaithe na hÉireann sna blianta atá amach 
romhainn comhsheasmhach le pátrúin atá ag imirt 
tionchair ar cheantair thuaithe ar fud an domhain.  
I mbeartas Rural 3.0 an OECD, aithnítear go bhfuil 
treochtaí ar nós na héifeachtaí a bhaineann le 
daonra atá ag dul in aois, uirbiú, geilleagair nua atá 
ag teacht chun cinn, athrú aeráide agus brú ar an 
gcomhshaol, domhandú níos treise agus dul chun 
cinn sa teicneolaíocht ina gcúis le hathrú i gceantair 
thuaithe.

Lena chinntiú go leanfaidh geilleagair agus pobail 
thuaithe d’fhorbairt a dhéanamh agus a n-acmhainn 
a bhaint amach, ní mór acmhainneacht a fhorbairt 
chun dul i ngleic le dúshláin intíre agus idirnáisiúnta 
a thiocfaidh chun cinn sna blianta atá amach 
romhainn. An chéad cheann acu sin is ea gníomhú i 
leith thionchar na paindéime COVID-19 a phléitear 
ar fud an bheartais seo.

D'fhéadfaí an méid a leanas a áireamh le cúinsí eile 
a mbeidh tionchar acu ar cheantair thuaithe na 
hÉireann sna blianta atá le teacht:
	 Treochtaí déimeagrafacha leanúnacha, ina 

mbeidh daonraí ag dul in aois agus cóimheasa 
aoise is cleithiúnais arda i gceist go háirithe i 
gceantair thuaithe iargúlta; beidh impleachtaí 
aige sin maidir le seirbhísí áitiúla a chur ar fáil do 
dhaoine aosta agus fadhbanna comharbais do 
theaghlaigh feirme;

	 na himpleachtaí a bhaineann le hathrú aeráide 
agus Éire ag féachaint le réimse bearta a chur 
i bhfeidhm chun aistriú chuig geilleagar agus 
sochaí atá neodrach ó thaobh na haeráide de;  

	 athruithe a bheith ag teacht ar an obair a 
dhéanann gnónna agus fostaithe – lena 
n-áirítear mar thoradh ar theicneolaíochtaí nua, 
uathoibriú agus cianobair; 

	 drochiarmhairt mar gheall ar an mBreatimeacht, 
ós rud é go raibh go leor gnónna i gceantair 
thuaithe páirteach sna hearnálacha is leochailí 
ó thaobh cur isteach mar thoradh ar imeacht na 
RA ón AE.
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Ar na dúshláin thábhachtacha eile a d’aithin 
páirtithe leasmhara tuaithe agus an beartas seo 
á fhorbairt, áirítear teacht a bheith ar sheirbhísí 
poiblí agus iompair, bonneagar a fhorbairt, 
nascacht leathanbhanda, saoráidí pobail chuí 
agus leordhóthanacha a bheith ar fáil do gach 
aoisghrúpa, agus todhchaí na feirmeoireachta 
(féach Aguisín 2).

Dúshláin atá sna cúinsí sin, ach d’fhéadfaí 
deiseanna a chur ar fáil do cheantair thuaithe freisin 
dá gcuirfí bearta cuí i bhfeidhm chun gnónna agus 
pobail a ullmhú ina leith.

Ar roinnt de na deiseanna a aithníodh sa phróiseas 
rannpháirtíochta le páirtithe leasmhara, áirítear 
acmhainn an Rialtais maidir le cur chuige níos 
comhtháite i leith forbairt na tuaithe, tacaíocht a 
thabhairt do phobail cumas a fhorbairt, deiseanna 
fostaíochta a mhéadú i gceantair thuaithe, 
sráidbhailte agus bailte tuaithe a athbheochan agus 
nascacht dhigiteach agus teicneolaíochtaí atá ag 
teacht chun cinn a bharrfheabhsú.    

Tríd an mbeartas seo, féachtar le dul i ngleic leis na 
dúshláin agus cuidiú le pobail tuaithe na deiseanna 
atá acu a fhíorú trí shraith beart beartais a bhainfear 
amach de réir a chéile i gcaitheamh na chéad chúig 
bliana eile.

9 Anailís Eacnamaíoch Réigiúnach COVID-19 (Tionóil Réigiúnacha) -  https://www.southernassembly.ie/uploads/general-files/
CV19-Regional-Economic-Analysis.pdf

Tionchar Covid-19 ar Cheantair Thuaithe  
Imríodh tionchar nach beag ar gheilleagair 
dhomhanda agus náisiúnta mar thoradh ar an 
bpaindéim COVID-19. Tá leochaileacht áirithe ag 
baint le geilleagracha tuaithe maidir le géarchora 
chun donais geilleagracha toisc nach bhfuil an 
bonn eacnamaíoch chomh hilghnéitheach le 
ceantair mhóra uirbeacha, go bhfuil an leibhéal 
ioncaim níos ísle i gcoitinne agus  go mbraitear ar 
mhicreaghnóthais agus gnónna beaga atá ina gcuid 
thábhachtach de gheilleagair thuaithe.  

Mar thoradh ar obair a chuir na trí Thionól 
Réigiúnacha in Éirinn i gcrích sa bhliain 2020 maidir 
le tionchar COVID-19, cinneadh gurb é is dóichí 
go mbeadh contaetha le cósta agus contaetha 
tuaithe níos mó i mbaol maidir le cur isteach ar 
an ngeilleagar mar thoradh ar COVID-19 toisc go 
bhfuiltear ag brath níos mó ar fhiontair ina bhfuil 
idirghníomhú le daoine riachtanach nó fiontair nach 
féidir feidhmiú ó chian9.  

Ba iad na hearnálacha ar nós na hearnálacha Lóistín 
agus Bia (na hearnálacha Turasóireachta agus 
Fáilteachais go bunúsach), Ealaíon & Siamsaíochta 
agus Seirbhísí Pearsanta, a mbíonn go leor bailte, 
sráidbhailte agus pobail thuaithe ag brath orthu, 
ba mhó ar cuireadh isteach orthu mar gheall ar 
COVID-19 agus is dócha go dtógfaidh sé an t-achar 
is faide ar na hearnálacha sin téarnamh. Chomh 
maith leis sin, tá cuid de na hearnálacha sin i measc 
na n-earnálacha is mó i mbaol maidir le tionchar an 
Bhreatimeachta.  

Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann    |    Beartas Forbartha Tuaithe na hÉireann 2021- 2025

https://www.southernassembly.ie/uploads/general-files/CV19-Regional-Economic-Analysis.pdf
https://www.southernassembly.ie/uploads/general-files/CV19-Regional-Economic-Analysis.pdf


29

Tionchair shóisialta  
Cé is moite den tionchar a imríodh ar ghnónna agus 
ar fhostaíocht, bhí tionchar sóisialta COVID-19, a 
raibh scaradh sóisialta agus idirghníomhú pearsanta 
laghdaithe i gceist leis, ina thionchar nach bhfacthas 
riamh cheana. Tá go leor daoine ag brath scoite agus 
neamhchinnte mar thoradh air.

Tá na pátrúin lonnaíochta scaipthe agus an phróifíl 
dhéimeagrafach i gceantair thuaithe na hÉireann, 
ina bhfuil an phróifíl aoise níos airde ná in áiteanna 
uirbeacha, ina gcúis le leochaileacht shóisialta ag go 
leor daoine a mhaireann i gceantair thuaithe. Mar sin 
féin, mar gheall ar an bpaindéim, léiríodh an tábhacht 
a bhaineann le struchtúir phobail láidre a bheith i 
bhfeidhm, go háirithe i gceantair thuaithe ina bhfuil 
riachtanais tacaíochta daoine leochaileacha an-soiléir 
mar thoradh ar dhaoine a bheith scaipthe óna chéile.  

I dtuarascáil ón gComhairle Náisiúnta Eacnamaíoch 
agus Sóisialach maidir leis an tionscnamh Glao an 
Phobail10 chonacthas go raibh eagraíochtaí a bhí ag 
obair i gcomhar thar theorainneacha in ann daoine 
leochaileacha agus a gcuid riachtanas a aithint go 
héifeachtach agus réimse seirbhísí a chur ar fáil dóibh. 
Bhí ról an-tábhachtach ag an earnáil pobail agus 
dheonach san obair a bhí i gceist maidir le daoine 
leochaileacha a aithint agus tacaíocht a thabhairt dóibh.  

Ag Breathnú chun cinn
Sa tuarascáil ón OECD Impleachtaí Beartais d’Fhorbairt 
Tuaithe mar thoradh ar Ghéarchéim an Choróinvíris11 
tarraingítear aird ar dheiseanna a d’fhéadfadh a bheith 
ann mar thoradh ar COVID-19 chun athsmaoineamh 
a dhéanamh ar chuir chuige reatha i ndáil le 
saincheisteanna a bhfuil tionchar acu ar cheantair 
thuaithe agus straitéisí a fhorbairt chun tuairteanna 
geilleagracha amach anseo a shárú. 

Luaitear sa tuarascáil gur leabaíodh cianobair agus 
obair il-ionaid laistigh den fhórsa oibre mar gheall 
ar COVID-19 agus go bhfuil ceantair thuaithe níos 
tarraingtí do dhaoine agus comhlachtaí ar fud an OECD 
anois. Mar thoradh air sin, d’fhéadfadh deiseanna nua a 
bheith ann maidir le fás inbhuanaithe i réigiúin thuaithe. 
Chomh maith leis sin, d’fhéadfaí naisc idir ceantair 
thuaithe agus uirbeacha a mhéadú trí úsáid a bhaint as 
líonraí cianda scaipthe.

In Éirinn, tríd an fhreagra ar COVID-19, leagadh béim 
ar an tábhacht a bhaineann le nascacht dhigiteach chun 
gníomhaíocht gheilleagrach, shóisialta agus áineasa 
a choinneáil agus bhí sé ina léiriú ar na buntáistí a 
bhaineann le cianobair agus fleisc-am do go leor fostóirí 
agus fostaithe. Chomh maith leis sin, tríd an aistriú i 
dtreo na cianoibre, cuireadh le hastaíochtaí iompair a 
laghdú, cuireadh gnónna beaga áitiúla chun cinn ar fud 

10 Glao an Phobail: Ag Foghlaim don Todhchaí, féach http://files.nesc.ie/nesc_secretariat_papers/No_22_CommunityCall.pdf

11 Impleachtaí Beartais d’Fhorbairt Tuaithe mar thoradh ar Ghéarchéim an Choróinvíris (OECD) - http://www.oecd.org/coronavirus/policy-
responses/policy-implications-of-coronavirus-crisis-for-rural-development-6b9d189a/

na tíre, agus cuireadh deiseanna ar fáil do dhaoine óga 
gairm bheatha a fhorbairt agus iad ag maireachtáil ina 
bpobal féin i gcónaí. 

Chomh maith leis sin, mar gheall ar an ngéarchéim 
COVID-19 in Éirinn, tarraingíodh aird ar an tábhacht 
a bhaineann le daoine agus áiteanna faoin tuath a 
d’fhéadfadh ról lárnach a bheith acu maidir le téarnamh 
i ndiaidh COVID-1.  Tarraingíodh aird ar chuid mhór 
gnéithe dearfacha a bhaineann le maireachtáil faoin 
tuath, lena n-áirítear teacht a bheith ar tháirgí áitiúla 
ardchaighdeáin agus ar neart áiseanna lasmuigh trína 
gcuirtear le sláinte agus folláine. 

An Breatimeacht
Tá an Breatimeacht ina dhúshlán ar leith do ghnónna 
agus pobail i gceantair thuaithe na hÉireann. Léirítear 
i roinnt staidéar gur lasmuigh de na hionaid uirbeacha 
mhóra a bheidh na drochthionchair is measa a 
d’fheadfadh a bheith ar Éirinn mar thoradh ar an 
mBreatimeacht.

Bíonn ceantair thuaithe ag brath níos mó ar earnálacha 
agus fiontair atá leochaileach i dtaca le tionchar an 
Bhreatimeachta, go háirithe na hearnálacha Agraibhia 
agus Iascaigh, agus fiontair bheaga Éireannacha atá 
ina sciar suntasach de bhonn fiontraíochta tuaithe na 
hÉireann.

Tá tionchar an-suntasach á imirt ar phobail iascaigh cois 
cósta mar gheall ar an mBreatimeacht. Beidh costas 
an aistrithe cuótaí ó Éirinn ionann agus 15% den luach 
iomlán a chailleadh faoin mbliain 2026, agus beidh 60% 
den laghdú seo i gceist sa bhliain 2021.

Chuir an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara  Tascfhórsa 
ar bun ina bhfuil ionadaithe ón tionscal bia mara agus 
páirtithe leasmhara eile ag glacadh páirt chun moltaí 
a chur ar fáil maidir le bearta oiriúnacha chun an 
tacaíocht is fearr a thabhairt don earnáil iascaireachta 
agus do phobail cois cósta.

Cé go bhfuil dúshláin i gceist do cheantair thuaithe 
agus earnálacha áirithe den gheilleagar mar gheall ar 
an mBreatimeacht, d’fhéadfadh deiseanna a bheith 
ar fáil d’Éirinn freisin mar thoradh ar imeacht na RA 
as an AE. Áirítear leo sin an cumas chun infheistíocht 
dhíreach eachtrach bhreise a mhealladh go hÉirinn sa 
mheántréimhse, ionadú allmhairí, agus éagsúlú i margaí 
nua a bheith á dhéanamh ag gnónna na hÉireann a 
bhraith go traidisiúnta ar rochtain ar an RA. Trí nascacht 
dhigiteach níos fearr a bheith ann tríd an bPlean 
Náisiúnta Leathanbhanda, tacófar leis na deiseanna sin 
d’fhiontair atá lonnaithe faoin tuath.  

Tá réimse beart agus tacaíochtaí tugtha isteach ag an 
Rialtas chun acmhainneacht gheilleagar na hÉireann a 
neartú i gcomhthéacs imeacht na RA as an AE.   
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Caibidil 3
Ceangal Digiteach a Bharrfheabhsú 

Ár nUaillmhian

Is é ár n-uaillmhian ceangal digiteach 
a fheabhsú go mór do phobail agus 
d’fhiontair thuaithe trí leathanbhanda 
ardluais a chur ar fáil i ngach cuid den 
tír, comhionannas rochtana ar sheirbhísí 
digiteacha a chinntiú agus tacú le 
héagsúlú geilleagair tuaithe agus post 
trí theicneolaíochtaí digiteacha.
Is é ár n-aidhm an bhearna sa cheangal 
uirbeach-tuaithe a laghdú agus is mian 
linn cur ar chumas gnónna tuaithe, 
go háirithe fiontair bheaga agus 
micrifhiontair, trádáil ar líne agus a 
mbonn custaiméirí a leathnú dá réir. 

Déanfaimid infheistíocht mhór sa bhonneagar 
cianoibre chun deis a thabhairt do níos mó 
daoine maireachtáil i bpobail tuaithe agus a 
n-uaillmhianta gairme a bhaint amach. 

Cuirfimid an chianobair chun cinn sna 
hearnálacha poiblí agus príobháideacha agus 
cuirfimid feabhas ar scileanna digiteacha chun 
a chinntiú gur féidir le gach duine leas a bhaint 
as buntáistí sóisialta agus eacnamaíocha na 
dteicneolaíochtaí digiteacha.

3
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Comhthéacs
Chuirfeadh ceangal digiteach d’ardchaighdeán 
deis iontach ar fáil chun saol tuaithe na hÉireann a 
athnuachan. Thacódh sé le hinbhuanaitheacht na 
bpobal tuaithe trí chur ar chumas níos mó daoine 
leanúint ag maireachtáil agus ag obair in áiteanna 
tuaithe agus trí dhaoine eile a spreagadh chun 
athlonnú go ceantair thuaithe.

Tá paindéim COVID-19 tar éis béim a leagan ar 
thábhacht an cheangail dhigitigh ar mhaithe le 
tacú le go leor gnéithe dár saol laethúil. Le linn na 
géarchéime, chabhraigh ceangal digiteach le go leor 
daoine gan a bheith scoite amach go sóisialta; thug 
sé deis do mhic léinn leanúint lena gcuid oideachais 
trí fhoghlaim ar líne; agus léirigh sé gurbh fhéidir 
leis tacú le gníomhaíocht eacnamaíocha trí 
chianobair agus trí sheirbhísí a sheachadadh ar líne.  

Baineann ceangal digiteach leis an gcomhionannas 
a mhéid is a bhaineann sé le gnó agus 
teicneolaíocht. Le linn shaolré an bheartais seo, 
cuideoidh ceangal feabhsaithe agus nuálaíocht 
dhigiteach leis an bpobal níos mó seirbhísí 
teagmhála a bheith acu. Tacóidh sé le daoine 
scothaosta maireachtáil go neamhspleách sa 
phobal, ach le teacht ar níos mó tacaíochtaí agus 
seirbhísí trí theicneolaíochtaí ceangailte. Beidh 
caighdeán saoil níos fearr ag daoine atá ina gcónaí 
faoin tuath dá bharr, rud a thabharfaidh deis do 
dhaoine teacht ar fhaisnéis agus ar acmhainní ar 
líne lena n-áirítear seirbhísí ar líne amhail oideachas 
agus cúram sláinte oiriúnaithe.

Tá sé foghlamtha againn ón bhfreagra ar phaindéim 
COVID-19 go dtugann an chianobair obair 
inmharthana do go leor fostóirí agus fostaithe atá 
táirgiúil agus tairbheach don dá pháirtí.

Cuireadh borradh faoin trádáil do ghnónna áitiúla 
mar gheall ar an méid daoine atá ag obair ón mbaile 
agus go cianda ó theacht COVID-19, agus tá sé 
tar éis aird a tharraingt ar dheiseanna do bhailte 
agus do shráidbhailte tuaithe leas a bhaint as an 
mbealach nua oibre seo, lena n-áirítear trí shaoráidí 
a sholáthar don chianobair agus do sheirbhísí 
coimhdeacha. 

Léiríodh i suirbhé a rinne Ollscoil Náisiúnta na 
hÉireann, Gaillimh (OÉG) agus Coimisiún Forbartha 
an Iarthair (WDC) sa bhliain 202012 go raibh spéis 
ag 94% de os cionn 5,600 freagróir a bheith ag 
obair go cianda ar bhonn leanúnach cuid den am nó 
an t-am ar fad tar éis na géarchéime COVID-19. 

Beidh leathadh amach leathanbhanda ardluais 
tríd an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda (NBP) 
ina phríomh-chumasóir do chianobair faoin tuath 

12 Oibriú cianda le linn COVID-19: Tuarascáil Chéim II Shuirbhé Náisiúnta na hÉireann (Institiúid Whitaker) - http://whitakerinstitute.ie/
wp-content/uploads/2020/04/Remote-Working-National-Survey-Phase-II-Report-Oct-2020-Final.pdf

in Éirinn, agus beidh buntáistí breise ann trí am 
comaitéireachta laghdaithe, astaíochtaí iompair níos 
ísle, cothromaíocht oibre is saoil níos fearr agus 
caighdeán saoil fheabhsaithe.

Le leathadh amach an Phlean Náisiúnta 
Leathanbhanda, tiocfaidh athrú mór ar chúrsaí 
do ghnónna tuaithe, feirmeacha, scoileanna agus 
pobail de réir mar a dhéantar níos mó agus níos 
mó gnéithe dár n-idirghníomhaíochtaí a chur ar fáil 
trí theicneolaíochtaí digiteacha. Tacóidh rochtain 
fheabhsaithe ar cheangal digiteach le comhtháthú 
sóisialta agus comhionannas.

Leathadh Amach an Phlean Náisiúnta 
Leathanbhanda
Faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda, cuirfear seirbhísí 
leathanbhanda ardluais ar fáil do gach áitreabh in Éirinn 
trí mheascán d’infheistíocht tráchtála agus idirghabháil 
Stáit i limistéir nach dócha go ndéanfadh oibreoirí 
tráchtála aonair infheistíocht iontu. Tá na limistéir 
idirghabhála seo suite in áiteanna tuaithe go príomha.

Déanfar suas le €2.7 billiún de mhaoiniú an Státchiste 
a infheistiú sna limistéir idirghabhála chun líonra 
leathanbhanda ardluais a thabharfar slán sa todhchaí 
a sholáthar do bheagnach 600,000 áitreabh, lena 
n-áirítear foirgnimh nua. 

Is é an Plean Náisiúnta Leathanbhanda an tionscadal 
bonneagair is mó i gceantair thuaithe na hÉireann 
ó leictriú na tuaithe, a chuimsíonn 96% de thalún 
na hÉireann. Cuirfidh sé leathanbhanda ardluais ar 
fáil do 23% de dhaonra na hÉireann agus do 69% 
d’fheirmeacha na tíre.

Beidh tionchar ollmhór ag infhaighteacht seirbhísí 
leathanbhanda ardluais ar phobail tuaithe, fiú sna 
ceantair is iargúlta den tír. Cinnteoidh sé comhionannas 
rochtana ar sheirbhísí ar líne do dhaoine i gceantair 
thuaithe. Cruthóidh sé acmhainneacht le haghaidh 
comhtháthú sóisialta agus fás eacnamaíoch níos fearr 
agus ligfidh sé do dhaoine a ngairmeacha beatha a 
dhéanamh gan athlonnú, chomh maith leis an gcumas 
daoine agus gnónna nua a mhealladh chuig áiteanna 
tuaithe.

Tabharfaidh ceangal an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda 
deis do ghnónna, go háirithe fiontair bheaga agus 
mhicrifhiontair, trádáil i margaí níos leithne, agus a 
mbonn custaiméirí a leathnú go hidirnáisiúnta.

Beidh rochtain ag níos mó ná 90% d’áitribh sa Stát 
ar leathanbhanda ardluais thar shaolré Todhchaí 
Cheantair Thuaithe na hÉireann, ach déanfaidh an Rialtas 
iniúchadh ar conas dlús a chur faoin leathadh amach, 
chun nascacht a sheachadadh a luaithe is féidir ar fud 
cheantair thuaithe na hÉireann. 
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Soláthrófar rochtain tosaigh ar leathanbhanda do go 
leor de na pobail tuaithe is iargúlta trí thart ar 300 
Pointe Ceangailte Leathanbhanda pobalbhunaithe a 
leathadh amach. Soláthróidh na suíomhanna seo, atá 
inrochtana go poiblí, ceangal idirlín WIFI saor in aisce 
d’áiteanna iargúlta faoin tuath, lena n-áirítear go leor 
de na hoileáin amach ón gcósta, go dtí go ndéanfar 
an Plean Náisiúnta Leathanbhanda a leathadh 
amach go hiomlán sna ceantair sin. Samhlaítear 
go bhfeidhmeoidh go leor de na Pointí Ceangailte 
Leathanbhanda mar phointe lárnach chun seirbhísí 
digiteacha a sholáthar sa phobal go fadtéarmach.

Chomh maith leis an gceangal leathanbhanda a 
sholáthrófar tríd an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda, 
beidh gá le hinfheistíocht leanúnach chun a chinntiú 
go gcoinníonn bonneagar fón póca suas le treochtaí 
teicneolaíochta agus go n-uasmhéadaíonn sé 
deiseanna maidir le teicneolaíochtaí atá ag teacht 
chun cinn.

Leanfaidh an Tascfhórsa Fón Póca agus 
Leathanbhanda ag aimsiú réitigh ar easnaimh 
clúdach leathanbhanda agus fón póca agus ag 
scrúdú conas is féidir seirbhísí níos fearr a sholáthar 
do thomhaltóirí.

Infheistíocht I gCianobair
D’fhéadfadh an chianobair tionchar mór a bheith aici 
ar cheantair thuaithe na hÉireann.  

Le tacaíocht ó bhonneagar agus saoráidí cuí, is féidir 
leis an gcianobair níos mó daoine a spreagadh chun 
cónaí i gceantair thuaithe agus iad ag obair i bpoist 
ar ardchaighdeán, is cuma cá bhfuil a bhfostóir 
lonnaithe. Trí mhoil chianoibre a fhorbairt i lár na 
mbailte tuaithe, déanfar na bailte sin a athbheochan 
chomh maith. 

Chun tacú leis an aistriú ón ionad oibre seasta, beidh 
líonra náisiúnta spásanna cianoibre/spásanna oibre 
comhionaid agus moil fiontar ann, a bhfuil an cumas 
acu a bheith ina n-acmhainn thábhachtach chun tacú 
leis an bhforbairt eacnamaíoch náisiúnta.  

Cuirfidh siad ar chumas go leor daoine oibriú go 
háitiúil agus tabharfaidh siad an deis do chuideachtaí 
nua nó do chuideachtaí atá ag fás, lonnú i gceantair 
thuaithe, bíodh sin mar phríomhshuímh nó chun an 
dara láithreán a chur chun cinn. 

Cuirfidh an Rialtas an Straitéis Náisiúnta maidir 
le Cianobair13 i bhfeidhm, a bhfuil sé mar aidhm 
aici a chinntiú go mbeidh an chianobair ina gné 
bhuan i láthair oibre na hÉireann i mbealach ina 
n-uasmhéadófar tairbhí eacnamaíocha, sóisialta agus 
comhshaoil.   

13 Cianobair a Chumasú: An Straitéis Náisiúnta maidir le Cianobair (Rialtas na hÉireann) - https://enterprise.gov.ie/en/Publications/
Making-Remote-Work.html

Tabharfaidh an Straitéis, i measc nithe eile, treoir 
leanúnach cothrom le dáta maidir leis an gcianobair 
d’fhostóirí agus d’fhostaithe agus ardóidh sé 
feasacht maidir le bonneagar mol cianoibre atá in 
Éirinn cheana.

Faoin gClár Rialtais, tugtar údarás d’fhostóirí na 
hearnála poiblí, coláistí, agus comhlachtaí poiblí eile 
aistriú go 20% d’obair ón mbaile agus de chianobair 
ón mbliain 2021 i leith. Déanfar scrúdú ar an úsáid a 
d’fhéadfadh státseirbhísigh baint as spásanna oibre 
comhionaid, lena n-áirítear trí shealaíocht deisce a 
dhéanamh i spásanna oifige an Rialtais, ar bhonn 
píolótach. 

Déanfaidh an Grúpa Straitéise Cánach athbhreithniú 
ar na socruithe reatha cánach maidir leis an 
gcianobair i ndáil le fostaithe, agus fostóirí, agus 
déanfaidh siad fiúntais na bhfeabhsuithe breise a 
mheas lena mbreithniú i gcomhthéacs Bhuiséad 
2022.

Tá infheistíocht mhór déanta ag an Rialtas i 
Moil Chianoibre agus i spásanna fiontraíochta le 
roinnt blianta anuas, lena n-áirítear tríd an Roinn 
Forbartha Tuaithe agus Pobail, Fiontar Éireann 
agus Údarás na Gaeltachta, agus tá sé tiomanta 
leanúint ar aghaidh ag déanamh amhlaidh. 

Aithníonn an Ghníomhaireacht Forbartha Tionscail 
(Éire), ina Straitéis Infheistíochta Dírí Eachtraí 2021-
2024, an cumas a bhaineann leis an gcianobair mar 
chuid dá luach agus iad ag iarraidh infheistíocht 
a mhealladh go hÉirinn. Cuireann an chianobair 
deiseanna ar fáil chun poist a chruthú i láithreacha 
réigiúnacha, seachas iad a bheith lonnaithe in 
ionaid mhóra uirbeacha mar a bheadh roimhe seo. 
Rachaidh an ghníomhaireacht i dteagmháil le cliaint 
agus aimseoidh sí deiseanna chun an chianobair a 
chur chun cinn ar fud a mbonn cliant d’fhonn tacú le 
cruthú post réigiúnach.

Cé go bhfuil go leor moil faoi úinéireacht phoiblí, 
phríobháideach agus phobail á mbunú ar fud na tíre, 
is fearr a bhainfear amach na buntáistí a bhaineann le 
spásanna cianoibre agus spásanna oibre comhionaid 
má fhorbraítear na moil - atá ann nó atá beartaithe - 
ar bhealach comhtháite a chinnteoidh go lonnófar na 
saoráidí cearta sna háiteanna cearta chun freastal ar 
an éileamh agus chun an úsáid a uasmhéadú.  

Sa chomhthéacs seo, infheisteoidh an Rialtas go 
straitéiseach i moil chianoibre i gceantair thuaithe 
agus cruthóidh sé líonra náisiúnta comhtháite de 
shaoráidí oibre.  
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Cuirfidh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, 
mar Chathaoirleach ar Ghrúpa Maoirseachta an 
Líonra Náisiúnta Mol, agus Coimisiún Forbartha 
an Iarthair, obair i gcrích sa bhliain 2021 ar léargas 
cuimsitheach a fhorbairt agus a mhapáil de mhoil 
chianoibre ar fud na tíre, ag rangú na saoráidí 
éagsúla atá ar fáil. Cuideoidh sé seo le bonn eolais 
a chur faoi chinntí infheistíochta breise.

Ina theannta sin, bunófar líonra comhtháite 
náisiúnta de 400 mol cianobair mar thoradh 
ar an tionscnamh, le tacaíocht ó sheirbhísí 
cúloifige roinnte agus ó fhorbairt aip chun ligean 
d’oibrithe cianda agus soghluaiste spás a chur 
in áirithe in aon cheann de na moil sa líonra trí 
chóras áirithinte lárnach. Cuirfear go leor de na 
moil ar fáil freisin le haghaidh gníomhaíochtaí 
pobalbhunaithe.   

Tionscnaimh Dhigiteacha na nÚdarás 
Áitiúil 
De réir mar a bheidh an Plean Náisiúnta 
Leathanbhanda á leathadh amach, beidh Údaráis 
Áitiúla ar thús cadhnaíochta sa phróiseas. 
Cinnteoidh forbairt Straitéisí Áitiúla Digiteacha i 
ngach contae go mbeidh Údaráis Áitiúla in ann an 
úsáid is fearr a bhaint as leathanbhanda ardluais 
do na daoine agus na gnóthais atá lonnaithe ina 
gceantair riaracháin.

14 Clár Nuálaíochta Digití - https://www.gove/en/policy-information/d916d7-digital-initiatives-schemes/#digital-innovation-
programme

Bainfear úsáid níos fearr as teicneolaíochtaí 
digiteacha do ghnónna agus don phobal mar gheall 
ar Straitéisí Áitiúla Digiteacha i ngach ceantar 
Údaráis Áitiúil.

Trí chlár WiFi4EU an Choimisiúin Eorpaigh, arna 
chómhaoiniú ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus 
Pobail, tá Údaráis Áitiúla na hÉireann ag bunú 
seirbhísí WiFi poiblí saor in aisce in áiteanna 
poiblí, amhail cearnóga lár baile, páirceanna poiblí 
agus leabharlanna. Tá Údaráis Áitiúla ag tástáil 
teicneolaíochtaí nua agus bealaí nuálacha le 
teicneolaíocht atá ann cheana féin a úsáid, chun 
seirbhísí poiblí níos éifeachtaí a sholáthar trí Chlár 
Nuálaíochta Digití an Rialtais14. Tá sé léirithe ag 
tionscadail ar fud na tíre, ó shábháilteacht uisce 
go stair ó bhéal, tionscnaimh turasóireachta agus 
feirmeoireacht bheacht, go bhféadfadh nuálaíocht 
dhigiteach faoi stiúir an Údaráis Áitiúil oibriú chun 
leasa an phobail.

Oideachas Digiteach i Scoileanna
Le linn na paindéime COVID-19, tarraingíodh 
aird ar an tábhacht a bhaineann leis an nascacht 
chun cianfhoghlaim a éascú. Thabharfadh seirbhísí 
ardluais leathanbhanda deis do scoileanna tuaithe 
ranganna a shruthú beo nuair is gá agus leas a 
bhaint as uirlisí nuálacha oideachais, ag tabhairt 
rochtain dóibh ar acmhainní speisialaithe teagaisc 
agus ag cumasú rannpháirtíocht chomhionann trí 
chianfhoghlaim.
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Beidh seachadadh leathanbhanda cónaithe 
ardluais faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda 
mar bhonn faoi seo, rud a chumasóidh 
rannpháirtíocht sa bhaile. 

Faoin gClár Leathanbhanda le haghaidh Scoileanna 
de chuid na Roinne Oideachais, soláthraítear 
leibhéal éigin de cheangail leathanbhanda do 98% 
de bhunscoileanna, agus soláthraítear ceangal 
siméadrach ardluais 100 Mbp/s nó níos mó do 
gach iar-bhunscoil agus do roinnt scoileanna 
speisialta. 

Sa chás nach féidir leathanbhanda ardluais a 
sholáthar sa bhonneagar tráchtála atá ann cheana 
agus atá beartaithe, cuideoidh na seirbhísí 
atá le leathadh amach faoin bPlean Náisiúnta 
Leathanbhanda le dul i ngleic le saincheisteanna 
nascachta agus beidh siad go mór chun tairbhe 
bunscoileanna tuaithe. Ina measc seo tá 
comhoibriú agus rannpháirtíocht fheabhsaithe 
ar fud na hearnála scoile a éascú, é a chur ar 
chumas múinteoirí teicneolaíochtaí digiteacha 
a dhaingniú sa teagasc agus san fhoghlaim ina 
gcuid scoileanna, comhoibriú le scoileanna eile a 
éascú, lena n-áirítear ar na hoileáin, agus líonrú a 
fheabhsú ar fud na scoileanna.

Leanfaidh an Roinn Oideachais ag soláthar 
treorach maidir le húsáid teicneolaíochtaí 
digiteacha i scoileanna, lena n-áirítear trí chreataí 
náisiúnta mar an Creat Foghlama Digití, agus 
soláthróidh sí cláir um Fhorbairt Ghairmiúil 
Leanúnach do mhúinteoirí agus do cheannairí 
scoile.

Tá go leor forbairtí déanta freisin san oiliúint 
Bhreisoideachais agus Ardoideachais chun 
an acmhainn maidir le cuimsiú digiteach agus 
foghlaim chumaisc a fheabhsú ar mhaithe le 
oideachas agus oiliúint a dhéanamh chomh 
inrochtana agus is féidir do gach duine, lena 
n-áirítear muintir na bpobal tuaithe.

Scileanna Digiteacha do Chách 
Tá scileanna digiteacha chomh tábhachtach céanna 
le rochtain fhisiciúil ar bhonneagar leathanbhanda, 
le cur ar chumas daoine aonair agus pobail an 
oiread tairbhe agus is féidir a bhaint as ceangail 
leathanbhanda ardluais.  

15 SDGanna na Náisiún Aontaithe in Éirinn 2019 - Tuarascáil ar Tháscairí do Sprioc 4: Oideachas Ardchaighdeáin (CSO) - https://
www.cso.ie/en/statistics/unsustainabledevelopmentgoals/unsdgsgoal4-qualityeducation/

Tá athrú tagtha ar ár saol agus ár gcuid oibre 
mar gheall ar an idirlíon agus teicneolaíochtaí 
digiteacha, ach léiríonn figiúirí ón bPríomh-
Oifig Staidrimh15 nach mbaineann daoine sna 
haoischatagóirí níos sine an oiread céanna úsáid as 
na teicneolaíochtaí seo.  

Chuir Scéim Scileanna Digiteacha do Shaoránaigh 
na Roinne Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 
’ranganna bunúsacha scileanna digiteacha ar fáil 
do níos mó ná 57,000 duine sa tréimhse 2017 
go 2020 trí eagraíochtaí pobail, deonacha agus 
neamhbhrabúis.  

Tá tuilleadh oibre le déanamh fós sa réimse seo, 
ag díriú ach go háirithe ar scála, éifeachtacht agus 
comhordú na n-iarrachtaí. Breithneofar an bealach 
is fearr lena chinntiú go mbeidh na scileanna 
litearthachta digití ag daoine chun páirt a ghlacadh 
i sochaí dhigiteach i gcomhthéacs straitéis 
litearthachta, uimhearthachta agus litearthachta 
digití 10 mbliana an Rialtais atá le forbairt ag 
SOLAS.

Tá sé ríthábhachtach inniúlacht dhigiteach 
a fhorbairt laistigh den earnáil fiontar, go 
háirithe i measc fiontar Beag agus Meánmhéide 
agus micrifhiontar, maidir le hiomaíochas 
agus inbhuanaitheacht ghnó. Leanfaidh na 
gníomhaireachtaí fiontar agus na hOifigí Fiontair 
Áitiúla ag díriú air seo trí thionscnaimh amhail 
Scéim na nDearbhán Trádála Ar Líne, an Scéim 
Miondíola Ar Líne agus raon clár oiliúna gaolmhar 
do ghnónna incháilithe. 
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Gníomhartha Chun Ár nUaillmhian A Bhaint Amach 
Chun barr feabhais a chur ar cheangal digiteach i gceantair thuaithe, déanfaidh an Rialtas na bearta 
beartais seo a leanas a sheachadadh:

 Beart Beartais

1 Suas le €2.7 billiún a infheistiú i leathadh amach an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda 
agus iniúchadh ar conas dlús a chur faoin tionscnamh chun nascacht a sholáthar a 
luaithe is féidir i gceantair thuaithe.

2 An Straitéis Náisiúnta maidir le Cianobair a chur i bhfeidhm chun fostaithe a éascú agus 
iad ag obair ón mbaile, nó ó spásanna oibre comhionaid, a thacóidh le daoine oilte a 
choinneáil i gceantair thuaithe. 

3 Reachtaíocht a thabhairt isteach sa bhliain 2021 chun ceart a thabhairt d’fhostaithe 
an chianobair a iarraidh. 

4 Léargas cuimsitheach d’áiseanna cianoibre ar fud na tíre a mhapáil agus a fhoilsiú, 
chomh maith leis na saoráidí éagsúla atá ar fáil i ngach ceann, lena chinntiú go 
bhforbrófar moil sa todhchaí ar bhealach straitéiseach a fhreastalóidh ar an éileamh 
agus a uasmhéadóidh an úsáid i láithreacha lárnacha.

5 Líonra náisiúnta cuimsitheach agus comhtháite de 400 Mol Cianoibre a bhunú ar fud 
na tíre, le seirbhísí cúloifige roinnte agus ardán áirithinte lárnach d’úsáideoirí.

6 Infheistíocht shuntasach a dhéanamh in áiseanna cianoibre chun tacú le daoine 
oilte a choinneáil i bpobail tuaithe agus daoine oilte eile a mhealladh chuig ceantair 
thuaithe.

7 Tacaíocht airgeadais a sholáthar d’Údaráis Áitiúla chun maoine folmha i lár na mbailte 
a athúsáid mar Mhol Cianoibre.

8 Sonraí náisiúnta a fhorbairt ar a mhinice is atá an chianobair in úsáid, chun bonn 
fianaise a sholáthar do bheartas sa todhchaí. 

9 Bonn eolais tras-rannach lárnach a bhunú ar na costais agus na tairbhí a bhaineann 
leis an gcianobair a bheith in úsáid níos minice, chun tuiscint a fháil ar an tionchar 
atá aici ar réimsí amhail fostaíocht, iompar, astaíochtaí carbóin, leathanbhanda agus 
comhionannas. 

10 Údarás a thabhairt d’fhostóirí na hearnála poiblí, coláistí, agus comhlachtaí poiblí 
eile aistriú go 20% d’obair ón mbaile agus de chianobair sa bhliain 2021 i leith le 
méaduithe breise bliantúla le linn shaolré an bheartais seo. 

11 Obair chomhionaid nó sealaíocht deisce a thriail ar bhonn píolótach do státseirbhísigh 
i líon beag bailte i dtosach, chun tacú leis an gcuspóir aistriú go 20% d’obair ón mbaile 
nó de chianobair.

12 Cuirfidh Fiontar Éireann agus Údarás na Gaeltachta, tríd an nGníomhaireacht 
Forbartha Tionscail (Éire), an chianobair chun cinn agus déanfaidh siad é a chumasú ar 
fud a mbonn cliant d’fhonn tacú le cruthú post réigiúnach.

13 Athbhreithniú a dhéanamh, tríd an nGrúpa Straitéise Cánach, ar na socruithe reatha 
cánach maidir leis an gcianobair i ndáil le (i) fostaithe agus (ii) fostóirí, agus fiúntais na 
bhfeabhsuithe breise a mheas lena mbreithniú i gcomhthéacs Bhuiséad 2022.

14 Deontais a sholáthar do ghnónna miondíola i mbailte agus sráidbhailte tuaithe chun 
láithreacht ar líne a bhunú agus cur leis an trádáil traidisiúnta. 
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15 Straitéisí Digiteacha Áitiúla a fhorbairt i ngach ceantar Údaráis Áitiúil, chun an cumas 
a bhaineann le ceangal digiteach tuaithe feabhsaithe do ghnónna agus do phobail a 
uasmhéadú.

16 Soláthar ceangail idirlín gan sreang saor in aisce a mhéadú i gceantair thuaithe trí 
leathadh amach Pointí Ceangail Leathanbhanda agus tionscnaimh eile amhail líonraí 
WiFi poiblí WiFi4EU agus an Clár Nuálaíochta Digití. 

17 Athbhreithniú a dhéanamh ar bhonn leanúnach faoin gClár Leathanbhanda le 
haghaidh Scoileanna, ar infhaighteacht seirbhísí leathanbhanda, agus uasghrádú a 
dhéanamh ar cheangal leathanbhanda scoileanna, lena n-áirítear laistigh de limistéar 
idirghabhála an Stáit nuair is féidir.

18 Acmhainn na cianfhoghlama agus na foghlama cumaisc a mhéadú ionas go mbeidh 
teacht ag daoine óga ach go háirithe, i gceantair thuaithe, ar chúrsaí breisoideachais 
agus ardoideachais trí fhoghlaim ar líne agus iad ina gcónaí ina bpobail áitiúla.

19 Straitéis nua 10 mbliana um Litearthacht, Uimhearthacht agus Litearthacht 
Dhigiteach d’Aosaigh a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm ionas gur féidir le gach duine, 
beag beann ar aois, leas a bhaint as an nascacht agus na deiseanna a bhaineann le 
leathadh amach leathanbhanda ardluais.

20 Oibrithe a uasghrádú agus a athoiliúint in earnálacha ina bhfuil athruithe móra 
teicneolaíochta ag tarlú, ionas gur féidir leo dul in oiriúint do róil nua agus do bhealaí 
nua oibre.
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4

Caibidil 4
Tacú le Fostaíocht agus le Slite 
Beatha i gCeantair Thuaithe 

Ár nUaillmhian

Is é ár n-uaillmhian go mbeadh 
níos mó daoine ag obair faoin 
tuath in Éirinn, le rochtain 
ar dheiseanna fostaíochta ar 
ardchaighdeán agus ionchais 
gairme níos fearr.   

Is é an aidhm atá againn fostaíocht réigiúnach a 
mhéadú trí thimpeallacht a chruthú a thacaíonn 
le fiontraíocht agus fás fiontraíochta i gceantair 
thuaithe. 

Bainfimid é seo amach trí thacú le gnónna tuaithe 
éagsúlú agus fás. Déanfaimid infheistíocht i 
scileanna a fheabhsú, agus daoine cumasacha a 
fhorbairt, a choinneáil agus a mhealladh chun tacú 
le forbairt eacnamaíoch leanúnach i gceantair 
thuaithe.

Caibidil 4   |   Tacú le Fostaíocht agus le Slite Beatha i gCeantair Thuaithe 



38

Comhthéacs
Tacaíonn ceantair thuaithe le raon fiontar, ó 
mhicrifhiontair go cuideachtaí móra ilnáisiúnta. 
Fostaíonn na fiontair seo na céadta míle duine faoin 
tuath in Éirinn agus cuireann siad go mór lenár 
ngeilleagar náisiúnta.    

Braitheann an agraibhia agus an Turasóireacht, péire 
de na hearnálacha fiontraíochta dúchasacha is láidre 
atá againn, go mór ar an gcaipiteal nádúrtha agus 
ar acmhainní daonna i gceantair thuaithe.  Seachas 
earnálacha níos traidisiúnta, tacaíonn fiontair tuaithe 
le fostaíocht i raon éagsúil earnálacha mar Sheirbhísí 
Airgeadais, Medtech, teicneolaíocht talmhaíochta 
agus na Tionscail Chruthaitheacha.  Freastalaíonn siad 
ar raon leathan margaí, ó leibhéal áitiúil go leibhéal 
idirnáisiúnta.    
Cuidíonn fiontair áitiúla freisin le creatlach na bpobal 
tuaithe a chothabháil trí thacaíocht  a chur ar fáil 
d’imeachtaí pobail agus d’eagraíochtaí pobalbhunaithe, 
agus trí phoist a sholáthar. Is cuid ríthábhachtach 
de gheilleagair thuaithe iad Fiontair Bheaga agus 
Mheánmhéide, ag soláthar fostaíochta, ag cur leis an 
ngeilleagar áitiúil agus ag cur le beogacht na mbailte 
tuaithe. Ag an am céanna, tá geilleagair thuaithe go 
háirithe i mbaol cor chun donais eacnamaíoch mar 
gheall ar bhonn eacnamaíoch nach bhfuil chomh 
héagsúil, spleáchas láidir ar mhicrifhiontair agus ar 
fhiontair bheaga, agus leibhéil ioncaim níos ísle go 
ginearálta. 
Chuaigh paindéim COVID-19 go mór i bhfeidhm ar go 
leor gnónna tuaithe mar gheall ar an tionchar a bhí aige 
ar na hearnálacha ina bhfeidhmíonn siad.   
Tá na hearnálacha Turasóireachta agus Fáilteachais 
i measc na n-earnálacha is measa a raibh tionchar 
mór ag an víreas orthu.  D'ainneoin forbairtí maidir 
le vacsaínithe, is dóigh go leanfaidh na srianta a 
theastaíonn chun an víreas a chosc chomh maith le 
titim i gcuairteoirí thar lear ag dul i bhfeidhm ar na 
hearnálacha seo go ceann tamaill.  Sa Tuarascáil earnála 
ar na hearnálacha Turasóireachta agus Fáilteachais16, 
leagtar béim ar na tionchair a d’fhéadfadh a bheith 
ag COVID-19 ar na hearnálacha seo agus ar an 
timpeallacht athraithe ina n-oibreoidh na gnónna seo 
tar éis COVID.
Is príomhdhúshlán do ghnónna tuaithe i ngach earnáil 
é aisghabháil ó thionchar COVID-19, le tacaíochtaí 
Rialtais nuair is cuí, agus a gcuid táirgí agus seirbhísí a 
oiriúnú chun iompraíochtaí nua tomhaltóirí a léiriú agus 
leas a bhaint as deiseanna atá ag teacht chun cinn. 
Leanfaidh an Rialtas ag tacú leo siúd atá dífhostaithe, 
le fócas ar leith ar infheistiú i ndaoine agus a 
n-acmhainneacht, chun a chur ar a gcumas fostaíocht 
inbhuanaithe ar ardchaighdeán a fháil.

16 Fócas ar Thurasóireacht & Fáilteachas, Lúnasa 2020 (Rialtas na hÉireann) https://dbei.gov.ie/en/Publications/Publication-files/Focus-on-
Tourism-and-Hospitality-2020.pdf

17 Athshlánú a Chur Chun Cinn agus Fás Inbhuanaithe 2021-2024 (IDA Ireland) - https://www.idaireland.com/about-ida/driving-recovery-and-
sustainable-growth-2021-2024

Ag Cur le Fostaíocht Réigiúnach  
Soláthraíonn réigiúin láidre an bonn chun acmhainn 
eacnamaíoch agus poist na gceantar tuaithe a fheabhsú. 
Tá cuspóirí an Chreat Pleanála Náisiúnta mar bhonn 
agus taca leis na deiseanna seo chun fás réigiúnach 
níos láidre agus dáileadh níos cothroime post agus fás 
daonra a bhaint amach.

Le cúig bliana anuas, dhírigh Fiontraíocht Éireann 
(Enterprise Ireland) agus Gníomhaireacht Forbartha 
Tionscail na hÉireann (IDA Ireland) ar thacú le fás 
fiontar agus cruthú post ar fud na réigiún. Bhí 65% de 
na poist nua a chruthaigh cliaintchuideachtaí de chuid 
Fiontraíocht Éireann in 2020 lasmuigh de réigiún 
Bhaile Átha Cliath, agus tá 56% den fhostaíocht i 
gcliantchuideachtaí IDA Éireann lonnaithe sna réigiúin.  

De réir mar a aisghabháiltear ár ngeilleagar ó thionchar 
COVID-19, leanfaidh IDA Éireann agus Fiontraíocht 
Éireann le fás post a leabú sna réigiúin trí thógáil ar 
éachtaí le déanaí agus spriocanna uaillmhianacha a 
leagan síos do na blianta amach romhainn 

Ina straitéis, Athshlánú a Chur Chun Cinn agus Fás 
Inbhuanaithe 2021-202417 tá sé mar aidhm ag an IDA 
400 infheistíocht a bhuachan (leath dá sprioc náisiúnta 
iomlán) do réigiúin lasmuigh de Bhaile Átha Cliath 
sa tréimhse 2021-2024 agus tá spriocanna sonracha 
leagtha síos aige do gach réigiún.  Leathnóidh éifeacht 
iolraitheora na n-infheistíochtaí FDI seo níos faide 
ná na bailte ina bhfuil an infheistíocht lonnaithe agus 
tabharfaidh sí deiseanna fostaíochta agus slabhra 
soláthair do dhaoine agus do ghnónna i mbailte in aice 
láimhe agus i gceantair thuaithe.  Seachadfaidh IDA 
Éireann 19 Ardréitigh Tógála in áiteanna straitéiseacha 
réigiúnacha, ar aon dul leis an gCreat Pleanála 
Náisiúnta, le linn a straitéise ceithre bliana.

Aithníonn Fiontar Éireann go bhfuil sé ríthábhachtach 
cuideachtaí easpórtála láidre, nuálacha atá bunaithe 
go réigiúnach a bheith acu d’fhorbairt eacnamaíoch 
chothromaithe agus poist ardluacha a chothú agus a 
chruthú sa todhchaí. Tá Fiontraíocht Éireann ag díriú ar 
roinnt tosaíochtaí straitéiseacha lena n-áirítear forbairt 
réigiúnach fiontar agus bonneagar fiontar a neartú, le 
tacaíocht ó scéimeanna réigiúnacha fiontar mar an Ciste 
Réigiúnach Forbartha Fiontar agus an Ciste Forbartha 
Fiontar Teorann.

Leanfaidh an 31 Oifig Fiontair Áitiúil (LEOnna), atá 
lonnaithe i ngach limistéar de chuid an Údaráis Áitiúil, 
ag soláthar comhairle, faisnéise, agus, nuair is iomchuí, 
tacaíochtaí airgeadais, chun cabhrú le fiontraithe 
gnónna nua a bhunú nó gnónna a fhás. 

I gceantair na Gaeltachta, déanann Údarás na 
Gaeltachta obair na LEOnna, an IDA, agus Fiontraíocht 
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Éireann agus soláthraíonn sé tacaíochtaí d’fhorbairt 
fiontar thar raon earnálacha, lena n-áirítear 
Eolaíochtaí Beatha, TFC, Turasóireacht, Próiseáil Éisc 
agus dobharshaothrú, Fuinneamh Inathnuaite, Bia, 
Déantúsaíocht, agus na Tionscail Chruthaitheacha. 
Cruthaíodh 427 post lánaimseartha nua i 
gcliantchuideachtaí de chuid an Údaráis in 2020, agus 
mar thoradh air sin bhí 7,363 post lánaimseartha agus 
437 post páirtaimseartha i gcuideachtaí le tacaíocht 
ón Údarás ag deireadh 2020.

Tacaíonn Coimisiún Forbartha an Iarthair le 
micrifhiontair agus le SMEnna i réigiún an Iarthair18 
trí Chiste Infheistíochta an Iarthair agus tionscnaimh 
earnála.  Tá an WDI lárnach freisin i bhforbairt an 
líonra mol iargúlta náisiúnta, ag tógáil ar an tsamhail a 
bhunaigh an eagraíocht le taobh Chonair Eacnamaíoch 
an Atlantaigh, ó Chiarraí go Dún na nGall.    

Tacaíonn naoi bPlean Fiontair Réigiúnacha le fócas an 
Rialtais ar fhiontar réigiúnach agus ar fhás fostaíochta 
atá dírithe ar chruthú poist inbhuanaithe agus ar 
ardchaighdeán a spreagadh sna réigiúin agus cuidiú le 
gach réigiún a chumas eacnamaíoch a bhaint amach 
trí thionscnaimh chomhoibritheacha ‘ón mbun aníos’. 
Comhlánaíonn na Pleananna seo beartais agus cláir ar 
leibhéal náisiúnta agus Straitéisí Réigiúnacha Spásúla 
agus Eacnamaíocha na nÚdarás Áitiúil.  Athnuafar 
agus nuashonrófar na Pleananna Fiontair Réigiúnacha 
in 2021.  

Tá maoiniú mar an Ciste Réigiúnach Forbartha 
Fiontraíochta mar bhonn agus taca leis na Pleananna 
Fiontair Réigiúnacha19 agus an Ciste Braislithe 
Teicneolaíochta Réigiúnaí20. Tá ról lárnach le himirt ag 
an tsraith tacaíochtaí faoi chláir na Roinne Forbartha 
Tuaithe agus Pobail maidir le tacú le cruthú post i 
gceantair thuaithe.

Bunófar Beartas agus Creat Braislithe nua chun na 
naisc idir SMEnna, corparáidí ilnáisiúnta agus an 
earnáil tríú leibhéal sna réigiúin a neartú.

Geilleagar Cheantair Thuaithe na Héireann 
a Éagsúlú
Caithfidh geilleagair tuaithe éagsúlú chun cur lena 
n-athléimneacht agus chun tacú le fás marthanach 
daonra.  Chuir tosca seachtracha ar nós paindéim 
COVID-19 agus an Breatimeacht béim ar an ngá atá le 
gnónna a bheith solúbtha agus nuálach.

18 Tá sainchúram reachtúil ar an WDC tacú le forbairt eacnamaíoch agus shóisialta i gcontaetha Dhún na nGall, Shligigh, Liatroma,  
Ros Comáin, Mhaigh Eo, na Gaillimhe agus an Chláir.

19 An Ciste Réigiúnach Forbartha Fiontar 2017-2020 - https://www.enterprise-ireland.com/en/funding-supports/REDF/

20 Ciste Braisle Teicneolaíochta Réigiúnaí - https://www.enterprise-ireland.com/en/funding-supports/Regional-Technology-Cluster-
Fund/RTCF/

Tá beartas fiontraíochta agus cruthú post an Rialtais 
dírithe ar thacú le poist ar ardchaighdeán a bheidh 
athléimneach sa todhchaí.   

Trí thacú le níos mó poist agus poist níos fearr a 
chruthú ar fud na réigiún beidh rogha fostaíochta agus 
ionchais ghairme níos fearr ar fáil do dhaoine. Cuirfidh 
sé ar a gcumas leanúint ar aghaidh ag maireachtáil 
agus ag obair ina gceantar áitiúil agus spreagfaidh 
sé níos mó daoine athlonnú go ceantair thuaithe, nó 
filleadh orthu, ag tacú le straitéis fáis réigiúnach an 
Chreat Pleanála Náisiúnta. 

Beidh an talmhaíocht fós ag cur go mór le geilleagair 
na tuaithe agus beidh sí ina foinse ioncaim shuntasach 
agus fostaíocht dhíreach agus indíreach i gceantair 
thuaithe.  Mar sin féin, beidh ar an earnáil a bheith 
nuálach agus éagsúlú mar fhreagairt ar an aistriú go 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de.

Ina theannta sin, tugann Agrathurasóireacht deis do 
cheantair thuaithe a dtírdhreach, a stair agus a gcultúr 
a thaispeáint, agus do ghnónna tuaithe, feirmeoirí, 
táirgeoirí agus ceardaithe a gcuid táirgí agus seirbhísí a 
fhorbairt, agus tuilleadh nasc a chruthú leis an bpobal 
agus le cuairteoirí.

De réir mar a leanann nascacht dhigiteach agus 
deiseanna le haghaidh cianoibre ag fás, tá an 
fhéidearthacht ann go méadófar fostaíocht i 
gceantair thuaithe in earnálacha mar Agrai-teic, 
TFC, Seirbhísí Airgeadais, ilmheáin agus na Tionscail 
Chruthaitheacha. De réir mar a aistríonn Éire chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de, 
tá ceantair thuaithe i riocht maith freisin chun fás 
fostaíochta a fheiceáil i réimsí mar fhuinneamh 
in-athnuaite, an Bithgheilleagar agus an Geilleagar 
Ciorclach.

Tionchar an Cheangail Dhigitigh
Le ceangal digiteach fheabhsaithe trí fheidhmiú 
céimneach an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda cuirfear 
deiseanna gan fasach ar fáil chun geilleagair tuaithe a 
éagsúlú agus cuirfidh sé ar chumas gnónna i gceantair 
thuaithe seirbhísí nua a thairiscint agus margaí nua a 
bhaint amach sna blianta amach romhainn. Cuirfear 
deiseanna ar fáil freisin do bhealaí gairme nua d’oibrithe 
agus d’fhéadfadh sé cabhrú chun oibrithe ardoilte a 
choinneáil i bpobail tuaithe, chomh maith le daoine eile 
a mhealladh chun athlonnú go ceantair thuaithe. 

Tugann cianobair, cibé ón mbaile nó ó shaoráidí 
comhoibrithe é, deis freisin do dhaoine nach mbeadh 
in ann freastal ar shuíomhanna seasta san ionad oibre 
páirt níos mó a ghlacadh sa mhargadh saothair. 
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Tacóidh líon méadaitheach moil dhigiteacha agus 
fhiontair atá á mbunú in áiteanna tuaithe ar fud 
na tíre le cianobair agus comhoibriú. Meastar go 
mbeidh suas le 400 mol chianoibre mar chuid de 
líonra náisiúnta comhtháite ar fud na tíre, i gceantair 
thuaithe agus uirbeacha.

Ní hamháin go dtacóidh an líonra mol le cianobair, 
ach cruthóidh sé éiceachóras fiontraíochta chun 
gnónna nua-thionscanta a spreagadh agus chun 
rannpháirtíocht agus comhoibriú le fiontraithe eile a 
chothú.   

Is féidir leis an aistriú go dtí cianobair i saoráidí atá 
beartaithe i gceart dul chun leasa fostóirí, is cuma cá 
bhfuil siad lonnaithe, trí rochtain a thabhairt dóibh 
ar linn saothair ard-oideachais níos leithne, agus 
an cumas táirgiúlacht agus iomaíochas a mhéadú. 
Rachaidh an t-aistriú seo chun leasa daoine aonair 
agus pobail ar fud na tíre trí chothromaíocht oibre/
saoil agus cáilíocht beatha níos fearr a chur chun 
cinn, agus am timaistir agus costais iompair a laghdú.

Is féidir le moil chianoibre tacú le forbairt réigiúnach 
chothromaithe trí chorparáidí ilnáisiúnta a mhealladh 
chun lonnú in ionaid tuaithe agus réigiúnacha, go 
háirithe mar shuíomhanna “spás tuirlingthe” in Éirinn.  

Cuirfidh na gníomhaireachtaí forbartha fiontar, 
IDA Éireann, Fiontraíocht Éireann agus Údarás na 
Gaeltachta, feasacht agus úsáid na moil cianoibre 
agus na n-ionad fiontar atá ar fáil ar fud na tíre 
chun cinn chun tacú le cianobair agus gnónna 
nuathionscanta áitiúla a spreagadh. 

21 Plean Náisiúnta um Fhás SMEnna agus Fiontraíochta (Rialtas na hÉireann) - https://www.gov.ie/en/publication/e19ff-report-of-the-
sme-taskforce-national-sme-and-entrepreneurship-growth-plan/

Smenna agus Fiontair Shóisialta 
Cé go soláthraíonn cuideachtaí móra fostaíocht do 
go leor daoine ar fud na réigiún, déanann Fiontair 
Bheaga agus Mheánmhéide (SMEanna) suas níos mó 
ná 98% dár mbonn fiontar. Is cuid ríthábhachtach de 
gheilleagair na tuaithe iad, ag soláthar fostaíochta 
agus ag cur le beogacht na mbailte tuaithe. Chun 
tacú le forbairt na ngnónna seo sa todhchaí 
breithneoidh an Rialtas na moltaí atá leagtha 
amach sa Phlean Náisiúnta um Fhás SMEanna agus 
Fiontraíochta21, agus tabharfaidh siad ar aghaidh 
iad de réir mar is cuí, chun tosaíocht a thabhairt do 
dheiseanna fostaíochta trí fhás táirgiúlachta níos 
airde, gníomhaíocht mhéadaithe i margaí eachtracha, 
agus níos mó gníomhaíochta nuathionscanta agus 
méadaithe.  

Mar a fhoráiltear sa Chlár Rialtais, tá an Rialtas 
tiomanta do ról na nOifigí Fiontair Áitiúla (LEOnna) a 
leathnú agus tacaíocht dhíreach deontais a mheas do 
ghnónna a bhfuil níos mó ná 10 fostaí acu a mbíonn 
deacrachtaí acu tacaíochtaí Stáit a fháil murach sin. 

Tá fiontair shóisialta ina gcuid thábhachtach de 
gheilleagair áitiúla i gceantair thuaithe, go minic ag 
líonadh bearnaí i margaí nach bhfuil tarraingteach do 
chuideachtaí atá dírithe ar thráchtáil mar gheall ar 
dhlúis daonra íseal nó barainneachtaí scála. In 2019, 
d’fhoilsigh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 
an chéad Beartas Náisiúnta Fiontar Sóisialta in Éirinn 
a aithníonn gur gné den éiceachóras fiontraíochta 
níos leithne iad fiontair shóisialta. Cuirfear sraith 
beart nua ar fáil leis an mBeartas Fiontar Shóisialta 
chun timpeallacht a chruthú inar féidir le fiontair 
shóisialta fás, a dtionchar sóisialta, eacnamaíoch 
agus comhshaoil a mhéadú, agus cur le poist agus 
geilleagair áitiúla. 

Is príomh-earnáil fáis í an turasóireacht gníomhaíochta 
lasmuigh ar fud an domhain agus tá Éire i riocht maith chun 
leas a bhaint as an treocht seo
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Cur Leis an Méid Atá ar Fáil do 
Thurasóirí in Éirinn  
Tá an turasóireacht ina hearnáil eacnamaíoch thar 
a bheith tábhachtach d’Éirinn agus tacaíonn sí leis 
na mílte post i bpobail tuaithe ar fud na tíre.  Ghin 
an earnáil breis agus €9 billiún don gheilleagar in 
2019, agus cuairteoirí thar lear freagrach as os 
cionn € 6.9 billiún den iomlán seo.

Ní féidir tábhacht na turasóireachta do 
gheilleagair áitiúla agus réigiúnacha a mhaolú. 
Thug an Tascfhórsa um Athshlánú Turasóireachta, 
a bunaíodh in 2020, faoi deara gurb í an 
turasóireacht an t-aon fhostóir suntasach taobh 
amuigh den talmhaíocht in go leor ceantar tuaithe. 
Fostaíonn an earnáil líon níos airde daoine óga ná 
go leor earnálacha eile.

Tá COVID-19 tar éis géarchéim gan fasach a 
chruthú san earnáil Turasóireachta. Mheas an 
Tascfhórsa um Athshlánú Turasóireachta, as na 
260,000 post san earnáil roimh COVID, go raibh 
180,000 caillte nó leochaileach.  

Mar sin féin, beidh an turasóireacht ina cuid 
dhílis dár dtéarnamh eacnamaíoch náisiúnta agus 
i dtacú le cruthú post, go háirithe i gceantair 
thuaithe. D'fhorbair an Tascfhórsa um Athshlánú 
Turasóireachta Plean Téarnaimh ina raibh níos mó 
ná 30 moladh thar roinnt réimsí le breithniú ag an 
Rialtas agus atá deartha chun cabhrú leis an earnáil 
maireachtáil agus aisghabháil ón ngéarchéim go dtí  
202322.  

Cé go spreagfar turasóireacht isteach chomh luath 
agus a cheadaíonn na cúinsí, sa ghearrthéarma, 
beidh margaíocht intíre ríthábhachtach chun 
gnónna agus poist turasóireachta a chothú. 
Soláthraíonn tionscnaimh rathúla ar nós Slí an 
Atlantaigh Fhiáin, Oirthear Ársa na hÉireann, 
agus Croíthailte Ceilte na hÉireann, mar aon 
lenár Geopháirceanna agus suíomhanna Geo-
oidhreachta UNESCO agus Páirceanna Náisiúnta, 
treoirphlean d’fhorbairt bhreise ar thairiscintí 
turasóireachta i gceantair thuaithe.    

Scrúdófar an poitéinseal atá ann conairí agus 
tionscnaimh turasóireachta nua a chruthú, lena 
n-áirítear ar bhonn trasteorann, de réir tiomantais 
sa Chlár Rialtais. 

Leanfaidh Údarás na Gaeltachta ag cur le brandáil 
na gceantar Gaeltachta agus ag forbairt Straitéis 
Turasóireachta do réigiúin na Gaeltachta.

Tá feasacht ag méadú i measc turasóirí faoin 
ngá le cur chuige níos inbhuanaithe i leith na 

22 Plean Aisghabhála Turasóireachta 2020 - 2023 (Tascfhórsa Aisghabhála Turasóireachta) - https://www.gov.ie/en/publication/
be0cb-tourism-recovery-plan-2020-2023/

23 Gineann slatiascaireacht áineasa €500 milliún do gheilleagar na hÉireann agus tacaíonn sé le breis agus 11,000 post. 

turasóireachta agus beidh an smaointeoireacht 
seo lárnach i mbearta beartais arna nglacadh ag 
Éirinn sa mheántéarma.  Aithnítear le turasóireacht 
inbhuanaithe go gcaithfidh fás na turasóireachta a 
bheith inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil, na 
tráchtála agus na sóisialta de, agus feasacht agus 
rannpháirtíocht an phobail agus na gcuairteoirí 
san áireamh.  Foilseoidh an Rialtas Plean 
Gníomhaíochta eatramhach don Turasóireacht 
Inbhuanaithe in 2021 a aithneoidh gníomhartha 
is féidir a dhéanamh sa ghearrthéarma chun 
turasóireacht inbhuanaithe a chur chun cinn.  

Turasóireacht Gníomhaíochta Lasmuigh
Is príomh-earnáil fáis í an turasóireacht 
gníomhaíochta lasmuigh ar fud an domhain agus 
tá Éire i riocht maith chun leas a bhaint as an 
treocht seo. Soláthraíonn forbairt agus cur chun 
cinn na hearnála seo deiseanna d’fhás fostaíochta 
i gceantair thuaithe go háirithe, trí ghnónna 
agus fhiontraithe áitiúla ag úsáid na sócmhainní 
turasóireachta ina gceantar féin ar bhealach 
inbhuanaithe chun tacú le gníomhaíochtaí 
áineasa mar siúl, rothaíocht, curachóireacht agus 
slatiascaireacht23.

Rinneadh infheistíocht shuntasach ón Státchiste 
le blianta beaga anuas chun tacú le forbairt 
bhonneagair áineasa lasmuigh, lena n-áirítear trí 
mhaoiniú do chosáin siúil, féarbhealaí, gormbhealaí 
agus bonneagar slatiascaireachta. Tá an Clár 
Rialtais tiomanta d’infheistíocht leanúnach agus 
do chur chun cinn na n-áiseanna seo chun leasa 
na bpobal áitiúil agus na dturasóirí araon.  Is díol 
spéise tábhachtacha iad seo do chuairteoirí baile 
agus thar lear ó thaobh an téarnaimh i ndiaidh 
COVID.   Tá an Rialtas tiomanta freisin an Scéim 
Siúlóidí a leathnú, ó 39 cosán in 2018, go dtí ar 
a laghad 80 cosán tacaithe. Scrúdófar freisin an 
poitéinseal atá ann tuilleadh cosán a fhorbairt, lena 
n-áirítear ar bhonn Thuaidh-Theas.

Tugann Comhairle na Tuaithe comhairle don Aire 
Forbartha Tuaithe agus Pobail maidir le forbairt na 
hearnála áineasa lasmuigh agus tugadh sainordú 
dó Straitéis Náisiúnta Áineasa Allamuigh nua a 
fhorbairt.  Soláthróidh an Straitéis seo, a chuirfear 
i gcrích in 2021, creat d’fhorbairt na hearnála 
ar fud an Rialtais, agus féachfaidh sí, i measc 
saincheisteanna eile, ar dheiseanna chun fiontair 
tuaithe a fhorbairt bunaithe ar ghníomhaíocht 
áineasa lasmuigh. 
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Tá spéis mhéadaitheach sna spéartha oíche mar 
ghníomhaíocht turasóireachta. Tá dhá limistéar 
Spéartha Dorcha in Éirinn atá aitheanta go 
hidirnáisiúnta  - Tearmann Idirnáisiúnta Spéir 
Dhorcha Chiarraí agus Páirc Idirnáisiúnta Spéir 
Dhorcha Mhaigh Eo. Tugann suíomhanna Spéir 
Dhorcha deiseanna turasóireachta inbhuanaithe 
do phobail tuaithe le linn tréimhsí lasmuigh den 
séasúr. 

Díreoidh Straitéis Spéartha Dorcha, a fhorbrófar 
le linn an bheartais seo, fócas ar leith ar na 
deiseanna do phobail tuaithe, lena n-áirítear cruthú 
fostaíochta.

Cultúr, Oidhreacht agus Stair  
Is é ár gcultúr a shainaithníonn muid mar 
phobal.  Tá sé ailínithe go dlúth lenár dtairiscint 
turasóireachta agus meallann sé cuairteoirí thar 
lear chun taithí a fháil ar ár dtairiscint chultúrtha 
uathúil, chomh maith le cur le folláine na bpobal 
áitiúil agus tacú le poist in go leor ceantar tuaithe.   

Leagtar amach i gCultúr 202524 fís uileghabhálach 
d’oidhreacht chultúir na hÉireann. Aithnítear ann 
luach ár gcultúir agus ár gcruthaitheachta, ár 
gcleachtais chruthaithigh agus ár rannpháirtíochta, 
agus ár n-oidhreacht chultúir, an Ghaeilge san 
áireamh. Cuideoidh cur chun feidhme Cultúr 2025 
agus tacóidh sé le cruthú post i gceantair thuaithe 
in earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta 
thar shaolré an bheartais seo.

Tugann oidhreacht na hÉireann buntáiste 
comparáideach ollmhór ó thaobh ár dtairiscint 

24 Cultúr 2025 (Rialtas na hÉireann) -https://www.gov.ie/en/publication/62616d-culture-2025/

turasóireachta. Tá an oidhreacht i gcroílár na 
tuaithe in Éirinn agus is ceann de na heochracha 
í chun ceantair thuaithe a chothú agus iad a 
athghiniúint. Baineann ceantair thuaithe na 
hÉireann leas as timpeallacht réasúnta gan 
mhilleadh ina bhfuil cuid de na tírdhreacha agus na 
bailiúcháin is iontaí de fhlóra agus fána ar domhan. 

Le Plean Oidhreachta náisiúnta nua á chur i 
bhfeidhm, Oidhreacht na hÉireann 2030, aithneofar 
an ról atá ag ár n-oidhreacht inár bpobail, inár 
ngeilleagar agus inár sochaí agus leagfaidh sé 
amach tosaíochtaí straitéiseacha don earnáil 
oidhreachta sna deich mbliana amach romhainn.  

Tionscail na Cruthaitheachta
Tacaíonn na Tionscail Chruthaitheacha le 
poist i réimsí mar Chultúr agus Oidhreacht, 
Na hEalaíona Taibhithe, Teilifís, físeáin agus 
scannáin, forbairt bogearraí agus cluichí 
ríomhaireachta, na hAmharcealaíona, dearadh, 
ceardaíocht agus ailtireacht.  

In Éirinn, tá an cumas ag an earnáil fás láidir, 
agus fostaíocht ardchaighdeáin a ghiniúint i 
gceantair thuaithe. Seachas fostaíocht áitiúil 
a sholáthar, tá an cumas ag an earnáil daoine 
cumasacha agus infheistíocht ó thar lear a 
mhealladh.  Tá tírdhreach na hÉireann le feiceáil 
in go leor léiriúcháin mhóra scannáin agus 
rinneadh infheistíocht shuntasach in áiseanna 
léiriúcháin le blianta beaga anuas.      

Ní hamháin go gcuirfidh tionscail na cruthaitheachta a fhás 
fostaíocht dhíreach ar fáil sa gheilleagar amach anseo, 
ach cuideoidh sé freisin le scileanna a fhorbairt agus 
daoine cumasacha a mhealladh
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Tugann an digitiú deiseanna suntasacha 
chun athléimneacht a thógáil sna Tionscail 
Chruthaitheacha trí nuálaíocht, lena n-áirítear 
maidir le cineálacha nua taithí chultúir, 
scaipeadh feabhsaithe, agus samhlacha 
agus margaí gnó nua a chruthú.  Ullmhóidh 
Éire Ildánach Treochlár do na Tionscail 
Chruthaitheacha, a dhíreoidh príomhiarrachtaí 
ar earnálacha dearadh-bhunaithe, 
cruthaitheacha digiteacha agus cruthú ábhair.   

An Geilleagar Glas
Tá acmhainneacht shuntasach ag an nGeilleagar 
Glas do dheiseanna fostaíochta do cheantair 
thuaithe agus Éire ag aistriú chuig todhchaí 
ísealcharbóin agus neodrach ó thaobh na 
haeráide de. Tá an earnáil ar cheann de na 
margaí is dinimiciúla agus atá ag fás go tapa ar 
domhan agus cuimsíonn sí raon gníomhaíochtaí 
a bhfuil comhchuspóir acu earraí agus seirbhísí 
a sholáthar ar bhealach inbhuanaithe a 
laghdaíonn an tionchar ar an gcomhshaol.  

Maidir le hÉirinn, clúdaíonn sé gníomhaíochtaí 
chomh héagsúil le fuinneamh in-athnuaite, 
éifeachtúlacht fuinnimh, táirgeadh bia 
inbhuanaithe, an Bithgheilleagar, an Geilleagar 
Ciorclach, seirbhísí airgeadais “Glas”, 
turasóireacht inbhuanaithe, agus táirgí agus 
seirbhísí atá tíosach ar fhuinneamh. Tá ról 
lárnach le himirt ag Taighde agus Forbairt freisin 
i bhforbairt an Gheilleagair Ghlais25.

Tá an deis ag Éirinn tionscal fuinnimh in-
athnuaite inbhuanaithe a fhás thar chatagóirí 
gaoithe, gréine agus bithmhaise ar an gcladach 
agus amach ón gcósta, agus, go háirithe, 
a bheith ina heaspórtálaí d’fhuinneamh 
gaothghinte. Tá deiseanna ann freisin do 
mhicrea-ghiniúint chun rannpháirtíocht 
pobail agus gnó níos fearr a chothú maidir le 
deiseanna in-athnuaite a bhaint amach. 

Fuinneamh In-athnuaite
Mar náisiún oileáin, cruthaíonn úsáid acmhainní 
nádúrtha mar fhuinneamh gaoithe deiseanna 
suntasacha ar fud gach réigiún in Éirinn.  Tá 
forbairt na hearnála seo ríthábhachtach d’Éirinn 
chun a spriocanna fuinnimh in-athnuaite a 
bhaint amach, 70% de leictreachas na hÉireann 
a sheachadadh faoi 2030 ó fhoinsí in-athnuaite.      

25 Féach: Ár bPoitéinseal Glas a Sheachadadh (Rialtas na hÉireann) - https://dbei.gov.ie/en/Publications/Publication-files/
Delivering-Our-Green-Potential.pdf

26 Ráiteas Beartas Náisiúnta ar an mBithgheilleagar (Rialtas na hÉireann) - https://assets.gov.ie/2244/241018115730-41d795e3
66bf4000a6bc0b69a136bda4.pdf

Tá sé de chumas ag na cuspóirí seo infheistíocht 
mhór a sholáthar do gheilleagar na hÉireann 
agus do chruthú post ar fud na réigiún go léir, 
i réimsí mar phleanáil, fhorbairt, thógáil agus 
phoist fhadtéarmacha in oibríochtaí agus i 
gcothabháil. 

An Bithgheilleagar agus an Geilleagar Ciorclach
Cuireann an Bithgheilleagar raon deiseanna 
féideartha ar fáil d’fhorbairt inbhuanaithe agus 
do chruthú post sna hearnálacha agraibhia, 
tionscail agus teicneolaíochta i gceantair 
thuaithe. Cuimsíonn na deiseanna seo na 
hearnálacha próiseála mara, talmhaíochta, bia, 
foraoiseachta agus bithbhunaithe. Tá deiseanna 
ann freisin táirgí agus seirbhísí a fhorbairt 
mar ábhair agus ceimiceáin bithbhunaithe, 
bithfhuinnimh agus bithbhreoslaí, agus san 
earnáil dramhaíola bithbhunaithe.

Ón taobh idirnáisiúnta de, tá roinnt buntáistí 
comparáideacha tábhachtacha ag Éirinn 
maidir leis an mBithgheilleagar, mar gheall ar 
ár lorg talmhaíochta suntasach agus ceann 
de na críocha is mó ar ghrinneall na farraige 
san Eoraip a bhfuil taiscumar bithmhaise aici. 
Tá earnáil bhithchógaisíochta seanbhunaithe 
in Éirinn freisin, a bhfuil acmhainneacht 
ann ailíniú méadaithe a dhéanamh ar an 
earnáil Bithchógaisíochta agus ar an earnáil 
Bithgheilleagair.

Tacaíonn an tIonad Taighde Bith-Eacnamaíochta 
SFI BiOrbic in UCD agus Fondúireacht Bith-
Eacnamaíochta na hÉireann atá lonnaithe 
i Lisheen, Co. Thiobraid Árann le forbairt 
Bitheacnamaíochta. 

Cuideoidh cur i bhfeidhm An Ráitis Beartais 
Náisiúnta ar an mBithgheilleagar26 le leas a 
bhaint as deiseanna nua a léiríonn an earnáil 
do réigiúin tuaithe.  Tabharfar tacaíocht dó 
ón bhFóram Náisiúnta Bithgheilleagair agus 
cuirfidh sé chun cinn é agus beidh raon leathan 
páirtithe leasmhara, lena n-áirítear an tionscal, 
grúpaí pobail, eagraíochtaí neamhrialtasacha 
agus comhlachtaí Stáit ábhartha.

Tá an Geilleagar Ciorclach ag cur deiseanna nua 
ar fáil d’fhiontair ar fud an gheilleagair agus tá 
baint ag go leor fiontar sóisialta leis an earnáil 
seo atá ag teacht chun cinn, lena n-áirítear trí 
sheirbhísí bainistíochta dramhaíola gnó-le-gnó 
a sholáthar.   
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Beidh tionchar ag bainistíocht níos fearr ar 
dhramhaíl ar chruthú post, go díreach agus 
go hindíreach. Tugann an earnáil athchúrsála/
athúsáid deiseanna do phoist inbhuanaithe 
más féidir rátaí athphróiseála méadaithe a 
bhaint amach. Tacóidh cur i bhfeidhm Plean 
Gníomhaíochta Dramhaíola do Gheilleagar 
Ciorclach27 an Rialtais le forbairt na hearnála 
agus bainfidh sé leas as na deiseanna atá ar fáil 
do cheantair thuaithe. 

Cuirfidh an t-aistriú chuig Geilleagar Ciorclach 
go mór lenár gcuspóir náisiúnta geilleagar 
ciorclach iomaíoch inbhuanaithe, neodrach 
ó thaobh aeráide agus éifeachtúil ó thaobh 
acmhainní de a fhorbairt.  

Infheistíocht in Oideachas agus 
Scileanna  
Tá fórsa saothair dea-oilte, saoithiúil agus 
solúbtha ar cheann de phríomhláidreachtaí na 
hÉireann agus beidh sé mar bhonn agus taca leis 
an téarnamh agus na deiseanna a bheidh ar fáil 
amach anseo i ndiaidh COVID sna hearnálacha atá 
ag teacht chun cinn.    

Tá nádúr na hoibre ag athrú ar luas níos tapa 
ná riamh.  Measann an Fóram Eacnamaíoch 
Domhanda go mbeidh athrú tagtha ar 42% de 
na croíscileanna a theastaíonn do phoist atá ann 
cheana idir 2018 agus 2022.

Lena chois sin, léirigh taighde ó Sheirbhís 
Eacnamaíoch agus Meastóireachta Rialtas na 
hÉireann go mbeidh riosca suntasach uathoibrithe 
ag baint le péire as gach cúig phost in Éirinn faoi 
dheireadh na 2030idí28.  Nuair a rinneadh scrúdú 
earnála, sainaithníodh go mbeidh fostaíocht sa 
talmhaíocht, iompar, tógáil agus miondíol ag 
tabhairt aghaidh ar an gcur isteach is airde a 
d’fhéadfadh a bheith ann mar gheall ar uathoibriú 
sa scór bliain amach romhainn.

Beidh athrú ar riachtanais scileanna oibrithe á 
thiomáint ag an aistriú go geilleagar neodrach ó 
thaobh carbóin de.  Trí ghlacadh leis an aistriú, 
osclófar deiseanna nua fiontraíochta agus tacóidh 
sé le cruthú post suntasach in earnálacha nua agus 
in earnálacha atá ag teacht chun cinn.

Go háirithe, tá sé de chumas ag forbairt earnáil 
fuinnimh gaoithe na hÉireann, foraoiseacht, 

27 Plean Gníomhaíochta Dramhaíola do Gheilleagar Ciorclach (Rialtas na hÉireann)  - https://www.gov.ie/en/publication/4221c-
waste-action-plan-for-a-circular-economy/

28 Uathoibriú agus Gairmeacha: Anailís Chomparáideach ar Thionchar Uathoibrithe ar Ghairmeacha in Éirinn (IGEES) - https://
igees.gov.ie/wp-content/uploads/2018/07/Automation-and-Occupations-Technical-Paper.pdf

Bithgheilleagar, bainistíocht ceapadh uisce agus 
carbóin líon suntasach post inbhuanaithe a 
sholáthar, go háirithe faoin tuath in Éirinn. 

Mar sin beidh forbairt leanúnach scileanna 
ríthábhachtach d’fhostóirí agus d’oibrithe araon 
i ngeilleagar agus san ionad oibre atá ag athrú go 
tapa.

Chomh maith le scileanna agus eolas teicniúil 
ar leith, tá scileanna boga agus scileanna trasnaí 
(m.sh. scileanna cumarsáide, scileanna eagrúcháin, 
féin-inspreagadh) ag éirí níos tábhachtaí don 
obair i ngach earnáil. Tá ardscileanna cognaíocha 
cosúil le réiteach fadhbanna an-tábhachtach 
chun oiriúnú do na hathruithe a d’fhéadfadh tarlú 
de bharr dul chun cinn teicneolaíochta nó suaití 
seachtracha agus freagairt dóibh. 

Beidh foghlaim ar feadh an tsaoil ina fachtóir 
tábhachtach lena chinntiú go mbeidh oibrithe oilte 
chun déileáil leis na hathruithe sa timpeallacht 
oibre agus teicneolaíochtaí nua sa todhchaí.

Ní mór dúinn a chinntiú freisin go mbíonn 
deiseanna ag na daoine sin, a mbíonn deacrachtaí 
acu rochtain a fháil ar mhargadh an tsaothair, 
na scileanna nó an t-oideachas a theastaíonn 
uathu a fháil le cur ar a gcumas páirt a ghlacadh 
sa lucht saothair.  Cuirfear leis an gcumas chun 
dianghníomhachtú agus oiliúint a sholáthar do 
dhaoine atá dífhostaithe agus lasmuigh den 
mhargadh saothair tríd an straitéis nua Bealaí 
chun na hOibre 2021-2025, ag tacú le daoine 
uasoiliúint, athoiliúint agus fostaíocht a fháil.

Ollscoileanna Teicneolaíochta
Tá sé de chumas ag forbairt Ollscoileanna 
Teicneolaíochta níos mó deiseanna a sholáthar 
do mhic léinn sna réigiúin a bhfreastalaíonn 
siad orthu, agus gníomhú mar mhoil eolais 
réigiúnacha. Feidhmíonn Ollscoileanna 
Teicneolaíochta mar ancaire d’fhorbairt 
eacnamaíoch réigiúnach, do thaighde agus 
do nuálaíocht.  Cuideoidh siad le tuilleadh 
infheistíocht dhíreach, taighde agus nuálaíocht 
a mhealladh agus beidh tionchar mór acu ar 
chruthú agus coinneáil post réigiúnach trí naisc 
níos láidre leis an tionscal. 

Tá €90 milliún á sholáthar sa tréimhse 
2019-2022 faoi Chiste Claochlaithe na 
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nOllscoileanna Teicneolaíochta. Cuideoidh an 
Ciste seo le seachadadh níos mó Ollscoileanna 
Teicneolaíochta agus cuideoidh sé leo tacú le 
cuspóirí forbartha eacnamaíochta agus sóisialta 
náisiúnta agus réigiúnacha.

Tá an fhéidearthacht ann go n-ainmneofar trí 
Ollscoil Teicneolaíochta eile faoi 2023, chun dul 
le TU Bhaile Átha Cliath agus TU na Mumhan a 
bunaíodh in Eanáir 2019 agus Eanáir 2021 faoi 
seach.  

Breisoideachas agus Oiliúint
Laistigh den oideachas treasach, tá raon mór 
seirbhísí agus tacaíochtaí ar fáil do phobail agus do 
ghnónna ar fud na tíre. Ina measc seo tá líonra de 
naoi bhFóram Scileanna Réigiúnacha chun cabhrú 
le naisc níos láidre a chothú idir fostóirí agus an 
earnáil oideachais agus oiliúna. Ina theannta sin, 
soláthraíonn Boird Oideachais agus Oiliúna, clár 
Springboard+, agus go leor de na líonraí a oibríonn 
Skillnet Ireland, seirbhísí criticiúla ar fud na réigiún 
go léir chun aghaidh a thabhairt ar sholáthar 
scileanna agus chun deiseanna uasoiliúna agus 
athoiliúna a chumasú.

Tá lorg láidir réigiúnach ag printíseachtaí agus 
tacóidh siad le héagsúlú gheilleagair tuaithe. 
Foilseoidh an Rialtas Plean Gníomhaíochta nua 
do Phrintíseacht 2021-2025 chun a chinntiú go 
bhfuil clár printíseachta nua-aimseartha agus 
sofhreagrach againn a fhreastalaíonn ar riachtanais 
gheilleagair atá ag athrú.  Tá sé mar aidhm ag an 
bPlean clárúcháin nua printíseachta a fhás go 
10,000 in aghaidh na bliana faoi 2025.

Tabharfaidh leathnú leanúnach an chórais 
printíseachta in earnálacha nua den gheilleagar 
mar talmhaíocht agus gairneoireacht, mar aon leis 
na deiseanna a sholáthraíonn foghlaim ar líne agus 
cumaiscthe, tabharfaidh siad deiseanna dáiríre 
d’fhoghlaimeoirí agus d’fhostóirí ar fud na tíre, lena 
n-áirítear i bpobail tuaithe. 
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Gníomhartha Chun Ár nUaillmhian a Bhaint Amach  
Chun tacú le fostaíocht agus gairmeacha i gceantair thuaithe, seachadfaidh an Rialtas na bearta beartais 
seo a leanas:

Beart Beartais

21 Sraith de naoi bPlean Fiontair Réigiúnacha nua a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun 
tacú le forbairt fiontar agus fás post sna réigiúin.  

22 Tríd an IDA:

	 Sprioc 400 infheistíocht IDA suas go dtí 2024 do shuíomhanna réigiúnacha.

	 19 Foirgneamh Ardteicneolaíochta a sheachadadh in áiteanna réigiúnacha de réir 
an Chreat Pleanála Náisiúnta.

23 Spriocanna uaillmhianacha maidir le cruthú post agus forbairt fiontar a sholáthar don 
earnáil dhúchasach i straitéisí Fiontraíocht Éireann, Údarás na Gaeltachta agus na hOifigí 
Fiontair Áitiúla chun fás post a leabú níos doimhne sna réigiúin.

24 Cuidiú le geilleagair tuaithe éagsúlú go hearnálacha agus margaí nua trí leas a bhaint as 
leathanbhanda ardluais agus teicneolaíochtaí nua.  

25 Feasacht a chur chun cinn agus úsáid moil oibre iargúlta agus ionaid fiontar ar fud na tíre 
chun tacú le cianobair agus gnónna nua-thionscanta áitiúla a spreagadh.  

26 Uasmhéadú a dhéanamh ar ár n-acmhainní agus ár láidreachtaí sa Gheilleagar Glas chun 
tacú le deiseanna fostaíochta do phobail tuaithe i réimsí mar fhuinneamh in-athnuaite, 
turasóireacht inbhuanaithe, iarfheistiú fuinnimh, an Bithgheilleagar agus an Geilleagar 
Ciorclach.   

27 Forbairt mhúnla na hOllscoile Teicneolaíochta a chur i bhfeidhm chun tacú le fás 
réigiúnach tríd an earnáil oideachais agus oiliúna agus chun gníomhú mar ancaire 
d’fhorbairt eacnamaíoch réigiúnach, do thaighde agus d’infheistíocht.

28 Beartas agus Creat Braislithe uileghabhálach a fhorbairt chun braisliú agus naisc láidre 
agus éifeachtacha a chur chun cinn idir SMEnna, corparáidí ilnáisiúnta agus an earnáil 
tríú leibhéal.

29 Moltaí an Phlean Fáis SMEnna a scrúdú agus a thabhairt chun cinn, de réir mar is cuí, 
chun treoirphlean straitéiseach fadtéarmach uaillmhianach a mhapáil do gach SME, lena 
n-áirítear gnónna atá bunaithe faoin tuath.

30 Sraith beart nua a sheachadadh chun tacú le Fiontair Shóisialta a fhorbairt i gceantair 
thuaithe chun a dtionchar sóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil a mhéadú agus cur le 
cruthú post go háitiúil.

31 Leathnú a dhéanamh ar úsáid conarthaí soláthair phoiblí atá freagrach go sóisialta, nuair 
is féidir, a spreagfaidh rannpháirtíocht fiontar sóisialta agus eagraíochtaí an Gheilleagair 
Chiorclaigh.

32 Slí an Atlantaigh Fhiáin, Croíthailte Ceilte na hÉireann, agus Oirthear Ársa na hÉireann 
a fhorbairt chun líon na gcuairteoirí a mhéadú, tacú le geilleagair áitiúla i mbailte agus i 
sráidbhailte, agus chun buntáistí inbhuanaithe breise a thabhairt do phobail tuaithe.
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33 Aitheantas agus brandáil na réigiún Gaeltachta a neartú agus Straitéis Turasóireachta a 
fhorbairt do cheantair na Gaeltachta.

34 Plean Gníomhaíochta eatramhach a fhoilsiú don Turasóireacht Inbhuanaithe a aithneoidh 
bearta is féidir a dhéanamh sa ghearrthéarma chun turasóireacht inbhuanaithe a chur 
chun cinn.

35 Straitéis Náisiúnta Áineasa Allamuigh nua a fhoilsiú agus a chur i bhfeidhm, trí 
Chomhairle na Tuaithe, chun tacú le rochtain ar áiseanna áineasa agus fóillíochta 
lasmuigh do dhaoine de gach aois agus úsáid fhreagrach a bhaint astu, agus chun 
deiseanna fostaíochta i gceantair thuaithe a mhéadú.

36 Infheistiú a dhéanamh i bhféarbhealaí, gormbhealaí, cosáin siúil agus bonneagar áineasa 
lasmuigh eile chun tacú leis an bhfás sa turasóireacht áineasa lasmuigh.

37 Tionscnamh píolótach uasghrádaithe rothair a fhorbairt chun tacú le cruthú fostaíochta, 
chun leas a bhaint as acmhainneacht infheistíochta i bhféarbhealaí agus chun tacú le 
forbairt an mhúnla gnó fiontar sóisialta.

38 An Scéim Siúlóidí a mhéadú chun sprioc de 80 cosán ar a laghad a bhaint amach, chun an 
líon ó 2018 a dhúbailt.

39 Iniúchadh a dhéanamh ar na féidearthachtaí chun tuilleadh cosáin turasóireachta a 
fhorbairt, lena n-áirítear príomhbhealaí agus tionscnaimh trasteorann nua.  

40 Straitéis Spéartha Dorcha a fhorbairt d’Éirinn, atá dírithe ar na deiseanna is féidir a 
chruthú do phobail tuaithe agus cruthú fostaíochta.  

41 Plean Oidhreachta Náisiúnta nua a chur i bhfeidhm, Oidhreacht na hÉireann 2030, chun 
gníomhaíochtaí tosaíochta a aithint sa réimse oidhreachta. 

42 Deiseanna a aithint do na Tionscail Chruthaitheacha in Éirinn agus a n-acmhainneacht 
chun tacú le fostaíocht i gceantair thuaithe a uasmhéadú trí threochlár a fhorbairt chun 
tacú leis an earnáil.

43 Plean Gníomhaíochta nua do Phrintíseacht 2021-2025 a fhoilsiú chun a chinntiú go 
bhfuil clár printíseachta nua-aimseartha agus sofhreagrach againn le lorg láidir réigiúnach 
a fhreastalaíonn ar riachtanais gheilleagair atá ag athrú.     

44 Tacú le daoine uasoiliúint, athoiliúint agus fostaíocht a fháil leis an Straitéis nua Bealaí 
chun na hOibre 2021-2025,  trí acmhainn mhéadaithe agus dianghníomhachtú agus 
oiliúint.

45 Tríd an Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú Míchumais, tionscnaimh a fhorbairt chun 
deiseanna fostaíochta a fheabhsú do dhaoine faoi mhíchumas atá ina gcónaí i gceantair 
thuaithe, lena n-áirítear trí roghanna iargúlta oibre.

Caibidil 4   |   Tacú le Fostaíocht agus le Slite Beatha i gCeantair Thuaithe 
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5

Caibidil 5 
Bailte agus Sráidbhailte Tuaithe a 
Athbheochan 
Ár nUaillmhian

Is é an uaillmhian atá againn tacú le 
bailte agus sráidbhailte a athghiniúint, 
a athdhaonrú agus a fhorbairt chun 
cuidiú le téarnamh áitiúil agus 
náisiúnta agus chun cur ar chumas 
daoine maireachtáil agus oibriú i 
dtimpeallacht ardchaighdeáin.

Déanaimid é sin trí infheistíocht a dhéanamh 
i dtionscadail ina dtacaítear le gníomhaíocht 
gheilleagrach agus líon níos mó custaiméirí i 
mbailte agus sráidbhailte, ina bhfeabhsaítear an 
réimse phoiblí, ina spreagtar maireachtáil i lár an 
bhaile, agus ina gcuirtear an bonneagar seirbhísí ar 
fáil atá riachtanach chun tacú le hathnuachan agus 
fás inbhuanaithe i mbailte agus sráidbhailte.

Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann    |    Beartas Forbartha Tuaithe na hÉireann 2021- 2025
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Comhthéacs
Tá bailte agus sráidbhailte ag croílár na 
gníomhaíochta sóisialta agus geilleagraigh i 
gceantair thuaithe in Éirinn.  Níl siad ina n-áiteanna 
ina n-oibríonn daoine amháin. Is áiteanna iad freisin 
ina maireann daoine, ina gcasann siad ar a chéile, 
ina dtógann siad a gclann agus ina dtéann siad i 
mbun gníomhaíochtaí pobail. Tá ár mbailte agus 
sráidbhailte éagsúil maidir le méid, tréithe agus 
cineál na ngníomhaíochtaí tráchtála a dhéantar 
iontu.  Ach is cuma faoin méid atá iontu, tá siad 
ríthábhachtach do gheilleagair áitiúla agus tacaíonn 
siad le geilleagracha agus gnónna agus fostaíocht 
na háite trína n-imrítear tionchar ar na ceantair, 
lonnaíochtaí agus pobail máguaird. Do chuairteoirí, 
is bealaí isteach iad ar ár n-oidhreacht, cultúr agus 
comhshaol nádúrtha.

Tá bailte bríomhara ina gcatalaígh thábhachtacha 
maidir le forbairt réigiúnach ar bhonn cothrom, atá 
barrthábhachtach do leas foriomlán na hÉireann. Ní 
mór gach cuid d’Éirinn bheith faoi bhláth má táimid 
le bheith rathúil mar thír. 

Ón mbliain 2016 i leith, rinneadh infheistíocht 
shuntasach rialtais trí thionscnaimh ar nós Scéim 
Athnuachana na mBailte agus Sráidbhailte, An 
Ciste um Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe, An 
Ciste um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach, agus 
CLÁR chun tacú le bailte agus sráidbhailte tuaithe a 
athghiniúint. Tríd an infheistíocht seo, aithnítear an 
tábhacht atá leo maidir le gníomhaíocht tráchtála 
agus gníomhaíocht phobail i gceantair thuaithe, ach 
aithnítear freisin na dúshláin atá rompu.

Áirítear leis na dúshláin sin an tionchar a imrítear 
ar bheocht agus tarraingteacht bailte mar gheall 
ar mhaoine folmha, an tionchar a imrítear ar 
chúrsaí miondíola i lár an bhaile mar gheall ar 
shiopadóireacht ar líne, agus seirbhísí ar nós bainc 
agus oifigí poist a bheith á ndúnadh nuair is léir 
do sholáthraithe nach bhfuil sé inmharthana a 
thuilleadh na seirbhísí sin a choinneáil ag imeacht 
i gceantair áirithe.  Tá dúshláin eile i gceist do 
ghníomhaíocht tráchtála mar gheall ar thionchar 
COVID-19.

In ainneoin na ndúshlán sin, léiríodh tríd an 
bpaindéim COVID-19 an tábhacht agus an luach 
don phobal atá le bailte agus sráidbhailte áitiúla 
agus na gnónna atá iontu.  Mar thoradh ar shrianta 
taistil agus cianobair, ba léir do dhaoine an athuair 
an fiúntas agus an áisiúlacht a bhaineann le 
siopadóireacht a dhéanamh go háitiúil.  Dá bharr 
sin, tá sé ina tosaíocht ag an Rialtas infheistíocht a 
dhéanamh in athbheochan bailte agus sráidbhailte 
mar chuid den téarnamh geilleagrach i ndiaidh 
Covid. Tríd an infheistíocht seo, díreofar ar bhearta 
trína dtacófar le hinmharthanacht gnónna áitiúla 
agus poist áitiúla, trína méadófar gníomhaíocht 

gheilleagrach agus an líon custaiméirí, agus trína 
spreagfar daoine filleadh go muiníneach ar lár 
bhailte chun siopadóireacht á dhéanamh agus 
casadh ar a chéile.

Chomh maith leis sin, tabharfaidh an Rialtas faoi 
chur chuige níos iomlánaíche agus níos struchtúrtha 
maidir le hathbheochan fadtréimhseach 
inbhuanaithe bailte agus sráidbhailte tuaithe, 
lena n-áirítear trí mhaireachtáil i lár an bhaile a 
spreagadh. Tiocfaidh méadú aon mhilliún duine ar 
dhaonra na hÉireann faoin mbliain 2040 agus beidh 
ról ag bailte agus sráidbhailte tuaithe maidir leis an 
bhfás seo a dháileadh go réigiúnach.

D’fhonn ár mbailte agus sráidbhailte a bheith 
ina n-ionaid níos fearr chun casadh ar a chéile, 
maireachtáil agus oibriú, tá an Rialtas dúthrachtach 
faoi chur chuige Tús Áite ag Lár an Bhaile a fhorbairt 
trína bhféachtar le beartais a ailíniú agus na 
hacmhainní atá ar fáil a spriocdhíriú chun na torthaí 
is fearr a bhaint amach do lár bhailte. Tacófar leis 
an gcur chuige seo trí réimse clár infheistíochta 
straitéiseach trína mbaintear amach riachtanais na 
gceantar tuaithe difreáilte, lena n-áirítear an Ciste 
um Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe dar luach €1 
bhilliún agus Scéim Athnuachana na mBailte agus 
Sráidbhailte méadaithe d’fhonn foirgnimh fholmha 
agus thréigthe a chur in úsáid arís agus áitíocht 
chónaitheach a chur chun cinn. 

Bunphrionsabal Lár Bailte ar Dtús
Tríd an gcur chuige Lár Bailte ar dTús, spreagtar 
Ranna Rialtais, Údaráis Áitiúla, gnónna agus pobail 
chun lár bhailte a chur ag croílár na cinnteoireachta 
nuair is iomchuí. Mar shampla, trí sheirbhísí ar nós 
scoileanna nó seirbhísí leighis a lonnú i lár bhailte 
seachas ar an imeall, is féidir cuidiú leis an mbaile a 
athbheochan trí líon na gcustaiméirí a mhéadú agus 
mórtas ceantair a chruthú.

Gnéithe lárnacha ar fad maidir le todhchaí 
inbhuanaithe a bhaint amach do bhailte agus 
sráidbhailte tuaithe is ea cur chuige straitéiseach 
a chur i bhfeidhm i ndáil le hathghiniúint lár 
bhailte trí fhoirgnimh atá ann cheana agus tailte 
neamhúsáidte a úsáid le haghaidh forbairt nua, 
aghaidh a thabhairt ar bheocht agus ar an bhfeidhm 
amach anseo agus áitíocht chónaithe a chur chun 
cinn ag an am céanna.

Tá Grúpa Idir-Rannach a bunaíodh chun tiomantas 
don chur chuige Lár Bailte ar dTús a chur chun 
cinn le moltaí a chur i láthair an Rialtais lena 
mbreithniú sa bhliain 2021.  Tugann Grúpa 
Comhairleach tacaíocht don Ghrúpa Idir-Rannach 
ina bhfuil páirtithe leasmhara agus saineolaithe 
barrthábhachtacha a chuireann léargais agus 
tuairimí ar fáil maidir le fadhbanna a bhaineann le 
lár bhailte.

Caibidil 5    |    Bailte agus Sráidbhailte Tuaithe a Athbheochan 
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Chomh maith leis sin, tá Tascfhórsa bunaithe ag 
an Rialtas chun cuir chuige nuálacha a bhreithniú 
maidir le cultúr agus geilleagar oíche a thacú agus 
a fhorbairt nuair is indéanta sna cúinsí le linn an 
téarnaimh i ndiaidh COVID.  Cuirfidh an Tascfhórsa 
moltaí faoi bhráid an Aire Turasóireachta, Cultúir, 
Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán maidir 
le Beartas a fhorbairt i ndáil leis an nGeilleagar 
Oíche.

Chomh maith leis sin, beidh infheistíocht i spás 
fiontraíochta, oibrithe comhionaid agus cianoibre 
i mbailte tuaithe ina cuidiú chun lár bhailte a 
athbheochan agus gníomhaíocht mhiondíola agus 
tráchtála a mhéadú trí líon níos mó custaiméirí a 
bheith iontu.

Fostaíocht Stáit a Lonnú i Mbailte 
Tuaithe 
D’fhonn sprioc an Creat Náisiúnta Pleanála maidir 
lenár ndaonra atá ag méadú a scaipeadh ar fud 
na réigiún, beidh sé riachtanach tuilleadh post 
agus seirbhísí poiblí a chur ar fáil i mbailte agus 
cathracha réigiúnacha chun tacú le fás an daonra.

I gClár an Rialtais, tugtar gealltanas tús áite a 
thabhairt do ghníomhaireachtaí Stáit, Ranna 
agus fiontair nua a lonnú i mbailte agus cathracha 
lasmuigh de Bhaile Átha Cliath nuair is féidir.

Chomh maith leis sin, oibreoidh an Roinn 
Forbartha Tuaithe agus Pobail i gcomhar le hOifig 
na nOibreacha Poiblí chun maoine ionchasacha 
faoi úinéireacht an Stáit a aithint i mbailte agus 
sráidbhailte ar féidir úsáid a bhaint astu chun 
críocha an phobail. 

Tacú le Cónaí i Mbailte 
Beidh sé riachtanach cóiríocht chónaithe breise 
a chur ar fáil i mbailte agus sráidbhailte tuaithe 
chun tacú leis an méadú réamh-mheasta aon 
mhilliún duine i ndaonra na hÉireann faoin mbliain 
2040. Sa Chreat Náisiúnta Pleanála, réamh-
mheastar go dtarlóidh suas le leath den fhás seo 
sa daonra lasmuigh de na príomhchathracha agus 
a mórcheantair.  Tabharfar cuidiú i ndáil le bailte 
agus sráidbhailte a athbheochan go hiomlán trí 
níos mó daoine agus teaghlaigh a bheith ag cur 
fúthu iontu agus ag baint úsáid astu.

I gClár an Rialtais, tugtar gealltanas chun cur 
chuige straitéiseach a chur i bhfeidhm i ndáil le lár 
bhailte a athghiniúint agus maireachtáil iontu trí 
bhíthin meascán d’fhorbairtí nua tithíochta agus 

29 Is iad na sé bhaile píolótacha ná: Mainistir na Búille, Co Ros Comáin; Callainn, Co Chill Chainnigh; Baile an Róba, Co Mhaigh Eo; 
Beannchar, Co Uíbh Fhailí; Baile na Lurgan, Co Mhuineacháin; Ceapach Choinn, Co Phort Láirge.

30 An Tionscnamh um Maireachtáil i Lár an Bhaile - https://www.gov.ie/en/publication/86215-the-town-centre-living-initiative/

trí fhoirgnimh reatha agus tailte neamhúsáidte a 
úsáid le haghaidh forbartha. Ba chóir go mbeadh 
an scála, dearadh agus leagan amach tithíochta i 
mbailte tuaithe comhréireach agus saincheaptha 
lena chinntiú go mbeadh forbraíocht ag teacht 
le carachtar, scála agus dlús aon bhaile ar leith. 
Tá sé tábhachtach freisin go gcuirfí meascán de 
thithíocht phríobháideach agus shóisialta ar fáil.

I gClár an Rialtais, tugtar gealltanas síolchaipiteal 
a chur ar fáil d’Údaráis Áitiúla maidir le láithreáin 
sheirbhísithe a chur ar fáil chun daoine a 
mhealladh teach dá gcuid féin a thógáil agus cur 
fúthu i mbailte agus sráidbhailte beaga. Chomh 
maith leis sin, is féidir tacú le maireachtáil i lár an 
bhaile trí athearraíocht a bhaint as maoine folmha 
oiriúnacha agus daoine a spreagadh maireachtáil 
iontu. 

Sa bhliain 2019, thacaigh an Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail le tionscnamh píolótach um 
Mhaireachtáil i Lár Bailte i sé chinn de bhailte 
tuaithe29 chun iniúchadh a dhéanamh ar mar is 
féidir áitíocht chónaithe méadaithe a spreagadh i 
mbailte agus sráidbhailte tuaithe.

I dtuarascáil neamhspleách a rinneadh ar an 
tionscnamh píolótach30 tarraingíodh aird ar a 
chasta atá na ceisteanna a imríonn tionchar 
ar mhaireachtáil i lár an bhaile. Áirítear leo sin 
an costas a bhaineann le foirgnimh fholmha a 
athchóiriú, gan brabús a fháil ar infheistíocht 
i dtaca le luach na maoine ar deireadh thiar, 
deacrachtaí maidir le húinéirí maoine a aithint, 
agus an gá atá le háiseanna agus seirbhísí a chur ar 
fáil i lár bailte.

Mar chuid dá obair, beidh an Grúpa Idir-Rannach 
a bunaíodh chun an cur chuige Tús Áite ag Lár an 
Bhaile a chur chun cinn ag déanamh iniúchadh 
ar na gníomhartha a mholtar sa tuarascáil maidir 
leis an tionscnamh píolótach, lena n-áirítear 
an fhéidearthacht maidir le tacaíochtaí nua a 
thabhairt isteach chun maoine folmha a athchóiriú 
d’fhonn maireachtáil i lár an bhaile a mhéadú. 
Cuirfidh an Grúpa moltaí faoi bhráid an Rialtais 
lena mbreithniú sa bhliain 2021.

Chomh maith leis sin, leanfar de mhaoiniú a chur 
ar fáil d’Údaráis Áitiúla agus do chomhlachtaí 
Státmhaoinithe eile trí Scéim Athnuachana na 
mBailte agus Sráidbhailte agus tríd an gCiste 
um Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe chun 
tionscadail straitéiseacha a stiúradh trína 
bhféadfaí tionchar claochlaitheach a imirt ar 
bhailte agus tacú le maireachtáil i lár an bhaile a 
mhéadú.  
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Ról na Núdarás Áitiúil  
Tá ról ceannasach ag  Údaráis Áitiúla maidir le 
bailte agus sráidbhailte tuaithe a athghiniúint agus 
a athbheochan.  

Bíonn ról lárnach acu, agus iad ag oibriú go díreach 
le pobail agus gnónna áitiúla, maidir leis na cúinsí 
a chruthú trínar féidir tarraingteacht lár bailte 
agus sráidbhailte a fheabhsú, gnó a spreagadh agus 
tacú le forbairt chónaithe. Déanann siad an méid 
sin trí réimse beart lena n-áirítear feabhsuithe a 
dhéanamh sa réimse phoiblí, conláistí cathartha a 
chur ar fáil, láithreáin straitéiseacha a fháil chun 
críche forbartha, lena n-áirítear úsáid thomhaiste 
a bhaint as Orduithe Ceannaigh Éigeantacha, agus 
réimse éagsúil seirbhísí a chur ar fáil.    

Oibreoidh an Rialtas le hÚdaráis Áitiúla chun lár 
bhailte a athbheochan trí chláir mhaoinithe agus trí 
athbhreithniú a dhéanamh ar roghanna eile maidir 
le maoine folmha a chur in úsáid arís chun críocha 
tráchtála nó cónaithe.

Bonneagar Cumasaithe a Chur ar Fáil  
Beidh sé riachtanach infheistíocht chuí a 
dhéanamh sa bhonneagar le cur ar chumas daonraí 
bailte agus sráidbhailte tuaithe fás a dhéanamh, 
mar aon le tacaíocht a thabhairt do ghnónna agus 
seirbhísí nua, chun tacú leis an bhfás sin.   Baineann 
dúshlán ar leith le heasnaimh sa bhonneagar 
uisce agus fuíolluisce maidir le go leor bailte agus 
sráidbhailte tuaithe a fhorbairt.  Ní mór dul i ngleic 
leis an bhfadhb sin má tá bailte agus sráidbhailte 
le bheith in ann tacú le níos mó maireachtála i lár 
bailte.

Áirítear le Clár an Rialtais gealltanas chun tacú le 
Clár Fáis do Bhailte Beaga agus Sráidbhailte Uisce 
Éireann 2020-2024, trína soláthrófar acmhainn 
fáis i leith uisce agus fuíolluisce i lonnaíochtaí 
beaga nach gcuirfí san áireamh i bplean 
infheistíochta caipitil Uisce Éireann murach sin. 

Chomh maith leis sin, tugtar gealltanas i gClár 
an Rialtais tacú le seirbhísí uisce a chur ar fáil i 
gceantair thuaithe nach bhfreastalaíonn Uisce 
Éireann orthu, agus leanúint d’infheistíocht a 
dhéanamh i gclár maoinithe caipitil ilbhliantúil 
chun caighdeáin an uisce óil i ngrúpscéimeanna 
uisce a fheabhsú agus caighdeán an uisce a 
chosaint ag an am céanna.

Chomh maith leis sin, cuirfear tacaíochtaí 
feabhsaithe ar fáil chun bailte agus sráidbhailte 
tuaithe a fhorbairt trí thionscnaimh eile a 
chlúdaítear sa bheartas seo, ar nós leathanbhanda 
a leathadh amach agus seirbhísí iompair thuaithe 
níos fearr a bheith ann. 

Bailte agus Sráidbhailte Cliste a 
Fhorbairt
Is coincheap é Bailte agus Sráidbhailte Cliste 
atá bunaithe ar dhaoine i gceantair thuaithe a 
bheith ag cur lena láidreachtaí agus buanna agus 
á bhfeabhsú d’fhonn réitigh phraiticiúla a fháil 
chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin agus na 
deiseanna araon atá os comhair a bpobal. Tá sé ina 
chomhlánú ar an bprionsabal Tús Áite ag Lár an 
Bhaile. 

Cé go bhféadfadh teicneolaíocht a bheith ina 
gné de Bhailte agus Sráidbhailte Cliste, is éard 
atá i gceist leis an gcoincheap go gcuirfeadh 
baile nó sráidbhaile acmhainní ar fad na háite 
– idir acmhainní digiteacha agus acmhainní 
neamhdhigiteacha -  san áireamh agus iad a úsáid 
chun tairbhe a bhaint as deiseanna a thagann 
chun cinn. Baineann an cur chuige le nasc a 
dhéanamh leis an taobh tíre máguaird, le bailte 
agus sráidbhailte in aice láimhe agus le ceantair 
uirbeacha níos mó.

Is féidir an coincheap Bailte agus Sráidbhailte 
cliste a úsáid chun pobail thuaithe a chur ar a 
gcumas iniúchadh a dhéanamh ar mar is féidir 
seirbhísí áitiúla, ar nós seirbhísí sláinte, oideachais, 
sóisialta, fuinneamh in-athnuaite, iompair  agus 
miondíola a fheabhsú agus a choinneáil ag imeacht 
trí ghníomhartha agus tionscadail faoi stiúir an 
phobail. Is féidir an cur chuige a úsáid freisin chun 
gníomhartha i leith saincheisteanna a fhorbairt ar 
nós aistriú i dtreo sochaí atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de, daoine a choinneáil agus a mhealladh 
chun maireachtáil agus oibriú sa cheantar áitiúil 
agus pobail agus timpeallachtaí a chruthú atá 
oiriúnach do dhaoine faoi mhíchumas.

Beidh an Clár LEADER ina mhodh 
barrthábhachtach chun tacú le Bailte agus 
Sráidbhailte Cliste a fhorbairt in Éirinn, go 
háirithe trína chur chuige i leith fhorbairt na 
tuaithe atá faoi stiúir an phobail. Chomh maith 
leis sin, d’fhéadfadh ról láidir a bheith ag an múnla 
fiontraíochta sóisialta chun tacú le Bailte agus 
Sráidbhailte Cliste.
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Gníomhartha Chun ár nUaillmhian a Bhaint Amach  
Chun tacú le bailte agus sráidbhailte tuaithe a athbheochan, déanfaidh an Rialtas: 

Beart Beartais

46 Réimse clár straitéiseach infheistíochta a chur ar fáil le linn shaolré an bheartais seo 
ina mbaintear amach riachtanais ceantar tuaithe difreáilte, lena n-áirítear tríd an 
gCiste um Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe dar luach €1 bhilliún agus trí Scéim 
feabhsaithe Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte.

47 Tús áite a thabhairt do chláir forbartha tuaithe chun díriú ar thacaíocht a thabhairt do 
bhailte agus sráidbhailte téarnamh ó thionchar COVID-19 sa ghearrthréimhse agus sa 
mheántréimhse.

48 Maoiniú a chur ar fáil chun tacú le haghaidheanna siopa agus aghaidheanna sráide i 
mbailte agus sráidbhailte a uasghrádú agus a fheabhsú. 

49 Údaráis Áitiúla a mhaoiniú chun spásanna poiblí lasmuigh a chur in oiriúint agus a 
fheabhsú le haghaidh imeachtaí agus gníomhaíochtaí cultúir ó cheann ceann na bliana, 
agus tacú le téarnamh na hearnála cruthaithí, cultúir, siamsaíochta agus imeachtaí.

50 Tionscadail mhóra athghiniúna a chur ar fáil i mbailte ina bhfuil daonra níos mó ná 
10,000 duine a bhfuil ról lárnach acu mar phríomh-mhoil i gceantair thuaithe tríd an 
gCiste um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach.

51 Cur chuige comhoibríoch bunaithe ar Thús Áite ag Lár an Bhaile a fhorbairt agus a 
chur ar fáil chun lár bailte tuaithe a fhorbairt agus a athghiniúint a chur i gceartlár na 
cinnteoireachta. 

52 Mar chuid den chur chuige Tús Áite ag Lár an Bhaile, baill foirne Údaráis Áitiúil a chur 
ar fáil agus acmhainní a chur ar fáil dóibh chun tacú le lár bailte a athnuachan.

53 Cur le cumhachtaí na nÚdarás Áitiúil dreasachtaí tráchtála bunaithe ar rátaí a chur ar 
fáil do ghnónna ag díriú ar aonaid tráchtála folmha a  athúsáid.

54 An fhéidearthacht a iniúchadh maidir le reachtaíocht ‘úsáid idir an dá linn’ a thabhairt 
isteach ionas gur féidir foirgnimh agus siopaí folmha ar an bpríomhshráid a chur ar ais 
in úsáid chomhoiriúnach sa ghearrthréimhse ar bhonn sealadach mar phreabshiopaí, 
margaí sráide agus spásanna taispeántais agus chun críocha eile i gcomhréir leis na 
beartais Tús Áite ag Lár an Bhaile.

55 Mar chuid den cur chuige Tús Áite ag Lár an Bhaile, síolchaipiteal a chur ar fáil 
d’Údaráis Áitiúla chun suíomhanna a ndéantar seirbhísiú orthu a chur ar fáil ag costas 
i mbailte agus sráidbhailte, lena chur ar chumas daoine aonair agus teaghlaigh tithe a 
thógáil i lárionaid tuaithe.

56 Téigh i dteagmháil le Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta a bhfuil tithíocht do dhaoine 
aosta mar fhreagracht orthu chun cóiríocht a fhorbairt i lár bailte atá níos oiriúnaí do 
dhaoine a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe.

57 Cur leis an Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte mar áisitheoir chun foirgnimh 
agus láithreáin fholmha agus thréigthe a thabhairt ar ais in úsáid mar spásanna 
ilfheidhme agus spásanna cónaithe.
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58 Tuilleadh úsáide a bhaint as an Scéim Ceannaigh agus Athnuachana agus an Scéim 
Deisithe agus Léasaithe chun dul i ngleic le foilmhe agus dearóiliú.

59 Mar chuid de Bhuiséad 2022, iniúchadh a dhéanamh ar an deis atá ann tacaíochtaí 
agus dreasachtaí nua a thabhairt isteach chun maoine folmha a athchóiriú d’fhonn 
maireachtáil i lár an bhaile a mhéadú bunaithe ar thuarascáil an tionscnaimh 
phíolótaigh Maireachtáil i Lár an Bhaile

60 Na rialacháin a athbhreithniú agus a leathnú trína ndíolmhaítear áitribh tráchtála 
fholmha áirithe, ar nós spásanna “os cionn an tsiopa” ar chead pleanála a bheith ag 
teastáil ina leith chun an úsáid a athrú chun críocha cónaithe i gcomhréir leis na 
beartais gníomhachtaithe tithíochta agus Tús Áite ag Lár an Bhaile.

61 Tús áite a thabhairt do Ghníomhaireachtaí Stáit, Ranna agus fiontair nua a lonnú i 
mbailte agus cathracha lasmuigh de Bhaile Átha Cliath chun tacú le cuspóirí forbartha 
réigiúnacha an Rialtais.

62 Maoine faoi úinéireacht an Stáit i mbailte agus sráidbhailte tuaithe a aithint a 
d’fhéadfaí a úsáid chun críocha an phobail.

63 Bunú Chiste Úinéireachta Pobail a scrúdú chun cuidiú le grúpaí pobail agus fiontair 
shóisialta sócmhainní pobail áitiúla atá i mbaol a gcaillte a cheannach nó a ghlacadh ar 
lámh, len iad a rith mar ghnónna faoi úinéireacht phobail.

64 Infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar, lena n-airítear bonneagar uisce agus 
fuíolluisce, chun tacú le bailte agus sráidbhailte tuaithe a fhorbairt.

65 Tacú le leas a bhaint as an gClár Fáis do Bhailte Beaga agus Sráidbhailte 2020-2024 
ó Uisce Éireann trína gcuirfear acmhainn fáis ar fáil maidir le huisce agus fuíolluisce 
i lonnaíochtaí beaga nach gcuirfí san áireamh i bplean infheistíochta caipitil Uisce 
Éireann murach sin.   

66 Athbhreithniú a dhéanamh ar chúrsaí i ndáil le seirbhísí uisce do bhailte agus 
sráidbhailte nach bhfuil ar líonra Uisce Éireann faoi láthair.

67 Moltaí a tabhairt ar aghaidh chun Beartas maidir leis an nGeilleagar Oíche a fhorbairt 
trína dtacófar le bailte tuaithe, mar aon le lárionaid uirbeacha níos mó agus, cathracha, 
a athbheochan i ndiaidh COVID-19.

68 Tacú le Bailte agus Sráidbhailte Cliste a fhorbairt ina mbaintear leas as réitigh 
nuálacha chun acmhainneacht a fheabhsú, buanna áitiúla a fhorbairt agus deiseanna a 
uasmhéadú chun áiteanna tarraingteacha a chruthú do dhaoine le cur fúthu agus oibriú 
iontu.
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6
Caibidil 6 
Rannpháirtíocht, Ceannaireacht 
agus Teacht Aniar Phobail Tuaithe 
a Fheabhsú  
Ár nUaillmhian 

Is é ár n-uaillmhian pobail tuaithe 
níos inbhuanaithe agus níos 
comhtháite a chruthú trí dhaoine 
a chumhachtú, ceannairí pobail a 
fhorbairt, agus na coinníollacha a 
chruthú do gach duine chun páirt 
a ghlacadh i dtéarnamh náisiúnta 
roinnte, é a mhúnlú agus taithí a 
fháil air.  

Chun an cuspóir seo a bhaint amach, 
infheisteoimid inár bpobail chun a bhfolláine 
shóisialta, chultúir, eacnamaíoch agus 
chomhshaoil agus cáilíocht na beatha a fheabhsú.
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Caibidil  6    |    Rannpháirtíocht, Ceannaireacht agus Teacht Aniar Phobail Tuaithe a Fheabhsú 

Comhthéacs
Is iad na pobail croí na tuaithe in Éirinn agus bhí 
ról lárnach acu mar fhreagairt ar an bpaindéim 
COVID-19. 

Ba é Glao an Phobail, a seoladh in Aibreán 2020, 
slógadh gan fasach ón rialtas náisiúnta, rialtas 
áitiúil agus an earnáil pobail agus dheonach chun 
tacú le daoine leochaileacha inár bpobail le linn na 
géarchéime COVID-19.  Tháinig Glao an Phobail 
ar bhealach nua oibre, cuspóir comhroinnte, agus 
leibhéil shuntasacha comhoibrithe idir an rialtas 
áitiúil agus náisiúnta, eagraíochtaí forbartha pobail 
agus áitiúla, agus an earnáil dheonach.  

Beidh an spiorad pobail seo, atá comhchiallach 
le ceantar tuaithe na hÉireann, níos tábhachtaí 
ná riamh agus Éire ag dul i ngleic leis na dúshláin 
shóisialta agus eacnamaíocha atá amach romhainn. 

I measc na ndúshlán a sainaithníodh a bheith ina 
gcúis imní do phobail i bhforbairt an bheartais seo 
bhí: mothú nach bhfuil tacaíocht leordhóthanach 
acu, ualach méadaitheach ar shaorálaithe, chomh 
maith le hábhair imní faoin todhchaí i dtéarmaí 
athnuachan glúine i gceantair thuaithe. Tá maoiniú, 
rialachas agus comhlíonadh, agus costas árachais, 
ina ndúshláin oibríochta suntasacha d’eagraíochtaí 
pobalbhunaithe freisin. 

Éileoidh réitigh inbhuanaithe ar na dúshláin seo 
comhiarrachtaí an rialtais náisiúnta agus áitiúil, 
na bpobal agus na sochaí sibhialta.  Cuirfidh an 
Rialtas tacaíocht ar fáil do thionscnaimh um 
fhorbairt acmhainní pobail, ceannaireachta agus 
athléimneachta agus leagfaidh sé fócas leanúnach 
ar chur ar chumas eagraíochtaí pobail déileáil leis 
na dúshláin atá rompu ar bhealach níos éifeachtaí. 

Tá an Rialtas lántiomanta freisin tacú le pobail 
chun téarnamh inbhuanaithe, uilechuimsitheach 
agus cothrom i ndiaidh COVID a mhúnlú agus a 
bheith mar chuid de.  Uasmhéadóidh an tacaíocht 
seo an tionchar agus an cuidiú is féidir le pobail a 
dhéanamh dár bhfolláine náisiúnta.

31 Pobail Inbhuanaithe, Cuimsitheacha agus Cumhachtaithe (Rialtas na hÉireann) -  https://assets.gov.ie/26890/
ff380490589a4f9ab9cd9bb3f53b5493.pdf

32 Tógann sé seo ar an gcur chuige atá leagtha amach faoi Straitéis Náisiúnta an Rialtais ar Rannpháirtíocht Leanaí agus Daoine 
Óga i gCinnteoireacht -  https://www.gov.ie/en/publication/9128db-national-strategy-on-children-and-young-peoples-
participation-in-dec/

Pobail Tuaithe a Chumasú
Beidh idirghníomhaíocht agus tacaíocht an Rialtais 
do phobail tuaithe á threorú ag Pobail Inbhuanaithe, 
Uilechuimsitheacha agus Cumhachtaithe, 
straitéis cúig bliana chun tacú leis an earnáil 
pobail agus dheonach in Éirinn31a forbraíodh i 
gcomhpháirtíocht le páirtithe leasmhara pobail 
agus a foilsíodh in 2019. 

Is cuspóir lárnach den straitéis é pobail a thabhairt 
le chéile, iad a chumhachtú chun a gcuid riachtanas 
agus tosaíochtaí féin a aithint, agus iad a bheith 
páirteach i bhfreagraí a dhearadh ar na riachtanais 
agus na tosaíochtaí sin.  

Fóraim Comhairliúcháin Smaointe Tuaithe
Agus an beartas seo á fhorbairt, chuaigh an Roinn 
Forbartha Tuaithe agus Pobail i gcomhairle go 
forleathan le daoine ar fud na tuaithe in Éirinn chun 
tuiscint a fháil ar na saincheisteanna is tábhachtaí 
dóibh. 

Mar sin féin, is gá gur próiseas leanúnach é an 
comhairliúchán, toisc go dtagann imthosca agus 
riachtanais daoine chun cinn agus go n-athraíonn 
siad le himeacht ama. Tá an Rialtas tiomanta chun 
a chinntiú go bhfuil sé freagrúil do na riachtanais 
athraitheacha sin agus cuirfidh sé tús le sraith 
rialta d’Fhóraim Smaointe Tuaithe chun a chur ar 
chumas daoine cion tairbhe a dhéanamh ar bhonn 
leanúnach maidir le saincheisteanna a mbíonn 
tionchar acu orthu féin agus ar a bpobail, agus chun 
a rannpháirtíocht leanúnach a spreagadh i dtreo 
nuálaíocht ar an mbeartas náisiúnta tuaithe.

Struchtúir Rannpháirteacha do Dhaoine Óga  
Léirigh comhairliúcháin a rinneadh i bhforbairt an 
bheartais seo an tábhacht faoi leith atá ag baint 
le daoine óga maidir le hinbhuanaitheacht agus 
fás na bpobal tuaithe sa todhchaí san fhadtéarma.  
D’fhéadfadh an deis atá acu cion fiúntach a 
dhéanamh dá bpobal áitiúil a bheith ina fhachtóir 
cinntitheach chun a chinneadh an bhfanfaidh 
siad ag maireachtáil i gceantar tuaithe nó nach 
bhfanfaidh.  Tríd an mbeartas seo, cuideoidh 
seachadadh meantóireachta agus oiliúna do 
cheannairí pobail, dírithe ar dhaoine 18-25 bliana 
d’aois, le cumas ceannaireachta pobail a thógáil 
amach anseo.32 

Ag tógáil ar na struchtúir atá ann cheana chun 
daoine óga a fhostú mar Chomhairle na nÓg 

https://assets.gov.ie/26890/ff380490589a4f9ab9cd9bb3f53b5493.pdf
https://assets.gov.ie/26890/ff380490589a4f9ab9cd9bb3f53b5493.pdf
https://www.gov.ie/en/publication/9128db-national-strategy-on-children-and-young-peoples-participation-in-dec/
https://www.gov.ie/en/publication/9128db-national-strategy-on-children-and-young-peoples-participation-in-dec/
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agus Mol na nÓg, agus na Coistí Seirbhíse Leanaí 
agus Daoine Óga, bunóidh an Rialtas Tionól 
Óige Tuaithe bliantúil chun tuairimí daoine óga 
faoin tuath in Éirinn a fháil ar shaincheisteanna a 
bhfuil tionchar leanúnach acu orthu féin agus ar a 
bpobail. Cuideoidh na tuairimí seo lena chinntiú go 
mbeidh Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann ina 
ionstraim bheo agus in oiriúint do chúinsí agus do 
riachtanais athraitheacha.

Tabharfar isteach Gradam nua Speisialta do 
Chomórtas na mBailte Slachtmhara freisin mar 
gheall ar rannpháirtíocht daoine óga (16-25 bliana 
d’aois) i dtionscadail na mBailte Slachtmhara.

Go ginearálta tá gá freisin le tuiscint níos doimhne 
a fháil ar eispéiris agus torthaí do leanaí agus 
daoine óga faoin tuath in Éirinn.  Déanfar é seo trí 
thaighde, ag tógáil ar an mbunachar sonraí Ag Fás 
Aníos in Éirinn agus tacar sonraí ábhartha eile.

Comhtháthú agus Cuimsiú Sóisialta 
Tá daonra na hÉireann faoin tuath ag éirí níos 
éagsúla. Cuimsíonn a daonra éagsúlacht aoise, 
cineál teaghlaigh, náisiúntacht, eitneachas, 
creideamh, cumas, féiniúlacht inscne agus claonadh 
gnéasach.  Tá sé tábhachtach leas a bhaint as an 
éagsúlacht seo agus a chinntiú go bhfuil ár sochaí 
comhtháite, gníomhach, agus go ndéantar freastal 
ar fholláine gach duine ar bhealach cuimsitheach 
agus comhlántach.  

Sa Treochlár um Ionchuimsiú Sóisialta 2020 - 202533 
leagtar amach spriocanna chun dul chun cinn a 
thomhas thar go leor gnéithe de chuimsiú sóisialta, 
lena n-áirítear tithíocht, cúram sláinte, cúram leanaí 
agus comhtháthú sóisialta, agus é mar chuspóir 
foriomlán cáilíocht beatha níos fearr a bhaint 
amach do chách. Príomhsprioc is ea bochtaineacht 
chomhsheasmhach a laghdú go 2% nó níos lú faoi 
2025, trí idirghabhálacha iomchuí éagsúla. 

Le buiséad thart ar €39 milliún in aghaidh na 
bliana, tá an Clár um Ionchuimsiú Sóisialta agus 
Gníomhachtú Pobail (SICAP)34, atá maoinithe 
tríd an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, ar 
cheann de na cláir is suntasaí atá ag an Rialtas atá 
dírithe ar bhochtaineacht a laghdú agus cuimsiú 
sóisialta agus comhionannas a chur chun cinn.  

33 Treochlár um Ionchuimsiú Sóisialta 2020-2025: Uaillmhian, Spriocanna, Tiomantais (Rialtas na hÉireann) - https://www.gov.ie/
pdf/?file=https://assets.gov.ie/46557/bf7011904ede4562b925f98b15c4f1b5.pdf#page=1

34 An Clár um Ionchuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP) - https://www.gov.ie/en/policy-information/6609f4-social-
inclusion-and-community-activation-programme-sicap/ 

35 An Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú Míchumais 2017 - 2021 - (Rialtas na hÉireann)  - https://assets.gov.
ie/18901/26182a87ecf84ddd8d60c215c0ce2520.pdf

36 An Straitéis Náisiúnta um Aosú Dearfach (Rialtas na hÉireann) - https://assets.gov.ie/11714/
d859109de8984a50b9f2ae2c1f325456.pdf

37 Ciste Comhtháthaithe Pobail - http://www.integration.ie/en/isec/pages/wp18000024

38 Urraíocht Pobail Éire - http://www.integration.ie/en/isec/pages/community_sponsorship_ireland

Tacaíonn agus forbraíonn an clár cumas grúpaí 
pobail áitiúla saincheisteanna maidir le heisiamh 
sóisialta agus comhionannas a aithint agus aghaidh 
a thabhairt orthu.  Tacaíonn sé freisin le daoine 
faoi mhíbhuntáiste cáilíocht a saoil a fheabhsú 
trí thacaíochtaí foghlama ar feadh an tsaoil agus 
mhargadh an tsaothair a sholáthar.

Leanfar le clár SICAP 2018-2022 a sheachadadh 
thar bhlianta tosaigh an bheartais seo, agus cuirfear 
tús le clár comharbais in 2023.

I measc na gclár agus na dtionscnamh 
comhtháthaithe sóisialta eile atá curtha in oiriúint 
do chohóirt ar leith tá, mar shampla,  An Straitéis 
Náisiúnta um Chuimsiú Míchumais35 a fheabhsóidh, 
inter alia, inrochtaineacht do dhaoine faoi 
mhíchumas atá ina gcónaí i gceantair thuaithe. 

Cuireann An Straitéis Náisiúnta um Aosú Dearfach36 
saoránacht ghníomhach chun cinn agus sláinte, 
folláine agus cáilíocht beatha daoine de réir mar a 
théann siad in aois. Tá sé cruthaithe go bhfuil cláir 
idir-ghlúine éifeachtach maidir le troid in aghaidh 
steiréitíopaí diúltacha aosaithe agus pobail a 
thacaíonn le daoine aosta a chur chun cinn. 

Tá an Roinn Sláinte ag obair chun idirghabhálacha 
spriocdhírithe a sholáthar a thugann aghaidh 
ar éagothroime sláinte i réimsí díothachta i 
gcomhpháirtíocht le gach Roinn Rialtais tríd an 
gClár Pobail Shláintiúla. Tá ról tábhachtach ag 
Feachtas Náisiúnta Cumarsáide Éire Shláintiúil, atá 
ar siúl ó 2018, maidir le cur ar chumas gach pobail 
a n-athléimneacht a neartú trína bhfolláine choirp 
agus mheabhrach a fheabhsú. 

Tá an Rialtas tiomanta d’oibriú le pobail áitiúla 
chun fáilte a chur roimh dhaoine nua agus iad a 
chomhtháthú i mbailte agus sráidbhailte tuaithe.  
Chuir SICAP ar chumas daoine nua a bpobail a 
fheabhsú trína gcuid scileanna a chur i bhfeidhm 
agus smaointe nua a chur le forbairt pobail. Tugann 
tionscnaimh eile mar an Ciste Comhtháthaithe 
Pobail37 agus Urraíocht Pobail na hÉireann38, 
maoinithe tríd an Roinn Dlí agus Cirt, tacaíocht do 
chomhtháthú pobalbhunaithe freisin.  

Chomh maith le bheith tábhachtach ó thaobh 
na folláine de, is féidir le spórt a bheith ina uirlis 
chumhachtach chun cur le líonrú agus tuiscint 
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idir daoine agus dul i ngleic le heisiamh sóisialta. 
Ag croílár uaillmhian an Bheartais Náisiúnta Spóirt 
2018-202739 tá an fonn atá ar níos mó daoine páirt 
a ghlacadh go rialta agus go fóinteach sa spórt. 
Aithnítear sa bheartas an tábhacht a bhaineann le 
Pleananna Spóirt Áitiúla a chomhléiriú le páirtithe 
leasmhara pobail i ngach ceantar Údarás Áitiúil. 

Mar chuid de chlár Éire Ildánach40 Cumhachtóidh 
Straitéisí Cultúir agus Cruthaitheacha na 
nÚdarás Áitiúil pobail chun teacht le chéile trí 
ghníomhaíochtaí oidhreachta, ealaíon agus cultúir 
agus soláthróidh siad bealach chun dul i ngleic le 
saincheisteanna cosúil le haonrú, imeallú nó imní 
sláinte meabhrach.  

Tá ról ag nuálaíocht shóisialta freisin i dtacú le 
cuimsiú agus comhtháthú trí réitigh nua a fhorbairt 
ar riachtanais shóisialta nach gcomhlíontar. Is féidir 
le nuálaíocht shóisialta raon dúshlán sóisialta agus 
sochaíoch a chumhdach agus is minic a bhíonn sí 
dírithe ar thacú le riachtanais grúpaí leochaileacha 
sa tsochaí. Tugann an Rialtas maoiniú do roinnt clár 
nuálaíochta sóisialta agus tá sé tiomanta d’fhorbairt 
bhreise a dhéanamh ar nuálaíocht shóisialta mar 
bhealach chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
shóisialta phráinneacha. 

Bonneagar Pobail  
Tá áiteanna agus spásanna tábhachtach le haghaidh 
idirghníomhaíochtaí sóisialta idir gach ball den 
phobal. Níl sna hionaid phobail, leabharlanna agus 
clubanna spóirt ach roinnt samplaí de spásanna 
pobail ilchuspóireacha atá lonnaithe ar fud na 
tuaithe in Éirinn a fheidhmíonn mar mhol do phobail 
áitiúla bualadh le chéile agus páirt a ghlacadh 
i ngníomhaíochtaí comhroinnte.  Beidh luach 
spásanna mar seo níos tábhachtaí fós i gcomhthéacs 
ár bhfreagra ar COVID-19, mar is féidir leo daoine 
a chumasú chun bualadh le chéile go sábháilte agus 
iad ag comhlíonadh phrótacail sláinte poiblí.

Soláthraíonn leabharlanna spás chuimsitheach le 
haghaidh forbairt phearsanta, foghlaim ar feadh 
an tsaoil, faisnéis faoi shláinte agus folláine, agus 
idirghníomhaíocht shóisialta, lena n-áirítear do 
phobail nua. Leis an straitéis Ár Leabharlanna Poiblí41 
samhlaítear freisin tionscnaimh for-rochtana 
spriocdhírithe do dhaoine aonair agus do ghrúpaí i 
bpobail imeallaithe agus faoi mhíbhuntáiste. 

39 Beartas Náisiúnta Spóirt 2018 - 2027 (Rialtas na hÉireann) - https://assets.gov.ie/15979/04e0f52cee5f47ee9c01003cf559e98d.
pdf

40 Éire Ildánach - https://www.creativeireland.gov.ie/

41 Ár Leabharlanna Poiblí 2022 (Rialtas na hÉireann) - https://assets.gov.ie/4278/111218115931-79413828933647aaa21ce9157
ee170ba.pdf

Rannpháirtíocht Pobail  
Ceann de na bealaí is tábhachtaí ina gcothaítear 
comhtháthú sóisialta agus cumhachtú pobail is ea 
trí rannpháirtíocht ar gach leibhéal a spreagadh. 
Déantar cinntí níos fearr má tá baint ag na 
daoine lena mbaineann leis an bpróiseas agus má 
bhraitheann siad úinéireacht ar thorthaí a théann i 
bhfeidhm ar a saol. 

Tá ról tábhachtach ag struchtúir áitiúla i bhforbairt 
tuisceana agus caidrimh dhearfacha idir cohóirt 
éagsúla i bpobail áitiúla. 

Is struchtúir reachtúla nuálacha iad Líonraí 
Rannpháirtíochta Poiblí (PPNanna) agus na Coistí 
Forbartha Pobail Áitiúla a cuireadh i bhfeidhm 
le blianta beaga anuas chun rannpháirtíocht 
bhríoch an phobail i gcinnteoireacht a chinntiú 
ag leibhéal áitiúil. Feidhmíonn PPNanna mar 
mhoil faisnéise freisin, ag coinneáil an phobail ar 
an eolas faoi shaincheisteanna áitiúla ábhartha, 
nuacht, imeachtaí, acmhainní agus tacaíochtaí. Tá 
acmhainneacht mhór ag na PPNanna chun úsáid 
agus forbairt bhreise a bhaint astu, agus cuirfear 
feabhas ar a ról thar shaolré an bheartais seo.  

Is coistí neamhspleácha de chuid an Údaráis Áitiúil 
iad Coistí Forbartha Pobail Áitiúla (LCDCanna) a 
bhfuil sainchúram beartais orthu maidir le cláir 
forbartha áitiúla agus forbartha pobail a phleanáil 
agus a mhaoirsiú. Tá a bhfeidhmeanna reachtúla 
deartha chun cur chuige níos comhcheangailte a 
thabhairt maidir le hidirghabhálacha forbartha 
áitiúla agus forbartha pobail. Tá an Rialtas tiomanta 
do chur leis an ról seo agus cumas straitéiseach agus 
oibríochtúil na LCDCanna a neartú san fhadtéarma.

Aithnítear i straitéisí iomadúla an Rialtais an 
tábhacht a bhaineann le rannpháirtíocht i struchtúir 
cinnteoireachta ag leibhéal áitiúil ionas gur féidir 
leasanna gach duine, lena n-áirítear imircigh, mná 
agus cailíní, pobail Lucht Siúil agus Romach, daoine 
faoi mhíchumas, lucht LGBTI+, agus daoine eile a 
mheas i gceart sna pobail ina bhfuil siad ina gcónaí.  

Tiomnaítear d’Údaráis Áitiúla agus do struchtúir 
chinnteoireachta áitiúla leis na straitéisí seo 
cineálacha cur chuige uilechuimsitheacha a 
ghlacadh maidir lena gcuid oibre de réir thiomantais 
níos leithne na hÉireann i leith chearta an duine agus 
neamh-idirdhealú. Soláthraíonn na hÚdaráis Áitiúla 
maoiniú agus tacaíochtaí suntasacha do phobail 
áitiúla freisin, rud a fhágann gur féidir seirbhísí 
ríthábhachtacha a phleanáil agus a sholáthar do 
dhaonraí tuaithe.
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Ag Tacú le Saorálaíocht
Meastar go n-oibríonn 29,000 eagraíocht 
pobalbhunaithe i bpobail ar fud na tíre agus tá ról 
ríthábhachtach ag go leor acu i gceantair thuaithe. 
Déanann níos mó ná milliún duine obair dheonach 
gach bliain sna heagraíochtaí seo in Éirinn, ag 
cur luach eacnamaíoch measta de níos mó ná €2 
billiún in aghaidh na bliana leis an tsochaí. Téann 
an tsaorálaíocht chun leasa earnálacha móra den 
tsochaí i réimsí na n-ealaíon, na hoidhreachta, 
an oideachais, na sláinte, an spóirt agus tacú 
leis na daoine atá ar an imeall go sóisialta.  Chun 
aitheantas a thabhairt don tábhacht a bhaineann 
le timpeallacht thacúil a chinntiú do shaorálaithe 
le haghaidh forbairt pobail inbhuanaithe, foilsíodh 
Straitéis Náisiúnta nua Saorálaíochta 2021-202542 
in 2020. 

Mar chuid den Straitéis Náisiúnta Saorálaíochta, 
agus ag tógáil ar an bhfreagra suntasach ó 
shaorálaithe a bhí mar chuid lárnach de Ghlao 
an Phobail, tá an Rialtas tiomanta do Chúlchiste 
Deonach a bhunú i ngach ceantar Údaráis 
Áitiúil.  Beidh an cúlchiste deonach oilte, éagsúil 
agus solúbtha seo ina acmhainn luachmhar do 
phobail agus iad ag freagairt d’éigeandálaí áitiúla, 
réigiúnacha agus náisiúnta amach anseo chomh 
maith le cuidiú le himeachtaí pobail a sheachadadh.

An Clár Leader
Beidh ról lárnach ag an gclár LEADER le linn 
shaolré an bheartais seo maidir le rannpháirtíocht 
na bpobal áitiúil a fheabhsú i múnlú a dtodhchaí 
agus ceannaireacht agus athléimneacht a thógáil. 
Is clár ilbhliantúil é LEADER d’fhorbairt tuaithe 
arna chómhaoiniú ag an AE tríd an gComhbheartas 
Talmhaíochta (CAP). 

Tá an clár bunaithe ar chur chuige pobalbhunaithe 
i leith forbairt tuaithe agus tá ról tábhachtach aige 
i dtacú le pobail agus fiontair chun poist a chruthú, 
cuimsiú sóisialta agus tionscadail chomhshaoil a 
chur chun cinn ag leibhéal áitiúil.  

Cuirfear tús le creat an AE don chéad CAP eile 
in 2023 agus forbrófar clár LEADER nua don 
tréimhse 2023-2027 i dteannta leis an CAP nua.  

Idir an dá linn, reáchtálfar Clár Idirthréimhseach 
LEADER le luach €70 milliún don tréimhse 2021 
agus 2022.  Cuirfidh an clár seo béim ar leith ar 
acmhainn a thógáil i bpobail nach bhfuair maoiniú 
LEADER go dtí seo, agus ar thacú le pobail tuaithe 
maidir le téarnamh ó thionchar COVID-19.  

42 An Straitéis Náisiúnta Saorálaíochta 2021 - 2025 (Rialtas na hÉireann)  - https://www.gov.ie/en/publication/3cba6-national-
volunteering-strategy/

Tacóidh an clár freisin le cruthú post, cuimsiú 
sóisialta, agus tionscadail a thugann aghaidh ar 
an gclár oibre aeráide, claochlú digiteach, agus a 
spreagfaidh pobail tuaithe chun cur leis na buanna 
agus na sócmhainní atá acu cheana féin.

Rinneadh roinnt feabhsuithe ar an gClár 
Idirthréimhseach LEADER 2021-2022 de réir 
ghealltanais Chláir an Rialtais, lena n-áirítear 
méadú ar an ráta cúnaimh atá ar fáil do thionscadail 
fiontar.

Ar fud an raon níos leithne clár maoinithe atá 
ar fáil do phobail, cuirfear tacaíochtaí breise 
ar fáil chun cabhrú le grúpaí pobail agus grúpaí 
deonacha tionscadail a fhorbairt agus rochtain a 
fháil ar chistí, lena n-áirítear trí phróisis iarratais ar 
dheontais a athchóiriú chun éifeachta.

Forbróidh an Rialtas tairseach aonair freisin chun 
é a dhéanamh níos éasca d’eagraíochtaí tuaithe 
agus pobail faisnéis a fháil faoin raon clár agus 
scéimeanna atá ar fáil ar fud an Rialtais chun tacú le 
forbairt tuaithe agus pobail.

Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann    |    Beartas Forbartha Tuaithe na hÉireann 2021- 2025

https://www.gov.ie/en/publication/3cba6-national-volunteering-strategy/
https://www.gov.ie/en/publication/3cba6-national-volunteering-strategy/


59

Gníomhartha chun ár nUaillmhian a Bhaint Amach  
Chun tacú le pobail i gceantair thuaithe, déanfaidh an Rialtas: 

Beart Beartais
69 Réimse clár a bheachtú agus cur leo chun tacú le pobail, eagraíochtaí deonacha, fiontair shóisialta agus 

carthanais cur lena n-athléimneacht agus a dtionchar a fheabhsú i ndiaidh COVID-19.
70 An Straitéis Náisiúnta Saorálaíochta  2021-2025 a chur i bhfeidhm, a thacóidh le saorálaithe agus eagraíochtaí 

pobalbhunaithe i gceantair thuaithe agus ar fud na tíre.
71 Cúlchiste Deonach buan a bhunú i gceantair áitiúla ar féidir le heagraíochtaí pobail agus deonacha agus Údaráis 

Áitiúla glaoch orthu de réir mar is gá.   
72 Sraith rialta Fóraim Smaointe Tuaithe a reáchtáil chun teagmháil a dhéanamh le cónaitheoirí tuaithe chun a 

chumasú dóibh ionchur ar bhonn leanúnach a thabhairt ar shaincheisteanna a mbíonn tionchar acu orthu féin 
agus ar a bpobail, agus chun a rannchuidiú leanúnach i dtaobh nuálaíocht náisiúnta beartais tuaithe a spreagadh. 

73 Tionól Óige Tuaithe bliantúil a bhunú chun deis a thabhairt do dhaoine óga atá ina gcónaí faoin tuath in Éirinn cur 
go leanúnach le saincheisteanna beartais a mbeidh tionchar acu orthu agus ar a dtodhchaí a aithint agus tionchar 
a imirt orthu. 

74 Acmhainn a thógáil le haghaidh forbairt pobail trí mheantóireacht/oiliúint a sholáthar do cheannairí forbartha 
pobail, le fócas ar leith ar dhaoine óga idir 18 agus 25 bliana d’aois. 

75 Tacaíochtaí breise a sholáthar chun cabhrú le grúpaí pobail agus grúpaí deonacha tionscadail a fhorbairt agus 
rochtain a fháil ar na cistí atá ar fáil - lena n-áirítear trí iarratais ar dheontais a athchóiriú chun éifeachta. 

76 Tairseach faisnéise amháin a fhorbairt chun treochlár maoinithe a sholáthar ar an raon clár agus scéimeanna atá 
ar fáil ar fud an Rialtais le haghaidh forbairt tuaithe agus pobail.

77 Clár Idirthréimhseach LEADER le luach €70 milliún a chur i bhfeidhm le haghaidh forbairt tuaithe faoi stiúir an 
phobail don tréimhse 2021-2022, agus clár nua LEADER a fhorbairt agus a sheachadadh a thosóidh in 2023, ar 
aon dul leis an gcéad chreat maoinithe eile de chuid an AE.

78 An Clár um Ionchuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP) a sheachadadh go dtí deireadh 2022, agus clár 
nua SICAP a fhorbairt a thosóidh in 2023, tar éis athbhreithnithe agus comhairliúcháin le páirtithe leasmhara.

79 Líon na n-áiteanna ar an Scéim Shóisialta Tuaithe, TÚS agus Fostaíocht Pobail a mhéadú chun tacú le pobail tuaithe.
80 Tacú le forbairt na nuálaíochta sóisialta mar bhealach le aghaidh a thabhairt ar dhúshláin shóisialta 

phráinneacha.
81 Infheistíocht a sholáthar do spásanna ilchuspóireacha sa phobal (m.sh. ionaid phobail, leabharlanna, agus 

clubanna spóirt) le haghaidh réimse gníomhaíochtaí, lena n-áirítear fóillíocht, pobal, cultúr agus soláthar 
seirbhísí. 

82 Feabhas breise a chur ar struchtúir an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí agus an Choiste Forbartha Pobail Áitiúil 
lena chinntiú go bhfuil pobail áitiúla páirteach go hiomlán i gcinntí a théann i bhfeidhm ar a gceantair áitiúla agus 
go gcuireann siad leo. 

83 Oibriú i gcomhairle le grúpaí pobail agus grúpaí deonacha áitiúla agus le struchtúir chinnteoireachta áitiúla 
chun cabhrú le daoine nua a fháiltiú agus a chomhtháthú i mbailte agus sráidbhailte tuaithe agus chun tacú le 
comhtháthú ar bhonn níos leithne.

84 Straitéisí Cultúir agus Cruthaitheacha a chur i bhfeidhm i ngach limistéar de chuid an Údaráis Áitiúil, lena 
n-áirítear “Laethanta Cultúir”, chun an oidhreacht chultúir áitiúil a thaispeáint. 

85 Cumhacht a thabhairt do phobail áitiúla agus sláinte agus folláine an phobail a fheabhsú trí thacú le hoidhreacht, 
ealaíona, gníomhaíochtaí cultúir agus gníomhaíochtaí eile chun dul i ngleic le saincheisteanna sóisialta mar 
chomhtháthú, aonrú tuaithe agus sláinte mheabhrach.

86 Gradam Speisialta na mBailte Slachtmhara a thabhairt isteach chun rannpháirtíocht daoine óga (16-25 bliana 
d’aois) i dtionscadail na mBailte Slachtmhara a spreagadh. 

87 Taighde a choimisiúnú ar eispéiris agus torthaí leanaí agus daoine óga faoin tuath in Éirinn, ag tógáil ar Ag Fás 
Aníos in Éirinn agus tacair sonraí ábhartha eile. 

88 Taighde a dhéanamh chun riachtanais ar leith na mban, na gcailíní, lucht LGBTI+, an Lucht Siúil, na Romach, na 
n-imirceach agus na ndaoine de bhunadh imirceach atá ina gcónaí i gceantair thuaithe a threorú. 
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Ár nUaillmhian

Tá sé mar uaillmhian againn a 
chinntiú go bhfuil rochtain ag 
daoine atá ina gcónaí i gceantair 
thuaithe ar sheirbhísí poiblí atá ar 
ardchaighdeán a chuireann ar a 
gcumas leanúint orthu ag cónaí ar 
bhealach inbhuanaithe i bpobail 
tuaithe agus a chuideoidh leo 
caighdeáin saoil maith a bheith acu. 

Bainfimid amach é sin trí infheistíocht a dhéanamh 
i bhfeabhsúchán ar sheirbhísí iompair phoiblí, 
i gcúram sláinte laistigh de phobail, i soláthar 
tithíochta, i saoráidí luathfhoghlama agus i gcúram 
leanaí agus i sábháilteacht an phobail. 

Chapter 6   |   Enhancing Participation, Leadership and Resilience in Rural Communities

7
Caibidil 7 
Seirbhísí Poiblí a Fheabhsú i 
gCeantair Thuaithe 
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Comhthéacs
Tá rochtain ar sheirbhísí poiblí agus ar sheirbhísí 
eile atá ar ardchaighdeán ríthábhachtach le 
daoine a spreagadh chun leanúint orthu ag cónaí i 
gceantair, i mbailte agus i sráidbhailte tuaithe agus 
chun tacú le hinbhuanaitheacht na bpobal tuaithe. 

Áirítear ar na príomhsheirbhísí a mbíonn daoine ag 
brath orthu, tithíocht, cúram sláinte, iompar poiblí, 
ceangal digiteach agus bonneagar uisce agus 
fuíolluisce. Éilíonn seachadadh na seirbhísí seo cur 
chuige uile-Rialtais. 

Léirigh Tuarascáil ón CSO sa bhliain 2019, Achar 
go dtí Seirbhísí Laethúla in Éirinn43 go raibh an 
meán-achar chuig formhór na seirbhísí laethúla trí 
huaire ar a laghad níos faide do dhaoine a bhí ina 
gcónaí faoin tuath seachas mar a bhí sé do dhaoine 
a bhí ina gcónaí i gceantair uirbeacha. Rinneadh 
taifeadadh i roinnt ceantair thuaithe ar achar a bhí 
i bhfad níos faide de thart ar seacht n-uaire níos 
faide chuig seirbhísí ar nós cógaslanna, dochtúirí 
teaghlaigh (GPanna) agus ollmhargaí.

Cé nach bhfuil sé indéanta raon iomlán seirbhísí 
ardleibhéil a chur ar fáil i ngach baile tuaithe, 
cuirtear béim i gClár an Rialtais ar thiomantas 
an Rialtais rochtain chuig seirbhísí i gceantair 
thuaithe a fheabhsú. Áirítear orthu sin, 
feabhsúcháin ar sheirbhísí iompair tuaithe, ar 
sheirbhísí cúram sláinte poiblí agus ar sheirbhísí 
uisce agus fuíolluisce agus ar leathadh amach 
leathanbhanda ardluais. 

Beidh athrú ó bhonn i gceist le ceangal digiteach 
atá tapa agus iontaofa a chur ar fáil tríd an 
bPlean Náisiúnta Leathanbhanda agus cuirfidh 
sé ar chumas daoine atá ina gcónaí i gceantair 
thuaithe seirbhísí ar líne a rochtain, lena n-áirítear, 
acmhainní oideachais, oiliúna agus cúram sláinte. 
Cuideoidh sé leo an dúshlán maidir le hachar 
fisiciúil ó phríomhionaid seirbhísí a shárú.

Tithíocht
Samhlaítear sa Chreat Náisiúnta Pleanála (NPF) go 
dtiocfaidh ardú 1 milliún ar dhaonra na hÉireann 
faoin mbliain 2040. Tá sé tuartha go dtarlóidh 50% 
den ardú seo lasmuigh de na príomhchathracha. 
Má bhaintear amach é sin, cuideoidh sé ó thaobh 
tacú le forbairt réigiúnach chothrom.  

Tacóidh na cuspóirí atá leagtha amach sa 
bheartas chun cur le deiseanna fostaíochta sna 
réigiúin, chun éagsúlacht a chur chun cinn sa 

43 Achar go dtí Seirbhísí Laethúla in Éirinn, 2019 (CSO) - https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-mdsi/
measuringdistancetoeverydayservicesinireland/

gheilleagar tuaithe agus cur le bonneagar chun 
tacú le cianobair agus le forbairt réigiúnach atá 
cothrom freisin agus beidh sé mar bhonn taca le 
hinbhuanaitheacht na gceantar tuaithe. 

Éileoidh freastal ar an fhás seo sa daonra i 
gceantair thuaithe forbairt a dhéanamh ar 
thithíocht inár mbailte, sráidbhailte agus i 
gceantair thuaithe atá cóngarach dóibh.  

Áirítear san NPF, polasaithe chun láidriú a 
dhéanamh ar chreatlach thuaithe na hÉireann 
agus tacú leis na pobail atá ina gcónaí ansin, 
chomh maith le pleanáil a dhéanamh d’fhás agus 
d’fhorbairt na gceantar tuaithe amach anseo trí:
	 Ceantair atá faoi thionchar láidir uirbeach a 

chosaint ó ró-fhorbairt neamhinbhuanaithe, 
agus  

	 an daonra a spreagadh chun bheith 
marthanach i gceantair atá lag ó thaobh 
struchtúir de agus a bhfuil fás íseal nó titim 
le brath iontu le blianta beaga anuas, agus 
cothabháil a dhéanamh ag an am céanna ar 
phobail tuaithe atá fuinniúil. 

Aithnítear san NPF freisin an ról a bheidh á 
imirt amach anseo ag ár mbailte agus ag ár 
sráidbhailte ó thaobh cothabháil a dhéanamh ar 
cheantair thuaithe agus leagtar béim shuntasach i 
mbeartas nua ar lonnaíochtaí atá ann cheana féin 
a athnuachan agus a fhorbairt, seachas leathnú 
leanúnach agus sraoilleáil cathracha agus bailte 
a mbíonn lár bailte agus sráidbhailte níos lú thíos 
leis.   

Tá cur le daonra cónaitheach bailte agus 
sráidbhailte lárnach ó thaobh a bhfuinniúlacht 
a thabhairt ar ais agus i gcur ar chumas na 
lonnaíochtaí seo a ról agus a bhfeidhm a 
chomhlíonadh mar mhoil gheilleagracha agus 
sóisialta do na ceantair thuaithe atá mórthimpeall 
orthu.   

Tá sé mar sprioc leis an NPF go mbeidh 40% ar a 
laghad den tithíocht nua á cur ar fáil laistigh de 
cheantair cathracha, bailte agus sráidbhailte atá 
faoi fhoirgnimh cheana féin ar láithreáin inlíonta 
agus/nó láithreáin athfhorbraíochta.  Leanfar leis 
an gcuid eile dár dtithe a sheachadadh ar imeall 
lonnaíochtaí agus i gceantair thuaithe. 

Tabharfar na Treoirlínte Tithíochta Tuaithe 
cothrom le dáta do na húdaráis phleanála 
chun aghaidh a thabhairt ar thithíocht tuaithe 
i gcomhthéacs na forbartha tuaithe agus 
lonnaíochta níos leithne. 
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Oideachas
Tá formhór na hearnála bunscoile déanta suas de 
scoileanna tuaithe:  tá beagnach 2,000 as na 3,200 
bunscoil sa Stát i gceantair thuaithe.  Rangaítear 
formhór na scoileanna tuaithe seo mar scoileanna 
beaga ina bhfuil ceathrar múinteoirí nó níos lú 
fostaithe iontu. Tá siad go léir fiúntach ina gcuid 
pobal mar go gcuireann siad ceangal ríthábhachtach 
ar fáil ó thaobh na hoidhreachta agus na staire go 
háitiúil, cuidíonn siad le cothabháil a dhéanamh ar 
phobail tuaithe agus feidhmíonn siad mar cheangal le 
gníomhaíochtaí spóirt agus sóisialta.  

Sa chomhthéacs seo, imríonn scoileanna ról níos 
leithne ina gcuid pobal agus cuireann go leor de 
na scoileanna a gcuid saoráidí ar fáil lasmuigh 
d’uaireanta scoile ar mhaithe le húsáidí agus le 
húsáideoirí difriúla44.

Ag tógáil san áireamh cé chomh tábhachtach is 
atá scoileanna beaga dá gcuid pobal, tá an Rialtas 
tiomanta dúnadh scoileanna beaga a sheachaint, 
go háirithe má tá sé sin ag dul in aghaidh thoil na 
dtuismitheoirí, agus éascófar cónascadh san áit is 
féidir.  D’fhéadfadh deiseanna a bheith ar fáil sa chás 
go mbíonn foirgneamh scoile ar fáil mar gheall ar 
athsholáthar, cónascadh nó dúnadh, chun úsáid eile a 
bhaint as an scoil ar mhaithe le leas an phobail.

Cúram Leanaí
Baineann dúshlán go minic le soláthar saoráidí cúram 
leanaí i gceantair thuaithe, mar gheall ar dhroch-
sholáthar i gceantair daonra ísealdlúis.  Fiosraíodh 
acmhainneacht maidir le roghanna cúram leanaí 
pobalbhunaithe a fhorbairt i roinnt ceantar faoi 
shamhail gnó fiontar sóisialta trína ndéantar an 
brabús a athinfheistiú chun feabhas leanúnach a 
dhéanamh ar an tseirbhís. Cuireadh tús le Scéim 
Cúram Leanaí Inacmhainne sa bhliain 2019 chun 
córas aonair, éasca le rochtain maidir le fóirdheontais 
airgeadais i dtreo cúram leanaí a chur ar fáil do 
theaghlaigh in Éirinn, ag feabhsú inacmhainneacht 
agus inrochtaineacht agus ag cur ardán ar fáil 
d’infheistíocht i gcúram leanaí ar ardchaighdeán chun 
dul chun leasa do na glúnta atá ann faoi láthair agus 
do na glúnta atá le teacht. 

Tá sé fós tábhachtach go mbeadh tuiscint níos fearr 
ag an Stát ar riachtanais na dtuismitheoirí maidir le 
luathfhoghlaim, maidir le cúram agus maidir le cúram 
leanaí in aois scoile i bpobail tuaithe.  Tabharfar faoi 
thaighde sa réimse seo chun deis a thabhairt don 
Rialtas moltaí a fhorbairt do ghníomh amach anseo.

44 Tá treoir curtha ar fáil ag an Roinn Oideachas maidir le húsáid foirgnimh scoile lasmuigh d’uaireanta scoile lena n-úsáid ag an bpobal 
agus lena n-úsáid do chaitheamh aimsire. Tá siad seo le fáil ar láithreán gréasáin na Roinne - https://www.education.ie/en/

Sláinte
Tá sláinte mhaith mar ghné thábhachtach ó thaobh 
folláine fisiciúil, intinne agus sóisialta a bhaint amach.  
Téann pobal agus fórsa saothair atá sláintiúil chun 
leasa don tsochaí tríd is trí, trí rannpháirtíocht níos 
fearr san fhórsa saothair agus i saol an phobail. 

Is trí líonra de 32 Feidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte (HSE), trí Oifigí Sláinte Áitiúla agus trí 
ionaid sláinte áitiúla ar fud na hÉireann atá an 
príomhphointe seachadta do sheirbhísí sláinte an 
phobail agus do sheirbhísí sláinte agus sóisialta 
pearsanta.  Thar shaolré an bheartais seo, bunóidh 
an HSE 96 Líonra Cúram Sláinte Pobail nua. Tacóidh 
na Líonraí seo le daoine chun maireachtáil níos 
neamhspleáiche ina gcuid pobal trí sheirbhísí a 
chomhordú agus a chomhtháthú. 

Chomh maith leis sin, beidh na sé Cheantar 
Réigiúnacha Sláinte freagrach as seirbhís cúraim 
sóisialta agus sláinte comhtháite a phleanáil agus 
a sholáthar ar fud na hÉireann. Beidh na Ceantair 
Réigiúnacha Sláinte seo ag aistriú údarás ón HSE 
chuig ceantair áitiúla ag tabhairt ról níos fearr do 
phobail ó thaobh seachadadh a dhéanamh ar chúram 
sláinte.

Ón mbliain 2017, tá Ciste Éire Shláintiúil ag tacú 
le líonra Cathracha agus Contaetha Sláintiúla a 
fhorbairt i gcomhpháirtíocht le hÚdaráis Áitiúla chun 
tacú le cur i bhfeidhm áitiúil beartais sláinte náisiúnta 
agus chun feabhas a chur ar shláinte agus ar fholláine 
sa phobal.  Leanfar le clár Éire Shláintiúil a chur i 
bhfeidhm le linn shaolré an bheartais seo chun tacú 
le sláinte agus folláine níos fearr i bpobail tuaithe. 
Déanfar tionscnaimh nua a fhiosrú le fócas ar chosc 
agus ar dhaoine a choinneáil folláin níos faide.

Cúram Príomhúil
Tá rochtain níos fearr chuig seirbhísí cúraim 
phríomhúla ríthábhachtach do cheantair thuaithe na 
hÉireann chun seirbhísí cúraim sláinte agus sóisialta 
a sholáthar don phobal áitiúil agus an spleáchas 
ar sheirbhísí géarchúraim ospidéil a laghdú. Tá an 
tSeirbhís Altranais Sláinte Poiblí mar chuid lárnach 
de sin, agus tá saoránaigh ag baint buntáiste as sin ar 
fud tréimhse saoil cúraim i dtéarmaí cosc, idirghabháil 
luath agus sláinte agus folláine fadtéarmach. Tá 
forbairt seirbhísí cúraim phríomhúla, ina gcuimsítear 
GPanna, gairmithe cúraim sláinte agus sóisialta 
agus an tSeirbhís Altranais Sláinte Poiblí, mar chuid 
den dearadh chun inrochtaineacht a fheabhsú, go 
ginearálta agus go sonrach, go sainseirbhísí i bpobail 
áitiúla chun freastal ar riachtanais an daonra i 
gceantar thuaithe na hÉireann. 
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Gabhann tábhacht as cuimse le ról na GPanna do 
dhaonra na tuaithe, chomh maith le rochtain ar 
chóir leighis éigeandála. Go hiondúil tá na GPanna 
neadaithe go domhain sna pobail a bhfreastalaíonn 
siad orthu. I gcomhthéacs fís Sláintecare chun 
an cúram ceart a chur ar fáil, ag an am ceart, 
leanfaidh seirbhísí an GP le ról lárnach a bheith acu 
i gcúram sláinte faoin tuath. Mar a thaispeánann 
taithí ó thaobh freagra ar COVID-19, d’fhéadfadh 
ceangal digiteach feabhsaithe roinnt de na freagraí 
a sholáthar atá riachtanach chun an fhís seo a 
seachadadh i gcomhthéacs tuaithe.

Ríomhshláinte
Tá samhlacha digiteacha cúraim cumasaithe ag cur 
athrú ó bhonn ar an mbealach inar féidir le daoine 
seirbhísí cúraim sláinte agus sóisialta a rochtain. 
Áirítear leis seo, rochtain chuig sainchúram a 
chuireann ospidéil ghéarmhíochaine ar fáil do 
shaoránaigh ina gcuid tithe féin nó in ionad sláinte/
cúram príomhúil áitiúil trí chlinicí fíorúla45. 

Tá rochtain mhaith chuig cúram máithreachais 
agus chuig seirbhísí sláinte leanaí atá cumasaithe 
go digiteach ríthábhachtach ó thaobh tacaíocht a 
thabhairt don aonad teaghlaigh agus an tús is fearr 
is féidir a chur ar fáil do leanaí. Tá sé tábhachtach, dá 
bhrí sin, ó thaobh fás, forbairt agus inbhuanaitheacht 
cheantair thuaithe na hÉireann. 

Chun laghdú a dhéanamh ar am feithimh agus 
chun rochtain agus rogha a fheabhsú, tá seirbhísí 
máithreachais ag teacht chun cinn agus ag athrú 
maidir leis an mbealach ina gcuireann siad cúram 
ar fáil, lena n-áirítear, seirbhísí atá cumasaithe go 
digiteach a chur ar fáil. Áirítear leis seo, seirbhísí 
ar nós cúram réamhbhreithe teilea-shláinte, chláir 
fhíorúla beathú cíche agus clinicí fíorúla speisialaithe 
máithreachais ar nós diaibéiteas agus toircheas.  

Mar an gcéanna, tá seirbhís níos leithne á sholáthar 
ag seirbhísí cúram leanaí, a chumasaíonn rochtain 
níos fearr chuig seirbhísí ar nós clinicí fíorúla agus a 
chuideoidh le cúram a athrú chun freastal níos fearr 
ar na riachtanais i gceantair thuaithe na hÉireann trí 
rochtain agus rogha níos fearr a sholáthar.

Beidh samhlacha digiteacha cúraim ar nós clinicí 
fíorúla ríthábhachtach i gceantair thuaithe na 
hÉireann amach anseo i dtéarmaí cúram a sholáthar 
níos gaire de bhaile agus rannpháirtíocht níos fearr a 
thabhairt do shaoránaigh ina gcúram sláinte féin. 

Tá buntáistí an chur chuige seo soiléir – déanann sé 
an gá le cuairt a thabhairt ar an ospidéal a laghdú, 

45 Is ionann clinic fíorúil agus comhairliúchán ar an teileafón nó físghlao in ionad cruinniú aghaidh ar aghaidh.

46 Póilíneacht leis an bPobal Áitiúil (Cigireacht an Gharda Síochána)  - http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Garda_Siochana_
Inspectorate_Report_Policing_with_Local_Communities

47 Todhchaí na Póilíneachta in Éirinn (An Coimisiún ar Thodhchaí na Póilíneachta in Éirinn) -  http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/
Commission_on%20the_Future_of-Policing_in_Ireland

feabhsaíonn sé rochtain chuig seirbhísí cúram leanaí 
sa phobal áitiúil, laghdaíonn sé aon bhaol ó thaobh 
galrú agus an t-am agus an t-airgead a chaitear ag 
taisteal chuig ospidéal géarmhíochaine nó ionad 
speisialaithe.  

Sábháilteacht agus Slándáil 
Tá braistint níos airde ó thaobh bagairt choiriúlacht 
ina gcuid ceantar ag roinnt de na pobail tuaithe.  
Thug Tuarascáil Chigireacht an Gharda Síochána, 
Póilíneacht leis na Pobail Áitiúla46, ar aird an tábhacht 
a bhaineann le pobail a bheith rannpháirteach is 
seachadadh seirbhísí póilíneachta áitiúla. 

Tá an Rialtas tiomanta a chinntiú go mbeidh 
póilíneacht pobail atá láidir agus feiceálach chun 
tosaigh ag an fhórsa póilíneachta.  Tá an Garda 
Síochána ag cur iarrachtaí suntasacha isteach chun 
póilíneacht pobail a fhorbairt ar mhaithe le daoine 
a chur ar a suaimhneas go bhfuil áiteanna tuaithe 
sábháilte, lena n-áirítear, trí shamhail rannach 
phóilíneachta nua an Gharda Síochána a leathadh 
amach.  Tabharfaidh an Rialtas isteach Bille nua maidir 
le Póilíneacht agus Sábháilteacht Pobail freisin chun 
sainmhíniú as an nua  a thabhairt ar fheidhmeanna 
an Gharda Síochána chun sábháilteacht an phobail a 
thabhairt san áireamh.

Chun go mbeidh sábháilteacht an phobail éifeachtach 
ní mór ní hamháin na gardaí ach gníomhaireachtaí 
eile freisin atá freagrach as daoine atá i mbaol, lena 
n-áirítear, Údaráis Áitiúla, seirbhísí sláinte, leanaí 
agus seirbhísí sóisialta eile a bheith rannpháirteach. 
Bunaithe ar mholtaí thuarascáil na bliana 2018, 
Todhchaí na Póilíneachta in Éirinn47, maidir le 
coincheap “sábháilteacht an phobail” a neadú sa 
reachtaíocht, déanfaidh an Roinn Dlí agus Cirt 
forbairt ar bheartas a thabharfaidh na soláthróirí 
seirbhíse agus an pobal le chéile chun dul i ngleic 
le saincheisteanna sábháilteachta pobail trí chur 
chuige uile-Rialtais.  Beidh guth an phobail lárnach ó 
thaobh na saincheisteanna seo a aithint agus ó thaobh 
tosaíocht a thabhairt dóibh. 

Chun eolas a chur ar fáil don bheartas bunóidh an 
Roinn Dlí agus Cirt, trí cinn de Chomhpháirtíochtaí 
Sábháilteachta Pobail Áitiúil píolótacha i gceantair 
na nÚdarás Áitiúil ar fud na tíre, le cláir phíolótacha 
amháin ar a laghad ag díriú ar phobail tuaithe.  

Leanfaidh an Roinn Dlí agus Cirt freisin le tacaíocht 
a thabhairt don Fhóram Sábháilteachta Tuaithe, 
a bunaíodh tar éis comhairliúchán le páirtithe 
leasmhara, chun ardán a chur ar fáil do chur chuige 
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comhoibríoch chun tacú le seirbhís phóilíneachta 
pobail a sheachadadh. Beidh fócas láidir ar obair 
an Fhóraim agus ar obair an Fhóraim maidir le 
hIompraíocht Frithshóisialta, ar shábháilteacht 
pobail i gceantair thuaithe a fheabhsú trí dhul 
i ngleic le hiompraíocht frithshóisialta agus le 
coireacht.  

Déanfaidh an Garda Síochána agus Roinn Dlí agus 
Cirt athbhreithniú ar éifeachtúlacht agus ar fháil 
a bheith ar scéimeanna foláirimh agus marcála 
maoine pobalbhunaithe i gcomhpháirtíocht 
le páirtithe leasmhara tuaithe.  Cuirfidh creat 
reachtaíochta leasaithe do scéimeanna CCTV áitiúla 
soiléireacht níos fearr ar fáil d’Údaráis Áitiúla agus 
do phobail áitiúla maidir leis an mbealach leis na   
scéimeanna a bhunú chomh maith le sábháilteacht 
pobail agus cosaint sonraí a fheabhsú.

D’fhéadfadh deacrachtaí a bheith ag soláthróirí 
seirbhíse, lena n-áirítear, seirbhísí éigeandála ó 
thaobh maoin a aimsiú i gceantair thuaithe nó i 
mbailte fearainn, go háirithe nuair a bhíonn an 
seoladh á roinnt ag níos mó ná ag maoin amháin 
(tagann níos mó ná 35% de sheoltaí faoin gcatagóir 
neamhuathúil seo). Soláthraíonn Éirchód, 
aitheantóir uathúil maoine an Stát, an freagra ar 
na dúshláin ó thaobh seoltaí a aimsiú in Éirinn. Sa 
bhliain 2020, den chéad uair riamh, bhí níos mó de 
na daoine a raibh úsáid a bhaint acu as seirbhísí 
ar líne ag roghnú Éirchód seachas a seoladh 
traidisiúnta, agus tiocfaidh tuilleadh fáis ar an 
nglacadh le Éirchód. 

Líonra na Noifigí Poist
Tá an Rialtas tiomanta go hiomlán i gcónaí do líonra 
oifigí poist inbhuanaithe mar chuid thábhachtach 
den bhonneagar geilleagrach agus sóisialta i 
gceantair thuaithe agus i gceantair uirbeacha araon. 

Aithnítear i gClár an Rialtais go gcuirfidh líonra 
oifigí poist nua-aimseartha raon níos fearr seirbhísí 
airgeadais agus seirbhísí ríomhthráchtála ar fáil 
do shaoránaigh agus d’fhiontraíocht mar chuid de 
líonra oifigí poist inbhuanaithe ar fud na tíre.

Le sainordú atá ag teacht chun cinn, beidh an Post 
in ann a theacht chun cinn mar mhol lárnach do 
réimse leathan seirbhísí luachmhara atá dírithe ar 
an bpobal. Oibreoidh na Ranna leis an bPost chun an 
scóip le seirbhís bhreise trí líonra na n-oifigí poist a 
aithint.  

Sa chomhthéacs seo, bunófar Grúpa Idir-Rannach 
chun an fhéidearthacht maidir le níos mó de ghnó an 
Rialtais a dhíriú ar an líonra. 

As féin, déanfar fiosrú ar scéim phíolótach a 
fhorbairt chun tacú le húsáid tithe ósta mar 
spásanna pobail agus mar mhoil do sheirbhísí áitiúla.

Seirbhísí Iompair I Gceantair Thuaithe A 
Fheabhsú 
Tá ceangal, cibé trí cheangal iompair nó trí cheangal 
digiteach, ríthábhachtach do na daoine atá ag 
maireachtáil agus ag obair i gceantair thuaithe. 
Cuirfidh feabhsú agus tuilleadh comhtháthú 
ar sheirbhísí iompair phoiblí tuaithe ar chumas 
daoine leanúint ar aghaidh ag maireachtáil sna 
ceantair thuaithe agus rochtain a bheith acu ar 
ghníomhaíochtaí oibre, oideachais agus sóisialta.

Sa chomhthéacs seo, tá an Rialtas tiomanta an 
ceangal bus réigiúnach agus an ceangal idir bailte 
agus sráidbhailte i gceantair thuaithe na hÉireann a 
chosaint agus a leathnú.

Déanfar Plean Inbhuanaithe Soghluaisteachta 
Tuaithe a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm a 
thabharfaidh caighdeán seirbhíse iompair phoiblí 
isteach, faoina mbeidh ceangal seirbhíse ag gach 
lonnaíocht atá os cionn méid áirithe, i dtéarmaí 

Image courtesy of: National Transport Authority
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daonra, chomh maith le háiteanna fostaíochta agus 
oideachais le seirbhís a cheanglóidh iad leis an 
gcóras náisiúnta iompar poiblí.  Tá taighde a rinne 
an tÚdarás Náisiúnta Iompar (NTA) mar bhonn taca 
leis an gcaighdeán seirbhíse seo. 

Nasc Áitiúil
Tá sé mar aidhm le Nasc Áitiúil (Local Link), atá 
á mhaoiniú ag an NTA, córas iompair phoiblí 
pobalbhunaithe ar ardchaighdeán a sholáthar i 
gceantair thuaithe na hÉireann a fhreagraíonn 
do riachtanais áitiúla. Oibríonn sé trí líonra de 
15 oifig Nasc Áitiúil ar fud na tíre thar ceann an 
NTA.  Áirítear lena chuid tosaíochtaí, eisiamh 
sóisialta a laghdú agus seirbhísí iompair tuaithe a 
chomhtháthú le seirbhísí iompair phoiblí eile. 

Tá ardú suntasach déanta ar mhaoiniú do sheirbhísí 
Nasc Áitiúil le blianta beaga anuas ag teacht leis 
an ardú ar éileamh48. Chumasaigh sé sin tabhairt 
isteach seirbhísí comaitéireachta rialta nua agus 
feabhsúcháin ar sheirbhísí a fhreagraíonn d’éileamh, 
chomh maith le príomhshruthú seirbhísí tráthnóna/
oíche i gceantair thuaithe áirithe. 

Chuir daonra na tuaithe fáilte mhór roimh sheirbhís 
Nasc Áitiúil. Tá an Rialtas tiomanta, agus aitheantas 
á thabhairt acu do thábhacht na seirbhísí do 
phobail tuaithe, tuilleadh forbartha a dhéanamh ar 
sheirbhís Nasc Áitiúil, chun tacú le seirbhísí iompair 
phoiblí comhtháite agus píolótú a dhéanamh ar 
thionscnaimh iompair phoiblí nua chun cur leis an 
gcaighdeán saoil do dhaoine den uile aois i gceantair 
thuaithe, lena n-áirítear, daoine faoi mhíchumas. 

Áirítear leis seo tionscnaimh chun cothú a 
dhéanamh ar sholáthar seirbhísí feithiclí beaga 
seirbhíse poiblí (m.sh. seirbhísí tacsaí agus hacnaí) 
i gceantair thuaithe ainmnithe, agus soláthar 
seirbhíse iompair phoiblí i ngach oifig ceantair de 
chuid Nasc Áitiúil a spreagadh.

Ag Nascadh na hÉireann
Cuirfidh Plean Soghluaisteachta Tuaithe  Nascadh 
na hÉireann an NTA feabhais ar agus cuirfidh 
leis an méid seirbhísí iompair phoiblí, lena 
n-áirítear, seirbhísí Nasc Áitiúil, atá ar fáil ar fud 
ceantair thuaithe na hÉireann. Cuirfidh sé ar 
chumas na ndaoine sin atá ina gcónaí i gceantair 
thuaithe rochtain a bheith acu ar raon leathan 
gníomhaíochtaí agus seirbhísí.

48 Ag ardú ó €12.2 milliún in 2016 go €23 milliún in 2020.

Seirbhísí Bus agus Iarnróid 
Oibríonn Bus Éireann in os cionn 100 baile, agus i 
seirbhísí comaitéara agus seirbhísí tuaithe ar fud na 
tíre, ag ceangal sraith lonnaíochtaí de mhéideanna 
éagsúla i réigiún áirithe, go ginearálta. 

Tá an NTA ag obair go leanúnach le Bus Éireann 
chun feabhsúcháin a sholáthar dá sheirbhísí 
Oibleagáide Seirbhíse Poiblí, lena n-áirítear, 
feabhsúchán ar go leor seirbhísí nach seirbhísí 
uirbeacha iad.  

Tá ról tábhachtach á imirt ag seirbhísí iarnróid 
freisin ó thaobh ceangal a chur ar fáil i go leor 
ceantair thuaithe. Freastalaíonn líonra iarnróid na 
hÉireann go príomha ar cheangail idiruirbeacha, 
ach d’fhéadfadh ceantair féideartha do stáisiúin 
iarnróid i gceantair thuaithe a bheith ag síneadh 
i bhfad níos faide ná na cúlchríocha láithreacha, 
ag cur rogha tarraingteach agus inmharthana ar 
fáil ar an mbealach sin do dhaoine atá ina gcónaí 
faoin tuath agus do thurasóirí araon chun taisteal 
go sábháilte, go héifeachtúil agus go compordach 
ar fud na hÉireann. Is cumasóir tábhachtach 
socheacnamaíoch do cheantair thuaithe, dá bhrí sin, 
atá i gceist le líonraí atá oiriúnach don fheidhm, go 
háirithe i dtéarmaí caighdeán agus iontaofacht. 

Tá €1 billiún tiomanta thar an tréimhse 2020 go 
2024 chun a chinntiú go ndéantar an chothabháil, 
an athnuachan agus an feabhsúchán is fearr ar an 
mbonneagar iarnróid.  As féin, tá maoiniú tiomanta 
freisin ag Tionscadal Éireann 2040 chun forbairt a 
dhéanamh ar Ionad Náisiúnta Rialaithe Traenach 
nua a dhéanfaidh nuachóiriú ar an mbealach a 
ndéantar seirbhísí traenach ar an líonra a bhainistiú 
agus a ndéantar monatóireacht orthu ar mhaithe le 
fás leanúnach seirbhíse sna blianta atá romhainn. 

Sa bhliain 2021, seolfaidh an Roinn Iompair 
i gcomhairliúchán leis an Roinn Bonneagair 
(Tuaisceart Éireann) athbhreithniú straitéiseach 
iarnróid ar an líonra ar oileán na hÉireann. Measfar 
na saincheisteanna go léir san athbhreithniú 
maidir le ceangal iarnróid idiruirbeach agus idir-
réigiúnach, lena n-áirítear, an acmhainneacht ó 
thaobh iompar ardluais agus ceangal feabhsaithe 
leis an Iarthuaisceart.
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Bóithre Réigiúnacha, áitiúla agus bóithre nach 
bóithre poiblí iad 
Freastalaíonn bóithre réigiúnacha agus áitiúla ar 
ról geilleagrach tábhachtach agus tá feidhmeanna 
luachmhara sóisialta agus pobail acu freisin i dtéarmaí 
daoine a choinneáil i dteagmháil le chéile.  Tá thart 
ar 96,000 km de bhóithre réigiúnacha agus áitiúla in 
Éirinn. Soláthraíonn an líonra de bhóithre réigiúnacha 
agus áitiúla seo soghluaisteacht idir ceantair áitiúla.  
Soláthraíonn sé ceangal freisin leis an líonra bóithre 
náisiúnta agus le calafoirt agus aerfoirt arb ionann 
iad agus an ceangal atá againn leis an ngeilleagar 
domhanda níos leithne.

Mar atá tiomanta i gClár an Rialtais, tabharfar cosaint 
do chothabháil riachtanach bóithre agus do bhuiséid 
chothabhála chun sábháilteacht leanúnach phoiblí 
agus ceangal réigiúnach agus tuaithe a chinntiú49. 

Cinnteoidh an Rialtas freisin go ndéanfar maoiniú 
amach anseo ar an Scéim Feabhsúcháin Áitiúil, a 
sholáthraíonn maoiniú d’oibreacha deisiúcháin ar 
bhóithre nach bóithre poiblí iad agus a sholáthraíonn 
rochtain chuig feirmeacha agus chuig áiseanna poiblí. 

Bonneagar Rothaíochta i gCeantair Thuaithe 
Cuirtear béim i gClár an Rialtais ar fheabhas a chur 
ar an mbonneagar iompair chun a chinntiú go mbeidh 
daoine in ann taisteal níos sábháilte ar rothar nó de 
shiúl na gcos inár mbailte agus inár gcathracha. Tá an 
Rialtas tiomanta infheistíocht €1.8 billiún a dhéanamh 
sa siúl agus sa rothaíocht le linn tréimhse oifige an 
Rialtais. Éascóidh sé sin athrú ó bhonn ar líon na 
ndaoine atá ag tabhairt faoi aistear ar rothar nó de 
shiúl na gcos ar bhonn laethúil.

Samhlaítear i gClár an Rialtais freisin go nglacfaidh 
gach Údarás Áitiúil, le cúnamh ón Údarás Náisiúnta 
Iompair, le beartas rothaíochta ar ardchaighdeán, 
go dtabharfaidh siad faoi mheasúnú ar a líonra 
bóithre agus go ndéanfaidh siad pleananna do líonraí 
rothaíochta a fhorbairt a chuirfear i bhfeidhm le 
cúnamh ón Oifigeach um Thaisteal Gníomhach ag a 
bhfuil cumhachtaí agus róil shoiléire. 

Cé go mbaineann líonraí rothaíochta le taisteal 
uirbeach go príomha, tá acmhainneacht ollmhór ann 
do rothaíocht idir bailte agus sráidbhailte tuaithe, 
agus go háirithe i gcúlchríocha bailte tuaithe. Tá ciste 
de €50 milliún tiomanta ag an Rialtas sa bhliain 2021 
d’infheistíocht Údaráis Áitiúil i mbonneagar siúl agus 
rothaíochta ar ardchaighdeán, atá dírithe go sonrach 
ar bhailte agus ar shráidbhailte ar fud na tíre.

49 Mar shampla, tá €555m á leithdháileadh do chothabháil agus d’athnuachan an líonra bóithre réigiúnacha agus áitiúla sa bhliain 2021.

50 https://www.gov.ie/en/publication/4c47cc-irelands-regional-airports-programme-2015-2019/#:~:text=Exchequer%20support%20
is%20provided%20to,Covid19%20Regional%20State%20Airports%20Programme.&text=The%20National%20Development%20
Plan%20has,the%20period%202018%20to%202027

Tacú le Haerfoirt Réigiúnacha
Aithnítear i mBeartas Náisiúnta Eitlíochta na hÉireann 
an tábhacht a bhaineann le haerfoirt réigiúnacha, go 
háirithe do thurasóireacht, do ghnó, d’infheistíocht 
isteach agus do phoist agus ó thaobh ceangal 
idirnáisiúnta a sholáthar chuig agus ó na réigiúin.  
Beidh ról tábhachtach á sholáthar ag na haerfoirt 
réigiúnacha ó thaobh tacú lenár dtéarnaimh tar éis 
COVID-19 agus an Bhreatimeacht. 

Agus aitheantas á thabhairt den mhéid sin go 
léir, soláthraítear tacaíocht an Rialtais d’aerfoirt 
réigiúnacha na hÉireann trí Chlár na nAerfort 
Réigiúnach 2021-202550 ionas go mbeidh ar chumas 
na n-aerfort seo ceanglais rialála idirnáisiúnta sna 
réimsí sábháilteachta agus slándála a chomhlíonadh. 
Spreagfaidh an Clár na haerfoirt le cuspóirí 
inbhuanaitheachta a thabhairt san áireamh agus cur le 
teacht aniar ó thaobh na dtionchar is dócha a bheidh 
ag athrú aeráide. 

Seirbhísí Gaeilge 
Tá oidhreacht na Gaeilge mar chuid lárnach maidir 
le cé muid féin agus ní mór meas a bheith ar an 
oidhreacht sin agus í a chur chun cinn.  Ba chóir go 
mbeadh an deis chéanna ag pobail a labhraíonn an 
Ghaeilge lena lánacmhainneacht a bhaint amach trí 
mheán na Gaeilge ar nós gach pobal eile i gceantair 
thuaithe na hÉireann. 

Is ionann an Straitéis 20-Bliain don Ghaeilge 2010-2030 
agus beartas an Rialtais maidir leis an nGaeilge agus le 
réigiúin na Gaeltachta. Cuirfear luas faoi sheachadadh 
na Straitéise trí Phlean 5 bliana don Ghaeilge, Plean 
Gníomhaíochta 2018-2022 a chur i bhfeidhm ar bhonn 
Tras-Rannach. 

Tá feidhmiú leanúnach próiseas pleanála teanga mar 
phríomhbheart sa Phlean Gníomhaíochta.  Faoin 
bpróiseas, leanfar le tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt 
agus do chur i bhfeidhm na bpleananna teanga ag 
leibhéal pobail do gach ceann de na 26 Limistéar 
Pleanála Teanga Gaeltachta, chomh maith le 16 Baile 
Seirbhíse Gaeltachta agus le Líonraí Gaeltachta. 
Sainmhínítear Bailte Seirbhíse Gaeltachta mar bhailte 
atá in aice le nó i Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta 
agus a bhfuil ról suntasach acu ó thaobh seirbhísí 
poiblí, caitheamh aimsire agus sóisialta agus saoráidí 
tráchtála a chur ar fáil do na limistéir seo. 

Neartófar Acht na dTeangacha Oifigiúla ar mhaithe 
lena chinntiú go mbeidh an tAcht mar chúnamh 
éifeachtach dóibh siúd go léir ar mian leo seirbhís ar 
ardchaighdeán i nGaeilge a fháil ón Stát.
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Gníomhartha Chun ár nUaillimhian a Bhaint Amach  
Chun feabhas a chur ar sheirbhísí poiblí do phobail tuaithe, cuirfidh an Rialtas: 

Beart Beartais 

89 Ardú ar áitíocht chónaithe i mbailte agus i sráidbhailte tuaithe ag cur ar chumas 
cheantair thuaithe na hÉireann leanúint lena bheith ina dtírdhreach ina bhfuil daoine 
ina gcónaí trí chur chuige cothrom a ghlacadh i leith pleanála, ag teacht le beartas 
agus le treoirlínte náisiúnta pleanála ábhartha agus ag seachaint ag an am céanna 
forbairt agus scaipeadh amach ribíneach ó cheantair uirbeacha.    

90 Na Treoirlínte maidir le Tithíocht Tuaithe a thabhairt cothrom le dáta do na húdaráis 
phleanála chun aghaidh a thabhairt ar thithíocht tuaithe i gcomhthéacs forbartha 
agus lonnaíochta tuaithe níos leithne. 

91 Seirbhísí iompair phoiblí tuaithe atá feabhsaithe a sholáthar agus píolótú a 
dhéanamh ar thionscnaimh iompair nua do dhaoine den uile aois agus den uile 
chumas atá ina gcónaí i gceantair thuaithe, trí:  

a) Plean Soghluaisteachta Inbhuanaithe Tuaithe a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm 
lena chinntiú go bhfuil seirbhís ag gach lonnaíocht atá os cionn méid áirithe i 
dtéarmaí daonra lena gceangal leis an gcóras náisiúnta iompair phoiblí.  

b) Seirbhísí Nasc Áitiúil a bhfuil leathnú déanta orthu a sheachadadh agus 
tuilleadh comhtháthú a dhéanamh ar sheirbhísí Nasc Áitiúil le seirbhís iompair 
phoiblí eile atá ann cheana féin trí leathadh amach Plean an NTA ag Nascadh na 
hÉireann.

c) Scéim Hacnaí Limistéar Áitiúil le fóirdheontas a fhorbairt i gceantair áitiúla i 
gceantar tuaithe na hÉireann atá ró-bheag nó ró-iargúlta chun tacú le seirbhís 
tacsaí nó hacnaí lánaimseartha.  

d) Scéim Seirbhíse Iompair Pobail le deontas cúnta a fhorbairt agus a thástáil trí 
Nasc Áitiúil chun tacú le seirbhísí pobail nach mbeadh inbhuanaithe seachas sin

e) Scéim phíolótach a reáchtáil tar éis do laghdú a theacht ar COVID-19, chun 
an acmhainneacht le seirbhísí cairr a chur in áirithe ar an toirt a fhiosrú chun 
ceangal tuaithe a fheabhsú.

92 Cur leis an obair atá déanta cheana féin chun a chinntiú go bhfuil seirbhísí iompair 
phoiblí i gceantair thuaithe agus i gceantair réigiúnacha inrochtana do dhaoine faoi 
mhíchumas.  

93 Oibriú leis an bPost chun an scóip le seirbhís bhreise trí líonra na n-oifigí poist a 
aithint. 

94 An acmhainneacht a fhiosrú le scéim phíolótach a fhorbairt chun tacú le húsáid tithe 
ósta mar spásanna pobail agus mar mhoil do sheirbhísí áitiúla.

95 Tabhairt faoi thaighde ar luathfhoghlaim agus ar chúram, agus ar riachtanais 
tuismitheoirí leanaí atá ina aois scoile a oibríonn uaireanta neamhghnácha nó atá ina 
gcónaí i bpobail tuaithe agus moltaí a fhorbairt do ghníomh amach anseo.  

96 96 Líonra Cúram Sláinte Pobail nua a bhunú ar fud na tíre chun athmhúnlú a 
dhéanamh ar an mbealach ina ndéanfar seirbhísí cúram sláinte poiblí a sheachadadh 
agus tacú le daoine chun maireachtáil níos neamhspleáiche ina gcuid pobal féin.  

97 Tacú le sláinte agus le folláine fheabhsaithe na bpobal tuaithe i gcomhar le hÚdaráis 
Áitiúla agus le páirtithe leasmhara agus le comhpháirtithe trí chlár Éire Shláintiúil. 
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98 Bille nua maidir le Póilíneacht agus Sábháilteacht Pobail a thabhairt isteach 
chun sainmhíniú as an nua a thabhairt ar fheidhmeanna an Gharda Síochána le 
sábháilteacht pobail a thabhairt san áireamh. 

99 Comhpháirtíocht Phíolótach Sábháilteachta Pobal Áitiúil a leathadh amach i suíomh 
tuaithe.

100 Éifeachtúlacht agus infhaighteacht scéimeanna foláirimh pobail agus marcála 
maoine a athbhreithniú agus a fheabhsú i gcomhpháirtíocht le páirtithe leasmhara 
tuaithe. 

101 Soiléireacht níos fearr a chur ar fáil d’Údaráis Áitiúla agus do phobail áitiúla trí 
chreat reachtaíochta leasaithe maidir leis an mbealach leis na scéimeanna CCTV 
áitiúla a bhunú chomh maith le sábháilteacht pobail agus le cosaint sonraí a fheabhsú 
ag an am céanna.

102 Infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar rothaíochta agus siúil atá ar ardchaighdeán 
agus atá dírithe go sonrach ar bhailte agus ar shráidbhailte ar fud na tíre. 

103 A chinntiú go mbíonn maoiniú á fháil ag an Scéim Feabhsúcháin Áitiúil amach anseo. 

104 Cur chuige uile Rialtais a ghlacadh i leith cosaint agus cur chun cinn na Gaeilge, 
Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 agus Plean Gníomhaíochta a chur i 
bhfeidhm, agus Bille Leasaithe na dTeangacha Oifigiúla a achtú. 

105 Plean teanga a cheadú agus a chur i bhfeidhm do gach ceann de na 26 limistéar 
Gaeltachta chun úsáid na Gaeilge ag daoine aonair, pobail agus gnónna sna ceantair 
seo a láidriú.

106 Bailte Seirbhíse Gaeltachta atá suite sna Limistéir Pleanála Teanga Gaeltachta nó in 
aice leo a fhorbairt a mbeidh ról suntasach acu ó thaobh seirbhísí poiblí, caitheamh 
aimsire agus sóisialta agus saoráidí tráchtála a chur ar fáil do na limistéir seo. 
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Chapter 6   |   Enhancing Participation, Leadership and Resilience in Rural Communities

Caibidil 8 
Aistriú chuig Sochaí atá Neodrach 
ó Thaobh na hAeráide 
Ár nUaillmhian

Is é ár n-uaillmhian tacú le 
hAistriú Cóir do phobail tuaithe 
chuig geilleagar agus sochaí 
inbhuanaithe, athléimneach agus 
neodrach ó thaobh na haeráide de.   

Is é an aidhm atá againn oibriú le pobail agus 
gnónna tuaithe chun cabhrú leo dúshláin a 
bhaineann le hathrú aeráide a shárú agus na 
deiseanna a uasmhéadú dóibh chun cabhrú le 
spriocanna náisiúnta aeráide a bhaint amach, lena 
n-áirítear i réimsí mar iarfheistiú, giniúint fuinnimh 
in-athnuaite, maolú carbóin agus cleachtais 
feirmeoireachta cliste.  

Déanfaimid é seo trí dhul i dteagmháil le pobail 
tuaithe chun iad a áireamh i ndeiseanna atá ag 
teacht chun cinn agus trí infheistíocht a sholáthar 
chun tacú le hAistriú Cóir chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de.

8
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Comhthéacs
Is é an t-athrú aeráide, agus an freagra atá againn 
air, an cheist is suntasaí dár nglúin agus do na glúine 
atá le teacht. Cuireann an dearbhú a rinne Dáil 
Éireann i mBealtaine 2019 faoi éigeandáil aeráide 
agus bithéagsúlachta béim ar an riachtanas agus an 
phráinn atá ag teastáil chun aghaidh a thabhairt air. 

Tá an t-athrú aeráide ag dul i bhfeidhm cheana féin 
ar chomhshaol, ar shochaí, ar gheilleagar agus ar 
acmhainní nádúrtha na hÉireann. Is é freagracht 
gach duine aghaidh a thabhairt ar athrú aeráide 
agus freagairt dá thionchair - an Stát, gnóthais, 
pobail agus daoine aonair.  

Caithfear gníomhú go práinneach chun freagairt 
don ghéarchéim aeráide agus todhchaí a chruthú 
atá inbhuanaithe ó thaobh na heacnamaíochta, na 
sochaí agus an chomhshaoil de.

Cé go dtéann athrú aeráide i bhfeidhm ar gach 
pobal, féadfaidh sé dul i bhfeidhm go díréireach ar 
phobail tuaithe i dtéarmaí scála agus déine. 

Beidh sé níos deacra dóibh siúd nach bhfuil 
roghanna eile ísealcharbóin ar fáil dóibh freagairt 
don dúshlán aeráide. I réigiún Iarthar na hÉireann, 
mar shampla, úsáideann 82% de thithe ola, gual 
nó móin le haghaidh teasa, i gcomparáid le 44% de 
thithe sa chuid eile den Stát, agus is beag rochtain 
atá acu ar ghás nádúrtha51. 

51 CSO Daonáireamh, Prófíl 1: Tithíocht in Éirinn Tábla E1053 - https://www.cso.ie/en/csolatestnews/presspages/2017/
census2016profile1-housinginireland/

I measc cuid de na hábhair imní eile atá ag pobail 
tuaithe maidir le maolú aeráide tá deireadh a 
chur le feithiclí díosail, costas féideartha cánacha 
carbóin ar iompar agus téamh tí, gaireacht na 
dtuirbíní gaoithe d’áiteanna cónaithe, an tionchar 
atá ag bonneagar gaoithe nó gréine ar thírdhreach, 
agus impleachtaí spriocanna laghdaithe astaíochtaí 
don earnáil Talmhaíochta. 

Beidh pobail atá ag brath ar fhostaíocht in 
earnálacha mar iompar agus soláthar breoslaí 
iontaise agus giniúint leictreachais ó mhóin 
agus gual, leochaileach go háirithe mura mbíonn 
deiseanna fostaíochta malartacha ann.

Caithfidh an t-aistriú go geilleagar agus sochaí 
ísealcharbóin a bheith cothrom agus cóir agus imní 
agus cumais na bpobal éagsúil oiriúnú a aithint.  Ní 
mór tacaíocht a thabhairt do phobail tuaithe chun 
cabhrú leo dúshláin a shárú, chomh maith leis na 
deiseanna atá ar fáil a uasmhéadú chun oiriúnú 
agus éagsúlú a dhéanamh san aistriú go sochaí atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de.

Cé go mbeidh athrú eacnamaíoch gan fasach os 
comhair na hÉireann sna deich mbliana amach 
romhainn san aistriú go geilleagar ísealcharbóin, is 
féidir le ceantair thuaithe baint láidir a bheith acu 
leis an aistriú seo trí thógáil ar a gcuid sócmhainní 
nádúrtha chun cur le giniúint fuinnimh in-athnuaite, 
ceapadh carbóin trí fhoraoisiú agus ath-fhliuchadh 
portaigh, úsáid talún inbhuanaithe, feirmeoireacht 
chliste, agus deiseanna fostaíochta a chruthú 
in earnálacha atá ag teacht chun cinn agus i 
dteicneolaíochtaí glasa.
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Gealltanas na Héireann i Leith an 
Athraithe Aeráide
Tá uaillmhian náisiúnta leagtha amach ag an Rialtas 
chun ár n-astaíochtaí carbóin a laghdú go níos mó 
ná leath i dtréimhse ama deich mbliana. Is ionann 
an tiomantas seo agus laghdú 7% in aghaidh na 
bliana ar an meán ar astaíochtaí foriomlána gás 
ceaptha teasa ó 2021 go 2030, agus chun glan-
astaíochtaí nialasacha a bhaint amach faoi 2050. 

Gné lárnach de chomhlíonadh an ghealltanais 
seo ná tríd an mBille um Ghníomhú ar son na 
hAeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin (Leasú). 
Cuimseoidh an Bille sa dlí tiomantas na hÉireann 
do gheilleagar carbóin-neodrach a bhaint amach 
faoi 2050 agus forálfaidh sé do shraith buiséad 
carbóin 5 bliana. 

Beidh sé dúshlánach ár spriocanna astaíochtaí 
a bhaint amach agus beidh athruithe bunúsacha 
ag teastáil ó gach duine. Trí na spriocanna seo a 
bhaint amach, áfach, cuirfidh sé feabhas ar shláinte 
agus ar leas ár ndaoine uile.

Tá an Rialtas tiomanta a chinntiú nach bhfágfar aon 
earnáil den tsochaí nó den phobal taobh thiar den 
ghluaiseacht go todhchaí atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de agus oibreoidh sé chun Aistriú Cóir a 
bhaint amach chuig todhchaí inbhuanaithe do gach 
pobal. 

Aistriú Chuig Todhchaí atá Neodrach ó 
Thaobh na Haeráide
Aithníonn Clár an Rialtais an gá atá le freagairt 
chomhordaithe uile-Rialtais, rud a fhágann go 
bhfuil gníomhaíocht aeráide ina chroícholún de 
straitéisí uile na Roinne ar fad agus tiomanta do 
raon leathan beart chun cuidiú leis an aistriú chuig 
geilleagar inbhuanaithe ísealcharbóin.

Beidh an Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide ina 
chumasóir bunriachtanach chun an chur chuige 
tras-Roinne seo a chumasú.  Foilseofar Plean 
Gníomhaithe ar son na hAeráide nua in 2021 agus 
tabharfar cothrom le dáta é ar bhonn bliantúil.

Faoin gCreat Náisiúnta Oiriúnaithe52, forbraíodh 
Pleananna Oiriúnaithe Earnála, agus tá tábhacht 
ar leith ag baint le go leor acu do gheilleagair 
tuaithe. Sainaithníonn na Pleananna Oiriúnaithe 
na gníomhaíochtaí is gá chun tionchair an athraithe 
aeráide a laghdú i réimsí bia mara, talmhaíochta, 
foraoiseachta, bithéagsúlachta, oidhreachta 
tógtha agus seandálaíochta, bonneagair iompair, 

52 Soláthraíonn an chéad Chreat Oiriúnaithe Náisiúnta reachtúil in Éirinn, a foilsíodh i mí Eanáir 2018, creat chun a chinntiú gur 
féidir le hÚdaráis Áitiúla, réigiúin agus príomh-earnálacha measúnú a dhéanamh ar phríomhrioscaí agus leochaileachtaí an 
athraithe aeráide, gníomhartha a chur i bhfeidhm chun athléimneacht in aghaidh athrú aeráide a thógáil, agus a chinntiú go 
bhfuil cúinsí oiriúnaithe aeráide príomhshruthaithe i ngach beartas áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta. 

líonraí leictreachais agus gáis, líonraí cumarsáide, 
bainistíocht riosca tuile, cáilíocht uisce, bonneagar 
seirbhísí uisce agus sláinte. 

Beidh gá le taighde, taispeántas agus méadú ar 
fhorbairtí teicneolaíochta ar fud na n-earnálacha 
tionscail go léir chun geilleagar ísealcharbóin 
agus tíosach ar acmhainní a bhaint amach. 
Cuirfidh sé bainistíocht táirgeachta, córais dáilte 
agus slabhraí luacha níos éifeachtúla ar fáil ó 
thaobh acmhainní de, chomh maith le húsáid níos 
éifeachtaí ar iarmhair agus seachtháirgí. Tacóidh sé 
freisin le samhlacha gnó nua a chothaíonn agus a 
fheabhsaíonn ár gcaipiteal nádúrtha. 

Mar chuid den Tionscadal Éireann 2040, tá an 
Rialtas ag úsáid €21.8 billiún in infheistíocht 
phoiblí i dtreo a chuspóra náisiúnta aistriú faoi 
2050 go geilleagar iomaíoch, ísealcharbóin, 
athléimneach ó thaobh aeráide agus inbhuanaithe 
ó thaobh an chomhshaoil de. 

Déanfaidh an Rialtas ioncam nua a imfhálú ón 
méadú ar cháin charbóin chun claochlú na gcóras 
iompair, leictreachais, foirgneamh agus táirgeachta 
bia a mhaoiniú, chomh maith le cosaint a thabhairt 
dóibh siúd is leochailí ó thionchar an aistrithe.

Tá scóip ann freisin d’Éirinn an maoiniú atá ar fáil 
trí Bhuiséad an AE agus Pacáiste Téarnaimh na 
Chéad Ghlúine Eile a uasmhéadú chun tacú leis 
an aistriú chuig sochaí atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de.  

Chun an scála glactha in úsáid feithiclí leictreacha 
a bhaint amach a theastaíonn chun spriocanna 
astaíochtaí san earnáil iompair a bhaint amach, 
tá an Rialtas tiomanta Straitéis Bonneagair 
Feithiclí Leictreacha a fhoilsiú chun a chinntiú go 
bhfanfaidh bonneagar luchtaithe chun tosaigh ar 
an éileamh agus chun treoir phleanála a sholáthar 
d’Údaráis Áitiúla. 

Tá deis ann an líonra bonneagair luchtaithe feithiclí 
leictreacha a fheabhsú trí phointí luchtaithe poiblí 
a shuiteáil ag moil cianoibre, ionaid phobail agus 
ionaid fiontar i láithreacha tuaithe nuair a bheidh 
na háiseanna seo á bhforbairt thar shaolré an 
bheartais seo.

Rannpháirtíocht le Pobail
Beidh rannpháirtíocht le pobail ríthábhachtach 
chun trasdul cóir rathúil a chinntiú go todhchaí atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de.

Teastóidh tacaíocht ó dhaoine aonair agus ó 
phobail chun iad a chumhachtú maidir le gníomhú 
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go háitiúil, lena n-áirítear oiliúint agus tionscnaimh 
a sholáthar chun forbairt ísealcharbóin áitiúil agus 
pobalbhunaithe a chumasú.

Tá sé de chumas ag struchtúir phobail atá ann pobail 
tuaithe a shlógadh, teagmháil a dhéanamh leo agus 
tacú leo chun astaíochtaí carbóin a laghdú. Díreoidh 
an clár forbartha tuaithe LEADER, atá faoi stiúir 
an phobail, mar shampla, ar thacú le tionscadail 
gníomhaíochta aeráide thar thréimhse an bheartais 
seo.

Tabharfar faoi athbhreithniú freisin ar Líonraí 
Rannpháirtíochta Poiblí agus Pleananna 
Eacnamaíocha agus Pobail Áitiúla lena chinntiú 
go bhfuil siad oiriúnach don fheidhm le haghaidh 
gníomhaíochta aeráide.

Ina theannta sin, forbrófar samhlacha nua 
rannpháirtíochta le daoine aonair, le hearnálacha 
agus le réigiúin ar bhonn idirphlé struchtúrtha ionas 
gur féidir leis an tsochaí ina hiomláine cur leis an 
bpróiseas gníomhaíochta aeráide.

Tá Údaráis Áitiúla suite go láidir chun gníomhú 
éifeachtach ar son na haeráide a chur chun cinn ar 
leibhéal áitiúil agus pobail. Mar aitheantas air seo, 
tá earnáil an rialtais áitiúil tiomanta do Chairt i 
ngach ceann de na 31 limistéar Údaráis Áitiúil chun 
gníomhú ar son na haeráide a chur chun cinn ina 
bpobail.

Aistriú Cóir a Bhaint Amach
Is creat é an Aistriú Cóir a chuimsíonn raon 
idirghabhálacha a theastaíonn chun slite beatha a 
chinntiú nuair a bhíonn geilleagair ag aistriú chuig 
táirgeadh inbhuanaithe.  Tá sheachadadh Aistriú 
Cóir bunaithe ar an leibhéal suntasach athraithe 
atá riachtanach a aithint, go gcaithfidh aon ualaí a 
bheith cóir, agus nach bhfágtar aon bhall dár sochaí 
ina ndiaidh.

Cé go dteastaíonn comhghníomhaíocht chun an 
t-aistriú go todhchaí ísealcharbóin a bhaint amach, 
tá sé tábhachtach a aithint go bhféadfadh go 
mbeadh níos mó tacaíochta ag teastáil ó ghrúpaí 
áirithe chun oiriúnú de bharr tosca sóisialta, 
eacnamaíocha, bonneagair nó comhshaoil. 
D’fhéadfadh sé seo tarlú, go háirithe i gcás pobail 
tuaithe nach bhfuil gar do lonnaíochtaí móra 
uirbeacha. 

D’fhonn réitigh éifeachtacha a fhorbairt chun 
aghaidh a thabhairt ar riachtanais na ngrúpaí 
éagsúla seo, rinneadh taighde ar Aistriú Cóir in 
Éirinn, agus i réigiún Lár na Tíre go sonrach. Áirítear 
leis seo machnamh a dhéanamh ar thionchar an 
aistrithe ar earnálacha, réigiúin, pobail agus cohóirt 
ar leith den daonra, lena n-áirítear pobail tuaithe.

De réir mar a ghlacann gnóthais céimeanna i dtreo 
dhícharbónú agus a dtionchar ar an gcomhshaol a 

laghdú, is gá a chinntiú freisin go gcosnaítear slite 
beatha agus go dtapófar deiseanna nua fostaíochta 
de réir mar a dhéantar an t-aistriú chuig geilleagar 
ísealcharbóin. Teastaíonn tacaíochtaí ó oibrithe 
chun a bheith athléimneach ó thaobh cleachtais 
tionscail atá ag athrú trí uasoiliúint, athoiliúint agus 
oideachas iomchuí. 

Tá tiomantas tugtha ag an Rialtas go ndéanfar 
ioncam a thiocfaidh as méaduithe ar cháin charbóin 
a imfhálú chun iad siúd is mó atá i mbaol ó thaobh 
costais bhreosla agus fuinnimh níos airde a chosaint, 
chun tacú le hAistriú Cóir d’oibrithe díláithrithe, 
agus chun infheistíocht a dhéanamh i ngníomhú nua 
ar son na haeráide.

Ceapadh Coimisinéir um Aistriú Cóir i mí na Samhna 
2019 chun cabhrú le cur chuige comhordaithe agus 
éifeachtach i leith Aistriú Cóir i Lár na Tíre a chinntiú 
do phobail agus d’oibrithe a mbeidh tionchar ag 
an aistriú go geilleagar agus sochaí ísealcharbóin 
orthu. Is príomhról de chuid an Choimisinéara 
é gníomhaíochtaí a mholadh chun Aistriú Cóir a 
bhaint amach dóibh. 

Bhí an Choimisinéara dírithe i dtosach ar phobail 
a raibh tionchar orthu ag an deireadh a cuireadh 
le fómhar móna le haghaidh giniúna cumhachta 
i Lár na Tíre. D’fhéadfaí, b’fhéidir, ceachtanna a 
foghlaimíodh ó Lár na Tíre a chur i bhfeidhm i 
réigiúin eile sa tír.

Foilseoidh an Rialtas roinnt pleananna chun obair 
chur chuige na hÉireann i leith Aistriú Cóir a fhrámú.  
Ina measc seo tá Plean Forfheidhmithe a eascraíonn 
as chéad tuarascáil an Choimisinéara don Rialtas, 
Plean Gníomhaíochta Aeráide 2021 agus Plean 
um Aistriú Cóir Críche.  Aithneoidh siad seo agus 
ullmhóidh siad do dhúshláin a thiocfaidh chun cinn i 
roinnt earnálacha agus réigiún, ag aithint go mbeidh 
éagsúlacht aistrithe éagsúla ann agus nach mbeidh 
aon chur chuige simplí ann a oireann do chách.

Aistriú Cóir a Mhaoiniú

Ciste um Aistriú Cóir  
Tá an Rialtas ag infheistiú i mbearta chun tacú le 
hAistriú Cóir lena n-áirítear trí Chiste um Aistriú 
Cóir do Lár na Tíre.  Tacaíonn an Ciste le tionscadail 
nuálacha a chuireann le hinbhuanaitheacht 
eacnamaíoch, shóisialta agus chomhshaoil agus a 
bhfuil acmhainneacht fostaíochta agus fiontraíochta 
acu. Díríodh an Ciste ar dtús ar Lár na Tíre i 
gcomhthéacs imeacht Bord na Móna ó mhóin agus 
an tionchar díreach atá aige seo ar Réigiún Lár na 
Tíre. Cuirfidh tionchar an Chiste seo ar an réigiún 
agus torthaí ó thionscadail tacaithe foghlaim 
luachmhar ar fáil do réigiúin eile ar fud na tíre a 
bhféadfadh aistriú ó ghníomhaíochtaí diancharbóin 
tionchar a imirt orthu.  
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Ciste um Aistriú Cóir an AE
Chun a chinntiú go mbainfidh an AE a sprioc amach 
a bheith neodrach ó thaobh na haeráide faoi 2050 
ar bhealach cóir, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach 
plean infheistíochta Comhaontú Glas don Eoraip a 
leagann amach Sásra um Aistriú Cóir chun cabhrú 
leis na réigiúin agus na hearnálacha sin atá ag brath 
go mór ar bhreoslaí iontaise agus tionscail dian ó 
thaobh gás cheaptha teasa an t-aistriú riachtanach 
a dhéanamh. Tá trí philéar sa Sásra um Aistriú Cóir 
- an Ciste um Aistriú Cóir, scéim aistrithe díreach 
tiomnaithe faoi InvestEU, agus saoráid iasachta san 
earnáil phoiblí.

Tá leithdháileadh €77 milliún faighte ag Éirinn ó 
Chiste um Aistriú Cóir an AE d’infheistíochtaí thar 
na tréimhse 2021 go 2027.  Úsáidfear an maoiniú 
chun tionchair shocheacnamaíocha an aistrithe 
ísealcharbóin a mhaolú, mar shampla trí thacú le 
hathoiliúint oibrithe, cabhrú le SMEnna deiseanna 
eacnamaíocha nua a chruthú, agus éagsúlú 
gníomhaíochta eacnamaíochta.  

De réir reachtaíocht ábhartha an AE, ní mór 
d’Éirinn Plean um Aistriú Cóir Críche a ullmhú, 
lena cheadú ag an gCoimisiún Eorpach, chun a 
leithdháileadh ón AE a dhaingniú. Leagfar amach sa 
Phlean seo tosaíochtaí infheistíochta beartaithe na 
hÉireann chomh maith le hearnálacha agus réigiúin 
spriocdhírithe.  

Ciste um Gníomhú ar son na hAeráide  
Bhunaigh an Rialtas an Ciste um Gníomhú ar so 
na hAeráide ar bhonn reachtúil le héifeacht ón 1 
Lúnasa 2020. Príomhchuspóir de chuid an Chiste 
is ea tacaíocht a sholáthar do thionscadail agus do 
thionscnaimh a chuireann le spriocanna aeráide 
agus fuinnimh na hÉireann a bhaint amach, agus do 
thionscadail agus do thionscnaimh i réigiúin den 

Stát, agus laistigh d’earnálacha den gheilleagar, 
a mbíonn tionchar ag an aistriú go geilleagar 
ísealcharbóin orthu. 

Meastar go bhfabhrófar thart ar €500 milliún don 
Chiste um Gníomhú ar son na hAeráide suas go 
dtí 2027. Cinnteoidh sé seo go mbeidh maoiniú 
suntasach ar fáil chun sraith glaonna maoinithe a 
chur chun cinn thar an tréimhse seo.      

Comhaontú Glas don Eoraip  
Tá an Coimisiún Eorpach, tríd an gComhaontú Glas 
don Eoraip, tar éis raon beart a leagan amach chun 
a chur ar chumas pobail agus gnónna leas a bhaint 
as aistriú glas inbhuanaithe. I measc na mbeart tá 
astuithe gáis cheaptha teasa a laghdú, infheistíocht 
a dhéanamh i dtaighde agus nuálaíocht 
cheannródaíoch, agus an timpeallacht nádúrtha a 
chaomhnú. 

Is éard atá i gceist leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip geilleagar an AE a dhéanamh inbhuanaithe 
agus folláine daoine a fheabhsú. Déanfar é seo 
trí dhúshláin aeráide agus comhshaoil a iompú 
ina ndeiseanna, agus an t-aistriú a dhéanamh 
cóir agus uilechuimsitheach do chách. Beidh an 
Comhbheartas Talmhaíochta nua ina phríomh-
shásra cur chun feidhme don Chomhaontú Glas. 

Déanfaidh Plean Infheistíochta an 
Chomhaontaithe Ghlais Eorpaigh maoiniú an AE 
a shlógadh agus cruthóidh sé creat cumasúcháin 
chun na hinfheistíochtaí poiblí agus príobháideacha 
a theastaíonn chun an t-aistriú chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh aeráide, glas, iomaíoch agus 
uilechuimsitheach a éascú agus a spreagadh.
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Deiseanna do Ghnónna agus do Phobail 
Faoin Tuath  
D'ainneoin na ndúshlán a bhaineann le hathrú 
aeráide, is féidir le hoiriúnú agus maolú aeráide 
nuálaíocht a spreagadh agus deiseanna a chruthú 
do ghnónna agus do phobail i gceantair thuaithe.  
Tabharfaidh an t-aistriú chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide deiseanna nua do 
ghnónna nuálacha atá ar thús cadhnaíochta an 
aistrithe. 

Cruthóidh an Geilleagar Glas, lena n-áirítear an 
earnáil iarfheistiú agus fuinneamh in-athnuaite, 
an Geilleagar Ciorclach, soghluaisteacht 
ghlan, bonneagar glas agus gorm, talmhaíocht 
inbhuanaithe agus an Bithgheilleagar, cruthóidh 
siad deiseanna fostaíochta ar ardchaighdeán a 
bheidh ina bhfoinse d’fhás suntasach fostaíochta 
sna blianta amach romhainn. Tá sé de chumas ag 
forbairt earnáil fuinnimh gaoithe na hÉireann, 
earnáil gheoiteirmeach, foraoiseacht, bainistíocht 
uisce agus dramhaíola agus ceapadh carbóin, go 
háirithe, líon an-suntasach post agus slite beatha 
inbhuanaithe a sholáthar faoin tuath in Éirinn. 

Cuireann sócmhainní fuinnimh in-athnuaite 
na hÉireann agus bonn láidir taighde agus 
forbartha muid chun tosaigh freisin maidir leis 
an bhféidearthacht a bheith mar cheannaire i 
bhforbairt, píolótú agus imscaradh fuinneamh in-
athnuaite. 

Tá an Rialtas tiomanta freisin 500,000 teach a 
iarfheistiú agus 400,000 teaschaidéal a shuiteáil 
suas go dtí 2030.  Tugann na tionscnaimh seo 
deiseanna suntasacha d’fhás fostaíochta i bpobail 
tuaithe, agus tacófar leo le hinfheistíocht in 
uasoiliúint agus athoiliúint an fhórsa saothair nuair 
is gá.

Cuimsíonn an clár Pobail Fuinnimh Inmharthana 
pobail áitiúla go díreach maidir leis an mbealach 
a n-úsáidtear fuinneamh chun leasa a bpobal ina 
iomláine.  Tá sé mar aidhm ag tionscadail, a mhéid 
agus is féidir, a bheith tíosach ar fhuinneamh, 
fuinneamh in-athnuaite a úsáid nuair is féidir, 
soláthairtí fuinnimh díláraithe a fhorbairt agus 
costais fuinnimh a laghdú.  

Tá níos mó ná 500 pobal bainteach leis an Líonra 
Pobail Fuinnimh Inmharthana ar fud na hÉireann, 
lena n-áirítear ar na hoileáin amach ón gcósta, agus 
tá an Rialtas tiomanta na huimhreacha sa Líonra a 
mhéadú go 1,500 faoi 2030 mar atá leagtha amach 
sa Phlean um Gníomhú ar son na hAeráide.  

Táirgeadh Fuinnimh In-Athnuaite
Tá ról láidir ag ceantair thuaithe maidir le soláthar 
inbhuanaithe fuinnimh in-athnuaite a fháil.  Tá 
réitigh nuálaíocha in-athnuaite curtha ar fáil i 
gceantair thuaithe le roinnt blianta anuas, go 
háirithe ó fhoinsí fuinnimh gréine, gaoithe agus 
bithmhaise, agus tá an cumas acu tacú le fiontair 
nua agus níos mó post i gceantair thuaithe sa 
todhchaí. 

Cuireann fuinneamh gaoithe in-athnuaite amach 
ón gcósta deiseanna suntasacha ar fáil, go háirithe 
do cheantair chósta.  Tá forbairt na hearnála 
seo ríthábhachtach d’Éirinn chun a spriocanna 
fuinnimh in-athnuaite a bhaint amach agus tá 
an cumas aici infheistíocht agus cruthú post a 
spreagadh i bpobail chósta.

Chun a uaillmhian a bhaint amach maidir le 
fuinneamh gaoithe amach ón gcósta, cuirfidh 
an Rialtas, inter alia, an Bille um Bainistíocht 
Pleanála agus Forbartha Mara (MPDM) i gcrích, 
agus rialacháin agus treoirlínte leantacha chun 
cinnteacht infheistíochta agus pleanála a sholáthar 
chun ligean do ghaoth amach ón gcósta tosú ag 
forbairt ag scála. 

I dteannta leis an mBille MPDM, tá córas nua 
toilithe mara sruthlínithe agus láidir á fhorbairt. 
Tabharfaidh an córas toilithe nua seo cinnteacht 
do pháirtithe leasmhara agus spreagfaidh sé 
infheistíocht leanúnach san earnáil fuinnimh in-
athnuaite amach ón gcósta.

Forbrófar creat fadtéarmach nasc greille agus 
bainistíochta amach ón gcósta agus beidh trí 
cheant neamhspleácha amach ón gcósta faoin 
Scéim Tacaíochta Leictreachais In-athnuaite 
suas go deireadh 2025. Tá sé mar aidhm ag na 
tionscnaimh seo sprioc uaillmhianach na hÉireann 
5,000MW d’acmhainn gaoithe suiteáilte amach ón 
gcósta a bhaint amach faoi 2030.

Tá go leor teaghlach agus gnónna beaga ag 
suiteáil teicneolaíocht micrea-ghiniúna níos 
mó (m.sh. painéil ghréine, tuirbíní beaga) chun 
a gcuid leictreachais féin a ghiniúint. Is féidir le 
suiteáil micrea-ghineadóra cuidiú le tabhairt faoi 
shaincheisteanna an athraithe aeráide agus brath 
ar bhreoslaí iontaise. Tá Clár an Rialtais tiomanta 
d’fhorbairt micrea-ghiniúna agus cur ar chumas 
daoine má tháirg siad an iomarca leictreachais é a 
dhíol ar ais leis an eangach. 

Cuirfidh tionscnaimh eile cosúil le ciste Sochair 
Pobail agus catagóir pobail laistigh den Scéim 
Tacaíochta Leictreachais In-athnuaite, le tacaíocht 
ó chreat cumasúcháin, ar chumas pobail ról láidir 
a bheith acu maidir le spriocanna leictreachais in-
athnuaite a bhaint amach. 
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Eiseoidh an Rialtas Treoirlínte leasaithe maidir le 
Fuinnimh Gaoithe a Fhorbairt chun a chinntiú go 
mbeidh níos mó rannpháirtíochta ag an bpobal leis 
an bhforbairt fuinnimh gaoithe beartaithe ar an 
gcladach, agus ag an am céanna ag cur ar chumas 
na hÉireann a cuid oibleagáidí ceangailteacha 
fuinnimh in-athnuaite a chomhlíonadh.

Úsáid Talún
Tá tábhacht bhunúsach leis an talamh i gceantair 
thuaithe chun carbón a ionsú ón atmaisféar. 
Feidhmíonn foraoisí agus bogaigh mar doirtil 
charbóin nádúrtha. Súnn crainn agus fásra eile 
méideanna móra dé-ocsaíd charbóin dhomhanda 
ón atmaisféar, atá comhionann le beagnach aon 
trian d’astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin ó bhreoslaí 
iontaise agus ón tionscalaíocht. 

Éascófar athruithe ar úsáid inbhuanaithe talún 
trí bhainistíocht níos fearr a dhéanamh ar 
ithreacha, foraoisiú, ath-fhliuchadh, cothabháil 
agus athshlánú tailte portaigh, ceapadh carbóin 
ithreach, chomh maith le bithfhuinnimh le gabháil 
agus stóráil carbóin. 

Tailte móna
Is stór suntasach carbóin iad tailte portaigh na 
hÉireann, ina bhfuil suas le 75% den charbón 
orgánach ithreach náisiúnta go léir. Gabhann 
tailte portaigh feidhmiúla carbón ón atmaisféar 
agus stórálann siad é i bhfoirm móna agus fásra. 
Nuair a dhéantar damáiste do thailte móna nó iad 
a dhraenáil, ocsaídíonn an mhóin agus scaoiltear 
an carbón ar ais san atmaisféar. Is féidir le portach 
athchóirithe carbón a cheapadh go gníomhach agus 
dá bhrí sin is stór suntasach carbóin é i gcónaí. 

Is féidir le hathshlánú agus athchóiriú tailte móna 
ról tábhachtach a bheith aige maidir le poist a 
chothú i gceantair a bhí ag brath roimhe seo ar 
gheilleagar eastóscach, agus ar an gcaoi sin tacú le 
pobail áitiúla agus geilleagair áitiúla, agus tacú le 
hAistriú Cóir. 

Chomh maith le hastaíochtaí carbóin a laghdú, 
soláthraíonn athchóiriú agus athshlánú tailte 
portaigh buntáistí iomadúla éiceachórais breise 
mar fheabhsuithe ar cháilíocht uisce agus aeir, 
maolú tuile, bithéagsúlacht fheabhsaithe, agus 
deiseanna d’fhorbairt turasóireachta, agus 
cuireann gach ceann acu le folláine shóisialta agus 
eacnamaíoch pobail áitiúla. 

Tá iarrachtaí á ndéanamh chun tailte portaigh in 
Éirinn a athchóiriú agus a athshlánú ag an tSeirbhís 
Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra sa Roinn 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, ag 
gníomhaireachtaí Stáit mar Bhord Na Móna agus 
Coillte, eagraíochtaí neamhrialtasacha comhshaoil, 
agus trí iarrachtaí pobail agus saorálaithe. 

Cuirfear maoiniú stáit €108 milliún ar fáil do 
Bhord na Móna as a Scéim Díchoimisiúnaithe, 
Athshlánúcháin agus Athchóirithe Feabhsaithe a 
bhainfidh athearraíocht as 80,000 acra portaigh. 
Tá sé mar aidhm ag an scéim astaíochtaí carbóin a 
laghdú agus bithéagsúlacht a fheabhsú. Cuirfidh 
Bord na Móna €18 milliún breise leis an tionscadal.

Meastar go gcruthóidh an tionscadal seo suas le 
350 post, lena n-áirítear d’iar-bhuainteoirí móna.  

Ceantair chósta
Tugann an t-athrú aeráide dúshláin do phobail 
chósta na hÉireann freisin.  Tá timpeall 40,000 
duine in Éirinn ina gcónaí laistigh de 100 méadar ón 
bhfarraige, go leor acu i gceantair thuaithe.  

Tá creimeadh cósta le feiceáil níos mó agus níos mó 
i roinnt áiteanna sa tír. D’fhonn dul i ngleic leis an 
dúshlán seo, tá gá le cur chuige réamhghníomhach 
fadtéarmach maidir le creimeadh cósta a bhainistiú 
chun pobail chósta tuaithe a chosaint. Cuideoidh 
bearta atá tiomanta i gClár an Rialtais maidir le 
forbairt beartas náisiúnta ó thaobh creimeadh 
cósta agus tuilte agus leanúint le clár infheistíochta 
ilbhliantúil i bhfaoiseamh tuile chun pobail a bhfuil 
tionchar orthu a chosaint.
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Gníomhartha Chun ár nUaillmhian a Bhaint Amach
Chun tacú leis an aistriú go sochaí atá neodrach ó thaobh na haeráide de, seachadfaidh an Rialtas na bearta 
beartais seo a leanas:

Beart Beartais

107 An Bille um Ghníomhú ar son na hAeráide agus Forbairt Ísealcharbóin (Leasú) a achtú agus a chur i 
bhfeidhm agus buiséid charbóin cúig bliana a leagan síos chun cuidiú le sprioc na hÉireann de ghlan-
astaíochtaí nialasacha a bhaint amach faoi 2050. 

108 Plean Gníomhaíochta Aeráide nua a fhoilsiú in 2021 agus nuashonrú a dhéanamh ar bhonn bliantúil.

109 Múnlaí nua rannpháirtíochta a fhorbairt le daoine aonair, le hearnálacha agus le réigiúin ar bhonn 
struchtúrtha idirphlé ionas gur féidir leis an tsochaí ina hiomláine cur leis an bpróiseas gníomhaíochta 
aeráide.

110 Cuir ar chumas fuinneamh pobail ról a bheith aige maidir leis an sprioc a bhaint amach chun 70% ar a 
laghad den leictreachas a ghiniúint trí fhuinneamh inathnuaite faoi 2030, trí thacaíochtaí mar chiste 
Sochair Pobail agus catagóir pobail laistigh den Scéim Tacaíochta Leictreachais In-athnuaite.

111 Tosaíocht a thabhairt d’fhorbairt micrea-ghiniúint leictreachais in-athnuaite, ag cur ar chumas daoine má 
tháirg siad an iomarca leictreachais é a dhíol ar ais leis an eangach, trí Scéim Tacaíochta Micrea-Ghiniúna a 
bhunú. 

112 Líonra na bPobal Fuinnimh Inbhuanaithe a leathnú ó 500 go 1,500 faoi 2030, chun tacú le pobail áitiúla a 
bheith bainteach go díreach le tionscadail fuinnimh.  

113 Glaonna breise a sheoladh sa gcaoi go dtacófar le tionscadail ón gCiste Gníomhaíochta Aeráide.

114 Leanúint ar aghaidh ag forbairt cur chuige na hÉireann i leith Aistriú Cóir ó bhreoslaí iontaise, lena 
n-áirítear trí:

a) Plean um Aistriú Cóir Críche a ullmhú d’Éirinn do Chiste um Aistriú Cóir an AE, 
b) taighde breise a choimisiúnú ar Aistriú Cóir chun tosaíochtaí agus tionchair spásúla agus earnála sa 

todhchaí a mheas, agus 
c) tacú le tionscadail faoin gCiste Náisiúnta um Aistriú Cóir.

115 500,000 teach a iarfheistiú agus 400,000 teaschaidéal a shuiteáil ar fud na tíre suas go dtí 2030, ag cur le 
deiseanna fostaíochta i gceantair thuaithe.

116 Infheistíocht agus deiseanna fostaíochta a thabhairt do phobail chósta tríd an earnáil fuinnimh in-
athnuaite amach ón gcósta a fhorbairt, lena n-áirítear trí: 
a) an Bille um Pleanáil agus Bainistíocht Forbartha Mara a thabhairt chun críche, 
b) córas nua toilithe a fhorbairt le haghaidh fuinnimh amach ón gcósta, 
c) eangach tarchuir amach ón gcósta a fhorbairt, agus
d) Ceantanna na Scéime Tacaíochta Leictreachais In-athnuaite amach ón gcósta.

117 Tailte móna a athshlánú chun cuidiú le hastaíochtaí laghdaithe carbóin, ceapadh carbóin agus 
bithéagsúlacht fheabhsaithe, lena n-áirítear trí: 
a) Infheistíocht €108 milliún ón gCiste um Gníomhú ar son na hAeráide chun 80,000 acra portaigh a 

athshlánú i Lár na Tíre mar chuid de mhórphlean athchóirithe tailte móna, agus 
b) An clár náisiúnta um athchóiriú láithreán ainmnithe portach ardaithe chun 25,000 heicteár de 

phortach ardaithe a athshlánú.

118 Beartas náisiúnta a fhorbairt ar chreimeadh cósta agus tuilte agus clár infheistíochta ilbhliantúil a 
chothabháil i mbearta faoisimh tuile chun pobail a bhfuil tionchar orthu a chosaint.

119 Athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar Líonraí Rannpháirtíochta Poiblí agus Pleananna Eacnamaíocha 
agus Pobail Áitiúla, lena chinntiú go bhfuil siad oiriúnach don fheidhm le haghaidh gníomhaíochta aeráide.

120 Machnamh a dhéanamh ar riachtanais na gceantar tuaithe i bhforbairt Straitéise Bonneagair Feithiclí 
Leictreacha a dhéanfaidh iarracht a chinntiú go bhfanfaidh bonneagar luchtaithe chun tosaigh ar an éileamh.

Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann    |    Beartas Forbartha Tuaithe na hÉireann 2021- 2025



77

9
Caibidil 9 
Tacú le hInbhuanaitheacht 
Talmhaíochta, Mara agus Foraoiseachta
Ár nUaillmhian

Is í ár n-uaillmhian tacaíocht 
ghníomhach a thabhairt don earnáil 
Talmhaíochta chun a bheith mar 
thiománaí fuinniúil, éifeachtach 
agus inbhuanaithe do gheilleagar na 
hÉireann trí chothabháil a dhéanamh 
ar a seasamh mar tháirgeoir den scoth 
ó thaobh bia atá ar ardchaighdeán 
agus sábháilte ag cur feabhas ag an am 
céanna ar shlí mhaireachtála agus ag 
léiriú meas ar ár dtimpeallacht nádúrtha 
comhroinnte, lena n-áirítear, trí 
nuálaíocht, trí fheabhsú agus trí éagsúlú. 

Bainfimid amach é sin trí oibriú le feirmeoirí agus 
le pobail tuaithe chun cur le láidreachtaí agus taithí 
uathúil na hearnála, ag díriú tacaíochtaí chun feabhais 
a chur ar shaol agus ar shlí mhaireachtála na feirme.

Tacóimid le hearnálacha na Mara agus na 
Foraoiseachta freisin a chuireann buntáistí 
geilleagracha agus timpeallachta ar fáil do cheantair 
thuaithe. 

Caibidil  9    |    Tacú le hInbhuanaitheacht Talmhaíochta, Mara agus Foraoiseachta 
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Comhthéacs
Tá an talmhaíocht mar phríomhthiománaí 
geilleagrach agus mar chuid ríthábhachtach 
de chreatlach sóisialta a chothaíonn pobail 
tuaithe. Do phobail tuaithe baineann an 
talmhaíocht chomh mór céanna le féiniúlacht 
agus le modh maireachtála agus a bhaineann sí le 
hinbhuanaitheacht geilleagrach agus timpeallachta.  
Tá suntasacht mhothúchánach ó thaobh 
idirghníomhaíocht an phobail leis an tírdhreach 
mar chuid mhór den mhéid a mhúnlaíonn 
mórtas áite na bpobal tuaithe. Dá bhrí sin, tá sé 
tábhachtach uaillmhianta na hÉireann maidir le 
todhchaí na talmhaíochta a bheith suite mar chuid 
den chur le chéile níos leithne d’fhorbairt tuaithe 
inbhuanaithe lena n-aithnítear riachtanais agus 
folláine na ndaoine i gceantair thuaithe ar bhealach 
iomlánaíoch. 

Tá sraith uathúil dúshláin, áfach, i ndán d’earnáil 
na Talmhaíochta i dtéarmaí inbhuanaitheacht 
leanúnach de gach cineál - geilleagrach, comhshaol 
agus sóisialta. Tá athrú sa chaidreamh trádála 
leis an Ríocht Aontaithe mar thoradh ar an 
mBreatimeacht agus tá dúshláin áirithe á chruthú 
ag an mBreatimeacht don iascaireacht agus do 
tháirgeadh mairteola. Éileoidh tionchair dhiúltacha 
chun dúshláin mhargaidh ar nós an Bhreatimeachta 
a mhaolú fócas leanúnach a bheith ar lúfaireacht, 
inbhuanaitheacht agus táirgiúlacht a chur isteach 
san earnáil ar feadh shaolré an bheartais seo. Leis 
an tacaíocht chuí, sáróidh an earnáil Talmhaíochta 
na dúshláin seo agus cinnteoidh inbhuanaitheacht 
agus folláine fadtéarmach na ndaoine atá ag brath 
ar an earnáil.  

Tá aitheantas leathan tugtha i gClár an Rialtais den 
tábhacht a bhaineann le haghaidh a thabhairt ar 
athrú aeráide agus ar astaíochtaí gás ceaptha teasa 
a laghdú. Tá freagracht chomhroinnte ar an tsochaí 
an uaillmhian seo a bhaint amach agus tá earnáil 
na Talmhaíochta tiomanta a cuid a dhéanamh, 
agus baint buntáiste ag an am céanna as an líon 
deiseanna inbhuanaithe a d’fhéadfadh an t-aistriú 
seo a chur ar fáil. Beidh cur i bhfeidhm Ag-Climatise, 
Treochlár i dtreo Neodracht ó thaobh na hAeráide de, 
an treochlár náisiúnta aeráide agus aeir d’Earnáil 
na Talmhaíochta53, chomh maith le Plean Oiriúnaithe 
Earnála um Athrú Aeráide don Earnáil Talmhaíochta, 
Foraoiseachta agus Bia Mara, lárnach ina leith seo.

An Tábhacht a Bhaineann leis an Earnáil 

53 Ag Climatise – Treochlár i dtreo Neodracht ó thaobh na hAeráide de (Rialtas na hÉireann) - https://www.gov.ie/en/
publication/07fbe-ag-climatise-a-roadmap-towards-climate-neutrality/

54 Food Wise 2025 (Rialtas na hÉireann)  - https://www.gov.ie/en/publication/a6b0d-food-wise-2025/#

Agraibhia 
Tá an earnáil agraibhia ar an tionscal is sine in 
Éirinn agus ar an tionscal is mó a onnmhairíonn 
táirgí dúchasacha, agus tá an earnáil neadaithe 
go domhain sa tírdhreach, sa stair agus i 
bpearsantacht na tíre. Cuimsíonn an earnáil gach 
ní ón talmhaíocht go hiascaireacht phríomha go 
táirgeadh bia agus deoch agus an tionscal próiseála. 
Soláthraíonn an tionscal bia ar ardchaighdeán 
do thomhaltóirí atá sábháilte agus cothaitheach 
ar fud breis is 180 tír ar fud an domhain, le 
honnmhairithe de beagnach €14.5 billiún sa bhliain 
2019. Tá an earnáil ceangailte go dlúth le raon 
leathan earnálacha eile, lena n-áirítear, fáilteachas, 
nútraiceodaigh agus lóistíocht, a léiríonn 
idirspleáchas feidhmiúil na gceantar tuaithe 
agus uirbeach.  Dá bhrí sin, tá earnáil fhuinniúil 
agus inbhuanaithe agraibhia lárnach d’fholláine 
geilleagrach na hÉireann, earnáil a thugann 
tacaíocht do phobail tuaithe chomh maith. 

Léirítear i Food Wise 202554, straitéis deich mbliana 
don earnáil agraibhia a foilsíodh sa bhliain 2015, 
seasamh uathúil na hearnála laistigh de gheilleagar 
na hÉireann agus léirítear an acmhainneacht 
atá ann le tuilleadh forbartha a dhéanamh ar an 
earnáil. 

Cuirfidh Straitéis Agraibhia nua go dtí 2023 atá 
le foilsiú sa bhliain 2021, le Food Wise 2025 
agus déanfaidh tuilleadh treisiú ar an earnáil. 
Tabharfar breac-chuntas sa Straitéis ar an fhís 
agus ar na príomhchuspóirí atá riachtanach le 
hinbhuanaitheacht geilleagrach, comhshaoil agus 
sóisialta na hearnála agraibhia a chinntiú sna deich 
mbliana atá amach romhainn, le fócas ar chosaint 
comhshaoil, laghdú na bithéagsúlachta a iompú 
droim ar ais agus deiseanna breise margaidh a 
fhorbairt.  

Cé go ndéanfar cothabháil ar fhócas onnmhairithe 
láidir, is mian leis an Rialtas freisin go mbeidh béim 
níos mó ar raon leathan bia a tháirgeadh chun 
freastal ar na riachtanais baile ag ceangal táirgeoirí 
beaga bia leis an tomhaltóir. Bainfear amach é 
sin trí leathnú a chur ar líon na margaí feirmeora, 
ar shiopa feirme agus ar ollshiopaí bia ag tacú 
le margaí faoi úinéireacht an phobail a chruthú i 
ngach baile chun táirgí ó fheirmeoirí, saothróirí 
agus táirgeoirí bia a chur ar taispeáint.  
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Tá Clár an Rialtais tiomanta ioncam agus slí 
bheatha ar fheirmeacha teaghlaigh a chosaint 
agus a fheabhsú de réir mar a ghlacann an earnáil 
agraibhia leis an misean ó thaobh cuspóirí athrú 
aeráide agus bithéagsúlachta a sheachadadh ag cur 
ag an am céanna leis an méid atá bainte amach ag 
an earnáil mar tháirgeoir den scoth ó thaobh bia ar 
ardchaighdeán. 

Déanfaidh an Rialtas píolótú ar scéim 
comhshaoil talmhaíochta chun luach saothair a 
thabhairt d’fheirmeoirí as glacadh le modhanna 
feirmeoireachta atá níos inbhuanaithe. Déanfar 
an clár píolótach a reáchtáil agus súil le scéim 
nua comhshaoil talmhaíochta a fhorbairt le fócas 
ar bhuntáistí comhshaoil agus bithéagsúlachta a 
dhéanfaidh tacaíochtaí airgid a ailíniú le cuspóirí 
aeráide. 

Inbhuanaitheacht na Bhfiontar 
Feirmeoireachta 
In ainneoin tábhacht na hearnála agraibhia do 
gheilleagar na hÉireann, tá saincheisteanna 
oidhreachta agus comharbais agus dúshláin atá ag 
teacht chun cinn i ndán don earnáil talmhaíochta 
atá mar bhonn taca leis an earnáil agraibhia.   

Tá ioncam feirme mar údar imní ag go leor daoine 
sna ceantair thuaithe, le hathrú suntasach ag teacht 
ar an ioncam ó fheirmeacha teaghlaigh. De réir 
torthaí Shuirbhé Náisiúnta Feirme55, Teagasc sa 
bhliain 2019, rangaíodh aon trian d’fheirmeacha 
(34%) a bheith inmharthana ar bhonn eacnamaíoch. 
Breithnítear cion den chineál céanna a bheith 
inbhuanaithe mar gheall ar ioncam lasmuigh den 
fheirm (33%), cé go mbreithnítear an trian atá 
fágtha a bheith goilliúnach ar bhonn eacnamaíoch 
(33%)56. Mar sin féin, ní mór a thabhairt ar aird 
gur ar bhonn páirtaimseartha atá go leor de na 
feirmeacha agus bíonn éagsúlacht mhór in ioncam 
de réir córas na feirme. 

Ní bhreithnítear ach amháin 18% d’fheirmeacha 
i réigiún an Tuaiscirt agus an Iarthair a bheith 
inmharthana i gcomparáid le 43% d’fheirmeacha i 
réigiún an Deiscirt. Is 37% an figiúr coibhéiseach do 
réigiún an Oirthir agus Lár Tíre. 

Is ionann luaineacht agus leibhéal íseal ioncam 
feirme i roinnt earnálacha agus réigiúin 
agus dúshlán suntasach do phobail tuaithe, 

55 Torthaí Shuirbhé Náisiúnta Feirme 2019 (Teagasc) - https://www.teagasc.ie/media/website/publications/2020/Teagasc-
National-Farm-Survey-2019.pdf

56 Breithnítear gnó feirme a bheith inbhuanaithe má tá an t-ioncam ón Fheirm Theaghlaigh leordhóthanach le saothar an 
teaghlaigh a íoc ag an íosphá agus toradh 5% a sholáthar do shócmhainní neamh-thalamh atá fostaithe ar an fheirm. Tá 
teaghlaigh feirme inbhuanaithe má tá gnó na feirme neamh-inmharthana ach go bhfuil ioncam fostaíochta lasmuigh den fheirm 
ag an teaghlach. Tá teaghlaigh feirme leochaileach ar bhonn eacnamaíoch má tá gnónna feirme neamh-inmharthana á n-oibriú 
acu agus nach bhfuil aon ioncam fostaíochta lasmuigh den fheirm i gceist.

agus tá na torthaí bainteach le gach táscaire 
socheacnamaíoch, lena n-áirítear, caighdeán saoil. 
Go ginearálta, leanann ioncam feirme ag brath go 
mór ar íocaíochtaí díreacha. Sa bhliain 2019, ba 
€23,575 an meán ioncam ó fheirm theaghlaigh. 
Tá fostaíocht lasmuigh den fheirm agus forleithne 
feirmeoireacht lánaimseartha mar ghné shuntasach 
den fheirmeoireacht in Éirinn le foinse ioncam 
fostaíochta lasmuigh den fheirm ag os cionn leath 
(52.5%) de na teaghlaigh go léir sa bhliain 2019. 

Tá bearta ar nós Cúnamh Feirme agus an Scéim 
Shóisialta Tuaithe ina dtacaíochtaí tábhachtacha 
d’fheirmeoirí ar ioncam íseal. Tá Clár an Rialtais 
tiomanta athbhreithniú a dhéanamh ar an tástáil 
acmhainne do Chúnamh Feirme, agus súil le luach 
saothair níos fearr a thabhairt d’fheirmeoirí a 
bhaineann leas as an scéim dá gcuid fiontar.  

Tá Clár an Rialtais tiomanta freisin reachtaíocht 
a achtú chun socruithe na Scéime Tacaíochta um 
Thithe Altranais (Scéim Chothroim na Féinne) 
leasaithe a chur i bhfeidhm d’fheirmeoirí, a 
chuideoidh le hinmharthanacht leanúnach 
feirmeacha agus gnónna faoi úinéireacht an 
teaghlaigh a chinntiú.

Éagsúlú i Réimse na Talmhaíochta
Cuireann inmharthanacht fiontair feirmeoireachta 
dúshlán suntasach beartais i láthair i dtéarmaí 
cothabháil a dhéanamh ar chreatlach cheantair 
thuaithe na hÉireann agus i dtéarmaí an cheana 
leanúnach a chuireann an talmhaíocht leis an 
ngeilleagar. 

Is féidir na dúshláin gheilleagracha agus comhshaoil 
atá i ndán don earnáil agraibhia a fhritháireamh trí 
éagsúlú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí ag leibhéal 
feirme agus sa gheilleagar tuaithe níos leithne. 
Cruthaíonn láidreacht coibhneasta na hearnála mar 
bhunchuid de gheilleagar na hÉireann deis uathúil 
le torthaí suntasacha a ghiniúint ó nuachóiriú, 
athstruchtúrú, forbairt margaidh chomh maith le 
deiseanna a bhaineann le maolú/oiriúnú aeráide, 
bainistíocht talún inbhuanaithe agus fuinneamh 
inbhuanaithe a aimsiú. 

Tá nasc doshéanta idir éagsúlú a dhéanamh ar 
fhiontair feirmeoireachta agus an cur chuige i 
leith úsáid talún. Cuireann úsáid inbhuanaithe 
talún ar nós foraoiseacht, bithgheilleagar agus 
forbairt a bhaineann le fuinneamh in-athnuaite 
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an acmhainneacht ar fáil chun torthaí níos airde 
ná aon fhiontar feirme eile a chur ar fáil. Baineann 
acmhainneacht mhór freisin leis na hearnálacha 
agrathurasóireachta agus gastra-thurasóireachta. 

Tá ról suntasach freisin ag an gcion atá ar chumas 
earnáil bia agus deoch na hÉireann a chur i leith 
téarnaimh thionscal na turasóireachta chun teacht as 
géarchéim COVID-19, ag tógáil san áireamh an chlú 
atá orainn ó thaobh bia agus deoch ar ardchaighdeán, 
an líon drioglanna de chuid na hÉireann atá ag dul i 
méid agus an spéis mhór i gcosáin bhia agus i bhféilte 
bia. Is ionann caitheamh bia agus deoch agus 35% 
den ioncam go léir ón turasóireacht idirnáisiúnta57 
agus cruthaíonn gastra-thurasóireacht poist agus 
meallann turasóirí ar feadh na bliana.

Tá cumas as cuimse ag an earnáil agraibhia féin ó 
thaobh éagsúlaithe, ach éilíonn athrú soláthar cuí 
treoir agus tacaíochtaí, chomh maith le gníomh 
aonair agus pobail.  Soláthróidh an Straitéis Agraibhia 
go dtí 2030 creat tábhachtach lena n-éascófar 
nuálaíocht agus éagsúlú sna blianta atá romhainn.  
Tacóidh Clár Roghanna Teagasc le héagsúlú freisin do 
theaghlaigh feirme chun ioncam breise a chruthú. 

Ní hamháin go gcuirfidh éagsúlú feirme borradh faoi 
ioncam agus faoi chinnteacht ioncaim, ach beidh 
comhshaol tuaithe níos inbhuanaithe mar thoradh 
air a thacóidh le tiomantais na hÉireann maidir le 
haeráid, aer, ithir, uisce agus bithéagsúlacht a bhaint 
amach.

Inbhuanaitheacht Timpeallachta
Tá go leor dúshláin timpeallachta i ndán do shochaí 
na hÉireann agus do na hearnálacha talmhaíochta 
agus bia go háirithe, ó athrú aeráide go caighdeán 
aeir agus uisce agus bithéagsúlacht tacaíochta. 
Seasann astaíochtaí talmhaíochta ag 34% den 
iomlán náisiúnta, agus is léiriú é sin ar an easpa 
comparáideach tionscal trom in Éirinn agus scála ó 
thaobh aschur talmhaíochta, go háirithe ó tháirgeadh 
déiríochta agus mairteola. 

Aithnítear na dúshláin seo in earnáil na Talmhaíochta 
agus táthar ag cur le gníomh chun cuidiú leis an tír 
a sprioc a bhaint amach agus a bheith ina geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de faoin mbliain 
2050, lena n-áirítear, faoin scéim GLAS lena dtugtar 
tacaíocht d’fheirmeoirí dul i ngleic le hathrú aeráide, 
an bhithéagsúlacht a chaomhnú, gnáthóga a chosaint 
agus feirmeoireacht atá neamhdhíobhálach don 
timpeallacht a chur chun cinn. Déanfar €1.5 billiún 
a leithdháileadh do chlár REPS-2 go dtí an bhliain 
2030 chun feirmeoirí a spreagadh dul i mbun na 
feirmeoireachta ar bhealach níos glaise agus níos 
inbhuanaithe. 

57 Féach www.failteireland.ie/food-tourism

Cé go bhfuil lorg íseal carbóin in aghaidh an aonaid 
táirgthe i gceist le talmhaíocht na hÉireann, beidh 
laghdú iomlán a dhéanamh ar astaíochtaí agus 
cúnamh a thabhairt ó thaobh an Phlean Gníomhaithe 
ar son na hAeráide chun tosaigh sa Straitéis Agraibhia 
go dtí an bhliain 2030. Ní mór na hiarrachtaí seo 
a chur chun cinn ar mhaithe lenár n-aistriú chuig 
geilleagar agus sochaí atá íseal ó thaobh carbóin de 
agus ina bhfuil teacht aniar ó thaobh na haeráide a 
chinntiú, ag baint buntáiste as deiseanna nua ag an 
am céanna. 

Sa chomhthéacs seo, cinnteoidh Ag-Climatise, 
treochlár i dtreo neodracht ó thaobh na haeráide 
de, go dtógfar todhchaí na talmhaíochta agus 
úsáide talún (lena n-áirítear, foraoiseacht) ar 
inbhuanaitheacht comhshaoil agus ar theacht aniar ó 
thaobh na haeráide. Leagtar amach fís uaillmhianach 
d’earnáil Talmhaíochta ó thaobh a bheith neodrach ó 
thaobh na hAeráide faoin mbliain 2050 sa treochlár. 
Áirítear 29 gníomh sa treochlár le spriocanna 
sonracha agus dúshlánacha atá dírithe ar an lorg 
ar an timpeallacht a laghdú agus tuilleadh a chur le 
cáilíochtaí talmhaíochta na hÉireann mar tháirgeoir 
tosaigh an bealach ar fad tríd go dtí próiseálaí.  

Táthar ag lorg, leis na tiomantais, laghdú a dhéanamh 
ar astaíochtaí, bainistíocht talún inbhuanaithe a 
fheabhsú agus cur le fuinneamh inbhuanaithe. 
Áirítear ar shamplaí de na gníomhartha atá 
beartaithe, glacadh le trealamh leata sciodar le 
hastaíocht íseal, athruithe sa chineál leasacháin, 
díriú ar ithir de bhunús móna do bhainistíocht 
shonrach, bainistiú leibhéil beostoic, forbairt 
an Bhithgheilleagair agus tacaíocht do bhearta 
atá éifeachtúil ó thaobh fuinnimh in earnáil na 
Talmhaíochta. 

Tá sé tábhachtach a chinntiú freisin go mbeidh 
caomhnú leordhóthanach a dhéanamh ar ghnáthóga, 
áit ina maireann ár bplandaí agus ár n-ainmhithe, trí 
scéimeanna aeráide agus comhshaoil agus bearta 
agra-talmhaíochta atá á stiúradh go háitiúil. 

Rannpháirtíocht Fhadtéarmach, 
Chothrom i Réimse na Talmhaíochta a 
Chinntiú 
Is é Teagasc an soláthróir príomha oideachais agus 
oiliúna don earnáil atá bunaithe ar an talamh agus 
soláthróir suntasach oideachais don earnáil bia. 
Soláthraíonn Teagasc, mar údarás náisiúnta forbartha 
talmhaíochta agus bia, chomh maith le soláthróirí 
poiblí agus príobháideacha eile, oiliúint speisialta agus 
saincheaptha don earnáil seirbhíse agraibhia mar is gá.  
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Bíonn thart ar 7,000 foghlaimeoir rannpháirteach 
ar bhonn bliantúil i gcláir lánaimseartha, 
páirtaimseartha agus i gcianchláir sa talmhaíocht, sa 
ghairneoireacht, in eachaí agus san fhoraoiseacht.  

Tá príomhról ag clár oideachais Teagasc ó thaobh 
feirmeoirí an chéad ghlúin eile a ullmhú leis an 
eolas agus an acmhainneacht atá riachtanach don 
tírdhreach feirmeoireachta atá ag athrú.  Leanfaidh 
Cláir Aistrithe Eolais atá á seachadadh ag seirbhísí 
comhairleacha poiblí agus príobháideacha ag cur le 
caipiteal daonna ar fud an phobail feirmeoireachta 
agus le feirmeoirí a uasoiliúint trí thorthaí taighde a 
spreagadh, trí aistriú eolais piara go piara, comhairle 
feirmeoireachta agus le cláir fhoghlama ar feadh an 
tsaoil a sholáthar. Tacóidh na cláir seo le feirmeoirí 
chun dul i ngleic leis na dúshláin agus leis na 
deiseanna atá ag eascairt san earnáil agraibhia. 

Léiríonn rathúlacht na Comhpháirtíochta 
Nuálaíochta Eorpaigh (EIP-Agri)58, atá maoinithe 
ag an CAP a dhéanann freagraí nuálacha a 
sheachadadh i leith na ndúshlán atá i ndán d’earnáil 

58 EIP-AGRI - https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en

59 Mar atá molta i dTuarascáil na bliana 2018 Bithgheilleagar - https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_
strategy_2018.pdf

60 Staitisticí talmhaíochta – feirmeoireacht teaghlaigh san AE (Eurostat) - https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Agriculture_statistics_-_family_farming_in_the_EU

agraibhia na hÉireann agus don gheilleagar tuaithe, 
an buntáiste i ndáiríre a ghabhann le freagraí 
nuálacha ón bhun aníos agus atá á stiúradh go 
háitiúil.  Tá féidearthacht ann ó thaobh síneadh a 
chur leis an tsamhail seo chun aghaidh a thabhairt 
ar shaincheisteanna eile atá ina n-údar imní do 
cheantair thuaithe.  Ar an gcaoi chéanna, déanann 
tionscnamh Shaotharlanna Beo an Choimisiúin 
Eorpaig59 spreagadh maidir le nuálaíochtaí 
áitbhunaithe a fhiosrú, ag glacadh le cur chuige 
soch-éiceolaíochta agus ciorclaíochta i dtáirge 
tosaigh agus i gcórais bhia agus i gcórais 
bithbhunaithe. 

Pleanáil comharbais 
Taispeánann sonraí Eurostat ar phróifíl aoise 
sealbhóirí feirme i 28 tír60an AE go raibh thart ar 
aon trian de bhainisteoirí feirme go léir an AE os 
cionn 65 bliain d’aois sa bhliain 2016. Mar sin féin, 
tá éagsúlacht mhór i sealbhóirí feirme idir tíortha 
an AE.  

Níl earnáil na feirmeoireachta 
ábalta a lánacmhainn a bhaint 
amach gan rannpháirtíocht 
ghníomhach ó mhná ná 
iarrachtaí réamhghníomhacha 
lena rannpháirtíocht a éascú

Cáis Feirme na Coille Móire - íomhá le caoinchead: Hany Martouk

Caibidil  9    |    Tacú le hInbhuanaitheacht Talmhaíochta, Mara agus Foraoiseachta 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_strategy_2018.pdf
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_strategy_2018.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agriculture_statistics_-_family_farming_in_the_EU
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agriculture_statistics_-_family_farming_in_the_EU


82

De réir Shuirbhé Struchtúr Feirme61, an CSO 
sa bhliain 2016 bhí os cion leath de shealbhóirí 
feirme in Éirinn 55 bliain d’aois nó os a chionn nó 
bhí 30% de na sealbhóirí feirme go léir os cionn 
65 bliain d’aois. Léirítear anseo daonra sealbhóirí 
feirme atá ag dul in aois, le leibhéal íseal díréireach 
d’fheirmeoirí óga faoi 35 bliain d’aois (5.4%). 

Aithníodh i staidéar ar fud an AE sa bhliain 2015 
rochtain ar thalamh, rochtain ar chreidmheas 
agus dlíthe náisiúnta oidhreachta mar dhúshláin 
do dhaoine óga atá ag iarraidh tabhairt faoi 
fheirmeoireacht62.

Tá líon beart ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus 
Mara chun tacú le feirmeoirí óga agus athnuachan 
ó ghlúin go glúin, atá á maoiniú ag leibhéal 
náisiúnta agus ag leibhéal AE araon. Áirítear 
orthu seo, tacaíocht airgid, bearta cánachais agus 
rochtain ar thionscnaimh airgeadais. 

Tá aistriú eolais agus oiliúint leanúnach a chinntiú 
chomh maith le gairmeacha talmhaíochta a 
chur chun cinn, mar ghné ríthábhachtach den 
athnuachan ó ghlúin go glúin sa talmhaíocht. 

Tá an cás maidir le comhionannas inscne in 
earnáil na Talmhaíochta ceangailte le comharbas. 
Go traidisiúnta tá claontacht chultúrtha i leith 
comharba fir. Tá éifeacht dhiúltach shuntasach aige 
seo ar rannpháirtíocht na mban sa talmhaíocht ag 
gach leibhéal agus tá an dearcadh treisithe ann go 
mbaineann an fheirmeoireacht leis na fir. Mar sin 
féin, ní féidir leis an earnáil a lánacmhainneacht a 
bhaint amach gan rannpháirtíocht ghníomhach na 
mban agus gan iarrachtaí réamhghníomhacha lena 
rannpháirtíocht a éascú. 

Taispeánann Suirbhé ar Lucht Saothar na hÉireann 
an CSO nach bhfuil ach thart ar 14% de mhná 
mar oibrithe in earnáil na talmhaíochta na 
foraoiseachta agus na hiascaireachta. Tá sé seo 
taobh thiar de mheán an AE, áit ar mhná iad 28% 
de bhainisteoirí feirme. Tá an Rialtas tiomanta 
aghaidh a thabhairt ar éagothroime inscne ar fud 
na hearnála seo.  

Tá tiomantas i gClár an Rialtais tuilleadh 
infheistíochta a dhéanamh sa chéad ghlúin eile 
d’fheirmeoirí faoin CAP nua, ag spreagadh athrú ó 
ghlúin go glúin agus soghluaisteacht d’fheirmeoirí 
óga le hoideachas agus atá oilte. 

61 Suirbhé maidir le Struchtúr Feirmeacha 2016 (CSO) - https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-fss/
farmstructuresurvey2016/

62 Riachtanais Feirmeoirí Óga: Tuarascáil I den tionscadal píolótach, Cláir Mhalairte d’Fheirmeoirí Óga (An Coimisiún Eorpach) - 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fa9c8e5e-eff8-11e5-8529-01aa75ed71a1

Sláinte agus Folláine Feirmeoirí
Tá ualach díréireach fadhbanna sláinte á bhrath 
ag feirmeoirí i gcomparáid le grúpaí ceirde 
eile. Áirítear orthu seo, rátaí níos airde galar 
cardashoithíoch, ailse, meabhairshláinte agus 
féinmharú. Tá baol ard ann d’fheirmeoirí freisin 
ó thaobh gortú san áit oibre, míchumas agus bás 
roimh am. 

D’fhéadfadh gníomhaíocht laghdaithe a bheith mar 
thoradh ar na dúshláin sláinte seo agus is féidir leo 
sin tionchar diúltach a bheith acu ar bhrabúsacht, 
ar iomaíochas agus ar inbhuanaitheacht na 
feirmeoireachta. Ciallaíonn éagothroime inscne 
agus iargúltacht tuaithe gur grúpa iad na feirmeoirí 
a bhfuil sé deacair dul i dteagmháil leo ó thaobh 
cúrsaí sláinte agus idirghabhálacha maidir le cur 
chun cinn na sláinte.  

Tá leibhéal tuisceana ann atá ag dul i méid i 
measc feirmeoirí, eagraíochtaí feirmeoireachta, 
gníomhaireachtaí agus ranna Rialtais maidir le 
tábhacht sláinte agus folláine feirmeoirí. Tá raon 
cláir agus tionscnaimh mar thoradh air sin atá ag 
díriú ar na saincheisteanna seo, ar nós an chláir 
‘Ar Thalamh na Feirme’ faoina gcuirfear oiliúint 
ar Chomhairleoirí Talmhaíochta chun a bheith 
rannpháirteach le agus tacaíocht a thabhairt 
d’fheirmeoirí maidir le saincheisteanna sláinte agus 
folláine. Áirítear ar chláir eile 'Make the Moove' le 
Macra na Feirme, tionscnamh meabhairshláinte 
tuaithe agus tionscnamh na Comhpháirtíochta 
Nuálaíochta Eorpaigh (EIP) ar shláinte feirme, ar 
shláinte agus ar fholláine atá faoi stiúir na Roinne 
Talmhaíochta, Bia agus Mara. Tá Meabhairshláinte 
Éireann agus an Roinn Sláinte gníomhach sa réimse 
seo freisin.

Cé go bhfuil fáilte roimh fhorbairt na gclár agus na 
dtionscnamh seo agus go bhfuil siad luachmhar, 
tá deiseanna ann chun cur go suntasach leis an 
tuiscint orthu agus le teagmháil a dhéanamh leis an 
bpobal feirmeoireachta. 

Athchóiriú CAP  
Admhaítear i gClár an Rialtais an tábhacht a 
bhaineann le hearnáil agraibhia na hÉireann i 
dtéarmaí forbairt scaipthe gheilleagrach ar fud 
na tíre agus an ról suntasach atá á imirt ag an 
earnáil i gceantair thuaithe. Sá chomhthéacs 
seo, cumhachtóidh an infheistíocht leanúnach 
inár n-earnáil Talmhaíochta/agraibhia, tríd 
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an gComhbheartas Talmhaíochta (CAP) atá 
maoinithe go maith agus ailínithe go straitéiseach, 
pobail tuaithe agus soláthróidh buntáistí poiblí 
ar nós cothabháil an tírdhreacha, feabhsúcháin 
ar chaighdeán bithéagsúlacht agus uisce chomh 
maith le haistriú chun na neodrachta ó thaobh 
carbóin de san earnáil talmhaíochta agus úsáide 
talún.  

Tugann CAP cosaint d’ioncam teaghlaigh feirme, 
tacaíonn le geilleagar tuaithe, cinntíonn táirgeadh 
bia sábháilte ar ardchaighdeán do thomhaltóirí 
agus cosnaíonn tírdhreacha tuaithe agus an 
comhshaol. Díríodh leasuithe le gairid ar CAP ar 
Thalmhaíocht na hEorpa a dhéanamh níos freagraí 
i leith comharthaí margaidh agus tá fócas níos mó 
ar leas an phobail a sholáthar.    

Leagtar amach i moltaí an Choimisiúin Eorpaigh 
do CAP i ndiaidh na bliana 2020 an méid atá i 
gceist le CAP nua a bhaint amach d’fheirmeoirí, 
do phobail agus don chomhshaol/aeráid. Áirítear 
orthu seo, tacú le hioncaim feirme inmharthana, 
cur le hiomaíochas, cur le hathrú aeráide a mhaolú, 
forbairt inbhuanaithe a chothú, bithéagsúlacht a 
chosaint, agus fás fostaíochta i gceantair thuaithe 
a chur chun cinn. Tá cuspóir leathan i gceist freisin 
leis an earnáil a nuachóiriú trí chomhroinnt eolais, 
nuálaíocht agus digitiú i réimsí na talmhaíochta 
agus na gceantar tuaithe a chothú trí Chóras 
Eolais agus Nuálaíochta na Talmhaíochta (AKIS) a 
fhorbairt. 

Cuirfear tús le creat an AE don chéad CAP eile 
sa bhliain 2023. Mar sin féin, beidh feidhm le 
hathruithe idirthréimhseacha faoi rialacha chreat 
2014-2020 don tréimhse 2021 agus 2022.  
Tabharfar na scéimeanna agus na bearta atá le 
bheith san áireamh sa CAP nua chun críche le linn 
na hidirthréimhse i gcomhthéacs fáil a bheith ar 
bhuiséad AE agus rialacháin deiridh.  

Déanfar forbairt ar chlár nua LEADER don 
tréimhse 2023-2027 i gcomhar leis an CAP nua. 
Beidh Clár Idirthréimhseach LEADER a reáchtáil 
don tréimhse 2021 agus 2022.  Glacann LEADER 
cur chuige ‘ón mbun aníos’ i leith forbairt tuaithe 
agus fiontair chun fostaíocht, ionchuimsiú 
sóisialta agus tionscadail chomhshaoil a fhorbairt 
agus a sheachadadh ag leibhéal áitiúil. Ar ghné 
thábhachtach a bhaineann le LEADER tá tacaíocht 
a thabhairt do mhicrea-tháirgeoirí bia ceardaí.

Earnáil na Mara
Tá inmharthanacht thionscal na hiascaireachta 
a chinntiú ríthábhachtach ó thaobh tacú le 
hinbhuanaitheacht comhshaoil pobail cósta agus 
pobal na n-oileán atá brath ar an tionscal sin. 

Mar náisiún oileánda bhí an iascaireacht 
tábhachtach go geilleagrach agus go sóisialta 
don tír seo riamh. Chuir na huiscí mórthimpeall 
imeallbhord 7,500 km na hÉireann bia mara a 
bhí thar a bheith go maith ar fáil leis na mílte 
bliain agus tá sé tábhachtach an acmhainn seo a 
chosaint do na glúnta atá le teacht.

go raibh láimhdeachas €6.2 billiún i gceist le 
geilleagar aigéin na hÉireann sa bhliain 2018 agus 
gur cuireadh fostaíocht ar fáil do 34,132 duine
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Faigheann spriocanna na hÉireann d’iascaireacht 
inbhuanaithe tacaíocht tríd an gCombheartas 
Iascaigh (CFP). Soláthraíonn an CFP an creat do 
chaomhnú agus d’inbhuanaitheacht fhadtéarmach 
an stoic éisc thimpeall ár gcóstaí.  Leagtar síos clár 
uaillmhianach gníomhartha i gClár an Rialtais a 
chuireann tionscal bia mara inbhuanaithe chun 
cinn, lena n-áirítear, bearta teicniúla a chuireann 
inbhuanaitheacht chun cinn chomh maith le dul i 
ngleic le saincheist na dramhaíola inár bhfarraigí. 

Measadh luach onnmhairithe bia mara na hÉireann 
a bheith thart ar €578 milliún sa bhliain 2019. Tá an 
iascaireacht agus an dobharshaothrú ina bhfoinsí 
tábhachtacha bia agus luacha le tamall fada, ach 
lasmuigh de na hearnálacha seo tá úsáid acmhainní 
bitheolaíocha uisceacha in-athnuaite chun táirge 
a dhéanamh ag teacht chun cinn anois agus tá 
gníomhaíochtaí chun luas a chur faoi fhorbairtí agus 
acmhainneacht an bhithgheilleagair ghoirm63 faoi 
bhealach freisin. 

Sa bhliain 2012, leagadh amach i bhFeidhm a 
Bhaint as Saibhreas ár nAigéin64,  Plean Comhtháite 
um Fhorbairt Inbhuanaithe Mara d’Éirinn, fís, 
spriocanna ardleibhéil agus príomhghníomhartha 
cumasaithe le beartas cuí, rialachas agus aeráid 
ghnó a chur i bhfeidhm chun acmhainneacht 
mara na hÉireann a chumasú. Leagadh amach 
spriocanna uaillmhianacha sa phlean le geilleagar 
mara na hÉireann a fhás – cur le láimhdeachas ónár 
ngeilleagar aigéin chun €6.4 billiún a shárú faoin 
mbliain 2020, agus dúbailt a chur ar shaibhreas 
ar n-aigéin go 2.4% de GDP faoin mbliain 2030 (ó 
bhonnlíne de 1.2% sa bhliain 2007).  

Léirítear sa Tuarascáil maidir le Geilleagar Aigéin65 
go raibh láimhdeachas €6.2 billiún i gceist le 
geilleagar aigéin na hÉireann sa bhliain 2018 agus 
gur cuireadh fostaíocht ar fáil do 34,132 duine. 
B’ionann Oll-Luach Breise iomlán na hearnála sa 
bhliain 2018 agus €4.19 billiún, arbh ionann é agus 
2% de GDP.

Mar atá tiomanta i gClár an Rialtais, leagfaidh an 
chéad eagrán eile d’Fheidhm a Bhaint as Saibhreas ár 
nAigéin fís uaillmhianach nua amach don gheilleagar 
mara tar éis na bliana 2020. Chomh maith leis sin, 
spreagfaidh Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí 
nua forbairt ar fud an tionscail. 

63 Fóram don Bhithgheilleagar Gorm: Treochlár don Bhithgheilleagar Gorm (An Coimisiún Eorpach) - https://op.europa.eu/en/
publication-detail/-/publication/7e963ebb-46fc-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-115609569

64 Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin (Rialtas na hÉireann) - https://www.ouroceanwealth.ie/about-plan

65 Geilleagar Aigéin na hÉireann, Meitheamh 2019 (NUI Gaillimh) -  https://www.nuigalway.ie/media/researchsites/semru/files/
Online_Irelands-Ocean-Economy-Report_for-web_final.pdf

66 Fardal Náisiúnta Foraoiseachta na hÉireann (Rialtas na hÉireann) - https://www.gov.ie/en/publication/823b8-irelands-
national-forest-inventory/

67 Scéim na gCoillte Seo Againne  - https://www.teagasc.ie/crops/forestry/grants/management-grants/neighbourwood-scheme/

Foraoiseacht
Soláthraíonn an fhoraoiseacht in Éirinn ilbhuntáistí 
ar nós gnáthóga a chur ar fáil don bhithéagsúlacht, 
cosaint uisce, spás do chaitheamh aimsire agus 
ceapadh carbóin.  Chomh maith leis sin, cothaíonn 
agus tacaíonn an t-adhmad a chuireann foraoisí 
ar fáil le tionscal foraoiseachta fuinniúil agus 
soláthraíonn os cionn 12,000 post i gceantair 
thuaithe. 

Tá Éire ar an tír is lú foraoisí san AE, le clúdach 
foraoise ag díreach 11% nó 770,020 heicteár66 i 
gcomparáid le meán an AE de 34%.  Tá sé mar sprioc 
náisiúnta foriomlán againn cur leis an gclúdach 
foraoise go 18%.

Is taisce charbóin tábhachtach agus taisce atá ag 
leathnú atá san eastát foraoiseachta náisiúnta. Tá 
cur chun cinn na foraoiseachta, cosaint agus úsáid 
acmhainn in-athnuaite ina bpríomhghnéithe de 
fhreagra na hÉireann ar athrú aeráide.  Bunaithe 
ar shonraí an Fhardail Náisiúnta Foraoiseachta 
(NFI), bhain foraoisí in Éirinn coibhéis de 3.8 Mt 
de dhé-ocsaíd charbóin in aghaidh na bliana as an 
atmaisféar thar an tréimhse 2007 go 2016. 

Tá an fhoraoiseacht mar phríomhúsáid talún freisin 
atá lárnach d’aistriú na hÉireann chuig todhchaí 
íseal-charbóin inbhuanaithe. Sa bhliain 2018, 
baineadh úsáid as 40% de na lomáin chruinne i 
bPoblacht na hÉireann chun fuinneamh a ghiniúint, 
laistigh den earnáil táirgí foraoise go príomha. 

D’fhéadfadh ról tábhacht a bheith ag cur crainn 
ó thaobh cur le agus éagsúlú a dhéanamh ar 
ioncam feirme. Trí fhoraoiseacht a chuimsiú sa 
mheascán feirmeoireachta, d’fhéadfadh táirgeadh 
talmhaíochta leanúint ar aghaidh taobh le taobh 
le táirgeadh adhmaid agus buntáistí geilleagracha 
agus comhshaoil araon a chur ar fáil.  

Cuireann an Clár Náisiúnta Foraoiseachta deontais 
agus préimheanna ar fáil d’úinéirí príobháideacha 
talún a chuireann crainn, agus cuireann tacaíochtaí 
eile ar fáil a chuireann bainistíocht inbhuanaithe 
foraoiseachta chun cinn. Déanann an clár maoiniú 
freisin ar phlandáil coillte dúchasacha ar thailte 
faoi úinéireacht phoiblí agus d’fhoraoisí caitheamh 
aimsire ar nós na Coillte Seo Againne67 a théann 
chun leasa do phobail áitiúla. 
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Tá acmhainn thábhachtach bithéagsúlachta 
laistigh d’fhoraoisí na hÉireann chomh maith le go 
leor seirbhísí éiceachórais, lena n-áirítear, cosaint 
agus feabhsú an chaighdeáin uisce, ceangal 
gnáthóige níos leithne, feabhsúchán tírdhreacha 
agus deiseanna do chaitheamh aimsire lasmuigh.  

Tá acmhainneacht bhreise ann freisin chun níos 
mó buntáistí geilleagracha ón fhoraoiseacht a 
chur ar fáil d’fheirmeoirí trí ailíniú níos dlúithe 
a dhéanamh idir scéimeanna comhshaol 
talmhaíochta agus foraoiseachta lena mbaineann 
foraoiseacht feirme a chur chun cinn mar rogha 
a d’fhéadfadh oibriú taobh le taobh le fiontar 
feirme atá ann cheana féin, lena n-áirítear, 
agrafhoraoiseacht/féarach silva.  

Dá bhrí sin, tá an fhoraoiseacht agus táirgí 
foraoiseachta ina n-acmhainn a d’fhéadfadh cur 
le forbairt inbhuanaithe foriomlán an gheilleagair 
tuaithe. Tá an acmhainneacht ann le tuilleadh 
forbartha a dhéanamh ar shlabhraí breisluacha 
foraois-bhunaithe, agus ailíniú le tionscail 
cheimiceáin, fuinneamh, teicstíl agus tógála a 
d’fhéadfadh bithmhais adhmaid a úsáid mar 
ionchur.  
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Gníomhartha chun ár nUaillmhian a Bhaint Amach 
Chun tacú le hinbhuanaitheacht earnálacha na talmhaíochta, na mara agus na foraoiseachta i gceantair 
thuaithe, déanfaidh an Rialtas: 

Beart beartais

121 Straitéis Agraibhia nua go dtí 2030 a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, ag cur le rathúlacht 
straitéisí roimh seo. 

122 Údaráis Áitiúla a spreagadh agus tacú leo chun leathnú a dhéanamh ar líon na margaí feirmeora, 
ar shiopaí feirme agus ar ollsiopaí bia agus tacú le bunú margaí faoi úinéireacht pobail i ngach 
baile, a thaispeánann táirgeadh bia áitiúil ó fheirmeoirí, ó shaothróirí agus ó tháirgeoirí bia 
áitiúla. 

123 Tacú le héagsúlú feirme, lena n-áirítear, trí sholáthar Clár Roghanna atá á bhainistiú ag 
Teagasc. 

124 Tacú le taighde agus le forbairt i réimsí ar nós, agraibhia, córais bith-bhunaithe, talmhaíocht 
cliste agus beacht-talmhaíocht chun nuálaíocht a chur chun cinn agus a spreagadh. 

125 Acmhainneacht Saotharlanna Beo a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs na hÉireann, ag bunú líonraí 
nuálaíochta chun píolótú a dhéanamh ar thionscnaimh saincheaptha áit-bhunaithe agus iad a 
aithint do tháirgeadh tosaigh agus do chórais bia agus bith-bhunaithe.   

126 Ag Climatise - Treochlár i dtreo Neodracht ó thaobh na hAeráide de a chur i bhfeidhm don earnáil 
agraibhia. 

127 Píolótú a dhéanamh ar scéim comhshaoil talmhaíochta chun luach saothair a thabhairt 
d’fheirmeoirí as glacadh le modhanna feirmeoireachta atá níos inbhuanaithe agus súil le scéim 
comhshaoil talmhaíochta nua a fhorbairt a bheidh in ann buntáistí leathana comhshaoil agus 
bithéagsúlachta a sheachadadh a dhéanfaidh tacaíochtaí airgid a ailíniú le cuspóirí aeráide. 

128 Clár comharbais foraoiseachta a fhoilsiú chun plean foraoiseachta uaillmhianach a sheachadadh 
chun sprioc foraoisithe de 8,000 heicteár in aghaidh na bliana a bhaint amach, le fócas faoi leith 
ar rannpháirtíocht níos mó ó thaobh an fheirmeora de agus ar chruthú gnáthóige. 

129 Tacaíocht leanúnach a sholáthar d’fhorbairt bonn eolais agus scileanna trí Sheirbhísí 
Comhairleacha agus Oideachais Teagasc maidir le hearnálacha na talmhaíochta agus na 
foraoiseachta. 

130 Plean Straitéiseach an Chomhbheartais Talmhaíochta a fhorbairt don tréimhse 2023-2027, ina 
dtabharfar aghaidh ar dhúshláin atá ann cheana féin agus ar dhúshláin atá ag teacht chun cinn, 
lena n-áirítear, gníomh ar son na haeráide, cosaint comhshaoil, athnuachan ó ghlúin go glúin, 
ioncaim inmharthana feirme agus ceantair thuaithe fuinniúla a chothabháil.  

131 Tacú le hathnuachan ó ghlúin go glúin, lena n-áirítear, feirmeoirí óga agus mná sa talmhaíocht, trí 
bhearta, lena n-áirítear, CAP, bearta cánachais agus rochtain ar thionscnaimh airgeadais. 

132 Cur le feasacht agus le for-rochtain ar fud cláir agus tionscnaimh pobal feirmeoireachta chun 
tacú le sábháilteacht, sláinte agus folláine feirmeoirí.

133 Tabhairt faoi athbhreithniú ar an tástáil acmhainne do Chúnamh Feirme chun a chinntiú go 
bhfaigheann feirmeoirí an leibhéal cuí tacaíochta tríd an scéim seo.  

134 Reachtaíocht a achtú chun forálacha na Scéime Tacaíochta um Thithe Altranais (Scéim 
Chothroim na Féinne) leasaithe a chur i bhfeidhm maidir le feirmeacha agus gnónna faoi 
úinéireacht an teaghlaigh.
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10

Ár nUaillmhian

Caibidil 10 
Tacú le hInbhuanaitheacht 
na nOileán agus na bPobal 
Cois Cósta

Tá sé mar uaillmhian againn a 
chinntiú go leanfaidh na hoileáin 
amach ón gcósta ag tacú le pobail 
inbhuanaithe bhríomhara agus 
go mbeidh an deis ag cuairteoirí 
sult agus tairbhe a bhaint as 
cultúr, oidhreacht agus saibhreas 
comhshaoil na n-oileán.  

Bainfear é seo amach trí bheartas nua 10 mbliana a 
fhoilsiú agus a chur i bhfeidhm mar aon le hamhlaidh 
a dhéanamh le Pleananna Gnímh d’Fhorbairt na 
nOileán a aimseoidh agus a thabharfaidh aghaidh ar na 
príomhdhúshláin agus príomhdheiseanna do phobail na 
n-oileán.

Féachfar freisin le cinntiú go leanfaidh pobail cois cósta 
ag baint leasa as na saintréithe ar leith a bhaineann le 
cósta na hÉireann agus a chuid acmhainní nádúrtha ar 
bhealach inbhuanaithe. Bainfear seo amach trí Chreat 
Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí a fhorbairt agus a chur i 
bhfeidhm agus trí infheistiú a dhéanamh i bpobail cois 
cósta chun tacú le fás eacnamaíochta.  
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Comhthéacs
Tá cuid de na dúshláin chéanna ag pobail na 
n-oileán agus pobail iargúlta cois cósta, i ndáil le 
bonneagar, athrú aeráide, seirbhísí agus ioncam a 
ghiniúint, chomh maith le hathnuachan ó ghlúin go 
glúin. 

Is cuid thábhachtach de shaol tuaithe na hÉireann 
iad na hoileáin amach ón gcósta ar a bhfuil daoine 
ina gcónaí, agus cuireann siad le heacnamaíocht, 
le cultúr agus le hoidhreacht na tíre. Tá cuid de na 
dúshláin chéanna ag pobail na n-oileán agus atá 
ag pobail tuaithe eile in Éirinn, ach tá dúshláin sa 
bhreis acu de bharr go bhfuil na hoileáin scartha ón 
mórthír. 

Tá ceisteanna amhail soláthar tithíochta, oideachais 
agus cúraim sláinte, agus deiseanna fostaíochta, 
méadaithe ar na hoileáin amach ón gcósta. Tá 
dúshlán eile anuas air sin mar gheall ar dhaonra 
atá ag dul in aois agus mar go bhfuil sé fíordheacair 
daoine óga a mhealladh chun fanacht ar na hoileáin. 

Chuaigh drochthionchar eacnamaíochta 
COVID-19 i bhfeidhm go mór ar phobail na 
n-oileán. Bhí go leor de na hearnálacha ar a 
mbíonn muintir na n-oileán ag brath go mór amhail 
fostaíocht, turasóireacht agus fáilteachas, thíos 
leis de bharr na paindéime agus tógfaidh sé roinnt 
mhaith ama orthu aisghabháil.

Tarraingíodh aird freisin le linn na géarchéime ar 
an tábhacht a bhaineann le rochtain ar sheirbhísí 
bunriachtanacha, rud atá dúshlánach do phobail 
imeallacha cois cósta agus pobail na n-oileán ach go 
háirithe. 

Tá sé tábhachtach go mbeidh idirphlé leanúnach 
idir Údaráis Áitiúla, Ranna beartais ábhartha agus 
pobail le cinntiú go gcuirfear bearta i bhfeidhm 
chun dul i ngleic leis na dúshláin atá ag pobail na 
n-oileán agus pobail cois cósta agus chun an oiread 
leasa agus is féidir a bhaint as deiseanna atá ar fáil. 

Déimeagrafaigh Na nOileán
Tá formhór na n-oileán ina bhfuil daoine ina gcónaí 
suite amach ó chósta thiar Chontaetha Dhún na 
nGall, Mhaigh Eo, na Gaillimhe, Chiarraí agus 
Chorcaí. Tá siad ag brath go mór ar thurasóireacht, 
talmhaíocht agus iascaireacht, ach tá siad chomh 
hinniúil céanna ag brath orthu féin agus tá pobal 
agus féiniúlacht thar a bheith láidir acu. 

De réir na Príomh-Oifige Staidrimh, tá thart ar 
80 oileán amach ó chósta na hÉireann ar a bhfuil 
daoine ina gcónaí. Díobh seo, tá timpeall 30 oileán 

68 Daonáireamh na Príomh-Oifige Staidrimh 2011, sonraí déimeagrafacha inchomparáide nach bhfuil ar fáil go héasca trí 
Dhaonáireamh 2016.

ag a bhfuil daonra cónaitheach buan, nach bhfuil 
ceangal talún acu leis an mórthír, agus nach bhfuil 
faoi úinéireacht phríobháideach.

Sa bhliain 2011, bhí 2,846 duine ina gcónaí ar na 
hoileáin seo; bhí an daonra tar éis titim go 2,627 
faoin mbliain 2016, laghdú 7%.

Ní raibh ach 5% de dhaonra na n-oileán seo faoi 
bhun 4 bliana d’aois sa bhliain 2016, i gcomparáid 
le 8% ar an meán go náisiúnta. Tá os cionn 20% 
de dhaonra na n-oileán in aois 65 bliain d’aois nó 
níos sine; tá sé seo i bhfad níos airde ná an meán 
náisiúnta de 12% don aoisghrúpa sin68.  Is dúshlán é 
an phróifíl aoise seo d’inmharthanacht na n-oileán 
mar áiteanna maireachtála.

Tá na figiúirí fostaíochta do mhuintir na n-oileán 
níos ísle ná an meán náisiúnta ach athraíonn sé go 
mór ó oileán go hoileán. Tá níos mó daoine ar scor 
(19%) ina gcónaí ar na hoileáin i gcomparáid le 
coibhneas náisiúnta na ndaoine ar scor (13%). 

Tá 32% de dhaonra na n-oileán nach bhfuil 
oideachas foirmiúil ar bith acu nó ag a bhfuil 
bunoideachas amháin, agus tá sé sin i bhfad níos 
airde ná an meán náisiúnta de 15%. Tá cáilíochtaí 
Tríú Leibhéal ag 18% de dhaonra na n-oileán, 
céatadán atá níos ísle ná an meán náisiúnta de 25%. 
Níl aon amhras ach gur léiriú iad na staitisticí seo ar 
dhaoine ag bogadh chuig an mórthír ar mhaithe le 
cúrsaí oideachais nó fostaíochta.

Ceangal agus Rochtain ar Sheirbhísí 
Is í an phríomhcheist ag déanamh imní do mhuintir 
na n-oileán ná rochtain fhisiciúil, agus is uirthi a 
bhíonn daonraí na n-oileán ag brath. Bíonn tionchar 
ag rochtain ar gach gné de shaol an oileáin, lena 
n-áirítear seirbhísí sláinte agus leasa, oideachas, 
fostaíocht, saol sóisialta agus teaghlaigh, agus gnó. 

Tá seirbhísí iompair inacmhainne, rialta, sábháilte, 
ar muir agus san aer, mar aon le céanna agus 
aerstráicí sábháilte, fíorthábhachtach do phobail na 
n-oileán. Soláthraíonn siad naisc leis an mórthír atá 
de dhíth go mór ar na hoileánaigh. Tá seirbhísí lasta 
riachtanach freisin, ag tabhairt soláthairtí chuig na 
hoileáin chomh maith le táirgí tráchtála a iompar ó 
na hoileáin go margaí ar an mórthír agus níos faide 
i gcéin.

Déanfaidh an Rialtas infheistíocht i mbonneagar 
ríthábhachtach ar na hoileáin ar feadh shaolré an 
bheartais seo, chun rochtain shábháilte a chinntiú 
d’oileánaigh, do sholáthraithe seirbhíse, agus do 
chuairteoirí araon. 
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Mar is amhlaidh le go leor ceantair thuaithe eile, tá 
nascacht dhigiteach ina dhúshlán d’oileánaigh. Tá 
rochtain ar ríomhairí (58%) agus leathanbhanda/
idirlíon (55%) ar na hoileáin i bhfad níos ísle ná 
ar an mórthír ina bhfuil rochtain ag 73% den 
daonra ar ríomhaire tí agus rochtain ag 72% ar 
leathanbhanda/idirlíon.

Is deis í rochtain fheabhsaithe leathanbhanda agus 
fón póca cúrsaí a fheabhsú ar na hoileáin. Tá sé 
mar aidhm ag an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda 
rochtain ar leathanbhanda ardluais a sholáthar do 
gach áitreabh in Éirinn, beag beann ar a shuíomh, 
na hoileáin amach ón gcósta san áireamh.

Bainfidh roinnt oileán leas as Pointí Naisc 
Leathanbhanda atá i measc na gcéad áitreabh a 
nascfar faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda le 
cur ar chumas pobail in áiteanna iargúlta rochtain 
a fháil ar leathanbhanda ardluais phoiblí saor in 
aisce. Déanfaidh roinnt oileán cur chuige nuálacha 
i leith seirbhísí cosúil le r-Shláinte a thriail ar bhonn 
píolótach trí úsáid a bhaint as an nascacht agus na 
saoráidí ag na Pointí Naisc Leathanbhanda.

Tá Údarás na Gaeltachta ag leathnú amach líonra 
nuálaíochtaí agus moil dhigiteacha le nascacht 
leathanbhanda ardluais freisin. Tá moil ar 13 oileán 
mar chuid den éiceachóras digiteach atá ag fás agus 
tacóidh siad le deiseanna fostaíochta ar na hoileáin 
amach ón gcósta seo. Tá an fhéidearthacht ann 
freisin moil fiontar pobalbhunaithe a fhorbairt ar 
oileáin eile nach bhfuil faoi shainchúram Údarás na 
Gaeltachta.

Tithíocht Agus Seirbhísí
Tá sé riachtanach go mbeadh tithe inacmhainne 
ar ardchaighdeán ar fáil do chónaitheoirí 
buana ar na hoileáin chun inmharthanacht 
agus inbhuanaitheacht fhadtéarmach phobail 
na n-oileán a chinntiú. Féadfaidh an deis teach 
a thógáil nó a athchóiriú ar oileán, go háirithe 

do dhaoine óga a d’fhás aníos ann, difríocht 
shuntasach a dhéanamh d’inbhuanaitheacht 
fhadtéarmach phobal na n-oileán.

Déanfar an cheist seo a mheas tuilleadh i 
gcomhthéacs an bheartais 10 mbliana d’fhorbairt 
na nOileán.

Rachaidh an beartas i ngleic freisin le rochtain ar 
sheirbhísí bunaithe ar na hoileáin, lena n-áirítear 
seirbhísí sláinte, soláthar uisce, cúram leanaí agus 
soláthar oideachais.

Fostaíocht
Tá go leor oileánaigh ag brath ar phoist 
pháirtaimseartha agus/nó séasúracha chun a slí 
bheatha a chothú. Is earnálacha iad turasóireacht, 
oidhreacht, iascaireacht agus feirmeoireacht a 
sholáthraíonn deiseanna tábhachtacha fostaíochta 
d’oileánaigh.

Is cinnte go bhfuil féiniúlacht na n-oileán ceangailte 
leis an bhfarraige, agus tá an loingseoireacht agus 
ioncam ón iascaireacht mar chuid thábhachtach 
de gheilleagair agus d’oidhreacht na n-oileán. Le 
níos mó ná 14,000 post díreach agus indíreach ar 
fud na n-earnálacha iascaigh, dobharshaothraithe, 
próiseála agus coimhdeacha, tá ról thar a 
bheith tábhachtach ag an tionscal bia mara in 
inmharthanacht eacnamaíoch inbhuanaithe a 
lán pobail cois cósta agus oileáin a bhfuil rogha 
teoranta gníomhaíochtaí eacnamaíocha acu. I 
bhfianaise na n-uimhreacha fostaíochta a bhfuil 
baint acu le hearnáil an iascaigh, beidh an-chuid 
dúshláin ann d’oileáin agus do phobail cois cósta 
mar gheall ar thionchar an Bhreatimeachta ar an 
earnáil.

Murab ionann agus iad siúd ar an mórthír, is beag 
deiseanna atá ag feirmeoirí na n-oileán cineálacha 
eile fostaíochta a ghlacadh. Cosnaíonn an 
fheirmeoireacht níos mó ar na hoileáin freisin mar 
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Tá geilleagar na 
mara ina phríomh-
chumasóir d’fhorbairt 
réigiúnach 
éifeachtach, go 
háirithe i bpobail 
iargúlta chósta

gheall ar eisíocaíocht fhoriomlán, lena n-áirítear 
costais lasta do bheostoc agus do threalamh chuig 
agus ón oileán.

D’fhonn daonraí buana a choinneáil ar na hoileáin, 
teastaíonn níos mó deiseanna do mhicrifhiontair 
oileáin-bhunaithe, do dhaoine féinfhostaithe agus 
d’fhiontraithe ionchasacha poist inbhuanaithe 
tarraingteacha a chruthú agus a choinneáil. 
Cuideoidh nascacht dhigiteach fheabhsaithe 
ina leith seo agus tacóidh sé le raon níos leithne 
deiseanna fostaíochta do dhaoine atá ina gcónaí 
ar na hoileáin, chomh maith le cur ar chumas 
daoine oibriú go cianda, beag beann ar cá bhfuil 
ceanncheathrú a bhfostóra.

Tá an cumas ag na hoileáin freisin gníomhú 
mar ionaid tástála do theicneolaíochtaí nua 
i réimsí amhail fuinneamh in-athnuaite agus 
Ríomhshláinte, agus is acmhainn é seo a bhféadfaí 
níos mó leasa a bhaint aisti.

Turasóireacht
Is gné thábhachtach de gheilleagair na n-oileán an 
turasóireacht.

Tá stór dochreidte teanga, cultúir agus oidhreachta 
ar na hoileáin amach ón gcósta agus i measc a 
bpobal, ar gné ar leith iad i sochaí na hÉireann. 
Meallann ár n-oileáin cuairteoirí ó gach cearn den 
domhan agus iad ag iarraidh blaiseadh a fháil de 
theanga, cultúr agus oidhreacht uathúil na Éireann. 
Baineann bailte agus cathracha ar an mórthír leas 
as na hoileáin mar chinn scríbe do chuairteoirí, trí 
líon na dturasóirí a mhéadú sa réigiún ina iomláine.

Is féidir le líon ard turasóireachta nádúr an oileáin 
a athrú agus brú a chur ar acmhainní áitiúla, 
áfach (e.g. uisce, cúram leighis, seirbhísí tarrthála 
agus tithíocht níos fadtéarmaí), ag laghdú na 

dtairbhí d’áitritheoirí agus do phobal an oileáin ina 
iomláine. Tá sé riachtanach d’fhás inbhuanaithe 
earnáil na turasóireachta ar na hoileáin go 
mbainfear cothromaíocht amach idir iarrachtaí 
caomhnaithe agus forbairt na n-oileán.

D’fhéadfadh dáileadh ioncaim níos fearr i measc 
seirbhísí oileáin agus níos lú brú ar acmhainní 
an oileáin a bheith mar thoradh ar aistriú i dtreo 
tairiscintí turasóireachta feabhsaithe, a spreagann 
do chuairteoirí oíche amháin ar a laghad a 
chaitheamh ar oileán.

Polasaí D’fhorbairt na nOileán
Tá an Rialtas tiomanta d’fhorbairt agus 
d’inbhuanaitheacht phobal na n-oileán trí Pholasaí 
nua 10 mbliana d’Fhorbairt na nOileán a fhoilsiú 
agus a chur i bhfeidhm go dtí 2030. 

Beidh sé seo ar an gcéad tionscnamh beartais 
dírithe ar na hoileáin le breis agus 20 bliain. 
Díreoidh sé ar phobail agus gheilleagair na n-oileán 
a neartú agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin a 
éiríonn as iad a scaradh ón mórthír. Díreoidh an 
beartas ar dheiseanna nua a fhorbairt d’oileánaigh 
agus todhchaí inbhuanaithe a thógáil do phobail na 
n-oileán.

Beidh próiseas fairsing comhairliúcháin le pobail 
na n-oileán agus páirtithe leasmhara eile mar 
bhonn eolais don bheartas, agus tabharfaidh sé 
aghaidh ar shaincheisteanna amhail tithíocht, 
sláinte, fuinneamh, fóntais, bainistíocht 
dramhaíola, athrú aeráide, oideachas, nascacht 
dhigiteach, fostaíocht, bonneagar agus iompar.

Beidh sraith Pleananna Gníomhaíochta trí bliana 
mar bhonn faoi chur i bhfeidhm an bheartais 10 
mbliana, lena n-áireofar gníomhaíochtaí sonracha 
le soláthar ar fud roinnt Ranna Rialtais, Údaráis 
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Áitiúla agus gníomhaireachtaí Stáit. Cinnteoidh an 
cur chuige seo soláthar forásach agus infheicthe na 
gcuspóirí fadtéarmacha beartais, agus soláthróidh 
sé an raon freisin chun freagairt do dhúshláin agus 
do dheiseanna nua ar feadh shaolré an bheartais.

Pobail Le Cósta
Tá cónaí ar 1.9 milliún duine laistigh de 5km ó 
chóstaí na hÉireann. Tá an caidreamh idir pobail 
oileáin agus pobail cois cósta idirnasctha ach 
go háirithe i dtéarmaí teaghlaigh, trádála agus 
traidisiún. Is iondúil gur príomh-chomhpháirtithe 
trádála iad pobail oileáin agus pobail cois cósta i 
réimsí amhail dobharshaothrú, iascaireacht agus 
turasóireacht mhara, agus bíonn an dá phobal ag 
brath ar réimsí cosúil le hiompar agus seirbhísí 
poiblí.

Maidir le fostaíocht, tá go leor pobail feadh ár 
gcósta ag brath ar thionscail mar thurasóireacht, 
iascaireacht agus dobharshaothrú. Tá geilleagar 
na mara ina phríomh-chumasóir d’fhorbairt 
réigiúnach éifeachtach, go háirithe i bpobail 
iargúlta chósta. Áirítear fiontar a bhaineann 
le bia mara amhail iascaireacht tráchtála agus 
dobharshaothrú, turasóireacht mhara, táirgeadh 
fuinnimh, iompar muirí, tógáil bád agus léasú 
long i measc na n-earnálacha aigéin agus cósta 
seanbhunaithe.

Tá ár gceantair chósta ar cheann de na rudaí 
is tábhachtaí do dhul chun cinn earnáil 
turasóireachta na hÉireann, mar a léiríodh le 
brandáil rathúil tionscnamh ar nós Slí an Atlantaigh 
Fhiáin le blianta beaga anuas. Meallann radhairc 
iontacha feadh an chósta, tírdhreach sceirdiúil 
agus tránna áille na hÉireann líon mór cuairteoirí 
thar lear gach bliain. Sa bhliain 2018, thug 76% de 
thurasóirí thar lear cuairt ar limistéar cósta agus 
ghlac 61% páirt i ngníomhaíocht fóillíochta mara.

Scrúdófar teagmháil leanúnach le pobail cois cósta 
maidir le tograí agus deiseanna beartais trí Ghrúpaí 
Comhpháirtíochta Cósta nua a thabharfaidh pobail 
cois cósta áitiúla le chéile chun aghaidh a thabhairt 
ar shaincheisteanna imní, chun an cleachtas 
agus na hacmhainní is fearr a roinnt, agus chun 
cumarsáid idir páirtithe leasmhara a éascú.

Earnáil Na Mara A Fhorbairt 
Tá acmhainneacht agus tairbhí suntasacha ann 
do phobail cois cósta freisin i réimsí an taighde 
mara agus na nuálaíochta, agus i bhforbairt 
teicneolaíochtaí mara.

Chuir Clár Oibriúcháin Chiste Muirí agus Iascaigh 
na hEorpa d’Éirinn maoiniú €12 milliún ar fáil trí 
sheacht nGrúpa Gníomhaíochta Iascaigh Áitiúil 

(FLAG) thar an tréimhse 2017-2021 chun forbairt 
shocheacnamaíoch agus éagsúlú pobail cois cósta 
agus oileáin amach ón gcósta a bhraitheann go 
traidisiúnta ar iascaireacht a chothú. 

Leanfaidh an scéim FLAG ag tacú le 
hinfheistíochtaí ó mhicrifhiontair bia mara, 
tionscadail i réimsí na turasóireachta mara agus na 
fóillíochta, agus san earnáil mhuirí níos leithne.

Tabharfaidh tionscadail fuinnimh in-athnuaite 
amach ón gcósta deiseanna fostaíochta timpeall 
chósta na hÉireann. Tacóidh forbairt bhreise ar 
thionscadail fuinnimh amach ón gcósta le héagsúlú 
fostaíochta sa todhchaí agus cinnteoidh sé go 
mbainfidh ceantair cois cósta leas as deiseanna 
san earnáil seo, lena n-áirítear trí dheiseanna sa 
slabhra soláthair.

Tá Clár an Rialtais tiomanta do phlean fadtéarmach 
a tháirgeadh a leagfaidh amach conas a bhainfear 
leas as acmhainneacht mhór fuinnimh amach 
ón gcósta ar Chósta an Atlantaigh agus conas a 
dhéanfar acmhainn 5GW a bhaint amach i ngaoth 
amach ón gcósta faoi 2030, amach ó chóstaí 
Oirthir agus Deiscirt na hÉireann. 

Tabharfaidh an plean seo seasamh d’Éirinn cur go 
mór le córas giniúna agus tarchuir fuinnimh in-
athnuaite uile-Eorpach. 

Tá roinnt gealltanas chun earnáil na mara a 
fhorbairt tuilleadh leagtha amach i gClár an 
Rialtais, lena n-áirítear comharba a fhorbairt ar 
Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin a leagfaidh 
amach fís nua d’fhorbairt gheilleagar na Mara.

Foilseoidh an Rialtas an chéad Bheartas Spásúil 
Muirí riamh de chuid na hÉireann freisin, ag leagan 
amach fís shoiléir d’fhorbairt ár gcóras pleanála 
mara sa todhchaí. 

Cuirfidh an Rialtas an chéad Chreat Náisiúnta 
um Pleanáil Mhuirí de chuid na hÉireann i láthair, 
a thabharfaidh córas pleanála isteach chun 
forbairt limistéar muirí na hÉireann a bhainistiú 
ar an mbealach céanna a chomhlíonann an Creat 
Pleanála Náisiúnta an fheidhm seo ar thalamh. 

Beidh an dá cháipéis seo mar bhunús do 
Thionscadal Éireann Mara 2040, ina leagfar amach 
straitéis uileghabhálach fadtéarmach chun farraigí 
na hÉireann a bhainistiú. 

Bunófar bord seachadta maoirseachta um pleanáil 
mhuirí do Thionscadal Éireann Mara 2040 chun 
ceannaireacht agus maoirseacht a sholáthar ar 
chur i bhfeidhm an Chreata Náisiúnta um Pleanáil 
Mhuirí, agus chun an straitéis uileghabhálach 
fadtéarmach a chur i bhfeidhm chun farraigí na 
hÉireann a bhainistiú chun leasa a muintire go léir. 
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Gníomhartha Chun ár nUaillmhian A Bhaint Amach 
Chun tacú le hinbhuanaitheacht na n-oileán agus na bpobal cois cósta, soláthróidh an Rialtas na bearta 
beartais seo a leanas: 

Beart Beartais 

135 Beartas tras-rannach nua 10 mbliana d’fhorbairt na nOileán agus Pleananna Gníomhartha 
gaolmhara a fhoilsiú chun a chinntiú go ndéanfar an beartas a sholáthar, ag cumhdach réimsí 
mar thithíocht, sláinte, fuinneamh, fóntais, bainistíocht dramhaíola, athrú aeráide, oideachas, 
nascacht dhigiteach, fostaíocht, bonneagar agus iompar.

136 Forbairt bonneagair ríthábhachtach a chur chun cinn do phobail na n-oileán.

137 Fóram a bhunú le haghaidh idirphlé leanúnach idir Údaráis Áitiúla, Ranna beartais ábhartha 
agus pobail na n-oileán.

138 Moil fiontar gTeic a bhunú ar na hoileáin faoi shainchúram Údarás na Gaeltachta chun tacú le 
deiseanna fostaíochta.

139 Na féidearthachtaí atá ann do mhoil fiontar pobalbhunaithe ar oileáin nach bhfuil faoi 
shainchúram Údarás na Gaeltachta a iniúchadh.

140 Uasmhéadú a dhéanamh ar an gcumas na hoileáin a úsáid mar ionaid thástála do 
theicneolaíochtaí nuálacha (e.g. Ríomhshláinte, micrea-ghiniúint fuinnimh in-athnuaite).

141 Plean nua comhtháite um fhorbairt inbhuanaithe mara a fhorbairt, mar chomharba ar Feidhm 
a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin, ag díriú ar gach gné d’earnáil na mara.

142 An chéad Bheartas Pleanála Spásúil Muirí riamh de chuid na hÉireann a fhoilsiú, ag leagan 
amach fís shoiléir d’fhorbairt ár gcóras pleanála mara sa todhchaí.

143 An chéad Chreat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí de chuid na hÉireann a chur i láthair, tar éis 
don bheartas Pleanála Spásúil Muirí a bheith curtha i gcrích. Tabharfaidh an creat seo córas 
pleanála isteach chun forbairt limistéar muirí na hÉireann a bhainistiú ar an mbealach céanna 
a chomhlíonann an Creat Pleanála Náisiúnta an fheidhm seo ar thalamh.

144 Bord seachadta maoirseachta pleanála mara a bhunú do Thionscadal Éireann Mara 2040 chun 
ceannaireacht agus maoirseacht a sholáthar ar chur i bhfeidhm an Chreata Náisiúnta um 
Pleanáil Mhuirí, agus an straitéis uileghabhálach fadtéarmach a chur i bhfeidhm chun farraigí 
na hÉireann a bhainistiú chun leasa a muintir uile.

145 Iniúchadh a dhéanamh ar na féidearthachtaí atá ann do Ghrúpaí Comhpháirtíochta Cósta 
pobail cois cósta áitiúla a thabhairt le chéile chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna 
imní, an cleachtas agus na hacmhainní is fearr a roinnt, agus cumarsáid idir páirtithe 
leasmhara a éascú. 

146 Leanúint ar aghaidh ag infheistiú i bpobail cois cósta trí scéim na nGrúpaí Gníomhaíochta 
Iascaigh Áitiúla (FLAG), ag cur tacaíocht ar fáil d’infheistíochtaí ag micrifhiontair agus 
tionscadail bia mara i réimse na turasóireachta mara agus na fóillíochta agus na hearnála 
mara níos leithne.
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Comhthéacs
De réir Phrionsabail na hEagraíochta um Chomhar 
agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) ar Bheartas 
Tuaithe69, tá Todhchaí Cheantair Thuaithe na 
hÉireann bunaithe ar an mbonn gur féidir le cur 
chuige comhtháite, iomlánaíoch agus áit-bhunaithe 
cur le hinbhuanaitheacht eacnamaíoch, shóisialta 
agus timpeallachta na gceantar tuaithe agus le leas 
a mhuintir.

Is é aidhm an bheartais freastal ar fholláine an 
phobail, agus tacú le cur chuige beartais atá 
ag teacht le forbairt tuaithe. Féachann sé le 
rannpháirtíocht an phobail a spreagadh agus 
a chur chun cinn, ceantair thuaithe a ullmhú le 
haghaidh athrú teicneolaíochta, déimeagrafach 
agus timpeallachta, agus dul i ngleic le héagsúlacht 
na ndúshlán agus na ndeiseanna roimh cheantair 
thuaithe, bunaithe ar anailís, sonraí agus 
comhairliúchán.

69 Prionsabail OECD ar Bheartas Tuaithe (OECD) - https://www.oecd.org/rural/rural-development-conference/documents/Rural-
principles.pdf

De réir thaithí agus dea-chleachtas idirnáisiúnta, 
molann an beartas freisin go nglacfaí cur chuige 
comhtháite agus áit-bhunaithe i leith forbairt 
tuaithe.

Cur Chuige Comhtháite i Leith Forbairt 
Tuaithe 
Is mór an deis é an cur chuige comhtháite seo chun 
difear ceart a dhéanamh do cheantair thuaithe trí 
dhíriú ar na riachtanais forbartha fhadtéarma atá 
acu, seachas ar thionscadail aonair éagsúla.  

Is cur chuige iomlánaíoch, áit-bhunaithe é seo, a 
spreagann agus a thacaíonn le pobail faoin tuath 
pleananna comhtháite agus cuimsitheacha a 
fhorbairt chun freastal ar riachtanais fhadtéarma a 
gceantar áirithe féin. 

11
Caibidil 11 
An Beartas a chur i bhFeidhm

Image courtesy of:  
Dr. Chaosheng Zhang,  

National University of Ireland,  
Galway 
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Aithnítear sa chur chuige seo nach bhfuil aon 
dá cheantar mar an gcéanna, agus go bhfuil 
láidreachtaí agus riachtanais fhorbartha dá gcuid 
féin ag gach ceann acu70.  

Ar feadh shaolré an bheartais seo, déanfaidh an 
Rialtas an-chuid infheistíochta i gceantair thuaithe 
chun pobail agus geilleagair thuaithe níos treise, 
níos inbhuanaithe agus níos forásaí a chothú, a 
mbeidh teacht aniar iontu, agus a chuirfidh leis an 
bhforbairt náisiúnta.

Chun an leas is fearr a bhaint as an infheistíocht 
seo, spreagfaimid agus cabhróimid le ceantair 
thuaithe Máistirphleananna comhtháite áit-
bhunaithe dá gcuid féin a fhorbairt agus a chur i 
bhfeidhm chun dul i ngleic lena gcuid riachtanais 
fhorbartha fadtéarma. 

Ní mór do na pleananna neamhreachtúla seo 
bheith ag teacht le Straitéisí Spásúla agus 
Eacnamaíocha Réigiúnacha ábhartha, Pleananna 
Forbartha Contae, Pleananna Eacnamaíocha agus 
Pobail Áitiúla, agus cuspóirí beartais náisiúnta, 
réigiúnacha agus áitiúla.

Ní mór go mbeadh siad solúbtha go leor 
freisin chun forbairt a dhéanamh ar chaidrimh 
fheidhmiúla áitiúla a thrasnaíonn teorainneacha 
riaracháin (e.g. bunaithe ar choincheap na 
gCriosanna Forbartha Geilleagraí Réigiúnaí)71.  

Sa chás go ndéanfar tosaíochtaí infheistíochta 
a ailíniú agus a threorú le fís láidir, chomhtháite 
a forbraíodh ar bhonn áitiúil, feidhmeoidh an 
Máistirphlean mar bhunús chun tacaíocht a 

70  Féach Plean Gnímh Thascfhóra Uíbh Ráthach mar shampla: https://udaras.ie/assets/uploads/2019/10/Tuairisc-agus-PGniomh-
Tascfhorsa-Cuid-1.pdf. 

71 Criosanna Forbartha Geilleagraí Tuaithe (REDZ) - https://www.gov.ie/en/policy-information/03c53c-rural-economic-
develpment-zone-redz/

mhealladh ó iliomad sruthanna maoinithe.

Déanann an cur chuige comhtháite i leith forbairt 
tuaithe samhail an Chiste Athnuachan agus 
Forbartha Tuaithe a fhorbairt, samhail a spreagann 
cur chuige comhoibritheach chun tionscadail 
mhóra uaillmhianacha a sholáthar a thacaíonn le 
forbairt tuaithe.

Cuirfear an cur chuige i bhfeidhm de réir a chéile 
ar feadh shaolré an bheartais seo. Cinnteoidh sé 
go n-úsáidfear airgead poiblí go héifeachtach agus 
tabharfaidh sé aghaidh ar chuspóir den Chreat 
Náisiúnta Pleanála chun maoiniú níos ailínithe le 
forbairt tuaithe a bhaint amach.

Ceantair Thuaithe a Ullmhú
Mar chuid den bheartas seo, déanfar samhail 
éifeachtach chun ceantair thuaithe a ullmhú, a 
thabharfaidh bunús do na Ranna chun tionchar 
a gcuid tograí beartais ar gheilleagair agus ar 
phobail thuaithe a mheas agus a gcuid tograí a 
oiriúnú, nuair is gá, chun aon tionchair ar cheantair 
thuaithe nach raibh beartaithe, a sheachaint.

Is é aidhm ullmhú leas na tuaithe a chinntiú go 
léireofar tuiscint ar shaintréithe agus ar dhúshláin 
ar leith na gceantar tuaithe i mbeartais an Rialtais 
agus go gcuirfidh siad san áireamh iad. Féachann 
sé le coinne a bheith leis na tionchair a d’fhéadfadh 
a bheith ag idirghabhálacha beartais Rialtais agus 
torthaí beartais atá cóir agus cothrom a chinntiú 
do cheantair thuaithe. Ionas go bhfeidhmeoidh 
ullmhú leas na tuaithe go héifeachtach, ní mór 

1. An acmhainn 
is mó agus is féidir
 a bhaint as gach 

limistéar 
tuaithe

6. Tacú le 
fiontraíocht 

agus le jabanna 
a chruthú

2. Bearta a 
sheachadadh ar 

an scála geografach
 ceart

7. Straitéisí a 
ailíniú 

chun seirbhísí 
poiblí a sheachadadh 
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8. Teacht aniar 
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5. An cumas leas 
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trádáil agus digitiú 
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ionchuimsitheach 
a chur chun cinn
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do gach Roinn Rialtais tionchar na dtionscnamh 
beartais atá beartaithe ar phobail tuaithe a chur 
san áireamh ina ngnáth-bhreithniú beartais. 

Cur I Bhfeidhm Agus Maoirseacht
Is léiriú é Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann 
ar chur chuige uile-Rialtais chun tacú le forbairt 
eacnamaíoch, shóisialta agus chultúir cheantair 
thuaithe na hÉireann agus chun an timpeallacht a 
chosaint.

Cuirfear na gealltanais atá le seachadadh sa 
bheartas i bhfeidhm de réir a chéile ar feadh 
shaolré an bheartais. Beidh Roinn Rialtais, 
gníomhaireacht nó comhlacht Stáit ainmnithe eile i 
mbun stiúir ar gach ceann acu, mar a leagtar amach 
in Aguisín 1.

Déanfaidh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 
comhordú ar chur i bhfeidhm an bheartais thar 
ceann an Rialtais.

Déanfaidh an Coiste Comh-Aireachta ar 
Infheistíocht agus Téarnamh Eacnamaíochta, 
a bhfuil an Taoiseach ina chathaoirleach air, 
maoirseacht ar chur i bhfeidhm an bheartais.

Faigheann an Coiste Comh-Aireachta tacaíocht ó 
Ghrúpa Oifigeach Sinsearach le státseirbhísigh ó 
phríomh-Ranna Rialtais.

Déanfar an t-eolas is déanaí maidir leis an dul chun 
cinn atá déanta i dtaca leis an mbeartas a chur i 
bhfeidhm a fhoilsiú gach sé mhí. Ag deireadh gach 
bliana, beidh clár oibre don bhliain dár gcionn mar 
chuid den tuarascáil bhliantúil. Cuirfidh an clár 
oibre seo ar a gcumas bearta nua a chur leis an 
mbeartas le linn shaolré an bheartais. 

Tá gach Beart Beartais nasctha go díreach le 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe, chun teacht le gealltanais SDG na 
hÉireann agus chun comhlántacht an tuairiscithe a 
éascú.

Rannpháirtíocht Leanúnach le Páirtithe 
Leasmhara Faoin Tuath 
Tá an Rialtas tiomanta d’idirphlé leanúnach le 
muintir na tuaithe in Éirinn ar feadh shaolré an 
bheartais seo. Sa chomhthéacs sin, cuireadh 
struchtúir san áireamh sa bheartas chun tacú le 
hidirphlé leanúnach le páirtithe leasmhara tuaithe 
(e.g. tríd an bhFóram Smaointe Tuaithe agus an 
Tionól Óige Tuaithe) ionas gur féidir gníomhartha 
nua a chur leis an mbeartas trí chlár oibre bliantúil, 

72 Is é an Cód Caiteachais Phoiblí, a foilsíodh sa bhliain 2013, an tacar róil, nósanna imeachta agus treorach chun Luach ar Airgead 
i gcaiteachas poiblí a chinntiú ar fud Sheirbhís Phoiblí na hÉireann agus baineann an Cód le gach eagraíocht a chaitheann 
airgead poiblí - https://www.gov.ie/en/publication/public-spending-code/en/

chun freagairt do riachtanais agus ceisteanna a 
thagann chun cinn.

Tá ról tábhachtach ag Institiúidí Ardoideachais 
agus eagraíochtaí idirnáisiúnta amhail an 
Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt 
Eacnamaíochta agus an Aontas Eorpach maidir le 
forbairt leanúnach polasaithe a threorú chun tacú 
le ceantair thuaithe trí chláir tacaíochta, trí dhea-
chleachtas a roinnt, trí thaighde agus trí anailís.

Sa chomhthéacs sin, rachaidh an Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail i gcomhpháirtíocht leis na 
hInstitiúidí Ardoideachais agus le maoinitheoirí 
taighde agus eagraíochtaí taighde eile chun tacú le 
taighde nua ar thosaíochtaí forbartha tuaithe.

Tacóidh an Roinn freisin le líonra Institiúidí 
Ardoideachais a bhunú i leith forbairt tuaithe chun 
rannpháirtíocht leanúnach le príomh-shaineolaithe 
thar shaolré an bheartais seo a chinntiú. I 
gcomhthreo leis sin, déanfaidh sé a rannpháirtíocht 
le heagraíochtaí ar leibhéal idirnáisiúnta a neartú, 
lena n-áirítear an Eagraíocht um Chomhar agus 
Fhorbairt Eacnamaíochta agus an Coimisiún 
Eorpach.

Seachadadh An Bheartais A Mhaoiniú 
Comhlíonfar maoiniú na ngealltanas atá sa 
bheartas seo ó Vótaí / buiséid na Ranna Rialtais, 
gníomhaireachtaí agus comhlachtaí ábhartha eile 
atá freagrach as na bearta beartais a sholáthar.

Beidh maoiniú do ghealltanais Roinne faoi réir an 
phróisis Meastacháin bhliantúla agus léireofar 
é sna leithdháiltí foilsithe in Imleabhar na 
Meastachán Athbhreithnithe gach bliain.

Beidh an caiteachas uile a thabhaítear faoi réir 
théarmaí an Chóid Caiteachais Phoiblí72, agus an 
Chreata Bainistíochta um Oibreacha Caipitiúla 
nuair is cuí.  

Comhoibriú Thuaidh-Theas
Is léiriú iad éachtaí an phróisis síochána, a 
bunaíodh ar Chomhaontú Aoine an Chéasta 1998, 
ar cheann de na gaiscí uile-Éireann is mó atá bainte 
amach go dtí seo. Tá tréimhse nua i ndán do stair 
dlúthcheangailte na hÉireann agus na Ríochta 
Aontaithe anois, tar éis don Ríocht Aontaithe an 
tAontas Eorpach a fhágáil, ach táimid tiomanta 
a chinntiú go mbeidh dlúthchaidreamh eadrainn 
go fóill agus go bhforbrófar tuilleadh é. Cuirfear 
leis an dul chun cinn a baineadh amach ón mbliain 
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1998, i gcomhpháirtíocht le Rialtas na Ríochta 
Aontaithe agus le Feidhmeannas Thuaisceart 
Éireann, chun leas iomlán a bhaint as Comhaontú 
Aoine an Chéasta.

Is cuid lárnach de Chomhaontú Aoine an Chéasta 
an comhar Thuaidh/Theas. Tríd an gComhairle 
Aireachta Thuaidh-Theas, oibríonn an Rialtas agus 
Feidhmeannas Thuaisceart Éireann le chéile ar 
fud sé réimse comhair, lena n-áirítear Talmhaíocht 
agus Forbairt Tuaithe, chun comhbheartais agus 
cineálacha cur chuige a chomhaontú ar mhaithe le 
leas an dá chuid den oileán. 

Beidh an Rialtas ag oibriú chun gach gné den 
chomhar Thuaidh-Theas agus den gheilleagar 
uile-oileáin a fheabhsú, a fhorbairt agus a neartú 
agus forbróidh sé na caidrimh oibre láidre le 
Feidhmeannas Thuaisceart Éireann agus leis na 
Comhlachtaí Forfheidhmithe Thuaidh-Theas73 
maidir le saincheisteanna a mbíonn tionchar acu 
ar shaincheisteanna a mbíonn tionchar acu ar 
cheantair agus ar phobail thuaithe.

Mar atá geallta i gcreat na Comhairle Aireachta 
Thuaidh-Theas, déanfaidh an Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail comhoibriú déthaobhach 
agus comhroinnt faisnéise agus smaointe i ndáil 
le beartas tuaithe lena Roinn chontrapháirt i 
dTuaisceart Éireann a neartú agus sainaithneoidh sí 
réimsí le haghaidh tuilleadh comhair.

Oibreoidh an Rialtas freisin le Feidhmeannas 
Thuaisceart Éireann agus le comhpháirtithe an 
Aontais Eorpaigh agus na Ríochta Aontaithe chun 
Clár Síochána+ an Aontais Eorpaigh a fhorbairt 
agus a sholáthar, clár a chuirfear i bhfeidhm ón 
mbliain 2021. Cuirfidh an clár tacaíocht mhór ar fáil 
d’oileán síochánta, inbhuanaithe agus rathúil sna 
blianta amach romhainn.

Trí Chiste na nOileán Comhroinnte, tá an Rialtas ag 
cur €500 milliún i maoiniú caipitil nua ar fáil go dtí 
an bhliain 2025, imfhálaithe do thionscadail Oileán 
Comhroinnte. Tacóidh sé seo le príomhthiomantais 
na nOileán Comhroinnte a sholáthar i gClár 
an Rialtais agus cothóidh sé deiseanna nua 
infheistíochta agus forbartha ar bhonn Thuaidh/
Theas. Rachaidh an infheistíocht chun leasa go leor 
pobail tuaithe Thuaidh agus Theas.

Tá an Rialtas fós tiomanta do thacú le hobair 
Chomhpháirtíocht Fáis Straitéiseach an 
Iarthuaiscirt atá faoi cheannas Chomhairle Contae 

73 Is iad na sé chomhlacht forfheidhmithe uile-Éireann ná Uiscebhealaí Éireann, Bord Cothaithe Sábháilteacht Bhia na hÉireann, 
Comhlacht na gClár Speisialta AE, An Foras Teanga Thuaidh.Theas, InterTradeIreland agus Coimisiún an Fheabhail, Chairlinn 
agus Shoilse na hÉireann.

74 Tá ráitis Réamhscagtha an SEA/AA maidir le Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann ar fáil ar leathanaigh na Roinne 
Forbartha Tuaithe agus Pobail ar láithreán Gréasáin Gov.ie  - https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-rural-and-
community-development/

Dhún na nGall agus Chomhairle Ceantair Chathair 
Dhoire agus an tSratha Báin chun tosaíochtaí 
straitéiseacha a bhaint amach atá dírithe ar 
thacaíocht a thabhairt d’fhorbairt inbhuanaithe 
réigiún an Iarthuaiscirt.

Faigheann an Chomhpháirtíocht tacaíocht ón 
Lárionad Idirnáisiúnta um Fhorbairt Áitiúil agus 
Réigiúnach (ICLRD). Is clár comhpháirtíochta 
Thuaidh-Theas de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá 
é seo a chuireann forbairt chomhtháite réigiúnach 
agus tuaithe chun cinn agus a chothaíonn 
comhoibriú trasteorann agus idir-réigiúnach.

Gealltanas Timpeallachta
Tá forbairt tuaithe inbhuanaithe bunaithe ar an 
idirghníomhaíocht fhreagrach idir daoine agus 
an domhan. Agus an beartas seo á ghlacadh aige, 
athdhearbhaíonn an Rialtas a thiomanta agus atá sé 
d'fhorbairt tuaithe inbhuanaithe.

Tá an Rialtas tiomanta a chinntiú go gcuirfear a 
fhreagrachtaí reachtúla agus eile maidir leis an 
gcomhshaol agus an bhithéagsúlacht i bhfeidhm 
go héifeachtach, chomh maith le todhchaí atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de a bhaint 
amach. Tá tábhacht nach beag ag baint leis an 
gcomhpháirtíocht agus an idirphlé  leanúnach le 
pobail tuaithe i ndáil le réimse leathan beartais, 
agus an Rialtas ag iarraidh an tiomantas seo don 
chomhshaol a bhaint amach.

I bhfianaise an bhunchreata htábhachtaigh 
d'fhorbairt tuaithe a léirítear in Todhchaí Cheantair 
Thuaithe na hÉireann, níor cheart caitheamh leis 
na bearta beartais atá leagtha amach mar phlean 
mionsonraithe astu féin. I roinnt cásanna, mar sin 
féin, tá pleananna feidhmithe ag na leibhéil chuí i 
bhfeidhm nó déanfar iad a fhorbairt de réir creataí 
pleanála agus rialála seanbhunaithe chun soláthar 
a éascú.

Dá bhrí sin, beidh aon bheartas a mbíonn tionchar 
aige ar an gcomhshaol nó a d'fhéadfadh tionchar a 
bheith aige ar an gcomhshaol, faoi réir scagtha agus 
breithniú breise faoi Mheasúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta (SEA) agus/nó Measúnú Cuí (AA), 
agus Measúnú Riosca Tuilte mar is cuí74. 
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Gníomhartha Chun ár nUaillmhian a Bhaint Amach 
Chun tacú le cur chuige comhcheangailte a chur i bhfeidhm ar mhaithe le dul chun cinn eacnamaíoch agus 
sóisialta na gceantar tuaithe a fhorbairt, déanfaidh an Rialtas na bearta seo a leanas a sholáthar:

Beart Beartais

147 Tacú le pobail tuaithe chun Máistirphleananna comhtháite fadtéarma a fhorbairt dá 
gceantair, chun tacú le cur chuige comhtháite áit-bhunaithe i leith forbairt tuaithe (ailínithe 
leis na Straitéisí Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnacha, Pleananna Forbartha Contae, 
Pleananna Forbartha Áitiúla agus cuspóirí beartais náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla 
ábhartha).

148 Samhail éifeachtach um promhadh leas na tuaithe a fhorbairt chun a chinntiú go gcuirfear 
riachtanais na bpobal tuaithe san áireamh agus beartais an Rialtais á bhforbairt.

149 Tacú le taighde nua ar thosaíochtaí forbartha tuaithe, lena n-áirítear i gcomhar le hInstitiúidí 
Ardoideachais agus le maoinitheoirí taighde agus eagraíochtaí taighde eile.

150 Líonra Institiúidí Ardoideachais a bhunú i leith forbairt tuaithe ar mhaith le rannpháirtíocht 
leanúnach le saineolaithe forbartha tuaithe a chinntiú ar feadh shaolré an bheartais seo.

151 Comhroinnt faisnéise agus dea-chleachtais i leith bheartas forbartha tuaithe a fheabhsú ar 
bhonn Thuaidh-Theas agus réimsí ina bhféadfadh comhar breise tarlú a shainaithint.

152 Rannpháirtíocht maidir le beartas a bhaineann le cúrsaí forbartha tuaithe a neartú ar leibhéal 
idirnáisiúnta trí rannpháirtíocht a mhéadú, lena n-áirítear ar leibhéal na hEagraíochta um 
Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta agus ar leibhéal an Aontais Eorpaigh.

Caibidil  11    |    An Beartas a chur i bhFeidhm
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Aguisín 1 
Liosta Iomlán Na mBeart Beartais
Tá liosta iomlán na mbeart beartais atá le seachadadh leagtha amach sa tábla thíos.  Beidh na bearta atá le 
seachadadh faoi stiúir Ranna agus comhlachtaí ainmnithe de réir mar atá leagtha amach thíos. Déanfar tagairt freisin 
do na páirtithe leasmhara eile atá rannpháirteach. 

Optimising Digital Connectivity

Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

1 Suas le €2.7 billiún a infheistiú sa 
Phlean Náisiúnta Leathanbhanda 
agus iniúchadh a dhéanamh ar an 
mbealach is féidir dlús a chur leis an 
tionscnamh d’fhonn nascacht a chur 
ar fáil i gceantair thuaithe chomh 
luath agus is féidir.

Leathanbhanda 
Náisiúnta Éireann 
faoi chonradh ag an 
Roinn Comhshaoil, 
Aeráide & 
Cumarsáide

Soláthraithe Seirbhíse 
Miondíola

Source: United NationsSource: United Nations

Source: United Nations

2 An Straitéis Náisiúnta Cianoibre a 
chur i bhfeidhm chun éascaíocht 
a dhéanamh ar fhostaithe oibriú 
sa bhaile nó i spásanna oibre 
comhionaid, rud a thacóidh le 
daoine oilte a choinneáil i cheantair 
thuaithe.  

An Roinn Fiontar, 
Trádála & 
Fostaíochta

Grúpa Idir-rannach 
maidir le Cianobair; 
Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
ábhartha

Source: United Nations

Source: United Nations

Source: United Nations

3 Reachtaíocht a thabhairt isteach 
in 2021 chun an ceart a chur ar fáil 
d’fhostaithe cianobair a iarraidh.

An Roinn Fiontar, 
Trádála & 
Fostaíochta

Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
ábhartha

Source: United Nations

4 Pictiúir cuimsitheach de shaoráidí 
cianoibre ar fud na tíre a mhapáil 
agus a fhoilsiú mar aon leis na 
saoráidí éagsúla atá ar fáil i 
ngach aon cheann, lena chinntiú 
go ndéanfar moil a fhorbairt ar 
bhealach straitéiseach amach 
anseo chun freastal ar an 
éileamh agus úsáid in áiteanna 
barrthábhachtacha a uasmhéadú. 

An Roinn Forbartha 
Tuaithe & Pobail & 
Pobail, Coimisiún 
Forbartha an 
Iarthair

Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
ábhartha

Source: United Nations

5 Líonra cuimsitheach agus 
comhtháite náisiúnta de 400 Mol 
Cianoibre a bhunú ar fud na tíre 
ina bhfuil seirbhísí cúloifige agus 
ardán lárnach curtha in áirithe 
d’úsáideoirí.

An Roinn Forbartha 
Tuaithe & Pobail, 
Coimisiún 
Forbartha an 
Iarthair

Fiontraíocht Éireann, 
Údarás na Gaeltachta, 
Údaráis Áitiúla agus 
soláthraithe mol eile 

Source: United Nations

6 Infheistíocht shuntasach a 
dhéanamh i saoráidí cianoibre chun 
tacú le daoine oilte a choinneáil 
i bpobail thuaithe agus cumas 
soghluaiste a mhealladh chuig 
ceantair thuaithe.

An Roinn Forbartha 
Tuaithe & Pobail

An Roinn 
Comhshaoil, Aeráide 
& Cumarsáide, 
Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
ábhartha

 

Source: United NationsSource: United Nations

7 Tacaíocht airgeadais a chur ar fáil 
d’Údaráis Áitiúla chun réadmhaoine 
folmha i lár bailte a chur in úsáid 
arís mar Mhoil Chianoibre.

An Roinn Forbartha 
Tuaithe & Pobail

Source: United Nations
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Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

8 Sonraí a fhorbairt go náisiúnta 
maidir le forleithne agus minicíocht 
cianoibre chun bonn fianaise a chur 
ar fáil i leith beartas amach anseo. 

An Príomhoifig 
Staidrimh

D/Rural and 
Community 
Development, 
National Hub 
Network 
Group, Relevant 
Departments and 
Agencies

Source: United Nations

9 Bonn eolais láraithe tras-rannach 
a chur ar bun maidir leis na costais 
agus tairbhí a bhaineann le méadú 
ar an líon daoine atá ag tabhairt faoi 
chianobair d’fhonn tuiscint a fháil 
ar na tionchair a bheidh aige sin ar 
réimsí ar nós fostaíocht, iompar, 
astaíochtaí carbóin, leathanbhanda, 
agus comhionannas.

An Roinn Fiontar, 
Trádála & 
Fostaíochta

An Roinn Forbartha 
Tuaithe & Pobail, An 
Roinn Iompair, An 
Roinn Comhshaoil, 
Aeráide agus 
Cumarsáide, An Roinn 
Leanaí, Comhionannais, 
Míchumais, 
Lánpháirtíochta agus 
Óige 

Source: United Nations

10 Sainordú a thabhairt d’fhostóirí 
san earnáil phoiblí, coláistí agus 
comhlachtaí poiblí eile aistriú i 
dtreo 20% d’obair a bheith ina 
hobair ón mbaile agus cianobair in 
2021, le méaduithe bliantúla eile le 
linn shaolré an bheartais seo. 

An Roinn 
Caiteachais Phoiblí 
& Athchóirithe

11 Obair chomhionaid agus sealaíocht 
deisce a reáchtáil ar bhonn 
píolótach i líon beag bailte ar dtús 
chun tacú leis an sprioc aistriú 
i dtreo 20% d’obair a bheith ina 
hobair ón mbaile nó ina cianobair.   

An Roinn 
Caiteachais Phoiblí 
& Athchóirithe

Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
ábhartha

Source: United Nations

12 Trí IDA Ireland, Fiontraíocht 
Éireann agus Údarás na Gaeltachta, 
cianobair a bheith á roghnú ar fud 
a mbonn cliant a chur chun cinn 
agus a chumasú chun tacú le poist 
réigiúnacha a chruthú.

An Roinn Fiontar, 
Trádála agus 
Fostaíochta,

An Roinn 
Turasóireachta, 
Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt 
agus Meán 

IDA Ireland, 
Fiontraíocht Éireann, 
Údarás na Gaeltachta

Source: United Nations

13 Tríd an nGasra Straitéise Cánach, 
athbhreithniú a dhéanamh ar na 
socruithe cánach reatha maidir le 
cianobair i leith (i) fostaithe agus (ii) 
fostóirí, agus measúnú a dhéanamh 
ar na buntáistí a bhaineann le 
feabhsuithe eile atá le breithniú i 
gcomhthéacs Bhuiséad 2022.

An Roinn 
Airgeadais 

Source: United Nations

Source: United Nations

Source: United Nations14 Deontais a chur ar fáil do 
ghnónna miondíola i mbailte 
agus sráidbhailte tuaithe chun 
láithreacht ar líne a bhunú d’fhonn 
cur lena ngnó traidisiúnta le 
custaiméirí.

An Roinn Fiontar, 
Trádála agus 
Fostaíochta, Oifigí 
Fiontair Áitiúla

Source: United NationsSource: United Nations
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Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

15 Straitéisí Digiteacha Áitiúla a 
fhorbairt i ngach limistéar Údaráis 
Áitiúil chun acmhainn maidir le 
nascacht dhigiteach níos fearr a 
uasmhéadú do ghnónna agus pobail 
faoin tuath. 

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus 
Pobail, An Roinn 
Comhshaoil, 
Aeráide & 
Cumarsáide

Údaráis Áitiúla

Source: United Nations

    

Source: United Nations

    

Source: United Nations

16 An soláthar nascachta idirlín atá 
saor le húsáid a mhéadú i gceantair 
thuaithe trí Phointí Nasctha 
Leathanbhanda agus tionscnaimh 
eile a leathadh amach ar nós na 
líonraí wifi poiblí WiFi4EU agus an 
Clár um Nuálaíocht Dhigiteach.  

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Údaráis Áitiúla, 
Leathanbhanda 
Náisiúnta Éireann

Source: United Nations

 

17 Faoin gClár Leathanbhanda 
do Scoileanna, athbhreithniú a 
dhéanamh ar bhonn leanúnach 
ar infhaighteacht seirbhísí 
leathanbhanda agus nascacht 
leathanbhanda i scoileanna a 
uasghrádú, lena n-áirítear laistigh 
de réimse idirghabhála an Stáit 
nuair is féidir.

An Roinn 
Oideachais

Leathanbhanda 
Náisiúnta Éireann, An 
Roinn Comhshaoil, 
Aeráide & 
Cumarsáide

Source: United Nations

    

Source: United Nations

 

18 Acmhainn maidir le cianfhoghlaim 
agus foghlaim chumaisc a mhéadú 
le go mbeadh daoine óga, i gceantair 
thuaithe go háirithe, in ann teacht ar 
bhreisoideachas agus ardoideachas 
trí fhoghlaim ar líne agus iad ag 
maireachtáil ina bpobail áitiúla.

An Roinn 
Breisoideachais 
agus Ardoideachais, 
Taighde, 
Nuálaíochta agus 
Eolaíochta

Institiúidí Tríú 
Leibhéal  

Source: United Nations

  

19 Straitéis nua Litearthachta, 
Uimhreachta agus Inniúlachta Digití 
10 mbliana a fhorbairt ionas gur 
féidir le gach duine, beag beann ar 
aois, tairbhe a bhaint as an nascacht 
agus na deiseanna atá ar fáil trí 
leathanbhanda ardluais a leathadh 
amach.   

SOLAS, An Roinn 
Breisoideachais 
agus Ardoideachais, 
Taighde, 
Nuálaíochta agus 
Eolaíochta

Source: United Nations

  

20 Oibrithe in earnálacha ina bhfuil 
athrú teicneolaíochta ó bhonn ar 
siúl a uasghrádú agus a athsciliú 
chun dul in oiriúint ar róil nua agus 
bealaí nua oibre. 

An Roinn 
Breisoideachais 
agus Ardoideachais, 
Taighde, 
Nuálaíochta agus 
Eolaíochta

SOLAS, Skillnet 

Source: United Nations

    

Source: United Nations

Tacaíocht a Thabhairt d’Fhostaíocht agus Gairmeacha i gCeantair Thuaithe

Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

21 Tacar de naoi bPlean Fiontraíochta 
Réigiúnacha nua a fhorbairt agus 
a chur i bhfeidhm chun tacú le 
forbairt fiontar agus méadú i bpoist 
sna réigiúin ar fad.

An Roinn Fiontar, 
Trádála agus 
Fostaíochta

Gníomhaireachtaí 
Forbartha 
Fiontraíochta, Ranna 
agus Gníomhaireachtaí 
ábhartha eile, an 
Earnáil Fiontraíochta

 

Source: United Nations
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Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

22 Tríd an IDA:
	 400 infheistíocht IDA a 

spriocdhíriú ar láithreacha 
réigiúnacha go dtí an bhliain 
2024.

	 19 Foirgneamh 
Ardteicneolaíochta a chur ar 
fáil i láithreacha réigiúnacha 
i gcomhréir leis an gCreat 
Náisiúnta Pleanála.

IDA Ireland An Roinn Fiontar, 
Trádála agus 
Fostaíochta

 

Source: United Nations

    

23 Spriocanna uaillmhianacha maidir 
le cruthú fostaíochta agus forbairt 
fiontair a chur ar fáil don earnáil 
dúchais i straitéisí Fiontraíocht 
Éireann, Údarás na Gaeltachta agus 
Oifigí Fiontair Áitiúla chun méadú 
fostaíochta a neadú níos doimhne 
sna réigiúin.

Fiontraíocht 
Éireann, Údarás na 
Gaeltachta, Oifigí 
Fiontair Áitiúla

An Roinn Fiontar, 
Trádála agus 
Fostaíochta, An 
Roinn Turasóireachta, 
Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt 
agus Meán

 

Source: United Nations

    

Source: United Nations

24 Cuidiú le geilleagair thuaithe 
éagsúlú a dhéanamh in earnálacha 
agus margaí nua trí leas a bhaint 
as leathanbhanda ardluais agus 
teicneolaíochtaí nua.

An Roinn Fiontar, 
Trádála agus 
Fostaíochta

Fiontraíocht Éireann, 
LEOnna

 

Source: United Nations

    

Source: United Nations

25 Feasacht ar mhoil chianoibre agus 
ionaid fiontraíochta a chur chun 
cinn ar fud na tíre mar aon le húsáid 
a bhaint astu, chun tacú le cianobair 
agus gnólachtaí fiontraíochta 
nuathionscanta áitiúla a spreagadh.

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail, 
An Roinn Fiontar, 
Trádála agus 
Fostaíochta

Gníomhaireachtaí 
ábhartha

 

Source: United Nations

    

26 Ár n-acmhainní agus láidreachtaí 
sa Gheilleagar Glas a uasmhéadú 
chun tacú le deiseanna fostaíochta 
do phobail thuaithe i réimsí 
mar fuinneamh in-athnuaite, 
turasóireacht inbhuanaithe, 
iarfheistiú fuinnimh, an 
Bithgheilleagar agus an Geilleagar 
Ciorclach. 

An Roinn 
Comhshaoil, 
Aeráide & 
Cumarsáide, 
An Roinn 
Talmhaíochta, Bia 
agus Mara 

An Roinn Fiontar, 
Trádála agus 
Fostaíochta, 
National Grúpa 
Forfheidhmithe an 
Bhithgheilleagair

Source: United Nations

    

Source: United Nations

    

Source: United Nations

   

Source: United Nations

27 Forbairt mhúnla na hOllscoile 
Teicneolaíochta a leathadh amach 
d’fhonn tacú le fás réigiúnach tríd 
an earnáil oideachais agus oiliúna 
agus chun bheith ina ancaire maidir 
le forbairt gheilleagrach, taighde 
agus infheistíocht réigiúnach.

An Roinn 
Breisoideachais 
agus Ardoideachais, 
Taighde, 
Nuálaíochta agus 
Eolaíochta

Institiúidí 
Teicneolaíochta

Source: United Nations

  

28 Beartas Braisle agus Creat 
uileghabhálach a fhorbairt chun 
braisliú agus naisc láidre agus 
éifeachtacha a chur chun cinn idir 
SMEnna, corparáidí ilnáisiúnta agus 
an earnáil tríú leibhéal.

An Roinn Fiontar, 
Trádála agus 
Fostaíochta

Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
ábhartha

Source: United Nations

    
Source: United Nations

Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann    |    Beartas Forbartha Tuaithe na hÉireann 2021-2025



103

Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

29 Moltaí an Phlean Fáis SME a scrúdú 
agus a thabhairt ar aghaidh de réir 
mar is cuí d’fhonn treoirphlean 
straitéiseach  atá uaillmhianach 
agus fadtréimhseach a leagan 
amach do na SMEnna ar fad, lena 
n-áirítear gnónna atá lonnaithe 
faoin tuath.

An Roinn Fiontar, 
Trádála agus 
Fostaíochta

Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
ábhartha

Source: United Nations

    
Source: United Nations

30 Sraith bearta nua a chur ar fáil 
chun tacú le Fiontair Shóisialta 
a fhorbairt i gceantair thuaithe 
d’fhonn an tionchar sóisialta, 
geilleagrach agus comhshaoil atá 
acu a mhéadú agus d’fhonn cur le 
cruthú fostaíochta go háitiúil. 

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Páirtithe Leasmhara 
Fiontair Shóisialta

Source: United Nations

   

Source: United Nations

    
Source: United Nations

31 An úsáid a bhaintear as conarthaí 
soláthair phoiblí atá freagrach go 
sóisialta a mhéadú, nuair is féidir, 
trína spreagfar rannpháirtíocht 
fiontar sóisialta agus eagraíochtaí 
sa Gheilleagar Ciorclach.

Na Ranna ar fad

Source: United Nations

   

Source: United Nations

 

32 Slí an Atlantaigh Fhiáin, Croíthailte 
Ceilte na hÉireann agus Sean-
Oirthear na hÉireann a fhorbairt 
tuilleadh mar thairiscintí 
turasóireachta réigiúnacha agus 
deiseanna turasóireachta a éagsúlú 
tuilleadh trí íomhá na hÉireann mar 
cheann scríbe saoire gníomhaíochta 
lasmuigh a neartú sna margaí intíre  
agus idirnáisiúnta.

Fáilte Ireland An Roinn 
Turasóireachta, 
Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt 
agus Meán, Údaráis 
Áitiúla, Páirtithe 
Leasmhara Eile

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

Source: United Nations

33 Aitheantas agus brandáil na réigiún 
Gaeltachta a neartú agus Straitéis 
Turasóireachta a fhorbairt do 
cheantair Ghaeltachta. 

An Roinn 
Turasóireachta, 
Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt 
agus Meán

Údarás na Gaeltachta

Source: United Nations

34 Plean Gníomhaíochta eatramhach 
maidir le Turasóireacht 
Inbhuanaithe a fhoilsiú ina 
n-aithneofar gníomhaíochtaí 
is féidir a dhéanamh sa 
ghearrthréimhse chun 
turasóireacht inbhuanaithe a chur 
chun cinn.  

An Roinn 
Turasóireachta, 
Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt 
agus Meán

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

35 Straitéis Náisiúnta Áineasa faoi Aer 
a fhoilsiú agus a chur i bhfeidhm, 
trí Chomhairle na Tuaithe, chun 
tacú le teacht a bheith ag daoine 
de gach aois ar shaoráidí áineasa 
agus fóillíochta faoin aer mar 
aon le húsáid fhreagrach a bhaint 
astu, agus deiseanna fostaíochta a 
mhéadú i gceantair thuaithe.

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Comhairle na Tuaithe

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

Source: United Nations
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Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

36 Infheistíocht a dhéanamh i 
nglasbhealaí agus gormbhealaí, 
conairí siúil agus bonneagar áineasa 
eile chun tacú le turasóireacht 
áineasa faoin aer a mhéadú.

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail, 
An Roinn Iompair

Fáilte Ireland, Údaráis 
Áitiúla, Cuideachtaí 
Forbartha Áitiúil, 
Spórt Éireann

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

Source: United Nations

37 Tionscnamh píolótach uaschúrsála 
rothar a fhorbairt chun tacú le 
fostaíocht a chruthú, tairbhe 
a bhaint as an acmhainn atá 
ann infheistíocht a dhéanamh i 
nglasbhealaí agus tacú leis an múnla 
gnó fiontair shóisialta a fhorbairt. 

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Source: United Nations

   

Source: United Nations

 

38 Scéim na Siúlóidí a mhéadú d’fhonn 
sprioc de 80 conair ar a laghad a 
bhaint amach chun líon na bliana 
2018 a mhéadú faoi dhó. 

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Cuideachtaí 
Forbartha Áitiúla, 
Údaráis Áitiúla, Spórt 
Éireann

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

Source: United Nations

39 An acmhainn maidir le conairí 
turasóireachta eile a fhorbairt, lena 
n-áirítear conairí agus tionscnaimh 
trasteorann. 

An Roinn 
Turasóireachta, 
Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt 
agus Meán

Fáilte Ireland

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

Source: United Nations

40 Straitéis na Spéartha Dubha a 
fhorbairt d’Éirinn agus béim a 
leagan ar na deiseanna a d’fhéadfaí 
a chruthú do phobail thuaithe 
maidir le fostaíocht a chruthú.

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

An tSeirbhís 
Páirceanna Náisiúnta 
agus Fiadhúlra,  Fáilte 
Éireann, Údaráis 
Áitiúla, agus páirtithe 
leasmhara ábhartha 
eile

Source: United Nations

   

Source: United Nations

41 Plean Náisiúnta Oidhreachta nua, 
Oidhreacht Éireann 2030, a chur 
i bhfeidhm chun gníomhaíochtaí 
tosaíochta i réimse na hoidhreachta 
a aithint.

An Roinn 
Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus 
Oidhreachta 

Source: United Nations

42 Deiseanna a aithint do na Tionscail 
Chruthaitheacha in Éirinn agus 
an acmhainn atá iontu tacú le 
fostaíocht i gceantair thuaithe 
a uasmhéadú trí threochlár a 
fhorbairt chun tacú leis an earnáil.

An Roinn 
Turasóireachta, 
Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt 
agus Meán

An Roinn Fiontar, 
Trádála agus 
Fostaíochta agus 
gníomhaireachtaí 
ábhartha Stáit 

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

43 Plean Gníomhaíochta don 
Phrintíseacht 2021-2025 a fhoilsiú 
lena chinntiú go mbeidh clár 
printíseachta nua agus freagrúil 
againn ina mbeidh béim láidir ar 
cheantair réigiúnacha agus ina 
mbainfear amach riachtanais 
geilleagair atá ag athrú.

An Roinn 
Breisoideachais 
agus Ardoideachais, 
Taighde, 
Nuálaíochta agus 
Eolaíochta

SOLAS

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

Source: United Nations

44 Trí Straitéis nua Bealaí chun na 
hOibre 2021-2025, tacú le daoine 
uasoiliúint agus athoiliúint a 
dhéanamh agus fostaíocht a aimsiú 
mar gheall ar chumas níos mó agus 
gníomhachtú agus oiliúint thréan. 

An Roinn Coimirce 
Sóisialaí 

Source: United Nations

   

Source: United Nations
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Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

45 Tionscnaimh a fhorbairt tríd an 
Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú 
Míchumais chun deiseanna 
fostaíochta a fheabhsú do dhaoine 
faoi mhíchumas atá ina gcónaí i 
gceantair thuaithe, lena n-áirítear 
trí roghanna maidir le cianobair.

An Roinn Leanaí, 
Comhionannais, 
Míchumais, 
Lánpháirtíochta 
agus Óige

Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
ábhartha / Grúpa 
Forfheidhmithe na 
Straitéise Cuimsithí 
Fostaíochta

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

Source: United Nations

Bailte agus Sráidbhailte Tuaithe a Athbheochan

Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

46 Réimse clár infheistíochta 
straitéiseach a chur ar fáil le 
linn shaolré an bheartais seo ina 
mbaintear amach riachtanais 
ceantar tuaithe difreáilte, lena 
n-áirítear tríd an gCiste um 
Athghiniúint agus Forbairt 
Tuaithe €1 billiún agus tríd an 
Scéim Athnuachana Bailte agus 
Sráidbhailte breisithe.

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Ranna, 
Gníomhaireachtaí 
Stáit, Údaráis Áitiúla 
ábhartha

Source: United Nations

47 Tús áite a thabhairt do chláir 
forbartha tuaithe chun díriú 
ar thacaíocht a thabhairt do 
bhailte agus sráidbhailte tuaithe 
teacht as éifeacht COVID-19 
sa ghearrthréimhse nó sa 
mheántréimhse. 

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

An Roinn 
Turasóireachta, 
Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt 
agus Meán, An Roinn 
Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil & Oidhreachta, 
Údaráis Áitiúla

Source: United Nations

   

Source: United Nations

48 Maoiniú a chur ar fáil chun tacú 
le haghaidheanna siopaí agus 
aghaidheanna sráideanna i mbailte 
agus sráidbhailte a uasghrádú agus 
a fheabhsú.

An Roinn Tithíochta, 
Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta, Roinn 
Forbartha Tuaithe 
agus Pobail

Source: United Nations

49 Údaráis Áitiúla a mhaoiniú chun 
spásanna poiblí lasmuigh a chur in 
oiriúint agus a fheabhsú le haghaidh 
imeachtaí agus gníomhaíochtaí 
cultúir ó cheann ceann na bliana, 
agus tacú le téarnamh na hearnála 
cruthaithí, cultúir, siamsaíochta 
agus imeachtaí. 

An Roinn 
Turasóireachta, 
Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt 
agus Meán

Source: United Nations

50 Tionscadail mhóra athghiniúna 
a chur ar fáil tríd an gCiste um 
Athghiniúint agus Forbairt 
Uirbeach i mbailte ina bhfuil daonra 
níos mó ná 10,000 duine a bhfuil ról 
lárnach acu mar phríomh-mhoil i 
gceantair thuaithe.

An Roinn 
Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus 
Oidhreachta

Source: United Nations

51 Cur chuige comhoibríoch bunaithe 
ar Thús Áite ag Lár an Bhaile a 
fhorbairt agus a chur ar fáil chun 
lár bailte a chur i gceartlár na 
cinnteoireachta nuair is cuí.

An Roinn 
Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus 
Oidhreachta, An 
Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Ranna agus Údaráis 
Áitiúla Ábhartha

Source: United Nations
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Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

52 Mar chuid den chur chuige Tús Áite 
ag Lár an Bhaile, baill foirne Údaráis 
Áitiúil a chur ar fáil agus acmhainní 
a chur ar fáil dóibh chun tacú le lár 
bailte a athnuachan.

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Source: United Nations

53 Cur le cumhachtaí na nÚdarás 
Áitiúil dreasachtaí tráchtála 
bunaithe ar rátaí a chur ar fáil do 
ghnónna ag díriú ar aonaid tráchtála 
folmha a athúsáid.

An Roinn 
Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus 
Oidhreachta

Source: United Nations

54 An fhéidearthacht a iniúchadh 
maidir le reachtaíocht ‘úsáid idir 
an dá linn’ a thabhairt isteach ionas 
gur féidir foirgnimh agus siopaí 
folmha ar an bpríomhshráid a chur 
ar ais in úsáid chomhoiriúnach 
sa ghearrthréimhse ar bhonn 
sealadach mar phreabshiopaí, 
margaí sráide agus spásanna 
taispeántais agus chun críocha eile 
i gcomhréir leis na beartais Tús Áite 
ag Lár an Bhaile.

An Roinn 
Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus 
Oidhreachta

Source: United Nations
55 Mar chuid den chur chuige Tús 

Áite ag Lár an Bhaile, síolchaipiteal 
a chur ar fáil d’Údaráis Áitiúla 
chun láithreáin le seirbhí a chur 
ar fáil ar a gcostas i mbailte agus 
sráidbhailte d’fhonn cur ar chumas 
daoine aonair agus teaghlaigh 
tithe cónaithe a thógáil i lárionaid 
tuaithe.  

An Roinn 
Tithíochta, 
Rialtais Áitiúil 
agus Oidhreachta, 
Údaráis Áitiúla

Source: United Nations

56 Téigh i dteagmháil le Comhlachtaí 
Ceadaithe Tithíochta a bhfuil 
tithíocht do dhaoine aosta mar 
fhreagracht orthu chun cóiríocht 
a fhorbairt i lár bailte atá níos 
oiriúnaí do dhaoine a bhfuil a 
soghluaisteacht laghdaithe.

An Roinn 
Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus 
Oidhreachta

Comhlachtaí 
Ceadaithe Tithíochta 
ábhartha

Source: United Nations

57 Cur leis an Scéim Athnuachana 
Bailte agus Sráidbhailte mar 
áisitheoir chun foirgnimh agus 
láithreáin fholmha agus thréigthe 
a thabhairt ar ais in úsáid mar 
spásanna ilfheidhme agus spásanna 
cónaithe.

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Údaráis Áitiúla, An 
Roinn Tithíochta, 
Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta

Source: United Nations

58 Spreagadh a thabhairt tuilleadh 
úsáide a bhaint as an Scéim 
Ceannaigh agus Athnuachana agus 
as an Scéim Deisithe agus Léasaithe 
chun dul i ngleic le foilmhe agus 
tréigthe.

An Roinn 
Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus 
Oidhreachta

Source: United Nations
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Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

59 Mar chuid de Bhuiséad 2022, 
iniúchadh a dhéanamh ar an 
deis atá ann tacaíochtaí agus 
dreasachtaí nua a thabhairt isteach 
chun maoine folmha a athchóiriú 
d’fhonn maireachtáil i lár an bhaile 
a mhéadú bunaithe ar thuarascáil 
an tionscnaimh phíolótaigh 
Maireachtáil i Lár an Bhaile

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus 
Pobail, An Roinn 
Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus 
Oidhreachta

Grúpa Idir-rannach 
maidir le Tús Áite ag 
Lár an Bhaile

Source: United Nations

60 Na rialacháin a athbhreithniú agus a 
leathnú trína ndíolmhaítear áitribh 
tráchtála fholmha áirithe, ar nós 
spásanna “os cionn an tsiopa” ar 
chead pleanála a bheith ag teastáil 
ina leith chun an úsáid a athrú chun 
críocha cónaithe i gcomhréir leis na 
beartais gníomhactaithe tithíochta 
agus Tús Áite ag Lár an Bhaile.

An Roinn 
Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus 
Oidhreachta

Source: United Nations

61 Tús áite a thabhairt do 
Ghníomhaireachtaí Stáit, Ranna 
agus fiontair nua a lonnú i mbailte 
agus cathracha lasmuigh de Bhaile 
Átha Cliath chun tacú le cuspóirí 
forbartha réigiúnacha an Rialtais.

An Roinn 
Caiteachais Phoiblí 
& Athchóirithe

Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
ábhartha

Source: United Nations

62 Maoine faoi úinéireacht an Stáit i 
mbailte agus sráidbhailte tuaithe 
a aithint a d’fhéadfaí a úsáid chun 
críocha an phobail.

OPW An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Source: United Nations

63 Bunú Ciste Úinéireachta Pobail a 
scrúdú chun cuidiú le grúpaí pobail 
agus fiontair shóisialta sócmhainní 
pobail atá i mbaol go n-imeoidh siad 
ar fad a cheannach nó ceannas a 
ghlacadh orthu chun iad a rith mar 
gnónna pobalbhunaithe.

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

An Roinn 
Caiteachais Phoiblí 
& Athchóirithe, An 
Roinn Airgeadais

Source: United Nations

64 Infheistíocht a dhéanamh i 
mbonneagar, lena n-airítear 
bonneagar uisce agus fuíolluisce, 
chun tacú le bailte agus sráidbhailte 
tuaithe a fhorbairt.

An Roinn 
Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus 
Oidhreachta

Uisce Éireann, 
Údaráis Áitiúla, 
Soláthraithe fóntais 
eile, Ranna ábhartha 
eile

Source: United Nations

   

Source: United Nations

65 Tacú le leas a bhaint as an gClár Fáis 
do Bhailte Beaga agus Sráidbhailte 
2020-2024 ó Uisce Éireann trína 
gcuirfear acmhainn fáis ar fáil 
maidir le huisce agus fuíolluisce 
i lonnaíochtaí beaga nach gcuirfí 
san áireamh i bplean infheistíochta 
caipitil Uisce Éireann murach sin.   

An Roinn 
Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus 
Oidhreachta

Uisce Éireann

Source: United Nations

66 Athbhreithniú a dhéanamh ar 
chúrsaí i ndáil le seirbhísí uisce do 
bhailte agus sráidbhailte nach bhfuil 
ar líonra Uisce Éireann faoi láthair. 

An Roinn 
Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus 
Oidhreachta

Source: United Nations

67 Moltaí a tabhairt ar aghaidh chun 
Beartas maidir leis an nGeilleagar 
Oíche a fhorbairt trína dtacófar le 
bailte tuaithe, mar aon le lárionaid 
uirbeacha níos mó agus, cathracha, 
a athbheochan i ndiaidh COVID-19.

An Roinn 
Turasóireachta, 
Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt 
agus Meán

Údaráis Áitiúla, Pobail

Source: United Nations
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Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

68 Tacú le Bailte agus Sráidbhailte 
Cliste a fhorbairt ina mbaintear 
leas as réitigh nuálacha chun 
acmhainneacht a fheabhsú, buanna 
áitiúla a fhorbairt agus deiseanna 
a uasmhéadú chun áiteanna 
tarraingteacha a chruthú do dhaoine 
le cur fúthu agus oibriú iontu.

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Údaráis Áitiúla, 
Pobail, Cuideachtaí 
Forbartha Áitiúil

Source: United Nations

   

Source: United Nations

Rannpháirtíocht, Ceannaireacht agus Acmhainneacht i bPobail  
Thuaithe a Fheabhsú

Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

69 Réimse clár a mhionchoigeartú 
agus a fhorbairt chun tacú le pobail, 
eagraíochtaí deonacha, fiontair 
shóisialta agus carthanachtaí a 
n-acmhainneacht a fhorbairt agus cur 
lena dtionchar i ndiaidh COVID-19. 

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Ranna Ábhartha

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

Source: United Nations

70 An Straitéis Náisiúnta Saorálaíochta 
2021-2025 a chur i bhfeidhm 
trína dtacófar le saorálaithe agus 
eagraíochtaí pobalbhunaithe araon i 
gceantair thuaithe agus ar fud na tíre.

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Obair Dheonach 
Éireann 

Source: United Nations

   
Source: United Nations

71 Cúltaca buan Saorálaithe a bhunú 
i gceantair áitiúla atá in ann cuidiú 
leis an bpobal agus eagraíochtaí 
deonacha agus Údaráis Áitiúla de 
réir mar is gá.  

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Páirtithe Leasmhara 
Pobail agus 
Deonacha, Údaráis 
Áitiúla, Ranna 
Ábhartha

Source: United Nations

72 Sraith rialta d’Fhóraim Smaointe 
Tuaithe a thionól chun dul i 
dteagmháil le lucht na tuaithe ionas 
gur féidir leo tuairimí a chur ar 
fáil ar bhonn leanúnach maidir le 
saincheisteanna a imríonn tionchar 
orthu agus ar a bpobal agus d’fhonn 
a rannpháirtíocht leanúnach i 
mbeartas náisiúnta nuálaíochta 
tuaithe a spreagadh.

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Údaráis 
Áitiúla, Líonraí 
Rannpháirtíochta 
Pobail

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   
Source: United Nations

73 Tionóil Óige na Tuaithe a chur 
ar bun ar bhonn bliantúil ionas 
gur féidir le daoine óga atá ag 
maireachtáil i gceantair thuaithe 
in Éirinn páirt a ghlacadh ar bhonn 
leanúnach maidir le saincheisteanna 
beartais a aithint a théann i gcion 
orthu agus ar a dtodhchaí agus 
tionchar a imirt orthu. 

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Comhairle na nÓg, 
An Roinn Leanaí, 
Comhionannais, 
Míchumais, 
Lánpháirtíochta agus 
Óige, Údaráis Áitiúla

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   
Source: United Nations

74 Cumas maidir le forbairt pobail a 
chothú trí mheantóireacht/oiliúint a 
chur ar fáil do cheannairí forbartha 
pobail ina leagfar béim ar leith ar 
dhaoine óga idir 18 agus 25 bliana 
d’aois. 

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Páirtithe Leasmhara 
Pobail agus Deonacha

Source: United Nations
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Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

75 Tacaíochtaí breise a chur ar fáil 
chun cuidiú le grúpaí pobail agus 
deonacha tionscadail a fhorbairt 
agus teacht a bheith acu ar 
mhaoiniú atá ar fáil – lena n-áirítear 
trí iarratais deontais a chuíchóiriú. 

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Údaráis Áitiúla, 
Cuideachtaí 
Forbartha Áitiúla

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   
Source: United Nations

76 Tairseach faisnéise aonair a 
fhorbairt chun treochlár maoinithe 
a chur ar fáil don réimse clár agus 
scéimeanna atá ar fáil ar fud an 
Rialtais maidir le forbairt tuaithe 
agus pobail.

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Source: United Nations

77 Clár idirthréimhseach €70 milliún 
LEADER a chur i bhfeidhm 
d’fhorbairt tuaithe faoi stiúir an 
phobail don tréimhse 2021-2022, 
agus clár nua LEADER a fhorbairt 
agus a chur ar fáil atá le tosú in 
2023 i gcomhréir leis an gcéad 
chreat maoinithe  eile ón AE.

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Grúpaí Áitiúil 
Gníomhaíochta 
LEADER, Cuideachta 
Forbartha Áitiúil

Source: United Nations

78 An Clár um Chuimsiú Sóisialta 
agus Gníomhachtú Pobail (SICAP) 
a chur ar fáil go dtí deireadh na 
bliana 2022, agus clár nua SICAP 
a fhorbairt chun tús a chur leis in 
2023 i ndiaidh athbhreithnithe 
agus comhairliúcháin le páirtithe 
leasmhara.

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Coistí um Fhorbairt 
Pobail Áitiúil, Údaráis 
Áitiúla, Cuideachtaí 
Forbartha Áitiúil

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

79 Líon na n-áiteanna ar an Scéim 
Shóisialta Tuaithe, TÚS agus 
Fostaíocht Phobail a mhéadú chun 
tacú le pobail thuaithe.

An Roinn Coimirce 
Sóisialaí 

Údaráis Áitiúla, 
Cuideachtaí 
Forbartha Áitiúil, 
Páirtithe Leasmhara 
Pobail agus Deontais 

Source: United Nations

 

80 Tacú le nuálaíocht shóisialta a 
fhorbairt mar mhodh chun dul 
i ngleic le dúshláin shóisialta 
práinneacha.

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Source: United Nations

81 Infheistíocht a chur ar fáil do 
spásanna ilfheidhme sa phobal (e.g 
ionaid phobail, leabharlanna, agus 
clubanna spóirt) le haghaidh réimse 
gníomhaíochtaí, lena n-áirítear 
gníomhaíochtaí fóillíochta, pobail 
agus cultúir agus chun seirbhísí a 
chur ar fáil.

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Údaráis Áitiúla, 
Grúpaí Pobail

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

Source: United Nations

82 Struchtúir an Líonra 
Rannpháirtíochta Pobail agus 
an Choiste um Fhorbairt Pobail 
Áitiúil a fheabhsú tuilleadh d’fhonn 
rannpháirtíocht iomlán pobail 
áitiúla a chinntiú maidir le cinntí a 
bhaineann lena gceantar féin.

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Údaráis Áitiúla, 
Coistí Forbartha 
Pobail Áitiúla, Líonraí 
Rannpháirtíochta 
Pobail

Source: United Nations

   
Source: United Nations
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Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

83 Oibriú i gcomhairle le grúpaí 
pobail agus deonacha áitiúla agus 
le struchtúir chinnteoireachta 
áitiúla d’fhonn fáilte a chur roimhe 
dhaoine nuathagtha i mbailte agus 
sráidbhailte tuaithe chun tacú le 
comhtháthú ar bhealach níos leithne.

An Roinn Leanaí, 
Comhionannais, 
Míchumais, 
Lánpháirtíochta 
agus Óige

An Roinn Forbartha 
Tuaithe & Pobail, 
Údaráis Áitiúla

Source: United Nations

 

84 Straitéisí Cultúir agus 
Cruthaitheachta a chur i bhfeidhm i 
ngach limistéar Údaráis Áitiúil, lena 
n-airítear “Laethanta Cultúir”, chun 
oidhreacht chultúir na háite a chur 
os comhair an phobail. 

An Roinn 
Turasóireachta, 
Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt 
agus Meán

Údaráis Áitiúla, An 
Roinn Tithíochta, 
Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta

Source: United Nations

   

Source: United Nations

 

85 Pobail áitiúla a chumhachtú agus 
sláinte agus leas an phobail a 
fheabhsú trí thacaíocht a thabhairt 
do ghníomhaíochtaí oidhreachta, 
ealaíon agus cultúir mar aon le 
gníomhaíochtaí eile chun dul i 
ngleic le saincheisteanna sóisialta 
mar comhtháthú, scoiteacht tuaithe 
agus sláinte intinne.

An Roinn 
Turasóireachta, 
Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt 
agus Meán

An Roinn Tithíochta, 
Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta, Údaráis 
Áitiúla

Source: United Nations

   

Source: United Nations

 

86 Gradam Speisialta Bailte 
Slachtmhara a thabhairt isteach do 
rannpháirtíocht daoine óga (16-25 
bliana d’aois) i dtionscadail Bailte 
Slachtmhara.

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Coistí Bailte 
Slachtmhara

Source: United Nations

87 Taighde a choimisiúnú maidir le 
heispéiris agus torthaí leanaí agus 
daoine óga faoin tuath in Éirinn 
agus forbairt a dhéanamh ar Ag Fás 
Aníos in Éirinn agus tacair shonraí eile. 

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

An Roinn Leanaí, 
Comhionannais, 
Míchumais, 
Lánpháirtíochta agus 
Óige

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

88 Taighde a dhéanamh chun eolas a 
dhéanamh do riachtanais ar leith 
ban, cailíní, LGBTI+, daoine den 
lucht siúil, Romach, imirceach agus 
daoine de bhunadh imircigh atá ina 
gcónaí i gceantair thuaithe. 

An Roinn Leanaí, 
Comhionannais, 
Míchumais, 
Lánpháirtíochta 
agus Óige

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

Seirbhísí Poiblí i gCeantair Thuaithe a Fheabhsú 

Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

89 Áitíocht chónaithe i mbailte agus 
sráidbhailte a mhéadú agus ag an 
am céanna, taobh tíre na hÉireann 
a chumasú a bheith ina tírdhreach 
ina maireann daoine i gcónaí trí 
chur chuige cothrom a ghlacadh 
i leith pleanála i gcomhréir leis 
an mbeartas agus na treoirlínte 
náisiúnta ábhartha maidir le 
pleanáil, agus ag an am céanna, 
forbairt ribíneach agus forbairt 
iomarcach neamh-inbhuanaithe ó 
limistéir uirbeacha a sheachaint.

An Roinn 
Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus 
Oidhreachta

Údaráis Áitiúla

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

Source: United Nations
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Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

90 Na Treoirlínte maidir le Tithíocht 
Tuaithe d’údaráis phleanála a 
nuashonrú chun aghaidh a thabhairt 
ar thithíocht tuaithe i gcomhthéacs 
forbartha agus lonnaíochta níos 
leithne. 

An Roinn 
Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus 
Oidhreachta

Source: United Nations

91 Seirbhísí iompair phoiblí níos fearr 
a chur ar fáil faoin tuath agus 
tionscnaimh iompair nua a reáchtáil 
ar bhonn píolótach do dhaoine de 
gach aois agus cumas atá ina gcónaí 
i gceantair thuaithe, trí: 

a) a) Plean Luaineachta Tuaithe 
Inbhuanaithe a fhorbairt agus a 
chur i bhfeidhm lena chinntiú go 
mbeidh seirbhís ar fáil i ngach 
lonnaíocht atá os cionn méid 
áirithe ó thaobh daonra de chun 
iad a nascadh leis an gcóras 
iompair phoiblí náisiúnta.  

b) b) Níos mó seirbhísí Nasc Áitiúil 
a chur ar fáil agus seirbhísí Nasc 
Áitiúil a chomhtháthú tuilleadh 
le seirbhísí iompair phoiblí 
reatha eile trí Phlean NTA Éire a 
Nascadh a leathadh amach.

c) c) Scéim Hacnaí Ceantair Áitiúil 
fóirdheonaithe a fhorbairt in 
áiteanna ainmnithe faoin tuath 
in Éirinn atá ró-bheag nó ró-
iargúlta chun tacú le seirbhís 
tacsaí nó hacnaí lánaimseartha.

d) d) Scéim dheontasmhaoinithe 
maidir le Seirbhís Iompair don 
Phobal a fhorbairt agus a thriail 
chun tacú le seirbhísí poiblí nach 
mbeadh inbhuanaithe murach 
sin.

e) e) Clár píolótach a reáchtáil, 
i ndiaidh COVID-19, chun 
iniúchadh a dhéanamh ar an 
acmhainn a d’fhéadfadh a 
bheith ann do sheirbhísí inar 
féidir feithiclí iompair a stopadh 
le taobh an bhóthair d’fhonn 
nascacht tuaithe a fheabhsú.

An Roinn Iompair, 
An tÚdarás 
Náisiúnta Iompair 

Source: United Nations

   

Source: United Nations

92 Forbairt a dhéanamh ar an obair 
atá déanta go dtí seo lena chinntiú 
go bhfuil teacht ag daoine faoi 
mhíchumas ar sheirbhísí iompair 
phoiblí i gceantair thuaithe agus 
réigiúnacha. 

An Roinn Iompair, 
An tÚdarás 
Náisiúnta Iompair

Oibreoirí Iompair 
Phoiblí, Údaráis 
Áitiúla

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

Source: United Nations

93 Oibriú le An Post chun deiseanna a 
aithint maidir le seirbhísí eile a chur 
trí líonra na n-oifigí poist.

An Roinn 
Comhshaoil, 
Aeráide & 
Cumarsáide

Ranna Ábhartha 

Source: United Nations
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Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

94 Iniúchadh a dhéanamh ar an 
acmhainn maidir le scéim phíolótach a 
fhorbairt chun tacú le tithe tábhairne 
faoin tuath a úsáid mar spásanna agus 
moil phoiblí do sheirbhísí áitiúla. 

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Source: United Nations

95 Taighde a dhéanamh ar riachtanais 
maidir le foghlaim agus cúram na 
luath-óige, agus cúram leanaí aois 
scoile atá ag tuismitheoirí nach 
n-oibríonn le linn gnáthuaireanta 
nó a mhaireann i bpobail tuaithe, 
agus moltaí a fhorbairt i leith 
gníomhaíocht amach anseo.

An Roinn Leanaí, 
Comhionannais, 
Míchumais, 
Lánpháirtíochta 
agus Óige

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

Source: United Nations

96 96 Líonra Cúram Sláinte Pobail nua 
a bhunú ar fud na tíre chun cruth 
nua a chur ar an gcaoi a gcuirfear 
seirbhísí cúram sláinte pobail ar fáil 
agus tacú le daoine maireachtáil ar 
bhealach níos neamhspleáiche ina 
bpobal féin.

An Roinn Sláinte

Source: United Nations

 

97 Tríd an gclár Éire Shláintiúil, tacaíocht 
a thabhairt do shláinte agus leas níos 
fearr a bheith ag pobail thuaithe 
i gcomhar le hÚdaráis Áitiúla 
agus páirtithe leasmhara agus 
comhpháirtithe áitiúla.

An Roinn Sláinte Údaráis Áitiúla

Source: United Nations

 

98 Bille nua um Póilíneacht agus 
Shábháilteacht Pobail a thabhairt 
isteach chun sainmhíniú as an nua 
a dhéanamh ar fheidhmeanna An 
Garda Síochána agus sábháilteacht 
an phobail a chur san áireamh. 

An Roinn Dlí agus 
Cirt

Source: United Nations

99 Clár Píolótach Comhpháirtíochta 
maidir le Sábháilteacht Pobal Áitiúil 
a leathadh amach i gceantar tuaithe.

An Roinn Dlí agus 
Cirt

Ranna Ábhartha, 
Gníomhaireachtaí 
Stáit and Údaráis 
Áitiúla

Source: United Nations

100 Éifeachtacht agus infhaighteacht 
scéimeanna aireacha agus 
marcála maoine pobalbhunaithe 
a athbhreithniú agus a fheabhsú 
i gcomhar le páirtithe leasmhara 
tuaithe.

An Roinn Dlí agus 
Cirt

Source: United Nations

101 Soiléireacht níos mó a chur ar 
fáil d’Údaráis Áitiúla agus pobail 
áitiúla, trí chreat reachtach 
athbhreithnithe, faoi mar is féidir 
scéimeanna áitiúla CCTV a chur ar 
bun agus sábháilteacht an phobail 
agus cosaintí maidir le cosaint 
sonraí a fheabhsú ag an am céanna.

An Roinn Dlí agus 
Cirt

Source: United Nations

102 Infheistíocht a dhéanamh i 
mbonneagar ardchaighdeáin 
siúlóide agus rothaíochta atá 
dírithe go sonrach ar bhailte agus 
sráidbhailte ar fud na tíre.

An Roinn Iompair Údaráis Áitiúla

Source: United Nations

   

Source: United Nations
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Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

103 Maoiniú don Scéim Feabhsúcháin 
Áitiúil amach anseo a chinntiú.

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Source: United Nations

   

Source: United Nations

104 Cur chuige uile-Rialtais a ghlacadh 
chun an Ghaeilge a chosaint agus 
a chur chun cinn tríd an Straitéis 
20 bliain don Ghaeilge 2010-2030 
agus an Plean Gníomhaíochta a 
chur i bhfeidhm mar aon le Bille na 
dTeangacha Oifigiúla (Leasú) a achtú.

An Roinn 
Turasóireachta, 
Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt 
agus Meán

Source: United Nations

105 Plean Gaeilge do gach aon cheann 
de na 26 ceantar Gaeltachta a 
fhormheas agus a chur i bhfeidhm 
chun úsáid na Gaeilge a neartú i 
measc daoine aonair, sa phobal agus 
i ngnónna sna ceantair sin.

An Roinn 
Turasóireachta, 
Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt 
agus Meán

Source: United Nations

106 Bailte Seirbhíse Gaeltachta atá 
lonnaithe i Limistéir Pleanála Teanga 
Gaeltachta nó in aice leo a fhorbairt 
a mbeidh ról suntasach acu chun 
seirbhísí poiblí agus saoráidí áineasa, 
sóisialta agus tráchtála a chur ar fáil 
sna ceantair sin.

An Roinn 
Turasóireachta, 
Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt 
agus Meán

Údaráis Áitiúla

Source: United Nations

Aistriú chuig Sochaí atá Neodrach ó thaobh na hAeráide de

Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

107 An Bille um Ghníomhú Aeráide agus 
um Fhorbairt Ísealcharbóin (Leasú) 
a achtú agus a chur i bhfeidhm 
agus buiséid charbóin cúig bliana 
a leagan amach chun cuidiú le 
sprioc na hÉireann maidir le glan-
astaíochtaí nialais a bhaint amach 
faoin mbliain 2050.

An Roinn 
Comhshaoil, 
Aeráide & 
Cumarsáide

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   
Source: United Nations

108 Plean nua Gníomhaithe ar son na 
hAeráide a fhoilsiú in 2021 agus é a 
nuashonrú ar bhonn bliantúil.

An Roinn 
Comhshaoil, 
Aeráide & 
Cumarsáide

Source: United Nations

  

109 Múnlaí rannpháirtíochta nua le 
daoine aonair, earnálacha agus 
réigiúin a fhorbairt ar bhonn idirphlé 
struchtúrtha ionas gur féidir leis an 
tsochaí ar fad cur leis an bpróiseas 
gníomhaithe ar son na haeráide.

An Roinn 
Comhshaoil, 
Aeráide & 
Cumarsáide

Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
ábhartha

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   
Source: United Nations

110 Ról a thabhairt d’fhuinneamh 
pobail maidir leis an sprioc 70% ar 
a laghad de leictreachas a ghiniúint 
trí fhoinsí fuinnimh in-athnuaithe 
faoin mbliain 2030 a bhaint amach, 
trí thacaíochtaí ar nós ciste Leasa 
Pobail agus catagóir phobail a bheith 
ann laistigh den Scéim Tacaíochta 
um Leictreachas In-athnuaite.

An Roinn 
Comhshaoil, 
Aeráide & 
Cumarsáide 

An Coimisiún um 
Rialáil Fóntais, SEAI

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   
Source: United Nations
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Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

111 Tús áite a thabhairt do 
mhicreaghiniúint leictreachais 
in-athnuaite a fhorbairt chun cur ar 
chumas daoine cumhacht bhreise a 
dhíol ar ais leis an eangach trí Scéim 
Tacaíochta um Micreaghiniúint a 
chur ar bun.

An Roinn 
Comhshaoil, 
Aeráide & 
Cumarsáide 

SEAI, An Roinn 
Fiontar, Trádála agus 
Fostaíochta, An Roinn 
Talmhaíochta, Bia 
agus Mara

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   
Source: United Nations

112 An Líonra Pobail Fuinnimh 
Inmharthana a mhéadú ó 500 go 
1,500 faoin mbliain 2030, chun tacú 
le pobail baint dhíreach a bheith acu 
le tionscadail fuinnimh. 

An Roinn 
Comhshaoil, 
Aeráide & 
Cumarsáide 

SEAI

 

Source: United Nations

   
Source: United Nations

113 Glaonna breise a sheoladh chun 
tacaíocht a fháil ón gCiste um 
Ghníomhú ar son na hAeráide do 
thionscadail.

An Roinn 
Comhshaoil, 
Aeráide & 
Cumarsáide

Source: United Nations

 

114 Leanúint de chur chuige na 
hÉireann maidir le hAistriú Cóir ó 
bhreoslaí iontaise a fhorbairt, trí:
a) Plean Críche um Athrú Cóir a 

ullmhú d’Éirinn do Chiste um 
Athrú Cóir an AE. 

b) taighde breise a choimisiúnú 
maidir le hAthrú Cóir chun 
tosaíochtaí agus tionchair 
spásúla agus earnála amach 
anseo a chur san áireamh agus 

c) tacaíocht a thabhairt do 
thionscadail faoin gCiste 
Náisiúnta um Athrú Cóir.

An Roinn 
Comhshaoil, 
Aeráide & 
Cumarsáide 

Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
ábhartha, Údaráis 
Áitiúla

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   
Source: United Nations

115 500,000 teach a iarfheistiú agus 
400,000 teaschaidéal a shuiteáil 
ar fud na tíre go dtí an bhliain 
2030, trína gcuirfear le deiseanna 
fostaíochta i gceantair thuaithe.

An Roinn 
Comhshaoil, 
Aeráide & 
Cumarsáide 

SEAI

Source: United Nations

   

Source: United Nations

116 Deiseanna fostaíochta agus poist 
a thabhairt chuig pobail cois 
cósta tríd an earnáil fuinnimh 
in-athnuaite amach ón gcósta a 
fhorbairt, trí: 
a) an Bille um Pleanáil agus 

Bainistíocht Forbartha Mara a 
thabhairt chun críche, 

b) réimeas toilithe nua a fhorbairt 
d’fhuinneamh amach ón gcósta, 

c) eangach tharchuir amach ón 
gcósta a fhorbairt, agus 

d) ceantanna do Scéim Tacaíochta 
Leictreachais In-athnuaite 
amach ón gcósta.

An Roinn 
Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus 
Oidhreachta, 

An Roinn 
Comhshaoil, 
Aeráide & 
Cumarsáide

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

Source: United Nations
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Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

117 Tailte portaigh a athshlánú chun 
cuidiú le hastaíochtaí carbóin 
níos lú, ceapadh carbóin agus 
bithéagsúlacht níos fearr, trí: 

a) Infheistíocht €108 milliún faoin 
gCiste um Ghníomhú ar son na 
hAeráide chun athearraíocht a 
bhaint as 80,000 acra portaigh 
i lár na tíre mar chuid de 
mhórphlean athbhunaithe tailte 
portaigh, agus  

b) An clár náisiúnta um láithreáin 
phortaigh ainmnithe a athbhunú 
chun thart ar 25,000 acra de 
phortach ardaithe a thabhairt ar 
ais.

An Roinn 
Comhshaoil, 
Aeráide & 
Cumarsáide, An 
Roinn Tithíochta, 
Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta

Source: United Nations

  

118 Beartas náisiúnta a fhorbairt maidir 
le creimeadh agus tuile cósta agus 
clár infheistíochta ilbhliantúil 
a chothabháil maidir le bearta 
faoisimh tuile chun pobail bhuailte 
a chosaint.

OPW Údaráis Áitiúla, An 
Roinn Comhshaoil, 
Aeráide & 
Cumarsáide 

Source: United Nations

   

Source: United Nations

 

119 Athbhreithniú cuimsitheach 
a dhéanamh ar Líonraí 
Rannpháirtíochta Pobail agus 
Pleananna Áitiúla Geilleagracha 
agus Pobail lena chinntiú go bhfuil 
siad oiriúnach don fheidhm maidir 
le gníomhú ar son na haeráide.

An Roinn Forbartha 
Tuaithe & Pobail

Údaráis Áitiúla, 
LCDanna, PPNanna, 
SEAI, An Roinn 
Comhshaoil, Aeráide 
& Cumarsáide

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   
Source: United Nations

120 Riachtanais ceantar tuaithe a chur 
san áireamh maidir le Straitéis um 
Bonneagar Feithiclí Leictreacha a 
fhorbairt trína ndéanfar iarracht a 
chinntiú go mbeidh an bonneagar 
luchtaithe chun cinn ar an éileamh 
i gcónaí.  

An Roinn Iompair

Source: United Nations

   

Source: United NationsTacú le hInbhuanaitheacht Talmhaíochta, Mara & Foraoiseachta

Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

121 Straitéis Agraibhia nua go dtí 2030 
a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm 
chun forbairt a dhéanamh ar 
straitéisí roimhe seo.

An Roinn 
Talmhaíochta, Bia 
agus Mara

An Earnáil Agraibhia

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

Source: United Nations

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

Source: United Nations

      

Source: United Nations

   

Source: United Nations
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Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

122 Údaráis Áitiúla a spreagadh agus 
tacú leo cur le líon na margaí 
feirmeoirí, siopaí feirme agus 
ollsiopaí bia, agus tacú le margaí 
faoi úinéireacht an phobail a 
chruthú i ngach baile ina gcuirtear 
táirgí bia áitiúla ó fheirmeoirí, 
saothróirí agus táirgeoirí bia os 
comhair an phobail.

An Roinn 
Talmhaíochta, Bia 
agus Mara

Údaráis Áitiúla

Source: United Nations

   

Source: United Nations

  

Source: United NationsSource: United Nations

   

Source: United Nations

  

123 Tacú le héagsúlú ar fheirmeacha, 
lena n-áirítear tríd an gclár 
Roghanna a chur ar fáil arna 
bhainistiú ag Teagasc.

An Roinn 
Talmhaíochta, Bia 
agus Mara 

Teagasc, seirbhísí comhairleacha 
príobháideacha

124 Tacú le taighde agus forbairt a 
dhéanamh maidir le réimsí ar nós 
agraibhia, córais bhithbhunaithe, 
talmhaíocht chliste agus 
talmhaíocht bheacht d’fhonn 
nuálaíocht a chur chun cinn agus a 
spreagadh. 

An Roinn 
Talmhaíochta, 
Bia agus Mara, 
An Roinn Fiontar, 
Trádála agus 
Fostaíochta

Teagasc, Institiúidí 
Ardoideachais, 
Fiontraíocht Éireann, 
Fondúireacht 
Eolaíochta Éireann, 
An Ghníomhaireacht 
um Chaomhnú 
Comhshaoil, SEAI, 
An Chomhairle um 
Thaighde in Éirinn

Source: United Nations

   

Source: United Nations

125 Iniúchadh a dhéanamh ar an 
bhféidearthacht Saotharlanna Beo 
a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs 
na hÉireann trí líonraí nuálaíochta 
a bhunú chun tionscnaimh 
shaincheaptha áitbhunaithe do 
chórais bhuntáirgthe, bhia agus 
bhithbhunaithe a aithint agus a 
reáchtáil ar bhonn píolótach.

An Roinn 
Talmhaíochta, Bia 
agus Mara

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

Source: United Nations

126 Ag Climatise – Treochlár i dTreo 
Neodracht ó Thaobh na hAeráide 
a chur i bhfeidhm don earnáil 
agraibhia. 

An Roinn 
Talmhaíochta, Bia 
agus Mara

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

Source: United Nations

127 Scéim agra-chomhshaoil atá 
bunaithe ar thorthaí a reáchtáil ar 
bhonn  píolótach chun feirmeoirí 
a chúiteamh as dul in oiriúint do 
mhodhanna feirmeoireachta atá 
níos inbhuanaithe d’fhonn scéim 
agra-chomhshaoil nua a fhorbairt 
trínar féidir tairbhí leathana 
comhshaoil agus bithéagsúlachta a 
chur ar fáil a ailíneoidh tacaíochtaí 
airgeadais le spriocanna aeráide.

An Roinn 
Talmhaíochta, Bia 
agus Mara

 

Source: United Nations

   

Source: United Nations

128 Clár foraoiseachta leanúnach a 
fhoilsiú chun plean foraoiseachta 
uaillmhianach a chur ar fáil maidir le 
sprioc a bhaint amach ina ndéanfar 
8,000 ha/in aghaidh na bliana a 
fhoraoisiú agus ina leagfar béim ar 
leith ar rannpháirtíocht níos mó ó 
fheirmeoirí mar aon le gnáthóga a 
chruthú.

An Roinn 
Talmhaíochta, Bia 
agus Mara

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

Source: United Nations
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Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

129 Tacaíocht leanúnach a chur ar fáil 
chun an bonn eolais agus scileanna 
sna hearnálacha talmhaíochta 
agus foraoiseachta a fhorbairt trí 
Sheirbhísí Comhairleacha agus 
Oideachais Teagasc.  

An Roinn 
Talmhaíochta, Bia 
agus Mara

Teagasc

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

Source: United Nations

Source: United Nations

130 Plean Straitéiseach don 
Chomhbheartas Talmhaíochta don 
tréimhse 2023-2027 a fhorbairt 
ina dtabharfar aghaidh ar dhúshláin 
reatha agus dúshláin atá ag teacht 
chun cinn lena n-áirítear gníomhú 
ar son na haeráide, cosaint an 
chomhshaoil, athnuachan ó 
ghlúin go glúin, ioncaim feirme 
inmharthana agus ceantair thuaithe 
bríomhara a chothú. 

An Roinn 
Talmhaíochta, Bia 
agus Mara

Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
ábhartha

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

Source: United NationsSource: United Nations

   

Source: United Nations

   

Source: United Nations

131 Tacú le hathnuachan ó ghlúin go 
glúin trí rannpháirtíocht feirmeoirí 
óga agus mná i dtalmhaíocht trí 
bhíthin bearta lena n-áirítear CAP, 
bearta cánachais agus teacht a 
bheith ar thionscnaimh airgeadais.

An Roinn 
Talmhaíochta, Bia 
agus Mara

An Roinn Airgeadais

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

Source: United Nations

  

Source: United Nations

   

Source: United Nations

132 Feasacht agus for-rochtain 
a mhéadú ar fud an phobail 
feirmeoireachta maidir le cláir agus 
tionscnaimh atá ann chun tacú le 
sábháilteacht, sláinte agus folláine 
feirmeoirí. 

An Roinn 
Talmhaíochta, Bia 
agus Mara

An tÚdarás Sláinte 
agus Sábháilteachta, 
Teagasc

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   
Source: United Nations

133 Athbhreithniú a dhéanamh ar 
an tástáil acmhainne maidir le 
Cúnamh Feirme lena chinntiú go 
bhfaigheadh feirmeoirí an leibhéal 
cuí tacaíochta tríd an scéim seo.

An Roinn Coimirce 
Sóisialaí

Source: United Nations

134 Reachtaíocht a achtú chun forálacha 
athbhreithnithe na Scéime um 
Thacaíocht Tithe Banaltrais (Scéim 
Chothrom na Féinne) a chur i 
bhfeidhm i ndáil le sócmhainní atá 
ina bhfeirmeacha agus ina ngnónna 
atá faoi úinéireacht agus faoi 
chúram teaghlaigh.

An Roinn Sláinte

Source: United Nations

Implementation of the Policy
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Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

135 Beartas nua tras-Rannach maidir 
le Forbairt na nOileán a fhoilsiú 
agus a chur i bhfeidhm in éineacht 
le Pleananna Gníomhaíochta 
gaolmhara lena chinntiú go gcuirfear 
an beartas ar fáil, lena n-áirítear 
i réimsí ar nós tithíocht, sláinte, 
fuinneamh, fóntais, bainistíocht 
dramhaíola, athrú aeráide, 
oideachas, nascacht dhigiteach, 
fostaíocht, bonneagar agus iompar. 

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
ábhartha, Údaráis 
Áitiúla

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

Source: United Nations

Source: United Nations

136 Forbairt bonneagair ríthábhachtach 
a chur chun cinn dár bpobail oileáin

An Roinn Forbartha 
Tuaithe & Pobail

Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
ábhartha, Údaráis Áitiúla

Source: United Nations

   

Source: United Nations

 

137 Fóram a chur ar bun d’idirphlé 
leanúnach idir Údaráis Áitiúla, 
Ranna beartais ábhartha agus 
pobail oileáin. 

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Údaráis Áitiúla, Pobail 
Oileáin

Source: United Nations

   
Source: United Nations

138 Moil fiontraíochta gTeic a bhunú 
ar na hoileáin faoi shainchúram 
Údarás na Gaeltachta chun tacú le 
deiseanna fostaíochta. 

Údarás na 
Gaeltachta

Pobail Oileáin

Source: United Nations

   

Source: United Nations

139 Iniúchadh a dhéanamh ar an 
acmhainn atá ann maidir le moil 
fiontraíochta  pobalbhunaithe ar 
oileáin nach bhfuil faoi shainchúram 
Údarás na Gaeltachta. 

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Údaráis Áitiúla

Source: United Nations

   

Source: United Nations

140 An acmhainn chun úsáid a bhaint 
as na hoileáin mar ionaid tástála 
do theicneolaíochtaí nuálacha 
a uasmhéadú (e.g. eHealth, 
micreaghiniúint fuinnimh in-
athnuaite).

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
ábhartha

Source: United Nations

   

Source: United Nations

141 Plean um forbairt inbhuanaithe 
mara comhtháite nua a fhorbairt 
chun teacht i ndiaidh Feidhm a 
Bhaint as Saibhreas ár nAigéin, ina 
ndíreofar ar gach gné den earnáil 
mhara.

An Roinn 
Talmhaíochta, Bia 
agus Mara

Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
ábhartha

Source: United Nations

   

Source: United Nations

142 An chéad bheartas um Pleanáil 
Spásúil Mhuirí in Éirinn a fhoilsiú 
ina leagtar amach fís shoiléir 
d’fhorbairt ár gcórais pleanála muirí 
amach anseo. 

An Roinn 
Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus 
Oidhreachta

Ranna Rialtais 
Ábhartha agus 
Gníomhaireachtaí 
Stáit; Environmental 
Pillar; Tionscal 
Ábhartha; 
Comhpháirtithe 
Idirnáisiúnta

Source: United Nations

Tacaíocht a thabhairt d’Inbhuanaitheacht na nOileán agus na bPobal Cois Cósta
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Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

143 I ndiaidh an bheartais um Pleanáil 
Spásúil Mhuirí a chur i gcrích, an 
chéad Chreat Náisiúnta um Pleanáil 
Mhuirí in Éirinn a thabhairt chun 
cinn trína dtabharfar isteach córas 
pleanála chun forbairt limistéar 
muirí na hÉireann a bhainistiú ar an 
mbealach céanna ina gcuirtear an 
fheidhm sin i gcrích ar thalamh tríd 
an gCreat Náisiúnta Pleanála.

An Roinn 
Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus 
Oidhreachta

Ranna Rialtais agus 
Gníomhaireachtaí 
Stáit ábhartha

Source: United Nations

144 Bord seachadta maoirseachta 
maidir le pleanáil mhuirí, Tionscadal 
Éireann Muirí 2040, a chur ar 
bun, chun ceannaireacht agus 
maoirseacht a chur ar fáil maidir 
leis an gCreat Náisiúnta um 
Pleanáil Mhuirí a chur i bhfeidhm, 
agus an straitéis fhadtréimhseach 
uileghabhálach a chur i bhfeidhm 
chun farraigí na hÉireann a 
bhainistiú ar mhaithe le gach duine 
sa tír.

An Roinn 
Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus 
Oidhreachta

Roinn an Taoisigh, 
An Roinn 
Caiteachais Phoiblí 
& Athchóirithe, 
Ranna Rialtais agus 
Gníomhaireachtaí 
Stáit ábhartha

Source: United Nations

145 Iniúchadh a dhéanamh ar an 
acmhainn maidir le Grúpaí 
Comhpháirtíochta Cósta chun 
pobail áitiúla cois cósta a thabhairt 
le chéile chun aghaidh a thabhairt 
ar shaincheisteanna ar cúram leo, 
dea-chleachtas agus acmhainní a 
roinnt, agus cumarsáid idir páirtithe 
leasmhara a éascú.

An Roinn 
Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus 
Oidhreachta

Ranna Rialtais agus 
Gníomhaireachtaí 
Stáit ábhartha, Pobail 
Cois Cósta

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

Source: United Nations
Source: United Nations

146 Infheistíocht a dhéanamh i bpobail 
cois cósta i gcónaí tríd an scéim 
Grúpa Gníomhaíochta Iascaigh 
Áitiúil (FLAG), chun tacaíocht 
a chur ar fáil d’infheistíochtaí ó 
mhicrifhiontair bia mara agus 
do thionscadail eile i réimse na 
turasóireachta agus fóillíochta mara 
agus san earnáil mhara i gcoitinne.

An Roinn 
Talmhaíochta, Bia 
agus Mara

Grúpaí 
Gníomhaíochta 
Iascaigh Áitiúil 
(FLAGanna)

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

Source: United Nations

An Beartas a Chur i bhFeidhm

Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

147 Tacaíocht a thabhairt do phobail 
thuaithe Máistirphleananna 
comhtháite fadtréimhseacha a 
fhorbairt dá gceantar féin chun 
tacú le cur chuige comhtháite 
áitbhunaithe i ndáil le forbairt 
tuaithe (ag teacht leis na RSESanna, 
Pleananna Forbartha Contae agus 
spriocanna beartais ábhartha 
náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla).

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Údaráis Áitiúla, 
Cuideachtaí 
Forbartha Áitiúil

Source: United Nations

AguisíníTodhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann    |    Beartas Forbartha Tuaithe na hÉireann 2021-2025



120

Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

148 Múnla éifeachtach ullmhaithe 
tuaithe a fhorbairt lena chinntiú go 
gcuirtear riachtanais pobal tuaithe 
san áireamh maidir le beartais 
Rialtais a forbairt. 

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Na Ranna ar fad

Source: United Nations

   
Source: United Nations

149 Tacaíocht a thabhairt chun taighde 
nua a dhéanamh ar thosaíochtaí 
maidir le forbairt tuaithe, lena 
n-áirítear i gcomhar le hInstitiúidí 
Ardoideachais agus maoinitheoirí 
taighde agus eagraíochtaí taighde eile.

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Institiúidí 
Ardoideachais, 
comhlachtaí taighde 
eile

Source: United Nations

   

Source: United Nations

   

Source: United Nations

Beart Beartais Príomhchomhlacht 
Seachadta

Páirtithe Leasmhara 
Eile

Naisc le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe  #:

150 Líonra Institiúidí Ardleibhéil a bhunú 
maidir le forbairt tuaithe d’fhonn 
teagmháil leanúnach le saineolaithe 
um fhorbairt tuaithe a chinntiú le 
linn shaolré an bheartais seo.  

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Institiúidí 
Ardoideachais

Source: United Nations

151 Cur le faisnéis a chomhroinnt agus 
dea-chleachtas maidir le beartas 
um fhorbairt tuaithe ar bhonn 
Thuaidh-Theas agus réimsí a aithint 
inar féidir tuilleadh comhoibriú a 
dhéanamh.

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus 
Pobail, An Roinn 
Talmhaíochta, 
Comhshaoil agus 
Gnóthaí Tuaithe 
(Tuaisceart Éireann)

Source: United Nations

152 Rannpháirtíocht ag an leibhéal 
idirnáisiúnta a dhoimhniú maidir le 
beartas a bhaineann le ceisteanna 
forbartha tuaithe trí rannpháirtíocht 
níos mó, lena n-áirítear ag leibhéal 
an OECD agus an AE.  

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

An Roinn Gnóthaí 
Eachtracha

Source: United Nations
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Aguisín  2

An Próiseas Comhairliúcháin agus 
Príomhtheachtaireachtaí

75 Tuarascáil Ilchodach Comhráití Tuaithe (Acadamh Ríoga na hÉireann agus Rialtas na hÉireann) - https://www.ria.ie/sites/
default/files/rural-conversatioins-report_0.pdf

Bhí sraith comhairliúchán le príomhpháirtithe 
leasmhara (lena n-áirítear Ranna Rialtais, 
gníomhaireachtaí agus grúpaí páirtithe leasmhar 
tuaithe) i gceist leis an bpróiseas Todhchaí 
Cheantair Thuaithe na hÉireann a fhorbairt d’fhonn 
eolas a dhéanamh d’fhorbairt an bheartais. Bhí 
an rannpháirtíocht seo fíorthábhachtach d’fhonn 
tuairimí agus léargais a fháil ar na saincheisteanna 
barrthábhachtacha atá i réim i gceantair thuaithe 
in Éirinn, agus d’fhonn teacht ar chomhaontú 
maidir leis na gníomhartha atá le cur san áireamh 
sa bheartas a chur i bhfeidhm. 

Leagtar amach thíos achoimre ar chuid de na 
comhairliúcháin a reáchtáladh.

An tSraith Comhráití Tuaithe

Thug an Roinn faoi ghné thosaigh de 
rannpháirtíocht le páirtithe leasmhara trí shraith 
de thrí sheimineár maidir le forbairt tuaithe 
i tionóladh i gcomhar le hAcadamh Ríoga na 
hÉireann. I rith na seimineár sin, díríodh ar théamaí 
maidir le forbairt gheilleagrach a chur ar fáil i 
bpobail thuaithe (Samhain 2018), comhtháthú 
sóisialta a fheabhsú i bpobail thuaithe (Feabhra 
2019), agus pobail bhríomhara agus inbhuanaithe 
a fhorbairt i gceantair thuaithe na hÉireann 
(Aibreán 2019). Tríd an tsraith Comhráití Tuaithe, 
cuireadh deis ar fáil tuairimí páirtithe leasmhara 
tuaithe a spreagadh maidir le saincheisteanna 
atá i réim i ngeilleagracha agus pobail thuaithe. 
Ar an meán, d’fhreastail thart ar 60 duine ar gach 
aon cheann de na himeachtaí sin. D’fhoilsigh 
an RIA tuarascáil i ndáil le gach imeacht, agus 
foilsíodh tuarascáil ilchodach 75 inar tugadh na 
príomhtheachtaireachtaí ó na trí imeacht ar fad le 
chéile i mí Mheán Fómhair 2019.  

Ceardlanna Páirtithe Leasmhara Réigiúnacha

Thionóil an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 
sraith d’ocht n-imeacht ceardlainne páirtithe 
leasmhara le linn mhí na Bealtaine agus mhí an 
Mheithimh 2019.  Reáchtáladh na himeachtaí sin 
sa Chabhán, Dún na nGall, Ceatharlach, Tiobraid 
Árann, Gaillimh (Oileáin Árann), Maigh Eo, an Clár 
agus Ciarraí. Bhí freastal maith ag na himeachtaí ó 
réimse leathan páirtithe leasmhara lena n-áirítear 
Údaráis Áitiúla, Gardaí pobail, grúpaí pobail agus 
deonacha, comhlachtaí oideachais agus oiliúna, 
grúpaí earnála agus ionadaíocha agus leasanna 
gnó. I gcainteanna na n-imeachtaí, leagadh béim ar 
na dúshláin agus na deiseanna atá roimh cheantair 
thuaithe na hÉireann a aithint mar aon leis na 
gníomhartha atá ag teastáil chun dul i ngleic leis na 
dúshláin sin agus na deiseanna a fhíorú. 

Ceardlanna Óige

Chomh maith leis an ocht n-imeacht do pháirtithe 
leasmhara réigiúnacha, reáchtáladh dhá imeacht 
chun tuairimí a fháil ó dhaoine óga atá ina gcónaí i 
gceantair thuaithe in Éirinn.  Cuireadh plé ar bun le 
grúpa beag de dhaltaí dara leibhéal i gCeatharlach. 
Reáchtáladh imeacht comhairliúcháin óige eile i 
leagan amach struchtúrtha ceardlainne (ar aon 
dul le leagan amach na n-imeachtaí réigiúnacha) i 
gcomhar le Foróige.  Bhí beagnach 50 duine óg idir 
14 agus 18 d’aois atá ina gcónaí i gceantar tuaithe 
in Éirinn agus ina mball de líonra Foróige ar fud na 
tíre, i láthair ag an imeacht sin.

Plean Gníomhaíochta don Ghrúpa 
Monatóireachta um Fhorbairt Tuaithe

Mar aon le maoirseacht a dhéanamh ar dhul 
chun cinn maidir leis na bearta atá sa Phlean 
Gníomhaíochta a chur i bhfeidhm, bhí ról 
tábhachtach ag an gCoiste Monatóireachta maidir 
le heolas a dhéanamh don chéad chéim eile de 
bheartas tuaithe a fhorbairt.
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Cur Chuige Uile-Rialtais  

Reáchtáladh líon cruinnithe déthaobhacha 
le Ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais 
bharrthábhachtacha lena chinntiú go léireofaí 
sineirgí le príomhbheartais an Rialtais in Todhchaí 
Cheantair Thuaithe na hÉireann.  

Coiste Oireachtais

Mar chuid den phróiseas comhairliúcháin, iarradh 
ar Chomhchoiste an Oireachtais um Fhorbairt 
Tuaithe agus Pobail aighneacht a dhéanamh maidir 
leis na tosaíochtaí agus príomhghníomhartha a 
chreid comhaltaí a d’fhéadfaí tabhairt fúthu chun 
geilleagracha tuaithe agus pobail tuaithe a neartú 
sna blianta atá amach romhainn.  

Comhairliúchán Poiblí  

Thionóil an Roinn dhá imeacht chomhairliúcháin 
phoiblí le linn mhí Mheán Fómhair agus mhí 
Dheireadh Fómhair 2019 i Mala agus i gContae 
Laoise. Sna ceardlanna sin, iarradh tuairimí ó 
dhaoine atá ina gcónaí agus ag obair i gceantair 
thuaithe in Éirinn maidir leis na dúshláin agus na 
deiseanna atá rompu agus roimh a bpobal, mar aon 
leis na gníomhartha atá ag teastáil chun cuidiú le 
ceantair thuaithe na hÉireann barr a n-acmhainne a 
bhaint amach.

Chomh maith leis sin, iarradh aiseolas ón bpobal 
trí shuirbhé ar líne maidir leis na dúshláin agus 
deiseanna atá roimh dhaoine atá ina gcónaí agus ag 
obair i gceantair thuaithe in Éirinn. 

Bhí an suirbhé ar oscailt i leith tuairimí idir an 4 
Meán Fómhair agus an 11 Deireadh Fómhair 2019. 
Fuarthas 1,733 freagra faoin dáta deiridh.  

Is mar seo a leanas a rangaigh na freagróirí na 
dúshláin is mó atá roimh cheantair thuaithe na 
hÉireann:

1. Teacht ar sheirbhísí poiblí          
2. Poist agus gnó 
3. Déimeagrafaic ag athrú
4. Iompar agus Bonneagar
5. Nascacht leathanbhanda/ fóin phóca
6. Teacht a bheith ag daoine ina aoisghrúpaí 

éagsúla ar shaoráidí/tacaíochtaí oiriúnacha 
agus leordhóthanacha 

7. Todhchaí na feirmeoireachta/earnála agraibhia
8. An t-athrú aeráide agus inbhuanaitheacht 

chomhshaoil
9. An Breatimeacht
10. Turasóireacht a bhainistiú ar bhealach 

Is mar seo a leanas a rangaigh freagróirí an tsuirbhé 
na deiseanna a d’fhéadfaí a uasmhéadú i gceantair 
thuaithe sna blianta atá le teacht: 

1. Cur chuige uile-Rialtais

2. Pobail a chumasú: (e.g. tacú le ceannaireacht 
áitiúil agus grúpaí agus oibrithe deonacha 
áitiúla, saoráidí pobail a fheabhsú) 

3. Fiontraíocht agus Fostaíocht: deiseanna 
a mhéadú (e.g. Fiontraíocht Shóisialta, 
printíseachtaí, tacaíocht a thabhairt 
d’fhiontraithe)

4. Bailte agus sráidbhailte a athbheochan

5. Nascacht dhigiteach agus teicneolaíochtaí 
atá ag teacht chun cinn a bharrfheabhsú (e.g. 
cianobair, taighde, forbairt agus nuálaíocht, 
agus poist amach anseo)

6. Éagsúlú laistigh den earnáil fheirmeoireachta/
agraibhia

7. Forbairt Gheilleagrach: margaí (áitiúla, 
náisiúnta agus idirnáisiúnta) agus earnálacha 
(idir earnálacha neamhthraidisiúnta agus 
earnálacha atá ag teacht chun cinn) a leathnú  

8. Bonneagar agus seirbhísí iompair

9. Forbairt inbhuanaithe agus oiriúnú don athrú 
aeráide  (e.g. fuinneamh in-athnuaite)

10. Turasóireacht: roghanna a mhéadú 
lena n-airítear oidhreacht, áineas agus 
turasóireacht ghníomhaíochta
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Aguisíní

I do thuairim féin, cad iad na dúshláin is mó a bheidh le sárú ag pobal na tuaithe 
in Éirinn sna chúig bhliana atá romhainn á rangú ó 1-10 de réir tosaíochta (1 ar an 
dúshlán is mó agus -10 ar an dúshlán is lú)? 

Teacht ar sheirbhísí poiblí 

Poist agus gnó 

Déimeagrafaic ag athrú 

Iompar agus Bonneagar 

Nascacht Leathanbhanda/
fóin phóca

Todhchaí na feirmeoireachta/
earnála agraibhia 

Athrú aeráide agus 
inbhuanaitheacht comhshaoil 

An Breatimeacht 

Turasóireacht a bhainistiú ar
bhealach inbhuanaithe 

Cur chuige comhtháite ón Rialtas 
chun freastal ar phobail faoi tuath 
in Éirinn

Pobail a chumasú  

Fiontraíocht agus fostaíocht: 
deiseanna a mhéadú 

Forbairt Gheilleagrach: 
margaí a fhorbairt

Éagsúlú laistigh den earnáil 
feirmeoireachta/agraibhia

Nascacht dhigiteach agus 
teicneolaíochtaí atá ag teacht 
chun cinn a bharrfheabhsú

Bailte agus sráidbhailte a 
athbheochan

Bonneagar agus seirbhísí iompair

Forbairt inbhuanaithe agus 
oiriúnú don athrú aeráide

Turasóireacht: roghanna a mhéadú 
lena n-áirítear oidhreacht, áineas 
agus turasóireacht 

Teacht a bheith ag daoine ina 
aoisghrúpaí éagsúla ar shaoráidí/
tacaíochtaí oiriúnacha agus
leordhóthanacha 

1

1

2

5

6

7

8

9

10

3

4

2

3

4

5

7

8

9

10

6

I do thuairim féin, cad iad na deiseanna is mó a bheidh ar fáil do phobal na tuaithe 
in Éirinn sna cúig bliana atá romhainn á rangú ó 1-10 de réir tosaíochta (1 ar an 
deis is mó agus -10 ar an deis is lú)? 

Teacht ar sheirbhísí poiblí 

Poist agus gnó 

Déimeagrafaic ag athrú 

Iompar agus Bonneagar 

Nascacht Leathanbhanda/
fóin phóca

Todhchaí na feirmeoireachta/
earnála agraibhia 

Athrú aeráide agus 
inbhuanaitheacht comhshaoil 

An Breatimeacht 

Turasóireacht a bhainistiú ar
bhealach inbhuanaithe 

Cur chuige comhtháite ón Rialtas 
chun freastal ar phobail faoi tuath 
in Éirinn

Pobail a chumasú  

Fiontraíocht agus fostaíocht: 
deiseanna a mhéadú 

Forbairt Gheilleagrach: 
margaí a fhorbairt

Éagsúlú laistigh den earnáil 
feirmeoireachta/agraibhia

Nascacht dhigiteach agus 
teicneolaíochtaí atá ag teacht 
chun cinn a bharrfheabhsú

Bailte agus sráidbhailte a 
athbheochan

Bonneagar agus seirbhísí iompair

Forbairt inbhuanaithe agus 
oiriúnú don athrú aeráide

Turasóireacht: roghanna a mhéadú 
lena n-áirítear oidhreacht, áineas 
agus turasóireacht 

Teacht a bheith ag daoine ina 
aoisghrúpaí éagsúla ar shaoráidí/
tacaíochtaí oiriúnacha agus
leordhóthanacha 

1

1

2

5

6

7

8

9

10

3

4

2

3

4

5

7

8

9

10

6
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Comhairliúchán Poiblí  – na Príomhtheachtaireachtaí
Ar na príomhtheachtaireachtaí a tháinig as na 
comhairliúcháin seo, áirítear:

	 An tábhacht a bhaineann le pobail maidir le dul 
chun cinn geilleagrach agus sóisialta a chinntiú i 
gceantair thuaithe na hÉireann. 

	 An tábhacht a bhaineann le hobair na hearnála 
pobail agus deonaí, agus an gá atá ann tacú léi 
chun aghaidh a thabhairt ar inbhuanaitheacht 
agus ceisteanna maidir le rialachas agus 
comhlíonadh.

	 Bonneagar tacaíochta do cheannairí pobail 
agus oibrithe deonacha, lena n-áirítear naisc 
mheantóireachta le ceannairí pobail eile agus 
an óige; scéimeanna spriocdhírithe don óige, do 
dhaoine atá ar scor, do phobail ar leith agus do 
phobail nua faoin tuath.

	 Acmhainn maidir le húsáid níos mó a bhaint as 
spásanna pobail ilfheidhme: Foirgnimh fholmha 
a athchóiriú agus a athúsáid agus seirbhísí 
a chruinniú chun cur ar chumas an phobail 
úsáid a bhaint as na spásanna sin chun críocha 
éagsúla lena n-airítear moil fóillíochta/ pobail/
seirbhísí/soláthair/fiontraíochta. Spásanna 
inar féidir le glúnta éagsúla, agus pobail nua 
agus seanbhunaithe idirghníomhú le haghaidh 
imeachtaí sóisialta, tionscadail pobail, etc.

	 Béim níos mó a leagan ar fhorbairt inbhuanaithe 
agus dul in oiriúint don athrú aeráide.

	 An gá atá le leathanbhanda ardluais le haghaidh 
obair, staidéar agus idirghníomhú sóisialta. 

	 Deiseanna maidir leis an úsáid is fearr a bhaint as 
nascacht dhigiteach agus teicneolaíochtaí atá ag 
teacht chun a aithint (e.g. seirbhísí digiteacha, 
cianobair, spásanna oibre comhionaid/
ilfheidhme) i bhfianaise an Phlean Náisiúnta 
Leathanbhanda atá á leathadh amach. 

	 Déimeagrafaic atá ag athrú agus na himpleachtaí 
a bhaineann le daonra atá ag dul in aois agus an 
dúshlán a bhaineann le daoine óga a choinneáil i 
bpobail thuaithe. 

	 An luach atá le meascán idirghlúine i bpobail.

	 An gá atá le poist ar ardchaighdeán agus 
deiseanna gairme d’fhonn daoine óga a 
choinneáil i gceantair thuaithe agus céimithe 
a mhealladh ar ais chuig ceantair thuaithe na 
hÉireann.

	 An gá atá le beartais a chur i bhfeidhm ar 
bhealach níos stuama, mar aon le cláir agus 
sruthanna maoinithe arna gcur ar fáil ag an 
Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus ag 
Ranna agus gníomhaireachtaí eile de chuid an 
Rialtais.

	 An gá atá le seirbhísí iompair phoiblí atá 
inacmhainne agus iontaofa a chomhtháthú 
tuilleadh d’fhonn seirbhís chuimsitheach agus 
iontaofa a chur ar fáil do dhaoine de gach aois a 
chuireann fúthu faoi tuaithe.

	 Deiseanna maidir leis an múnla Fiontraíochta 
Sóisialta a fhorbairt i gceantair thuaithe in 
Éirinn chun dul i ngleic le dúshláin shóisialta, 
shochaíocha agus chomhshaoil. 

	 Seirbhísí Meabhairshláinte agus andúile: Tá 
sé ríshoiléir nach bhfuil a ndóthain seirbhísí 
tacaíochta ar fáil do dhaoine óga a bhfuil 
fadhbanna sláinte intinne acu. Tá úsáid alcóil 
agus drugaí ag eirí níos coitianta i measc an 
aoisghrúpa seo agus níl an struchtúr tacaíochta 
reatha, a mbíonn sé ar scoileanna a chur ar fáil 
den chuid is mó, éifeachtach.

	 Tá easpa éagsúlachta saoráidí ar fáil lasmuigh 
de chlubanna spóirt agus níl aon roghanna 
eile ar fáil do dhaoine óga nach bhfuil suim 
acu in GAA, etc.  Is minic a bhíonn saoráidí do 
dhaoine óga cineálach ó thaobh aoise (idir 5-18 
mbliana d’aois a chlúdach), agus ní smaoinítear 
a dhóthain ar chatagóirí difriúla saoráidí 
aoisoiriúnacha, i.e. saoráidí saincheaptha don 
ghrúpa aoise níos óige, agus don ghrúpa aoise 
níos sine. 

	 Sainchomharthaí cultúir agus láithreáin 
oidhreachta a chur chun cinn, agus úsáid a 
bhaint as na háiseanna sin chun turasóireacht a 
mhéadú. 

	 An tairiscint turasóireachta a éagsúlú trí 
bhíthin níos mó turasóireachta gníomhaíochta, 
infheistíocht a dhéanamh i nGlasbhealaí, 
turasóireacht ealaíon/chruthaitheachta, ceol 
agus rince traidisiúnta, agus an margadh Gael-
Mheiriceánach do thurasóireacht oidhreachta.  

	 Oideachasóirí agus taighdeoirí a spreagadh 
tabhairt faoi thráchtais nó tionscadail ghrúpa 
ina leagtar béim ar cheantair thuaithe, nó iad a 
spreagadh a gcuid taighde a thráchtálú.
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	 Straitéisí chun cur ar chumas daoine maireachtáil 
agus oibriú i gceantair thuaithe: cúram leanaí, 
seirbhísí áitiúla, meaitseáil scileanna idir 
áitritheoirí agus tionscail áitiúla.

	 An tábhacht a bhaineann le cumarsáid agus 
teacht a bheith ar eolas na háite maidir le 
himeachtaí, deiseanna; raidió/nuachtáin, 
aipeanna, láithreáin ghréasáin áitiúla. 

	 An gá atá le beartas náisiúnta cumarsáide 
tuaithe chun luach na tuaithe agus a cion 
tairbhe i sochaí na hÉireann a chur in iúl 

Comhairliúcháin maidir le himpleachtaí 
COVID-19

I ndiaidh comhairliúcháin fhairsinge a chur i 
gcrích in 2019 maidir le beartas tuaithe nua a 
fhorbairt, tugadh faoi chomhairliúchán breise i 
bhfianaise thionchar COVID-19. Chuaigh an Roinn 
i mbun comhráití le líon fócasghrúpaí páirtithe 
leasmhara d’fhonn tionchair ghearrthréimhseacha 
agus fhadtréimhseacha COVID-19 ar cheantair 
thuaithe a aithint mar aon le haon ghníomhaíochtaí 
iarmhartacha a d’fhéadfaí a dhéanamh chun 
cuidiú le téarnamh geilleagrach agus sóisialta sna 
ceantair sin. Trí na cruinnithe agus léargais sin, 
rinneadh eolas maidir le beartas tuaithe a fhorbairt 
tuilleadh i gcomhthéacs iar-Covid.  
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