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1 Réamhrá 

1.1 Tá an-tábhacht le rochtain ardchaighdeáin ar líonraí idirnáisiúnta teileachumarsáide don fhás 
ar an bhforbairt shóisialta, eacnamaíoch agus tionsclaíoch ar réigiúin agus tíortha. Le blianta 
beaga anuas, tá fás tagtha in Éirinn ar an éileamh ar nascacht idirnáisiúnta leis an éileamh 
ar thoilleadh ar an Atlantach ag fás ag ráta iolraithe bliantúil 26% idir 2015-20191. Tá an fás 
ar an iomlán á thiomáint go príomha ag infheistíocht dhíreach eachtrach, líon mór na 
FBManna agus feidhmchláir nua néalbhunaithe. 

1.2 Tá Éire sa 6ú háit in Innéacs Eacnamaíochta agus Sochaí Digití an AE 2020 (DESI), rud a 
chiallaíonn go bhfuil sí ar cheann de Bhallstáit AE is mó i dtéarmaí glacadh agus úsáid na 
dteicneolaíochtaí digiteacha. Meastar go mbeidh méadú san éileamh ar thoilleadh sna 5 
bliana seo atá romhainn leis an gcur i bhfeidhm reatha de shnáithín chuig an mbaile agus 
seirbhísí de bhandaleithead ard chuig tomhaltóirí agus gnólachtaí in Éirinn. Sampla den 
éileamh ar thoilleadh atá á thiomáint ag tomhaltóirí is ea líon mór na seirbhísí siamsaíochta 
agus cearrbhachais a bhaineann leas as toilleadh breise a luaithe agus a bhíonn sé ar fáil. 
Mar an gcéanna, mar thoradh ar an treocht le hionad sonraí a shuíomh in Éirinn ag freastal 
ar chliaint thar lear, leanfar de mhéideanna níos mó de thrácht idirnáisiúnta a ghiniúint. 
 

1.3 Braitheann nascacht idirnáisiúnta don teileachumarsáid ar cháblaí fomhuirí ag baint úsáide 
as teicneolaíocht snáthoptaice. Scaoiltear léasair ag taobh amháin ag rátaí fíorthapa ar 
snáithíní tanaí gloine chuig gabhdóirí ar an taobh eile den chábla. Tá Éire nasctha le 
Meiriceá Thuaidh agus an Ríocht Aontaithe le roinnt cáblaí fomhuirí. Faoi láthair níl aon 
bhealaí le cábla fomhuirí as Éirinn díreach chuig mór-roinn na hEorpa (gan dul tríd an Ríocht 
Aontaithe) agus breathnaítear air seo mar réimse a d’fhéadfaí a fhorbairt. Tá pleananna ag 
roinnt soláthraithe seirbhísí cábla fomhuirí bealaí dá leithéid a chur ar fáil. Táthar ag súil go 
mbeidh bealach nua trasatlantach ar a dtugtar Havfrue/AEC-2 réidh don tseirbhís níos 
déanaí in 2020 a sholáthróidh nascacht ó Mheiriceá Thuaidh go dtí an Danmhairg le 
craobhlínte chuig an Iorua agus Éire le pointe tuirlingthe i gContae Mhaigh Eo. 

 
1.4 Éilíonn seirbhísí atá dírithe ar shonraí toilleadh ard chomh maith le hilchineálacht. Tá 

ilchineálacht bunaithe ar bhealaí iolracha a soláthraíonn athléimneacht má bhíonn teip ar 
bhealach. Ní mór toilleadh imleor a bheith ann ar bhealaí eile chun trácht bhreise a 
láimhseáil má tharlaíonn teip. Maidir le roinnt seirbhísí (e.g. feidhmchláir fhíor-ama nó 
idirbhearta airgeadais), bíonn aga folaigh íseal de dhíth orthu. Is é aga folaigh an t-am a 
ghlacann comhartha le taisteal ó fhoinse go ceann scríbe agus tá comhlachtaí airgeadais a 
bhíonn ag gabháil do thrádáil ardmhinicíochta ag díriú air le tamall de bhlianta anuas. Le 
haga folaigh íseal agus toilleadh ard spreagtar an t-éileamh ar chineálacha nua de sheirbhísí 
a sholáthraítear ar an idirlíon. Le linn athbhreithnithe ar an margadh a rinne an Roinn 
Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil (RCGAC) go luath sa 
bhliain 2019, níor thug roinnt soláthraithe seirbhísí agus úsáideoirí móra a rinneadh suirbhé 
orthu le fios go raibh mór-imní orthu maidir le toilleadh agus ilchineálacht na mbealaí 

                                                
1 Bunaithe ar Fhás sa Toilleadh Idirlín Teileagheografaíocht Idirnáisiúnta 

https://blog.telegeography.com/466-tbps-the-global-internet-continues-to-expand
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idirnáisiúnta atá ar fáil. Mar sin féin, measadh gur chóir athbhreithniú a dhéanamh ó am go 
ham i bhfianaise an fháis dhinimiciúil san éileamh ar thoilleadh. 

1.5 Maidir le soláthraithe idirlín leathanbhanda agus ar líne (OTT) ar fud an domhain, tá méadú 
san éileamh ar bhandaleithead orthu de bharr na paindéime domhanda Covid-192. Mar 
thoradh ar an ardú géar sa teilea-oibriú, sruthú físe agus gníomhaíochtaí eile ar líne mar 
thoradh ar dhianghlasáil iomlán nó i bpáirt, tá méadú ollmhór tagtha ar thrácht ar líonraí i 
neart tíortha. In Éirinn, léiríonn tuarascáil a d’fhoilsigh ComReg in Aibreán 2020 go raibh 
méadú in úsáid a leathanbhanda teaghlaigh ag 60% d’úsáideoirí leathanbhanda ó thús na 
paindéime3. Tá méadú tagtha ar an tábhacht atá le líonraí nascachta idirnáisiúnta má 
tharlaíonn teip ar bhealach. 
 

1.6 Le teacht Brexit tá béim níos mó ar ilchineálacht bealaí na hÉireann agus tábhacht níos mó 
le nascacht le ballstáit eile AE. Mar atá in earnálacha eile, tá neart éiginnteachta ann fós faoi 
thionchair Brexit i bhfírinne. 

 
1.7 I bhfianaise an tábhacht atá le cáblaí teileachumarsáide fomhuirí mar bhonn leis an méid sin 

den gheilleagar agus dár dtodhchaí digiteach, tá an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus 
Cumarsáide (RCAC) ag obair le Ranna cuí eile, go príomha an Roinn Tithíochta, Pleanála 
agus Rialtais Áitiúil ar Bhille trasearnála Pleanála agus Forbartha Muirí a dhéanfaidh soláthar 
do chreat nua cuíchóirithe docht toilite/ceadaithe do limistéar muirí na hÉireann. Mórchuspóir 
ó thaobh teileachumarsáide de is ea a chinntiú go bhfanann Éire ina shuíomh tarraingteach 
do sholáthraithe nascachta idirnáisiúnta. 

 

2 Achoimre ar Thorthaí Athbhreithniú RCGAC in 2019 
Rinne an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil (RCGAC) suirbhé 

ar sholáthraithe seirbhísí agus úsáideoiri móra de naisc idirnáisiúnta sa chéad ráithe de 2019. 

Rinneadh é seo d’fhonn stádas reatha na nascachta idirnáisiúnta a dhearbhú, le paraiméadair 

athléimneachta agus feidhmíochta na nasc seo a bhunú agus lena mheas cé acu an bhfuil 

toilleadh nascachta idirnáisiúnta imleor ann, faoi láthair agus beartaithe, chun freastal ar an 

éileamh is dócha a bheidh ann sna cúig bliana atá romhainn, nó cé acu an raibh scrogall 

féideartha ag forbairt sa toilleadh. 

Bunaithe ar shuirbhéanna a rinneadh le soláthraithe seirbhíse agus úsáideoirí móra, seo a leanas 

achoimre ar na torthaí: 

2.1 Tá toilleadh imleor ann ar naisc idirnáisiúnta in Éirinn leis an éileamh reatha a shásamh. 
 

2.2 Is annamh a cheannaíonn agus a shuiteálann úinéirí cáblaí an trealamh tarchuir le tairbhe 
iomlán a bhaint as cumas cábla ón tús. Toisc go bhfuil an trealamh costasach, is fearr le 
húinéirí uasghrádú a dhéanamh ar a gcábla de réir a chéile, de réir mar is gá bunaithe ar 
éileamh ó na custaiméirí. Is féidir an cumas a mhéadú trí uasghrádú a dhéanamh ar an 
trealamh optach teirminéil ag gach foirceann den chábla snáithnín (e.g. is bealach 

                                                
2 Tuairisc teileagheografaíochta: Trácht agus Toilleadh Idirlín i dTéarmaí Leasaithe do Covid 

3 Tuairisc ComReg: Tionchar Covid-19 ar úsáid Leathanbhanda Teaghlaigh in Éirinn 

https://blog.telegeography.com/internet-traffic-and-capacity-in-covid-adjusted-terms?utm_campaign=TeleGeography%20Blog%20Promotion&utm_medium=email&_hsmi=94323518&_hsenc=p2ANqtz-_yKAPWCcUShGLFLGrF0V1TFwAtAXy2MwM9a1pZC9PkIoq9OaNKq03CJYpXwcpqaBZunWHjCbHO0CdncugNru5CIRlvSztBq0sHzOmZZn0Y1-V3d2U&utm_content=94291587&utm_source=hs_email
https://www.comreg.ie/publication/market-research-impact-of-covid-19-on-home-broadband
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uasghrádaithe coitianta é 10Gbps go 100Gbps in aghaidh an chainéil optaigh ar chórais 
oidhreachta). 
 

2.3 I gcoitinne bíonn saolré eacnamaíoch íosta 25 bliain ag cáblaí fomhuirí ach is féidir le saolré 
iarmhír an chábla méadú go mór ar an saolré eacnamaíoch measta tosaigh, go háirithe más 
rud é nach ndéantar damáiste don chábla i rith na tréimhse. 
 

2.4 Tá iliomad bealaí a thairgeann ilchineálacht isteach in Éirinn agus amach as Éirinn ar 
bhealaí na Ríochta Aontaithe agus bealaí trasatlantacha araon. 

 
2.5 Tá tromlach an fháis sa trácht sonraí idirnáisiúnta á ghiniúint ag na 5 soláthraithe ábhair is 

mó agus thar na páirtithe is mó a úsáideann céatadán ard de bhandaleithead ar bhealaí 
Atlantacha. 

 
2.6 Go traidisiúnta, bhíodh cáblaí i seilbh iompróirí teileachumarsáide a bhunódh cuibhreannas 

de na páirtithe go léir a raibh spéis acu an cábla a úsáid. Tá na samhlacha cuibhreannais 
agus príobháideacha ann fós sa lá atá inniu ann, ach ceann de na hathruithe is mó le blianta 
beaga anuas is ea an cineál comhlachtaí a bhfuil baint acu le cáblaí a thógáil. Infheisteoirí 
móra i gcáblaí nua is ea soláthraithe ábhair amhail Google, Facebook, Microsoft, agus 
Amazon. Tá méid an toillte atá in úsáid as oibreoirí líonraí príobháideacha – amhail na 
soláthraithe ábhair seo – éirithe níos mó ná oibreoirí cnámh droma idirlín le blianta beaga 
anuas. Agus an dóchúlacht ann go mbeidh fás ollmhór leanúnach ar bhandaleithead, tá sé 
ciallmhar do na comhlachtaí seo seilbh a bheith acu ar cháblaí nua fomhuirí. 

 
2.7 Ag am an athbhreithnithe, ní raibh aon bhealaí as Éirinn díreach chuig mór-roinn na hEorpa 

agus meastar gur réimse í seo d’fhorbairt fhéideartha. B’fhéidir go bhfuil roinnt forbairtí 
déanta idir an dá linn.  

 
2.8 Níor luaigh soláthraithe seirbhíse aon imní láithreach maidir le Brexit agus nithe i dtaca le 

cosaint sonraí. Tá neart éiginnteachta ann fós, áfach, maidir le tionchar iarbhír Brexit mar sin 
bhíothas ag glacadh le cur chuige “fan go bhfeicfimid”. 

 
2.9 Tá roinnt tograí féideartha á bhforbairt a d’fhéadfadh teacht ar an saol sna 5 bliana atá 

romhainn. Meastar go mbeidh bealach nua trasatlantach ar a dtugtar Havfrue/AEC-2 réidh 
do tseirbhís níos déanaí in 2020 a chuirfidh nascacht ar fáil ó Mheiriceá Thuaidh go dtí an 
Danmhairg le craobhlínte go dtí an Iorua agus Éirinn. 

 

 

3 Cuspóir an chomhairliúcháin seo 

3.1 Is é cuspóir an chomhairliúcháin phoiblí seo cuireadh a thabhairt do na páirtithe leasmhara 
ar fad a dtuairimí a thabhairt maidir le stádas na nascachta idirnáisiúnta don 
teileachumarsáid in Éirinn. Cuirfidh sé seo ar chumas na Roinne eolas a bhailiú roimh tuairim 
atá cothrom le dáta a fháil. 

 
3.2 Tá an comhairliúchán seo dírithe go príomha ar sholáthraithe seirbhíse teileachumarsáide 

agus úsáideoirí móra de naisc idirnáisiúnta (lena n-áirítear soláthraithe ábhar agus úinéirí 
ionad sonraí). 
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3.3 Iarrtar ar pháirtithe atá ag freagairt don chomhairliúchán seo na ceisteanna i roinn 4 den 

doiciméad a fhreagairt agus aon rud atá faoi rún a mharcáil amhlaidh. 
 
3.4 Agus na freagraí bailithe ag an Roinn, déanfaidh sé machnamh ar na hionchuir atá faighte 

sula bhfoilseoidh sé na freagraí neamhrúnda agus torthaí foriomlána.  

 
4 Ceisteanna 
Agus freagraí á dtabhairt ar na ceisteanna anseo thíos, tabhair fianaise tacaíochta nó aon eolas 

breise chun tacú le do thuairim i dtaca le gach ceann de na freagraí. Cuirfidh an Roinn fáilte roimh 

aon eolas breise a chuideodh leis an Roinn sa athbhreithniú seo. 

Ceist 1 

“An bhfuil toilleadh agus ilchineálacht bealaí imleor ar fáil chun freastal ar an éileamh 

reatha agus amach anseo sna 5 bliana amach romhainn (nó thar fráma ama níos faide má 

tá an t-eolas sin ar fáil)?” 

Tabhair an toilleadh reatha de naisc idirnáisiúnta (i dtéarmaí absalóideacha agus céatadán 

de chábla snáithín úsáidte/saor faoi láthair) agus pleananna do thoilleadh sa todhchaí sna 

5 bliana atá romhainn (nó thar fráma ama níos faide má tá an t-eolas sin ar fáil). 

Ceist 2 

“Cad iad na príomhdhúshláin agus bacanna tráchtála atá ann ar fhorbairt na nascachta 

idirnáisiúnta in Éirinn?” 

Ceist 3 

“Cad iad na bearta atá de dhíth, gníomhartha ag an Stát san áireamh, le maolú a 

dhéanamh ar na príomhdhúshláin agus bacanna tráchtála atá ann ar fhorbairt na 

nascachta idirnáisiúnta in Éirinn?” 

Ceist 4 

“I bhfianaise an scéil go bhfuil na cáblaí fomhuirí is déanaí a cuireadh ar bun agus atá 

beartaithe ar bhealaí trasatlantacha tagtha i dtír ar chósta thiar na hÉireann, an dócha go 

mbeidh aon fhadhbanna le nascacht ar aghaidh ón stáisiún tuirlingthe go dtí moil 

soláthraithe seirbhíse agus ionaid sonraí?” 

Ceist 5 

“Cé mar atá Éire suite, dar leat, i gcomparáid le tíortha eile i dtaca leis an deachleachtas sa  

nascacht idirnáisiúnta?” 

 

Ceist 6 



7 

 

“Conas is féidir le hÉirinn í féin a shuíomh mar an áit is fearr le cáblaí fomhuirí snáithín 

optach a thuirlingt san Eoraip?” 

 

Ceist 7 

“Conas is féidir le hÉirinn é a dhéanamh tarraingteach do chomhlachtaí bealaí nua snáithín 

fomhuirí a thógáil ó thíortha Eorpacha eile go hÉirinn?” 

 

5 Freagairt don chomhairliúchán seo agus na chéad chéimeanna eile 

Ní mór gach freagra ar an gcomhairliúchán a bheith faighte go hiomlán ag an Roinn tráth nach 

déanaí ná 5 pm an 27 Samhain 2020. 

 
Ba chóir freagraí a chur isteach le r-phost (i bhformáid atá inchuardaigh). Tugtar an seoladh r-

phoist thíos. 

 

B’fhearr go mbeadh an freagra agus aon doiciméid bhreise a chuireann tú isteach mar chuid den 

chomhairliúchán seo ina leagan atá optamaithe don ghréasán (i.e. 5mb). 

 

Tabhair faoi deara go bhféadfaidh an Roinn gach aighneacht ar an gcomhairliúchán seo a fhoilsiú. 

Ba chóir do fhreagróirí ábhar atá faoi rún nó íogaireach ó thaobh tráchtála de a mharcáil go soiléir 

agus a mhíniú cén fáth a bhfuil a leithéid amhlaidh. Tá feidhm le forálacha na nAchtanna um 

Shaoráil Faisnéise 1997 go 2014. Ba chóir leagan neamhrúnda de fhreagraí a leagan amach i 

ndoiciméad ar leith agus a sholáthar don Roinn faoin spriocdháta atá leagtha amach istigh anseo. 

 

Ba chóir gach freagra ar an gcomhairliúchán a mharcáil go soiléir: “Nascacht Idirnáisiúnta don  
Teileachumarsáid’- Ainm an Fhreagróra” agus a chur chuig an seoladh r-phoist seo a leanas: 

 

R-phost: IntComms@decc.gov.ie  

mailto:IntComms@decc.gov.ie
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