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1. Réamhrá: 
 
Tá Co Phort Láirge suite in Oirdheisceart grianmhar na hÉireann leis na contaetha 

Corcaigh, Tiobraid Árann, Cill Chainnigh agus Loch Garman ag roinnt teorainneacha léi.  

Tá achar iomlán talún de 1,888cm2 ag Port Láirge ina bhfuil dhá shliabhraon, Na Cnoic 

Mhaoldomhnaigh agus Sléibhte an Chumaraigh agus imeallbhord fairsing ar a bhfuil 

iliomad tránna, (4 Trá le Brat Gorm agus 7 Trá Glaschósta).  Tá réimse fada den 

imeallbhord seo ar a dtugtar Cósta an Chopair tiomnaithe mar Ghéopháirc de chuid 

UNESCO, áit a bhfuil an-tábhacht geolaíochta ag roinnt leis.   

Is iomaí abhainn atá ag Port Láirge comh maith, Abhainn na Siúire agus a 

craobh-aibhneacha ar an gceann is tábhachtaí ina measc.  Sníomhann sí cois teorainn 

thuaidh an Chontae go dtí an t-inbhear ag cuan Phort Láirge agus An Abhainn Mhór in 

iarthar an Chontae. 

Tá daonra isteach is amach le 114,000 duine i bPort Láirge, (daonáireamh 2011).  Is í 

cathair Phort Láirge an ceantar uirbeach is mó agus is í an príomh lárionad tráchtála is 

tionsclaíoch in Oirdheisceart na hÉireann.  Is iad na lárionaid daonra eile (>10,000 daonra) 

i bPort Láirge ná na bailte Dún Garbhán agus Trá Mhór.   

Is í Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge údarás áitiúil nua-aontaithe a riarann an 

Contae, Comhairle a tháinig chun cinn de bharr cumaisc idir iar-Chomhairle Cathrach Phort 

Láirge agus iar-Chomhairle Contae Phort Láirge de réir fhorálacha an Acht Um Athchóiriú 

an Rialtais Áitiúil 2014.  Díscaoileadh iar-Chomhairlí Baile Dhún Garbhán, na Trá Móire 

agus an Leasa Mhóir agus aistríodh a gcuid feidhmíochta chuig an údarás áitiúil nua. 

Mar chuid de chur i bhfeidhm an Achta Um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014, athleagadh 

amach an tírdhreach polaitiúil trí chúig thoghcheantar nua a chruthú (An Cumarach, Dún 

Garbhán & An Lios Mór, Trá Mhór - Iarthar Chathair Phort Láirge, Oirthear Chathair Phort 

Láirge, Deisceart Chathair Phort Láirge mar atá léirithe in Léaráid 2.) Toghadh 32 

Comhairleoir ar Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge ó na toghcheantair nua úd, i 

mí na Bealtaine 2014.  Deineadh athbhreithniú ar riarachán na Comhairle leis agus 

roinneadh an struchtúr bainistíochta ina 5 stiúrthóireacht, a bhfuil Stiúrthóir Seirbhíse i 
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gceannas ar gach ceann díobh faoi bhrat bhainistíocht iomlán Phríomhfheidhmeannach na 

Comhairle. 

 

 

Léaráid 1: Léarscáil Phort Láirge 

 

 

Léaráid 2: Léarscáil na dToghcheantar 
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2.  Cad is bruscar ann? 

Is é seo an sainmhíniú a thugtar ar Bhruscar san Acht Um Thruailliú ó Bhruscar, 1997: 

"Is substaint nó ní é, bíodh sé i gceist é a bheith ina bhruscar nó ná bíodh, nuair a 

dhiúscraítear in áit é seachas i ngabhdán bruscair nó áit eile atá ainmnithe go dleathach 

don diúscairt, nó gur dócha go bhféadfadh sé éirí mímhaiseach, díobhálach, masmasach 

nó mhíshláintíoch, bíodh sé sin ina aonar nó lena mhacasamhail de shubstaint nó de ní 

agus beag beann ar a mhéid nó ar a thoirt nó a fhairsinge is atá an diúscairt". 

 

3 Dé chúis go bhfuil gá ag Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge Plean Um Bainistiú 

Bruscair a bheith aici? 

 

Is mórfhadhb chomhshaoil í fadhb an bhruscair i gCathair & i gContae Phort Láirge.  Tá 

freagracht reachtúil ar gach Údarás áitiúil bruscar a laghdú ina limistéar feidhme de réir an 

Achta Um Thruailliú ó Bhruscar 1997.  De réir Alt 10 den Acht Um Thruailliú ó Bhruscar 

1997-2003 ní mór d’Údaráis Áitiúla Plean Um Bainistiú Brusair a leagan amach agus a chur 

i bhfeidhm agus athbhreithniú a dhéanamh ar an bplean sin gach trí bliana.Is gá don 

Phlean Um Bainistiú Bruscair cuspóirí agus spriocanna a leagan amach chun bruscar a 

laghdú.  Agus an Plean curtha i bhfeidhm, ní mór athbhreithniú bliantúil a dhéanamh air 

agus tuairisc i dtaobh an Phlean a sheoladh isteach chuig an gComhairle chun go ndéanfaí 

breithniúchán air.  Ní mór don Chomhairle an Plean a fhoilsiú chun go mbeidh teacht 

fuirist ag an bpobal i gcoitinne air. 

Go dtí seo tá Pleananna Um Bainistiú Bruscair éagsúla curtha i bhfeidhm ag iar-Chomhairlí 

Cathrach & Contae Phort Láirge.  Dearbhaíonn an DRÉACHT Phlean Bruscair 2017-2020, 

atá dréachta ag tarraingt ar an taithí a fuarthas trí chur i bhfeidhm na bpleananna úd, 

tiomantas na Comhairle chun bruscar a chosc i gCathair agus i gContae Phort Láirge.   

Táimid meabhrach ar an ról atá á chomhlíonadh ag an bPlean in ardchaighdeán a bheith 

bainte amach ag an gcontae i gcomórtais náisiúnta cosúil le Comórtas na mBailte 

Slachtmhara agus Sraith Ghnó na hÉireann in aghaidh Bruscair.  Léiríonn an tábla seo a 

leanas an áit a ghnóthaigh ár gcathair agus an dá bhaile is mó sa chontae i Sraith Ghnó na 

hÉireann in aghaidh Bruscair le ceithre bliana anuas: 
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Sraith Ghnó na 

hÉireann in aghaidh 

Bruscair 

Port Láirge Trá Mhór Dún Garbhán 

2012 20 12 Níor glacadh páirt 

2013 5 3 Níor glacadh páirt 

2014 10 4 Níor glacadh páirt 

2015 8 *Níor glacadh páirt 4 

*Ní raibh cead ach ag 2 áit laistigh de Chontae Phort Láirge páirt a ghlacadh sa chomórtas. 

 

Agus an Plean á fhorbairt aici tá Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge meabhrach ar 

na hiarrachtaí ar fad atá ar bun chun iomhá an Chontae a chothú agus a chur chun cinn 

agus forbairt bhreise a dhéanamh ar an gcontae mar cheann scríbe turasóirí.  Tá ról 

lárnach ag cosaint an chomhshaoil sna hiarrachtaí úd. Leanfaidh Comhairle Cathrach & 

Contae Phort Láirge lena cuid oibre ag iarraidh bruscar a laghdú agus a bhainistiú mar an 

bpríomhfhoras a bhfuil an fhreagracht air dul i ngleic leis an bhfadhb sin. 

Beidh rath an phlean ag brath go mór ar thiomantas na Comhairle a cuid acmhainní a 

úsáid go héifeachtach chun go mbeidh ar a cumas freastal ar iliomad réimsí ina bhfuil 

Oideachas & Feasacht, Forfheidhmiú agus Glantachán san áireamh.  Sin ráite áfach, 

déanfar breithiúnas ar rath an Dréachtphlean Um Bainistiú Bruscair de réir inniúlacht na 

Comhairle cáilmheas an phobail a bhreith léi agus an bunphrionsabal go bhfuil gach uile 

dhuine freagrach as an mbruscar a ghineann sé féin agus as na socruithe cuí a dhéanamh i 

gcomhair diúscairt na dramhaíola sin, a chur ina luí ar chách.  

 

An mhodheolaíocht ar baineadh úsáid aisti chun an Plean Um Bhainistiú Bruscair a 
dhréachtú?  

 

Beidh an Plean Um Bainistiú Bruscair seo ar an gcéad comhphlean a ullmhaíodh ó chumasc 

Chomhairlí Cathrach & Contae Phort Láirge agus tagann sé in ionad pleananna a dhein na 

húdaráis seo cheana. 

 

Is Feidhm Fhorchoimeádta (Alt 13 Acht Um Thruailliú ó Bhruscar 1997) é an próiseas 

reachtúil a bhaineann le plean um bainistiú bruscair a dhéanamh, a athbhreithniú agus a 



 

leasú. (“ Beidh ceapadh, athbhreithniú nó plean a chur in ionad an phlean mar fheidhm 

fhorchoimeádta de réir alt 10 nó 12”) a chuireann Comhairleoirí tofa i bhfeidhm. 

 

Léiríonn an léaráid seo a leanas an próiseas tríd a nglactar le Plean Um Bainistiú Bruscair

 

I Ag dréachtú an Phlean.
a. Dul i gcomhairle le Rannáin ábhartha 

sna hÚdaráis Áitiúla.
b. Eolas a chnuasach maidir le 

láithreacht bhruscair. 
c. Athbhreithniú ar Phleananna Um 

Bainistiú Bruscair a tháinig roimh an 
bPlean seo. 

 

2 Tréimhse Chomhairliúcháin 
a. Coiste Um Beartais Straitéiseacha
b. Comhairliúchán Poiblí / Aighneachtaí

 
3 Athbhreithniú a dhéanamh ar an bPlean & 

é a Fhoilsiú. 
a. Leasú a dhéanamh ar an 

bPleanbunaithe ar mheastóireacht a 
dhéanamh de réir na n
a fuarthas ina leith. 

h ceapadh, athbhreithniú nó plean a chur in ionad an phlean mar fheidhm 

fhorchoimeádta de réir alt 10 nó 12”) a chuireann Comhairleoirí tofa i bhfeidhm. 

Léiríonn an léaráid seo a leanas an próiseas tríd a nglactar le Plean Um Bainistiú Bruscair

dréachtú an Phlean. 
Dul i gcomhairle le Rannáin ábhartha 

sna hÚdaráis Áitiúla. 
Eolas a chnuasach maidir le 

 
Athbhreithniú ar Phleananna Um 
Bainistiú Bruscair a tháinig roimh an 

 

• Dul i gcomhairle le rannáin eile den 
Chomhairle maidir lena dtaithí
bhruscar. 

• Measóireacht a dhéanamh ar shonraí ó 
shuirbhéanna um Bainistiú Bruscair, ó 
Bhainistíocht Caidreamh Custaiméirí & ó 
Shuirbhéanna Um Chainníochtú ar 
Bhruscar. 

• Athbhreithniú ar Phleananna Um Bainistiú 
Bruscair a cuireadh i gcrích cheana agus 
meastóireacht ar a gcuid feidhmíochta i 

gcomórtas le spriocanna a cuireadh rompu 
roimhe seo. 

• Athbhreithniú inmheánach fhoireann 
Roinn Comhshaoil na Comhairle ar ar an 

dréachtphlean.

 

2 Tréimhse Chomhairliúcháin Reachtúil. 
Coiste Um Beartais Straitéiseacha 
Comhairliúchán Poiblí / Aighneachtaí 

 

• Dréachtphlean le faomhadh ag an gCoiste 
Um Beartais Straitéiseacha roimh do 

chuireadh chun aighneachtaí a sheoladh 
isteach, a bheith foilsithe. 

 
 
Dréachtphlean le foilsiú ar shuíomh 
gréasáin na Comhairle agus sna meáin 
shóisialta ag tabhairt cuireadh don phobal 
aighneachtaí a sheoladh isteach.

 
 
 

 

3 Athbhreithniú a dhéanamh ar an bPlean & 
 

Leasú a dhéanamh ar an 
bPleanbunaithe ar mheastóireacht a 

de réir na n-aighneachtaí 

 

• An Dréachtphlean a leasú de réir mar is cuí 
bunaithe ar na haighneachtaí a fuarthas.

• Leasuithe don Dréachtphlean le faomhadh 
ag an gCoiste Um Beartais Straitéiseacha
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h ceapadh, athbhreithniú nó plean a chur in ionad an phlean mar fheidhm 

fhorchoimeádta de réir alt 10 nó 12”) a chuireann Comhairleoirí tofa i bhfeidhm.  

Léiríonn an léaráid seo a leanas an próiseas tríd a nglactar le Plean Um Bainistiú Bruscair 

Dul i gcomhairle le rannáin eile den 
Chomhairle maidir lena dtaithí-sean ar 

Measóireacht a dhéanamh ar shonraí ó 
shuirbhéanna um Bainistiú Bruscair, ó 
Bhainistíocht Caidreamh Custaiméirí & ó 
Shuirbhéanna Um Chainníochtú ar 

• Athbhreithniú ar Phleananna Um Bainistiú 
r a cuireadh i gcrích cheana agus 

meastóireacht ar a gcuid feidhmíochta i 
gcomórtas le spriocanna a cuireadh rompu 

roimhe seo.  

• Athbhreithniú inmheánach fhoireann 
Roinn Comhshaoil na Comhairle ar ar an 

dréachtphlean. 

Dréachtphlean le faomhadh ag an gCoiste 
Um Beartais Straitéiseacha roimh do 

chuireadh chun aighneachtaí a sheoladh 
isteach, a bheith foilsithe.  

ar shuíomh 
gréasáin na Comhairle agus sna meáin 
shóisialta ag tabhairt cuireadh don phobal 
aighneachtaí a sheoladh isteach. 

An Dréachtphlean a leasú de réir mar is cuí 
haighneachtaí a fuarthas. 

Leasuithe don Dréachtphlean le faomhadh 
ag an gCoiste Um Beartais Straitéiseacha 
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b. Coiste Um Beartais Straitéiseacha 
c. Comhaltaí Chomhairle Cathrach & 

Contae ag glacadh leis an bPlean. 
d. Foilsiú an Phlean deiridh um Bainistiú 

Bruscair  

• Comhaltaí Chomhairle Cathrach & Contae 
Phort Láirge ag glacadh leis an bPlean. 

• Foilsiú an Phlean deiridh ina iomláine.  
 
 

 
Léaráid 3: Próiseas ullmhúcháin agus glacachta an Phlean Um Bainistiú Bruscair.  

 

 

 

5. Fadhb an Bhruscair a Mheas. 

Is modh nuálaíoch é an Córas Náisiúnta Monatóireachta maidir le Truailliú ó Bhruscar,a 

d’fhorbair An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus Innealtóirí 

Comhairleacha Tóibín, chun údaráis áitiúla a chumasú chun truailliú ó bhruscar a 

bhainistiú ar mhodh córasach, sruchtúrtha. Trí úsáid a bhaint as feidhmchlár Chóras 

Faisnéise Geografaí mapáiltear limistéar feidhme gach aon údáráis áitiúil agus déantar 

suirbhéireacht air ar bhonn bliantúil chun ceantair a bheartú ina ndéanfar Suirbhéanna 

Um Chainníochtú ar Bhruscar. Mar chuid de na hiarrachtaí leanúnacha atá ar bun chun 

bruscar a bhainistiú, déanann Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge cigireacht rialta 

ar ionaid uirbeacha/fóillíochta chun eolas a bhailiú maidir le méid agus saghasanna an 

bhruscair gurb ann dóibh sna ceantair úd. Bíonn amharciniúchadh agus comhaireamh na 

míreanna bruscair i gceist sna suirbhéanna seo.   Baintear úsáid as an bhfaisnéis a 

bhailítear ó Shuirbhéanna Náisiúnta Monatóireachta ar Thruailliú ó Bhruscar, a dhéantar 

idir mí na Márta agus mí na Nollag gach aon bhliain, chun iad a chríochnú. Soláthraíonn na 

staitisticí a bhailítear, faisnéis thábhachtach a chuireann ar chumas an Údaráis Áitiúil 

prófíl a chur le chéile maidir le líon an bhruscair gurb ann dó i limistéir sainithe thar 

thréimhse ama. 

Sa bhliain 2015 d’fhorbair Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge Feidhmchlár i 

gcomhair Gaireas Soghluaiste boise a éascaíonn bailiú sonraí an Chóras Náisiúnta 

Monatóireachta maidir le Truailliú ó Bhruscar agus a sholáthraíonn faisnéis fhíor-ama 

maidir le staitiscí a bailíodh i gcomhair gach limistéir ainmnithe comh maith le míreanna 

breathnaithe an bhruscair iomláin a shainaithint. Tá teacht ar na torthaí a tháinig chun 



 

cinn ar shuíomh idirlín na Comhairle ag an nasc thíos agus baintear úsáid astu chun 

monatóireacht a dhéanamh ar:  

• méid agus a dhéine agus atá truailliú ó bhruscar i limistéar feidhme na Com

• na saghasanna bruscair, na foinsí bruscair is dóchúla agus cad is cúis leis an 

mbruscar;  

• athruithe sna leibhéil bruscair ó áit go háit agus thar thréimhsí ama

• láithreacha shiocracha móra bruscair;agus

• éifeachtúlacht na dtionscan ar thug an 

& bearta um Feasacht agus Forfheidhmiúcháin) comh maith le hiarrachtaí an 

phobail i gcoitinne chun comhshaol saor ó bhruscar a chaomhnú.

Féach agus cuir na hachoimrí iomlána i gcomparáid lena 
chéile ón scáileán seo. 

Léaráid 4: Seatanna den scáileán ó  Watmaps

Is féidir teacht ar an tseirbhís ón nasc seo. Ar mhaith leatsa triail a bhaint as?

Léiríonn na sonraí a bailíodh le 

2015 gurb é bruscar a bhaineann le toitíní is mó a 

sráideanna go seasta mar a léirítear sa ghraf seo a leanas:

cinn ar shuíomh idirlín na Comhairle ag an nasc thíos agus baintear úsáid astu chun 

monatóireacht a dhéanamh ar:   

méid agus a dhéine agus atá truailliú ó bhruscar i limistéar feidhme na Com

na saghasanna bruscair, na foinsí bruscair is dóchúla agus cad is cúis leis an 

athruithe sna leibhéil bruscair ó áit go háit agus thar thréimhsí ama

láithreacha shiocracha móra bruscair;agus 

éifeachtúlacht na dtionscan ar thug an tÚdarás Áitiúil futhu (Oideachas Comhshaoil 

& bearta um Feasacht agus Forfheidhmiúcháin) comh maith le hiarrachtaí an 

phobail i gcoitinne chun comhshaol saor ó bhruscar a chaomhnú.

 
Féach agus cuir na hachoimrí iomlána i gcomparáid lena Cliceáil ar shuíomhanna na suirbhéanna chun féachaint ar 

shonraí agus ar ghrianghraif.

Léaráid 4: Seatanna den scáileán ó  Watmaps 
 

Is féidir teacht ar an tseirbhís ón nasc seo. Ar mhaith leatsa triail a bhaint as?

Léiríonn na sonraí a bailíodh le Gairis Shoghluaiste bhoise thar thréimhsí éagsúla le linn 

2015 gurb é bruscar a bhaineann le toitíní is mó a chuireann le méid an bhruscair ar na 

sráideanna go seasta mar a léirítear sa ghraf seo a leanas: 
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cinn ar shuíomh idirlín na Comhairle ag an nasc thíos agus baintear úsáid astu chun 

méid agus a dhéine agus atá truailliú ó bhruscar i limistéar feidhme na Comhairle;  

na saghasanna bruscair, na foinsí bruscair is dóchúla agus cad is cúis leis an 

athruithe sna leibhéil bruscair ó áit go háit agus thar thréimhsí ama;  

tÚdarás Áitiúil futhu (Oideachas Comhshaoil 

& bearta um Feasacht agus Forfheidhmiúcháin) comh maith le hiarrachtaí an 

phobail i gcoitinne chun comhshaol saor ó bhruscar a chaomhnú. 

 
Cliceáil ar shuíomhanna na suirbhéanna chun féachaint ar 
shonraí agus ar ghrianghraif. 

Is féidir teacht ar an tseirbhís ón nasc seo. Ar mhaith leatsa triail a bhaint as? 

thar thréimhsí éagsúla le linn 

chuireann le méid an bhruscair ar na 
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Léáráid 5: Graf ag léiriú na comparáide idir na saghasanna éagsúla bruscair a aimsítear le 

linn Suirbhéanna Um Chainníochtú ar Bhruscar. 

 

 

6 Mar a phléitear le gearán maidir le Bruscar: 

Soláthraíonn Córas Bainistíochta don Chaidreamh le Custaiméirí de chuid Microsoft atá 
curtha i bhfeidhm, taifead cruinn ar eolas i daobh na saghasanna éagsúla caidreamh idir 
an pobal agus Roinn Comhshaoil na Comhairle.  Tá sé sin tar éis feabhas a chur ar 
fhreagrúlacht agus uirlis tuairiscithe a sholáthar don bhainistiú comhshaoil.  

Taifeadann an Córas Bainistíochta don Chaidreamh le Custaiméirí gearáin agus sonraí i 

dtaobh gach beart ar glacadh leis, chun ábhar an ghearáin a réiteach.  A luaithe agus a 

logáiltear gearán maidir le bruscar sanntar ar an gCigire cuí Comhshaoil é, de réir an 

tsuímh a luadh sa ghearán.  Déantar imscrúdú ar an ngníomhaiocht/eachtra ansin chun 

fianaise a bhailiú as a n-eascródh fineáil nó ionchúiseamh má chruthaítear gur tharla aon 

ní mídhleathach.Tuairiscíonn an Cigire Comhshaoilar animscrúdú agus muna mbíonn ar a 

chumas réiteach iomlán a chur i bhfeidhm, iarrann sé cabhair ó dhaoine eile sa 

Chomhairle chun an glantachán nó an bhaint gur gá a dhéanamh a chur i gcrích, de réir 

mar a oireann.  

Tugtar cuireadh do bhaill den phobal dul i deagmháil le Roinn Comhshaoil na Comhairle 

má chíonn siad aon ghníomhaíochtaí mídhleathacha nó amhrasacha dhiúscairt 

dramhaíola: cabhraíonn an cur chuige comhoibríoch seo go mór leis an údarás áitiúil chun 

tionchar bruscair agus diúscairt mhídhleathach dramhaíola a íoslaghdú sa chathair agus sa 

chontae agus chun ár gcomhshaol a chosaint. 



 

 

 

Léaráid 6: Léiríonn an léaráid seo a leanas an próiseas a leantar i gcás gach gearáin 

le bruscar: 

 

Nós Imeachta maidir le Gearán i dtaobh Bruscair

Gearán faighte ag Foireann Chúram Custaiméirí na Comhairle trí 

ghlaoch gutháin, litir, ríomhphost nó na meáin shóisialta.

Iontráiltear na sonraí ar an gCóras Bainistíochta don 

Custaiméirí de chuid Microsoft-Bunachar sonraí 

don Chaidreamh le Custaiméirí de chuid 

Cuirtear an gearán ar aghaidh chuig an Teicneoir Comhshaoil i 

gcomhair meastóireachta.

 Sanntar an cás don Chigire cuí Comhshaoil.

Déantar imscrúdú/Baintear an Dramhaíl/Nuashonraítear an 

Córas Bainistíochta don Chaidreamh le Custaiméirí

Bailítear Fianaise– Eisítear fíneáil ar an láthair agus/nó 

Tionscnaítear Fógra nó Imeachtaí dlí.

Ullmhaítear Ordú an Phríomhfheidhmeannaigh chun imeachtaí 

dlí a thionscain as neamhchomhlíonadh Fógraí a eisíodh.  

Tionscnaítear Imeachtaí Dlí.

Léaráid 6: Léiríonn an léaráid seo a leanas an próiseas a leantar i gcás gach gearáin 

Nós Imeachta maidir le Gearán i dtaobh Bruscair 

Gearán faighte ag Foireann Chúram Custaiméirí na Comhairle trí 

ghlaoch gutháin, litir, ríomhphost nó na meáin shóisialta. 

 

Córas Bainistíochta don Chaidreamh le 

Bunachar sonraí Chóras Bainistíochta 

don Chaidreamh le Custaiméirí de chuid na Comhairle  

 

Cuirtear an gearán ar aghaidh chuig an Teicneoir Comhshaoil i 

gcomhair meastóireachta. 

 

Sanntar an cás don Chigire cuí Comhshaoil. 

 

 

Déantar imscrúdú/Baintear an Dramhaíl/Nuashonraítear an 

Córas Bainistíochta don Chaidreamh le Custaiméirí 

 

Eisítear fíneáil ar an láthair agus/nó 

Tionscnaítear Fógra nó Imeachtaí dlí. 

 

Ullmhaítear Ordú an Phríomhfheidhmeannaigh chun imeachtaí 

dlí a thionscain as neamhchomhlíonadh Fógraí a eisíodh.   

 

Tionscnaítear Imeachtaí Dlí. 
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Léaráid 6: Léiríonn an léaráid seo a leanas an próiseas a leantar i gcás gach gearáin maidir 



 

PÍONÓIS/ COSTAIS DLÍ.

UASFÍNEÁIL as ciontú achomair = 

 

Léiríonn an graf seo a leanas (Léaráid 7.) miondealú ar an 1012 cás a taifeadadh ar an gCóras 

Bainistíochta don Chaidreamh le Custaiméirí a bhain le Bruscar/Diúscairt Mhídhleathach (<20 

Mála) a fuarthas sa bhliain 2015.  Tá 989 cás díobhsan imscrúdaithe agus réitithe/dúnta, uimhir a 

léiríonn 98% den líon iomlán a fuarthas de Bhruscar/ Dhiúscairt Mhídhleathach (<20 Mála).

Léaráid 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Athbhreithniú ar Iar-Phleananna Um Bainistiú Bruscair

 

 

 

Is cuid riachtanach den ullmhúchán don phlean nua seo um bainistiú bruscair ná 

athbhreithniú a dhéanamh ar na pleananna a bhíodh i bhfeidhm ag na hiar

agus go gcuirfear an plean nua ina n

na hiarrachtaí atá déanta ag an dá iar

saolré iar-phleananna a shainaithint agus a n

 

• Le linn saolré na n-iar-

an-iarracht isteach i bhfeasacht comhshaoil agus san oideachas, go háirithe sna 

réimsí a bhaineann le bruscar/laghdú bruscair & bainistiú bruscair.   Chuige sin 

 

PÍONÓIS/ COSTAIS DLÍ. 

UASFÍNEÁIL as ciontú achomair = €3,000 

 

(Léaráid 7.) miondealú ar an 1012 cás a taifeadadh ar an gCóras 

Bainistíochta don Chaidreamh le Custaiméirí a bhain le Bruscar/Diúscairt Mhídhleathach (<20 

Mála) a fuarthas sa bhliain 2015.  Tá 989 cás díobhsan imscrúdaithe agus réitithe/dúnta, uimhir a 

iríonn 98% den líon iomlán a fuarthas de Bhruscar/ Dhiúscairt Mhídhleathach (<20 Mála).

Phleananna Um Bainistiú Bruscair 

Is cuid riachtanach den ullmhúchán don phlean nua seo um bainistiú bruscair ná 

athbhreithniú a dhéanamh ar na pleananna a bhíodh i bhfeidhm ag na hiar

agus go gcuirfear an plean nua ina n-ionad anois.  Is é cuspóir an athbhreithnithe seo n

na hiarrachtaí atá déanta ag an dá iar-údarás áitiúil chun dul i ngleic le bruscar le linn 

phleananna a shainaithint agus a n-éifeachtúlacht a mheas.  

-phleananna um bainistiú bruscair chuir an Chomhairle 

teach i bhfeasacht comhshaoil agus san oideachas, go háirithe sna 

réimsí a bhaineann le bruscar/laghdú bruscair & bainistiú bruscair.   Chuige sin 
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(Léaráid 7.) miondealú ar an 1012 cás a taifeadadh ar an gCóras 

Bainistíochta don Chaidreamh le Custaiméirí a bhain le Bruscar/Diúscairt Mhídhleathach (<20 

Mála) a fuarthas sa bhliain 2015.  Tá 989 cás díobhsan imscrúdaithe agus réitithe/dúnta, uimhir a 

iríonn 98% den líon iomlán a fuarthas de Bhruscar/ Dhiúscairt Mhídhleathach (<20 Mála).

Is cuid riachtanach den ullmhúchán don phlean nua seo um bainistiú bruscair ná 

athbhreithniú a dhéanamh ar na pleananna a bhíodh i bhfeidhm ag na hiar-údarais áitiúla 

ionad anois.  Is é cuspóir an athbhreithnithe seo ná 

údarás áitiúil chun dul i ngleic le bruscar le linn 

phleananna um bainistiú bruscair chuir an Chomhairle 

teach i bhfeasacht comhshaoil agus san oideachas, go háirithe sna 

réimsí a bhaineann le bruscar/laghdú bruscair & bainistiú bruscair.   Chuige sin 
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infheistíodh go leor acmhainní i ndea-chaidrimh a chothú le scoileanna, grúpai 

pobail, cumainn áitritheoirí, grúpaí na mbailte slachtmhara, earnáil an ghnó agus 

an pobal i gcoitinne a gheobhadh oibriú leis an gComhairle chun spriocanna an 

Phlean Um Bainistiú Bruscair a bhaint amach.  Deineadh gach iarracht an 

Chomhairle a chur chun cinn sa phobal mar lárfhoinse eolais ar an gcomhshaol 

agus mar acmhainn chun cúnamh a eagrú agus a sheachadadh do na grúpaí 

thuasluaite. 

 

• De bharr na n-acmhainní a infheistíodh i nuatheicneolaiocht tá curtha ar chumas ár 

gCigirí Comhshaoil bruscar a iniúchadh agus sonraí níos cruinne a bhailiú maidir le 

bruscar comh maith le reachtaíocht maidir le truailliú o bhruscar a chur i bhfeidhm. 

Is ionann an cás maidir le bogearra ríomhaireachta nua a éascaíonn úsáid níos 

cruinne acmhainní ghlantachán sráide sna cathracha agus sna bailte.  

 

• Ba chéim ollmhór í chun méid fhadhb an bhruscair a mheas, forbairt na  hAipe i 

gcomhair gaireas soghluaiste, a éascaíonn bailiú faisnéise maidir le bruscar agus 

drámhaíl. 

 

• Is fadhb sheasta í dumpáil dhramhaíl tí inár gcathair agus inár gcontae.  Beidh gá le 

breis acmhainní spriocdhírithe agus comhoibriú breise le pobail áitiúla agus leis an 

bpobal i gcoitinne, chun ciontóirí bruscair a aimsiú agus a ionchúiseamh.  

 

• Tá tacaíocht mhaith tugtha do na saoráidí diúscartha dramhaíola a chuireann an 

Chomhairle ar fáil agus leanfar le tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt agus 

d’fhairsingiú na saoráidí úd. 

 

 

8. Fadhbanna atá ina nÁbhar imní i gcónaí 

 

• Bruscar Cois Bóthair 

Leanann fadhb an bhruscair cois bóthair mar mhórábhar imní don Chomhairle.  Baineann 

na mórchostais ghlantacháin mar aon le costais a bhaineann le riachtanais sláinte 
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&sábháileachta agus oibrithe ag obair ar bhóithre gnóthacha go mór ó thiachóg na 

Comhairle. Is cosúil gurb é an bruscar ó phacáistíocht príomhshaghas an bhruscair a 

aimsítear cois bóthair, go háirithe laistigh de gha 5 ciliméadar lasmuigh de bhailte is de 

shráidbhailte.  Beidh gá le faireachas breise ar an ngréasán bóithre agus faireachas 

ceamara a chur i bhfeidhm nuair is cuí, chun an saghas truailliú seo ó bhruscar a 

dhíspreagadh.   

Tá Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge i dteannta le Comhairlí eile ón Oirdheisceart 

tar éis a gcuid acmhainní a chur le chéile chun feachtas feasachta frithbhruscair a chur 

chun cinn, a seoladh i Mí na Bealtaine 2015.  Díreoidh an feachtas ar bhruscar cois bóthair, 

go háirithe bruscar a chaitear ó fheithiclí.  Fógrófar an feachtas ar an raidió, sna meáin 

chlóite agus ar na meáin shóisialta.  

 

• Dumpáil Mhídhleathach (Dumpáil i bhForaoiseacha san Áireamh) 

Is ionanndumpáil mhídhleathach agus dramhaíl (dramhaíl ghuaiseach san áireamh) a 

chaitheamh go mídhleathach ar talamh phoiblí nó phríobháideach.  Bíonn méid agus 

saghasanna éagsúla bruscair fágtha idir aon mhála dubh de dhramhaíl tí agus lóid trucaile.  

Is gnách go bhfágtar méid mór dramhaíle in áiteanna iargúlta tuaithe nó i 

bhforaoiseacha.Is amhlaidh leis gurb iadsan na háiteanna is mó scéimhe agus is radharcaí 

agus gur orthusan is minice a thugtar cuairt.Cuirtear isteach ar áiteanna ina dtarlaíonn 

dumpáil mhídhleathach go minic ar bhonn amhairc agus comhshaoil.  Is é ceann de na 

fadhbanna is mó a bhaineann le dumpáil mhídhleathach/diúscairt mhídhleathach ná go 

dtugann sealbhóiri tí agus lucht gnó a gcuid dramhaíle go bailitheoirí neamhúdaraithe 

bruscair a ghabhann ó dhoras go doras. Leanfaidh Comhairle Cathrach & Contae Phort 

Láirge ag fiosrú eachtraí ina dtarlaíonn dumpáil mhídhleathach agus ionchúiseofar iadsan 

atá freagrach aisti.  

 

• Salú ag Madraí 

Is é salú ó mhadraí an t-ábhar gearáin is mó ag an bpobal le tamall anuas agus é luaite mar 

an saghas bruscair is measa leo.  Tá úinéiri madraí freagrach as glanadh suas i ndiaidh a 

gcuid peataí in áiteanna poiblí ach is baolach go mbíonn cuid den phobal faillíoch i dtaobh 

na freagrachta sin.  Tá sé riachtanach go mbeimid ag déanamh sáriarrachta i gcónaí méid 
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an tsalaithe ó mhadraí a laghdú ar na sráideanna is sna páirceanna toisc go bhfuil 

drochéifeacht aige ar an gcomhshaol agus go bhfaigheadh sé cur isteach ar shláinte an 

phobail i gcoitinne.  

De réir an Achta Um Thruailliú ó Bhruscar 1997-2003 tá sé de dhualgas ar úinéirí madraí 

glanadh suas i ndiadh dá bpeataí salú in áit phoiblí,  msh; ar bhóithre poiblí, ar chosáin, ar 

thránna agus i bpáirceana.  Tá Fodhlíthe Um Smachtú Madraí 2015 tógtha isteach ag 

Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge a chuireann le leibhéal na freagrachta a 

ghabhann le húinéireacht mhadraí. Tá Plean Gníomhaiochta Frithshalú ó Mhadraí curtha 

sa tsiúl a aibhsíonn drochéifeacht an tsalaithe ó mhadraí agus a chuireann tionscnaimh um 

úinéireacht fhreagrach mhadraí chun cinn.  Tágeallta ag an gComhairle comh maith go 

soláthróidh sí boscaí bruscair ag ionaid a mbíonn an-tóir orthu chun madraí a shiúl, chun 

cabhrú le húinéirí madraí a gcuid dualgas a chomhlíonadh. 

Leanfaidh an Chomhairle uirthi ag cur úinéireacht fhreagrach mhadraí chun cinn agus 

soláthróidh sí ionaid diúscartha do shalú madraí ag saoráidí cuí fóntas.  

 

• Bruscar Sráide 

Thug torthaí an tSuirbhé Naisiúnta um Chainníochtú Bruscair 2014 gurb é an bruscar a 

eascraíonn ó thoitíní ceann de na cúiseanna is mó bruscair ar shráideanna is ar chosáin.  

Ina theannta sin cothaíonn Bruscar ó Ghuma Coganta go leor den Bhruscar Sráide.  

Cuireann an guma coganta dúshlán breise roimh an gComhairle maidir leis na slite is fearr 

chun guma a chaitear, a bhaint de dhromchlaí cosáin.  Is fadhb leanúnach é an bruscar a 

eascraíonn ó phacástú ó ionaid mhearbhia agus is dúshlán seasta é sin do chriúnna 

ghlantachán bruscair de chuid na Comhairle. 

 

• Comharthaíocht Neamúdaraithe 

Tá an méadu ar an gcomharthaíocht atá á crochadh ar an ngréasán bóithre ag gnólachtaí, 

eagraithe imeachtaí, grúpaí pobail & rl gan ceadúnas cuí, ag baint de thaitneamhacht ár 

gcontae agus i gcásanna áirithe is guais d’úsáideoirí bóitre iad.  Bainfidh Cigirí Comhshaoil 

comharthaí neamhdhleathacha gan dul i gcomhairle leosan a chrochann iad.  Cabhróidh 

forbairt agus cur i bhfeidhm Polasaí Um Chomharthaíocht Shealadach le linn saolré an 

phlean, le taitneamhacht a chothú sa chontae.  
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• Socruithe maidir le Dramhaíl Tí 

Tá sé ríshoiléir ó shonraí staitistiúla ar dhramhaíl náisiúnta go bhfuil méid áirithe 

teaghlach nach bhfuil aon socrú cuí déanta acu le bailitheoirí bruscair údaraithe agus nach 

bhfuil aon socrú déanta acu chun a ndramhaíl féin a thógáil go dtí ionad fóntas poiblí.  

Ceaptar go bhfaigheadh sé a bheith amhlaidh go bhfuil na teaghlaigh agus na gnólachtaí 

seo ag tabhairt a gcuid dramhaíola do bhailitheoirí neamúdaraithe a ghabhann ó dhoras 

go doras.  Ceaptar gurb iad na bailitheoiri neamhúdaraithe úd a bhíonn ciontach as 

diúscairt neamhdhleathach dramhaíola i bhforaoiseacha, ar thaobh sléibhte agus in 

áiteanna ardscéimhe eile i gContae Phort Láirge.  Bainfidh an Chomhairle úsáid as na 

hacmhainní ar fad atá aici chun an comhshaol a chosaint ó na hoibritheoirí 

neamhscrupallacha úd agus iniúchóidh sí cás gach aon teaghlaigh nach bhfuil socruithe cuí 

déanta acu maidir le diúscairt dramhaíola. 

 

9. Cuspóirí an Phlean Um Bainistiú Bruscair 2017-2020 

 

 

Tá cur i bhfeidhm an Phlean Um Bainistiú Bruscair seo mar bhonn agus thaca ag bunluach 

Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, mar atá sonraithe ina “Ráiteas Misin” tógtha 

óna Plean Corparáideach i.e.  

 

 “Is é an misean atá againn ná Port Láirge a chruthú mar an áit is fearr dá pobal agus 

dóibhsean gur mian leo maireachtáil, oibriú, infheistiú anseo nó cuairt a thabhairt air. “  

 

Is é atá san áireamh le Príomhchuspóiri na Comhairle tríd an bPlean Um Bainistiú Bruscair 

seo, cé nach bhfuil siad teoranta dóibhsean amháin, ná: 

 

Cuspóirí 

1 Bruscar a dhíothú ó Chontae Phort Láirge trí reachtaíocht bhruscair agus dramhaíola a 
chur i bhfeidhm go hifeachtach. 

• Agus é curtha i gcrích go héifeachtach, éireoidh leis an bPlean Um Bainistiú 
Bruscair seo, a leagann amach líon áirithe straitéisí, cuspóirí agus beart chun 
bruscar a dhíothú ón gContae, bruscar a dhíothú ó Chontae Phort Láirge. 
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2 Clár Glantacháin a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm sa chathair, i mbailte agus i 
sráidbhailte an Chontae. 

• Leanfaidh an Chomhairle uirthi ag soláthar acmhainní ina tiachóga bliantúla 
chun an riachtanas go soláthróidh sí seirbhísí éifeachtacha scuabadh 
sráideanna a chomhlíonadh.  Nuair a bhíonn na hacmhainní ar fáil tabharfar 
faoi phiocadh bruscair de bhóithre a bhfuil mórán bruscair orthu.  

• Léirítear an sceideal reatha do ghlantachán sráideanna agus do phiocadh 
bruscair i gCathair Phort Láirge, i nDún Garbhán agus ar an Trá Mhór.   

3 Bainistiú Bruscair, glanadh sráideanna agus córas chun bruscar a chosc de chuid  
Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge a fheabhsú, trí dhíriú ar na siocracha 
móra bruscair agus acmhainní cuí a chur chuig na ceantair úd.  

• Bainfidh an Chomhairle úsáid fhairsing as teicneolaíocht an fhaireachais chun 
cionta a bhrath i siocracha móra bruscair agus ag ionaid fág anseo.  Díreofar ar 
dhumpáil aitheanta agus siocracha móra bruscair le deimhin a dhéanamh de 
go bhfuil na ceantair seo saor ó bhruscar agus ó dhramhaíl. Leanfar ag 
crochadh comharthaíocht ‘Cosc ar Dhumpáil’ ag na hionaid sin chun daoine a 
gheobhadh a bheith ina gciontóirí a chur ar an eolas maidir leis na pionóis a 
ghabhann le sárú na nAchtanna Um Bainistiú Bruscair.  

4 Cláir oideachasúla agus feasachta agus tionscnaimh frithbhruscair a chur i bhfeidhm i 
gcomhpháirt le scoileanna, pobail agus an earnáil ghnó.    

• Déanfar forbairt ar fhéilire iomlán imeachtaí ina léireofar gach deis le 
rannpháirtíocht ghníomhach a chur chun cinn le scoileanna, le pobail aitiúla 
agus leis an earnáil phoiblí le cur chuige bunaithe ar chomhpháirtíocht ina 
n-úsáidfear oideachas comhshaoil agus feasacht mar an gcéad chéim chun 
fadhb an bhruscair a réiteach.  

5 Clár cuimsitheach feidhmithe agus monatóireacht ar bhruscar a sheachadadh le 
deimhin a dhéanamh de go gcuirfear smachtbhannaí i bhfeidhm orthusan a dteipeann 
orthu diúscairt chuí a dhéanamh ar bhruscar agus ar dhramhaíl. 

• Leanfar leis an nós, monatóireacht a dhéanamh ar bhruscar ó cheann ceann 
na bliana agus cabhrófar agus spreagfar an pobal chun cionta bruscair agus 
dumpáil mhídhleathach a thuairisciú. Déanfar imscrúdú ar gach gearán agus 
nuair a bhraitear go bhfuil cionta tar éis titim amach, cuirfear beart cuí i 
bhfeidhm dá réir.  

6 A bheith ar an gComhairle is fearr maidir le cur chun cinn ár gceantair uirbeacha agus 
ár gcontae ina n-iomláine mar áiteanna atá saor ó bhruscar de réir mar a dhéanann 
Sraith Ghnó na hÉireann in aghaidh Bruscair agus Comórtas na mBailte Slachtmhara.  

• Díriú ar thorthaí agus ar mholtaí Shraith Ghnó na hÉireann in aghaidh Bruscair 
agus Chomórtas na mBailte Slachtmhara agus iad a úsáid mar tháscairí ar na 
tascanna is cóir a chur san áireamh le críochnú i gcláir oibre a chuirfear chun 
cinn sa todhchaí.  
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10.  Freagracht i dtaobh na gCuspóiri úd a chomhlíonadh: 

 

Tá freagracht ar an gComhairle maidir le Glantachán, (bailiú agus diúscairt bhruscair), 

Reachtaíocht maidir le smacht ar chúrsaí bruscair a chur i bhfeidhm agus tríd a clár ar 

Oideachas Comhshaoil & Feasacht tá freagracht uirthi feasacht a chur chun cinn maidir leis 

an truailliú a chothaíonn bruscar agus rannpháirtíocht an phobail a spreagadh chun 

iarmhairtí bruscair a chosc agus a shárú.  Leanfaidh an Chomhairle uirthi ag infheistiú 

acmhainní suntasacha airgeadais chun dul i ngleic le fadhb an bhruscair.  

 

Léirionn an tábla seo a leanas (Léaráid 8) an ceangaltas airgeadais atá ag Comhairle 

Cathrach & Contae Phort Láirge chun seirbhísí ghlantachán sráideanna, cur i bhfeidhm 

reachtaíochta maidir le bruscar/dramhaíl, oideachas comhshaoil agus feasacht le linn 

2015, le deimhin a dhéanamh de go gcloítear leis na caighdeáin is airde glaineachta i 

gCathair agus i gContae Phort Láirge.  

Sa bhliain 2015 caitheadh €3,251,851 ar bhearta a bhain le bruscar a chosc agus a 

smachtú.  Tá sonraí an chaiteachais sin léirithe sa tabla seo a leanas: 

Caiteachas ar Bhruscar a Chosc & a Smachtú in 2015 Méid an Chaiteachais 

Glantachán Sráideanna/Bóithre €2,895,659 

Cigireachtaí Comhshaoil & Costais a bhaineann leo   €246,359 

Oideachas Comhshaoil & Tionscnaimh Um Fheasacht Phobail    €109,833 

Iomlán: €3,251,851 

Léaráid 8: 
 

Glantachán & Soláthar Saoráidí: 

 

I gCathair Phort Láirge tá foireann thiomanta ar a bhfuil 43 ball foirne a oibríonn faoi 

mhaoirseacht innealtóir feidhmiúcháin agus na cúramaí a bhaineann le glantachán 

sráideanna, piocadh bruscair agus obair ghinearálta chothabhála sa ríocht phoiblí laistigh 

de limistéir Chathair Phort Láirge, uirthi.  Sa tslí chéanna ar an Trá Mhór bíonn glantachán 

sráideanna agus piocadh bruscair mar chuid de thascanna an 12 ball foirne ina sceidil 

oibre, fad is a thugann 15 ball foirne faoi obair ghlantacháin agus faoi dhualgais a 

bhaineann le bruscar a smachtú don bhaile i nDún Garbhán. 
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Is iad na saincheisteanna seo a leanas a bhaineann le bruscar atá mar chuid de 

thosaíochtaí iomlána na bhfoirne ar fad 

 

• Glantachán Sráideanna–  

o Cathair Phort Láirge –tugtar tús áite maidir lena mhinice is a scuabtar 

sráideanna do cheantair i gcroílár na Cathrach agus do na príomhshlite 

isteach go dtí lár na Cathrach. Imlíneann léarscáil Bhealaí Scuabadh 

Meicniúil Shráideanna na Cathrach atá ceangailte leis seo, na bealaí agus a 

mhinice a ndéantar an dá shaghas scuabadh meicniúil sráide.  

 

o Baile na Trá Móire –tugtar tús áite maidir lena mhinice is a scuabtar 

sráideanna ar an Trá Mhór de réir riachtanas séasúrach agus imlíneann 

léarscáil Bhealaí Scuabadh Meicniúil Shráideanna na Trá Móire, atá 

ceangailte leis seo, an sceideal agus na bealaí agus a mhinice a ndéantar an 

dá shaghas scuabadh meicniúil sráide.  

 

o Dún Garbhán- Tá Dún Garbhán roinnte i saincheantair scuabtha le croílár an 

bhaile (An Bealach Dearg ar an léarscáil atá léirithe san Aguisín) le scuabadh 

gach aon mhaidin, deireadh seachtainí san áireamh agus na saincheantair 

eile le scuabadh uair amháin in aghaidh na seachtaine.  Imlíneann an 

léarscáil leis, na bealaí molta agus an uainchlár seachtainiúil.  Agus sinn ag 

dreim le caighdeáin chomónta a bhunú, tá sé molta go dtógfar isteach 

meicniúchán nua, le húsáid séidire agus mionscuabaire meicniúil san 

áireamh chun caighdeán an scuabtha go háirithe ar chosáin agus ar limistéir 

coisithe a fheabhsú. 

 

o I mbailte eile, sráidbhailte agus ceantair tuaithe; 

Seachadaíonn Foireann Cheantair na mBóithre, Seirbhísí Ghlantachán 

Sráideanna agus Seirbhísí Comhshaoil eile ar fud na mbailte beaga, 

sráidbhailte agus na gceantar tuaithe ar fud an chontae agus cistítear iad 

mar chuid den Bhuiséad Um Chotabháil agus Um Chaomhnú Bóithre.Tá na 

seirbhísí agus na hionaid imlínithe thíos – 
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• Piocadh Bruscair 

• Boscaí Bruscair Sráideanna a fholmhú ar bhonn seachtainiúil le linn 

mhíonna an tsamhraidh 

• Scuabadh meicniúil sráideanna i mbailte agus i sráidbhailte áirithe 

• Tacaíocht do Choistí na mBailte  

• Tacaíocht do Ghlantacháin Cheantair 

 

• Piocadh Bruscair –tabhairt faoi phiocadh bruscair de láimh de na sráideanna is de 

na bóithre ar an tslí isteach go dtí an Chathair ar bhonn gnáthaimh i gCathair Phort 

Láirge, ar an Trá Mhór agus i nDún Garbhán. Léiríonn Léarscáileanna na mBealaí 

Um Piocadh Bruscair do na suíomhanna sin na bealaí molta agus na sceidil. 

Cuirtear sceideal don phiocadh bruscair i bhfeidhm ar bhonn laethúil le linn séasúr 

an tsamhraidh (Meitheamh-Lúnasa) ar na tránna seo a leanas: 

Trá Mhór, Dún Mór, Baile na Coille, Cluain Fhia, Bun Machan, Aird Mhór 

 

• Cothabháil Bhoscaí Bruscair– Á seiceáil agus á bhfolmhú 

o Cathair Phort Láirge (90 bosca bruscair san iomlán)–tá se i gceist go mbeadh 

na boscaí bruscair ar fad i gcroílár an cheantair á seiceáil agus á bhfolmhú 

trí huaire in aghaidh an lae.  Seiceáiltear agus folmhaítear gach bosca 

bruscair eile lasmuigh de chroí lár na Cathrach, ar bhonn laethúil 

 

o Trá Mhór –tá sé i gceist go mbeadh na boscaí bruscair ar fad á seiceáil is á 

bhfolmhú trí lá sa tseachtain agus ar bhonn laethúil le linn mhíonna an 

tsamhraidh.  Ina theannta sin cuirtear boscaí bruscair nios mó, 1100 lítear, i 

gceantair Shráid na Trá agus ceantar na Promanáide le linn mhíonna an 

tsamhraidh chun freastal ar an úsáid bhreise a thionscnaíonn cuairteoirí 

chun na háite.  

 

o Dún Garbhán–tá sé i gceist go mbeadh na boscaí bruscair i lár an bhaile á 

seiceáil is á bhfolmhú ar bhonn laethúil (Luan-Domhnach). Tá na boscaí 

bruscair eile ar fad sa Bhaile lasmuigh den chroílár le seiceáil ar bhonn 
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laethúil agus le folmhú de réir mar is gá.  Ag eascairt ó thorthaí suirbhé ar 

tugadh faoi in 2015, ar an 50 bosca bruscair ar an tsráid, moltar go gcuirfear 

clár athsholáthar agus suiteáil bhoscaí bruscair i bhfeidhm ar bhonn 

céimnithe le linn 2016/2017.  

 

o Díreofar aird faoi leith ar bhruscar a chothaíonn daoine a bhaineann úsáid 

as an ngréasán iompair phoiblí agus is í aidhm an údaráis áitiúil bosca 

bruscair a sholáthar ag gach aon scáthlán bus ar fud na cathrach agus an 

chontae. 

 

 

• Dumpáil/Diúscairt Mhídhleathach / –Tá sé i gceist go seiceálfar siocracha móra 

bruscair go rialta ar fud an chontae agus go dtabharfaidh na foirne faoi dhumpáil 

mhídhleathach agus láithreáin diúscairte mídhleathaí a ghlanadh suas de réir mar 

is gá.  Cuirfidh úsáid na Teicneolaíochta Soghluaiste um Ghabháil Imeachta ar 

chumas na gCigirí Comhshaoil sonraí a ghabháil maidir le teagmhais bhruscair a 

gheofaí a úsáid chun daoine atá freagrach as na cionta a ionchúiseamh. 

Bainfear úsáid as TCU (Teilifís Chiorcaid Iata) ag ionaid ina mbíonn fadhbanna 

athfhillteacha le bruscar (agus gheofaí í a úsáid nuair is cuí chun faisnéis a 

chnuasach).  Gheobhadh suiomhanna mar Ionaid Fág Seo, 

foraoiseacha/suíomhanna ceilte agus suíomhanna uirbeacha / tuaithe cois bóthair, 

a bheith san áireamh.  

 

• Salú ag Madraí–Leanfaidh an Chomhairle uirthi ag spreagadh úinéireacht 

fhreagrach mhadraí agus cuirfidh sí dóthain láithreán diúscartha do dhramháil 

mhadraí ar fáil, go háirithe ag saoráidí conláiste. Cuirfidh an Chomhairle forálacha 

na nAchtanna Um Thruailliú ó Bhruscar 1997-2003 i bhfeidhm a chuireann iachall 

ar úinéirí glanadh suas i ndiadh dá gcuid peataí salú in áiteanna poiblí cosúil le 

bóithre poiblí, cosáin, páirceanna agus tránna. Tá Fodhlíthe Um Madraí a Smachtú 

2015, a mhéadaionn leibhéal na freagrachta ar úinéirí madraí, tógtha isteach ag 

Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge. Ina theannta sin tá Plean 

Gníomhaíochta Frithshalú ag Madraí forbartha agus cuirfear i gcrích é le linn saolré 
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an Phlean seo. Déanann an Plean Gniomhaíochta Frithshalú ag Madraí soláthar 

chun poiblíocht fhairsing maidir leis na fadhbanna a bhaineann le salú ag madraí a 

chur chun cinn agus cabhróidh sé le húinéirí madraí a ndualgais chomhshaoil a 

chomhlionadh.   

 

 

 

 

 

 

Na Príomhúdaráis Réigiúnacha Forfheidhmiúcháin Dramhaiola  

Tá na Príomhúdaráis Réigiúnacha Forfheidhmiúcháin Dramhaíola freagrach as cur i 

bhfeidhm bearta a bhaineann le dramhaíl laistigh de réigiúin, tosaíochtaí agus 

comhchuspóirí a leagan amach i gcomhair chur i bhfeidhm reachtaíocht dramhaíola, ag 

cinntiú cur i bhfeidhm leanúnach reachtaíocht dramhaíola ó cheann ceann na dtrí réigiún 

um pleanáil bhainistiú bruscair gurb ann dóibh cheana, dá réir, fad is a fhágtar pearsanra 

an údaráis áitiúil mar an gcéad fhreagróir ar an láthair, chun plé le sárú ar leith ar 

reachtaíocht dramhaíola.    

 

 

 

Comhoibriú leis An Garda Síochána. 
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Leanfaidh an Chomhairle uirthi ag obair leis An Garda Síochána chun dul i ngleic le 

hiompar frithshóisialta, dumpáil dramhaíola agus bruscair. Tá tionscnamh á chur chun 

cinn leis An Garda Síochana i láthair na huaire chun comharthaíocht (mar atá léirithe in 

Léaráid 9.) a chrochadh i suíomhanna ardscéimhe in Iarthar Phort Láirge ag cur comhairle 

ar an bpobal a bheith airdeallach maidir le slándáil agus bruscar/dramhaíl.  Má éiríonn leis 

an tionscamh seo, cuirfear i bhfeidhm é sna suíomhanna ardscéimhe ar fad i gContae 

Phort Láirge.   

 

 

Léaráid 9:  

 

 

 

Ionaid Fág Seo 

Soláthraíonn Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge 61 Ionad Fág Seo ar fud na 

Cathrach agus an Chontae.  Tá gloine (idir ghloine dhonn, ghlas agus ghléineach), teicstílí 

agus cannaí alúmanaim in ionaid áirithe san áireamh i measc na n-ábhar gur féidir iad a 

fhágáil ag na hionaid úd.  

Tá liosta de na hIonaid Fág Seo reatha comh maith le sonraí i dtaobh tonnáiste na gloine 

agus na dteicstílí a bailíodh ag na hionaid sin le linn 2015 ar fáil in Aguisín Uimhir 5 & 6. 
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Ionaid Fóntas Poiblí 

Tá Ionaid Fóntas Poiblí curtha ar fáil ag Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge i gCill 

Bharra, Port Láirge agus i mBaile na Muc, Dún Garbhán i gcomhair shealbhóirí tí Chathair 

& Chontae Phort Láirge chun go mbeidh siad inniúil a gcuid dramhaíola a athchúrsáil.  

Glacann an dá Ionad Fóntas Poiblí le raon fairsing d’ábhar tí atá oiriúnach i gcomhair 

athchúrsála.  Is féidir na nithe atá thíosliostaithe a dhiúscairt saor in aisce má thógtar go 

dtí ceann de na hionaid iad : 

• Gloine-Gloine Ghlas, Dhonn, Ghléineach 

• Cannaí 

• Teicstílí 

• Cadhnraí 

• Dramh-ola Chócaireachta    

• Dramh-earraí leictreonacha agus leictreacha  

• Crainn Nollag 

• Soilsiú fluaraiseach 

Bailiú Dhramháil Théagartha 

Is féidir le háitritheoirí Chathair Phort Láirge gur gá dóibh dramhaíl théagartha tí agus/nó 

earraí bána a dhiúscairt, an Chomhairle a íoc chun iad a bhailiú uathu.  Níl an tseirbhís seo 

ar fáil ach i gCathair Phort Láirge amháin. 

 

Oideachas / Feasacht: 

Aithníonn Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge an ról ríthábhachtach atá ag 

Oideachas Comhshaoil & Feasacht chun feasacht a chothú maidir leis na fadhbanna a 

bhaineann le bruscar agus dearcadh an aosa óig i leith an Chomhshaoil a mhúnlú dá réir.  

Bíonn Oifigeach Oideachais agus Feasachta Comhshaoil agus baill foirne eile de chuid na 

Comhairle i dteagmháil le daoine óga tríd an gcóras oideachais agus tugann siad cuairt ar 

bhunscoileanna agus ar iarbhunscoileanna le linn na bliana. Baintear úsáid as na 

cuairteanna sin chun feasacht na bpáistí maidir le drochiarmhairtí bruscair a 

mhéadú.Cuirtear comhairle ar pháistí maidir le cúrsaí athchúrsála agus feasacht 

ghinearálta chomhshaoil. Spreagtar scoileanna chun páirt a ghlacadh i gClár na Scoileanna 

Glasa agus tacaítear lena gcuid iarrachtaí. Chláraigh 101 bunscoil, iarbhunscoil agus 

réamhscoil chun páirt a ghlacadh i gClár na Scoileanna Glasa sa bhliain 2015. Tugtar 
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Cainteanna ar Bhruscar do dhaltaí na Chéadbhliana in Iarbhunscoileanna agus bíonn tóir 

orthu leis do dhaltaí Bhliain 4. Díríonn na cainteanna seo ar bhruscar a chaitheann na 

daltaí féin ar shráideanna le linn am lóin agus tar éis na scoile.  

 

Seo a leanas na tionscnaimh phobail a eagraíonn an Chomhairle agus a dtugann sí 

tacaíocht dóibh: 

 

An Tascfhórsa Um bhruscar ó Ghuma Coganta- a bunaíodh chun dul i ngleic le fadhb an 

bhruscair ó ghuma coganta ar shlí éifeachtach agus inbhuanaithe, trí fheasacht ar an 

bhfadhb a mhéadú agus trí dhiúscairt fhreagrach ghuma coganta úsáidte a chur chun cinn.  

Le linn saolré an phlean seo leanfaidh Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge uirthi ag 

glacadh páirte i bhfeachtais a eagrófar chun feasacht ar na fadhbanna a bhaineann le 

bruscar ó ghuma coganta a chur chun cinn. 

 

Glantachán Náisiúnta an Earraigh-is tionscnamh é sin a eagraíonn An Taisce go bliantúil i 

mí Aibreáin.  Is é an tionscnamh frithbhruscair is ansa leis an bpobal, is mó aitheanta agus 

is rathúla. Meallann an feachtas gach aon earnáil sa tsochaí chun páirt ghníomhach a 

ghlacadh ann agus freagracht a ghlacadh as bruscar, trí ghlantachán a eagrú ina gceantar 

áitiúil féin. Tugann Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge tacaíocht don fheachtas 

agus cabhraíonn sí le cur chun cinn an imeachta agus cúrsaí fógraíochta ina thaobh.  

Cuireann sí ábhair ghlantacháin ar fáil (lámhainní, málaí bruscair, veisteanna sofheicthe, 

trealamh um piocadh bruscair) agus comhordaíonn sí bailiú agus cóireáil an bhruscair 

bhailithe. Aithníonn an Chomhairle a thábhachtaí agus atá an tionscnamh seo agus 

tabharfar gach tacaíocht dó le linn saolré an phlean seo le gealltanas go leanfaidh an 

tiachóg fána dhéin ar aghaidh chun ár dtiomantas do Ghlantachán Náisiúnta an Earraigh a  

chomhlíonadhwww.nationalspringclean.org .  

 

Comórtai na mBailte Slachtmhara 

Le blianta beaga anuas d’óstáil an Chomhairle sraith Seimineár de chuid Chomórtas na 

mBailte Slachtmhara ag cur comhairle agus ag tabhairt tacaíochta maidir le: 

• Dramhaíl a chosc 

• Tionscnaimh Frithbhruscair 
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• Dramhbhia a chosc 

• Bithéagsúlacht 

• Tionscnaimh Athchúrsála 

 

Ghlac Cathair Phort Láirge agus 16 baile agus sráidbhaile sa Chontae páirt sa chomórtas in 

2015 agus seo a leanas mar a d’éirigh leo 

 

CATAGÓIR A: Baile Mhac Cairbre, Fionn Úir, An Baile Dubh (Uachtarach), 

CATAGÓIR B– Aird Mhór, Bonn Óir An tSráidbhaile-Bonn Airgid, An Baile Nua,  

Ceapach Choinn, Clais Mhór, Tulach an Iarainn 

CATAGÓIR C: Lios Mór- Bonn Óir, Dún Mór, Port Lách, Coill Mhic Thomáisín 

CATAGÓIR E: Trá Mhór- Bonn Cré-umha 

CATAGÓIR F: Dún Garbhán- Bonn Airgid 

CATAGÓIR H: Cathair Phort Láirge- Bonn Airgid 

 

 

 

Scuabadh Sráideanna 

 

Leanfaidh Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge uirthi ag tabhairt urraíochta do 

Scuabadh Sráideanna a chuireann an stáisiún raidió áitiúil WLRFM chun cinn. Mealltar 

pobail áitiúla chun páirt a ghlacadh agus soláthraíonn an Chomhairle málaí, lámhainní, 

scuabanna agus trealamh um piocadh bruscair do na rannpháirtithe agus eagraíonn sí 

bailiúchán agus coireáil an bhruscair bhailithe comh maith. Tugann WLRFM poiblíocht do 

na himeachtaí agus tugann siad tuairisc ar an dul chun cinn a dhéantar. Tá an-rath ar an 

tionscnamh seo mar go léiríonn sé obair áitritheoirí ina gceantair féin agus spreagann sé 

áitritheoirí i gceantair eile chun tabhairt faoi ghlantachán ina n-áit chónaithe féin.  

 

 

 

Plean Réigiún an Deiscirt Um Bainistiú Bruscair 2015-2021 
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Faoi bhrat Phlean Réigiún an Deiscirt Um Bainistiú Bruscair 2015-2021, baineann 

seachadadh bunspriocanna atá leagtha amach maidir le gníomhaiochtaí chun dramhaíl a 

chosc, le téarmaí tagartha na Comhairle.  Bainfear úsáid as Oideachas agus as Feasacht 

chun an pobal a chur ar an eolas gurb é cosc a chur ar dhramhaíl an rogha is éifeachtaí ó 

thaobh bainistiú bruscair chun an comhshaol agus sláinte an duine daonna a chosaint.  

 

 

Forfheidhmiú 

 

Tá ceathrar Cigirí Comhshaoil lánaimseartha fostaithe ag Comhairle Cathrach & Contae 

Phort Láirge.  Oibríonn na Cigirí Comhshaoil seo mar chuid d’fhoireann Forfheidhmithe i 

leith cúrsaí Comhshaoil de chuid na Comhairle ar a bhfuil Innealtóir Feidhmiúcháin agus 

Teicneoir Forfheidhmithe i leith cúrsaí Comhshaoil comh maith.  Tá siad ar fad údaraithe 

chun Fíneálacha Bruscair a eisiúint.  

Léiríonn an chairt seo a leanas an Fhoireann Forfheidhmithe i leith cúrsaí Comhshaoil agus 

struchtúr Fhoireann Riaracháin Roinn an Chomhshaoil, a thugann tacaíocht riaracháin don 

Fhoireann Forfheidhmithe i leith cúrsaí Comhshaoil: 
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Léaráid 10. 
 
Is iad na cionta is coitianta a bpléann an Fhoireann Forfheidhmithe i leith cúrsaí 

Comhshaoil leo, ná bruscar á chaitheamh, dumpáil mhídhleathach, bailiú dramhaíola 

neamhcheadaithe, postaeráil bhradach agus gluaisteáin thréigthe. Is é €150.00 an 

íosfíneáil ar an láthair.  Is é €3000 an uasfíneáil agus gheobhadh sé sin a bheith forchurtha 

sa Chúirt Dúiche (Acht Um Chosaint an Chomhshaoil 2003). Cuirtear oiliúint leanúnach sa 

reachtaíocht ábhartha agus sna cleachtais oibre is inmholta, ar gach ball den fhoireann 

forfheidhmithe agus leanann gach duine den fhoireann treoirlínte daingne maidir le 

heisiúint Fineálacha Bruscair agus ullmhúchán i gcomhair Cásanna Cúirte.  Achoimríonn na 

táblaí seo a leanas (Léaráid 11.) na Bearta Forfheidhmithe a ghlac an Fhoireann 

Forfheidhmithe agus an t-ioncam a fhabhraíonn ó bhruscar a chosc agus ó oibriúcháin 

smachta in 2015.  

 

 

 

 

 
 Beart Forfheidhmithe 

 

 

Caingne a tionscnaíodh 

4 

 

Ionchúiseamh daingnithe 

2 

 

Fineálacha ar an Láthair a eisíodh 

213 

 

Fineálacha ar an Láthair a íocadh 

Ioncam ag fabhrú ó bhruscar a Chosc agus a 
Smachtú 

 
 

Fíneálacha ar an Láthair 
€23,978 

 

Fineálacha/Costais Dafa ag na Cúirteanna 
 

€1,170 
 

Iomlán 
€25,148 
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147 

 

Líon na bhFógraí a eisíodh 

1 

 

 
Léaráid 11. 
 

12. Táscairí Monatóireachta & Feidhmíochta 

 

Chun feidhmíocht an phlean a mheas tá sé tábhachtach líon áirithe táscairí a bheith i 

bhfeidhm.Tomhaisfidh na táscairí seo a leanas na 3 réimse is tábhachtaí, is iad sin 

forfheidhmiú, oideachas & feasacht agus glantachán.  

Bainfear úsaid as an eolas go bliantúil i dtuairiscí ar Dhul chun Cinn le Bruscar a chuirfear 

faoi bhráid na mball tofa roimh mhí na Márta gach aon bhliain den Phlean Um Bainistiú 

Bruscair 2017-2020 de chuid Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, a bheith i 

bhfeidhm.  

 

Forfheidhmiú 

• Líon na ngearán maidir le bruscar a fuarthas. 

• Líon na bhfíneálacha a eisíodh. 

• Líon na bhfíneálacha a íocadh. 

• Líon na n-ionchúiseamh. 

 

Feasacht 

• % na scoileanna rannpháirteach sna cláir chomhshaoil. 

• % na scoileanna a bhfuil an bhratach ghlas bainte amach acu. 

• Rannpháirtíocht i nGlantachán an Earraigh. 

• Líon na n-alt maidir le bruscar sna meáin áitiúla. 

 

Glantachán Sráideanna 

• Seachadadh sheirbhísí éifeachtacha phiocadh bruscair & ghlantachán sráideanna. 
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• Méid an bhruscair a bailíodh. 

 

Monatóireacht ar Bhruscar 

• Torthaí ón gCóras Náisiúnta Monatóireachta ar Bhruscar. 

• Torthaí ó Shraith Ghnó na hÉireann in Aghaidh Bruscair & ó Chomórtas na mBailte 

Slachtmhara. 

 

Athbhreithniú ar an bPlean 

Beidh athbhreithniú le déanamh ar an bPlean Um Bainistiú Bruscair in 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suíomh Gréasáin  

Tá teacht ar eolas maidir leis an Roinn Comhshaoil de chuid Comhairle Cathrach & Contae 

Phort Láirge arwww.waterfordcouncil.ie 

 

Lean ar Facebook sinn ar 

https://www.facebook.com/Waterfordcouncil 

 

Lean ar Twitter sinn ag 

https://twitter.com/waterfordcounci 
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Aguisíní:
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Gréasán na nIonad Fág Seo–Tonnáiste na Gloine a bailíodh in 2015: 

Dún na Mainistreach 
134.76 

 
Crosaire Áth Mheáin 

20.27 
 
Eaglais 

13.78 
 
Aird Mhór 

27.06 
 
Baile an Róid 

21.54 
 
An Baile Dubh-Íochtarach                                           
13.56 
 
An Baile Dubh-Uachtarach Páirc Imeartha CLG  
 
12.98 
 
Baile Mhac Cairbre 
                                                                           15.82 
 
Baile an tSagairt                                               
                                                                             2.31 

 
 
Port Láirge- Sráid an Bharcaraigh                
                                                                            16.37 

 

Dún Aill 
                                                                                        19.13 

 
Dún Mór –Radharc an Bhá 

10.31 
 
Dún Mór –Cuan 

41.59 
 
Fionn Úir 

19.94 
 
Port Láirge-Port an Chalaidh 

117.76 
 
Port Láirge-An Gleann 

133.99 
 
Port Láirge-Lána Sheinicín 

15.76 
 

Port Láirge-Baile Eoin  
32.56 

 

Port Láirge – Ionad Fóntas Poiblí Chill Bharra 
11.20 

 
Cill Uí Bhriain 

4.45 
 

Cill Aodha/Cill Liath  
20.78 

 

Coill Mhic Thomáisín 

An Seanphobal 
10.25 

 
An Pasáiste Thoir 

11.92 
 
Port Lách 

27.09 
 
Rath Ó gCormaic 

9.08 
 
Ionad Reigiúnda Spóirt Phort Láirge 

10.73 
 
An Rinn 

27.14 
 
Port Láirge-Br an Dúin Mhóir 

17.22 
 
An tSráidbhaile 

18.95 
 
Tulach an Iarainn 

26.97 
 
Port Láirge-Tesco Ard Cinn 

349.36 
 
Port Láirge-Tesco Poll an Bhiolair 

101.87 
 
Tuar an Fhíona 
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Port Láirge, Sráid na Beairice                       
                                                                            63.77 

 
 
Port Láirge-Sráid Bolton                              
                                                                            12.33 

 
 
Bun Machan                                   
18.76 

 
Baile an Bhuitléaraigh    
 
17.94 
 
Port Láirge-Sráid Cheanada       
10.30 
 
Ceapach Choinn ( Lána na mBrosnaí)           
                                                                           27.24 
 
Pointe na Síge 
                                                                              14.2 
 
Clais Mhór                                                          
10.65 

 
Cluain Fhia an Phaoraigh 
                                                                           10.74 

 
Trá Chluain Fhia-SEALADACH                           
3.38 
 

33.95 
 
Cill Mhainchín 

5.44 
 
Cill Mhíodáin 

23.96 
 

Baile an Phoill 
 

9.79 
 
Cnoc an Óir 

3.70 
 
Léim Uí Bhriain 

23.27 
 
An Lios Mór-Ospidéal 

40.02 
 
Port Láirge-Cnocán Mhaitiú 

17.34 
 
Maigh Dheilge 

6.08 
 
Port Láirge-CLG Cnoc Síon  

14.13 
 
Áis Aisghabhála Ábhar Dhún Garbhán 

1.37 
 

 

10.17 
 

Trá Mhór-Ionad Athchúrsála 
28.97 

 
Trá Mhór-Supervalu 

109.08 
 
Trá Mhór Tesco 

154.34 
 
An Baile Nua 

8.46 
 
Port Láirge-Faiche Gailf Bhaile Liam 

9.92 
 
Príomhchampas Institiúid Teicneolaiochta Phort Láirge 

28.54 
 
Port Láirge-Garrán Phlásóg na Coille 

41.72 
 
Baile na Coille 

15.90 
 

IOMLÁN 
2180.56 
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Ionad Fóntas Poiblí Dhún Garbhán  
22.21 
 
Dún Garbhán-Carrchlós Uí Scanláin              
66.33 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gréasán na nIonad Fág seo do Theicstílí– Bailíodh Iomlán de 68.04 tonna in 2015 . 

Láithreáin na Saoráidí Athchúrsáil Theicstílí a sholáthraíonn Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge: 

Dún na Mainistreach 
 
Crosaire Áth Mheáin 
 
An Eaglais 
 
Aird Mhór 
 
Baile an Róid 

Dún Aill 
 
Fionn Úir 
 
Cill Uí Bhriain 
 
Coill Mhic Thomáisín 
 
Cill Mhíodáin 

Sráid Cheanada,  (Cathair) 
 
Port an Chalaidh,  (Cathair) 
 
Lána Sheinicín,  (Cathair) 
 
Baile Sheáin,  (Cathair) 
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An Baile Dubh (Oirthear) 
 
An Baile Dubh (Iarthar) 
 
Baile Mhic Cairbre 
 
Baile an tSagairt 
 
Bun Machan 
 
Baile an Bhuitléaraigh 
 
Ceapach Choinn 
 
Pointe na Síge 
 
Clais Mhór 
 
Cluain Fhia an Phaoraigh 
 
Dún Mór  
 
Dún Mór Cill Aodha/Cill Liath 
 
Dún Garbhán 
 
Ionad Athchúrsála Dhún Garbhán  
 

 

 
Baile an Phoill 
 
Léim Uí Bhriain 
 
An Lios Mór 
 
An Seanphobal 
 
An Pasáiste Thoir 
 
Port Lách 
 
An Rinn 
 
An tSráidbhaile 
 
Tulach an Iarainn 
 
Trá Mhór 
 
Trá Mhór 
 
Trá Mhór 
 
An Baile Nua 
 
Sráid Baircéir  (Cathair) 
 

 

 

 


