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Cuid 1 
 

Faisnéis faoi Bhonneagar Iompair Éireann  
 

 

 

1.1 Bunú BIÉ. 
Faoi Acht na mBóithre, 2015, rinneadh foireann agus feidhmeanna na Gníomhaireachta um Fháil Iarnród (an 

GFI) a chumasc leis an Údarás um Bóithre Náisiúnta (an ÚBN) le héifeacht ón 1 Lúnasa 2015. Bunaíodh an GFI 

in 2011 agus bhí sí freagrach as bonneagar iarnróid éadroim agus meitreo a fhorbairt, agus bunaíodh an ÚBN 

i 1994, agus bhí sé freagrach go hiomlán as an ngréasán bóithre náisiúnta a fhorbairt agus a chothabháil. 

Shonraigh an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt an t-ainm “Bonneagair Iompair Éireann” (BIÉ) mar an 

t-ainm ar féidir leis an ÚBN a thabhairt air féin ar mhaithe le cuspóirí oibríochtúla i ndiaidh chónascadh an dá 

eagraíocht (Ionstraim Reachtúil Uimh. 297/2015). 

Comhlacht neamhthráchtála leath-Stáit is ea BIÉ a oibrítear faoi choimirce na Roinne Iompair, Turasóireachta 

agus Spóirt.  Is é ár misean chun bonneagar agus seirbhísí ardchaighdeáin iompair a sholáthar, cáilíocht 

beatha níos fearr a sholáthar agus tacú le borradh geilleagrach.  

 

1.2 Róil, Freagrachtaí agus Feidhmeanna 
Is í príomhfheidhm BIÉ chun cur chuige comhtháite a sholáthar i leith fhorbairt, chothabháil agus oibriú an 

ghréasáin bhóithre náisiúnta agus an bhonneagair iarnróid éadroim ar fud na hÉireann. 

Go sonrach, maidir le bóithre náisiúnta, is é ár ról chun gréasán sábháilte agus éifeachtúil bóithre náisiúnta a 

sholáthar a bhaint amach. Anuas ar fhreagracht fhoriomlán a bheith orainn as pleanáil agus maoirsiú a 

dhéanamh ar bhóithre náisiúnta a thógáil agus a chothabháil, tá roinnt feidhmeanna sonracha ag BIÉ, ina 

measc an méid a leanas: 

 a dhéanamh, nó socrú a dhéanamh do réiteach, dearaí bóithre, cláir chothabhála agus scéimeanna 
chun comharthaí tráchta a sholáthar ar bhóithre náisiúnta; 

 tabhairt faoi oibreacha tógála, feabhsúcháin agus cothabhála ar bhóithre náisiúnta a bhaint amach; 
 deontais a leithdháileadh agus a íoc le haghaidh oibreacha ar bhóithre náisiúnta, agus 
 tabhairt faoi ghníomhaíochtaí oiliúna, taighde nó tástála maidir le haon chinn dár bhfeidhmeanna. 

 
Cé go ndéantar go léir dár bhfeidhmeanna bóithre náisiúnta a dhíscaoileadh trí údaráis áitiúla, arb iad na 

húdaráis bhóithre dá limistéir riaracháin, mótarbhealaí (seachas i gcás stráicí Comhpháirtíochta Príobháidí 

Poiblí) agus débhealaí ardluais, faoi seach, a dhéantar a chothabháil, a oibriú agus a bhainistiú faoi 

Chonarthaí Cothabhála agus Athnuachana Mótarbhealaigh a bhronnann BIÉ.  

Tá cumhacht ghinearálta ag BIÉ chun údarás bóithre a ordú chun “aon rud eile a dhéanamh a eascraíonn as 

nó a leanann as nó atá riachtanach nó caoithiúil chun críocha nó a d’éascódh tógáil nó cothabháil bóthair 

náisiúnta”. 
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Féadfaidh BIÉ orduithe sonracha a thabhairt d’údaráis áitiúla a bhaineann le réimse ceisteanna, ina measc 
scéim mótarbhealaigh a dhéanamh, talamh a éadáil trí ordú ceannaigh éigeantaigh, Ráiteas Tionchair 
Timpeallachta (RTT) a ullmhú agus iontráil i gconarthaí le haghaidh agus/nó tabhairt faoi oibreacha sonraithe 
tógála nó cothabhála. 
 
Ceadaíonn Alt 57 d’Acht na mBóithre, arna leasú ag an Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, do BIÉ chun 

scéim a ullmhú chun córas dolaí a bhunú maidir le húsáid a bhaint as bóthar náisiúnta. Chomh maith leis sin, 

féadfaidh BIÉ iontráil i gcomhaontú le duine eile nuair a chomhaontaíonn an duine sin, i measc rudaí eile, 

chun roinnt de na costais nó costais iomlána na tógála agus/nó chothabhála an bhóthair agus/nó chun an 

bóthar a uasghrádú agus a bhainistiú. Féadtar muirir dhola a úsáid chun an cistiú príobháideach go léir nó 

cuid de, atá i gceist a aisíoc.  

Maidir le hiarnród éadrom, is iad croífheidhmeanna BIÉ an méid a leanas a dhéanamh: 

 An bonneagar sin iarnróid éadroim agus iarnród meitreo a sholáthar, nó a sholáthar a chinntiú, a 
fhéadfaidh an tAire a chinneadh ó thráth go tráth; 

 Tuairiscí rialta a mhonatóiriú agus a fhoilsiú ar shábháilteacht an bhonneagair iarnróid éadroim agus 
mheitreo; 

 Iontráil i gcomhaontuithe le daoine eile d’fhonn soláthar an bhonneagair iarnróid sin a bhaint 
amach cé acu trí lamháltas, comhfhiontar, comhpháirtíocht phríobháideach phoiblí nó trí aon 
bhealaí eile; 

 Forbairt talún a éadáil agus a éascú in aice aon oibreacha iarnróid atá faoi réir iarratais ar ordú 
iarnróid faoin Acht Iompair (Bonneagar Iarnróid), 2001, sa chás go gcuireann an éadáil agus an 
fhorbairt sin le hinmharthanacht gheilleagrach na n-oibreacha iarnróid sin. 

 

 
Taifid atá á gcoimeád ag BIÉ. 

Coimeádann BIÉ réimse leathan taifid riaracháin agus theicniúla, i gcruachóipeanna agus i bhformáid 

leictreonach, a chomhfhreagraíonn dár róil agus freagrachtaí fairsinge, faoi mar a leagtar amach thuas, 

maidir le agus i dtaca le forbairt, cothabháil agus oibriú bhonneagar bóithre náisiúnta agus iarnróid éadroim 

na hÉireann.  I gcomhréir le forálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise, tionscnamh Sonraí Oscailte na Rialtais 

agus na Rialacháin um Fhaisnéis na hEarnála Poiblí a Athúsáid, tugaimid faoi fháil phoiblí ar na taifid seo a 

éascú trínár láithreán gréasáin, www.tii.ie agus tríd an tairseach náisiúnta, ag https://data.gov.ie/data. 

Soláthraítear breis faisnéise maidir leis na réimsí taifead atá á gcoimeád ag BIÉ i gCuid 2. 

Ní cuí ná indéanta, dar ndóigh, chun rochtain a éascú ar ár dtaifid go léir.   I measc na 
saghsanna faisnéise/taifead nach gcuirtear ar fáil go poiblí, go ginearálta, tá an méid a leanas: 
 

 Faisnéis faoin nochtadh sin a choisctear faoin dlí, nó atá díolmhaithe faoin Acht um Shaoráil 
Faisnéise, nó a mheastar atá faoi chosaint go cuí ó nochtadh ar bhealach eile. 

 Faisnéis i dréachtfhoirm. 

 Faisnéis nach bhfuil fáil gan stró uirthi a thuilleadh nó a chuimsítear i gcomhaid a cuireadh i stóráil 
chartlainne, nó atá deacair lena rochtain ar chúiseanna comhchosúla. 

 
 
 

1.3 Socruithe Rialachais/Bainistíochta.  

http://www.tii.ie/
https://data.gov.ie/data
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Tá bord BIÉ freagrach as ár bhfeidhmeanna a fheidhmiú faoi Achtanna na mBóithre, 1993 go dtí 2015. I 
gcomhréir leis na hAchtanna, féadfaidh a mhéid le ceathrar comhaltaí déag a bheith sa bhord – triúr 
gnáthchomhaltaí déag agus cathaoirleach – a cheapann an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt. 
Ceaptar comhaltaí ar bhonn na taithí atá acu maidir le bóithre, iompar, ceisteanna tionsclaíocha, tráchtála, 
airgeadais nó comhshaoil, rialtas áitiúil, agus eagrú oibrithe nó riarachán. 
 
Soláthraítear sonraí faoi bhallraíocht reatha an bhoird agus struchtúr bhainistíocht shinsearach BIÉ sa mhír 
Faisnéis Fúinn dár láithreán gréasáin. 
 

1.4 Pleananna agus Straitéisí Corparáideacha. 
Soláthraítear i bplean infheistíochta caipitil an Rialtais, “Cur leis an Téarnamh – Bonneagar agus Infheistíocht 

Caipitil” ("Building on Recovery - Infrastructure and Capital Investment") an creat straitéiseach agus 

airgeadais do ghníomhaíochtaí BIÉ don tréimhse ó 2016 go dtí 2021. Is féidir an plean, a d’fhógair an Rialtas, 

an 29 Meán Fómhair 2015, a fheiceáil/a íoslódáil ar láithreán gréasáin na Roinne Caiteachais Phoiblí agus 

Athchóirithe. 

I gcomhréir leis an gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit, leagtar amach spriocanna agus straitéisí 

BIÉ inár bPlean Straitéiseach. Déantar an Plean a athbhreithniú agus a nuashonrú, faoi mar is cuí, chun 

beartas an Rialtais a chur san áireamh i limistéar na forbartha bóithre náisiúnta agus iarnróid éadroim. 

I measc na bpríomhphleananna agus straitéisí eile a chuireann faisnéis ar fáil dár mbeartais forbartha 

iarnróid éadroim agus bóithre náisiúnta, tá Straitéis Iompair Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, Straitéis um 

Shábháilteacht ar Bhóithre, Infheistiú inár dtodhchaí iompair: Creat straitéiseach d’infheistiú in iompar ar 

thalamh (an RTTS 2015) agus Taisteal Níos Cliste: Todhchaí Iompair Inbhuanaithe 2009-2020 (an RTTS 2009). 

 

1.5 Tuarascáil Bhliantúil.  
Foilsítear ár dTuarascálacha agus Cuntais Bhliantúla ar ár láithreán gréasáin, i ndiaidh go ndéanann Oifig an 
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste iad a iniúchadh, agus is féidir iad a fheiceáil/a íoslódáil sa mhír Leabharlann 
den láithreán. 
 
 
 

1.6 Struchtúir Eagraíochta agus Phá/Ghrádaithe. 
Tá roinnt Rannóga éagsúla i struchtúr eagraíochta BIÉ a thuairiscíonn don Phríomhfheidhmeannach/Bhord, 
faoi mar a dtugtar achoimre air sa chairt a leanas. 
 

http://www.tii.ie/about/about-tii/structure/
http://www.per.gov.ie/en/minister-for-public-expenditure-reform-announces-large-scale-investment-programme/
https://www.nationaltransport.ie/news/greater-dublin-area-draft-transport-strategy-2016-2035-proposes/
http://www.rsa.ie/Documents/About%20Us/RSA_STRATEGY_2013-2020%20.pdf
http://www.rsa.ie/Documents/About%20Us/RSA_STRATEGY_2013-2020%20.pdf
http://www.dttas.ie/corporate/publications/english/investing-our-transport-future-strategic-investment-framework-land
http://www.dttas.ie/corporate/publications/english/investing-our-transport-future-strategic-investment-framework-land
http://www.dttas.ie/corporate/publications/english/investing-our-transport-future-strategic-investment-framework-land
http://www.dttas.ie/corporate/publications/english/investing-our-transport-future-strategic-investment-framework-land
http://www.dttas.ie/corporate/publications/english/investing-our-transport-future-strategic-investment-framework-land
http://www.smartertravel.ie/sites/default/files/uploads/2012_12_27_Smarter_Travel_english_PN_WEB%5B1%5D.pdf
http://www.smartertravel.ie/sites/default/files/uploads/2012_12_27_Smarter_Travel_english_PN_WEB%5B1%5D.pdf
http://www.tii.ie/tii-library/
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I measc na nOibríochtaí Tráchtála, tá an méid a leanas: 

 Gnó Iarnróid Éadroim 

o Oibríochtaí 
o  Margaíocht 

• Gnó Dolaí 
• Soláthar agus Airgeadas CPP 
• Oibríochtaí Airgeadais 

 
I measc ghníomhaíochtaí Bhainistíocht an Chláir Chaipitil, tá an méid a leanas: 

• Clár Caipitil Bhóithre 
• Clár Caipitil Iompair Phoiblí 

o Iompar Poiblí a Thógáil 

 Trácht 
 Cumarsáid/Idirchaidreamh Tionscail 

o  Pleanáil Scéim Nua Iompair Phoiblí 
 Rialú Líníochta 
 Suirbhéireacht 

o Dearadh Innealtóireachta 
 Bóithre agus Draenáil 

 Dearadh Struchtúrach 
 Raon 
 Fóntais 

o Ailtireacht 
o Cumhacht agus Córais  

o Rothstoc  

 Seirbhísí Tionscadail 
o Rialú Cáilíochta agus Cáipéisí 

o Bainistíocht Cláir  

o Riosca  

o Tráchtáil 

http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/comm_ops/light_rail
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/comm_ops/light_rail/ops/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/comm_ops/light_rail/marketing/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/comm_ops/tolling/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/comm_ops/ppp/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/comm_ops/fin_ops/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/capital/roads_cap/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/capital/ptcp/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/capital/ptcp/proj_mgt/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/capital/ptcp/proj_mgt/traffic
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/capital/ptcp/newprojects/drawing_control
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/capital/ptcp/newprojects/surveying
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/capital/ptcp/eng_des
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/capital/ptcp/eng_des/roads_drainage
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/capital/ptcp/eng_des/structures
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/capital/ptcp/eng_des/track
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/capital/ptcp/eng_des/utilities
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/capital/ptcp/pow_sys/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/capital/ptcp/pow_sys/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/capital/ptcp/rolling_stock/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/capital/proj_services/
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/capital/proj_services/Programme%20Management/Forms/AllItems.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/capital/proj_services/risk
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/capital/proj_services/commercial/
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 Buiséid Chaiteachais, Leithdháiltí agus Sreabhadh Airgid 
 Bainistíocht 

 Seirbhísí Talún agus Maoine 

I measc ghníomhaíochtaí Bhainistíocht Líonra, tá an méid a leanas: 

 Oibríochtaí Gréasáin 
o Bainistíocht Tráchta 

o Oibríochtaí agus Cothabháil Mótarbhealaí  

o Oibríochtaí agus Cothabháil Tollán  

o Oibríochtaí CPP  

o Cothabháil agus Oibríochtaí Geimhridh  

o Oibríochtaí Gréasáin 
 Innealtóireacht Pábhála agus Bainistíocht Sócmhainní 
 Innealtóireacht Struchtúr agus Bainistíocht Sócmhainní 

 Sonraí Gréasáin 

I measc ghníomhaíochtaí Sheirbhísí Gairmiúla, tá an méid a leanas:  

 Pleanáil Straitéiseach agus Iompair 

 Pleanáil um Úsáid Talún 

 Seandálaíocht agus Oidhreacht 

 Taighde agus Caighdeáin 

 Beartas agus Comhlíonadh Comhshaoil 

 Sábháilteacht Tollán agus Bóithre  

 Sábháilteacht Iarnróid agus Cheirde 

I measc ghníomhaíochtaí Sheirbhísí Corparáideacha, tá an méid a leanas:  

 Saoráidí agus Seirbhísí Tacaíochta 

 Rialáil agus Riarachán 
 Soláthar 

I measc ghníomhaíochtaí Sheirbhísí Gnó, tá an méid a leanas:  

 Maoiniú/Cuntasaíocht 
 Acmhainní Daonna 

 TF 

 Rúnaíochta an Bhoird 

 Rialachas agus Cúrsaí Dlí 

 Iniúchóireacht Inmheánach 

 
Sanntar gráid ghinearálta seirbhíse poiblí/sibhialta do phearsanra BIÉ. Foilsítear na scálaí tuarastail do ghráid 
seirbhíse sibhialta/poiblí i Litreacha Ciorcláin a eisíonn an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus 
cuirtear ar fáil iad ar láithreán gréasáin na Roinne.  
 

http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/capital/expen_budget/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/capital/management/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/capital/land_prop/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/network/network_ops/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/network/network_ops/traffic_mgt/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/network/network_ops/motorways/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/network/network_ops/tunnels/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/network/network_ops/ppp_ops/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/network/network_ops/main_win/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/network/network_ops/network_ops/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/network/pav_eng/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/network/struct_eng/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/network/net_data/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/professional/st_planning/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/professional/land_planning/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/professional/arch_herit/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/professional/research/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/professional/env_policy/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/professional/safety_roads/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/professional/safety_rail
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/corp_services/facilities/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/corp_services/reg_admin/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/corp_services/procurement/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/business/finance/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/business/hr
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/business/it
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/business/board_sec/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/business/legal/default.aspx
http://intranet01.tii.ie/sites/intranet/board/chief_exec/business/internal_audit/default.aspx
http://www.per.gov.ie/en/
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1.7 Láithreacha agus Sonraí Teagmhála.  
Tá ár gceannoifig lonnaithe ag an seoladh a leanas: 

Ionad Gnó Gheata na Páirce 
Sráid Gheata na Páirce 
Baile Átha Cliath 8 
D08 DK10 
 
Guthán: (01) 646 3600 
Facs: (01) 646 3601 
Ríomhphost:  info@tii.ie 
 

Ceisteanna/Comhfhreagras Ginearálta: Is féidir ceisteanna agus comhfhreagras ginearálta ón bpobal, na 

meáin, etc. a sheoladh sa phost chuig ár gceannoifig nó ar ríomhphost chuig info@tii.ie 

Sonraí Teagmhála um Shaoráil Faisnéise: Is féidir ceisteanna/iarrataí a sheoladh sa phost chuig an 

tOifigeach Faisnéise, Rialáil agus Riarachán, ag ár gceannoifig nó ar ríomhphost chuig foi@tii.ie 

Sonraí Teagmhála um Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol: Is féidir ceisteanna/iarrataí a sheoladh sa 

phost chuig an tOifigeach Faisnéise, Rialáil agus Riarachán, ag ár gceannoifig nó ar ríomhphost chuig 

aie@tii.ie  

Is féidir ceisteanna faoi Chosaint Sonraí a sheoladh sa phost chuig an Oifigeach um Chosaint Sonraí ag ár 
gceannoifig nó ar ríomhphost chuig dataprotection@tii.ie 
 
An tIonad Rialaithe Tráchta ar an Mótarbhealach: 0818 715 100 nó ar ríomhphost chuig operator@nraits.ie.   
 
Soláthraítear faisnéis bhreise teagmhála sa mhír ‘Déan Teagmháil Linn’ dár láithreán gréasáin, www.tii.ie  

 

1.8 Naisc le Gníomhaireachtaí/Comhlachtaí Eile faoi Shainchúram BIÉ. 
Níl aon ghníomhaireachtaí nó comhlachtaí eile faoi shainchúram BIÉ.  

 

1.9 Comhaontuithe Leibhéal Seirbhíse/Meabhráin Tuisceana. 
Mar chuid den straitéis fhoriomlán chun an clár bóithre náisiúnta a bhainistiú agus a chur i bhfeidhm, tá 
comhaontuithe i bhfeidhm leis na húdaráis áitiúla a leanas faoinar bunaíodh Oifigí Bóithre 
Náisiúnta/Tionscadail laistigh de na húdaráis áitiúla atá i gceist.  Is í bainistíocht tionscadail príomhfheidhm 
na nOifigí seo, agus tugann sainchomhairleoirí faoi obair phleanála agus dhearaidh faoina maoirseacht. Is 
gnách go bhfreastalaíonn gach Oifig ar roinnt údaráis áitiúla agus tá pearsanra údaráis áitiúil mar fhoireann 
iontu, agus déanann BIÉ costais tuarastail agus oibriúcháin eile a bhaineann leis an gclár bóithre náisiúnta a 
mhaoiniú go hiomlán.   

 

Comhairle Contae Chorcaí Richmond, Gleann Maghair, Contae 
Chorcaí, T45 WA44 

021 4821046 

mailto:info@tii.ie
mailto:foi@tii.ie
mailto:aie@tii.ie
mailto:dataprotection@tii.ie
mailto:operator@nraits.ie
http://www.tii.ie/
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Comhairle Contae Dhún na 

nGall 

Droim Lonachair, Baile Dhún na nGall, 

Contae Dhún na nGall, F94 Dk6C 

074 9724500 

Comhairle Contae na 

Gaillimhe 

Corporate House, Páirc Gnó Bhaile an 

Bhriotaigh, Baile an Bhriotaigh, Contae na 

Gaillimhe, H91 Kt67   

091 705387 

Comhairle Contae Chiarraí Ionad an Oileáin, Oileán Chiarraí, Contae 

Chiarraí, V92 TOCP 

066 7142444 

Comhairle Contae Chill Dara Eastát Tionsclaíoch an Mhaidilín, an Nás, 

Contae Chill Dara, W91 DT73 

045 988900 

Comhairle Contae Luimnigh Lios an Fháltaigh, Bóthar Thuar an Daill, 

Tuar an Daill, Luimneach, V94 WV78 

061 496800 

Comhairle Contae Mhaigh Eo Teach Pháirc an Ghleanna, an Meal, 

Caisleán an Bharraigh, Contae Mhaigh Eo 

094 9038130 

Comhairle Contae Ros 

Comáin 

Bóthar an Ráschúrsa, Ros Comáin 090 6627004 

Comhairle Contae Phort 

Láirge 

Teach Thrá Mhór, Trá Mhór, Contae 

Phort Láirge, X91 RP76 

051 390130 

Comhairle Contae na hIarmhí Oifig Tionscadail, an Coillín Beag, an 

Muileann gCearr, Contae na hIarmhí 

044 934250 

 

Is é eFlow oibreoir an chórais dola gan bhacainn ar mhótarbhealach M50 Bhaile Átha Cliath agus 
soláthraíonn sé clibeanna leictreonacha lena n-úsáid ar gach dolabhóthar i bPoblacht na hÉireann. Déanann 
Sanef, fochuideachta faoi úinéireacht phríobháideach de chuid oibreoir mótarbhealaigh na Fraince, Sanef, 
eFlow a bhainistiú. Chonraigh BIÉ Sanef chun córas dola gan bhacainn an M50 a chur i bhfeidhm agus a 
oibriú.  
 
Déanann Transdev www.transdevireland.ie córas iarnróid éadroim Luas a oibriú faoi chonradh. 
  
 

1.10 Cairt Chustaiméirí. 
Tá fáil ar Chairt Chustaiméirí BIÉ lena feiceáil/híoslódáil sa mhír ‘Faisnéis Fúinn/Seirbhís do Chustaiméirí’ dár 

láithreán gréasáin. Faoi mar a thugtar le fios sa chairt, tá BIÉ tiomanta do sheirbhís ghairmiúil, éifeachtúil 

agus chúirtéiseach a sholáthar dár gcustaiméirí go léir. I gcomhréir leis na gealltanais a chuimsítear inár 

gCairt, oibrímid nós imeachta gearán ar féidir le custaiméirí dul ina bhun a bhraitheann go mb’fhéidir nár 

caitheadh leo go cuí, go cúirtéiseach nó go cothrom fad a bhí siad ag déileáil le foireann BIÉ. 

 

1.11 Cóid Chleachtais/Treoirlínte.  

https://www.eflow.ie/
http://www.transdevireland.ie/
http://www.tii.ie/about/about-tii/customer-service/TII_CustomerCharter_2015_2018.pdf
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Foilsíonn BIÉ réimse leathan cáipéisí teicniúla agus treorach maidir leis na feidhmeanna agus na seirbhísí a 

sholáthraímid, ina measc, caighdeáin dearaidh, an comhshaol, seandálaíocht agus oidhreacht, 

comharthaíocht bhóithre agus treoirlínte maidir le sábháilteacht ar bhóithre. Chomh maith leis sin, foilsímid 

cáipéisí éagsúla corparáideacha, ar nós Cairt Chustaiméirí agus Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí, Cód 

Iompair Gnó do Chomhaltaí agus don Fhoireann, etc. Soláthraítear faisnéis chuimsitheach maidir leis na 

cáipéisí lena mbaineann ar ár láithreán gréasáin.  
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Cuid 2 
 

Seirbhísí a Sholáthraítear don Phobal 
  
 
 
 
 
 

2.1. Liosta Seirbhísí.  
Is í príomhfheidhm BIÉ chun cur chuige comhtháite a sholáthar i leith fhorbairt, chothabháil agus oibriú an 
ghréasáin bhóithre náisiúnta agus an bhonneagair iarnróid éadroim ar fud na hÉireann. Mar chuid dár róil 
agus freagrachtaí sonracha, faoi mar a leagtar amach in Achtanna na mBóithre, 1993 go 2015, tugann BIÉ 
faoi agus soláthraíonn sé réimse leathan seirbhísí agus gníomhaíochtaí a theastaíonn le hoibriú agus 
cothabháil éifeachtúil an líonra bóithre náisiúnta agus an bhonneagair iarnróid éadroim a chinntiú/ Déantar 
cur síos orthu seo sna hailt a leanas. 
 
Déanann Transdev (www.transdevireland.ie) córas iarnróid éadroim Luas a oibriú faoi chonradh.  Tá dhá 
thrambhealach Luas ann faoi láthair; an líne Dhearg agus an líne Ghlas. 
 

 Tá an Líne Dhearg, a ghabhann ó Thamhlacht go dtí an tIosta agus ó Theach Sagard go dtí Stáisiún Uí 
Chonghaile, 20 ciliméadar ar fad agus tá 32 stad ann feadh a bhealaigh.  

 

 Tá an Líne Ghlas 16.5 ciliméadar ar fad, tá 22 stad ann feadh a bhealaigh agus gabhann sí ó Ghleann 
Bhríde trí Eastát Gnó Áth an Ghainimh go dtí Faiche Stiabhna.  
 

D’iompar Luas 34.6 milliún paisinéir in 2015 agus iompraíonn sé 80,000 paisinéir sa lá, ar an meán, faoi 
láthair.  
 
Déanfaidh líne Luas Traschathrach, atá á tógáil faoi láthair, ceangal idir an dá líne reatha Luas i Lár na 
Cathrach agus déanfaidh sí stáisiún iarnróid Dhroichead Broome (i gCabrach) a cheangal le Faiche Stiabhna, 
agus ceangal le líne reatha Luas ag an láthair seo. Beidh 13 stad ar an líne nua feadh a bealaigh, ina measc 
stadanna a fhreastalaíonn ar champas Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath ag Gráinseach Ghormáin.  
 
Soláthraítear faisnéis chuimsitheach maidir le córas iarnróid éadroim Luas ar láithreán gréasáin Luas. 
 
Leagtar amach sna forálacha reachtúla a rialaíonn taisteal ar agus úsáid a bhaint as Luas sna Fodhlíthe 
Iarnróid Éadroim (Taisteal a Rialáil agus Úsáid), 2015.  
  
Tá sonraí teagmhála do Transdev ar fáil ag an nasc seo. 

Tá faisnéis chuimsitheach ar scéim Luas Traschathrach ar fáil ar láithreán gréasáin an tionscadail. 

 

 Bóithre Náisiúnta  

http://www.transdevireland.ie/
https://www.luas.ie/
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/si/322/made/en/pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/si/322/made/en/pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/si/322/made/en/pdf
http://www.transdevireland.ie/contact-us.html
https://www.luascrosscity.ie/
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Dolaí: Tá dolabhóithre in Éirinn lonnaithe go ginearálta ar chonairí idiruirbeacha agus gearrann siad dola 
(tobhach nó muirear) ar gach feithicil a úsáideann iad. Tá BIÉ freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar 
sholáthar agus ar chur i bhfeidhm socruithe nua dolaí, agus as monatóireacht agus bainistíocht a dhéanamh 
ar shocruithe reatha dolaí ar an ngréasán bóithre náisiúnta, dola gan bhacainn an M50 agus an córas idir-
oibritheachta dolaí do chustaiméirí clibe (ar a dtugtar ríomhdhola/eToll) ina measc. 
 
Tá ar BIÉ Fodhlíthe a chur i dtoll a chéile agus a fhoilsiú do gach Scéim Dolaí ar bhóithre náisiúnta. I 
gcomhréir leis na Fodhlíthe seo, is gá sonraí ar dholaí, a shainítear ar mhaithe le Fodhlíthe Dolaí mar 
Uasdolaí, a fhoilsiú gach bliain.  Tá na Fodhlíthe do gach Scéim Dolaí reatha bóithre náisiúnta, anuas ar 
fhaisnéis faoi Uasdolaí, ar fáil sa mhír ‘Bóithre agus Dolaí’ dár láithreán gréasáin.  
 

Tá aon saoráid dolaí dhéag ann ar bhóithre náisiúnta (tá saoráid bhreise lonnaithe ar bhóthar 

neamhnáisiúnta, Droichead an Nascbhóthair Thiar, Baile Átha Cliath):  

 

 

 

 Dola gan Bhacainn an M50 

 An M1 (Baile Mhic Gormáin-Mainistir Bhuithe) 

 An M3 (Cluain Aodha-Ceanannas) x 2 

 An M4 (Cill Choca-an Bóthar Buí-Cionn Átha 

Gad) 

 An M7/M8 (Port Laoise-Baile an Chaisleáin/Port 

Laoise-an Chúlchoill) 

 An M6 (Gaillimh-Béal Átha na Sluaighe) 

 An M8 (Ráth Chormaic-Seachbhóthar Mhainistir 

Fhear Maí) 

 An N25 (Seachbhóthar Chathair Phort Láirge) 

 Tollán Luimnigh 

 Droichead an Naisc Thoir (bóthar 

neamhnáisiúnta) 

 Tollán Chalafort Bhaile Átha Cliath 

 

 
Úsáideann deich gcinn de na saoráidí dolaí bóithre náisiúnta gnáth-dholaphláis, agus tá lánaí tiomnaithe acu 

d’fheithiclí a bhfuil clibeanna leictreonacha dolaí acu. 

Dolabhóthar gan bhacainn is ea mótarbhealach ‘C-Chuar’ M50 Bhaile Átha Cliath a oibríonn eFlow 
(www.eflow.ie). Bainistítear oibriú na saoráide dolaí, bailiú dolaí agus pionós ina measc, faoi chonradh ag 
Sanef ITS Operations Ireland (fochuideachta faoi úinéireacht phríobháideach d’oibreoir mótarbhealaigh na 
Fraince) faoin ainm branda eFlow.  Chomh maith leis sin, soláthraí clibeanna leictreonacha is ea Eflow lena n-
úsáid ar gach dolabhóthar i bPoblacht na hÉireann. 
 

http://www.eflow.ie/
https://www.eflow.ie/
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Leagtar amach sna forálacha reachtúla a rialaíonn táillí dola, pionóis i ngeall ar neamhíocaíocht, etc. a chur i 
bhfeidhm i gCuid V d’Achtanna na mBóithre, 1993 go 2015 agus sna fodhlíthe scéim dolaí ábhartha. 
 
Tá faisnéis chuimsitheach maidir le gach saoráid dolaí ar bhóithre náisiúnta, an M50, Tollán Bhaile Átha 
Cliath agus saoráidí ina measc atá lonnaithe ar stráicí Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí den ghréasán 
mótarbhealaigh, ar fáil sa mhír Bóithre agus Dolaí dár láithreán gréasáin.   
Córais Iompair Chliste: Úsáideann BIÉ teicneolaíocht agus trealamh Córais Iompair Chliste (CIC) ar ár 
ngréasán chun cabhrú lenár seirbhísí a reáchtáil. Cuireann na hardfheidhmeanna seo ar chumas úsáideoirí 
bóithre a bheith níos feasaí agus chun úsáid níos sábháilte, níos comhordaithe agus níos ‘cliste’ a bhaint as 
gréasáin iompair.  Áirítear leis an trealamh seo: 

 Aonaid Mhonatóireachta Tráchta (AMT). 
 Brathadóirí lúibe. 
 Córais Uathaitheanta Uimhirphlátaí (ANPR). 
 Teilifís Chiorcaid Iata (CCTV). 
 Comharthaí Teachtaireachtaí Athraitheacha (VMS). 
 Gutháin Éigeandála Chois Bóthair (ERT). 
 Cumarsáid snáithín agus gan sreang. 
 Soláthairtí cumhachta.  
 Bonneagar sibhialta gaolmhar. 

 

Faisnéis faoi Am Taistil: Úsáidtear ár gComharthaí Teachtaireachtaí Athraitheacha chun cabhrú chun an 
trácht a bhainistiú agus chun tiománaithe a choimeád níos mó ar an eolas ar dhálaí tráchta.  Tá siad 
lonnaithe ar stráicí éagsúla den ghréasán mótarbhealaigh agus cuireann siad faisnéis ar fáil, ar nós an mhéid 
a leanas: 

 Faisnéis Fíor-Ama Aistir. 
 Bainistíocht Ghníomhach Tráchta ar imeachtaí agus teagmhais neamhphleanáilte.  
 Imeachtaí aimsire. 
 Imeachtaí pleanáilte a bhainistiú.  
 Oibreacha bóthair.  
 Mórimeachtaí náisiúnta.  
 Feachtais sábháilteachta.  

 
Rialú Tráchta:  Déanann BIÉ an gréasán bóithre náisiúnta a bhainistiú agus saoráidí rialaithe tráchta a 

chomhordú tríd an Ionad Rialaithe Tráchta ar an Mótarbhealach (IRTM), atá lonnaithe i bhFoirgneamh 

Rialaithe Thollán Bhaile Átha Cliath.  Tá an tIonad Rialaithe freagrach as monatóireacht agus bainistiú a 

dhéanamh ar os cionn 65 milliún aistear feithicle sa bhliain.  Éascaíonn sé bainistíocht shábháilte agus 

éifeachtúil a dhéanamh ar an ngréasán bóithre náisiúnta, tolláin na hÉireann ina measc, agus oibríonn sé 

roinnt seirbhísí, ina measc: 

 Ardchórais bhainistíochta tráchta.  
 Teachtaireachtaí leictreonacha do thiománaithe. 
 Gréasán Gutháin Éigeandála Chois Bóthair. 
 Sceidealú oibreacha bóthair.  
 Bainistíocht teagmhais. 

http://www.lawreform.ie/_fileupload/RevisedActs/WithAnnotations/EN_ACT_1993_0014.PDF
http://www.tii.ie/roads-tolling/tolling-information/statutory-notices/


 

  

Scéim Foilsithe – Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014 

 

 

 

 

    
 

12 
 

Oibríochtaí Cothabhála: Síneann an gréasán bóithre náisiúnta ar feadh 5,305km de dhébhealach, ina bhfuil 
2,739km de phríomhbhóithre náisiúnta agus 2,676km de bhóithre den dara grád. Tá príomhbhóithre 
náisiúnta uimhrithe ó 1 go dtí 50, na huimhreacha sin san áireamh, agus tá bóithre den dara grád uimhrithe 
ó 51 go dtí 87. 

Síneann mótarbhealaí/débhealaí ar feadh 1,224km den ghréasán bóithre náisiúnta, a ndéantar 328km de a 
chothabháil faoi Chomhpháirtíochtaí Príobháideacha Poiblí (CPPanna) reatha agus a gcothabháil 744km de 
trí Chonarthaí Cothabhála agus Athnuachana Mótarbhealaigh (MMaRC). Cothaíonn na húdaráis áitiúla na 
152km eile den ghréasán. 

Tá na conarthaí MMaRC miondealaithe i dtrí réigiún ar leith: 
 
Déanann Globalvia Sacyr Jons (GSJ Ltd.) an chéad réigiún (Gréasán A) a bhainistiú. Áirítear leis Mórcheantar 
Bhaile Átha Cliath, a shíneann ar feadh thart ar 160km, ina measc codanna den N/M1, N/M2, N/M3, N/M4, 

N/M7, M9 agus den N/M11. Chun teacht ar bhreis faisnéise, déan teagmháil le:  info@gsj.ie. 
 
Déanann Colas Roadbridge Joint Venture Ltd an dara réigiún (Gréasán B) a bhainistiú. Áirítear leis Lár 
Tíre/Iarthar na tíre agus tá thart ar 256km de dhébhealach i gceist leis, ina measc codanna den N/M4, N/M6, 
N/M7, N/M18, N19, M20 agus den N85. Chun teacht ar bhreis faisnéise, déan teagmháil 

le: info@crjv.ie.Déanann Egis Lagan Services Ltd. an tríú réigiún (Gréasán C) a bhainistiú. Cuimsíonn sé an 
Deisceart agus an tIardheisceart agus tá sé thart ar 328km ar fad agus ina measc, tá codanna den M7, M8, 
M9, N10, N20, N22, N24 agus den N40 ann. Chun teacht ar bhreis faisnéise, déan teagmháil 

le: info@egislagan.ie. 
 
Ionaid Seirbhíse Mótarbhealaigh: Tá baint dhíreach ag BIÉ in ionaid seirbhíse ar an líne a sholáthar ar 
mhótarbhealaigh agus ar dhébhealaigh ardchaighdeáin.  Ní hionann seo agus limistéir ar leataobh ón trácht, 
i.e. láithreacha ag acomhail nó i ngar dóibh, nó atá níos faide ó phríomhlíne an mhótarbhealaigh/an 
débhealaigh.  
 
Féadtar ár gcáipéis, Beartas Ionaid Seirbhíse Mótarbhealaigh a fheiceáil/a íoslódáil sa mhír 
Leabharlann/Beartais dár láithreán gréasáin.  
 
Sonraí Tráchta: Oibríonn agus bainistíonn BIÉ cuntair thráchta atá lonnaithe fud fad an ghréasáin iomláin 
bhóithre náisiúnta.  Cuirtear na sonraí a bhailítear ag na láithreáin seo, saor in aisce, ar ár láithreán gréasáin 
tiomnaithe, www.nratrafficdata.ie.  
Úsáideann an láithreán gréasáin comhéadan dinimiciúil léarscáilithe le rochtain a thabhairt d’úsáideoirí ar 
shonraí i roinnt formáidí éagsúla de thuarascálacha.  
 
 
 
Faisnéis Fíor-Ama faoi Thrácht: Soláthraíonn BIÉ faisnéis fíor-ama faoi thrácht ar bhóithre ar láithreán 
gréasáin tiomnaithe, www.nratrafficdata.ie. Is féidir an réimse fairsing faisnéise a sholáthraítear ar an 
láithreán a úsáid chun cabhrú le húsáideoirí bóthair chun a dturais a phleanáil go sábháilte roimh ré, d’fhonn 
aon mhoilleanna neamhriachtanacha a sheachaint. Taispeántar an fhaisnéis trí tháblaí agus léarscáileanna 
agus baineann sí leas uasta as a bhfuil ar fáil is déanaí i dTeicneolaíochtaí Foinse Oscailte. 
 
 
 

mailto:info@gsj.ie
mailto:info@crjv.ie
mailto:info@egislagan.ie
http://www.nratrafficdata.ie/
http://www.nratrafficdata.ie/
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Caighdeáin Náisiúnta um Dhearadh, Tógáil agus Cothabháil Bóithre.  
Cuimsítear i Lámhleabhair Cháipéise Dearaidh agus Conartha BIÉ faisnéis chuimsitheach a bhaineann le 
scéimeanna náisiúnta bóithre a dhearadh, a thógáil agus a chothabháil in Éirinn.  Is féidir an fhaisnéis a 

rochtain ar ár láithreán gréasáin chaighdeán. 
 
Droichid agus Tolláin Bhóithre Náisiúnta: Déanann Córas Bainistíochta Droichead Eirspan de chuid BIÉ 
gníomhaíochtaí a chomhordú agus a chomhtháthú, ar nós cigireachtaí, deisiúchán agus obair athshlánúcháin 
lena chinntiú go ndéantar bainistíocht optamach ar stoc an struchtúir náisiúnta bhóithre.  Soláthraítear 
faisnéis chuimsitheach maidir le córas iarnróid éadroim Luas ar Droichid agus Tolláin dár láithreán gréasáin. 
 
Tá BIÉ freagrach as trí thollán a chruthaíonn cuid den ghréasán bóithre náisiúnta. Is iad seo Tollán Bhaile 
Átha Cliath (M50), Tollán Jack Lynch (N40) agus Tollán Luimnigh (N18). Oibrítear agus cothaítear Tollán 
Bhaile Átha Cliath (www.dublintunnel.ie) agus Tollán Jack Lynch (www.jacklynchtunnel.ie) ag Egis thar ceann 
BIÉ.  
 
Tá Direct Route Ltd. freagrach as oibriú agus as cothabháil Thollán Luimnigh (www.limericktunnel.com) mar 
chuid de Chéim II de CPP Chuar Luimnigh Theas an N7. Tá fáil ar bhreis faisnéise sa mhír Bóithre agus 
Dolaí/Oibríochtaí agus Cothabháil dár láithreán gréasáin. 
 
Bainistíocht an Ghréasáin – Pábhálacha Bóthair: Mar chuid de nósanna imeachta bainistíochta pábhála 
bóthair BIÉ, tugtar faoi suirbhéanna bliantúla ar bhail ar gach pábháil náisiúnta bóthair, agus úsáid á baint as 
réimse de threalamh leictreonach, léasair agus físe digití a shuitear ar fheithiclí speisialaithe. Déanann 
suirbhéanna bliain ar bhliain réimse de pharaiméadair um bail an ghréasáin a thomhas agus a chur i dtaifead, 
próifíl/gairbhe fhadaimseartha, méid an sclagtha agus friotaíocht in aghaidh sciorrtha a thomhas ina measc. 
Déantar na sonraí a fhaightear ó na suirbhéanna geothagartha inneallbhunaithe a chur i dtaifead ar ár 
gCóras Bainistíochta Pábhála. Is féidir an banc sonraí a úsáid chun an bhail thomhaiste a chur i dtaifead go 
cruinn agus é a chur i gcomparáid le suirbhéanna a rinneadh roimhe seo ag an láthair sin. Anuas ar 
mhéideanna tráchta a cuireadh i dtaifead, is féidir an ráta an mheathlaithe a thuar lena chumasú tús áite a 
thabhairt do chláir idirghabhála cothabhála a bhunú, bunaithe ar phrionsabail bhainistíochta sócmhainní 
dea-chleachtais. 
 
Seirbhísí/Cothabháil Geimhridh:  Tugtar faoi ghníomhaíochtaí cothabhála geimhridh, salann/grin a leathadh, 
etc. ar an ngréasán mótarbhealaigh/débhealaigh ardluais mar chuid de na Conarthaí Athnuachana agus 
Cothabhála Mótarbhealaigh dá dtagraítear thuas.  Tá údaráis áitiúla freagrach as tabhairt faoi oibreacha 
cothabhála geimhridh ar stráicí den ghréasán bóithre náisiúnta nach mótarbhealach ná débhealach ardluais 
iad, agus soláthraíonn BIÉ leithdháiltí bliantúla deontais d’údaráis áitiúla chun na gníomhaíochtaí seo a 
mhaoiniú.  Oibríonn BIÉ líonra de thart ar 90 stáisiún aimsire ar fud an ghréasáin bhóithre náisiúnta.  
Úsáideann Córas Faisnéise faoin Aimsire ar Bhóithre (CFAB) de chuid BIÉ na sonraí faoin aimsir a 
sholáthraíonn na stáisiúin seo, a úsáideann údaráis áitiúla agus oibreoirí gréasáin chun a gcóireálacha 
geimhridh a phleanáil.  Tá fáil ar íomhánna ceamara agus sonraí faoi stáisiún aimsire ar láithreán gréasáin 
BIÉ. 

http://www.tiipublications.ie/
http://www.tii.ie/roads-tolling/operations-and-maintenance/bridges-tunnels/
http://www.dublintunnel.ie/
http://www.jacklynchtunnel.ie/
http://www.limericktunnel.com/
http://www.tii.ie/roads-tolling/operations-and-maintenance/
http://www.tii.ie/roads-tolling/operations-and-maintenance/
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Sábháilteacht: Tugann BIÉ faoi réimse leathan feidhmeanna agus gníomhaíochtaí atá dírithe ar fheabhas a 
chur ar shábháilteacht ár ngréasán bóithre náisiúnta agus iarnróid éadroim, anuas ar shábháilteacht daoine a 
fhostaítear ar thionscadail tógála BIÉ.  
 
Déanann ár nAonad Sábháilteachta monatóireacht ar rátaí imbhuailte ar an ngréasán bóithre náisiúnta agus 

sainaithníonn sé láithreacha atá tugtha d’imbhuailtí, tugann sé faoi chigireachtaí um shábháilteacht ar 

bhóithre agus faoi chigireachtaí ar thrácht sealadach agus cuireann sé scéimeanna i bhfeidhm atá in ainm is 

réitigh atá bunaithe ar an innealtóireacht sholáthar ag láithreacha arb eol dúinn atá tugtha d’imbhuailtí. 

Chomh maith leis sin, comhordaíonn an tAonad oiliúint a chur ar innealtóirí/iniúchóirí um shábháilteacht ar 

bhóithre agus iad a fhaomhadh.  

Oibríonn BIÉ le Transdev Dublin Light Rail Ltd., chomh maith, agus lena fhochonraitheoirí lena chinntiú go 

ndéantar an t-ardleibhéal d’fheidhmíocht sábháilteachta a baineadh amach cheana féin in oibriú chóras 

iarnróid éadroim Luas a choimeád agus a bharrfheabhsú. 

Clár Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí (CPP): Tá BIÉ freagrach as an bpróiseas soláthair scéimeanna 
náisiúnta bóthair CPP a bhainistiú.   Áirítear leis seo ullmhú cáipéisí tairisceana agus maoirseacht a 
dhéanamh ar an bpróiseas tairisceana, ó léiriú spéise a lorg trí na céimeanna éagsúla tairisceana a fhad le 
dúnadh airgeadais.  Mar chuid dár bhfreagrachtaí, leanann BIÉ le maoirseacht a dhéanamh ar ghnéithe de 
chonarthaí CPP a bhaineann le hioncam i gcaitheamh théarma an chonartha, ie.: 
 

 Scéimeanna Dolaí Scair Ioncaim, 

 Athbhreithnithe tréimhsiúla ar chomhroinnt riosca árachais, agus  

 Ionaid Seirbhíse Mótarbhealaigh.  
 
Luasteorainneacha: I gcomhréir le forálacha Chuid 2 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2004, ceisteanna iad 
tograí maidir le hathbhreithniú a dhéanamh ar luasteorainneacha a bhfuil ar an údarás ábhartha bóithre 
breithniú a dhéanamh orthu sa chéad ásc.  Caithfear an Garda Síochána a chur ar an eolas ar thograí agus, i 
gcás bóithre náisiúnta, bíonn siad faoi réir fhaomhadh BIÉ.   
 
Pleanáil um Úsáid Talún: Comhairlí reachtúil agus comhlacht forordaithe faoi na Rialacháin agus na 
hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt is ea BIÉ. Caithfidh údaráis phleanála, ar an ábhar sin, BIÉ a chur ar an 
eolas ar iarratais pleanála agus ar phleananna forbartha a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar na gréasáin 
bhóithre náisiúnta agus iarnróid éadroim.  
 
I dtabhairt faoinár róil, freagraíonn BIÉ do bheartais ábhartha phleanála chun cinn agus do cháipéisíocht 
phleanála a chuireann údaráis náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla i dtoll a chéile. Áirítear leis an réimse 
pleananna, pleananna agus straitéisí réigiúnacha, pleananna forbartha contae agus cathrach, pleananna 
ceantair áitiúil, Criosanna Forbartha Straitéisí, Máistirphleananna agus Creatphleananna Comhtháite.  
Chomh maith leis sin, freagraímid d’iarratais pleanála, tograí pleanála um úsáid talún agus, nuair is gá, 
cuirimid achomhairc faoi bhráid an Bhoird Phleanála, freastalaímid ar éisteachtaí ó bhéal agus déanaimid 
idirchaidreamh le húdaráis phleanála chun saincheisteanna bóithre náisiúnta a réiteach.  
 
Pleanáil Straitéiseach: Mar chuid dár bhfeidhmeanna pleanála straitéisí, déanann BIÉ an méid a leanas: 

 Beartais agus córais a fhoirmliú agus a chur i bhfeidhm chun tionscadail agus cláir a bhreithmheas 
agus tús áite a thabhairt dóibh.  
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 Ionchur a fhorbairt do Chásanna Gnó do Luas agus don Mheitreo, e.g. samhlacha éilimh, anailís 
oibríochtúil, ioncam a thuar, anailís a dhéanamh ar chritéir iolracha, anailís a dhéanamh ar 
bhreithmheas agus ar inrochtaineacht airgeadais agus gheilleagrach/GIS-bhunaithe. 

 Bainistíocht ar fhorbairt agus ar chur chun cinn na húsáide a bhaintear as an tSamhail Iompair 
Náisiúnta agus ar an tSamhail Tráchta Náisiúnta agus maoirsiú a dhéanamh ar phacáistí samhaltaithe 
iompair a fhorbairt do shamhlacha éilimh uirbigh.  

 Tabhairt faoi shuirbhéanna agus sonraí a bhailiú chun tacú le hoibríochtaí Luas agus le limistéir eile 
de ghnó BIÉ.  

 Na Treoirlínte um Breithmheas Tionscadail a nuashonrú do thionscadail Bhóithre Náisiúnta agus 
tabhairt faoi iniúchtaí ar Chásanna Gnó do thionscadail chaipitil bhóithre náisiúnta agus tabhairt faoi 
chláir chaiteachais reatha.  

 Idirchaidreamh a dhéanamh leis an Údarás Náisiúnta Iompair agus le comhlachtaí reachtúla eile 
maidir le riachtanais iompair reatha agus amach anseo agus le pleanáil chun cinn a dhéanamh ar 
ghréasáin náisiúnta iompair ar thalamh.  

 
Tá na príomhcháipéisí pleanála straitéisí, Treoirlínte um Breithmheas Tionscadail BIÉ, an tSamhail Iompair 
Náisiúnta agus cáipéisí um Thaighde agus um Fhaisnéis faoi Iompar ina measc, ar fáil lena bhfeiceáil/n-
íoslódáil sa mhír Leabharlann dár láithreán gréasáin. 
 
An Timpeallacht: Lorgaíonn BIÉ chun gréasán sábháilte agus éifeachtúil bóithre náisiúnta agus iarnróid 
éadroim a sholáthar laistigh den chreat forbartha inbhuanaithe.  Chun tacú leis an gcreat reachtúil um 
Measúnú Tionchair Timpeallachta (MTT), chuir BIÉ straitéis chuimsitheach i bhfeidhm chun comhtháthú 
breise a dhéanamh ar shaincheisteanna timpeallachta isteach i bpleanáil, tógáil agus oibriú bonneagar 
iompair.  Tá fáil ar fhaisnéis bhreise ar an straitéis, chomh maith le réimse cuimsitheach de cháipéisí treorach 
a fhoilsíonn BIÉ chun an tionchar a imríonn tógáil scéime a íoslaghdú ar ainmhithe, gnáthóga agus 
seandálaíocht bhogaigh áirithe, lena bhfeiceáil/n-íoslódáil sa mhír Seirbhísí Teicniúla/an Timpeallacht dár 
láithreán gréasáin. 
 
Seandálaíocht agus Oidhreacht: Déantar breithniú ar sheandálaíocht a chomhtháthú go hiomlán isteach i 
bpróiseas pleanála iompair BIÉ do bhóithre náisiúnta, iarnród éadrom agus don mheitreo.  Tá ár Rannóg 
Seandálaíocht agus Oidhreachta freagrach as bainistíocht a dhéanamh ar impleachtaí seandálaíochta 
tionscadail bhóithre náisiúnta agus iarnróid éadroim.  Tá réimse fairsing d’fhoilseacháin ábhartha ar fáil lena 
bhfeiceáil/n-íoslódáil sa mhír Seandálaíocht agus Oidhreacht dár láithreán gréasáin. 
 
Taighde: Aithníonn BIÉ an luach a bhaineann le taighde agus an ról tábhachtach a chomhlíonann sé i dtaobh 
cabhrú linn ár gcuspóirí straitéiseacha a bhaint amach.  Dá réir sin, chuireamar straitéis taighde i bhfeidhm 
lena chinntiú go dtugtar faoinár ngníomhaíochtaí taighde go léir ar bhealach comhordaithe.  Is í aidhm na 
Straitéise Taighde seo chun bearta praiticiúla a chur chun cinn a chuirfidh le costais a laghdú agus/nó le 
nuálaíocht a fheabhsaíonn cáilíocht maidir le feidhmeanna agus gníomhaíochtaí BIÉ. Soláthraítear faisnéis 
chuimsitheach maidir lenár straitéis taighde sa mhír Taighde dár láithreán gréasáin. 
 
Iarratais ar Thoiliú d’Oibreacha Bóthair – Oibreoirí Teileachumarsáide Gréasáin: Soláthraítear i gCuid 5 
den Acht um Rialáil Cumarsáide, 2002, arna leasú, an creat rialála a rialaíonn tabhairt faoi oibreacha bóthair 
ar bhóithre náisiúnta ag oibreoirí gréasán teileachumarsáide ar mhaithe le cuspóirí, ar nós bonneagar 
leictreonach cumarsáide faoin talamh agus bonneagar gaolmhar fisiciúil a bhunú, a shíneadh agus a 
chothabháil.  I gcomhréir le halt 53 den Acht, caithfidh oibreoirí gréasáin iarratais ar thoiliú chun tabhairt 
faoi oibreacha bóthair ar bhóithre náisiúnta a chur faoi bhráid BIÉ (alt 53(3)) agus ní féidir tabhairt faoi 

http://www.tii.ie/tii-library/
http://www.tii.ie/tii-library/environment/
http://www.tii.ie/tii-library/archaeology/
http://www.tii.ie/technical-services/research/
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oibreacha bóthair (seachas oibreacha bóthair éigeandála) ar bhóithre náisiúnta gan toiliú a bheith faighte 
roimh ré ó BIÉ (alt 53(1)). 
 
 

2.2. Seirbhísí a Rochtain. 
Leagtar amach sonraí teagmhála d’fhiosrúcháin maidir leis an réimse seirbhísí a sholáthraímid sa cháipéis seo 
agus ar ár láithreán gréasáin. 
  
 

2.3. An Costas ar Sheirbhísí a Rochtain. 
Tugann BIÉ faoinár seirbhísí agus an fhaisnéis a choimeádaimid a sholáthar saor in aisce faoi réir, dar ndóigh, 
ceanglais reachtúla agus cúiseanna oibríochtúla teoranta eile. 
 
Soláthraítear faisnéis faoi na táillí reatha taistil ar Luas, faoi mar a chinn an tÚdarás Náisiúnta Iompair, ar 
láithreán gréasáin Luas.  
Ceadaítear do shealbhóirí pasanna taistil leasa shóisialaigh (pas cliste i measc shealbhóirí Thuaisceart 
Éireann) chun taisteal saor in aisce ar Luas, agus ní leagtar aon chosc ar amanna taistil. 
 
 Ní ghearrtar muirir Pháirceála agus Thaistil ar thiománaithe faoi mhíchumas a bhaineann leas as saoráidí 
páirceála Pháirceáil agus Thaisteal Luas. 
 
Tá feithiclí sainoiriúnaithe atá á dtiomáint ag daoine faoi mhíchumas díolmhaithe ó dholaí a íoc ar gach 
dolabhóthar sa Stát. 
 
Sa chás go mbeartaíonn BIÉ chun muirear a ghearradh (e.g. chun taifid a chuardach agus a aisghabháil a 
lorgaítear in iarraidh ar Shaoráil Faisnéise), cuirfimid an té a d’iarraidh ar an eolas go pras roimh ré.  
 
Faoin Acht um Rialáil Cumarsáide, 2002, arna leasú, féadfaidh BIÉ muirir a ghearradh ar dhuchtanna a úsáid 
ag oibreoirí gréasáin ar bhóithre náisiúnta a sholáthraíonn agus a chuireann BIÉ/údarás bóithre ar fáil (alt 
53(9)), anuas ar chostais riaracháin, mhaoirseachta agus aischuir a bhaineann le hiarratais ar thoiliú (alt 
53(8)). Leagtar amach sonraí faoi na muirir a ghearrann BIÉ maidir le hiarratais ar thoiliú d’oibreacha 
bóithre teileachumarsáide inár Scéim Muirir a ullmhaíodh faoi alt 53(9) den Acht agus atá ar fáil lena 
feiceáil/híoslódáil ar ár láithreán gréasáin.   
 
 

2.4. Seirbhísí a Riaradh. 
Soláthraítear i gCuid 1 sonraí faoi na struchtúir riaracháin atá i bhfeidhm chun soláthar éifeachtúil ár seirbhísí 
a chinntiú.  
 
Déantar bainistiú agus oibriú ar an tsaoráid dolaí gan bhacainn ar an M50, thar ceann BIÉ, faoi chonradh le 
Sanef ITS Operations Ireland faoin ainm branda eFlow 
 
Déantar córas iarnróid éadroim Luas i mBaile Átha Cliath a bhainistiú agus a oibriú faoi chonradh le Transdev 
Ireland. 

https://www.luas.ie/tickets-and-fares/
https://www.itsireland.ie/itsmembers/beteire-flow-ltd/
https://www.eflow.ie/
http://www.transdevireland.ie/
http://www.transdevireland.ie/
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Déantar cothabháil ar bhreis agus 740km den ghréasán mótarbhealach bóithre náisiúnta/débhealach 

ardluais faoi Chonarthaí Cothabhála agus Athnuachana Mótarbhealaigh (MMaRC). Tá na conarthaí MMaRC 
miondealaithe i dtrí réigiún ar leith: 

Déanann Globalvia Sacyr Jons (info@gsj.ie) Gréasán A a bhainistiú. Áirítear leis Mórcheantar Bhaile Átha 
Cliath agus tá sé thart ar 160km ar fad, ina measc codanna den N/M1, N/M2, N/M3, N/M4, N/M7, M9 agus 
den N/M11.  
 
Déanann Colas Roadbridge Joint Venture Ltd Gréasán B a bhainistiú. (info@crjv.ie). Áirítear leis Lár 
Tíre/Iarthar na tíre agus tá thart ar 256km de dhébhealach i gceist leis, ina measc codanna den N/M4, N/M6, 
N/M7, N/M18, N19, M20 agus den N85.  
 
Déanann Egis Lagan Services Ltd. an tríú réigiún (Gréasán C) a bhainistiú.   (info@egislagan.ie).  Cuimsíonn sé 
an Deisceart agus an tIardheisceart agus tá sé thart ar 328km ar fad agus ina measc, tá codanna den M7, M8, 
M9, N10, N20, N22, N24 agus den N40 ann. 
 
 

2.5. Cearta Athbhreithnithe/Achomhairc a bhaineann le Seirbhísí. 
Cuimsítear sna conarthaí chun saoráid dolaí an M50 agus córas iarnróid éadroim Luas a oibriú agus a 
chothabháil, dá dtagraítear thuas, forálacha a bhaineann le caighdeáin ardcháilíochta de chúram do 
chustaiméirí.  Féadfaidh custaiméirí teagmháil a dhéanamh leis na rannóga um sheirbhís do chustaiméirí de 
chuid na gcuideachtaí atá i gceist ag info@eflow.ie agus info@luas.ie, faoi seach. 

 
Tá BIÉ tiomanta do sheirbhís ardchaighdeáin a sholáthar dár gcustaiméirí go léir.  I gcomhréir lenár gCairt 
Chustaiméirí, oibrímid nós imeachta gearán ar féidir le custaiméirí dul ina bhun a bhraitheann go mb’fhéidir 
nár caitheadh leo go cuí, go cúirtéiseach nó go cothrom fad a bhí siad ag déileáil le foireann BIÉ. I gcomhréir 
lenár gCairt, féadfaidh custaiméirí atá míshásta le gné éigin dár seirbhís gearán a dhéanamh, i scríbhinn, leis 
an seoladh a leanas: 
 
Ceann Rialála agus Riaracháin,                               Bonneagar 
Iompair Éireann,                             Ionad 
Gnó Gheata na Páirce,                           Sráid 
Gheata na Páirce,                                                  Baile Átha 
Cliath 8,                              D08 
DK10. 

Mar rogha air sin, féadtar gearán a sheoladh chugainn ar ríomhphost chuig info@tii.ie.   

Déileálfar le gach gearán go cothrom, go héifeachtúil agus go rúnda agus tabharfar freagra orthu i ndiaidh 
breithniú iomlán agus cúramach a dhéanamh ar chineál agus ar mhéid an ghearáin.  I dtaobh gearán a 
fhaigheann an Ceann Rialála agus Riaracháin: 

 Aithneofar iad i scríbhinn laistigh de chúig lá oibre. Tabharfar le fios sa litir aitheantais ainm agus 
uimhir ghutháin an duine atá ag déileáil leis an gceist. 

 Tabharfar freagra ar an ngearán laistigh de 20 lá oibre (mura féidir seo a dhéanamh, eiseofar freagra 
eatramhach laistigh de na 20 lá oibre ina mínítear an staid cothrom le dáta). 

 Tabharfar freagra ar an ngearán i bhfriotal neamhchasta. 

mailto:info@gsj.ie
mailto:info@crjv.ie
mailto:info@egislagan.ie
mailto:info@eflow.ie
mailto:info@luas.ie
mailto:info@tii.ie
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Féadfaidh custaiméirí nach bhfuil sásta lenár gcinneadh ar ghearán teagmháil a dhéanamh le hOifig an 
Ombudsman ag an seoladh a leanas: 

Oifig an Ombudsman,                                   18 
Sráid Líosain Íochtarach,                          
Baile Átha Cliath 2,                                
D02 HE97. 
Guthán: +353-1-639 5600 
Íosghlao: 1890 223030  

Tá fáil ar shonraí iomlána ar ár nósanna imeachta gearán sa mhír ‘Faisnéis Fúinn/Seirbhís do Chustaiméirí’ 
dár láithreán gréasáin. 

 

2.6. Tionscadail Taighde maidir le Seirbhísí. 
Is í aidhm straitéise taighde BIÉ chun bearta praiticiúla a chur chun cinn a chuirfidh le costais a laghdú 
agus/nó le nuálaíocht a fheabhsaíonn cáilíocht maidir lenár bhfeidhmeanna. Tá fáil ar fhaisnéis 
chuimsitheach maidir lenár straitéis, a chuimsíonn idir thaighde gearrthéarmach “tráchtála” mar fhreagairt 
ar riachtanais ghnó BIÉ, anuas ar thionscadail taighde níos faide téarma ar leibhéal PhD agus 
iardhochtúireachta, sa mhír  'Seirbhísí Teicniúla/Taighde BIÉ' dár láithreán gréasáin.  

http://www.tii.ie/technical-services/research/
http://www.tii.ie/technical-services/research/
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Cuid 3 
 
An Próiseas Cinnteoireachta le haghaidh Tograí Móra Beartais 

  
 
 
 
 
 

3.1  Tograí Móra Beartais. 
Cinneann an Rialtas an beartas foriomlán straitéiseach agus an leibhéal d’infheistíocht chaipitil atá le 
soláthar chun na gréasáin bhóithre náisiúnta agus iarnróid éadroim a fhorbairt. 
 
Soláthraítear i bplean infheistíochta caipitil an Rialtais, “Cur leis an Téarnamh – Bonneagar agus Infheistíocht 

Caipitil” ("Building on Recovery - Infrastructure and Capital Investment") an creat straitéiseach agus 

airgeadais do ghníomhaíochtaí BIÉ don tréimhse ó 2016 go dtí 2021. Áirítear leis an bplean na tionscadail 

mhóra bhóithre náisiúnta agus iarnróid éadroim a leanas a chur chun cinn: 

 An Meitreo Thuaidh nua a dhéanann ceangal idir Faiche Stiabhna agus Sord agus a fhreastalaíonn ar 
Aerfort Bhaile Átha Cliath.  

 Luas Traschathrach a chríochnú.  

 An N5 Cathair na Mart-Turlach. 

 An N22 Baile Bhuirne-Maigh Chromtha. 

 N8/N25 Acomhal Dhún Citil. 

 An N4 Cúil Mhuine-Béal Átha na gCarraigíní. 

 Leathnú Sheachbhóthar M7 An Nás agus Droichead Nua. 

 An N56 An Clochán Liath-Na Gleannta. 

 N59 Sheachbhóthar Mhaigh Cuilinn. 

 Bóthar N56 Thamhnach an tSalainn-Inbhir. 

 An M17/M18 An Gort-Tuaim (scéim CPP). 

 An M11 Guaire-Inis Córthaidh (scéim CPP). 

 N25 Sheachbhóthar Ros Mhic Thriúin (scéim CPP) 
 

Áirítear leis an bplean, chomh maith, roinnt scéimeanna móra feabhsúcháin bóithre náisiúnta agus áitiúla, 
atá dírithe ar chaolas tráchta a bhaint, agus cuirfear tús leo faoi réir cead pleanála. Is iad na scéimeanna atá i 
gceist: 

 

 N6 Sheachbhóthar na Gaillimhe. 

 N21 Sheachbhóthar Áth Dara.  

 N2 Sheachbhóthar Bhaile Shláine 

 An N28 Corcaigh-Rinn an Scidígh  

 An N69 Sionainn-Faing. 
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Nuair a chuirtear ár róil agus feidhmeanna i bhfeidhm, d’fhorbair BIÉ líon cáipéisí beartais chun dul i ngleic le 
príomhshaincheisteanna straitéiseacha a bhaineann le nó a imríonn tionchar ar ár n-oibríochtaí.  Tugtar 
achoimre ar shamplaí de na beartais atá i gceist thíos. Tá fáil ar chóipeanna dár gcáipéisí beartais, treoirlínte 
etc. go léir ar ár láithreán gréasáin.  
 
Beartas Ionaid Seirbhíse Mótarbhealaigh. 
Tá baint dhíreach ag BIÉ in ionaid seirbhíse ar an líne a sholáthar ar mhótarbhealaigh agus ar stráicí 
débhealach ardchaighdeáin de bhóithre náisiúnta. Ní hionann seo agus limistéir ar leataobh ón trácht, i.e. 
láithreacha ag acomhail nó i ngar dóibh, nó atá níos faide ó phríomhlíne an mhótarbhealaigh/an 
débhealaigh.  
 
Leagtar amach faisnéis chuimsitheach maidir lenár mbeartas maidir le hionaid seirbhíse a sholáthar, a 
cinneadh i ndiaidh próiseas fairsing comhairliúcháin phoiblí, inár gcáipéis bheartais Ionaid Seirbhíse 
Mótarbhealaigh.  

 
Beartas Comharthaíochta Turasóirí agus Fóillíochta. 
Tá fáil ar bheartas agus ar chritéir BIÉ maidir le comharthaíocht turasóirí agus fóillíochta a sholáthar ar 

bhóithre náisiúnta inár gcáipéis bheartais ag an nasc seo. 
 
Oibreacha Bóthair Cumarsáide. 
Faoin Acht um Rialáil Cumarsáide, 2002, arna leasú, ní mór d’oibreoirí líonra teileachumarsáide iarratais ar 
thoiliú chun tabhairt faoi oibreacha bóthair ar bhóithre náisiúnta a sholáthar do BIÉ. I measc na saghsanna 
oibreacha bóthair, d’fhéadfadh bonneagar leictreonach cumarsáide faoin talamh agus bonneagar gaolmhar 
fisiciúil a bhunú, a shíneadh agus a chothabháil a bheith i gceist.  
 
I gcomhréir le forálacha alt 53(11) den Acht, d’ullmhaigh BIÉ scéim, atá ar fáil ar ár láithreán gréasáin, ina 
leagtar amach ár mbeartas maidir le húsáid a bhaint as acmhainn bhóthair faoin talamh ar bhóithre 
náisiúnta i dtaobh bonneagar teileachumarsáide. 
 
Scéim Gaeilge. 
Forálann Alt 11 den Acht go n-ullmhaíonn comhlacht poiblí, i ndiaidh go ndéanann an tAire Ealaíon, 
Oidhreachta agus Gaeltachta, scéim reachtúil ina sonraítear, i measc rudaí eile, na seirbhísí a sholáthróidh an 
comhlacht poiblí: 
 
 trí mheán na Gaeilge; 
 trí mheán an Bhéarla, agus 
 trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla. 
 
Sula ndearnadh an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta (an ÚBN) agus an Ghníomhaireacht um Fháil Iarnród a 

chumasc go reachtúil, a tháinig i bhfeidhm an 1 Lúnasa 2015, bhí scéim Gaeilge i bhfeidhm ag an ÚBN a 

dheimhnigh an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta (an REOG) in 2014. I ndiaidh chumasc an dá 

chomhlachta, agus i ndiaidh aird ar leith a thabhairt ar na róil bhreise a dtugann an eagraíocht chumaiscthe 

fúthu anois, chuir BIÉ tús leis an bpróiseas chun an scéim a leasú chun ár róil fhairsingithe a chur san 

áireamh.  Tá cumarsáid déanta againn leis an REOG maidir leis seo agus leasóimid an scéim i ndiaidh dul i 

gcomhairle le agus comhaontú a bhaint amach leis an Roinn.  

 

http://www.tii.ie/roads-tolling/operations-and-maintenance/motorway-service-areas/
http://www.tii.ie/roads-tolling/operations-and-maintenance/motorway-service-areas/
http://www.tii.ie/tii-library/policies/Tourism_and_Leisure/Policy-on-Tourist-and-Leisure-Infomation-Signage.pdf
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Treoirlínte Comhshaoil. 
Foilsíonn BIÉ réimse fairsing treoirlínte atá dírithe ar thionchar thógáil na scéime a íoslaghú ar an 
gcomhshaol agus ar an tseandálaíocht.  Tá na foilseacháin atá i gceist ar fáil lena bhfeiceáil/n-íoslódáil sa 
mhír ‘Leabharlann’ dár láithreán gréasáin. 
 
 
Talamh a Fháil.  
I bhFeabhra 2016, shínigh BIÉ, an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus Feirmeoirí Aontaithe na 
hÉireann comhaontú athnuaite comhoibrithe maidir le talamh a fuarthas go héigeantach nó a gheofar ar 
mhaithe leis an ngréasán bóithre náisiúnta a fhorbairt.  
 
 
 

3.2  An Cúlra le Tograí agus Cinntí Beartais.  
Déanann beartas Rialtais agus an creat fairsing reachtaíochta a rialaíonn ár ngníomhaíochtaí uile róil, cláir 

agus beartais straitéiseacha BIÉ, agus an bealach a riaraimid agus a thugaimid faoi na feidhmeanna seo a 

chinneadh.  Déanann an tÚdarás Náisiúnta Iompair ár róil agus gníomhaíochtaí maidir le bonneagar iarnróid 

éadroim Luas, chomh maith, a threorú a theastaíonn chun seirbhísí iompair phoiblí a sholáthar laistigh de 

Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, i gcomhréir le forálacha an Achta um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath, 

2008. Shann an ÚNI a fheidhmeanna maidir le seirbhísí iarnróid éadroim a sholáthar do BIÉ.  Déantar 

oibreacha feabhsúcháin pábhála bóithre náisiúnta a shainaithint agus tugtar tús áite dóibh ar bhonn 

suirbhéanna ar bhail an bhóthair a dtugtar fúthu gach bliain ar fud an ghréasáin bhóithre náisiúnta.  

Soláthraítear in Treoirlínte Bainistíochta Tionscadail (2010) de chuid BIÉ an creat foriomlán i dtaobh teacht 

chun cinn agus dul chun cinn mórscéimeanna trí phróiseas forbartha seacht gcéim. Cuireann na treoirlínte 

lenár dtreoirlínte maidir le Breithmheas Tionscadail agus Bainistíocht Costais agus tugann siad aird ar 

bheartas agus treoirlínte an Rialtais maidir le hOibreacha Caipitil a sholáthar san earnáil phoiblí agus in 

Treoirlínte maidir le Comhchreat Breithmheasa do Thionscadail agus Cláir Iompair, a d’fhoilsigh an Roinn 

Iompair, Turasóireachta agus Spóirt.  

I measc na bpríomhstraitéisí agus na bpríomh-threoirlínte eile a chuireann faisnéis ar fáil do thograí agus do 

chur i bhfeidhm scéimeanna, tá an Cód Caiteachais Phoiblí, Treoirlínte maidir le Breithmheas Tionscadail, an 
tSamhail Iompair Náisiúnta agus treoirlínte/beartais chomhshaoil, seandálaíochta, oidhreachta agus eile atá 
ar fáil ar láithreán gréasáin Fhoilseacháin BIÉ. 
 

Timpeallacht Rialála. 
Leagtar amach thíos roinnt den phríomhreachtaíocht a imríonn tionchar ar rialachas agus ar oibríochtaí 

ginearálta BIÉ. Féadtar an reachtaíocht atá i gceist a fheiceáil/a íoslódáil ag an nasc seo.  
 

 Achtanna na mBóithre, 1993-2015 

 Transport (Railway Infrastructure) Act 2001 

 Transport (Dublin Light Rail) Act 1996 

 An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014 

 Na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003 

https://www.nationaltransport.ie/
http://www.tii.ie/tii-library/strategic-planning/project-appraisal-guidelines/Project%20Mangement%20Guidelines%202010
http://www.tcd.ie/Economics/msceps/courses/welfare%20economics/5a.%20Dep%20of%20Transport%202009.PDF
http://publicspendingcode.per.gov.ie/wp-content/uploads/2012/09/The-VFm-Code-except-D-03-Print-Version.pdf
http://www.tii.ie/tii-library/strategic-planning/
http://www.tii.ie/tii-library/strategic-planning/
https://www.nationaltransport.ie/planning-policy/data-analysis/modelling/
http://www.tiipublications.ie/
http://www.irishstatutebook.ie/
http://www.irishstatutebook.ie/2001/en/act/pub/0055/index.html
http://www.irishstatutebook.ie/1996/en/act/pub/0024/index.html
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 Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol), 2007-2014  

 An tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997 

 Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 

 An tAcht um Rialáil Cumarsáide, 2002 (arna leasú) 

 An tAcht Míchumais, 2005 

 Local Government Act 2001 

 An tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 

 An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach), 2006 

 An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 
 Na hAchtanna um Shéadchomharthaí Náisiúnta, 1930-2004 

 Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Conarthaí Údarás Poiblí a Dhámhachtain), 2006 

 Ombudsman Acts 1980 to 2012 

 Na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001 
 

Treoracha Comhshaoil an AE (ar fáil anseo). 

 Treoir 2002/49/CE. 
Déantar breithniú ar thorann tráchta ar bhóithre i dTreoir 2002/49/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle Eorpach an 25 Meitheamh 2002. Thug na Rialacháin um Thorann Timpeallachta, 2006 (I.R. 
Uimhir 140 de 2006) éifeacht don Treoir seo, a bhaineann le measúnú agus bainistiú a dhéanamh ar 
thorann timpeallachta.  

 
 Treoir 85/337/CEE. 

Bíonn tionscadail áirithe phoiblí agus phríobháideacha ar dóchúil go n-imreoidh siad tionchar suntasach 
ar an timpeallacht faoi réir ceanglas atá díorthaithe ó Threoir MTT 85/337/CE (arna leasú ag Treoir 
97/11/CE). Cuireadh ceanglais Threoir 2003/4/CE maidir le rochtain phoiblí ar fhaisnéis timpeallachta i 
bhfeidhm ó Mheitheamh 2005 ar aghaidh. Breisneartaíonn an Treoir seo forálacha le rochtain phoiblí a 
chinntiú ar fhaisnéis timpeallachta. I dtaca le bóithre, trasuitear Treoir MTT isteach sa dlí in Éirinn trí 
Acht na mBóithre, 1993 (Uimh. 14 de 1993). 
 

 Treoir 92/43/CEE. 
Trasuitear Treoir ón CE maidir le Gnáthóga Nádúrtha agus Flóra agus Fána Fiáine a Chaomhnú 
(92/43/CEE) i ndlí na hÉireann trí Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnáthóga Nádúrtha) (1997-
2005).  

 
 

3.3  Tuarascálacha ar Oibriú Seirbhísí Poiblí. 
Foilsíonn BIÉ ár dTuarascálacha agus Cuntais Bhliantúla i ndiaidh go ndéanann an tArd-Reachtaire Cuntas 
agus Ciste iad a iniúchadh.  
 
 

3.4  Athbhreithnithe Caiteachais agus Measúnuithe Beartais. 
Chun tabhairt faoinár róil, feidhmeanna agus freagrachtaí go héifeachtach, lorgaíonn BIÉ a chinntiú go bhfuil 
córais dhaingne bhainistíochta airgeadais i bhfeidhm agus go gcloítear go dian leo.  Comhlíonann an Coiste 
Iniúchóireachta ról lárnach sa phróiseas seo agus déanann sé maoirseacht, trínár bhfeidhm Iniúchóireachta 
Inmheánaí, ar athbhreithniú a dhéanamh ar chaiteachas agus ar na córais agus na próisis atá i bhfeidhm 
chun luach ar airgead a chinntiú.  
 

http://www.irishstatutebook.ie/2001/en/act/pub/0037/index.html
http://www.irishstatutebook.ie/2012/en/act/pub/0038/index.html
http://ec.europa.eu/index_en.htm
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Tá ár bPríomhfheidhmeannach, a bhainistíonn agus a rialaíonn gnó BIÉ, freagrach as conarthaí a bhainistiú 

agus a riaradh, ina measc: 

 comhlíonadh an dlí soláthair, 

 an Cód Caithimh Phoiblí a chomhlíonadh, faoi mar a fhoilsíonn an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 

Athchóirithe, 

 faomhadh údarás ceadaithe a fháil más é BIÉ an ghníomhaireacht urraíochta ach murach é an t-

údarás ceadaithe, agus 

 faomhadh údarás ceadaithe a sholáthar sa chás gur cuí.  

 Oibríonn an Príomhfheidhmeannach go dlúth le Bord BIÉ, an tAire agus an Roinn Iompair, Turasóireachta 

agus Spóirt.  Is é an Príomhfheidhmeananch, ó pheirspictíocht rialachais de, an tOifigeach Cuntasach as BIÉ – 

atá cuntasach go díreach don Choiste Cuntas Poiblí agus do Choistí eile de chuid na Dála – agus féadtar é a 

ghairm chun teacht i láthair os comhair Choistí na Dála.  

Mar gheall gur comhlacht poiblí sinn, bíonn ár gcuntais agus ár n-oibríochtaí go ginearálta faoi réir iniúchta 

ag Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste. 
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Cuid 4 
 

Faisnéis Airgeadais 
  
 
 

4.1  Ráitis Airgeadais. 
I gcomhréir lenár gceanglais Rialachais Chorparáidigh, cuireann BIÉ cóipeanna dár dTuarascálacha agus 
Cuntais Bhliantúil ar fáil go poiblí, saor in aisce, i ndiaidh go ndéanann Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus 
Ciste iniúchadh orthu.  Foilsítear ár dTuarascálacha agus Cuntais Bhliantúla sa mhír 
Leabharlann/Tuarascálacha agus Cuntais dár láithreán gréasáin, www.tii.ie. 
 
 

4.2  Pleananna Móra le haghaidh Caiteachas Caipitil. 
Soláthraítear i bplean infheistíochta caipitil an Rialtais, "Cur leis an Téarnamh – Bonneagar agus Infheistíocht 
Caipitil" an creat straitéiseach agus airgeadais do ghníomhaíochtaí BIÉ don tréimhse ó go dtí . Leagtar amach 
sonraí faoi scéimeanna móra bóithre náisiúnta agus iarnróid éadroim atá pleanáilte i rith na tréimhse thíos. 
 
An Clár Bóithre Náisiúnta.  
Forálann an Plean Caipitil do roinnt tionscadail mhóra bhóithre náisiúnta a fhorbairt, ina measc: 
 

 An N5 Cathair na Mart-Turlach. 

 An N22 Baile Bhuirne-Maigh Chromtha. 

 N8N25 Acomhal Dhún Citil. 

 An N4 Cúil Mhuine-Béal Átha na gCarraigíní. 

 Leathnú Sheachbhóthar M7 An Nás agus Droichead Nua. 

 An N56 An Clochán Liath-Na Gleannta. 

 Seachbhóthar Mhaigh Chuilinn.  

 Bóthar N56 Thamhnach an tSalainn-Inbhir. 
 
Anuas air sin, soláthrófar na mórscéimeanna a leanas faoin gclár Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí; 
 

 An N17/18 An Gort-Tuaim. 

 An N11 Guaire-Inis Córthaidh.  

 Seachbhóthar N25 Ros Mhic Thriúin. 
 
Cuirfear tús, chomh maith, le roinnt scéimeanna móra feabhsúcháin bóithre náisiúnta, atá dírithe ar chaolas 
tráchta a bhaint, faoi réir cead pleanála. Ina measc seo, tá Seachbhóthar na Gaillimhe, Seachbhóthar Áth 
Dara, Seachbhóthar Bhaile Shláine, an N28 Corcaigh go Rinn an Scidígh agus an N69 Sionainn go Faing. 
 
 
 
Iarnród Éadrom. 

http://www.tii.ie./
http://www.per.gov.ie/en/capital-investment-plan-2016-2021/
http://www.per.gov.ie/en/capital-investment-plan-2016-2021/
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Faoin bPlean Caipitil, beartaítear tús a chur le nasc meitreo a thógáil idir Lár na Cathrach, Aerfort Bhaile Átha 
Cliath agus Sord in 2021. Chomh maith leis sin, soláthrófar cistiú chun tionscadal Luas Traschathrach a 
chríochnú.  
 
 

4.3  Íocaíochtaí as Earraí agus Seirbhísí.  
Déantar faisnéis maidir le híocaíochtaí as earraí agus seirbhísí ag BIÉ a nuashonrú agus a fhoilsiú go 
ráithiúil ar láithreán gréasáin na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt ag an nasc seo. 
 
 

4.4 Rialachas: Luach Saothair na gComhaltaí Boird. 
Sonraítear táillí agus costais a íoctar le comhaltaí boird BIÉ inár Tuarascáil agus Cuntais Bhliantúla. 
 
 

4.5  Cistiú/Urraíocht Comhlachtaí Neamhphoiblí. 
N/B  
 

http://www.dttas.ie/corporate/english/prompt-payment-returns-non-commercial-bodies
http://www.tii.ie/tii-library/reports-accounts/
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Cuid 5 

 
Soláthar 

  
 
 
 
 

5.1  Beartais Soláthair. 
Tugann BIÉ faoin soláthar go léir i gcomhréir lena Threoirlínte Soláthair Chorparáidigh atá bunaithe ar 
dhea-chleachtas i gcomhréir le prionsabail reachtaíocht soláthair an AE agus na hÉireann.  Is é cuspóir na 
dtreoirlínte a leagan amach conas a dhéanann BIÉ an dlí agus beartas Rialtais a chomhtháthú isteach i 
bpróisis soláthair faoina dtugann BIÉ.  Chomh maith leis sin, tugann na treoirlínte an ailtireacht isteach a 
bhuntacaíonn leis na próisis soláthair a úsáidtear le comhsheasmhacht a chinntiú i dtabhairt faoi 
nósanna imeachta soláthair BIÉ; tá sraith teimpléid agus foirmeacha BIÉ, Creat Bainistíochta Oibreacha 
Caipitil (CBOC) na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe le haghaidh oibreacha, seirbhísí agus 
soláthairtí a bhaineann le tógáil agus creataí náisiúnta le haghaidh gníomhaíochtaí nach mbaineann le 
tógáil de chuid na hOifige um Sholáthar Rialtais, i gceist leis an ailtireacht.    
 
 

5.2  Nasc le hIomaíochtaí Reatha Tairisceana ar Ríomhthairiscintí. 
Tá fáil ar shonraí faoi gach iomaíocht reatha tairisceana atá os cionn €25,000 i dtaobh gach iomaíochta, 
ar www.etenders.gov.ie 
 
 

5.3  Conarthaí Poiblí a Bronnadh. 
Foilsítear sonraí faoi chonarthaí os cionn €25,000 a rinneadh a dhámhachtain ar www.etenders.gov.ie, ar 
aon dul le Treoracha na hÉireann agus an AE, agus áirítear leo méid táscach, fad an chonartha agus an 
buaiteoir. 

http://www.etenders.gov.ie/
http://www.etenders.gov.ie/
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Cuid 6 

 
Logleabhar um Nochtadh Saoráil Faisnéise agus Faisnéis eile a 

Fhoilsítear go Rialta 
  
 
 
 
 

6.1  Logleabhar um Nochtadh Saoráil Faisnéise.  
Faoi Alt 48 den Acht um Shaoráil Faisnéise, tá dualgas ar chomhlachtaí poiblí aird a thabhairt ar aon Chód 
Cleachtais um Shaoráil Faisnéise a fhoilsíonn an tAire. I gcomhréir leis an gCód Cleachtais um Shaoráil 
Faisnéise do Chomhlachtaí Poiblí, a d’fhoilsigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i Meán 
Fómhair 2015, ceanglaítear ar chomhlachtaí poiblí chun logleabhar d’iarrataí a fuarthas ar shaoráil faisnéise 
a choimeád agus a fhoilsiú (‘Logleabhar um Nochtadh’), seachas maidir le hiarrataí ar rochtain ar fhaisnéis 
phearsanta nó faoi chúinsí teoranta eile nach mbeadh foilsiú na faisnéise sin oiriúnach. 
 
I gcomhréir leis na ceanglais atá i gceist, foilsítear sonraí faoi iarrataí ábhartha um shaoráil faisnéise ar ár 
Logleabhar um Nochtadh sa mhír ‘Saoráil Faisnéise’ dár láithreán gréasáin.  Nuashonraítear an Logleabhar 
gach ráithe.  
 
 

6.2  Tuarascálacha. 
Foilsíonn BIÉ Tuarascálacha agus Cuntais Bhliantúla chuimsitheacha gach bliain, i ndiaidh go ndéanann Oifig 
an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste iniúchadh ár gcuntas a thabhairt chun críche. Tá fáil ar chóipeanna de 
na tuarascálacha lena bhfeiceáil/n-íoslódáil sa mhír ‘Leabharlann’ dár láithreán gréasáin. 
 
 

6.3  Foilseacháin agus Muirir Thráchtála. 
Tá fáil ar shonraí faoinár bhfoilseacháin, agus aon mhuirir infheidhme, ar ár láithreán gréasáin foilseachán 
agus sa mhír Leabharlann dár láithreán gréasáin.  
 
 

6.4  Faisnéis a Lorgaítear go Rialta atá á Coimeád ag BIÉ. 
Lorgaítear saghsanna áirithe d’fhaisnéis atá á coimeád ag BIÉ ar bhonn rialta agus éascaíonn BIÉ rochtain ar 
na sonraí atá i gceist trínár láithreáin ghréasáin, pé áit ar féidir.  I measc na samplaí den fhaisnéis sin, tá 
sonraí tráchta, cuntais bhliantúla, faisnéis faoi dholaí, caighdeáin dearaidh agus tógála, foilseacháin 
timpeallachta, etc.  

http://www.tii.ie/tii-library/
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Comhlíonann BIÉ na Rialacháin ar Fhaisnéis na hEarnála Poiblí a Athúsáid agus spreagaimid an fhaisnéis a 
tháirgimid a athúsáid. Tá fáil ar thuilleadh faisnéise ar na Rialacháin atá i gceist ar ár láithreán gréasáin.

http://www.tii.ie/about/about-tii/re-use-of-public-sector-information/


    
 

 

 

 


