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Plean Straitéiseach na Comhairle Oidhreachta 2023-2028



Agus an tAcht Oidhreachta á thabhairt isteach 
againn, bhí mé ag súil go dtiocfaimis le chéile mar 
náisiún chun athmhachnamh a dhéanamh ar bhrí na 
hoidhreachta, mar chuid den fhéiniúlacht a fágadh 
le hoidhreacht againn agus chun í a athshamhlú ar 
bhonn leanúnach, mar chuid den fhéiniúlacht chomh 
maith. Is é is brí leis an bhfocal “oidhreacht”, sa chiall 
is leithne den fhocal, ná na gnéithe ar fad de shaol na 
nÉireannach a d’fhág ár sinsir le hoidhreacht againn, 
agus atá anois ag brath ar ghníomhartha agus ar 
dhearcthaí ghlúin an lae inniu chun go mbeidh siad 
ann do na glúnta atá le teacht.



Tháinig athrú ar ár dtuiscint ar an bhfocal “oidhreacht” 
le fiche bliain anuas, agus anois ní hamháin go 
gciallaíonn sé oidhreacht inláimhsithe ach ciallaíonn  
sé gnéithe dár n-oidhreacht bheo dholáimhsithe chomh 
maith amhail amhráin, dánta agus teanga. Nuair a 
labhraímid ar oidhreacht sa lá atá inniu ann, bímid ag 
caint faoin idirghníomhaíocht a bhíonn againn leis an 
saol mórthimpeall orainn,  
idir shaolta agus theibí, faoin ár bhféiniúlacht agus 
faoin bhfonn atá orainn ár scéal féin a insint ar ár 
mbealach féin. 

Uachtarán na hÉireann  
Michael D. Higgins
Sliocht as óráid ag comóradh fiche bliain na Comhairle Oidhreachta, ar an 6 Meitheamh 2015
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Teachtaireacht ón gCathaoirleach
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Is cuid ríthábhachtach dínn ár n-oidhreacht náisiúnta ó thaobh féiniúlachta agus muintearais 
de. Sin é an fáth go bhfuil sé an-tábhachtach meas a bheith againn uirthi, aire a thabhairt di 
agus taitneamh a bhaint aisti.

Tá an-áthas orm straitéis nua seo na Comhairle Oidhreachta, Ár n-Áit sa Stair 2023-2028 a 
chur i láthair. Leagtar amach sa straitéis seo ár bhfís do na cúig bliana amach romhainn, agus 
cuireadh le chéile é i gcomhar lenár bpáirtithe tábhachtacha agus lenár bpáirtithe leasmhara 
a bhfuil baint acu lenár n-oidhreacht iontach luachmhar a chaomhnú agus le haird a tharraingt 
uirthi. Táimid fíorbhuíoch de gach uile dhuine a bhí páirteach ann.

Tá an straitéis seo á cur i bhfeidhm tráth a bhfuil bagairt mhór ann, ní hamháin don oidhreacht 
ach don phláinéad chomh maith. Tuigimid é seo, agus mar sin tá sé mar thosaíocht againn 
díriú ar ghníomhartha ar son an athraithe aeráide agus na hoidhreacht araon Beidh ról 
ceannaireachta ag an gComhairle Oidhreachta san obair seo, i réimsí amhail; comhairle faoi 
thaighde agus faoi bheartais, oiliúint agus oideachas, dul i ngleic le caillteanas bithéagsúlachta 
agus deontais a chur ar fáil. Beidh na gníomhartha seo ríthábhachtach mar bhonn eolais agus 
mar thacaíocht d’oibrithe oidhreachta san earnáil chun dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann 
le hathrú aeráide, agus chomh maith leis sin, cuirfidh na gníomhartha seo leis an obair atá 
déanta cheana féin ag an gComhairle Oidhreachta.

Tá an obair déanta cheana féin chun an plean a bhaineann leis a chur i bhfeidhm, agus 
tá roinnt príomhghníomhartha á gcur chun cinn i láthair na huaire. Agus an straitéis á cur i 
bhfeidhm againn, leanfaidh an Comhairle Oidhreachta ag obair i gcomhar lenár bpobail láidre, 
le heagraíochtaí oidhreachta agus leis an rialtas ar bhonn náisiúnta agus áitiúil.

Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leo siúd a raibh baint acu leis an straitéis seo a 
ullmhú. Ba mhaith liom buíochas ar leith a ghabháil le Sheila Pratschke as an ualach mór 
oibre a rinne sí agus í ag stiúradh an phróisis ullmhúcháin, le cabhair ó choiste de chuid na 
Comhairle agus ón bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin Virginia Teehan.

Léirítear sa straitéis seo uaillmhianta na Comhairle Oidhreachta ag an am cinniúnach seo don 
oidhreacht agus táim ag tnúth go mór le bheith ag obair i gcomhar le mo chomhghleacaithe 
ar an gComhairle, leis an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin agus lena foireann sna blianta 
atá amach romhainn d’fhonn an straitéis seo a thabhairt chun críche agus a chinntiú go 
ndéanfaimid ár n-oidhreacht iontach nádúrtha, pé acu oidhreacht thógtha nó chultúrtha é,  
a chosaint agus a cheiliúradh.

An Dochtúir Martina Moloney, Cathaoirleach
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Ár bhFís don Todhchaí

Agus ár bhfís don todhchaí á fhíorú againn, is mian leis  
an gComhairle Oidhreachta:

•   go mbeidh Éire i lár an aonaigh Eorpach agus dhomhanda, mar thír eiseamláireach, 
atá tiomanta do phrionsabail an cheartais aeráide, do chaomhnú, do bhainistíocht na 
hoidhreachta, don oideachas agus do rannpháirtíocht leis an bpobal;

•   go dtabharfaidh Éire aitheantas don tábhacht a bhaineann le hoidhreacht de gach saghas;

•   go nglacfaidh Éire leis na caighdeáin idirnáisiúnta is airde maidir le barr feabhais i gcúram 
agus i gcleachtas na hoidhreachta.
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Muidne: An Obair atá Romhainn
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Leagtar amach sa cháipéis seo na paraiméadair a bhaineann lenár ról maidir le 
hearnáil na hoidhreachta a threorú, a fhorbairt agus a leathnú in Éirinn sna cúig bliana 
atá romhainn 2023-2028.

 Is é ár misean:

•   Beartas oidhreachta áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta a mholadh;

•   ról taighde a chruthú agus a fhorbairt ar bhonn náisiúnta agus Eorpach d’fhonn bonn 
eolais a chur faoi bheartais nua amach anseo, rud a fhágann go bhfuil an Chomhairle 
Oidhreachta ina habhcóide éifeachtach d’oidhreacht inláimhsithe agus dholáimhsithe;

•   barr feabhais a chur chun cinn maidir lenár n-oidhreacht náisiúnta a aithint, a chosaint,  
a chaomhnú agus a fheabhsú;

•   comhoibriú go héifeachtach agus go réamhghníomhach le gach comhpháirtí lena n-áirítear 
comhpháirtithe i dTuaisceart Éireann agus san Aontas Eorpach agus le saoránaigh na 
hÉireann a mhaireann thar lear;

•   tacú leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta chun Oidhreacht Éireann 
2030 a chur i bhfeidhm;

•   oidhreacht a leabú i bhféiniúlacht áitiúil agus náisiúnta, an t-eispéireas oidhreachta a 
leathnú chuig gach saoránach, lena n-áirítear saoránaigh nua agus mionlaigh eitneacha, 
agus fáilte a chur roimh inimircigh agus roimh iarrthóirí tearmainn chuig a bpobail nua.
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An obair a dhéanaimid: Ár Sainchúram

Is comhlacht reachtúil muid, agus tugtar sainmhíniú ar ár misean agus ar ár 
bhfeidhmeanna san Acht Oidhreachta 1995.

Mar a leagtar amach san Acht, tuigtear nithe éagsúla leis an bhfocal oidhreacht, amhail na 
sléibhte agus an fharraige, iarsmaí de shibhialtachtaí ón am atá thart chomh maith leis an 
éagsúlacht iontach atá ann sa timpeallacht agus i ngnáthóga. Táimid tiomanta dá cosaint 
agus do ghrá di a mhúscailt, rud atá i gcroílár gach a ndéanaimid.

Tugtar údarás dúinn faoin reachtaíocht:

•   chun beartais a mholadh agus chun comhairle a thabhairt i dtaca lenár n-oidhreacht 
náisiúnta a chosaint agus a bhainistiú;

•   chun an oidhreacht seo a chur os comhair an phobail, trí oideachas agus eolas a chur ar 
fáil le súil go músclófar spéis inti agus mórtas aisti, agus chun go mbainfidh siad taitneamh 
aisti agus go mbeidh meas acu uirthi dá bharr;

•   chun comhoibriú le húdaráis phoiblí, le boird oideachais, le heagraíochtaí eile agus le 
daoine eile maidir le feidhmeanna na Comhairle a chur chun cinn;

•   chun comhordú a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí ar fad a bhaineann le feidhmeanna na 
Comhairle.

Nuair a leasaíodh an tAcht Oidhreachta sa bhliain 2018, cuireadh béim bhreise ar ár 
n-oibleagáidí maidir le:

‘Comhoibriú agus plé le húdaráis áitiúla, le pobail áitiúla agus le daoine eile i dtaca le 
feidhmeanna na Comhairle, chomh maith le comhairle agus tacaíocht a thabhairt dóibh.’

Is iad na spriocanna agus na mianta atá leagtha síos san Acht, an fhoinse inspioráide  
do chlár na dtosaíochtaí sa Phlean Straitéiseach seo. Tuiscint chomhaltaí na Comhairle,  
chomh maith le gairmiúlacht agus tiomantas ár bhfoirne atá taobh thiar d’fhíorú na físe seo.

I gcomhréir lena feidhmeanna reachtúla, cuireann an Chomhairle Oidhreachta 
sainchomhairle atá bunaithe ar fhianaise ar fáil d’Airí, do Ranna agus don Rialtas.  
Le tacaíochtó thaighde gairmiúil críochnúil, cuirimid sonraí agus cásanna ar fáil dóibh,  
a chuireann ar a gcumas beartas éifeachtach náisiúnta a chur i bhfeidhm.
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Is iad feidhmeanna na 
Comhairle beartais agus 
tosaíochtaí a mholadh chun 
an oidhreacht náisiúnta, lena 
n-áirítear séadchomharthaí, 
réada seandálaíocha, réada 
oidhreachta, oidhreacht 
ailtireachta, flora, fauna, 
gnáthóga fiadhúlra, tírdhreacha, 
muirdhreacha, raiceanna, 
geolaíocht, gairdíní agus 
páirceanna oidhreachta 
agus uiscebhealaí intíre, a 
shainaithint, a chosaint, a 
chaomhnú agus a fheabhsú.

An tAcht Oidhreacta, 1995, r.6(1)
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Ár bPáirtithe Leasmhara

Ranna  
Rialtais

Údaráis  
áitiúla

Gníomhaireachtaí 
na Seirbhísí Poiblí

Pobail, saoránaigh 
agus an pobal i 

gcoitinne

Gairmithe  
Oidhreachta agus 
sainchleachtóirí

Eagraíochtaí 
neamhrialtasacha, 

sainghrúpaí, grúpaí 
pobail

Earnáil an Oideachais, 
lena n-áirítear 

teagascóirí, mic léinn 
agus múinteoirí

Earnáil na 
hOidhreachta 

Príobháidí

Comhpháirtithe  
idirnáisiúnta agus  
an AE

Na meáin

Comhlachtaí, 
institiúidí agus 
eagraíochtaí 
oidhreachta
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An Fáth a nDéanaimid É:  
Na Nithe a gCreidimid Iontu

Tá tábhacht leis an oidhreacht, agus tá ceithre cinn de bhunluachanna taobh thiar 
dár gcur chuige maidir le cosaint agus tacaíocht a thabhairt d’oidhreacht uathúil na 
hÉireann. Faighimid sainmhíniú agus treoir sna bunluachanna seo agus muid i mbun 
cláir agus tionscadail nua a chur in iúl agus a phleanáil.

Ionracas
Creidimid go láidir san ionracas, sa fhreagracht agus sa trédhearcacht 
maidir lenár ngníomhaíochtaí ar fad. Tugaimid gealltanas go n-oibreoimid 
go hionraic, go comhoibríoch agus go measúil le comhghleacaithe agus le 
comhpháirtithe.

Éagsúlacht agus Ionchuimsiú 
Tá daoine ó chúlraí eitneacha éagsúla ag cur fúthu in Éirinn sa 21ú haois. 
Fáiltímid roimh éagsúlacht, glacaimid chugainn féin í agus muid ag iarraidh 
foghlaim ó chultúir eile. Baineann an oidhreacht le gach saoránach, is cuma 
cén aois iad, cén cúlra as ar tháinig siad, agus cén riachtanais fhisiciúla nó 
mhothúchánacha atá acu. Creidimid in abhcóideacht ar son na ndaoine,  
i bpobail a chumasú trí urraim a thabhairt dóibh agus iad inár measc.

Comhoibriú
Téimid i mbun comhpháirtíochtaí fiúntacha le húdaráis áitiúla agus le roinnt 
comhoibrithe eile d’fhonn ár gcomhchuspóirí iomadúla a bhaint amach. 
Táimid tiomanta do chomhoibriú le coimeádaithe na hoidhreachta sin atá 
faoi úinéireacht phoiblí, faoi úinéireacht phríobháideach, agus faoi  
chúram pobal.

Cúram
Téimid i mbun comhpháirtíochtaí fiúntacha le húdaráis áitiúla agus le roinnt 
comhoibrithe eile d’fhonn ár gcomhchuspóirí iomadúla a bhaint amach. 
Táimid tiomanta do chomhoibriú le coimeádaithe na hoidhreachta sin atá 
faoi úinéireacht phoiblí, faoi úinéireacht phríobháideach, agus faoi  
chúram pobal.

Mar chomhlacht poiblí reachtúil, glacaimid leis na caighdeáin arda a bhíonn ag teastáil chun 
dualgais reachtúla agus dlíthiúla a chomhlíonadh, agus cloímid lenár bprionsabail i gcónaí.



14



15

A
th

rú
 A

er
ái

de
 a

gu
s 

C
ai

llt
ea

na
s 

B
it

hé
ag

sú
la

ch
ta

Ta
ig

hd
e

C
ea

n
na

ir
ea

ch
t a

gu
s 

M
ao

ir
se

ac
ht

 
Ár gColúin Straitéiseach

Agus ár bhfís do na cúig bliana atá amach romhainn á sainmhíniú againn, rinneamar 
roinnt machnaimh ar a mbeidh bainte amach againn faoi 2028 agus leagamar 
céimeanna amach chun an fhís sin a fhíorú. Tugadh le chéile iad i sé cinn de cholúin 
straitéiseacha.
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Ceannaireacht agus Maoirseacht

Táimid ag tabhairt faoin oidhreacht a normalú. Chun na críche sin, ní mór dúinn cur chuige 
nuálach a bheith againn fiú más dúshlán é dúinn. Caithfimid dúshlán na smaointeoireachta 
neamh-chomhtháite a thabhairt. Go háirithe, caithfimid iarracht den oidhreacht a chur i 
gceapadh beartais agus i bpleanáil phobail.

Le linn thréimhse an Phlean Straitéisigh seo beimid ag labhairt amach ar son na 
hoidhreachta agus á tacú. Cuirfear ár gceannaireacht in iúl trí ghrinneas físe, trí 
abhcóideacht bunaithe ar fhianaise agus trí thacaíocht don fheabhas i gcúrsaí caomhnaithe,  
i mbainistíocht inbhuanaithe agus i gcúram na hoidhreachta.

An fáth a mbaineann tábhacht leis seo
Cuimsíonn sainchúram na Comhairle Oidhreachta agus ár sainmhíniú ar oidhreacht rudaí 
inláimhsithe amhail séadchomharthaí, foirgnimh, áiteanna stairiúla, tírdhreacha agus na 
tithe i ina mairimid gach lá; cuimsíonn sí rudaí amhail bailiúcháin agus músaeim, cartlanna, 
dánlanna agus leabharlanna; chomh maith leis na gnéithe di nach bhfuil chomh hinláimhsithe 
sin den traidisiún béil, de chuimhne na ndaoine agus den teanga. Tá na traidisiúin chultúrtha 
agus na gnéithe seo go léir fite fuaite lena chéile agus cuireann siad le tuiscint iolraíoch ar  
an oidhreacht.

Faigh amach faoin a bhfuil beartaithe againn chun é seo a chur i gcrích,  
ar leathanach 31
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Tá an t-athrú aeráide anois ar cheann de na bagairtí is mó do gach 
gné den oidhreacht thógtha, nádúrtha agus chultúrtha, tá tionchar 
aige ar a n-inbhuanaitheacht, ar a sláine agus ar a mbarántúlacht, 
agus ar an acmhainn forbairt eacnamaíoch agus shóisialta a 
dhéanamh orthu ag gach leibhéal. Bheadh sé amaideach a  
shamhlú nach mbeadh aon tionchar ag a bhfuil ag tarlú sa saol  
ar an oidhreacht, agus cúrsaí ag athrú ó bhonn ar fud na cruinne,  
mar is léir ón ngéarchéim aeráide. Caithfidh pobal na h oidhreachta 
díriú isteach ar ghníomhaíochtaí cuí ar son na cúise, ach caithfidh 
eolaithe aeráide agus lucht déanta beartas gníomhú ar son na 
hoidhreacht agus an chultúir chomh maith. Caithfear cleachtais 
oidhreachta a thabhairt le chéile trí chomhoibriú a chothú idir 
saineolaithe agus cinnteoirí a bhfuil baint acu leis na hearnálacha 
seo leanas; an oidhreacht, cultúr, inbhuanaitheacht, eolaíocht 
aeráide agus gníomh ar son na haeráide, rud a spreagfaidh cur 
chuige nua chun ár ndomhan leochaileach a chosaint.

Mary Robinson, iar-Uachtarán na hÉireann,  
Cathaoirleach ‘The Elders’
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Athrú Aeráide agus Caillteanas 
Bithéagsúlachta

Is é seo an colún is tábhachtaí ar fad agus tá tionchar aige ar ár ngníomhaíochtaí go léir.  
Tá athrú aeráide agus caillteanas bithéagsúlachta tábhachtach go leor iontu féin; ach is cuid 
lárnach de na colúin eile iad chomh maith céanna. Is ó ghrinnscrúdú dian ar ár n-eagraíocht 
féin agus ar a cuid gníomhaíochtaí, ó na caighdeáin atá leagtha síos do dheonaithe, 
ó chineálacha ár gcomhpháirtíochtaí iomadúla agus ónár gcomhthuiscintí le grúpaí 
pobail agus saoránach, a gheobhaimid eolas agus dearcadh nua ar cheist an athraithe 
aeráide a chuirfidh bonn eolais faoinár gcinntí. Smaoinigh ar an éagsúlacht shaibhir rudaí 
neamhghnácha a fágadh le hoidhreacht againn, ar an timpeallacht thógtha, ar chruth na 
talún féin, ar na créatúir a roinneann ár dtír linn, agus beidh sé ríléir duit go gcaithfidh Éire 
a bheith chun tosaigh maidir le dul i ngleic le ceist an athraithe aeráide. Mar choimeádaithe 
agus mar abhcóidí, tá deis ar leith againn chun dul i ngleic leis an ngéarchéim aeráide. 
Geallaimid go mbainfimid úsáid as na hacmhainní go léir atá againn chun gach a bhfuil 
againn a chosaint, agus go mbainfimid leas as taighde agus as smaointeoireacht nua chun 
dul i ngleic le dúshláin amach anseo.

An fáth a mbaineann tábhacht leis seo
Tá an fhís chéanna againn is atá ag an Rialtas, fís faoi thír atá chun tosaigh maidir le hathrú 
aeráide domhanda a mhaolú agus tír a bhfuil teacht aniar inti. Tá grá do na crainn agus don 
fhiántas san fhuil ag na hÉireannaigh, agus cuirfear beartais i bhfeidhm chun an tírdhreach, 
an cósta agus na coillte sin a chosaint, faoi stiúir na Comhairle Oidhreachta. Cosnóimid 
ár mbithéagsúlacht shaibhir agus coimeádfaimid slán sábháilte í. Beidh ról ceannaireacht 
againn maidir le foirgnimh stairiúla a aisfheistiú, chomh maith le hoidhreacht bhithéagsúil 
a chosaint dár leanaí. Is fiúntach í an stair, tá sí ina cuidiú mór maidir le cinntí críonna a 
dhéanamh sa lá atá inniu ann, ach is é ár ndóchas don todhchaí a spreagann muid maidir  
le forbairt beartais.

Faigh amach faoina bhfuil beartaithe againn chun é seo a chur i gcrích,  
ar leathanach 33
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Taighde

Tá taighde ríthábhachtach don Chomhairle Oidhreachta maidir le fís bunaithe ar fhianaise 
a bheith acu. Beidh ár dtaighde mar chuid lárnach dár rannpháirtíocht leis an bpobal, agus 
cuirfidh sé go mór le gach gné dár n-obair. Cuireann feidhm taighde lenár n-acmhainn maidir 
leis an sainchúram atá orainn comhairle beartais a chomhlíonadh. Tá an stór eolais faighte 
ón taighde ríthábhachtach chun ár gcuspóirí a chur i gcrích agus chun éifeachtacht agus 
tionchar earnáil na hoidhreachta a thomhas.

An fáth a mbaineann tábhacht leis seo
Tá tuiscint ar ról na hoidhreachta mar chuid lárnach den gheilleagar náisiúnta, den phobal 
áitiúil, den oideachas, den turasóireacht, den earnáil phríobháideach agus a thuilleadh, 
ríthábhachtach dár bhfís fhadtéarmach. Tá sé tábhachtach taisce eolais bunaithe ar 
fhianaise a bhailiú chun go mbeidh sé ina chrann taca don earnáil oidhreachta maidir lena 
ról dearfach sa tsochaí agus sa gheilleagar a léiriú. Déanfar ár cuid taighde a dhearadh go 
sonrach chun cur le múnla ciallmhar uileghabhálach. Tosóimid le hathbhreithniú a dhéanamh 
ar an gcaoi a dtéann ár gcomharsana Eorpacha agus na Ríochta Aontaithe, lena bhfuil go 
leor i bpáirt againn, i ngleic leis na saincheisteanna seo.

Tá géarghá le héifeachtacht na hearnála oidhreachta a thuiscint agus monatóireacht a 
dhéanamh uirthi. Tá sé seo dúshlánach. Cé go ndearann eagraíochtaí aonair creataí 
de thomhas feidhmíochta dá gcuid féin, tá deis ann bonn eolais a chur faoin earnáil 
oidhreachta trí bhealaí trédhearcacha agus comhsheasmhacha a fhorbairt chun acmhainní, 
gníomhaíochtaí, torthaí agus tionchair go príomha a mheas. Is beag éifeacht a bhíonn ag 
aon chur chuige i leith tomhais rathúlachta mura ndearann an earnáil é agus mura leo féin 
é/ Molaimid idirbheartaíocht bhreise a dhéanamh maidir le creat a chur ar bun, ar féidir é a 
úsáid chun fianaise bharrthábhachtach a phleanáil, a bhailiú, a anailísiú agus a chur i láthair.

Faigh amach faoina bhfuil beartaithe againn chun é seo a chur i gcrích,  
ar leathanach 35
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Comhpháirtíocht

Is mian leis an gComhairle Oidhreachta ról níos treise a bheith acu i bhforbairt 
comhpháirtíochta leo siúd a fhorbraíonn beartas, le ceannairí pobail agus le daoine a 
ghníomhaíonn leo féin. Troidfimid ar son na hoidhreachta, le chéile, ar bhonn náisiúnta  
agus áitiúil araon.

An fáth a mbaineann tábhacht leis seo
Baineann an oidhreacht le cách. Is iomaí duine ar leis í, is iomaí cosantóir atá aici,  
agus is iomaí cuimhne chultúrtha ina bhfuil sí fréamhaithe fiú. Is iomaí institiúid, eagraíocht, 
grúpa deonach, comhlacht gairmiúil agus úinéir príobháideach a bhaineann le saol na 
hoidhreachta. Tá sé an-tábhachtach go bhfuil comhoibriú maith idir na grúpaí agus páirtithe 
leasmhara éagsúla a fheidhmíonn laistigh den earnáil. Beidh sé seo ina chabhair dúinn 
chun an úsáid is fearr a bhaint as acmhainní, rud a chuirfidh ar ár gcumas dul i ngleic le 
tosaíochtaí éagsúla ag an am céanna, fadhbanna atá ag teacht salach ar a chéile a thomhas 
agus toradh dearfach don oidhreacht a bhaint amach.

Ós rud é go bhfuil an oiread sin dár n-oidhreacht i seilbh na ndaoine, tá ról lárnach ann do 
phobail breis acmhainní a fhorbairt, chun níos mó uirlisí agus cúnaimh a chur ar fáil d’úinéirí 
agus do ghrúpaí deonacha. Tá bainistíocht na hoidhreachta ag éirí níos gairmiúla le caoga 
bliain anuas. Léirítear é seo i ról na sainchomhairleoirí agus na sainghníomhairí atá ag dul i 
méid i rith an ama. Tá sé ríthábhachtach go bhfuil an t-ionchur gairmiúil seo ar fáil go  
héasca dóibh siúd a bhfuil sé de dhíth orthu, daoine amhail: tógálaithe, ceardaithe, ailtirí, 
innealtóirí, seandálaithe, coimeádaithe, éiceolaithe, cartlannaithe, caomhnóirí agus suirbhéirí 
nó pleanálaithe.

Faigh amach faoina bhfuil beartaithe againn chun é seo a chur i gcrích,  
ar leathanach 37
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Pobail

Is rannpháirtithe ríthábhachtacha iad daoine aonair, grúpaí agus pobail chun aire a thabhairt 
don oidhreacht agus chun í a chur chun cinn. Tá rún againn go nglacfaidh an pobal an 
oidhreacht chucu féin agus déanfaimid ár ndícheall chun é seo a chothú, agus tacóimid leis 
an iliomad bealaí a dtagann an saoránacht agus an oidhreacht le chéile.

An fáth a mbaineann tábhacht leis seo
Nuair a chuirtear tacaíochtaí airgid agus oideachais ar fáil do thionscnaimh phobail, 
cabhraítear le daoine de gach aois an oidhreacht a thuiscint, taitneamh a bhaint aisti agus 
meas a bheith acu uirthi. Má dhéantar é seo, spreagtar daoine chun ról gníomhach a 
ghlacadh i gcaomhnú agus i mbainistíocht. Bíonn fonn ar dhaoine páirt a ghlacadh i gcúrsaí 
a bhaineann lena gceantar dúchais. Cothaíonn sé seo cumasú pobail, rud a thugann an 
pobal le chéile agus a spreagann saoránacht ghníomhach.

Déanann a lán daoine obair dheonach ar son na hoidhreachta. Ní mór dúinn leas a bhaint 
as na daoine fuinniúla seo trí chumhacht a thabhairt don earnáil ionas go mbeidh rath ar an 
obair seo ar son na hoidhreachta, ar ceart dúchais ag gach duine í.

Bíonn toradh follasach ar oiliúint leanúnach agus ar thacaíocht a thabhairt d’oibrithe 
deonacha sna scileanna atá ag teastáil chun oidhreacht a thuiscint, a thaifeadadh agus 
a chur chun cinn, rud a chuireann le hiarrachtaí na gcomhlachtaí earnála poiblí. Is iomaí 
eagraíocht a bhfuil baint acu le hoideachas foirmiúil a chur ar fáil, agus le himeachtaí 
deonacha agus pobail a bhaineann le cúrsaí oidhreachta. Tá straitéisí i bhfeidhm ag 
roinnt mhaith acu mar threoir dá gcuid oibre. Comhroinnfear dea-chleachtas, rachfar i 
gcomhpháirtíochtaí nua, agus bainfear an úsáid is fearr is féidir as acmhainní a chuireann 
leis an obair seo ar go leor bealaí.

Faigh amach faoina bhfuil beartaithe againn chun é seo a chur i gcrích,  
ar leathanach 39
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Oideachas agus Rannpháirtíocht

D’fhonn ár n-oidhreacht a roinnt agus a cheiliúradh leis an oiread daoine agus is féidir, 
caithfimid cur leis an méid atá bainte amach go dtí seo agus teacht ar bhealaí nua nuálacha 
teagmhála. Bainfimid an cuspóir ríthábhachtach seo amach trí chur chuige leathan a 
ghlacadh i leith na foghlama agus na rannpháirtíochta, trí thuiscint níos fearr a fháil agus trí 
rannpháirtíocht ghníomhach a chur chun cinn.

An fáth a mbaineann tábhacht leis seo
Caithfimid gach aon iarracht a dhéanamh chun an oidhreacht a chur chun cinn. Meallfaimid 
daoine agus músclóimid níos mó suime iontu trí oiliúint agus trí ghníomhaíocht. Nuair a 
chuirtear oideachas foirmiúil agus neamhfhoirmiúil faoin oidhreacht ar dhaoine de gach 
aois agus de gach aicme sa tír, cuirtear ar a gcumas í a thuiscint, taitneamh a bhaint aisti 
agus meas a bheith acu uirthi. Is mian linn aontacht sa phobal a chothú agus saoránacht 
ghníomhach a chur chun cinn, an pobal imirceach san áireamh.

Tabharfaimid tacaíocht don líon mór gairmithe agus speisialtóirí a oibríonn san earnáil, chun 
a chinntiú go dtugtar aire chuí dár n-oidhreacht, go ndéantar bainistíocht cheart uirthi agus 
go gcuirtear chun cinn í, mar is cuí. Cuirfimid feabhas ar oiliúint i scileanna atá acu cheana 
féin agus déanfaimid caighdeáin a ardú, a dhearadh agus a chur ar fáil trí cháilíochtaí nua 
a chreidiúnú. Ní mór dúinn díriú ar thionscnaimh um fhorbairt acmhainne agus dul i mbun 
comhpháirtíochta leis an earnáil tríú leibhéal chun acmhainn níos mó a sholáthar.

San am atá thart, d’fhorbair agus roinn an Chomhairle Oidhreachta acmhainní agus eolas a 
bhí an-áisiúil maidir le comhpháirteachas poiblí i gcúrsaí oidhreachta. Leanfaimid orainn, ag 
comhroinnt gach a bhfuil foghlamtha againn faoi dhea-chleachtas, trí uirlisí agus acmhainní 
eile a chur ar fáil a chuireann le cumas oideoirí, a chothaíonn comhpháirtíocht agus a 
spreagann tiomantas.

Faigh amach faoina bhfuil beartaithe againn chun é seo a chur i gcrích,  
ar leathanach 41



29

An tSlí a mBainfimid Ár Spriocanna 
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Ceannaireacht agus Maoirseacht

Cruthóidh an Chomhairle Oidhreachta an timpeallacht inar féidir linn ár gcuspóirí a bhaint 
amach – d’Éirinn, dá háiteanna agus dá tírdhreacha, dá gnáthóga agus dá bithéagsúlacht, 
dá cathracha, dá bailte agus dá tuath. Déanfaimid na struchtúir a mhúnlú chun ár bhfís a 
fhíorú agus chun borradh a chur faoi athnuachan a bhaineann le cúrsaí oidhreachta.

Cruthóimid earnáil fhuinniúil oidhreachta a bhfuil muinín aici as a cumas abhcóideachta. 
Molfaimid go ndéanfar breis infheistíochta i mbainistíocht, i gcaomhnú agus in athnuachan 
na hoidhreachta. Mar sin, cinnteoimid a hinbhuanaitheacht agus go dtugtar cosaint 
fhadtéarmach di.

Le linn thréimhse an Phlean Straitéisigh:

•   Cuirfimid comhairle ar fáil agus molfaimid beartas náisiúnta a fhorbairt sna réimsí seo  
a leanas:

  -   Beartas um oidhreacht aeráide agus caillteanas bithéagsúlachta (féach chomh 
maith ar ár Colún um Athrú Aeráide agus Bithéagsúlachta)

 -  Cuir chuige Feirmeoireachta le Meas ar an Dúlra a úsáid i leith talmhaíochta
 -  Earnáil na Músaem
 -  Tabhairt ar ais chultúrtha
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•   Cuirfimid comhairle ar fáil agus molfaimid treoirlínte náisiúnta a fhorbairt maidir le:

 -  Léirmhíniú ar an oidhreacht
 -  Aire a thabhairt don oidhreacht atá faoi úinéireacht phríobháideach
 -  Díchoilíniú a dhéanamh ar bhailiúcháin

•   Tabharfaimid tacaíocht maidir leis na pleananna/straitéisí seo a leanas a chur i bhfeidhm; 
Oidhreacht Éireann 2030, an Straitéis Náisiúnta Tírdhreacha 2015-2025, agus an Plean 
Oiriúnaithe Earnála um Athrú Aeráide don Oidhreacht Thógtha agus Seandálaíochta. 
Beimid ag comhoibriú lenár gcomhghleacaithe sa Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta mar chuid bhunúsach dár straitéis.

•   Bainfimid úsáid as ár n-údarás reachtúil chun páirt a ghlacadh sa phróiseas pleanála ar 
bhealach straitéiseach, trí mhonatóireacht a dhéanamh ar ár dtimpeallacht thógtha agus trí 
aighneachtaí a bhaineann le cúrsaí oidhreachta chur faoi bhráid comhlachtaí ábhartha,  
má tá baol ann ó phleanáil agus ó fhorbraíocht.

•   Molfaimid beartais maidir le hathúsáid oiriúnaitheach d’fhonn tionchar carbóin a dtagann 
as úsáid na talún a mhaolú, go háirithe in earnáil na tógála. Molfaimid go gcuirfear 
gníomhartha aeráide i bhfeidhm sa Chreat Náisiúnta Pleanála, agus déanfaimid 
abhcóideacht ar son timpeallacht thógtha atá saor ó astaíochtaí carbóin trí chuntasacht 
charbóin a chur i gcinntí pleanála.

•   Táimid meáite ar scéal níos mó fós a dhéanamh de. Forbrófar straitéis fhorásach 
cumarsáide agus rannpháirtíochta pobail chun abhcóideacht a dhéanamh ar son na 
hoidhreachta agus a chun a gnéithe go léir a thaispeáint, ar bhonn náisiúnta agus 
idirnáisiúnta. Áirítear Comhdháil Bhliantúil Náisiúnta Oidhreachta leis seo. Oibreoimid i 
gcomhpháirtíocht le craoltóirí chomh maith chun cláir nua a dhéanamh a léiríonn  
chuir chuige ar son na hoidhreachta i leith foirgneamh, bailiúchán, scileanna agus  
na ceardaíochta.



Athrú Aeráide agus Caillteanas 
Bithéagsúlachta

Agus Éire á cur i gcroílár comhráití faoi shaincheisteanna an athraithe aeráide agus 
faoi réitigh orthu, déanfaidh an Chomhairle Oidhreachta abhcóideacht ar son ár 
n-oidhreacht nádúrtha a chaomhnú agus ag an am céanna spreagfaidh sí cuir chuige nua 
ríthábhachtacha. Beimid ar thús cadhnaíochta maidir le tionchair an athraithe aeráide a 
throid agus maidir le bithéagsúlacht a chosaint.

Geallaimid plean oidhreachta don aeráid a fhorbairt chun eolaíocht an athraithe aeráide a 
nascadh le pleanáil um oiriúnú don athrú aeráide. Beidh sé dírithe go príomha ar gach gné 
den oidhreacht a chosaint.

Le linn thréimhse an Phlean Straitéisigh seo:

•   Leagfaimid prionsabail threoracha amach atá slán ó thaobh na timpeallachta de agus a 
thabharfaidh cosaint don oidhreacht san am atá le teacht. Cinnteoidh siad seo go ndéanfar 
bainistíocht de réir dea-chleachtais ar na tionchair fhisiciúla ar ár gcomhacmhainní atá ann 
mar thoradh ar oiriúnú don athrú aeráide agus mar thoradh ar athrú aeráide a mhaolú, 
agus déanfar é seo chun go mbeidh meas ar  
a thábhacht ó thaobh na hoidhreachta de.

33

Áirítear le hoidhreacht inláimhsithe, acmhainní inláimhsithe (m.sh. séadchomharthaí, 
foirgnimh stairiúla, tírdhreacha cultúrtha, láithreáin seandálaíochta, bailiúcháin stairiúla arna 
mbainistiú ag músaeim, ag dánlanna agus ag cartlanna) agus doláimhsithe (m.sh. eolas, 
na taibh-ealaíona, cleachtais shóisialta, traidisiúin bhéil agus nathanna cainte), a fágadh 
le hoidhreacht againn ón am atá thart agus arna gcruthú ag na daoine le himeacht aimsire 
agus/nó a n-idirghníomhaíocht leis an gcomhshaol a sholáthraíonn éagsúlacht leathan 
buntáistí dár bpobail, dár dtimpeallacht, agus don gheilleagar sa lá atá inniu ann.

(EOECNA 2003; 2017)
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•   Cuirfear an tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta ar bun go hoifigiúil mar eintiteas 
dleathach chun a chinntiú go mbeidh sé mar ghné an-tábhachtach de bhonneagar 
oidhreachta na hÉireann as seo amach.

•   Cuirfimid gréasán d’Oifigigh Bithéagsúlachta ar bun i ngach údarás áitiúil, i gcomhar le 
húdaráis áitiúla, leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, agus le Cumann na 
mBainisteoirí Contae agus Cathrach.

•   Cuirfear cúrsaí oiliúna ar fáil chun scileanna gairmiúla a fhorbairt in Athchóiriú atá tíosach 
ar Fhuinneamh d’Fhoirgnimh Thraidisiúnta, agus muid i gcomhpháirtíocht i gcónaí le 
hOllscoil Teicneolaíochta na Sionainne.

•   Comhoibreoimid le comhghleacaithe chun beartais a chosnaíonn gnáthóga agus cré 
ardcharbóin a dhearadh, chomh maith le spreagadh a thabhairt d’úinéirí talún agus 
d’fheirmeoirí chun glacadh le cleachtais feirmeoireachta a dhéanann carbón  
a leithlisiú.

•   Cuirfear deontais ar fáil le haghaidh; aisfheistiú (atá tíosach ar fhuinneamh) ar fhoirgnimh 
thraidisiúnta a spreagadh; cosaint bithéagsúlachta; aird a tharraingt ar oidhreacht aeráide 
agus oiliúint inti a chur ar fáil do ghairmithe agus d’amaitéaraigh; agus barr feabhais i 
mbainistíocht oidhreachta músaem, cartlann agus eagraíochtaí cultúrtha a spreagadh.

•   Féachfaimid le haitheantas níos fearr a bhaint amach maidir le cóiriú agus le hathoiriúnú 
mar chineálacha inbhuanaithe d’fhorbairt. Baineann siad seo leas as iarrachtaí, as 
fuinneamh agus as ábhair atá ann cheana féin, rud a laghdaíonn dramhaíl agus an gá le 
hábhair nua.

•   Foilseoimid Cairt Inbhuanaitheachta don Chomhairle Oidhreachta, a thabharfaidh 
sainmhíniú ar ár dtuiscint ar an gcaoi ar chóir dúinn oibriú chun cleachtais inbhuanaithe 
oibre a chinntiú Áirítear leis seo an méid seo a leanas:

 -   Tabharfar faoi mheasúnacht tionchair aeráide ar ár dtionscadail agus ar ár gcláir  
go léir. Tabharfar léargas ann faoi bhealaí chun inbhuanaitheacht ár gcuid oibre  
a fheabhsú.

 -   Déanfaimid luachanna éiceolaíochta a fhréamhú sa chinnteoireacht maidir lenár 
gcláir agus lenár scéimeanna deontais go léir.

 -   Glacfaimid le cleachtais atá slán ó thaobh na héiceolaíochta de in ár 
gceanncheathrú, Áras na hOidhreachta.
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Taighde

Cuirfidh ár gColún Taighde bonn eolais láidir faoin ár gcumas chun comhairle faoi bheartais 
a chur ar an rialtais agus ar dhaoine eile nach iad; chun ár ngníomhaíochtaí agus ár gcláir 
dheontas a chur le chéile ar bhealach nua agus níos dírithe; agus chun a chinntiú go bhfuil na 
sonraí is fearr is féidir mar bhonn le cinntí.

Le linn thréimhse an Phlean Straitéisigh seo:

•   Déanfaimid cinnte de go dtabharfar aitheantas don oidhreacht as an méid luachmhar a 
chuireann sí leis an ngeilleagar eolasbhunaithe atá ag dul i méid. Cinnteoidh sé seo go 
dtuigfear tionchair na hoidhreachta ar an ngeilleagar agus ar an bpobal, agus go ndéanfar 
iad a thomhas. Faoin mbliain 2028, beidh bonn fianaise bunaithe ar thaighde agus measúnú 
comhoibríoch curtha le chéile againn, a léireoidh luach na hoidhreachta don gheilleagar agus 
don phobal.
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Image caption goes here.

•   Cuirfimid bonn láidir fianaise le chéile a thacóidh leis an earnáil oidhreachta chun léiriú 
a thabhairt ar a ról maidir le fás eacnamaíochta a chur chun cinn. Dá bhrí sin, tabharfar 
aitheantas níos mó na riamh don oidhreacht as an méid a chuireann sí lenár ngeilleagar  
agus lenár sochaí.

•   Bunófar clár ‘Tábhacht leis an Oidhreacht’ a leagfaidh méadracht síos chun luach na 
hoidhreachta dár ngeilleagar, dár sochaí agus dár dtimpeallacht a thomhas, ar leibhéal áitiúil 
agus náisiúnta araon.

•   Rachaimid i mbun comhpháirtíochta le cleachtóirí, le lucht léinn, agus le daoine eile nach iad 
chun tacú le heolaíocht na hoidhreachta agus chun tacú le húsáid na teicneolaíochta nua i 
gcomhthéacs na hoidhreachta.

•   Comhoibreoimid leis an gComhairle um Thaighde in Éirinn, leis an earnáil tríú leibhéal agus 
leis an AE, d’fhonn clár taighde a fhorbairt le tacaíocht ó straitéis taighde agus nuálaíochta. 
Déanfaidh sé seo: tionchair an athraithe aeráide agus an chaillteanais bithéagsúlachta ar 
oidhreacht de gach saghas a thomhas chomh maith le moltaí maolaitheacha a thabhairt 
maidir leis na dúshláin phráinneacha seo a réiteach.

•   Ceithre chlár maoinithe comhaltachta a chur ar bun. Beidh siad seo ar fáil in institiúidí tríú 
leibhéal, agus tacóidh siad le beartas náisiúnta um oidhreacht aeráide atá bunaithe ar 
thaighde a fhorbairt, rud a chuirfidh lenár ról straitéiseach sa réimse seo.

•   Feidhmeanna nua taighde a ghlacadh isteach mar chuid dár ngníomhaíochtaí go léir. Áirítear 
leis seo: scrúdú a dhéanamh ar an eagraíocht agus ar a rannóga éagsúla; a háit in earnáil na 
hoidhreachta a léiriú, agus sainmhíniú a thabhairt ar a cuid freagrachtaí maidir le comhlachtaí 
eile a bhfuil baint acu le cúrsaí oidhreachta. Chomh maith leis seo, cinnteoidh sé go bhfuil 
Comhairle Oidhreachta na hÉireann mar chuid de chreat Eorpach.

•   Caiteachas deontais a mheas i gcomparáid le heagraíochtaí eile. Cinnteoidh sé seo go bhfuil 
infheistíocht san oidhreacht ag teacht le hinfheistíocht phoiblí i réimsí gaolmhara, chun an 
oidhreacht a chosaint agus chun go mbeidh fáil uirthi i gcónaí.
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Comhpháirtíocht

Tá an chuid is mó dár n-oidhreacht faoi úinéireacht phríobháideach, díreach mar atá ár 
nInstitiúidí Náisiúnta Cultúrtha, ár bPáirceanna Náisiúnta agus ár gníomhaireachtaí Rialtais. 
Tá úinéirí príobháideacha ina gcaomhnóirí oidhreachta agus tá sé riachtanach tacaíocht  
a thabhairt dóibh agus iad ag comhlíonadh a ndualgas i leith na maorachta  
ríthábhachtach seo.

Le linn thréimhse an Phlean Straitéisigh seo:

•   Déanfaimid naisc níos láidre a chruthú idir an Chomhairle Oidhreachta agus réimse níos 
leithne Ranna Rialtais, comhlachtaí earnála poiblí, agus eagraíochtaí oidhreachta a bhfuil 
na haidhmeanna céanna acu. Cinnteoidh sé seo go mbainfidh an oidhreacht tairbhe as 
tuiscintí agus acmhainní a chuirtear ar fáil i gcomhthéacs straitéiseach níos leithne.

•   Comhoibreoimid go dlúth leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, agus 
le Gníomhaireacht Bainistíochta an Rialtais Áitiúil, le Cumann na mBainisteoirí Contae 
agus Cathrach, agus le húdaráis áitiúla ar leith chun rannpháirtíocht a chur chun cinn, 
agus chun cosaint na hoidhreachta agus an dea-chleachtais a fhréamhú i mbainistíocht 
na hoidhreachta. Is léiriú é seo ar an traidisiún fada comhpháirtíochta idir údaráis áitiúla 
agus an Chomhairle Oidhreachta. Má dhéanaimid na naisc seo níos láidre, cuirfimid 
lenár gcumas chun an oidhreacht a chosaint agus chun a luach cultúrtha, sóisialta agus 
eacnamaíoch a thuiscint laistigh dár sochaí iolraíoch féin.

•   Cuirfimid moltaí an athbhreithnithe ar chlár Oifigigh Oidhreachta na nÚdarás 
Áitiúil i bhfeidhm, athbhreithniú a choimisiúnaigh an Chomhairle Oidhreachta agus 
Gníomhaireacht Bainistíochta na nÚdarás Áitiúil, agus a foilsíodh sa bhliain 2021. 
Déanfaimid é seo i gcomhpháirtíocht le Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach.

•   Cuirfimid feabhas ar chomhairle, ar threoir agus ar oiliúint don earnáil neamhspleách 
oidhreachta . Cuirfidh sé seo le héifeachtacht shibhialta an phobail, rud a éascóidh 
gníomhaíochtaí níos ciallmhara ag leibhéal náisiúnta agus áitiúil.

•   Tabharfaimid tús áite do chomhoibriú le húinéirí príobháideacha. Tabharfaidh an 
Chomhairle Oidhreachta tacaíocht d’úinéirí chun a ról lárnach i mbainistíocht na 
hoidhreachta a chomhlíonadh. Cuirfear Scéim Náisiúnta Chomhairleach don Oidhreacht 
ar bun. Spreagfaidh sé seo caomhnóirí príobháideacha chun bearta agus cuir chuige nach 
ndéanann dochar don oidhreacht a úsáid, le cabhair ó ghairmithe.

•   Cuirfimid maoiniú i gcomhair tacaíochtaí gairmiúla agus líonraithe ar fáil d’Oifigigh 
Oidhreachta na nÚdarás Áitiúil. Bainfidh sé seo chomh maith le gairmithe oidhreachta 
eile atá fostaithe ag údaráis áitiúla agus ag comhlachtaí earnála poiblí. Áirítear leis na 
tacaíochtaí seo, raon feidhme ár Meabhrán Tuisceana a athbhreithniú agus a leathnú 
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mar a bhaineann sé le húdaráis áitiúla, agus struchtúir a chuirfidh le fostaíocht agus le 
gníomhaíocht a fhorbairt.

•   Neartóimid ár naisc le húdaráis áitiúla chun an oidhreacht thógtha agus an oidhreacht 
nádúrtha a chaomhnú i gceantair thuaithe, i sráidbhailte agus i mbailte; méadóimid 
an maoiniú a fhaigheann Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann, an Scéim Uchtaigh 
Séadchomhartha agus Tionscnamh na mBailte Stairiúla.

•   Beimid ag obair i gcomhar le Ranna Rialtais, le hInstitiúidí Náisiúnta Cultúrtha,  
le Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach, agus le comhlachtaí gairmiúla,  
d’fhonn staidéar féidearthachta a fhorbairt chun forbairt inbhuanaithe ar mhúsaeim  
de chuid na n-údarás áitiúil agus ar sheirbhísí cartlainne a scrúdú.

•   Oibreoimid i gcomhar le hearnáil mhúsaeim na hÉireann chun an tAthbhreithniú (2020) ar 
an gClár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn a chur i bhfeidhm, agus méadóimid an maoiniú 
atá ar fáil do ghnéithe oiliúna agus forbartha gairmiúla an chláir seo.

•   Cuirfimid uirlisí ar fáil do phobail áitiúla agus d’úinéirí a chabhróidh leo chun tuiscint níos 
fearr a fháil ar a ról lárnach i mbainistiú na hoidhreachta, agus chun a ndualgais ina 
leith a chomhlíonadh. Cothóidh sé seo a muinín as a gcearta agus as a ndualgais, as 
comhairle ghairmiúil a lorg, agus as tuiscint níos fearr a fháil ar na buntáistí fadtéarmacha 
a bhaineann le conraitheoirí oilte a fhostú.
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Pobail  

Is iad pobail agus líonraí príomhchaomhnóirí ár n-oidhreacht náisiúnta, de gach saghas.  
Is gné bhunúsach dár bplean iad a aithint, a neartú agus tacú leo.

Le linn thréimhse an Phlean Straitéisigh seo:

•   Spreagfaimid pobail chun páirt níos mó a ghlacadh i gcúrsaí oidhreachta, faoi mar a 
bhaineann sé lena gcomharsanacht. Déanfaimid é seo le tacaíocht mhéadaithe ó Oifigigh 
Oidhreachta agus ó sheirbhísí oidhreachta eile de chuid na n-údarás áitiúil.

•   Déanfaimid iniúchadh ar ár ngníomhaíochtaí chun tuiscint a fháil ar na bealaí is fearr chun 
uileghabhálacht agus inrochtaineacht ár gcuid oibre a mhéadú. Cinnteoimid go bhfuil 
luachanna na hinrochtaineachta, na hionchuimsitheachta, na hinbhuanaitheachta agus an 
chothromais fréamhaithe inár gcinnteoireacht maidir lenár gclár agus lenár scéimeanna 
deontais go léir.

•   Comhoibreoimid leis an Lucht Siúil, chun a chinntiú go dtugtar aitheantas d’oidhreacht an 
Lucht Siúil agus go gcaomhnaítear í. Chun na críche sin, forbróimid Straitéis Oidhreachta 
an Lucht Siúil.

•   Rachaimid i muinín an chórais pleanála maidir le cinntí a bhaineann le bainistíocht lár an 
bhaile agus lár an tsráidbhaile, chomh maith le cosaint a thabhairt d’acmhainní oidhreachta 
áitiúla atá i mbaol.
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•   Cuirfimid sruthanna maoinithe ar fáil chun tacú le pleananna bainistíochta oidhreachta a 
chumasaíonn pobail chun aire a thabhairt don oidhreacht agus do ghnáthóga. Tabharfaimid 
faoi staidreamh scóipe chun deiseanna a aithint maidir le maoracht an phobail ar 
acmhainní oidhreachta agus, de réir mar is cuí, cuirfimid clár oiliúna agus tacaíochtaí ar  
fáil atá bunaithe ar na torthaí.

•   Cuirfimid maoiniú breise ar fáil don tSeachtain Náisiúnta na hOidhreachta mar bhealach 
an-tábhachtach chun rannpháirtíocht phobaltreoraithe a chur chun cinn. Leanfaimid orainn 
ag tacú le tionscnaimh eolaíochta saoránach amhail na cinn i gcomhar leis an Ionad 
Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta, leis an gClár Fionnachtana agus le tuilleadh nach iad.

•   I gcomhpháirtíocht le hArd-Mhúsaem na hÉireann, tabharfaimid tacaíocht chun Líonra 
Cartlainne Pobail na hÉireann (iCAN) (clár staire poiblí pobalbhunaithe) a leathnú ar fud 
na tíre. Lasmuigh de sin, féachfaimid lenár gcaidrimh leis na hInstitiúidí Náisiúnta Cultúrtha 
a neartú d’fhonn tionscadail eile oidhreachta a fhorbairt (tionscadail phoiblí/pobail). 
Tacóimid freisin le rolladh amach náisiúnta na foghlama áitbhunaithe (amhail ár gcuid oibre 
le hIontaobhas Burrenbeo) agus tionscnaimh oideachais oidhreachta phobaltreoraithe 
(amhail ár gcuid oibre leis an líonra iCAN).
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Oideachas agus Rannpháirtíocht

Scéal na ndaoine agus na n-áiteanna is ea an oidhreacht. Tá agus bhí oideachas agus 
rannpháirtíocht phoiblí bun agus barr an scéil sin, agus is iad sin na modhanna is fearr chun 
a chinntiú go mairfidh sí. Cuirfimid clabhsúr ar an bPlean Straitéiseach seo le hachoimre ar 
na bearta a ghlacfaimid chun an colún bunúsach seo dár ngníomhaíochtaí a thabhairt  
chun críche.

Le linn thréimhse an Phlean Straitéisigh seo:

•   Tabharfaimid gach tacaíocht d’oideachas agus do rannpháirtíocht phoiblí atá oidhreacht-
bhunaithe, agus atá ionchuimsitheach agus ar fáil do chách, pé acu trí mhionchoigeartú 
agus leathnú a dhéanamh ar ár mbonneagar agus tacaíochtaí náisiúnta atá ann cheana 
féin, nó trí chinn nua a chruthú. Forbróimid Beartas Oidhreachta san Oideachas i gcomhar 
leis an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus leis na gairmeacha múinteoireachta. Chun 
tacú leis an obair seo, neartóimid comhpháirtíochtaí atá ann cheana féin agus forbróimid 
comhfhiontair nua leis na hearnálacha oideachais ag an mbunleibhéal, ag an dara leibhéal 
agus ag an tríú leibhéal.

•   Cuirfimid leis an gClár Oidhreachta sna Scoileanna atá againn cheana féin i 
mbunscoileanna, agus déanfaimid é a leathnú go scoileanna dara leibhéal.

•   Déanfaimid rochtain ar fhorbairt ghairmiúil leanúnach agus ar oiliúint san áit oibre níos fusa 
do chleachtóirí/cheardaithe oidhreachta oilte cáilithe.

•   Cuirfimid Clár Scileanna Oidhreachta Uile-Éireann i bhfeidhm i gcomhar le Fondúireacht 
an Phrionsa agus leis an Rannán Comhshaoil Stairiúil i dTuaisceart Éireann. Tacaíonn siad 
seo leo siúd a oibríonn in earnáil na tógála chun ardscileanna a bhaint amach chun go 
mbeidh siad ina Máistircheardaithe.  
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Is clár creidiúnaithe é seo.

•   Leanfaimid orainn ag cur maoiniú ar fáil don chlár Intéirneachta Caomhantais, clár a 
reáchtáiltear i gcomhar leis na Institiúidí Náisiúnta Cultúrtha, chun tacú le hoiliúint agus le 
huasoiliúint do lucht na hearnála caomhantais.

•   Oibreoimid leis an gCoimisinéir Teanga agus le Foras na Gaeilge chun a chinntiú go bhfuil 
áit thábhachtach don Ghaeilge inár gcuid oibre agus inár dtionscadail mhaoinithe. Leagfar 
céimeanna amach a chinntíonn go gcomhlíonfar Acht na dTeangacha Oifigiúla i ngach gné 
dár gcuid oibre. Cuirfimid bearta i bhfeidhm chomh maith chun a dhearbhú go bhfuil an 
Ghaeilge feiceálach go soiléir inár gcláir mhaoinithe agus inár scéimeanna deontais.

•   Tacóimid le tionscnaimh a chabhraíonn le daoine dul le gairmeacha in earnáil na 
hoidhreachta a bhfuil fáil éasca orthu agus atá ionchuimsitheach, inbhuanaithe agus 
oiriúnach don am atá le teacht. Mar shampla de seo, forbróimid modúl bainistíochta 
bithéagsúlachta ag leibhéal cuí den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí a bheidh mar chuid de 
chláir oiliúna bainistíochta oidhreachta.

•   Déanfaimid na buntáistí a bhainfeadh le hIonad Náisiúnta Bairr Feabhais a mheas, ionad a 
bheadh dírithe ar scileanna traidisiúnta tógála a chaomhnú, ar inbhuanaitheacht agus  
ar nuálaíocht.
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Dualgas na hEarnála Poiblí 
maidir le Cearta an Duine agus 
Comhionannas

Cuireann Dualgas na hEarnála Poiblí maidir le Cearta an Duine agus Comhionannas 
oibleagáid reachtúil ar chomhlachtaí poiblí deireadh a chur le leithcheal, comhionannas 
deiseanna a chur chun cinn agus cearta daonna na ndaoine a gcuireann siad seirbhísí ar fáil 
dóibh agus cearta daonna ball foirne a chosaint, agus iad i mbun a gcuid oibre laethúil.

Le linn thréimhse na straitéise seo, déanfaidh an Chomhairle Oidhreachta measúnú ar 
shaincheisteanna chearta an duine agus comhionannais a bhaineann le feidhmeanna na 
heagraíochta. Foilseofar torthaí an mheasúnaithe seo ar ár suíomh gréasáin.

Aimseoimid gníomhartha dearfacha ann chun dul i ngleic le haon saincheisteanna  
chearta an duine a thagann chun solais sa mheasúnú. Foilseofar na gníomhartha seo ar ár 
suíomh gréasáin.

Beidh tuairisc ar dhul chun maidir leis na gníomhartha seo a chur i bhfeidhm, ar fáil inár 
dtuarascálacha bliantúla ón mbliain 2022 amach.
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Image caption goes here.

Próiseas Comhairliúcháin

Agus an plean straitéiseach seo á ullmhú ag an gComhairle Oidhreachta, lorg sí ionchur 
ó réimse leathan páirtithe leasmhara trí shraith ceardlanna comhairliúcháin modhnaithe 
a reáchtáil agus trí chomhairliúcháin le daoine aonair. Rinneadh na ceardlanna seo a 
dhearadh go speisialta chun éascaíocht a dhéanamh ar thuairimí a roinnt, tuairimí óearnáil na 
hoidhreachta, ó speisialtóirí in ábhair éagsúla, ón bpobal agus ó ghrúpaí pobail.

Reáchtáladh seacht gcinn de cheardlanna i rith earrach na bliana 2022, ar mheascán d’ócáidí 
duine le duine agus d’ócáidí ar líne iad, agus ghlac breis agus 100 duine san iomlán páirt 
iontu. Reáchtáladh ceardlann amháin le hOifigigh Oidhreachta na nÚdarás Áitiúil. Reáchtáladh 
ceardlanna agus díospóireachtaí ar leith le baill foirne na Comhairle Oidhreachta. Lorgaíodh 
tuairimí chomh maith ón gCoiste Forbartha Tuaithe, Pobail, Turasóireachta, Cultúir agus 
Oidhreachta (RCTCH) de Chumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach agus ón Rannán 
Oidhreachta sa Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta.

Chuir an próiseas comhairliúcháin bonn eolais faoi na saincheisteanna agus faoi na 
gníomhartha sa phlean seo.
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Nótaí Buíochais

Ba mhaith leis an gComhairle Oidhreachta buíochas a ghabháil leis na daoine ar fad a raibh baint 
acu leis an gcáipéis seo.

Comhaltaí na Comhairle Oidhreachta
An Dochtúir Martina Moloney, Cathaoirleach
Michael Farrell
An Dochtúir John Patrick Greene
Sammy Leslie
Fionnuala May
Deirdre McDermott
an Dochtúir Patricia O’Hare
John G Pierce
Sheila Pratschke
An Dochtúir Mary Tubridy

Foireann
Virginia Teehan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Anne Barcoe, Cúntóir Pearsanta don bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin agus don gCathaoirleach
Richard Brennan, Ceann Airgeadais (2022 – 2024)
Catherine Casey, Ceann Oidhreachta agus Athraithe Aeráide
Cathy Connelly, Oifigeach Seirbhísí Corparáideacha
Gerard Croke, Riarthóir- Fáiltiú, Oibríochtaí Tógála agus TF
Maria Dempsey, Ardoifigeach Feidhmiúcháin - Airgeadas
Ian Doyle, Ceann an Chaomhanaithe
Paula Drohan, Ceann an Airgeadais (Sos Gairme ó 2022 go 2024)
Tara Fitzgerald, Oifigeach Cléireachais
Susan Garrett, Oifigeach Cléireachais
Alison Harvey, Oifigeach Pleanála
Lesley-Ann Hayden, Bainisteoir Tionscadal, An Clár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn
Ronan Healy, Bainisteoir Tionscadail an Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta
Aalia Kamal, Oifigeach Oidhreachta Chuimsitheach agus Chultúr 
Beatrice Kelly, Ceann Beartais agus Taighde
Valerie Kelly, Oifigeach Cumarsáide agus Rannpháirtíocht Phoiblí 
Martina Malone, Oifigeach Feidhmiúcháin - Cumarsáid
Anna Meenan, Scéim Deontas d’Fhoirgnimh Feirme Traidisiúnta GLAS
Colm Murray, Oifigeach Ailtireachta agus Cosanta Sonraí (Sos Gairme ó 2023 – 2025)
Michael O’Brien, Ceann Seirbhísí Gnó
Pearse O’Caoimh, Ceann Cumarsáide agus Gnóthaí Poiblí
Amanda Ryan, Bainisteoir Deontas
Christena Ryan, Riarthóir - Airgeadas
Lorcan Scott, Oifigeach Fiadhúlra
Maria Walsh, Bainisteoir Tionscadal um Oidhreacht sna Scoileanna
Folamh, Riarthóir Deontas

Dearadh Grafach, Anchor Studio
Eagarthóir Cóipe, Margaret Lantry
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Contae Uíbh Fhailí
Leathanach 7: Long de chuid na Lochlannach, 
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as Stoc de chuid Alamy
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Andrew Power
Leathanach 21: An tUasal Paul Fleet / Grianghraf 

as Stoc de chuid Alamy
Leathanach 23: Baile Uí Chonbhuidhne,  
Contae Luimnigh, Shem Caulfield
Leathanach 25: Seachtain Náisiúnta na 
hOidhreachta 2018, Luimneach.
Leathanach 27: An tUasal Artem Chekharin
/ Grianghraf as Stoc de chuid Alamy
Leathanaigh 29 agus 30: Mionghné Litirphreasa
Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta 2022
Leathanach 31: Féile Buailteachais Geimhridh 
Bhoirne,Contae an Chláir, Eamonn Ward
Leathanach 33: Giorria, Andrew Power
Leathanach 35: Miriam Manning,
Colmcille 1500 Soilsiú Cheanannais
ag Gradaim na Seachtaine Náisiúnta na 
hOidhreachta 2021  
Leathanach 38: Lá na hEorpa 2018 ag 
Leabharlann Chester Beatty, Baile Átha Cliath, 
Marc Steadman  
Leathanaigh 39 agus 40: Seachtain Náisiúnta  
na hOidhreachta 2017,
Oileán an Bhulla, Contae Átha Cliath
Leathanaigh 41 agus 42: Ceardlann 
Bithéagsúlachta
le Scoil Speisialta Naomh Marcas,  
Droichead Nua, Cill Dara.   
Taobh Istigh den Chlúdach Cúil:  Baptista 
Boazio’s Irlandiæ accvrata 1606, Leabharlann na 
Comhdhála, Rannán na Tíreolaíochta agus na 
Léarscáileanna
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Cill Chainnigh
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