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T

ugann Tuarascáil Bhliantúil 2019 léargas ar bhliain ghnóthach bhisiúil don
Chomhairle Oidhreachta. Faoi cheannaireacht an Phríomhfheidhmeannaigh
nuacheaptha, Virginia Teehan, agus faoi stiúir Bhord na Comhairle
Oidhreachta, leanadh leis an obair chun ár sainchúram reachtúil a chomhlíonadh
maidir le spéis, oideachas, eolas, mórtas agus cúram a chothú agus a chur chun
cinn i ndáil lenár n-oidhreacht náisiúnta. Leagtar amach buaicphointí 2019
sna leathanaigh seo a leanas.
Cuireadh tús leis an mbliain le sraith de chomhairliúcháin phoiblí
maidir le hOidhreacht Éireann 2030 - an Plean Oidhreachta
Náisiúnta 10 mbliana arna dhréachtú ag an Roinn Cultúir,
Oidhreachta agus Gaeltachta le hionchur ó pháirtithe leasmhara
éagsúla, lena n-áirítear an Chomhairle Oidhreachta. Ina cáil
mar phríomhpháirtí na Roinne sa phróiseas comhairliúcháin,
d’eagraigh an Chomhairle trí chomhairliúchán réigiúnacha sna
míonna luaithe in 2019, rud a a chuir leis na himeachtaí áitiúla
arna n-eagrú ag Oifigí Oidhreachta ar fud na tíre. Faoi mhí
Aibreán 2019, bhí breis agus 2,000 duine agus eagraíocht tar
éis aighneachtaí a dhéanamh i leith Oidhreacht Éireann 2030,
agus i mí na Bealtaine, rinne an Roinn Cultúir, Oidhreachta
agus Gaeltachta Seisiún Eolais Phoiblí a reáchtáil i gCaisleán
Bhaile Átha Cliath. Táimid ag súil go mór le foilsiú an doiciméid
chríochnaithe seo in 2020, agus tosaíochtaí an phobail agus
tosaíochtaí gairmiúla mar bhonn eolais leis.
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Ceann de na gnéithe is suntasaí de 2019 ná comóradh fiche
bliain de bhunú Clár na nOifigeach Oidhreachta. Ó ceapadh na
chéad oifigigh oidhreachta i gCo. Shligigh, Co. na Gaillimhe agus
Co. Chiarraí in 1999, tá an clár tar éis tuiscint agus feasacht níos
fearr ar ár n-oidhreacht chultúrtha, nádúrtha agus thógtha a chothú
go díreach i measc an phobail. Thug an tUachtarán Micheál D Ó
hUiginn aitheantas ar an obair ríthábhachtach seo ag imeacht speisialta
comóraidh in Áras an Uachtaráin i mí Mheán Fómhair 2019.
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I measc na mbuaicphointí eile a tharla i 2019, tá Seachtain Náisiúnta na
hOidhreachta. Ba iontach an t-imeacht í arís i mbliana. D’fhreastail an-chuid daoine
ar na himeachtaí éagsúla a raibh caithimh aimsire agus an aimsir chaite mar théama
acu. In 2019, cuireadh seacht suíomh nua leis an Scéim um Shéadchomhartha a Uchtáil
agus rinne Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann Plean Gníomhaíochta Líonra Bhailte Múrtha
na hÉireann 2020-2023 a fhoilsiú. Chuir an Chomhairle Oidhreachta fáilte roimh an Oifigeach
Fiadhúlra nua, Lorcán Scott i mí na Nollag 2018. Ina chéad bhliain, d’oibrigh Lorcán ar dhá thionscadal
phíolótacha rathúla a bhí dírithe ar ionchuimsitheacht agus ar rochtain ar an oidhreacht nádúrtha.
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Ó seoladh Plean Straitéiseach na Comhairle
Oidhreachta (2018-2022) Oidhreacht
i Lár Báire in 2018, tá na trí chuspóir
straitéiseacha seo a leanas atá ina gcroí
den doiciméad sin mar threoir againn:
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2. Cómhuintearas a Chothú trí
Bhraistint Ionannais agus Áite a
3. Spreagadh Earnáil Oidhreachta
Bheoga a Chinntiú
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Leagtar amach Tuarascáil Bhliantúil
2019 chun léiriú a dhéanamh ar
na bealaí ina bhfuil an Chomhairle
Oidhreachta ag tabhairt aghaidh
ar na cuspóirí straitéiseacha seo.
Roghnaíodh na híomhánna chun
éagsúlacht na dtionscnamh agus clár
arna gcomhordú ag an gComhairle
Oidhreachta a léiriú, agus chun
aitheantas a thabhairt ar na daoine agus
ar na heagraíochtaí a d’oibrigh i gcomhar
linn chun leas na hoidhreachta in 2019.
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I gCuid 1 go Cuid 3 den doiciméad seo,
cuirtear Bord agus foireann na Comhairle
Oidhreachta i láthair, tugtar léargas ar obair na
Comhairle Oidhreachta, agus léirítear na buaicphointí
agus na príomhéachtaí a baineadh amach in 2019. I gCuid
4, leagtar amach na príomhghníomhaíochtaí faoin gcéad chuspóir
straitéiseach - tosaíochtaí oidhreachta náisiúnta a chur chun cinn - agus
tugtar mionsonraí maidir leis an obair a rinne an Chomhairle Oidhreachta
chun na gníomhaíochtaí sin a chur ar bun in 2019. Leanann Cuid 5 agus Cuid 6 an
patrún céanna i ndáil leis an dara agus an tríú cuspóir straitéiseach.
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TEACHTAIREACHT AN CHATHAOIRLIGH

Le bliain anuas, bhí rian na Comhairle Oidhreachta le feiceáil in
go leor réimsí de shaol na nÉireannach. Leanann an Chomhairle
dá lorg a fhágáil - i mbealaí neamhghnácha go minic. Tá díograis
daoine áirithe tar éis daoine aonair agus pobail a thabhairt le
chéile, agus draíocht an tseansaoil mar spreagadh acu.

andálaíocht agus stair a n-áit dúchais a léirmhíniú. Is féidir taithí
phearsanta a fháil ar thionchar na Comhairle sa réimse seo. Ar
an leibhéal praiticiúil, tá maoiniú deontais curtha ar fáil do réimse
tionscadal atá tar éis tionchar a imirt ar nach mór gach gné dár
n-oidhreacht.

Bíonn an Chomhairle Oidhreachta dírithe i gcónaí ar obair a
dhéanamh i gcomhar le ranna an Rialtais agus gníomhaireachtaí
eile - nuair a chuirtear iarrachtaí na gcomhpháirtithe go léir le
chéile chun comhchuspóir a bhaint amach.

Tá an Chomhairle tiomanta do leanúint ar aghaidh le feasacht
a chothú ar a cuid oibre ar gach uile bhealach atá ar fáil di.
Déantar é sin trí na meáin shóisialta, nó trí bhealaí níos traidisiúnta
amhail ábhar clóite.

Agus i gcás rannpháirtíochta ag leibhéal an phobail, bíonn
ríméad speisialta orainn nuair is féidir linn tacú leis an oidhreacht
turasóireachta. Tá an chuid seo d’íomhá foriomlán na hÉireann
mar áit chun cuairteoirí ó áiteanna thar lear a mhealladh ag éirí
níos tábhachtaí.

Tuigimid go speisialta go gcaithimid teagmháil a dhéanamh leis
na glúnta ar fad, rud a chinntíonn go mbíonn idir óg agus aosta
páirteach inár misean. Tá sé mar phríomhchuspóir againn é a chur
i gcuimhne don aos óg - ar bhealach struchtúrtha agus réamhghníomhach - an tábhacht a bhaineann leis an am atá thart. Dá
réir sin, baineann tábhacht i gcónaí leis an gClár Oidhreachta
sna Scoileanna.

Tá bród ar an gComhairle as an réimse líonra atá sí tar éis a
dhaingniú thar na blianta. Imríonn na líonraí seo tionchar ar chroí
na tuaithe in Éirinn, chomh maith le ceantair uirbeacha ar fud na
tíre a chuimsiú freisin. Is cuspóir leanúnach den Chomhairle pobail áitiúla a spreagadh chun páirt a ghlacadh san oidhreacht
ina gceantar féin, agus freagracht a ghlacadh as an oidhreacht
sin freisin.
Mar shampla, tá an Scéim um Shéadchomhartha a Uchtáil ina
cabhair dóibh siúd a dteastaíonn uathu a bheith páirteach i se-

Is cúis mhór áthais gur tugadh 276 cuairt faoin Scéim Oidhreachta sna Scoileanna ar 276 scoil den chéad uair in 2019. Staitistic
eile a bhaineann leis an scéim sin ná gur tugadh 2,501 cuairt
(an líon ba mhó riamh) ar 1,074 bunscoil; is é sin thart ar 117,000
leanbh.
Is dea-thuar don todhchaí é seo agus is iontach an sólás a
thugann sé go bhfuil bonn daingean anois lenár n-iarrachtaí
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Teachín Ceann Tuí, an Chruadromainn Bheag, Co. Liatroma
Le caoinchead ó Sarah Malone

chun feasacht ar an oidhreacht a chothú sa chéad ghlúin eile.
Tá súil againn ár láithreacht i scoileanna a dhaingniú tuilleadh
amach anseo. Leanaimid freisin de bhéim speisialta a chur ar an
mbealach a chuireann an oidhreacht áitiúil le braistint ionannais
agus áite an linbh aonair.
Beidh an Chomhairle Oidhreachta ag comóradh 20 bliain a bunaithe in 2020. Le 25 bliain anuas, tá tionchar na Comhairle mar
mhaor geataí ó thaobh ár n-oidhreacht a chosaint ar bhealaí
inláimhsithe agus doláimhsithe, tar éis dul ó neart go neart.
Is ceann dár bpríomhfheidhmeanna é nasc a chothú idir na
snáitheanna éagsúla gníomhaíochta ar mhaithe leis na comhchuspóirí seo a leanas: an oidhreacht a chaomhnú; agus feasacht
a chothú ar an oidhreacht. Dá réir sin, ba mhaith linn aitheantas a
thabhairt ar an gcabhair agus tacaíocht a fhaighimid ón méid sin
taobh a ligeann dúinn dul sa tóir ar an gcomhchuspóir céanna.

In 2019, rinne an Chomhairle Oidhreachta agus Éire Ildánach
sraith de cheardlanna a éascú, agus iad leagtha amach chun
feasacht a chothú ar ár gcomhshaol náisiúnta i measc daoine a bhfuil lagú radhairc acu. Thug sraith de cheardlanna
cruthaitheacha léiriú ar an gcineál tionscnamh a chuireann bród
as cuimse orainn.
Bíonn an creat leathan arna leagan amach inár bPlean Straitéiseach ina threoir againn i gcónaí. Ach laistigh de na cuspóirí
luaite seo, leanann an Chomhairle de bheith réamhghníomhach
agus freagrúil ar éilimh agus riachtanais shochaí atá ag athrú de
shíor.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil dár bhfoireann agus do na
daoine eile gan áireamh atá tar éis cabhrú linn ár n-oibleagáidí
a chomhlíonadh trí chur chuige stuama praiticiúil a ghlacadh - le
roinnt stíle agus spleodair freisin gan dabht. Leanann oidhreacht
an chuimhne de bheith ina spreagadh dúinn i gcónaí.

Ba mhaith liom tagairt speisialta a dhéanamh do Sheachtain
Náisiúnta na hOidhreachta. Arís in 2019, ba iontach uathúil an
bealach a thug an tseachtain sin gnéithe náisiúnta agus gnéithe
áitiúla le chéile.
Ghlac na mílte duine a raibh ionadaíocht á déanamh acu ar
phobail, idir bheag agus mhór, páirt i réimse ollmhór gníomhaíochtaí - rud a chuir na hábhair iontais go léir atá mórthimpeall
orainn i gcuimhne dúinn.

MICHAEL PARSONS
Cathaoirleach
An Chomhairle Oidhreachta
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TUARASCÁIL AN
PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH
Le linn 2019, dhírigh an Chomhairle Oidhreachta ar an obair a
thosaíodh an bhliain roimhe sin a dhaingniú nuair a thugamar
faoi Oidhreacht i Lár Báire, ár dtreoirphlean don tréimhse 20182022, a chur chun feidhme. Sainmhíníonn an plean straitéiseach
seo fís, luachanna agus tosaíochtaí na Comhairle Oidhreachta.
Cuimsítear ann aitheantas ar ár bpríomhchuspóir chun freagairt
a thabhairt ar chineál athraithe phobail na hÉireann agus
rannpháirtíocht saoránach leis an oidhreacht.
In 2019, leanaimid dár gcláir straitéiseacha a chur chun feidhme:
an tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta a fheidhmiú,
€828,113; tacú le Líonra Oifigeach Oidhreachta na nÚdarás
Áitiúil, €539,185; an Scéim Oidhreachta sna Scoileanna a
fheidhmiú, €454,652; an Clár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn
a sholáthar, €117,682; Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta
a chomhordú, €313,431. I measc na gclár straitéiseacha eile
a reáchtálaimid, tá an Scéim um Shéadchomhartha a Uchtáil,
€52,867; an Clár Oiliúna Comhoibritheach um Sheiceáil Sláinte
Láir Bailte, €58,357; agus Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann,
€210,865.
In 2019, d’eisíoc an Chomhairle Oidhreachta €3,812,427 i
gcúnamh deontais trí na scéimeanna deontais seo a leanas:
Tionscnamh na mBailte Stairiúla, ar scéim dúnta d’Údaráis
Áitiúla é, €967,222; Pleananna Oidhreachta Contae, scéim
dúnta d’Údaráis Áitiúla arna cur ar fáil trí Líonra na nOifigeach

Oidhreachta, €650,843; Scéimeanna Deontais Líonra Bhailte
Múrtha na hÉireann (caipiteal agus reatha), scéimeanna dúnta
d’Údaráis Áitiúla, €241,967; an Scéim um Shéadchomhartha a
Uchtáil, scéim do ghrúpaí pobail, €79,829. Rinne an Chomhairle
Oidhreachta maoiniú deontais €627,794 ón Roinn Forbartha
Tuaithe agus Pobail a riar freisin do Shlí Bhéara-Bhréifne.
Léiríonn an Chomhairle Oidhreachta meas ar ról na n-eagraíochtaí
neamhbhrabúsacha agus
eagraíochtaí neamhrialtasacha
(ENRanna) ó thaobh cur leis an saol in Éirinn agus leis an earnáil
oidhreachta trí €1,244,592 a eisíoc d’eagraíochtaí ar fud na tíre.
Ina measc, ach gan a bheith teoranta do, tá: Ireland Reaching
Out, Cumann Músaem na hÉireann, Ardtailte Chill Mhantáin,
Irish Landmark Trust, an Clár Fionnachtana, Cumann Náisiúnta
na bPríomhoidí agus Leas-Phríomhoidí. Agus í ina comhoibriú idir
an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Muirí, is scéim oscailte í an
Scéim GLAS d’úinéirí foirgneamh feirme traidisiúnta, €1,121,182.
Déanann an Chomhairle Oidhreachta na deontais seo a cheadú
agus a riar, ach is í an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Muirí
a íocann iad, i ndiaidh don Chomhairle Oidhreachta iad a
dheimhniú.
In 2019, agus leibhéal ár n-infheistíochta inár gcláir agus
eagraíochtaí arna maoiniú ar bhonn rialta á choinneáil againn,
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dhíríomar ar ár gcaidreamh leanúnach lenár gcomhghleacaithe
sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta tríd an obair
a dhéanaimid leo chun Oidhreacht Éireann 2030 a fhorbairt.
D’eagraigh an Chomhairle Oidhreachta trí sheisiún comhairliúcháin
réigiúnacha go luath in 2019, rud a chomhlánaigh na himeachtaí
áitiúla arna n-eagrú ag Oifigí Oidhreachta ar fud na tíre.
Faoi mhí Aibreáin 2019, bhí breis agus 2,000 duine agus eagraíocht
tar éis aighneachtaí a dhéanamh maidir le Oidhreacht Éireann
2030 agus i mí Bealtaine, bhí sé de phribhléid dom labhairt maidir
le haighneacht na Comhairle Oidhreachta i leith Oidhreacht Éireann
2030 ag an seisiún náisiúnta comhairliúcháin i gCaisleán Bhaile
Átha Cliath. Léiríonn ár rannpháirtíocht leanúnach le Oidhreacht
Éireann 2030 ár dtiomantas leanúnach, mar a leagtar amach iad
inár straitéis, comhoibriú a dhéanamh le comhghleacaithe ar fud
an Rialtais agus a fheidhmiú mar nasc le haghaidh dhioscúrsa na
hoidhreachta.
I measc na mbuaicphointí eile a tharla i 2019, tá Seachtain
Náisiúnta na hOidhreachta. Ba iontach an t-imeacht arís i mbliana í,
agus í dírithe ar chaithimh aimsire agus an aimsir chaite mar théama.
Cuireadh 7 suíomh nua leis an Scéim um Shéadchomhartha
a Uchtáil agus rinne Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann Plean
Gníomhaíochta Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann 2020-2023 a
fhoilsiú.
Chuir an Chomhairle Oidhreachta fáilte roimh an Oifigeach
Fiadhúlra nua, Lorcán Scott i mí na Nollag 2018. Ina chéad bhliain
sa ról, d’oibrigh Lorcán ar dhá thionscadal phíolótacha rathúla a
bhí dírithe ar ionchuimsitheacht a chur chun cinn agus ar rochtain a
chothú ar an oidhreacht nádúrtha.
Fiche bliain ó shin, thionscain an Chomhairle Oidhreachta, i gcomhar
le líonra na nÚdarás Áitiúil, Clár na nOifigeach Oidhreachta. Faoi
théarmaí an chláir seo, soláthraíonn an Chomhairle Oidhreachta
tacaíocht d’Údaráis Áitiúla oifigeach oidhreachta a fhostú agus
soláthraíonn sí maoiniú le haghaidh bonneagair oidhreachta gach
údarás áitiúil trí scéim tacaíochta deontais Pleananna Oidhreachta
Contae. Tá Clár na nOifigeach Oidhreachta seo ar cheann de na
cláir straitéiseacha is rathúla arna cheapadh ag an gComhairle
Oidhreachta agus tá 98% d’údaráis áitiúla páirteach sa scéim. Ó
ceapadh na chéad oifigigh oidhreachta i gCo. Shligigh, Co. na
Gaillimhe agus Co. Chiarraí in 1999, tá an clár tar éis tuiscint agus
feasacht níos fearr ar ár n-oidhreacht chultúrtha, nádúrtha agus
thógtha a chothú go díreach i measc an phobail.
Thug an tUachtarán Micheál D Ó hUiginn aitheantas ar an obair
ríthábhachtach seo ag imeacht speisialta comóraidh in Áras an
Uachtaráin i mí Mheán Fómhair 2019 ar a d’fhreastail Cathaoirleach
agus comhaltaí na Comhairle Oidhreachta agus Cathaoirleach
an Chumainn Bainistíochta Contae agus Cathrach. Tá tiomantas

leanúnach don dea-rialachas, cuntasacht agus trédhearcacht ina
bhonn dár bplean straitéiseach. Cuireadh tús leis an gcéad chéim
d’fheidhmiú céimneach sraith d’athbhreithnithe neamhspleácha ar
ár gcláir straitéiseacha agus eagraíochtaí a mhaoinítear ar bhonn
rialta. Agus comhairle ó shainchomhairleoirí ina bonn dóibh, tá
sé mar aidhm ag na hathbhreithnithe tomhas a dhéanamh ar
ábharthacht agus tionchar ár gcuid oibre i gcosaint na hoidhreachta
trí athbhreithniú a dhéanamh ar ár mhúnlaí infheistíochtaí inár gcláir
agus tomhas a dhéanamh ar thionchair na hinfheistíochta sin.
Sna 4 bliana amach romhainn, leanfaimid de mheasúnú a dhéanamh
ar ár gcuid oibre agus tionchar dearfach ár ngníomhaíochtaí agus
tábhacht ár gcúis a léiriú. Tuigimid go dtugann an oidhreacht pobail
le chéile agus go gcuireann rannpháirtíocht leis an oidhreacht le
folláine daoine. I gcroílár ár gcuid oibre tá an tuairim láidir go
mbaineann tábhacht le cúrsaí oidhreachta agus staire. Táimid den
tuairim go gcothaíonn sé braistint ionainn maidir lenár n-áit in am
agus sa domhan mórthimpeall orainn. Measaimid go gcabhraíonn
cúrsaí oidhreachta agus staire linn tuiscint a fháil ar cé muid féin
anois agus ar na daoine is féidir linn a bheith amach anseo, agus ar
conas is féidir linn an todhchaí a mhúnlú. Measaimid go soláthraíonn
cúrsaí oidhreachta agus staire foinse saibhir scéalta lán de dhráma,
iontas, treoir, spreagadh agus dóchas dúinn. Measaimid freisin
nuair a bhíonn meas ag daoine ar an am atá thart, gur mór acu an
todhchaí. Tá sé ríthábhachtach ár ndícheall a dhéanamh chun í a
chosaint agus a cheiliúradh.
Le linn 2019, chuir mé mo chéad 11 mhí mar Phríomhfheidhmeannach
i gcrích. Is iad mo phríomhthosaíochtaí sa ról seo ná Spreagadh,
Rannpháirtíocht, Cosaint Oidhreachta, Caomhnú agus Rochtain,
Cuntasacht agus Inbhuanaitheacht Airgeadais. Trí dhíriú ar
na tosaíochtaí seo agus trí chur le dul chun cinn na Comhairle
Oidhreachta go dtí seo, táim ag súil le dul i mbun oibre le
Cathaoirleach agus Bord na Comhairle Oidhreachta, foireann
na Comhairle Oidhreachta, comhghleacaithe sa Roinn Cultúir,
Oidhreachta agus Gaeltachta, baill Líonra na nOifigeach
Oidhreachta, oibrithe oidhreachta agus na hearnálacha
oidhreachta go ginearálta chun tacú le cúram agus cosaint
oidhreacht na hÉireann, chun bealaí nua a aimsiú chun teagmháil
a dhéanamh le saoránaigh agus pobail áitiúla, agus scéal na
hÉireann a chomhroinnt le líon níos mó daoine ná riamh.

PRÍOMHFHEIDHMEANNACH
An Chomhairle Oidhreachta
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CÉ MUID FÉIN?
Is comhlacht poiblí í an Chomhairle Oidhreachta a oibríonn chun leas an phobail. Bunaithe faoin Acht Oidhreachta, 1995,
is iad na feidhmeanna reachtúla atá aici ná beartais a mholadh ar mhaithe lenár n-oidhreacht náisiúnta a shainaithint, a
chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú. Tugtar sainmhíniú cuimsitheach ar oidhreacht san Acht Oidhreachta a chuimsíonn
séadchomharthaí, iarsmaí seandálaíochta, oibiachtaí oidhreachta amhail ealaín agus saothair thionsclaíocha, doiciméid
agus taifid seanchais, oidhreacht ailtireachta, flóra, fána, gnáthóga fiadhúlra, tírdhreacha, muirdhreacha, báid bhriste,
geolaíocht, gairdíní oidhreachta, páirceanna agus uiscebhealaí intíre.
Is é fís na Comhairle Oidhreachta go mbeidh an oidhreacht ag croílár shochaí agus chinnteoireacht na hÉireann faoi
2022 agus go n-aithneofar Éire go hidirnáisiúnta mar ionad barr feabhais ó thaobh rannpháirtíochta pobail, agus ó
thaobh an oidhreacht a bhainistiú agus a chaomhnú. Leanfaimid le hoibriú i gcomhpháirtíocht le pobail áitiúla, údaráis
áitiúla, grúpaí deonacha, ranna rialtais, gníomhaireachtaí éagsúla agus institiúidí cultúrtha náisiúnta chun an fhís sin
a chur i ngníomh. Le chéile, cuirfimid síolta na nuála agus tugaimid tacaíocht do thionscadal tacaíochta a mbainfidh
tionchar sóisialta agus eacnamaíoch dearfach agus buan leo.

BORD NA COMHAIRLE OIDHREACHTA
Is é an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta a cheapann comhaltaí Bhord na Comhairle Oidhreachta. Agus
cúlraí éagsúla agus scileanna forleathana acu, soláthraíonn gach comhalta cainéal smaointe agus fuinnimh luachmhar
a chumasaíonn an eagraíocht chun treorú, freagairt agus soláthar a dhéanamh ar bhonn éifeachtach. Íoctar costais
uile do chomhaltaí Boird de réir na dtreoirlínte agus rialacha atá leagtha amach ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe. Foilsítear sonraí na costais inár dtuarascálacha bliantúla.

BORD NA
COMHAIRLE
OIDHREACHTA 2019

Líne deiridh: ó chlé go deas, Brian Walsh; Muiris Ó Súilleabháin; Jane Maxwell; Kieran Coughlan;
Miriam Fitzpatrick; Michael Starett (POF amach, Eanáir 2019) agus Ivor McElveen
Líne tosaigh: ó chlé go deas, Mary Gallagher; Michael Parsons, Cathaoirleach; Sinead Mc Cartan
In easnamh: Marie Bourke & Fionnuala May
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CEAPADH NA COMHALTAÍ SEO A LEANAS DON BHORD
I MÍ IÚIL 2016:
MICHAEL PARSONS
CATHAOIRLEACH

Cathaoirleach Chumann Oidhreachta Laoise | Ball den Chomhairle Oidhreachta
ó Eanáir 2012

MARIE BOURKE

Iar-Choimeádaí/ Ceannasaí Oideachais/ Comhalta den Fhoireann Bainistíochta/
Rúnaí an Bhoird, Gailearaí Náisiúnta na hÉireann (1998-2015) | Cathaoirleach
(2006-09), Comhalta den Bhoird (1999-2009), Cumann Músaem na hÉireann

KIERAN COUGHLAN

Príomhfheidhmeannach Choimisiún Thithe an Oireachtais, Ard-Rúnaí do Sheirbhís
an Oireachtais agus Cléireach na Dála (1990-2013) | Ceaptha don Choimisiún
um Eitic in Oifigí Poiblí in 1995

MIRIAM FITZPATRICK

Oileadh ina ailtire agus dearthóir uirbeach é | Léachtóir le hAiltireacht le
speisialtóireacht sa Dearadh Uirbeach, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath &
Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge

MARY GALLAGHER

Rúnaí Údarás Forbartha an Champais Náisiúnta Spórt agus Rúnaí Cuideachta
Údarás Forbartha an Champais Náisiúnta Spórt (Oibríochtaí Teo. (Aibreán 2007
- Deireadh Fómhair 2015) | Ceannasaí um Rialachas Corparáideach/ Rúnaí don
Bhord, Fiontraíocht Éireann (1998-2007)

JANE MAXWELL

Leabharlannaí Cúnta, Leabharlann Taighde Lámhscríbhinní & Cartlainne,
Leabharlann Choláiste na Tríonóide | Gobharnóirí agus Caomhnóirí Leabharlann
Marsh (ionadaí an Phropaist)

FIONNUALA MAY

Ailtire Contae Gníomhach, Comhairle Contae Fhine Gall (2011 – go dtí seo) | Bhí
sí ina comhalta de Bhuanchoiste na Comhairle Oidhreachta um Ailtireacht (20002010)

SINEAD MCCARTAN

Stiúrthóir Chomhairle Músaem Thuaisceart Éireann (2017 - go dtí seo)/Stiúrthóir
Eatramhach Bailiúchán agus Léirmhínithe, Músaeim Náisiúnta Thuaisceart Éireann/
Ceannasaí Bailiúchán agus Léirmhínithe, Músaeim Náisiúnta Thuaisceart Éireann
| Coimeádaí na Seandálaíochta Réamhstairiúla, Músaem Uladh, Béal Feirste,
(1990-2008)

IVOR MCELVEEN

Bunaitheoir cleachtais sainchomhairleoireachta um fhoirgnimh stairiúla agus
caomhnú i Loch Garman | Iar-Stiúrthóir na hEorpa den Údarás Forbartha Tionscail
(ÚFT) | Cathaoirleach roimhe sin ar mhór-eastát cúitithe i bPoblacht na Seice agus
Comhairleoir do Rialtas na Seice

MUIRIS Ó SÚILLEABHÁIN

Léachtóir Scoil na Seandálaíochta ag COBÁC (1994 – go dtí seo) | Comhalta
den Choiste Eolaíochta, Tairiscint um Oidhreacht Dhomhanda Ailíniú Liag Carnac
(2014 – go dtí seo) | Déan na nEalaíon COBÁC (2014 -2015) | Ceann Scoil na
Seandálaíochta COBÁC (2004 - 2008)

BRIAN WALSH

Coimeádaí, Músaem an Chontae, Dún Dealgan (Feabhra 2005 – go dtí
seo) | Ball den choiste athbhreithnithe ar Acht na Séadchomharthaí Náisiúnta
(2009/2010)
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ÁR bhFOIREANN IN 2019
Is grúpa beag solúbtha, ard-spreagtha í foireann na Comhairle Oidhreachta. Déanann na baill
foirne cultúr na heagraíochta a shainiú trína saineolas, neamhspleáchas agus tiomantas.

VIRGINIA TEEHAN
Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin

CEANNASAITHE SEIRBHÍSE

OIFIGIGH GHAIRMIÚLA

FOIREANN RIARACHÁIN

IAN DOYLE

PAULA DROHAN

ANNE BARCOE

Ceann an Chaomhnaithe

Oifigeach Airgeadais

Cúntóir Pearsanta don Phríomh-Oifigeach
Feidhmiúcháin & don Cathaoirleach

BEATRICE KELLY

ALISON HARVEY

AMANDA RYAN

Ceann Beartais agus Taighde

Oifigeach Pleanála

Riarthóir Deontas

MICHAEL O’BRIEN

COLM MURRAY

GERARD CROKE

Ceann Seirbhísí Gnó

Oifigeach Ailtireachta

Riarthóir

FOLÚNTAS

ANNA MEENAN

MARTINA MALONE

Ceann Oideachais & Cumarsáide

SEIRBHÍSÍ COMHAIRLEOIREACHTA

COMPASS INFORMATICS
An tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta:
DHR COMMUNICATIONS
Bainisteoir Tionscadail Sheachtain na hOidhreachta
LESLEY-ANN HAYDEN
Comhordaitheoir an Chláir um Chaighdeáin Músaem in Éirinn
ABARTA HERITAGE
Bainisteoir Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann
PAT REID
Bainisteoir Tionscadail Heritagemaps.ie
MARIA WALSH
Bainisteoir Tionscadail um Oidhreacht i Scoileanna

Bainisteoir Tionscadail na
Scéime Deontais GLAS

Riarthóir, Láithreán Gréasáin &
Inneachar na Meán Sóisialta

LORCAN SCOTT

CHRISTENA RYAN

Oifigeach Dúlra

Riarthóir

13

An Chomhairle Oidhreachta|Tuarascáil Bhliantúil 2019







CAD A DHÉANAIMID?
 



  
  

  


Is comhlacht poiblí í an Chomhairle Oidhreachta a oibríonn ar mhaithe
le leas an phobail. Féachaimid lenár dtosaíochtaí a chomhlíonadh
trí shainchomhairle, maoiniú, cláir oideachais agus abhcóideacht a
sholáthar.

TUGAIMID COMHAIRLE
Molann an Chomhairle Oidhreachta beartas agus
tosaíochtaí don Aire Cultúir, Oidhreach¬ta agus Gaeltachta maidir le saincheisteanna oidhreachta lena
n-áirítear inbhuanaitheacht, bainistíocht tírdhreach, feirmeoireacht le
hard-luach don dúlra, foraoiseacht agus athrú aeráide.

CUIRIMID DAOINE AR AN EOLAS
Tá an t-oideachas i gcónaí ag croílár chlár oibre na
Comhairle Oidhreachta. Tá ról tábhachtach ag ár
Scéim Oidhreachta sna Scoileanna go háirithe maidir
le spéis agus rannpháirtíocht a spreagadh ar leibhéal
na bunscoile. Tugaimid tacaíocht do raon leathan de chláir forbartha
gairmiúla a bhaineann go dtí seo le tírdhreach, le pleanáil, le músaeim,
le seandálaíocht agus le scileanna traidisiúnta.

 


COTHAÍMID FEASACHT
Trínár bhfoilseacháin, promóisin, meáin shóisialta
agus Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta, imeacht
fíor-rathúil i gcónaí, cuirimid fócas ar theagmháil a
dhéanamh, eolas a thabhairt, rannpháirtíocht a dhéana¬mh agus fiú
siamsaíocht a chur ar fáil do raon spriocphobal atá chomh leathan
agus chomh éagsúil agus is féidir ó thaobh an chultúir de. Bímid
comhfhiosach i gcónaí ar an ngá atá le luach agus áilleacht na
hoidhreachta a chur i gcuimhne do dhaoine i dtréimhse den saol ina
bhfuil an méid sin saincheisteanna agus imeachtaí in iomaíocht lena
cheile chun aird a tharraingt orthu féin.

OIBRÍMID LE POBAIL ÁITIÚLA
Tá rannpháirtíocht an phobail ag croílár fhís na Comhairle
Oidhreachta maidir leis an oidhreacht náisiúnta. Trínár
gcuid oibre le pobail áitiúla, tugtar tacaíocht do phoist, oideachas
agus turasóireacht oidhreachta inár gceantair áitiúla, agus soláthraímid
eispéireas turasóireachta saibhir agus cleachtas sármhaith ó thaobh
cúram a thabhairt do shócmhainní oidhreachta luachmhara ár náisiúin.
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Ó bunaíodh an Chomhairle in 1995, tá bonneagar agus líonraí
oidhreachta curtha i bhfeidhm d’fhonn pobail a chumasú páirt a
ghlacadh i bhforbairt agus i gcaomhnú na hoidhreachta ina gceantar
féin agus chun freagracht a thógáil orthu féin as sin a dhéanamh.
Baintear torthaí amach trí obair a dhéanamh i gcomhpháirtíocht
le húdaráis áitiúla agus gníomhaireachtaí reachtúla. I measc na
dtionscadal rathúil, tá Sraith Straitéisí um Dhearadh Sráidbhailte arna
Treorú ag an bPobal, Clár na nOifigeach Oidhreachta, an Clár
Oiliúna Comhoibritheach um Sheiceáil Sláinte Láir Bhailte agus raon
leathan de thionscadail arna gcur chun feidhme faoin Scéim Deontais
um Bainistíocht Oidhreachta.

OIBRÍMID LE COMHPHÁIRTITHE
Oibríonn an Chomhairle Oidhreachta le comhpháirtithe,
go háirithe ar an leibhéal áitiúil, d’fhonn feasacht a
mhéadú ar ár n-oidhreacht náisiúnta agus chun a
tábhacht do bheartas poiblí agus don ghnáthshaol a thabhairt chun
suntais.
Is é an rud is tábhachtaí dúinn ná ár gcaidrimh leanúnacha leis na
húdaráis áitiúla ar fud na tíre. Ó bunaíodh an Chomhairle Oidhreachta
in1995, tá sé ina phríomhchuspóir aici cuidiú le saineolas agus
acmhainní a fhorbairt ar an leibhéal áitiúil. Go minic, is í bainistíocht na

hoidhreachta agus freagracht ina leith ar an leibhéal áitiúil an modh is
fearr chun a cúram fadtéarma agus a húsáid inbhuanaithe a chinntiú.
Tá sainchúram casta náisiúnta ar an gComhairle Oidhreachta a
chuimsíonn an oidhreacht nádúrtha, chultúrtha agus thógtha, agus
leis an sainchúram sin, táimid an-sásta glacadh leis an mbrath trom
agus obair a dhéanamh le daoine eile chun ár gcomhchuspóirí a
bhaint amach le chéile. Sa bhreis air sin, soláthraíonn an Chomhairle
Oidhreachta príomh-mhaoiniú do roinnt comhlachtaí chun tacú le
riachtanais na hearnála agus chun cuidiú le haidhmeanna comhroinnte
a bhaint amach.

TACAÍMID LEIS AN EARNÁIL
OIDHREACHTA
Cuirtear na tionscadail ar a ndéanaimid maoiniú, ina
nglacaimid páirt nó lena dtacaímid i ngnímh i réimse
bealaí ar aon dul le dea-chleachtas an chaomhnaithe. Cuidíonn
siad chun líonra leathan de ghairmithe oidhreachta ardoilte a thacú
agus a chothabháil lena n-áirítear caomhnóirí, tuíodóirí, tógálaithe,
éiceolaithe, seandálaithe, ailtirí caomhnaithe agus coimeádaithe
músaem. Comhlánaíonn agus forbraíonn ár gcuid oibre obair na
gcomhlachtaí oidhreachta eile stáit a bhfuil freagracht phríomhúil orthu
as cúram a thabhairt do mhaoin atá faoi úinéireacht an stáit agus as
limistéir chosanta a ainmniú.
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2019: ÁR gCUID OIBRE I LÍONTA
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PRÍOMHGHNÓTHACHTÁLACHA

2019
OIDEACHAS & FOR-ROCHTAIN

iad a láimhseáil.

Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta:
Ba í Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta an t-imeacht
oidhreachta ba mhó in Éirinn in 2019 agus léiríodh spéis agus rannpháirtíocht pobail leanúnach in oidhreacht na hÉireann lena linn.
Ghlac thart ar 423,000 duine páirt i 2,089 imeacht oidhreachta
ar fud na tíre bunaithe ar an téama ‘Caithimh Aimsire | Aimsir
Chaite. Bhí 88% de na himeachtaí saor in aisce ionas go mbeadh
deis ag daoine rochtain agus tuiscint a fháil uirthi. Rinne 1,124
eagraí imeachta, ó institiúidí náisiúnta cultúrtha go grúpaí pobail
áitiúla agus daoine aonair, réimse éagsúil imeachtaí a eagrú.

I ndiaidh na chéad cheardlainne sin, rinne Ricky Whelan ó BirdWatch Ireland rang praiticiúil a óstáil ar ghártha éan dúchasach
agus reáchtáladh ceardlann shaincheaptha freisin i gcomhar leis
an eagraíocht Caomhnú Ialtóg Éireann. Reáchtáil Pat Corrigan,
an Maor ag Ionad Cuairteoirí Oileán an Bhulla atá ina chuid
d’Anaclann Dúlra Oileán an Bhulla i gCuan Bhaile Átha Cliath,
an cheardlann dheireanach mar thuras allamuigh go luath i mí
na Nollag. Bhí an grúpa mac léinn an-tógtha leis na ranganna agus bhí a gcíocras eolais agus eispéiris ina threoir agus an
clár á fhorbairt. D’éirigh thar barr leis an treoir tionscadal agus tá
pleananna faoi lán seoil chun tuilleadh ranganna agus turais a
reáchtáil in 2020.

An Scéim Oidhreachta sna Scoileanna:
Mar is gnách, tháinig méadú ar fud na tíre in 2018 ar líon na rannpháirtithe sa scéim oideachais iontach seo do bhunscoileanna,
agus fuair 276 scoil nua cuairteanna Oidhreachta sna Scoileanna den chéad uair. Thug an painéal gníomhach ina bhfuil 160
ball 2,501 cuairt (an líon is mó riamh) ar 1,074 bunscoil in Éirinn agus bhí teagmháil acu le thart ar 117,000 leanbh lena linn.
Rinne an Chomhairle Oidhreachta athbhreithniú ar bhallraíocht
an phainéil in 2019 agus tháinig 43 ball nua isteach sa scéin. Le
maoiniú a fuarthas tríd an gclár Éire Ildánach agus líonra na nOifigeach Oidhreachta, tugadh deiseanna nua don Scéim in 2019,
lena n-áirítear dhá thionscadal le Focus Ireland inar díríodh ar an
mbealach a chuireann an oidhreacht áitiúil le braistint ionannais
agus áite an linbh.
Coming to your Natural Senses; Tionscadal Píolótach
2019:
I mí Márta 2019, d’éascaigh an Chomhairle Oidhreachta agus
Éire Ildánach tionscadal píolótach de cheardlanna dírithe ar
eispéireas níos fearr, agus mar sin, feasacht níos fearr, a chothú
ar an timpeallacht nádúrtha le haghaidh daoine a bhfuil lagú
radhairc orthu. Thug aiseolas a fuarthas ó rang ag Comhairle
Náisiúnta na hÉireann do na Daill, Droim Conrach le fios nach
raibh tuiscint ach ar éigean ag na daoine seo ar mhéideanna
corparáideacha éanlaithe nó ainmhithe. Tháinig athrú ar thogra
agus ar fhís an tionscadail de réir mar a fuarthas tuiscint níos fearr
ar riachtanais agus cumais an ghrúpa.
Rinne Lorcán Scott, Oifigeach Fiadhúlra na Comhairle Oidhreachta an chéad cheardlann a óstáil agus bhí an cheardlann dírithe
ar fhána dhúchasach na hÉireann. Úsáideadh áiseanna teagaisc
amhail raon éan agus ainmhithe a raibh seitheadóireacht déanta
orthu chun an cheardlann a éascú sa tslí go raibh an grúpa in ann

Barr: An chéad cheardlann den tionscadal píolótach 'Coming to your Natural
Senses’ ag Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill, Droim Conrach.
Bun: An Maor ag Ionad Cuairteoirí Oileán an Bhulla, Pat Corrigan, ag an
gceardlann dheireanach ‘Coming to Your Senses’ i mí na Nollag 2019.
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An Clár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn: In 2007,
bhunaigh an Chomhairle Oidhreachta an Clár um Chaighdeáin
Músaem in Éirinn chun caighdeáin ghairmiúla a thagarmharcáil
agus a chur chun cinn maidir le cúram a thabhairt do bhailiúcháin
agus aitheantas a thabhairt trí chreidiúnú do ghnóthú na
gcaighdeán sin laistigh d’earnáil na músaem in Éirinn. Lean
an Clár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn de theagmháil a
dhéanamh lena rannpháirtithe agus leo siúd a bhí ag smaoineamh
faoi pháirt a ghlacadh sa chlár in 2019. I mí Feabhra, tháinig
Leabharlann Edward Worth agus Músaem Chaisleán Ghleann
Bheatha isteach sa Chlár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn, rud
a thug líon na rannpháirtíochta go 59 ar fud 65 suíomh músaem
in Éirinn. D’fhreastail ionadaithe ó gach músaem rannpháirteach
ar Sheisiún Tionscnaimh faoin gClár um Chaighdeáin Músaem in
Éirinn a reáchtáladh i gCill Chainnigh i mí Feabhra freisin. Lean
an Clár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn de cheardlanna
ardcháilíochta a reáchtáil le linn na bliana, mar shampla,
Ceardlann um Pleanáil Anachaine i mí Márta agus Réamheolais
maidir le hOideachas Músaem i mí na Samhna. Bronnadh
teastas ar 9 rannpháirtí de chuid an Chláir um Chaighdeáin
Músaem in Éirinn ag searmanas i gCaisleán Chill Chainnigh i mí
2 Iúil 2019. Ba í Colette Byrne, Príomhfheidhmeannach, Caisleán
Chill Chainnigh agus Niall Ó Donchú, Rúnaí Cúnta, an Roinn
Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta a bhronn na teastais.
An Scéim Intéirneachta Caomhnaithe: Leanann an
Chomhairle Oidhreachta de thacaíocht a thabhairt do Scéim
Intéirneachta Caomhnaithe i dtrí cinn d’institiúidí náisiúnta cultúrtha
na hÉireann - Gailearaí Náisiúnta na hÉireann, Leabharlann
Chester Beatty, agus Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Bhí
deis iontach ag triúr mic léinn iarchéime um chaomhnú leabhar,
páipéir agus péinteála le déanaí dul go Baile Átha Cliath
chun leanúint lena scileanna a fhorbairt agus iad ag obair le
bailiúcháin cháiliúla na hÉireann faoi mhaoirseacht caomhnóirí
de chlú idirnáisiúnta.

BEARTAS & TAIGHDE
Eagraíocht Neamhrialtasach Idirnáisiúnta um
Oidhreacht Cultúir: Tháinig fóram ionadaíocht na hÉireann
den Eagraíocht Neamhrialtasach Idirnáisiúnta um Oidhreacht
Cultúir le chéile trí huaire le linn 2019. Reáchtáladh na cruinnithe i mBaile Átha Cliath i gColáiste na Tríonóide, i gCalafort
Bhaile Átha Cliath agus Ionad Scannán na hÉireann faoi seach.
Reáchtáladh an cruinniú i mí Aibreán go speisialta le haghaidh
eagraíochtaí a bhfuil spéis acu i mbailiúcháin stair an dúlra agus
i mbailiúcháin eolaíochta.
Heritage Maps: Soláthraíonn HeritageMaps.ie rochtain ar
thacair shonraí oidhreachta náisiúnta i bhfoirm léarscáileanna
agus baineann sé leas as sonraí comhthéacsúla ó réimse leathan
foinsí ar líne. Áirítear ann tacair shonraí atá uathúil don tionscadal
seo, amhail so-ghabháltacht ithreach do chreimeadh cósta, tacair shonraí músaeim agus réimse de Shuirbhéanna Oidhreachta
Contae téamacha. In 2019, cuireadh réimse leathan tacar sonraí ar HeritageMaps.ie, lena n-áirítear Baile Átha Cliath 1916
- Suíomhanna Inspéise, Limistéir Chaomhantas Ailtireachta Cha-

thair Chorcaí, Reiligí na hIarmhí agus Oidhreacht Tionscail Bhaile
Átha Cliath.
Oidhreacht Éireann 2030: I mí na Samhna 2018, sheol an
tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan,
próiseas comhairliúcháin phoiblí i ndáil le hOidhreacht Éireann
2030. Leagtar amach sa phlean mar a dhéanfar oidhreacht
nádúrtha agus thógtha na tíre a bhainistiú agus a chosaint, agus
mar a léireofar meas uirthi freisin, sna deich mbliana atá romhainn agus is í an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta a
bheidh i gceannas ar a chur chun feidhme. Mar phríomhpháirtí
na Roinne sa phróiseas comhairliúcháin phoiblí, rinne an Chomhairle Oidhreachta trí chruinniú comhairliúcháin réigiúnaigh a
óstáil i mí Feabhra 2019, dhá cheann díobh dírithe ar an bpobal agus an ceann eile dírithe ar thuairimí na ndaoine a oibríonn
in earnáil na hoidhreachta a fháil. Thar chúrsa na dtrí chruinniú
comhairliúcháin, tháinig raon agus líon mór saincheisteanna chun
cinn. Is féidir teacht ar thuarascáil ar na comhairliúcháin phoiblí
ar shuíomh gréasáin na roinne.
Athchóiriú Doimhin Fuinnimh ar Fhoirgnimh Thraidisiúnta: In 2018, le maoiniú deontais ó Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) cuireadh i gcrích an tuarascáil
dar teideal ‘Deep Energy Renovation of Traditional Buildings:
assessing knowledge gaps and aghaidh a skills training in Ireland’. Tháinig an tuarascáil as comhoibriú nuálach idir an Chomhairle Oidhreachta, Coiste Idirnáisiúnta Séadchomharthaí agus
Láithreán Éireann (ICOMOS), Údarás Fuinnimh Inmharthana na
hÉireann agus Carrig Conservation International Ltd agus tá sí ina
teimpléad ar an gcineál gníomhaíochta comhoibrithí a bhíonn ag
teastáil idir comhpháirtithe rialtais agus comhpháirtithe neamhrialtais chun teach ar réitigh ar shaincheisteanna casta a théann i
bhfeidhm ar ár bpobail. Chuir an tuarascáil bonn le tionscnamh a
rinneadh in 2019 chun oiliúint a chur ar ghairmithe tógála maidir
leis na gnéithe bunúsacha a bhaineann le hathchóiriú fuinnimh i
bhfoirgnimh thraidisiúnta. Rinne an tOifigeach Ailtireachta, Colm
Murray maoirsiú ar fhorbairt na Sraithe Léachtaí um Fhorbairt
Ghairmiúil Leanúnach, 2019-2020, atá dírithe go mór mór ar Ailtirí, Innealtóirí agus Suirbhéirí Tógála.
Athrú Aeráide agus an Oidhreacht Thógtha agus Seandálaíocht: In 2019, rinne an Chomhairle Oidhreachta aighneacht i leith an Phlean Oiriúnaithe Earnála um Athrú Aeráide
agus an Oidhreacht Thógtha agus Seandálaíocht. Agus í ag
labhairt ag seoladh an Chomhairliúcháin Phoiblí maidir leis an
bPlean Oiriúnaithe um Athrú Aeráide ar son na hOidhreachta.
I mí Márta 2019, dúirt an tAire Madigan gur ‘ar roinnt páirtithe
leasmhara le chéile a bheidh an fhreagracht sna blianta amach
romhainn chun na háiteanna ina bhféadfadh damáiste tarlú a
shainaithint, chun cabhrú le deisiúcháin agus chun athléimneacht
a chothú, ar fud an rialtais áitiúil agus an rialtais láir, agus ar phobail a bhfuil ardmheas acu ar a n-oidhreacht, chomh maith’.
Foirgnimh Gan Áitiú i Lár Baile a Shábháil: I mí Márta 2019, sheol an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil,
Damien English, dhá thuarascáil arna gcoimisiúnú ag an gComhairle Oidhreachta maidir le foirgnimh gan áitiú.

Barr ar chlé: Beirt rannpháirtí óga sa cheardlann comhairliúcháin phoiblí maidir le hOidhreacht Éireann 2030 i mBaile Chláir i mí Feabhra 2019.
Barr ar dheis: Glacadh an grianghraf seo i dTeach an Chustaim, Baile Átha Cliath ag seoladh an phróisis comhairliúcháin phoiblí d’Oidhreacht Éireann 2030 (C - D): Ciara
Carberry, Leas-Phríomhoifigeach, An Roinn Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta; Joseph Gallagher, Oifigeach Oidhreachta Chontae Dhún na nGall; Shirley Clerkin, Oifigeach
Oidhreachta Chontae Mhuineacháin; agus Príomhsheandálaí, Michael Mac Donagh An Roinn Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta.
Bun: Comhaltaí Boird na Comhairle Oidhreachta, an Dr Marie Bourke agus Mary Gallagher leis an Aire John Paul Phelan, Virginia Teehan agus Michael Parsons ag searmanas
bronnta gradam an Chláir um Chaighdeáin Músaem in Éirinn i gCaisleán Chill Chainnigh i mí Iúil 2019.

Tháinig an taighde ón nGrúpa Oibre Comhoibritheach um
Thithíocht agus Maireachtáil Inbhuanaithe, grúpa ina bhfuil ionadaithe ón gComhairle Oidhreachta, ó Ghníomhaireacht Tithíochta na hÉireann, ó Chomhairle Contae Mhaigh Eo agus Space
Engagers páirteach.
Leis an gcomhoibriú seo, tugtar aitheantas ar an ngéarghá atá
le haghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim tithíochta ar fud na
tíre, chun leas éifeachtúil a bhaint as foirgnimh atá ar an bhfód
cheana féin, agus chun bailte agus sráidbhailte faoin tuath a athbheochan agus a n-acmhainn a bhaint amach ó thaobh pobail
inbhuanaithe a chruthú.
Léiríonn na tuarascálacha an ról ríthábhachtach atá ag an Rialtas ag an leibhéal lárnach agus ag an leibhéal áitiúil ó thaobh
a chinntiú go bhfuil eolas cuimsitheach inrochtana againn ar na
foirgnimh atá againn cheana féin agus an ról ríthábhachtach a
chaithfidh a bheith ag an Rialtas ó thaobh pobal inbhuanaithe a
chomhordú agus a bhainistiú.

Seoladh Thuarascáil Acadamh Ríoga na hÉireann Próifíl Ardtailte na hÉireann: I mí Márta 2019 in Acadamh
Ríoga na hÉireann i mBaile Átha Cliath, sheol Príomhfheidhmeannach na Comhairle Oidhreachta, Virginia Teehan, 'A Profile of
Ireland’s Uplands: An All-Island Study Highlighting their Strategic
Importance'. Is é an foilseachán seo an chéad tuarascáil taighde
uile-oileáin agus socheacnamaíoch dá leithéid, agus foilsíodh í i
ndiaidh do na húdair, an Dr Brendan O’Keeffe agus an Dr Caroline Crowley, 18 mí a chaitheamh i mbun taighde agus anailísiú
sonraí a dhéanamh. Aithnítear sa staidéar uile-oileáin seo roinnt
mhaith de na saincheisteanna agus na dúshláin a bhíonn roimh
phobail sna hardtailte. Cuireann sé béim freisin ar thábhacht na
n-ardtailte mar mhósáic de ghnáthóga nádúrtha, talamh feirme
ardluacha, oidhreacht seandálaíochta agus cultúrtha, stóras
cruthaithe carbóin agus soláthraí uisce glan. Léiríonn an phróifíl,
arna coimisiúnú ag Fóram Ardtailte na hÉireann agus arna maoiniú ag an gComhairle Oidhreachta, bailiúchán saothar a chuirfidh leis an gcinnteoireacht ar réimse ábhar a bhaineann leis na
hardtailte.
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Barr: Virginia Teehan, Príomhfheidhmeannach na Comhairle Oidhreachta agus Comhordaitheoir an Chláir Oiliúna Comhoibritheach um Sheiceáil Sláinte Láir Bailte, Alison
Harvey leis an Aire Damien English, ag seoladh dhá thuarascála arna gcoimisiúnú ag an gComhairle Oidhreachta maidir le hathúsáid foirgneamh gan áitiú i lár bhailte i mí
Márta 2019. (Le caoinchead ó Alison Harvey).
Ar dheis ón lár: Lá Oscailte na Scéime um Fhoirgnimh Feirme Thraidisiúnta GLAS 2019 i gCorcaigh (Le caoinchead ó Anna Meenan)
Ar chlé: Cnoc na Teamhrach, Co. na Mí. Le caoinchead ón gClár Fionnachtana
Ar dheis ón lár: Lá Oscailte na Scéime um Fhoirgnimh Feirme Thraidisiúnta GLAS 2019 i gCorcaigh (Le caoinchead ó Anna Meenan)
Ag an mbun ar dheis: An Chomhdháil Náisiúnta Tithíochta i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, Bealtaine 2019 (c-d): Peter Hynes (Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae
Mhaigh Eo), Martin Colreavy (An Roinn Tithíochta), Alison Harvey (An Chomhairle Oidhreachta), Miriam Fitzpatrick (An Chomhairle Oidhreachta), Stephen Purcell (Future
Analytics), Fionnuala May (An Chomhairle Oidhreachta) – Cathaoirleach an Phainéil. (Le caoinchead ó Alison Harvey)
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POBAL & CAOMHNÚ
Líonra na nOifigeach Oidhreachta: Ba bhliain chinniúnach don Chomhairle Oidhreachta é 2019. D’fhreastail Oifigigh Oidhreachta ó áiteanna ar fud na tíre ar fháiltiú arna óstáil
ag an Uachtarán Micheál D. Ó hUiginn in Áras an Uachtaráin
i mí Mheán Fómhair chun comóradh 20 bliain a dhéanamh ar
Chlár na nOifigeach Oidhreachta. Reáchtáladh ceithre imeacht
oiliúna i gcomhar le Líonra na nOifigeach Oidhreachta le linn
na bliana comórtha. Thaistil Oifigigh Oidhreachta go Co. na
Gaillimhe i mí an Mhárta, go Co. Mhaigh Eo i mí an Mheithimh,
go Co. Thiobraid Árann i mí Mheán Fómhair agus go Co. Chill
Chainnigh i mí na Nollag. Dhírigh na himeachtaí oiliúna ar an
oidhreacht seandálaíochta i mí Márta; ar chaomhnú na hialtóige
agus an ghabhláin gaoithe i gCo. Mhaigh Eo i mí an Mheithimh;
ar oidhreacht agus talmhaíocht i mí Mheán Fómhair; agus i mí
na Nollag, dhírigh na hOifigigh Oidhreachta ar fhorbairt straitéiseach an chleachtais oidhreachta ag leibhéal an údáráis áitiúil.
An Scéim um Shéadchomhartha a Uchtáil: Cabhraíonn
an Scéim um Shéadchomhartha a Uchtáil le pobail a bheith rannpháirteach go gníomhach ó thaobh a láithreán seandálaíochta
agus oidhreachta cultúrtha áitiúla a chaomhnú agus léirmhíniú
a dhéanamh orthu. Thosaigh an scéim amach le 6 phobal a
roghnaíodh in 2016 agus leathnaíodh í in 2017 nuair a ‘uchtaíodh’
7 suíomh eile. I ndiaidh comórtas oscailte poiblí in 2019, glacadh
seacht suíomh nua ar fud na hÉireann isteach faoin scéim, rud a
thug líon iomlán na suíomhanna go 20.
I mí Iúil 2019, d’fhógair an Chomhairle Oidhreachta scéim nua
deontais do rannpháirtithe sa chlár ‘Séadchomhartha a Uchtáil’.
Leithroinn an Chomhairle Oidhreachta €80,000 san iomlán tríd
an gClár Éire Ildánach chun rannpháirtithe an chláir a chumasú
chun leanúint ar aghaidh lena gcuid oibre ó thaobh a séadchomhartha uchtaithe a chaomhnú agus a chosaint nó chun tionscnaimh nua a thosú d’fhonn feabhas a chur ar bhail, rochtain agus
léirmhíniú a suíomh roghnaithe.
Bronnadh maoiniú le haghaidh réimse leathan tionscadal ar 15
rannpháirtí sa Scéim um Shéadchomhartha a Uchtáil; i measc
na dtionscadal sin, bhí oibreacha caomhnaithe, taighde agus
imscrúdú, tionscadail rannpháirtíochta pobail agus ábhair léirmhínithe. Cuireadh na tionscadail go léir i gcrích agus cuireadh na
tionscadail go léir isteach faoi lár mhí na Samhna 2019. Tá na
grúpaí i mbun a gcéad céimeanna eile a phleanáil anois agus a
dtionscadail éagsúla a leagan amach le haghaidh 2020.
Seachtain na Bithéagsúlachta 2019: Mar chuid de
Sheachtain na Bithéagsúlachta 2019 d’eagraigh Oifigeach
Fiadhúlra na Comhairle Oidhreachta, Lorcán Scott, go ndéanfaí
cuid den bhruach cré theas ar thaobh Chuarbhóthair Chathair
Chill Chainnigh a nochtadh chun beacha aonair a bhíonn ag lorg
a leithéid de ghnáthóg a mhealladh. Is cairéal gainimh as úsáid
é an suíomh seo agus é lán de speicis éagsúla flóra. Fuarthas na
toisí ó Phlean Uile-Éireann um Pailneoirí ag an Ionad Náisiúnta le
Sonraí Bithéagsúlachta.

An Scéim Deontais um Fhoirgnimh Feirme Thraidisiúnta GLAS: Lean an Chomhairle Oidhreachta ag cur lena
comhpháirtíochta leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Cúrsaí
Mara ó thaobh na scéime deontais um Fhoirgnimh Feirme Thraidisiúnta GLAS. In 2019, thacaigh an scéim le 74 deontaí (an méid
ba mhó fós) dul i mbun 108 foirgneamh agus 5 fhoirgneamh
ghaolmhara eile, lena n-áirítear droichead um chapaill ualaigh,
a chaomhnú. Tá sé mar aidhm ag an scéim i gcónaí na ‘gnáthfhoirgnimh’ a úsáidtear i gcúrsaí talmhaíochta a chaomhnú ós rud
é go gcuireann na foirgnimh seo agus gnéithe eile d’fheirmeacha
le luach thírdhreach na hÉireann.
Clár Oiliúna Comhoibritheach um Sheiceáil Sláinte
Láir Bailte - Dún Dealgan: Ba ghnóthach an bhliain 2019
d’Fhoireann an Chláir Oiliúna Comhoibritheach um Sheiceáil
Sláinte Láir Bailte i nDún Dealgan. D’fhorbair an Chomhairle
Oidhreachta, i gcomhar le Comhlachas Miondíoltóirí, Earraí
Grósaeireachta agus Déiríochta agus a gComhthrádálaithe (RGDATA) agus an Cuibhreannas Miondíola an Clár Oiliúna chun
bonnlínte miondíola, oidhreachta cultúrtha agus turasóireachta
a fhorbairt. Bhunaigh an Chomhairle Oidhreachta, Ceantar Feabhsú Gnó Dhún Dealgan, Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan, Comhlachas Dhún Dealgan, Comhar Creidmheasa Dhún
Dealgan agus Comhairle Contae Lú tionscadal Dhún Dealgan
i bhfómhar 2019. I mí Aibreán, reáchtáladh an Cheardlann do
Bhailte na Teorann agus i mí an Mheithimh, sheol an tAire English
TD achoimre ar Thuarascáil CTCHC Dhún Dealgan. I mí na Nollag, chuir Institiúid Pleanála na hÉireann tionscadal CTCHC
Dhún Dealgan ar an ngearrliosta le haghaidh Gradaim Náisiúnta
Pleanála sa chatagóir Rannpháirtíocht agus Caidreamh Gníomhach.
Plean Caomhnaithe Chnoc na Teamhrach: In 2019, thar
ceann na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, rinne an
Chomhairle Oidhreachta agus an Clár Fionnachtana plean caomhnaithe a dhréachtú i ndáil le tailte de chuid an stáit ag Cnoc na
Teamhrach, Co. na Mí. Foilseofar an plean in 2020.
Tionscnamh na mBailte Stairiúla, 2019: Is comhthionscnamh é Tionscnamh na mBailte Stairiúla, 2019 idir an Roinn Cultúir,
Oidhreachta agus Gaeltachta agus an Chomhairle Oidhreachta.
Cuireadh an scéim phíolótach ar bun i dtrí bhaile - Lios Tuathail,
Co. Chiarraí; Cathair na Mart, Co Mhaigh Eo; agus Eochaill,
Co. Chorcaí - agus úsáideadh na ceachtanna foghlamtha ón
scéim píolótach chun clár náisiúnta, fhorbairt don bhliain 2018.
Rinne Grúpa Stiúrtha Náisiúnta Thionscnamh na mBailte Stairiúla measúnú ar na hiarratais go léir mar chuid de phróiseas aniomaíoch agus ansin, rinneadh moltaí maidir leis an gciste €1
milliún a leithdháileadh do Bhord na Comhairle Oidhreachta lena
húsáid mar mhaoiniú faoin gClár. Is cleachtas é an athghiniúint
dírithe ar an oidhreacht ar a dtugtar aitheantas idirnáisiúnta agus
a léiríonn gur féidir an oidhreacht a úsáid chun áit tairiscintí a
chruthú inar féidir le daoine maireachtáil, teacht ar cuairt agus dul
i mbun gnó. Baineann sochair eacnamaíochta leis an athghiniúint
dírithe ar an oidhreacht a chuireann ar chumas ár mbailte forás
a dhéanamh tríric líon méadaithe cuairteoirí agus líon laghdaithe
foirgneamh agus áitreabh tráchtála gan áitiú a chothú.
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Barr: Lasmuigh de chuid de na foirgnimh stairiúla arna gcaomhnú mar chuid de Thionscnamh na mBailte Stairiúla ar Lána
na hEaglaise, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall, tá baill de
Cheathrú Ardeaglais Leitir Ceanainn, Cumann Áitritheoirí Lána
na hEaglaise, Comhairle Contae Dhún na nGall, Dedalus Architecture, an Chomhairle Oidhreachta agus an Roinn Cultúir,
Oidhreachta & Gaeltachta i mí na Samhna 2019. (Íomhá le
caoinchead ó Joe Gallagher)

Bun: Fógraíonn an tAire Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta,
Josepha Madigan; Príomhfheidhmeannach na Comhairle Oidhreachta, Virginia Teehan; agus Cathaoirleach na
Comhairle Oidhreachta, Michael Parsons maoiniú €1m le
haghaidh 6 Bhaile Stairiúla i Márta 2019.
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siopa stairiúil a dheisiú le hábhair thraidisiúnta. Tá an obair seo
go léir tar éis imchlúdach foirgnimh na bhfoirgneamh seo a
shlánú d’fhonn na foirgnimh a chur in úsáid arís.
Cuireann Tionscnamh na mBailte Stairiúla le roinnt tionscnamh
pobalbhunaithe arna imscrúdú ag Coiste Cheathrú na hArdeaglaise i Leitir Ceanainn le cúig bliana anuas, agus cuireann sé
freisin le hainmniú an cheantair mar Limistéar Caomhantais Ailtireachta Eaglasta faoin bPlean Ceantair Áitiúil Leitir Ceanainn.
Bronnadh €200,000 ar Chomhairle Contae Dhún na nGall as
tionscadal Lána na hEaglaise.
I mí Feabhra 2020, bronnadh Gradam Ardmholadh an
Uachtaráin ar Chomhairle Contae Dhún na nGall agus a comhpháirtithe (Coiste Cheathrú na hArdeaglais i Leitir Ceanainn,
an Chomhairle Oidhreachta, Dedalus Architecture & Cumann
Áitritheoirí Lána na hEaglaise Íochtarach) ag Gradaim Institiúid
Pleanála na hÉireann as Tionscnamh na mBailte Stairiúla ar Lána
na hEaglaise, Leitir Ceanainn.
Cill Rois, Co. an Chláir: Tógadh Lóiste an Túirín, atá faoi
úinéireacht Chomhairle Contae an Chláir, in 1845. Is teach geata
dhá stór ina bhfuil íoslach é agus tá geata áirseach caisealach in
aice leis chun dul isteach i bhfearann páirce Vandeleur. Bhí daoine ina gcónaí sa teach go dtí thart ar lár na 1980idí, ach roimh an
tionscadal HTI 2019 bhí sé tréigthe agus nochta. Mar chuid den
tionscadal, tá se beartaithe Lóiste an Túirín a athchóiriú d’fhonn é
a úsáid mar Ionad Oidhreachta agus Cinealais. Cumann Staire
Chill Rois agus an Cheantair Máguaird, grúpa deonach áitiúil,
a smaoinigh ar an tionscadal seo ar dtús. Meastar go dtiocfaidh tuilleadh fostaíochta fadtéarmach as an tionscadal seo. Tá
athchóiriú Lóiste an Túirín ina chéim ríthábhachtach d’athchóiriú
na ngairdíní, tionscadal a cuireadh tús leis in 1997. Bronnadh
€190,000 ar Chomhairle Contae an Chláir chun an tionscadal
seo a chur i gcrích.

Is iad seo a leanas na 6 bhaile ar éirigh leo in 2019:
Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall: Is sráid ríthábhachtach
idir an tSráid Mhór agus Cearnóg na hArdeaglaise é Lána na
hEaglaise i gCeathrú na hArdeaglaise i Leitir Ceanainn. Thacaigh
Tionscnamh na mBailte Stairiúla le hoibreacha caomhnaithe ar 7
bhfoirgneamh ar Lána na hEaglaise, rud a chuir le cáilíocht agus
carachtar foriomlán na sráid-dreacha stairiúla.
I measc na n-oibreacha caomhnaithe, rinneadh deisiúchán ar
dhíonta agus ar shimléir; rinneadh earraí báistí d'iarann teilgthe
a shuiteáil agus saisfuinneoga adhmaid a aischur; cuireadh rindreáil aoil nó pointeáil aoil ar na ballaí; agus rinneadh aghaidh

Mainistir na Búille, Co. Ros Comáin: Tá an Phríomhshráid, áit a
bhfuil an tionscadal ar siúl, lonnaithe i gcroílár an bhaile stairiúil
Mainistir na Búille. Den chuid is mó, is éard atá sna foirgnimh
seo ná foirgnimh shraithe trí stór ina bhfuil daoine ina cónaí os
cionn áitribh thráchtála. Is féidir siúl isteach ón bPríomhshráid
chuig Teach an Rí a tógadh san 18 aois agus atá suite ar an
mbealach chuig an mainistir mheánaoiseach, Mainistir Cistéirseach Mhainistir na Búille. Tá réimse aghaidheanna siopa
éagsúla ar an bPríomhshráid, idir cinn Victeoiriacha agus cinn
nua-aimseartha. Thug an maoiniú HTI deis chun oibreacha caomhnaithe riachtanacha áirithe ar na foirgnimh a chur i gcrích ar
thaobh theas na Príomhshráide, in éineacht leis an méid céanna maoinithe ó Chomhairle Contae Ros Comáin agus úinéirí na
bhfoirgneamh. Lean 10 n-úinéir ar aghaidh leis an scéim. Bhain
an baile go léir tairbhe as na hoibreacha seo. Tá an Phríomhshráid ina sráid galánta arís, díreach mar a bhíodh tráth, agus a
hoidhreacht le feiceáil arís agus daoine in ann sásamh a bhaint
aisti. Bronnadh €140,000 ar Chomhairle Contae Ros Comáin as
tionscadal Phríomhshráid Mhainistir na Búille.
An Uaimh, Co. na Mí: Tugadh faoi oibreacha ar Óstán Naomh Larence agus ar Fhoirgneamh Chroinic na Mí i gCearnóg
an Mhargaidh mar chuid de HTI 2019 chun aghaidheanna na
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bhfoirgneamh tábhachtach seo a athnuachan, a dheisiú agus a
athchóiriú. Tá na hoibreacha tar éis an cheantar a athbheochan.
Is teach sraithe 5 bhá 3 stór é Óstán Naomh Laurence, agus
tá íoslach ann chomh maith. Tógadh thart ar 1780 é agus sna
1980idí, rinneadh roinnt oibreacha ar aghaidh an fhoirgnimh
nach raibh ag teacht leis ar chor ar bith. Le blianta beaga anuas,
fágadh é le titim as a chéile.
I gcás Fhoirgneamh Chroinic na Mí, teach sraithe 6 bhá 3
stór a tógadh thart ar 1750 agus a bhíodh ina teach cónaithe
tráth, tá áirse carrbhealaigh ann agus bhí gá le hidirghabhála
struchtúrach níos suntasaí ann. Tá an obair athchóirithe a rinneadh
ar Óstán Naomh Laurenc agus ar Fhoirgneamh Chroinic na
Mí tar éis cur go mór leis an mbaile, leis an bpobal agus le
heispéireas cuairteoirí chun na hUaimhe. Dámhadh €160,000 ar
Chomhairle Contae na Mí chun na hoibreacha seo a dhéanamh.
Íostarraingíodh méid iomlán an airgid sin.
An tAonach, Co. Thiobraid Árann: Thóg John Benjamin Keane
coimpléasc Phríosún an Aonaigh sna blianta 1839-1842. Ó
thaobh dearaidh de, tá mol lárnach ann as a dtagann bloic
cealla.
Is ar an mBloc Cealla Theas a rinneadh oibreacha an tionscadail
HTI seo, agus is é sin an ceann deireanach de na seacht mbloc
atá fágtha. Bhí sé i mbaol a bheith fágtha dearóil leis na blianta.
Is éard a bhí sna hoibreacha a rinneadh in 2019 ná an chéad
chéim sa phróiseas chun é a oscailt don phobal. Thug an maoiniú
HTI deis chun na hoibreacha caomhnaithe riachtanacha seo a
dhéanamh agus mar thoradh orthu sin, tá an foirgneamh slán
anois. Táthar ag súil go gcuirfear turais treoraithe ar fáil an bhliain
seo chugainn mar chuid de cheiliúradh an Aonaigh 800.
Is é seo an túsphointe do thogra níos leithne chun an bloc a
fhorbairt mar chuid de Theach an Ghobharnóra agus an teach
geata d’fhonn eispéireas príosúin a chur ar fáil sa cheathrú
stairiúil seo san Aonach. Bronnadh €170,000 ar Chomhairle

Contae Tiobraid Árann chun an tionscadal seo a dhéanamh.
Íostarraingíodh €137,222 san iomlán. Táthar tar éis iarratas a
fháil faoin gCiste um Athnuachan agus Forbairt Uirbeach (RRDF)
chun féachaint arís ar oibreacha 2019.
Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo: Fuarthas maoiniú deontais
faoi Thionscnamh na mBailte Stairiúla 2019 chun oibreacha
caomhnaithe mionscála dlúthshaothair a dhéanamh i Limistéar
Caomhantais Ailtireachta Shráid an Phiarsaigh i mBéal an Átha
i gcroílár an bhaile. Mar thoradh ar an obair sin, táthar tar éis
fabraic ailtireachta suntasach a chaomhnú trí scileanna áitiúla
traidisiúnta a úsáid chun na hoibreacha a chur ar aghaidh. Thug
an obair seo fostaíocht do chonraitheoirí speisialaithe áitiúla, lena
n-áirítear iad siúd a oibríonn le haol agus le luadh, speisialtóirí
um fhuinneoga sais sleamhnán traidisiúnta a dheisiú agus
conraitheoirí traidisiúnta dín.
Téann na hoibreacha ar na struchtúir chosanta chun tairbhe an
phobail agus cuairteoirí toisc go bhfuil na struchtúir lonnaithe i
gcroí stairiúil an Limistéir Caomhantais Ailtireachta. Bronnadh
€140,000 ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo chun an tionscadal
seo a dhéanamh.

TIONSCNAIMH IDIRNÁISIÚNTA
Meas a chothú ar ár mBailiúcháin Stair an Dúlra: Ar
an 30 Aibreán 2019, rinne an Chomhairle Oidhreachta agus
Scoil na Luibheolaíochta, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath ceardlann a óstáil dírithe ar mhúsaeim, institiúidí tríú leibhéil
agus eagraíochtaí eile a thugann aire do, a bhailíonn agus a
thugann faoi thaighde eolaíochta ar bhailiúcháin stair an dúlra
in Éirinn. D’fhreastail breis agus 30 duine ó institiúidí náisiúnta
agus idirnáisiúnta ar an gceardlann seo agus é mar aidhm ag
an gceardlann béim a chur ar luach na mbailiúchán arna gcoinneáil i músaeim agus in institiúidí eile, mar áis thábhachtach taighde, le fócas sonrach ar bhailiúcháin eolaíochta - idir bhailiúcháin

Ar dheis: Bernie Bradley, Oifigeach Forbartha Ionchuimsithe Sóisialta, Comhairle Contae Mhuineacháin i mbun na ceardlanna 'Diversity Through Museums' a chur i láthair do
rannpháirtithe an Chláir um Chaighdeáin Músaem in Éirinn i mí Aibreán 2019.
Grianghraf intlise: Íomhá clúdaigh an fheachtais ‘Know Me’ de chuid Chomhairle Contae Mhuineacháin (Le caoinchead ó Lesley-Ann Hayden)
.

Príomhfheidhmeannach na Comhairle Oidhreachta, Virginia Teehan ag Lá Oiliúna d’Eagraithe Imeachta
Sheachtain na hOidhreachta in Ard-Mhúsaem na hÉireann, Dún Uí Choileáin, Baile Átha Cliath i mí Márta 2019

bhitheolaíochta agus bhailiúcháin gheolaíocha. Úsáideadh an cheardlann freisin mar bhealach chun réamheolas a
thabhairt maidir le tionscnamh Eorpach, DiSSCo (Distributed
System of Scientific Collections) a bhfuil sé mar aidhm aige
bailiúcháin stair an dúlra san Eoraip a chlaochlú chun iad a
chur ina colún sármhaitheasa eolaíochta agus nuálaíochta
tionsclaíoch, agus Bonneagar Taighde pan-Eorpach. Ba é
aidhm na ceardlanna iniúchadh a dhéanamh ar na chéad
chéimeanna eile sa tionscnamh seo in Éirinn.
Eagraíocht Neamhrialtasach Idirnáisiúnta um
Oidhreacht Cultúir: Le linn 2019, tháinig fóram ionadaíocht
na hÉireann den Eagraíocht Neamhrialtasach Idirnáisiúnta um
Oidhreacht Cultúir le chéile trí huaire. Reáchtáladh na cruinnithe i mBaile Átha Cliath i gColáiste na Tríonóide, i gCalafort Bhaile Átha Cliath agus Ionad Scannán na hÉireann faoi
seach. Reáchtáladh an cruinniú i mí Aibreán go speisialta le
haghaidh eagraíochtaí a bhfuil spéis acu i mbailiúcháin Stair
an Dúlra agus i mbailiúcháin eolaíochta.
Ba é aidhm an fhóraim, leagáid de Bhliain Eorpach na
hOidhreachta Cultúrtha, 2018, ná faisnéis a chomhroinnt agus
príomhthosaíochtaí comhroinnte a shainaithint agus a thabhairt
ar aghaidh. I measc na n-eagraíochtaí ar tugadh cuireadh
dóibh páirt a ghlacadh, tá an Cumann Cartlann agus Taifead, brainse na hÉireann de Blue Shield, Cónaidhm na hEorpa d’Eagraíochtaí Caomhnóirí-Athchóiritheoirí, Cónaidhm
Idirnáisiúnta Cartlainne Scannán, Cumann Músaem na
hÉireann, Institiúid na gCaomhnóirí-Athchóiritheoirí in Éirinn
(ECCO), ICOMOS Éireann, ICOMOS Eoraip, ICOM Éireann (Comhairle Idirnáisiúnta Músaem), ICCROM agus Tithe
Stairiúla na hÉireann (Cumann Tithe Stairiúla na hEorpa).
Fóram Oidhreacht Cultúrtha an Choimisiúin Eorpaigh: Reáchtáladh an chéad chruinniú d’Fhóram Oidhreacht
Cultúrtha an Choimisiúin Eorpaigh i lár mí Feabhra 2019.
D’fhreastail Beatrice Kelly, Ceannasaí Beartais agus Taighde, ar an gcruinniú seo mar ionadaí na hÉireann.Tá an fóram
seo ina chuid de leagáid Bhliain Eorpach na hOidhreachta
Cultúrtha, 2018.
Diversity Through Museums: Le blianta beaga anuas,
ThetáHill
Tara,aidhm
Co Meath.
séofmar
ag an gClár um Chaighdeáin Músaem in
Courtesy
the Discovery
Programme
Éirinn of
ceardlann
amháin
bhreisluacha a reáchtáil do Rann-

pháirtithe an Chláir um Chaighdeáin Músaem in Éirinn. I mí
Aibreán 2019, mar cheann de na himeachtaí deireanacha a
bhaineann le Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018,

d’oibrigh an Clár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn i gclár
le Músaem Contae Mhuineacháin (creidiúnaithe go hiomlán)
agus Comhairle Contae Mhuineacháin chun an cheardlann
Diversity Through Museums a reáchtáil. Ba é Bernie Bradley, Oifigeach Forbartha Ionchuimsithe Sóisialta le Comhairle Contae Mhuineacháin a chuir na ceardlanna i láthair.
Reáchtáladh na ceardlanna d’fhostaithe uile na Comhairle
Contae agus do Chomhairlí Contae eile faoin bhfeachtas
KNOW Me. Cuireadh taispeántas ar siúl sa mhúsaem chun
tacú leis an bhfeachtas seo.
Laethanta Oidhreachta na hEorpa: Tá Seachtain
Náisiúnta na hOidhreachta ina cuid de Laethanta Oidhreachta na hEorpa. Is comhthionscnaimh de chuid Chomhairle
na hEorpa iad seo ina mbíonn breis agus 40 tír páirteach
iontu gach bliain. Rinneadh ionadaíocht ar an gComhairle
Oidhreachta ag cruinniú bliantúil comhordaitheoirí náisiúnta
Laethanta Oidhreachta na hEorpa ag Comhairle na hEorpa i
Strasbourg i mí Dheireadh Fómhair. Is imeacht é sin a thugann
deis luachmhar d’eagraithe ó thíortha eile san Eoraip teacht
le chéile, léargais a chomhroinnt, dea-chleachtais áitiúla a
chur i láthair agus scéalta a chomhroinnt, agus pleananna a
dhéanamh don bhliain seo chugainn.
Lá Oiliúna d’Eagraithe Imeachta Sheachtain na
hOidhreachta: Reáchtáladh an t-imeacht oiliúna bliantúil
d’eagraithe imeachta Sheachtain na hOidhreachta ar an 29
Márta 2019 in Ard-Mhúsaem na hÉireann. Leagadh amach
clár an lae chun treoir a thabhairt d’eagraithe imeachta nua
maidir le himeacht poiblí rathúil a phleanáil agus a reáchtáil
agus cuireadh comhairle chabhrach ar fáil freisin d’eagraithe
a raibh taithí acu cheana féin. Chuir Virginia Teehan, Príomhfheidhmeannach na Comhairle Oidhreachta fáilte chun na
himeachta roimh bhreis agus 100 duine. Chomhroinn Elaine
O’Connor ó Magnum Events roinnt noda luachmhara maidir
le cúrsaí sláinte agus sábháilteachta, labhair Oifigeach Fiadhúlra na Comhairle Oidhreachta, Lorcán Scott faoi smaointe le haghaidh imeachtaí leis an oidhreacht nádúrtha mar
théama. Labhair Fiona Byrne, Oifigeach Oideachais i gComhairle Cheardaíochta na hÉireann agus Alan Walsh ó Chlár
Uiscí na nÚdarás Áitiúil freisin. Chomhroinn Laoch Náisiúnta
na hOidhreachta 2018 agus buaiteoir gradam Sheachtain na
hOidhreachta, Eugene Dunbar, a thaithí sular chuir Bainisteoir
Tionscadail Sheachtain na hOidhreachta, Niamh Donnellan
clabhsúr leis an imeacht le noda maidir le himeacht a chlárú
agus imeacht a chomhtháthú le téama 2019: Caithimh Aimsire| An Aimsir Chaite.
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AN CHOMHAIRLE OIDHREACHTA AR LÍNE
Déanann an Chomhairle Oidhreachta teagmháil le raon
leathan pobal trí ardáin éagsúla meán sóisialta. Tugann
na meáin shóisialta deis don eagraíocht luach ár gcuid
oibre a chur in iúl agus spéis agus feasacht a chothú ar
shaincheisteanna agus gníomhaíochtaí áitiúla agus náisiúnta araon a bhaineann le hoidhreacht i measc an phobail i
gcoitinne. Ligeann sé dúinn freisin dul i dteagmháil go minic
le réimse cleachtóirí, gairmithe agus eagraíochtaí atá rannpháirteach in obair a bhaineann le hoidhreacht, ligeann sé
dóibh nasc a dhéanamh lena chéile agus faisnéis a bhain-

eann le hoiliúint agus tionscadail oidhreachta, poist, deiseanna tairisceana, foilseacháin, taighde agus deiseanna
maoinithe a chomhroinnt.
Tá méadú ag teacht go seasta ar líon na leantóirí thar
réimse meán sóisialta le blianta beaga anuas. Ba é 2019
an chéad bhliain a rinne an Chomhairle Oidhreachta teagmháil leis an bpobal trí Instagram. Toisc go mbíonn cúrsaí
oidhreachta chomh físiúil sin, ba mhór an fhreagairt agus
an rannpháirtíocht ón bpobal.
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CLÁR NA nOIFIGEACH OIDHREACHTA
Fiche Bliain ag Obair sna hÚdaráis Áitiúla
Is príomh-chomhpháirtíocht straitéiseach idir an Chomhairle Oidhreachta agus údaráis áitiúla é Clár na nOifigeach
Oidhreachta. Ceapadh na chéad Oifigigh Oidhreachta in 1999
i gCathair na Gaillimhe, Co. Shligigh agus Co. Chiarraí. In 2019,
bhí 27 Oifigeach Oidhreachta fostaithe in údaráis áitiúla in Éirinn.
Is é ról an Oifigigh Oidhreachta ná feasacht a chothú ar an
oidhreacht nádúrtha, thógtha agus cultúrtha; comhairle agus
eolas a chur ar fáil don phobal agus d’fhoireann an údaráis
áitiúil; sonraí a bhailiú agus taighde a dhéanamh ar ghnéithe den
oidhreacht; an dea-chleachtas a chur chun cinn maidir le cúrsaí
oidhreachta; agus Plean Oidhreachta Contae a ullmhú agus a
chur chun feidhme i gcomhar le Fóram Oidhreachta Contae agus
an Chomhairle Oidhreachta.
Déanann an Chomhairle Oidhreachta na nithe seo a leanas i
ndáil le ról an Oifigigh Oidhreachta: maoiniú i bpáirt a chur ar
fáil do ról an Oifigigh Oidhreachta in údaráis áitiúla; teagmhálaí
ainmnithe a ainmniú chun comhordú a dhéanamh ar an bPlean
Oidhreachta; an Clár Oiliúna & Forbartha Oidhreachta (forbairt agus oiliúint ghairmiúil leanúnach d’Oifigigh Oidhreachta)
a eagrú; agus cistiú meaitseála a chur ar fáil chun Pleananna
Oidhreachta Contae a chur chun feidhme.
I mí Mheán Fómhair 2019, d’fhreastail Oifigigh Oidhreachta ó
áiteanna ar fud na tíre ar fháiltiú arna óstáil ag an Uachtarán
Micheál D. Ó hUiginn in Áras an Uachtaráin chun comóradh
20 bliain a dhéanamh ar Chlár na nOifigeach Oidhreachta. Ina
óráid, chuir an tUachtarán Ó hUiginn béim ar ról na nOifigeach
Oidhreachta: “Tá pobail tar éis leas a bhaint as obair Oifigeach Oidhreachta agus na Comhairle Oidhreachta, agus tá

1999-2019
Heritage Officer
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fianaise ann i ngach contae in Éirinn
chun é sin a léiriú ....TátharCelebrating
tar éis rudaí a 20 Years in Local Authorities
chosaint nach gcosnófaí murach gníomhaíochtaí údarás áitiúil ...
Tá ról ríthábhachtach ag an gComhairle Oidhreachta i gcomhar
le húdaráis áitiúla ó thaobh a chinntiú go leanann ár n-oidhreacht
ar aghaidh mar thionchar agus mar inspioráid dúinn agus go
bhfanann ár n-oidhreacht bhríomhar bheo i gcónaí laistigh dár
bpobail ar fud ár n-oileáin ....Ceapaim go mbeidh Líonra na
nOifigeach Oidhreachta ina acmhainn iontach agus go n-éireoidh leis an uafás a dhéanamh i gcomhpháirtíocht, i gcomhoibriú agus i bpobail.”
Le linn na bliana comórtha, rinne Oifigigh Oidhreachta ar fud
na tíre imeachtaí faisnéise poiblí a chomhordú agus a reáchtáil
chun cabhrú leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ullmhúcháin a dhéanamh don Phlean Oidhreachta Náisiúnta
nua - Oidhreacht Éireann 2030. Chuir sé sin leis an bhfreagairt
iontach a fuarthas ar an bpróiseas comhairliúcháin, a fuair 2,156
aighneacht ar an iomlán. Rinne an Roinn Cultúir, Oidhreachta
agus Gaeltachta imeacht faisnéise maidir le hOidhreacht Éireann 2030 a óstáil i gCaisleán Bhaile Átha Cliath i mí Bealtaine
chun eolas chun dáta a thabhairt do dhaoine maidir leis an dul
chun cinn a bhí déanta ó thaobh Plean Oidhreachta Náisiúnta
a ullmhú. Tugadh cuireadh do chúigear Oifigigh Oidhreachta
cuir i láthair gearra a thabhairt ag am imeacht sin maidir leis an
ngá atá le teagmháil agus rannpháirtíocht a dhéanamh lenár
n-oidhreacht; le hacmhainn pobal a scaoileadh; le seirbhísí
oidhreachta údarás áitiúil a fhorbairt; le hinfheistiú a dhéanamh
in earnáil na hoidhreachta; agus lenár n-oidhreacht nádúrtha,
thógtha agus chultúrtha a chosaint agus a chaomhnú.
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1
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Tosaíochtaí Oidhreachta Náisiúnta a Chur Ar Aghaidh
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COMHLÍONFAIDH sí na freagrachtaí reachtúla atá leagtha amach san
Acht Oidhreachta, 1995 agus, nuair is gá, lorgóidh sí feabhsúcháin sa
chreat reachtúil chun tosaíochtaí náisiúnta oidhreachta a chur chun cinn

TACÚ le forbairt clár a dhéanann
monatóireacht ar an oidhreacht agus cláir
a chur i dtoll a chéile a thugann aire don
oidhreacht nádúrtha, thógtha agus
chultúrtha in
Éirinn

TABHARFAIDH sí ceannaireacht agus í ag cur comhairle beartais atá
bunaithe ar fhianaise ar fáil i réimsí cosúil le hailtireacht dhúchasach,
luach sóisialta agus eacnamaíoch na hoidhreachta a thomhas, chomh
maith le beartais maidir leis an tírdhreach, bithéagsúlacht agus
athnuachan uirbeach.
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CUR le forbairt agus le cur chun
feidhme Plean Náisiúnta
Oidhreachta i gcomhar leis an
Roinn Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta

5

  


CINNTIÚ go gcuireann Bliain Eorpach na
hOidhreachta Cultúrtha 2018 (EYCH) chun cinn
a shuntasaí is atá oidhreacht na hÉireann sa
chomhthéacs Eorpach agus
go bhfanfaidh sí i gcuimhne na ndaoine
RANNPHÁIRTÍOCHT a dhéanamh le líonraí
oidhreachta áitiúla agus Eorpacha chun an
tairbhe a mbainfidh Éire astu a shainaithint
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FORBAIRT a dhéanamh ar pholasaithe agus ar chláir
a chuireann inbhuanaitheacht pobal tuaithe chur
cinn, mar aon leis na tírdhreacha a bhfuil siad
ag cur fúthu

6



OIBRIÚ i gcomhpháirtíocht le
clárú Éire Ildánach
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OBAIR AR SON NA hOIDHREACHTA:
COMHAIRLE & BEARTAS
Forbairt Músaem: I mí na Samhna 2019, ghlac Comhordaitheoir
an Chláir um Chaighdeáin Músaem in Éirinn, Lesley-Ann Hayden,
páirt i gcomhrá comhstádais maidir le músaeim. Ba é ‘Museums
in Ireland, a policy for the future’ teideal an chomhrá seo arna
eagrú ag Grúpa Oibre Cultúir agus Oidhreachta Acadamh Ríoga
na hÉireann. Foilsíodh páipéar ina dhiaidh sin agus is féidir teacht
air tríd an nasc seo thíos: https://www.ria.ie/sites/default/files/
museums_for_the_future-final.pdf

PLEAN OIDHREACHTA NÁISIÚNTA
Oidhreacht Éireann 2030: In I mí Eanáir 2018, chuaigh an
Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta i mbun comhairliúcháin
le hionadaithe ó Bhord agus Feidhmeannacht na Comhairle
Oidhreachta maidir le pleananna chun doiciméad comhairliúcháin
a ullmhú le haghaidh a Plean Oidhreachta nua 10 mbliana,
‘Oidhreacht Éireann 2030’. Chuir an Chomhairle Oidhreachta a
tuairimí féin ar fáil maidir le bagairtí don oidhreacht amach anseo;
an tábhacht a bhaineann le hearnáil chomhtháite oidhreachta a
bhfuil na hacmhainní iomchuí aici, agus an tábhacht a bhaineann le
dul i dteagmháil le daoine óga maidir leis an oidhreacht. Moladh
freisin infheistíocht leanúnach a dhéanamh sa tsócmhainn náisiúnta
chomhroinnte.
Mar phríomh-chomhpháirtí na Roinne sa phróiseas comhairliúcháin phoiblí, bhí Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta
in éineacht leis an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta,
Josepha Madigan, TD, chun an doiciméad comhairliúcháin sin
a sheoladh i gCartlann Ailtireachta na hÉireann i mí na Samhna
2018. D’eagraigh an Chomhairle Oidhreachta trí sheisiún comhairliúcháin réigiúnacha go luath in 2019, imeachtaí a chomhlánaigh
na himeachtaí áitiúla arna n-eagrú ag Oifigí Oidhreachta ar fud
na tíre. Tugadh cuireadh do lucht freastail na gcomhairliúchán seo
breithniú a dhéanamh ar na téamaí seo a leanas: Ceannaireacht
agus Oidhreacht Náisiúnta; Comhpháirtíochtaí Oidhreachta; agus
Pobail agus Oidhreacht.
Faoi mhí Aibreán 2019, bhí aighneachtaí déanta ag breis agus
2,000 duine agus eagraíocht maidir le hOidhreacht Éireann
2030. Ag Seisiún Eolais Poiblí i gCaisleán Bhaile Átha Cliath ar
an 28 Bealtaine 2019, thug an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta aiseolas maidir leis na haighneachtaí seo agus mar a
chuirfidh siad bonn eolais le hOidhreacht Éireann 2030. Tugadh
cuireadh do Phríomhfheidhmeannach na Comhairle Oidhreachta agus do chúigear Oifigigh Oidhreachta cuir i láthair gearra a
thabhairt maidir leis an tábhacht a bhaineann le teagmháil agus
rannpháirtíocht a dhéanamh lenár n-oidhreacht; le hacmhainn
pobal a scaoileadh; le seirbhísí oidhreachta údarás áitiúil a fhorbairt; le hinfheistiú a dhéanamh in earnáil na hoidhreachta; agus
lenár n-oidhreacht nádúrtha, thógtha agus chultúrtha a chosaint
agus a chaomhnú. Is féidir breathnú ar an imeacht seo ar shuíomh
gréasáin na roinne.

Táthar ag leanúint ar aghaidh le hOidhreacht Éireann 2030 a
dhréachtú, agus na haighneachtaí poiblí, straitéisí agus pleananna reatha an Rialtais mar bhonn eolais leis an obair atá á
déanamh i gcomhar le príomhpháirtithe oidhreachta, an Chomhairle Oidhreachta san áireamh. Táthar ag súil go bhfoilseofar
Oidhreacht Éireann 2030 in 2020.

TACÚ LE TIONSCADAIL A DHÉANANN
MONATÓIREACHT AR ATHRÚ
An tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta: Is
ionad náisiúnta é an tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta
Náisiúnta arna bhunú ag an gComhairle Oidhreachta in 2007, a
bhailíonn agus a bhainistíonn sonraí d’fhonn acmhainn fiadhúlra
na hÉireann a dhoiciméadú agus an dóigh a bhfuil sé ag athrú
a rianú. Déanann an Chomhairle Oidhreachta agus an Roinn
Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta an tIonad a mhaoiniú le
príomhbhuiséad bliantúil. Soláthraíonn sé na seirbhísí bainistíochta
sonraí chun sonraí a dhoiciméadú agus a bhainistiú maidir le
bithéagsúlacht na hÉireann, acmhainn a chuireann €2.6 billiún ar
a laghad le geilleagar na hÉireann gach bliain. In 2019, lean an
tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta ar aghaidh lena chuid
oibre chun feabhas a chur le staid an eolais atá ar fáil maidir le
bithéagsúlacht na hÉireann, agus chun a chinntiú go bhfuil sonraí
agus eolas ar fáil chun bonn eolais a chur le cinnteoireacht ar
mhaithe le héagsúlacht bitheolaíochta a chaomhnú.
Tá 149 tacar sonraí foilsithe anois trí Léarscáileanna Bithéagsúlachta, an tairseach náisiúnta sonraí maidir le bithéagsúlacht na hÉireann. Is ionann sin agus 4.3 milliún taifead ar bhreis agus 16,000
speiceas dhifriúla, rud a chuireann foinse shaibhir maidir le
bithéagsúlacht na hÉireann ar fáil do chách saor in aisce. Tá teacht
ar na sonraí uile arhttps://maps.biodiversityireland.ie/
Tacaíonn an tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta le líonra
forleathan d’eolaithe is saoránaigh iad agus oibrithe deonacha
a ghin an t-uafás sonraí ar bhonn leanúnach, rud a chabhraíonn
chun rianú a dhéanamh ar an mbealach atá an bhithéagsúlacht
faoin tuath go ginearálta ag athrú. In 2019, chuir cláraitheoirí
breis agus 125,000 taifead ar bhithéagsúlacht áitiúil ar fáil trí
Thairseach Eolaíochta Shaoránach na hÉireann, sin méadú
25% ar ghníomhaíochtaí na bliana roimhe sin. https://records.
biodiversityireland.ie/
Leanann an tIonad Sonraí de bhainistiú a dhéanamh ar an scéim
náisiúnta monatóireachta, rud a chuireann sonraí tábhachta
cainníochtúla ar fáil maidir leis an mbealach atá athrú ag teacht
ar bhitheolaíocht na hÉireann. Is eolaithe is saoránaigh iad a
thugann a gcuid ama agus a gcuid taithí go flaithiúil a chuireann
na scéimeanna seo go léir ar fáil chun sonraí ardcháilíochta a
ghineadh. Úsáidtear na sonraí seo chun rianú a dhéanamh ar
an tionchar atá á dhéanamh ag saincheisteanna amhail úsáid
talún agus athrú aeráide ar chúrsaí bithéagsúlachta. Faoi láthair,
cumhdaíonn na scéimeanna monatóireachta féileacáin, beacha,
snáthaidí móra agus plandaí neamhchoitianta.
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2019, chuir 1,253 duine 20,922 taifead isteach ó bhreis agus
8,000 suíomh dhifriúla.

































Taifid arna gcur isteach chuig Tairseach
Eolaíochta Shaoránach na hÉireann
2012-2019
Sonraí arna gcur ar fáil ag an Dr Liam Lysaght,
Stiúrthóir an Ionaid Náisiúnta le Sonraí

Tá cláir ghníomhacha ag an Ionad Sonraí chun bonn fianaise a
chothú maidir le gnéithe difriúla den bhithéagsúlacht lena n-áirítear
pailneoirí ar thalamh feirme tríd an Tionscadal Nuálaíocht
Eorpach ‘Protecting Farmyard Pollinators’ agus trí bhithéagsúlacht
idirthaoideach. Tá sé ina chabhair don Roinn Cultúir, Oidhreachta
& Gaeltachta ó thaobh tuairisciú a dhéanamh don Choimisiún
Eorpach maidir le Rialacháin AE um Speiceas Coimhthíocha
Ionracha. Leanann sé freisin de bheith i gceannas ar an bPlean
Uile-Éireann um Pailneoirí a chur chun feidhme.
Tá Atlas na bhFéileacán 2021 ina chomhthionscadal le Caomhnú
Féileacán Éireann agus Caomhnú Féileacán na Ríochta Aontaithe.
Trí staidéar a dhéanamh ar fhéileacáin, faightear léargas iontach
ar an tionchar a bhaineann le fachtóirí amhail athrú aeráide agus
tírdhreacha ar bhithéagsúlacht na hÉireann.
I dtírdhreach athraitheach atá á dhianbhainistiú níos mó ná riamh,
tá níos lú agus níos lú fós gnáthóga oiriúnacha dá marthanas ar
fáil do speicis áirithe. Trí rianú a dhéanamh agus tuiscint a fháil
ar na hathruithe seo, faightear léargas luachmhar ar na brúnna
a chuirtear ar bhithéagsúlacht na hÉireann agus ligeann sé do
ghníomhaíochtaí oiriúnacha a fhorbairt chun na tionchair seo a
mhaolú. Tá Atlas na bhFéileacán 2021 á fhorbairt chun na léargas
mionsonraithe, ardcháilíochta seo a chur ar fáil maidir le féileacáin
na hÉireann.
Cuirtear faisnéis maidir le dáileadh féileacán i bPoblacht
na hÉireann isteach chuig an Ionad Náisiúnta le Sonraí
Bithéagsúlachta trí Thairseach Eolaíochta Shaoránach na hÉireann.
Ó seoladh tionscadal Atlas na bhFéileacán 2021 in 2016, tá
méadú suntasach tar éis teacht ar an méid sonraí a ghintear. In

I mí Bealtaine 2019, sheol an tIonad Náisiúnta le Sonraí
Bithéagsúlachta an suirbhé uile-Éireann ar shnáthaidí
móra agus ar dhéchuileanna mar chuid de thionscadal
arna mhaoiniú ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil. Tá an suirbhé, ar a dtugtar ‘Dragonfly Ireland
2019 – 2024’, á dhéanamh i gcomhar leis an Ionad um
Shonraí Comhshaoil agus Taifeadadh i dTuaisceart
Éireann, agus cuirfidh sé eolas chun dáta ar fáil dúinn
maidir le dáileadh na snáthaide móire agus na déchuile
in Éirinn agus déanfaidh sé iniúchadh freisin ar úsáid na
snáthaide móire agus na déchuile mar tháscspeicis ar
cháilíocht an uisce agus gnáthóga, agus déanfaidh sé
monatóireacht ar thionchair an athraithe aeráide freisin.

INMHARTHANACHT POBAL TUAITHE A
CHUR CHUN CINN
Grúpa Thionscadail an Oileáin Mhóir:
Is grúpa oibre pobail é Grúpa Thionscadail an Oileáin Mhóir atá
ag obair chun daonra an Oileáin Mhóir, Co. Chorcaí, a choinneáil, trí fhostaíocht a chruthú, trí thionscnaimh pobail a chur chun
cinn agus trí thacú le gnólachtaí áitiúla. In 2019, lean Grúpa Thionscadal an Oileáin Mhóir le roinnt tionscadal agus tionscnamh
a chur chun feidhme faoi Phlean Caomhnaithe an Oileáin Mhóir.
Ceann de na príomhghníomhaíochtaí sa phlean caomhnaithe ná
Bataire an Longfoirt a athchóiriú. Is éard atá i mBataire an Longfoirt
ná iardhún airtléire cois cósta ó aimsir an Dara Cogadh Domhanda. Leanadh leis an obair athchóirithe in 2019 chun é a fhorbairt
mar ní is díol spéise do chuairteoirí. D’fhreastail an tAire Seán Kyne
ar imeacht chun céim a haon den fhorbairt a oscailt go hoifigiúil.
Le linn Sheachtain na hOidhreachta, reáchtáil Grúpa Thionscadail
an Oileáin Mhóir (BIPG) siúlóid stairiúil treoraithe stairiúil maidir le
cúrsaí míleata , siúlóid dúlra agus sraith de cheardlanna maidir le
stair béil a bhailiú. Táimid ag leanúint de leas a bhaint as ár stáisiún
raidió pobail chun stair béil an Oileáin Mhóir a thaifeadadh agus
a chraoladh ar ár gclár ‘Postcards from the Past’. In 2019, ag obair
i gcomhar le Grúpa Turasóireachta agus Comhshaoil an Oileáin
Mhóir, rinneadh ionad athchúrsála an oileáin a athrú go hionad
athchúrsála a ritear go hiomlán ar fhuinneamh in-athnuaite.
Arís in 2019, rinne Grúpa Thionscadail an Oileáin Mhóir an Fhéile
Amharclainne bhliantúil Fit Up a óstáil. Rinneamar ceiliúradh freisin ar oidhreacht Lochlannach an Oileáin Mhóir trí fhéile speisialta a reáchtáil ina ndeachaigh daoine ar shiúlóidí agus ar
shiúlóidí cois cósta chun iarsmaí theach bád agus thonnchosc
Lochlannach a fheiceáil. Leanaimid d’oidhreacht seandálaíochta shaibhir an Oileáin Mhóir, gallán agus tuama dingeach san
áireamh, a chur chun cinn trí chainteanna agus siúlóidí treoraithe.
Lean Grúpa Thionscadail an Oileáin Mhóir de bheith ag obair le
Grúpa Idirghníomhaireachta Oileáin Iarthar Chorcaí agus leis an
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gComhairle Pobail chun na hoileáin a chur ar chlár oibre na
ngníomhaireachtaí rialtais éagsúla agus d’oibrigh an grúpa go
dlúth le ESIN freisin chun naisc a chothú le hoileáin Eorpacha.
Fóram Ardtailte na hÉireann: Is comhlacht deonach é

Fóram Ardtailte na hÉireann a chuidíonn le pobail ardtailte
tabhairt faoin oiread dúshlán eacnamaíoch, sóisialta agus comhshaoil a thagann chun cinn i gceantair ardtailte na hÉireann. Is
é an fhís atá ag an bhFóram ná pobail ardtailte agus timpeallachtaí sléibhe íocónacha na hÉireann a chaomhnú mar áiteanna tarraingteacha, beoga agus fáilteacha ina gcónaíonn, ina
n-oibríonn agus ina mbaineann daoine taitneamh as áineas.
Is tionscnamh comhpháirtíochta uile-Éireann é Líonra Comhpháirtíocht Ardtailte na Comhairle lena gcuimsítear rialtas
náisiúnta, áineasa agus gníomhaithe ERN éiceolaíocha agus
tuaithe ag obair le chéile ar bhealach comhtháite d’fhonn inmharthanacht fhadtéarma na n-ardtailte a chinntiú. Bhí obair
luachmhar Fhóram Ardtailte na hÉireann thar na blianta ina bunsraith den líonra nua seo agus bíonn Fóram Ardtailte na hÉireann rannpháirteach i ngnéithe agus bainistíocht na feidhme ó lá
go lá laistigh den Chomhairle Oidhreachta.
Bhí Fóram Ardtailte na hÉireann gnóthach ar fud oileán na
hÉireann in 2019, ag reáchtáil roinnt imeachtaí chun tacú lena
mhisean chun forbairt inbhuanaithe gheilleagrach agus éiceolaíochta a chur chun cinn sna hardtailte. Reáchtáladh an chéad
imeacht i mí Aibreáin agus bhí sé dírithe ar thaighde agus forbairtí i gceantar Chósta agus Gleannta Aontroma. Cuireadh
béim ar cheapadh carbóin sna hardtailte agus ar thionscadal
athchóirithe bratphortaigh ar Ardchlár an Ghearráin.
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Ba mheascán é de cuir i láthair bunaithe ar thaighde staidéir
ardtailte – dhá cheann ag mic léinn a bronnadh sparánachtaí
Fhóram Ardtailte na hÉireann orthu - agus turais allamuigh
chuig suíomh um scéim feirmeoireachta inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de, agus dobharcheantar inbhuanaithe le
tionscadal athchóirithe bratphortaigh. I mí Dheireadh Fómhair
i nGleann Crí, Co. Chill Mhantáin, reáchtáil Fóram Ardtailte
na hÉireann cruinniú líonraithe le haghaidh grúpaí ardtailte a
bhí buartha faoi Agrai-Thionscadail faoin gclár Tionscadal
Nuálaíocht Eorpach (EPI). Thug bainisteoirí agus éiceolaithe
tionscadail cuir i láthair um dhul chun cinn maidir leis na tionscadail áitiúla agus náisiúnta seo a leanas: SUAS - EIP-AGRI Chill
Mhantáin - Inis Eoghain, EIP- AGRI, Diúilicín Péarla Fionnuisce,
EIP-AGRI na gCruach Dubh, EIP- AGRI Chromán na gCearc,
EIP-AGRI an Staighre Dhuibh. Chuir gach aon duine a bhí páirteach ann béim ar luach an chruinnithe, ar an eolas a fuarthas
ann agus ar na teagmhálaithe a rinneadh. Ní nach ionadh gur
lorgaíodh cruinniú eile le haghaidh 2020.
I mí na Samhna, foilsíodh mórshaothar tíreolaíochta socheacnamaíochta dar teideal A Profile of Ireland’s Uplands leis an
Dr Caroline Crowley agus an Dr Brendan O’Keeffe. Sheol
Virginia Teehan, POF na Comhairle Oidhreachta an saothar in
Acadamh Ríoga na hÉireann.
Sa tuarascáil uile-oileáin seo arna coimisiúnú ag Fóram Ardtailte
na hÉireann agus arna maoiniú ag an gComhairle Oidhreachta
na saincheisteanna agus deiseanna tábhachtacha a chaithfear
aghaidh a thabhairt orthu agus tírdhreacha agus pobail ardtailte na hÉireann á mbainistiú amach anseo. Is féidir teacht ar an
bpróifíl ar shuíomh gréasáin Fhóram Ardtailte na hÉireann.

Ar chlé: Ag seoladh na tuarascála A Profile of Ireland’s Uplands in Acadamh Ríoga na hÉireann ar an 30 Deireadh Fómhair 2019.
Líne tosaigh (C go D): An Dr Caroline Crowley, Údar; Virginia Teehan, Príomhoifigeach na Comhairle Oidhreachta, An Dr Mary Tubridy, Stiúrthóir Taighde
Fhóram Ardtailte na hÉireann, agus Brendan O’Keeffe, Údar.Líne dheiridh (C go D): Michael Parsons, Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta agus Frank
Nugent, Cathaoirleach Fhóram Ardtailte na hÉireann. Ar dheis: Tuama Dingeach an Oileáin Mhóir. (Le caoinchead ó Helen Riddell)
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BUANCHOIMEÁD & CAOMHNÚ NA
hOIDHREACHTA
An Scéim Intéirneachta Caomhnaithe: Lean an Chomhairle
Oidhreachta de thacaíocht a thabhairt do Scéim Intéirneachta
Caomhnaithe i dtrí cinn d’institiúidí náisiúnta cultúrtha na hÉireann
- Gailearaí Náisiúnta na hÉireann, Leabharlann Chester Beatty,
agus Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Bhí deis iontach
ag triúr mic léinn iarchéime um chaomhnú leabhar, páipéir agus
péinteála le déanaí dul go Baile Átha Cliath chun leanúint lena
scileanna a fhorbairt agus iad ag obair le bailiúcháin cháiliúla na
hÉireann faoi mhaoirseacht caomhnóirí de chlú idirnáisiúnta.
Leis an scéim intéirneachta seo, arna tionscnamh in 2006, cuirtear líonrú agus foghlaim chun cinn i measc na n-intéirneach a
thagann le chéile go rialta chun a gcuid tionscadal éagsúil a
phlé. In 2019, lean an Chomhairle Oidhreachta de thacaíocht
a thabhairt do Scéim Intéirneachta Caomhnaithe, scéim a óstáil
triúr céimithe um chaomhnú le déanaí sa Rannóg Caomhnaithe i
nGailearaí Náisiúnta na hÉireann, i Leabharlann Chester Beatty,
agus i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. D’oibrigh Paula Serra Sanchez i nGailearaí Náisiúnta na hÉireann ag ullmhú
saothar do thaispeántas Nathaniel Hone. D’oibrigh Angelina Anchisi i gColáiste na Tríonóide agus chabhraigh Adam Macklin leis
an bhfoireann i Leabharlann Chester Beatty nuair a d’oibrigh sé
ar fhóiliónna Turcacha ó albam Otamánach ón 17 aois ina raibh
péinteálacha, líníochtaí agus callagrafaíocht (CBL T 439). Coimeádadh na fóiliónna seo idir gloine agus cuireadh ar taispeáint
iad i bhfeiste fhuinneoige. Ba é aidhm na cóireála ná na fóiliónna
a chobhsú trí hiad a bhaint amach ón ngloine agus iad a chur i
ngnáth feistí fuinneoige Chester Beatty, agus deisiú agus daingniú
a dhéanamh de réir mar is gá.
Tá cáil idirnáisiúnta bainte amach ag an intéirneacht seo anois
agus meastar gur deis í dul ag obair i gceardlanna gnóthacha,
scileanna nua a fhoghlaim agus barr feabhais a chur orthu agus
ar deireadh thiar thall, cé gur mic léinn iad ag deireadh an lae,
cuimhnítear ar na hintéirnigh agus léirítear ardmheas orthu as
na scileanna a chuireann siad leis an obair chaomhnaithe a
dhéanann siad ar na bailiúcháin thábhachtacha Éireannacha seo.

TEAGMHÁIL A DHÉANAMH LE LÍONRAÍ
ÁITIÚLA & EORPACHA
Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann: Is é ról Líonra Bhailte
Múrtha na hÉireann comhaontú agus comhordú a dhéanamh ar
iarrachtaí straitéiseacha na n-údarás áitiúil a bhíonn baint acu le
bailte múrtha stairiúla in Éirinn, thuaidh agus theas, a bhainistiú, a
chaomhnú agus a fheabhsú. Tá nasc foirmiúil ag an Líonra le Bailte
Múrtha na hEorpa, an comhlachas idirnáisiúnta maidir le forbairt
inbhuanaithe a dhéanamh ar bhailte múrtha, cathracha múrtha
agus bailte daingnithe stairiúla. Bunaithe ag an gComhairle
Oidhreachta in 2005, tá 29 ballbhaile agus sráidbhaile ar fud
na hÉireann sa líonra faoi láthair. Is iad sin: Baile Átha an Rí, Baile
Átha Luain, Baile Átha Í, Droichead na Bandan, Cill na Mallach,

Tionscadal Caomhnaithe Bhaile Loch Garman (faoi
Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann) Caint Shráid Rowe,
Deireadh Fómhair 2019

Cairlinn, Caisleán Fhorgais, Carraig na Siúire, an Caiseal, Díseart
Diarmada, Cluain Meala, Cathair Chorcaigh, Doire, Droichead
Átha, Baile Átha Cliath, Fiodh Ard, Gaillimh, Ceanannas, Cill
Dara, Cill Chainnigh, Cill Mocheallóg, Cathair Luimnigh, Baile
Locha Riach, Ros Mhic Thriúin, Rinn Dúin, Baile Átha Troim, Port
Láirge, Loch Garman agus Eochaill.
Bhí bliain ghnóthach eile ag Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann in
2019. Cuireadh maoiniú ar fáil don obair caomhnaithe, tugadh
tacaíocht d’fhéilte, scríobhadh doiciméid- agus reáchtáladh
imeachtaí oiliúna arís i mbliana. Trí Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann, chuir an Chomhairle Oidhreachta maoiniú deontais ar fáil
le haghaidh tionscadal caipitiúil i mBaile Átha an Rí, Port Láirge,
Cill Chainnigh, Loch Garman, Carraig na Siúire, Cill Mocheallóg,
Fiodh Ard agus Eochaill. Ó chiste léirmhínithe Líonra Bhailte Múrtha
na hÉireann, fuair 15 bhaile cúnamh deontais chun féilte bailte
múrtha agus gníomhaíochtaí oideachasúla agus turasóireachta eile a reáchtáil. Reáchtáladh na himeachtaí léirmhínithe seo i
nDoire, Cathair Chorcaí, Carraig Fhearghais, Baile Locha Riach,
Baile Átha an Rí, Rinn Dúin, Baile Átha Luain, Ceanannas, Baile
Átha Troim, Loch Garman, an Caiseal, Díseart Diarmada, Eochaill,
Port Láirge agus rinneadh tionscadal grúpa a mhaoiniú i dTiobraid
Árann.
Le linn na bliana, lean Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann de chomhdhálacha agus ceardlanna a eagrú agus de chabhrú lena bhforbairt. Ar an 28 Aibreán, mar shampla, d’eagraigh Líonra Bhailte
Múrtha na hÉireann an chomhdháil ''Regenerating historic towns
in Wales and Ireland' i gcomhar le Cawd agus Ciorcal Cairdeas
Bhailte Múrtha na Breataine Bige. Bhí an chomhdháil sin ina cuid
de thuras taighde Cadw/Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann go
hEochaill, Cill Chainnigh agus Port Láirge i mí Aibreán.
Rinne Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann lá comhairliúcháin a óstáil
maidir le Plean Gníomhaíochta Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann
agus Oidhreacht Éireann 2030. Rinneadh físeáin seimineáir Tionscnamh na mBailte Múrtha 2019 a uaslódáil ar chainéal YouTube
na Comhairle Oidhreachta. Ina measc siúd, bhí cur i láthair maidir
leis an obair a rinneadh i gCill Mocheallóg.
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Tá teist iontach cruthaithe ag Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann
ó thaobh treoirdhoiciméad a fhoilsiú maidir le hathnuachan,
turasóireacht, léirmhíniú oidhreachta agus féilte pobail. I mí na
Samhna 2019, foilsíodh Climate Change & Historic Towns:
Adapting to Change. San fhoilseachán seo, cuirtear achoimrí grafaice ar fáil de na cuir i láthair a tugadh ag Comhdháil
Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann i gCill Mocheallóg ar an 31
Bealtaine a bhí dírithe ar bhailte inbhuanaithe agus éiceathurasóireacht. Is féidir breathnú ar na cainteanna ar fad a tugadh
ag an gcomhdháil chainéal YouTube na Comhairle Oidhreachta.
Scríobhadh agus rinneadh eagarthóireacht ar an bhfoilseachán
'Streets Ahead' le linn 2019 agus tá sé le foilsiú in 2020. Ba é an
foilseachán ba thábhachtaí a foilsíodh in 2019 ná Plean Gníomhaíochta Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann 2020-2023. Ullmhaíodh an foilseachán sin i ndiaidh comhairliúcháin le ballraíocht
agus coiste Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann. D’fhaomh an
Chomhairle Oidhreachta an doiciméad i mí Dheireadh Fómhair
agus tá sé beartaithe é a sheoladh go hoifigiúil in 2020.
Is iad seo a leanas na ceithre phríomhchuspóir a leagtar amach
i bPlean Gníomhaíochta Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann
2020-2023: (1) Naisc a chothú: feabhas a chur ar chumas
Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann ár mballbhailte a éascú chun
nasc a dhéanamh eatarthu féin agus le comhaltachtaí lasmuigh
maidir le cúrsaí oidhreachta, cúrsaí athnuachana uirbí agus cúrsaí turasóireachta; (2) Caomhnú: a chinntiú go gcosnófar ballaí
an bhaile agus go mbainfidh an pobal athúsáid íogair astu; (3)
Athnuachan: obair a dhéanamh chun cur chun cinn a dhéanamh
ar athnuachan oidhreachtbhunaithe a thugann aitheantas iomlán
ar an athrú aeráide agus ar chaillteanas bithéagsúlachta, agus
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a bhaineann athúsáid íogair as an oidhreacht thógtha, nádúrtha
agus doláimhsithe; agus (4) Ómós áite: oidhreacht bhalla an
bhaile a chur chun cinn i measc áitritheoirí an bhaile agus feabhas a chur ar a n-ómós áite.
In 2019, fuair cuid de bhallbhailte Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann gradaim as an obair iontach caomhnaithe agus léirmhínithe
a bhí déanta acu. I mí Feabhra 2019, bronnadh Gradam an
Tionscadail Oidhreachta is Fearr ag Gradaim Comhaltaí Údarás
Áitiúil ar Thionscadal Caomhnaithe, Bainistithe agus Léirmhínithe
Bhallaí Bhaile Átha an Rí. Bhí Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann ina phríomhthacaí ar an tionscadal seo. Bronnadh Gradam
Thionscadal Oidhreachta, Caomhnaithe agus Cultúrtha na Bliana ar Chabhsa an Bhalla Thiar i gCill Mocheallóg ag Gradaim Fhoirgníocht & Dearadh na hÉireann 2019 i mí na Samhna.
Bhí Féile Mheánaoiseach Bhaile Locha Riabhach i measc na
n-imeachtaí ar a mbronnadh an Gradam Le Chéile san Eoraip catagóir i nGradaim Sheachtain na hOidhreachta 2018.
Ceapadh Declan Nelson ina Chathaoirleach ar Choiste Bainistíochta Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann i mí na Nollag 2019.
I measc na gcomhaltaí nua eile ar Choiste Bainistíochta Líonra
Bhailte Múrtha na hÉireann, bhí Sarah McCutcheon, ionadaí
Chill Mocheallóg, Páraic McKevitt, ionadaí Chairlinn, Shirin
Murphy, ionadaí Charraig Fheargais, Marie Mannion, ionadaí
Bhaile Átha an Rí agus Bhaile Locha Riach, agus Nicki Matthews, ionadaí na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Ghlac Róisín Burke ó Abarta Heritage le ról an bhainisteora
tionscadail i Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann in 2019 agus tá
sí ag súil go mór le cur chun feidhme an Phlean Gníomhaíochta
Nua a stiúradh.
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Cómhuintearas a Chothú trí Bhraistint Ionannais agus Áite a Spreagadh
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SPREAGADH a dhéanamh ar rannpháirtíocht
grúpaí atá éagsúil ó thaobh cultúir de i
ngníomhaíochtaí oidhreachtbhunaithe





CUR CHUN FEIDHME a dhéanamh ar chláir agus
tionscnaimh trí Sheachtain na hOidhreachta a
thugann aitheantas ar bhealaí cruthaitheacha a
chuireann braistint cómhuintearais
chun cinn agus a dhéanann
ceiliúradh ar an éagsúlacht
laistigh de
phobail.

FÉACHAINT LE tuilleadh deiseanna a chruthú
do dhaoine óga chun páirt a ghlacadh i
dtionscadail oidhreachta, agus a bheith i
gceannas ar thionscadail oidhreachta freisin
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OBAIR a dhéanamh le rialtas láir agus rialtas áitiúil
agus le pobail áitiúla chun imscrúdú a dhéanamh ar
an rochtain agus na saincheisteanna slánaíochta a
bhaineann le háiteanna a mbaineann cultúr
speisialta nó spéis nádúrtha leo

CUR CHUN FEIDHME a dhéanamh
ar chláir agus tionscnaimh trí
dheontais na hOidhreachta a
thugann aitheantas ar bhealaí
cruthaitheacha a chuireann
braistint cómhuintearais chun cinn
agus a dhéanann ceiliúradh ar an
éagsúlacht laistigh de phobail.
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TACAÍOCHT a thabhairt do
thionscadail a dhéanann
diaspóra na hÉireann agus
oidhreacht pobal nua in Éirinn a
cheiliúradh
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TACAÍOCHT a thabhairt do thionscadail a dhéanann diaspóra na
hÉireann agus oidhreacht pobal nua in Éirinn a cheiliúradh
TACÚ leis an gcion tairbhe atá an oidhreacht
in ann a dhéanamh i dtaobh tírdhreacha
uirbeacha agus tuaithe a athnuachan

An Chomhairle Oidhreachta|Tuarascáil Bhliantúil 2019

AG TACÚ LE TIONSCADAIL A CHUIREANN AN IONCHUIMSITHEACHT
CHUN CINN
Ag Obair le Pobail Nua: I mí Márta 2019, d’éirigh le hiarratas
na Comhairle Oidhreachta ar chúnamh deontais ó Éire Ildánach
chun clár píolótach de champaí oibre a reáchtáil, agus na cláir sin
deartha chun rannpháirtíocht agus malartú cultúrtha daoine a bhfuil
tearmann á lorg acu agus oibrithe deonaithe ar son an chaomhnaithe
a éascú i gcontaetha Chill Dara agus Laoise, agus mórthimpeall ar
na contaetha sin freisin. Roghnaíodh suíomh an chláir phíolótaigh
toisc go bhfuil roinnt mhaith cláir chaomhnaithe oiriúnacha ar siúl
cheana féin sa réigiún seo.
Reáchtáladh roinnt réamhchruinnithe le Comhpháirtíocht LEADER
Chill Dara (KLP), iontaobhas Phortach Mhainistir Laoise, Comhairle Caomhnaithe Phortaigh na hÉireann (IPCC), BirdWatch Ireland,
agus an Chomhairle Oidhreachta agus astu sin, leagadh amach clár
an chláir phíolótaigh. Cuireadh Oifigeach Fiadhúlra na Comhairle
Oidhreachta, Lorcán Scott, ar an eolas go gcaithfear cloí le roinnt
prótacal agus eagraíocht i mbun déileála le haosaigh shoghonta.
D’áitigh Oifigigh KLP go raibh sé riachtanach go gcaithfí rochtain
dhíreach ar bith leis an ngrúpa seo, tríd an Oifigeach Teagmhála
Pobail, a bheith mall agus cúramach. I mí Iúil, chas Lorcán Scott le
cúigear áitritheoir den Ionad Soláthar Díreach, chun réamheolas
maidir leis an gclár píolótach a thabhairt dóibh. Chomhaontaigh
siad obair dheonach a dhéanamh chun scrobarnach a bhaint de.
Reáchtáladh an chéad champa oibre i mí Dheireadh Fómhair 2019
le 14 rannpháirtí. Ba shoiléir gur bhain Oibrithe Deonaithe Caomhnaithe Mhainistir Laoise agus na hIarrthóirí Tearmainn taitneamh
agus tairbhe as an eispéireas. Bhí an obair dírithe ar an speiceas coimhthíoch ionrach, an ródaideandrón fiáin, a bhaint de ghnáthóg ardaithe an phortaigh ar Phortach Mhainistir Laoise. Gné diongbháilte
mealltach den chlár ceardlainne ná go dtagann na rannpháirtithe le
chéile i ndiaidh na hoibre chun bia a ithe. Cothaíonn sé sin comhrá
réidh agus cairdeas idir na rannpháirtithe. Foghlaimíodh go leor leor
ón gclár píolótach seo. I gcás atriallacha eile den chlár amach anseo, caithfear tréimhse ullmhúcháin níos faide agus buiséad oiriúnach
a bheith i gceist ach ar an iomlán, d’éirigh go han-mhaith ar fad leis
an tionscadal seo.
Gradaim Náisiúnta na hOidhreachta 2019: Le Gradaim
Náisiúnta na hOidhreachta 2019 ar an 6 Feabhra 2020, tugadh
aitheantas do dhíograis daoine aonair agus grúpaí pobail ar fud
na hÉireann maidir le hoidhreacht na hÉireann a chaomhnú agus a
chur chun cinn. Reáchtáladh imeacht speisialta in Acadamh Ríoga na
hÉireann, arna óstáil ag an gComhairle Oidhreachta agus arna chuir
i láthair ag an gcraoltóir RTÉ Anne Cassin.
Cuireann Gradaim Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta béim
ar ‘laochra oidhreachta’ na hÉireann agus léirítear na himeachtaí is
spéisiúla agus is nuálaí a bhíonn ina gcuid d’imeachtaí Sheachtain
Náisiúnta na hOidhreachta. Ba é téama Sheachtain Náisiúnta na
hOidhreachta 2019 ná Caithimh Aimsire agus an Aimsir Chaite agus
léirigh na tionscadail agus na himeachtaí a reáchtáiltear lena linn
mar atá an bealach a úsáidtear am saor tar éis athrú mar chuid de
chultúr agus oidhreacht na hÉireann. Léiríonn an réimse éagsúla de
thionscadail nuálacha bhuaiteoirí na bliana seo iarrachtaí iontacha a
rinne daoine aonair agus pobail chun oidhreacht nádúrtha, thógtha
agus chultúrtha na hÉireann a léiriú agus a cheiliúradh. Bronnadh an

gradam Laoch na hOidhreachta 2019 ar Mhuintir Egan ó Bhiorra,
Co. Uíbh Fhailí. Is le Muintir Egan teach feirme slán agus fíorannamh
a bhfuil troscán ann, gar do Bhiorra, Co. Uíbh Fhailí. Reáchtálann
siad turais le linn Sheachtain na hOidhreachta gach aon bhliain chun
an teachín a léiriú.
Dúirt cuairteoirí chun an teachín go raibh siad an-tógtha le flaithiúlacht
agus fáilteachas croíúil Mhuintir Egan agus leis an meas a léirigh an
teaghlach ar a dteach feirme traidisiúnta agus na cuimhní atá curtha
ar aghaidh ó ghlúin go glúin sa teaghlach á gcomhroinnt acu.
Bronnadh Gradam na hOidhreachta Ceilte ar Vincent Breslin as
‘Post Faire 76: an bothán ar ghualainn an chnoic’ i gCnoc Fola,
Co. Dhún na nGall. Rinneadh an tionscadal seo an oidhreacht
thógtha agus chultúrtha a bhaineann le Post Faire 76 a tógadh agus
a úsáideadh le linn Aimsir na hÉigeandála (1939-1945). Cuirtear
tráchtaireacht Ghaeilge leis an tionscadal agus comhroinntear ann
scéalta nár taifeadadh roimhe seo ó theaghlaigh daoine a rinne
seirbhís ann, chomh maith le scéalta a bailíodh ón bpobal áitiúil.
Bronnadh Gradam Phobail na hOidhreachta ar Raidió na Rosann
as an tionscadal dar teideal “Scéalta, Ceol agus Traidisiún Dhún na
nGall’. Mar chuid den tionscadal seo, reáchtáladh dhá lá iomlána
de chláir raidió leis an oidhreacht agus caithimh aimsire mar théama,
rud a thug grúpaí oidhreachta ó cheantar na Rosann in iarthar Dhún
na nGall le chéile chun craoladh chuig Diaspóra Dhún na nGall ar
fud na cruinne.
Ainmíodh an tionscadal ‘Bleachtaire Fiadhúlra na Leanaí’ ag Ionad
Cuairteoirí Phortach Chlóirthigh, Co. Uíbh Fhailí ina bhuaiteoir
Ghradam na Leanaí 2019. Eagraithe ag an tSeirbhís Páirceanna
Náisiúnta agus Fiadhúlra, is é atá i gceist leis an imeacht seo do
leanaí ná cleachtadh grúpa allamuigh nuair a iarrtar ar rannpháirtithe
cabhrú chun ‘coir fhiadhúlra’ a réiteach. Dhírigh an t-imeacht ar eolas
agus meas ar an gcaomhnú fiadhúlra, an tábhacht a bhaineann
le speicis agus gnáthóga Éireannacha a chosaint, an tAcht um
Fhiadhúlra, agus ról na Maoirseoirí Fiadhúlra i bPortach Chlóirthigh
a chur chun cinn.
Bronnadh an gradam Le Chéile san Eoraip ar Mhuintir na Tíre,
Míseal as imeacht i gCo. Cheatharlach dar teideal 'St Columbanus
and the idea of Europe’. Rinne an léacht, arna cur i láthair ag an
Dr Alexander O’Hara, agus an preabthaispeántas iniúchadh ar
thionchar Naomh Colmán, Éarlamh na hEorpa arbh as Míseal, Co.
Cheatharlach ó dhúchas dó; agus ar thús an rud ar a dtugtar an
tAontas Eorpach anois. Mar chuid den phreabthaispeántas, léiríodh
grianghraif ó chúirteanna idirchultúrtha idir baill de Chairde Colmán
Mhísil agus Cairde Colmán na Fraince agus na hIodáile, le béim ar
Thuras Colmán a théann ó Mhíseal go Beannchar, trí Shasana, an
Fhrainc, an Eilvéis agus ar aghaidh go Bobbio san Iodáil.
Thug Gradaim Náisiúnta na hOidhreachta ómós do dhaoine a
oibríonn chun ár n-oidhreacht shaibhir agus éagsúil a thabhairt go
croí a bpobal féin, rud a chinntíonn go mbíonn an oidhreacht ina
hábhar intuigthe ábhartha do dhaoine sa lá atá inniu ann, agus
a chuireann ionchuimsitheacht chun cinn trí chuairteanna agus
cainteanna oidhreachta comhroinnte.
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iad na himeachtaí is mó tóir ná turais treoraithe, cuairteanna ar an
láthair agus cainteanna. Is rud fíoráitiúil é Seachtain na hOidhreachta, nuair a thaistealaíonn 57% de dhaoine turas nach faide ná
10km chuig imeacht ar bith in 2019. Tá Seachtain Náisiúnta na
hOidhreachta ar ceann de na himeachtaí is mó ar a ndéantar tuairisciú - ar fud soláthraithe áitiúla, réigiúnacha agus
náisiúnta. In 2019, gineadh breis agus 3,600 mír nuachta.
Áirítear leis sin ailt ar líne, ailt chlóite agus míreanna craolta agus meastar gur aimsíodh thart ar 516 milliún duine
leo. In 2019, tháinig méadú 66% ar an teagmháil ar líne
maidir le Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta.

Patches- Past and Present, Co.

An tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta,
during
National
Heritage
Josepha Galway
Madigan, TD,
ag seoladh
na hOidhreachta
2019
Náisiúnta i 14 Sráid Henrietta ar an Week
19 Iúil 2019.

SEACHTAIN NÁISIÚNTA NA HOIDHREACHTA
Tá Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta ina cuid de Laethanta
Oidhreachta na hEorpa, comhthionscnamh de chuid Chomhairle
na hEorpa agus an Aontais Eorpaigh ina mbíonn breis agus 40 tír
páirteach gach bliain. In Éirinn, déanaimid Laethanta Oidhreachta na hEorpa a cheiliúradh le seachtain iomlán d’imeachtaí a
reáchtáiltear an tseachtain dheireanach de mhí Lúnasa. Bíonn an
chuid is mó de na himeachtaí saor in aisce agus cuireann an clár
béim ar an obair iontach atá á déanamh i bpobail uile na hÉireann chun ár n-oidhreacht nádúrtha, ár n-oidhreacht thógtha agus
ár n-oidhreacht chultúrtha a chaomhnú agus a chur chun cinn. Agus
an Chomhairle ina comhordaitheoir uirthi, is í Seachtain Náisiúnta
na hOidhreachta an t-imeacht cultúrtha is mó in Éirinn i gcónaí. In
2019 reáchtáil 1,000 eagraí imeachta 2,089 imeacht ar fud na tíre.
Meastar go raibh thart ar 423,764 duine i láthair in 2019. Is ábhar
misnigh é gur fhreagair 90% de fhreagróirí an tsuirbhé gur aontaigh
siad, nó gur aontaigh siad go láidir leis an ráiteas: ‘Is dóchúil go
dtabharfaidh mé cuairt ar shuíomhanna oidhreachta agus go bhfreastalóidh mé ar imeachtaí oidhreachta amanna eile den bhliain
mar thoradh ar m’eispéireas le linn Sheachtain na hOidhreachta’.
In 2019, eagraíodh Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta mórthimpeall ar an téama ‘Caithimh Aimsire san Aimsir Chaite’. Rinne pobail ar fud na hÉireann iniúchadh ar an téama sin trí thurais, siúlóidí,
ceardlanna, cainteanna, taispeántais, gníomhaíochtaí allamuigh
agus go leor leor eile. Thug suirbhé do chuairteoirí le fios gurb

Slí Bhéarra-Bhréifne: Is éard atá i Slí BhéarraBhréifne ná conair oidhreachta a leanann máirseáil
Uí Shúilleabháin Béarra agus a lucht leanúna in 1602.
Agus fórsaí Eilíseacha sa tóir air, theith sé ó Bhéarra,
Co. Chorcaí agus 1,000 leantóir leis. Nuair a bhain
sé Breifne, Co. Liatroma amach, ní raibh fágtha aige
ach 35 duine. Is é Slí Bhéarra-Bhréifne an chonair shiúil
agus rothaíochta is faide in Éirinn agus an tionscadal
turasóireachta agus áineasa pobalbhunaithe is mó ar
tugadh faoi riamh sa tír seo. Is ríthábhachtach do na pobail
áitiúla an téama stairiúil a bhaineann leis an gconair seo ach
tríd an gconair a fhorbairt, táthar an t-uafás oidhreachta nochtadh
acu, ó fhoirgnimh go flóra agus fána agus béaloideas - agus go
leor leor eile. Téann an tSlí seo trí 10 gcontae: Corcaigh, Ciarraí,
Luimneach, Tiobraid Árann, Uíbh Fhailí, Gaillimh, Ros Comáin,
Sligeach, Liatroim - agus an Cabhán. Cé gur tháinig turas iontach
Uí Shúilleabháin Béarra chun deiridh i gCo. Liatroma, is nasc
tábhachtach le Cúige Uladh é Bealach an Chabháin agus mar
sin, is é an chéad bhealach uile-Éireann é Slí Bhéarra-Bhréifne. Ó
2001 ar aghaidh, tá an Chomhairle Oidhreachta ag tacú leis an
tionscadal agus feidhmíonn Coiste Shlí Bhéarra i gCorcaigh mar
cheannaire agus mar theagmhálaí thar ceann na ngrúpaí pobail.
In 2019, cuireadh na céimeanna deiridh a chur leis na hoibreacha
chun an chonair iomlán ó Oileán Baoi in Iarthar Chorcaí go dtí an
Blaic i gCo. an Chabháin a chur i gcrích. Agus iad á gcomhordú
ag Comhair na nOileán agus arna maoiniú ag an Roinn Forbartha
Pobal agus Tuaithe, rinneadh oibreacha forbartha conaire ar fud an
bhealaigh. Tar éis spéis a léiriú sa bhealach le linn 2018, rinne Fáilte
Éireann athbhreithniú straitéiseach a choimisiúnú ar an tionscnamh
d’fhonn dul i bhfeidhm ar a fhorbairt todhchaí.

HERITAGE COUNCIL GRANT SCHEMES
Scéim Deontais um Fhoirgnimh Feirme Thraidisiúnta GLAS:
Lean an Chomhairle Oidhreachta ar aghaidh in 2019 ag cur lena
comhpháirtíochta leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Cúrsaí Mara
ó thaobh na scéime deontais um Fhoirgnimh Feirme Thraidisiúnta
GLAS nuair a tugadh tacaíocht don líon ba mhó tionscadal
riamh faoin scéim. Tá sé mar aidhm ag an scéim i gcónaí na
‘gnáthfhoirgnimh’ a úsáidtear i gcúrsaí talmhaíochta a chaomhnú
ós rud é go gcuireann na foirgnimh seo agus gnéithe eile den
fheirm le luach thírdhreach na hÉireann. Tugadh tacaíocht do 74
deontaí chun 108 foirgneamh agus 5 struchtúr gaolmhara eile,
lena n-áirítear droichead um chapaill ualaigh, a chaomhnú in 2019
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Trí chomhoibriú idir úinéirí, tógálaithe agus sainchomhairleoirí caomhnaithe chun tuilleadh feasachta agus measa a chothú ar an
oidhreacht, rinneadh cinnte gur cuireadh laethanta oscailte, cainteanna, agallaimh raidió, ailt nuachtáin agus postálacha meán sóisialta
ar fáil maidir le tionscadail éagsúla ar fud na tíre, rud a leathnaíodh
cumhacht an deontais GLAS TFB níos leithne ná an tionscadal féin.

Ag an mbarr ar chlé: Deirdre McDermott ag Cigireacht Eatramhach TFB i nGaillimh. Ag an mbarr ar Dheis: Droichead Capall Ualaigh i gCo. Chill Mhantáin,
ceann de na struchtúir a caomhnaíodh le hairgead ón deontas GLAS TFB in 2019. Sa lár ar chlé: GLAS TFB i gCo. Chorcaí. Sa lár ar dheis: Deontaí an
deontais um Fhoirgnimh Feirme Thraidisiúnta GLAS i gCo. Thiobraid Árann ag cur Lindreála Múcháin ar na ballaí an athuair.
Bun: Tírdhreach i gCo. na Gaillimhe. (Íomhánna le caoinchead ó Anna Meehan)
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Ag barr an leathanaigh ar chlé: Príomhfheidhmeannach na Comhairle Oidhreachta, Virginia Teehan, le cuid de bhuaiteoirí iontacha Ghradaim Náisiúnta na hOidhreachta 2019
a bhronnadh ag Acadamh Ríoga na hÉireann i mí Feabhra 2019. Ag an mbarr ar dheis: Príomhfheidhmeannach na Comhairle Oidhreachta, Virginia Teehan, ag labhairt ag
seoladh Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta 2019 Sa lár ar Chlé: Grianghraf a glacadh ar Lá na Leanaí Fiáine, Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta 2019.
Sa lár ar Dheis: James Breslin agus Carol Ann Webb, (Raidió na Rosann), buaiteoirí Ghradam Pobal na hOidhreachta 2019 leis an láithreoir Anne Cassin agus Oifigeach
Oidhreachta Dhún na nGall, Joseph Gallagher. Ag bun an leathanaigh ar chlé: an tAire Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta, Josepha Madigan le Príomhfheidhmeannach na
Comhairle Oidhreachta, Virginia Teehan; agus Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta, Michael Parsons ag seoladh Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta 2019 ar Shráid
Henrietta, Baile Átha Cliath. Ag bun an leathanaigh ar dheis: Drumadóirí Traidisiúnta Taiko i mBrú na Bóinne, Co. na Mí le linn Sheachtain na hOidhreachta 2019.
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AG OBAIRADOPT
CHUN BAINISTIÚ
NA HOIDHREACHTA A
A
FHEABHSÚ
MONUMENT
An Scéim um Shéadchomhartha a Uchtáil: In 2016, ag
leanúint shampla na heagraíochta Archaeology Scotland agus an
scéim dá cuid um Shéadchomhartha a Uchtáil, sheol an Chomhairle
Oidhreachta, i gcomhar le Abarta Heritage, an chéad chlár dá leithéid
in Éirinn. Leis an scéim seo, soláthraítear saineolas, meantóireacht agus
tacaíocht d’fhonn pobail áitiúla a spreagadh chun séadchomhartha
ina gceantar a ‘uchtáil’ chun a chothabháil, a chosaint agus a chur
chun cinn leanúnach a chinntiú. Soláthraítear dóigh nuálach leis seo
chun séadchomharthaí agus oidhreacht áitiúil a thabhairt ón imeall
isteach go croílár na bpobal áitiúil. Leanadh ar aghaidh leis an
obair in 2019 agus béim á cur ar phleananna bainistíochta a chur
chun feidhme maidir leis na 13 láithreán pháirteacha, oibreacha
caomhnaithe a dhéanamh agus rannpháirtíocht a spreagadh.¬
I ndiaidh comórtas oscailte poiblí in 2019, glacadh seacht suíomh
nua ar fud na hÉireann isteach faoin scéim. Is fothrach eaglaise ón
11 aois í Eaglais na hEascrach i Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath
agus deirtear go mbaineann sí le Naomh Finnian. Tá sé mar aidhm
ag Cumann Shean-Leamhcán tuilleadh staidéir agus suirbhéireacht a
dhéanamh ar an suíomh seo agus feasacht a chothú go háitiúil ar an
séadchomhartha stairiúil seo.
Tá Caisleán Mhaigh Uí Ghadhra ar ceann de na caisleáin Ghaelacha
is fearr atá fós ar an bhfód in iarthuaisceart na hÉireann. Thóg Muintir
Uí Gharaidh é gar do Loch Garaidh i gCo. Shligigh. Is mian le Grúpa
Taighde agus Caomhnaithe Chaisleán Mhaigh Uí Ghadhra an
suíomh tábhachtach seo a chaomhnú agus a chosaint le haghaidh
na nglúnta amach anseo. Tógadh Dún Bhataire Chill Choirín, Co.
an Chláir go luath sna 1800idí chun ionradh féideartha ó fhórsaí
Napoléon a ruaigeadh. Is mian le Grúpa Thionscadail Leaba Shíoda
an comhartha talún seo ar bhruach Inbhear na Sionainne i gCo. an
Chláir a chaomhnú agus a chur chun cinn.
Lonnaithe i Sliabh Ara ag féachaint amach ar Loch Deirgeirt i gContae
Thiobraid Árann, is séadchomhartha réamhstairiúil é Leacht Rí Laighean
óna bhfuil radhairc iontacha ar an tírdhreach mórthimpeall. Tá fonn
ar Chumann Staire agus Seandálaíochta Ara suirbhéireacht agus
taighde a dhéanamh ar an suíomh d’fhonn feasacht a chothú ar
scéal an tsuímh. Tá Seanteampall Thobar Mhálanna i gCo. Dhún na
nGall lonnaithe in áit álainn cois farraige ag barr ar fad Inis Eoghain
i gContae Dhún na nGall. Tá Grúpa Caomhnaithe Thobar Mhálanna
ag súil go mór le tuilleadh taighde a dhéanamh ar scéal an tsuímh
agus le dul i mbun oibre le gairmithe chun obair chaomhnaithe a
dhéanamh d’fhonn a chinntiú go gcosnófar an suíomh.
I mBaile Uí Ógáin, Co. Chill Chainnigh, tá suíomh agus móta
mórthimpeall air faoi cheilt san fhoraois ar fhána Chnoc Bhréanail. Is
mian le Cumann Shliabh Tyndall obair a dhéanamh ar an suíomh sin
anois. Rinneadh an suíomh a thaifeadadh sna 1840idí ach is beag
eolais eile atá ar fáil faoi. Trí chlár taighde agus imscrúdaithe, tá sé mar
aidhm ag an gcumann tuilleadh eolais a fháil faoin suíomh. Tá Coiste
Bhaile Slachtmhar Chill Mhuire tar éis na tornóige aoil sa sráidbhaile
Cill Mhuire i gCo. an Chláir a uchtáil. Tá sé mar aidhm acu oibreacha
caomhnaithe ríthábhachtacha a dhéanamh ionas go mbeidh an

séadchomhartha seo i gcroílár a bpobal. Cé go raibh sé beartaithe
ar dtús ceithre shuíomh nua a thabhairt isteach sa Scéim, fuair an
Chomhairle Oidhreachta breis agus 50 iarratas ó ghrúpaí pobail ar
fud na hÉireann. Bhí díograis seacht gcinn de na grúpai a cuireadh ar
an ngearrliosta chomh mór sin go raibh sé rídheacair ceithre cinn astu
a roghnú. Tá gach ceann de na suíomhanna uathúil agus léiríonn siad
go léir gnéithe tábhachtacha d’oidhreacht na hÉireann.
I mí Iúil 2019, d’fhógair an Chomhairle Oidhreachta scéim nua
deontais do rannpháirtithe an chláir ‘Séadchomhartha a Uchtáil’.
Leithroinn an Chomhairle Oidhreachta €80,000 faoin gClár Éire
Ildánach chun ligean do rannpháirtithe an chláir leanúint ar aghaidh
lena gcuid oibre ó thaobh a séadchomhartha uchtaithe a chaomhnú
agus a chosaint, nó chun tionscnaimh nua a thosú d’fhonn feabhas a
chur ar bhail, rochtain agus léirmhíniú a suíomh roghnaithe. Bronnadh
maoiniú le haghaidh réimse leathan tionscadal ar 15 rannpháirtí sa
Scéim um Shéadchomhartha a Uchtáil; i measc na dtionscadal sin,
bhí oibreacha caomhnaithe, taighde agus imscrúdú, tionscadail
rannpháirtíochta pobail agus ábhair léirmhínithe. Cuireadh na
tionscadail go léir i gcrích agus cuireadh na tionscadail go léir isteach
faoi lár mhí na Samhna 2019.
Chun cur leis an eispéireas in 2019, tá sé beartaithe ag an gComhairle
Oidhreachta an scéim deontais um Shéadchomhartha a Uchtáil
a reáchtáil an athuair in 2020 ach le roinnt difríochtaí i gceist.
Is é bunphrionsabal scéime deontais ná tacú le pobail a bheith
rannpháirteach lena n-oidhreacht uchtaithe agus í a bhainistiú. Mar
sin, tá sé beartaithe an scéim deontais a athsheoladh mar a tástáladh
í in 2019 ach le difríocht inti maidir le tréimhse ama níos faide a
thabhairt chun iarratais a ullmhú agus chun an obair a chur i gcrích. Go
hidéalach, chuirfí scéal an deontais in iúl do thionscadail i mí Aibreán
2020 agus bheadh go dtí mí na Samhna acu chun an airgead a
tharraingt anuas ón gComhairle Oidhreachta.
Faoi réir comhaontaithe, bheadh €100,000 le bronnadh ar na grúpaí
éagsúla i ndiaidh measúnaithe iomaíoch in 2020. Áireofar i measc
na dtionscadal féideartha, caomhnú agus imscrúdú, suirbhéanna,
comhoibrithe ealaíne - oidhreachta, imeachtaí líonraithe pobal agus
gníomhaíochtaí atá oiriúnach do leanaí. Rud atá an-tábhachtach, tá
sé beartaithe na grúpaí uile sa Scéim ‘Séadchomhartha a Uchtáil’
a thabhairt le chéile go luath sa samhradh chun scéalta iontacha na
hoibre in 2020 a chomhroinnt agus a cheiliúradh agus chun comhairle
a chur ar fáil maidir le tionscadail in 2020. Is féidir gearrscannán
a choimisiúnú maidir leis sin chun sonraí maidir le líonrú na ngrúpaí
pobail a chur ar fáil agus ina ndéanann na rannpháirtithe plé ar an dul
chun cinn atá déanta acu.Cuirfear €5,000 ar fáil chun imeachtaí um
scannánú agus líonrú a chur ar siúl.
Is féidir cur i láthair, mar a rinneadh in 2019, a dhéanamh freisin ag
cruinniú náisiúnta de chuid Éire Ildánach. Déanfar tagairt i gcónaí
do Éire Ildánach sna meáin shóisialta. Déanfaidh gach grúpa
imeacht a óstáil le linn Sheachtain na hOidhreachta. Cuirfear sonraí
na dtionscadal go léir ar fáil do Cheannairí Fhoirne Cultúrtha Éire
Ildánach.

SÉADCHOMHARTHA

A UCHTÁIL
CUID DEN OBAIR A RINNEADH
IN 2019 LE MAOINIÚ Ó
ÉIRE ILDÁNACH

D’fhostaigh Grúpa Caomhnaithe Sheaneaglais Thobar Mhálanna saineolaithe chun Plean
Caomhnaithe a ullmhú maidir le deisiú agus caomhnú na heaglaise réamh-Chríostaíochta atá ina
fothrach anois, chomh maith le Measúnacht Tionchair chun measúnú a dhéanamh ar thionchar
seandálaíochta féideartha na n-oibreacha caomhnaithe ar an suíomh.

Rinne leanaí áitiúla teagmháil le stair Chnoc na Croiche agus Dhún Garbhán nuair a ghlac siad páirt i
dtionscadal seandálaíochta pobal de chuid Sheandálaíocht Pobail Chnoc na Croiche dar
teideal ‘the Big Dig’

Ar chlé: D’fhostaigh Grúpa Oidhreachta agus Staire na nGleanntach, Ard an Rátha agus Phort Nua i nDún na nGall
an t-ealaíontóir Seán Ó Brógáin chun obair a dhéanamh taobh le scoileanna áitiúla agus múrphictiúr poiblí a dhéanamh in Ard an Rátha chun stair agus oidhreacht an Dúin a léiriú.
Ar dheis: Cheap Líonra Oidhreachta & Turasóireachta an Chreagáin Digital Heritage Age chun Suirbhé Méadrach Oidhreachta Digití agus Ceardlann Phobail a dhéanamh a lig
do dhaltaí áitiúla dara leibhéil agus deonaigh teacht ar na scileanna atá ag teastáil chun tionscadal fótagraiméadrachta a dhéanamh ar Gharraí Daingin an Chreagáin.
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fhorbairt chomhoibritheach le
haghaidh athnuachana. Ghlac
8 mbaile ar fud na tíre páirt sa
chlár píolótach agus tá méadú
tagtha ar an líon sin anois go 12
bhaile.

ATHNUACHAN LÁRIONAID
UIRBEACHA
Clár Oiliúna Comhoibritheach um
Sheiceáil Sláinte Lár Bailte:
Rinne an Chomhairle Oidhreachta, i gcomhar le Comhlachas Miondíoltóirí, Earraí
Grósaeireachta agus Déiríochta agus a
gComhthrádálaithe (RGDATA) agus an
Cuibhreannas Miondíola, clár píolótach a
fhorbairt do Chlár Oiliúna Comhoibritheach
um Sheiceáil Sláinte Láir Bailte. Is é aidhm
an chláir phíolótaigh ná bunlíne mhiondíola,
oidhreachta cultúrtha agus thurasóireachta
nuálach arna treorú ag láir na mbailte a fhorbairt, a gheobhadh aitheantas idirnáisiúnta mar shamhail de dhea-chleachtas um

Soláthraítear an tionscnamh i gcomhar
leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta; an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail
agus Rialtais Áitiúil; Institiúid Pleanála na
hÉireann (IPI); Institiúid Tírdhreach na hÉireann (ILI); Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann
(RIAI); Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath;
Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh i nDurlas;
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath;
Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe; agus
Ollscoil na Banríona, Béal Feirste.
Bhí 2019 thar a bheith gnóthach don chlár, go
speisialta do Chlár Oiliúna Comhoibritheach
um Sheiceáil Sláinte Láir Bailte - Dún Dealgan
arna bhunú ag an gComhairle Oidhreachta,
Ceantar Feabhsú Gnó Dhún Dealgan, Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan, Com-

hlachas Dhún Dealgan, Comhar Creidmheasa Dhún Dealgan agus Comhairle Contae Lú
i bhfómhar 2018.
I mí Aibreán, reáchtáladh an Cheardlann do
Bhailte na Teorann agus i mí an Mheithimh,
sheol an tAire English TD achoimre ar Thuarascáil CTCHC Dhún Dealgan. Rinne an tionscadal measúnú ar rátaí folúntais, patrúin na
gcustaiméirí coisithe, an méid airgid a chaitear
i lár an bhaile agus ar líne, agus muinín tráchtála agus díolacháin ar líne. D’fhreastail toscaire
ó na Cúigí Dúitseacha a bhí i nDún Dealgan
chun eolas a fháil maidir le pleanáil spásúlachta
agus bainistíocht lár baile ar an imeacht seolta
freisin. Fuarthas aiseolas ón toscaire sin agus ba
léir go raibh Clár Comhoibritheach um Sheiceáil Sláinte Láir Bailte - Dún Dealgan agus an
comhoibriú leanúnach idir na comhpháirtithe go
léir chun tacú le hathnuachan Dhún Dealgan ina
spreagadh dóibh. I mí na Nollag, chuir Institiúid
Pleanála na hÉireann tionscadal CTCHC Dhún
Dealgan ar an ngearrliosta le haghaidh Gradaim Náisiúnta Pleanála sa chatagóir Rannpháirtíocht agus Caidreamh Gníomhach.

Sonraí an ghrianghraif: Clár Comhoibritheach um Sheiceáil Sláinte Láir Bailte - Dún Dealgan C-D, Brendan McSherry, Billy Doyle, Angela Dullaghan, Marguerite
Quinn, Ali Harvey, Brian Walsh, Martin McElligott, Michael Gaynor, Aideen Morrissey, Geraldine Johnston, Helen Divilly, Frank Pentony, Thomas McEvoy. In
easnamh ón ngrianghraf: Mark Dearey, Catherine Duff agus Eamon McMahon.
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Ag deireadh na bliana, sheol an tAire Michael Ring TD an Tuarascáil ar Shuirbhé Thomhaltóirí Bhéal an Átha i mí na Nollag. Chuir
Michael Ring TD, an tAire Forbartha Tuatha
agus Pobail béim ar thábhacht na dtorthaí
agus an tuarascáil á seoladh aige: “Cuirim
an-fháilte roimh an taighde cuimsitheach seo
maidir le Lár Bhaile Bhéal an Átha. Beidh
sé ina chabhair agus comhfhís do inbhuanaitheacht thodhchaí Bhéal an Átha á cothú.
Tá se níos tábhachtaí anois ná riamh go n-oibríonn páirtithe leasmhara uile le chéile chun
pleanáil don todhchaí a dhéanamh.”
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Ar an 19 Iúil, sheol an tAire Heather Humphries TD, an tAire Gnó, Fiontar agus
Nuálaíochta torthaí shuirbhé an Chláir Oiliúna Comhoibritheach um Sheiceáil Sláinte
Láir Bailte maidir leis na láidreachtaí agus na
deiseanna a bhaineann le Lár Bhaile Mhuineacháin. Léirigh an suirbhé a rinneadh le
tomhaltóirí go rachadh réimse poiblí feabhsaithe agus tuilleadh páirceála, siopaí agus
imeachtaí cultúrtha go mór chun tairbhe an
bhaile stairiúil sin atá suite ar an teorainn.
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Earnáil Oidhreachta Bheoga a Chinntiú

1

  
 
COTHÚ a dhéanamh ar an earnáil oidhreachta trí
thacaíocht a thabhairt do raon eagraíochtaí
oidhreachta, a n-áirítear leo sin i láthair na huaire
an tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta, an
Clár Discovery, an Irish Landmark Trust, agus
Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin

3

  
 

5

TACAÍOCHT a thabhairt don aos óg ionas go
bhforbróidís léirthuiscint ar an luach a bhaineann
leis an oidhreacht trí chláir scoileanna sna
bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna
IMSCRÚDÚ a dhéanamh ar chomhtháthú na
hoidhreachta leis an gcóras oideachais fhoirmeálta
féachaint le húsáid a bhaint as curaclaim nua agus
curaclaim atá ag teacht chun cinn chun an luach a
bhaineann le taighde oidhreachta a chur ar
taispeáint

4

  


TACAÍOCHT a thabhairt do mhúsaeim
agus bailiúcháin na hÉireann trí
thionscadail cosúil leis an gClár um
Chaighdeáin Músaem in
Éirinn (MSPI), agus
athbhreithniú ar
an MPSI a
thionscnamh

FORBAIRT a dhéanamh ar chláir taighde
oidhreachta a chothaíonn nuálaíocht agus a
éascaíonn cumarsáid idir geallshealbhóirí, rud a
thógfaidh ar a rathúla is a bhí Clár um Taighde
Seandálaíochta Straitéiseach Náisiúnta na
hÉireann (INSTAR)

TACAÍOCHT a thabhairt do Líonra Oifigigh
Oidhreachta an údaráis áitiúil agus measúnú a
dhéanamh ar an gcaoi ar féidir an raon seirbhísí
oidhreachta a leathnú chun go n-uasmhéadófaí
ról ceannaireachta na n-údarás áitiúil
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FORBAIRT a dhéanamh ar an ardán digiteach d’oidhreacht na
hÉireann trí chur leis an tionscadal Mapaí Oidhreachta de chuid
na Comhairle Oidhreachta agus ag an am céanna a bheith ar an
airdeall ar a leochailí is atá sócmhainní oidhreachta digití
CUR le caighdeán an eolais atá ar fáil ar líne chun go ndéanfaí
tathant don oidhreacht, go gcuirfí acmhainn chuimsitheach
náisiúnta ar fáil agus go nascfaí grúpaí agus spéiseanna
oidhreachta le chéile
TACÚ chun faisnéis a
ghiniúint agus a chur in
iúl maidir le
hoidhreachtúlacht
nádúrtha agus cultúrtha
sócmhainní oidhreachta
digiteacha
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AN SCÉIM OIDHREACHTA SNA SCOILEANNA
Is éard atá i gceist leis an Scéim Oidhreachta sna Scoileanna
ná tionscnamh oideachais oidhreachta do bhunscoileanna
lena ndéantar cuairteanna a éascú ar bhunscoileanna le raon
saineolaithe ar oidhreacht nádúrtha, chultúrtha agus thógtha na
hÉireann agus is príomhghníomhaíocht na Comhairle Oidhreachta
do bhunscoileanna í. Maoiníonn an scoil cuid den chuairt agus
maoiníonn an Chomhairle Oidhreachta an chuid eile den táille agus
na speansais taistil. Seoladh an Scéim in 2000 tar éis treoirscéim
rathúil arna cur chun feidhme i gContae Bhaile Átha Cliath/Co.
Chill Mhantáin agus i gContae na Gaillimhe/Co. an Chláir le linn
na bliana roimhe sin. Earcaíodh painéal 47 saineolaí oidhreachta in
2000 agus tugadh faoi 187 cuairt scoile. Tháinig méadú seasta ar
líon na scoileanna atá páirteach sa scéim ó shin; thug painéalaithe
2,501 cuairt ar 1,074 scoil in 2019, rud a chiallaíonn go raibh
teagmháil acu le thart ar 117,000 leanbh.
Thug an Chomhairle Oidhreachta faoi athbhreithniú ar bhallraíocht
an Phainéil agus i ndiaidh próisis láidir earcaíochta, chuir an Scéim
fáilte roimh 43 earcach nua chuig an bPainéal in 2019, rud a thug
líon iomlán na bpainéalaithe don tréimhse 2020 - 2024 go 170.
Cumhdaíonn na gairmithe ardoilte seo réimse leathan speisialtachtaí
i réimse na hoidhreachta cultúrtha, na hoidhreachta nádúrtha agus
na hoidhreachta tógtha. Reáchtáladh oiliúint ionduchtúcháin i gCill
Chainnigh ar an 9 Nollaig 2019 do chomhaltaí painéil nua. Mar
chuid den sceideal don lá bhí eolas maidir le cúrsaí oibríochta a
bhaineann leis an Scéim; oiliúint Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte um chosaint leanaí agus seisiún le Paddy Madden
(seanfhondúir an phainéil um Oidhreacht sna Scoileanna). Ba dheis
iontach líonraithe é do chomhaltaí nua agus fuarthas aiseolas andearfach ón lucht freastail.
Reáchtáladh Comhdháil Bhliantúil 2019 den Scéim Oidhreachta sna
Scoileanna san Óstán Lár Tíre i bPort Laoise ar an 19 Feabhra agus
bhí 78 Toscaire i láthair ann. Bhí clár an lae bunaithe ar aiseolas ón
bpainéal i ndiaidh chomhdháil 2018 i mBaile Átha Cliath. Labhair
an spreagchainteoir Stephen Pickering (Ceannasaí an Chúrsa um
Bunoideachas & Oideachas Allamuigh, Ollscoil Worcester) do
na toscairí maidir le teagasc cruthaitheach a dhéanamh amuigh
faoin aer. Rinne cainteoirí eile cuir i láthair maidir le cuairteanna

agus staitisticí in 2018; scileanna meán cumarsáide & margaíochta;
agus nascadh le Curaclam na Bunscoile. I measc na láithreoirí, bhí
comhaltaí an Phainéil um Oidhreacht sna Scoileanna a thug sraith de
sheisiúin ar leithligh maidir lena réimsí saineolais. Ba iad na seisiúin
seo na cainteanna a raibh an glacadh ab fhearr leo an lá sin.
Tháinig méadú suntasach ar chéatadán na scoileanna ar tugadh
cuairteanna orthu in 2019. Is féidir creidiúint as rochtain méadaithe
na scéime a thabhairt don mhaoiniú maoinithe a fuarthas; painéal
níos gníomhaí; tacaíocht ó líonra na nOifigeach Oidhreachta:
agus méadú i láithreacht ar líne na Scéime. Mar gheall ar an
maoiniú ó Éire Ildánach, bhí an Chomhairle Oidhreachta réidh le
dul i mbun oibre le Focus Ireland ar dhá thionscadal. Bhí siad seo
bunaithe ar Chlár Éire Ildánach do Leanaí agus Daoine Óga chun
‘acmhainn cruthaitheachta gach leanbh a chumasú’, le béim á cur
ar an ról a d’fhéadfadh a bheith ag an oidhreacht áitiúil ó thaobh
bhraistint ionannais agus áite an linbh a chothú. I mí Lúnasa, thug
an Speisialtóir ar an Scéim Oidhreachta sna Scoileanna Mary
Wallace grúpa leanaí ó lárchathair Bhaile Átha Cliath ar siúlóid.
Bhain téama muirí leis an tionscadal agus tharla sé ag an am
céanna ná Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta agus Lá na Leanaí
Fiáine. Le linn an bhriste lár téarma i mí Dheireadh Fómhair, chaith an
Speisialtóir ar an Scéim Oidhreachta sna Scoileanna Orla Bates
lá le leanaí ó Chathair Phort Láirge. Thug siad cuairt ar Chaisleán
Chill Chainnigh, agus ina dhiaidh sin chuaigh siad ar siúlóid dúlra
ar thailte an chaisleáin. Ansin, thug siad cuairt ar Cheanncheathrú na
Comhairle Oidhreachta le haghaidh lóin agus chun laindéir Oíche
Shamhna a dhéanamh. Tá tuairiscí mionsonraithe maidir leis an dá
thionscadal sin le fáil ar shuíomh gréasáin na Scéime Oidhreachta
sna Scoileanna ag: http://www.heritageinschools.ie/projects

TAIGHDE OIDHREACHTA
Léarscáileanna Oidhreachta: Dearadh HeritageMaps.ie agus
cuimhne á coimeád ar an amaitéarach a bhfuil spéis aici/aige, ar
úsáideoirí gairmiúla, agus ar earnálacha acadúla agus oideachasúla
uile. Rinneadh breis agus 77,000 seisiún ar an amharcóir nua sa chead
bhliain i ndiaidh a athfhorbartha in 2016. Leanann HeritageMaps.
ie ag fás ag ráta sláintiúil seasta. Tháinig méadú 19.4% ar líon na
n-úsáideoirí in 2019 go 14,336, agus tá méadú leanúnach ag teacht
ar an gcroíphobal gairmiúil atá ag éirí níos sainithe i gcónaí.
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léirítear suíomhanna bainistithe agus suíomhanna neamhbhainistithe.
Tá sé ríthábhachtach do thurasóirí, idir thurasóirí intíre agus
thurasóirí eachtracha, toisc go bhfuil naisc ann chuig suíomhanna
oidhreachta ar leith. I measc na dtacar sonraí nua a cuireadh
le HeritageMaps.ie in 2019, tá suíomhanna na dTúr Martello
Napoléon a tógadh ar chósta na hÉireann agus taobh leis
an tSionainn, agus seanreiligí agus marcálaithe uaighe,
bunaithe ar obair John Tierney. Chuir Stuart Rathbone agus
an Dr James Bonsall ó Institiúid Teicneolaíochta Shligigh
leis an obair chun léarscáil a dhéanamh ar a léirítear
suíomhanna na dTúr agus Stáisiún Comharthaí a tógadh
ar chósta na hÉireann go luath sa 19ú haois.
Cuireadh HeritageMaps.ie chun cinn ag go leor
comhdhálacha agus imeachtaí in 2019, lena n-áirítear
Comhdháil IAI i gCorcaigh agus an Cheardlann Data.
gov.ie maidir leis an Oidhreacht Dhigiteach a reáchtáladh i
gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Tugadh cuireadh do
HeritageMaps.ie freisin páirt a ghlacadh i ‘Pitch Your Project’
ag Cruinniú Cinn Bliana Europeana in 2019. Mar chuid de sin,
tugadh cur i láthair don lucht féachana ina raibh breis agus 400
gairmí oidhreachta ó áiteanna éagsúla ar fud na hEorpa. Rinneadh
é a shruthú beo ar Youtube. https://youtu.be/l2TCt2cgitE

AG TACÚ LE RÉIMSE EAGRAÍOCHTAÍ
OIDHREACHTA
Léiríonn anailísíocht a rinneadh ar an suíomh gréasáin gur éirigh go
han-mhaith le hathlonnú 2016 agus go bhfuil méadú thart ar 20%
gach bliain tar éis teacht ar líon na n-úsáideoirí agus líon na seisiún.
Ar an iomlán, tá méadú 650% tagtha ar uimhreacha idir 2016 agus
2019.
Baineann roinnt cúiseanna éagsúla le rath leanúnach an amharcóra,
lena n-áirítear gnéithe nua a thabhairt isteach ar bhonn rialta. Trí
chomhoibriú a dhéanamh le hOifigigh Oidhreachta na nÚdarás
Áitiúil, cuireadh tacair shonraí nua éagsúla leis an suíomh gréasáin in
2019, lena n-áirítear Baile Átha Cliath 1916 - Suíomhanna Inspéise,
Limistéir Chaomhantas Ailtireachta Chathair Chorcaí, Reiligí na hIarmhí agus Oidhreacht Tionscail Bhaile Átha Cliath. I mí na Nollag,
seoladh an léarscáil nua maidir le Tithe na mBocht. Bunaithe ar obair
Workhouses.org & Peter Higginbotham, cuireann an léarscáil seo
sonraí ar fáil maidir le gach Teach na mBocht agus ceantar Aontas
Dhlí na mBocht gaolmhar. Tugtar naisc chuig Gorta Mór na hÉireann
Ar Líne agus Workhouses.org ann freisin. Rinne an Dr Mike Murphy i
gColáiste na hOllscoile, Corcaigh an tacar sonraí do léarscáil Cheantair Aontas Dhí na mBocht roimh an nGorta Mór agus i ndiaidh an
Ghorta Mhóir a éascú.
Déanann HeritageMaps.ie comhoibriú le Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta agus Wordwell Publishing chun excavations.ie a
chur ar fáil. Tugann an léarscáil seo achoimre ghearr ar fáil maidir
le gach ceadúnas seandálaíochta a eisítear laistigh den stát. Rud
suntasach eile a cuireadh le HeritageMaps.ie in 2019 ná léarscáil
de Shuíomhanna Cuairteoirí Oifig na nOibreacha Poiblí. Bhí na sonraí seo bunaithe ar fhaisnéis arna cur ar fáil ag Seirbhísí Cuairteoirí
Oifig na nOibreacha Poiblí agus áirítear iontu dhá thacar sonraí ar a

Coillte Éireannacha: Is eagraíocht ballraíochta í Coillte
Éireannacha atá tiomanta do choillte dúchasacha na hÉireann
a chaomhnú. Is iad príomhchuspóirí na heagraíochta feasacht ar
choillte dúchasacha a chothú i measc lucht déanta beartais agus an
phobail i gcoitinne, agus forbairt a dhéanamh ar thionscadail agus
straitéisí bainistíochta inbhuanaithe a bhíonn dírithe ar inmharthanacht
choillte dúchasacha na hÉireann amach anseo a chinntiú. Tugtar
faoi na cuspóirí sin trí thionscadail shuaitheanta a chur chun feidhme
agus trí chúrsaí oiliúna, foilseacháin theicniúla, forbairt beartas agus
tacaíocht a sholáthar ag an leibhéal áitiúil. In 2019, lean Coillte
Éireannacha dá gclár oibre, bunaithe ar phríomhchuspóirí Straitéis na
gCoillte Dúchasacha 2016-2020.
I measc na bpríomhaschur in 2019, rinne Bord na Móna agus Coillte
staidéar féidearthachta foraoisithe ar 1,500 heicteár de choillte
dúchasacha lagphortaigh i mí Feabhra agus Márta, agus rinne an
rialtas agus comhpháirtithe é a cheadú i mí Dheireadh Fómhair. Rinne
Coillte Éireannacha 20 cuairt ar láithreacha féideartha i ndáil le Scéim
na gCoillte Dúchasacha agus reáchtáil an eagraíocht 3 shiúlóid sna
coillte do bhaill an phobail agus leanaí bunscoile. Mar thacaíocht do
Lá Domhanda na mBeach i mí Bealtaine agus do Phlean Uile-Éireann
um Pailneoirí, d’eisigh Coillte Éireannacha litir d’úinéirí talún uile faoi
Scéim na gCoillte Dúchasacha tríd an tSeirbhís Foraoiseachta faoi
‘Coirceog a Óstáil’. D’eagraigh Coillte Éireannacha an cruinniú Cost
Action ‘Íocaíochtaí le haghaidh Seirbhísí Éiceachórais - Foraoisí le
haghaidh Uisce (CA15206)’ i gCill Airne, Co. Chiarraí. D’fhreastail
breis agus 40 toscaire ó áiteanna thar lear ar an gcruinniú sin agus
tugadh cuairt ar cheantar an tionscadail Kerry Life freisin mar chuid
de. In 2019, bhronn Coillte Éireannacha tairiscint i ndáil leis an suirbhé
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fadtéarmach monatóireachta fásra ar 4 de choillte Foraoiseacha Mílaoise an Phobail, agus tugadh aghaidh freisin ar dhréachta de Bheartas
Cuideachta a fhorbairt chun cloí le hÚdarás Rialála na gCarthanachtaí.
Scéim na gCoillte Dúchasacha - Cur Chun Cinn agus Oiliúint: Is
príomhthasc de Straitéis na gCoillte Dúchasacha tacaíocht theicniúil
a chur ar fáil do Scéim na gCoillte Dúchasacha toisc go gcuireann
an tSeirbhís Foraoiseachta maoiniú ar fáil don earnáil phríobháideach
agus don earnáil phoiblí chun coillte dúchasacha atá ar an bhfód cheana a bhainistiú agus cinn eile a chruthú. Thug Coillte Éireannacha 20
cuairt ar an láthair maidir le 23 iarratas um Chaomhnú agus Bunú faoi
Scéim na gCoillte Dúchasacha chun cabhrú chun an Clár Foraoiseachta
2014-2020 a chur chun feidhme. Chabhraigh Coillte Éireannach leis an
tSeirbhís Foraoiseachta chun ‘Cruinniú Céadphroinne’ a reáchtáil don
earnáil chorparáideach ar an 28 Samhain. Tugadh eolas ann maidir
le Ciste Comhshaoil na gCoillte a bharrlíonfaidh na préimheanna um
Bunú a thugtar d’úinéirí talún faoi Scéim na gCoillte Dúchasacha, trí
thionscnamh maoinithe um sheirbhísí éiceachórais phoiblí-príobháideacha. Osclóidh an tAire le freagracht as Foraoiseacht, Andrew Doyle TD
an ciste seo, agus beidh An Post ina chéad urraitheoir ar an tionscnamh
seo.
Reáchtáladh cruinniú le hoifigigh shinsearacha na Seirbhíse Foraoiseachta i Ráithe 2 maidir le tograí Comhbheartas Talmhaíochta 2020 i
ndáil le Scéim na gCoillte Dúchasacha agus bearta bithéagsúlachta.
Reáchtáladh imeacht oiliúna Choillte Éireannacha/Seirbhís Foraoiseachta 2 lá maidir le Scéim na gCoillte Dúchasacha i mí na Samhna. Tríd
an imeacht oiliúna sin, tugtar creidiúnú d’fhoraoiseoirí agus éiceolaithe
a dteastaíonn uathu oibriú ar iarratais agus pleananna um Scéim na
gCoillte Dúchasacha. Tá an clár oiliúna sin dírithe ar úinéirí talún, gníomhaíochtaí oiriúnacha stáit (An tSeirbhís Foraoiseachta, Iascaigh Intíre
Éireann, Cigireachtaí na Seirbhíse Foraoiseachta agus an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil) agus páirtithe leasmhara eile.
Tionscadal na gCoillte Éiritheacha: Reáchtáladh dhá cheardlann/turas allamuigh eile in 2019. Bhí an chéad cheann ar siúl ar an 27 Meán

Fómhair i gCornacarta, Mainistir na Búille, Co. Ros Comáin agus an
dara ceann i mBaile Mhic Dhiarmada, Cluain Bolg, Co. Uíbh Fhailí
ar an 2 Nollaig. I measc na bpáirtithe leasmhara eile, bhí thart ar 50
duine, lena n-áirítear comhairleoirí talamhúsáide, an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, Foraoiseoirí Feirme Teagasc, Conraitheoirí
agus úinéirí talún. Tá obair ar siúl ar dhréacht-Nóta Faisnéise agus athbhreithniú ar ghné na gCoillte Éiritheacha den bheart Caomhnaithe a
leagtar amach i Scéim na gCoillte Dúchasacha.
Irish Landmark Trust: Is éard atá in Irish Landmark Trust (ILT) ná
eagraíocht neamhbhrabúis a chaomhnaíonn réadmhaoine spéisiúla
agus neamhghnácha a mbíonn caomhnú de dhíth orthu, agus tugtar
saol nua dóibh. Ó 1992, rinne an eagraíocht níos mó ná 29 foirgneamh
stairiúla a thiontú ina gcóiríocht saoire fhéinfhreastail.
I measc na réadmhaoine tá tithe solais agus tithe scoile mar aon le
caisleáin agus lóistí geata.
Le linn 2019, tugadh cuairteanna ar réadmhaoine i gCo. Lú, Co. Loch
Garman, Co. Ard Mhacha, Co. Aontroma agus Co. na Gaillimhe chun
measúnú a dhéanamh orthu, agus bhí go leor áirithintí á ndéanamh orthu i gcónaí. Le tacaíocht ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Cumann Seoirseach na hÉireann agus Irish Landmarkers dár gcuid
féin, cuireadh tús le caomhnú Teachín Chill Liath i mBaile Mhistéala, Co.
Chorcaí, go déanach in 2019.
Is sampla iontach é Teachín Chill Liath den teachín feirme dúchasach
ba ghnách i ndeisceart na hÉireann tráth nach bhfuil mórán díobh le
feiceáil a thuilleadh. Ar dtús, ba theach coiteora dhá sheomra a bhí nasctha le hEastát Montgomery (muintir Mharascal Machaire Montgomery). Cuireadh síneadh leis ina dhiaidh sin nuair a bhí an teach nasctha
le feirm bheag. Ar an taobh istigh, tá athrú tagtha ar an teach ó tógadh
é go luach sa 19ú haois. Tá deis ag Irish Landmark gnéithe bunúsacha den teach a choimeád, agus é a choinneáil trí ligean d’aíonna
fanacht ann agus taitneamh a bhaint as an eispéireas neamhghnách a
bhaineann le fanacht faoi dhíon tuí a chaomhnófar go cúramach agus
a choinneoidh a lorg bunaidh.

Ar chlé: Dul chun cinn obair ILT ar Theachín Chill Liath i mí na Samhna 2019 (Le caoinchead Mary O’Brien, ILT)
Ar dheis: An grúpa a ghlac páirt sa chúrsa oiliúna ar Choillte Dúchasacha arna óstáil ag Coillte Éireannacha agus Seirbhís Foraoiseachta na Roinne Talmhaíochta,
Bia agus Mara in Áth na Sceire, Co. Chill Mhantáin i mí na Samhna 2019.
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Loch Uí Cheallaigh - Suíomh SUAS
Le caoinchead ó Chomhairle Ardtailte Chill Mhantáin

Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin: Is eagraíocht neamhspleách dheonach í Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin a dhéanann
ionadaíocht ar chomhleasa na ndaoine a chónaíonn agus a oibríonn
in Ardtailte Chill Mhantáin agus Bhaile Átha Cliath, agus iad siúd a
théann ann ar chúiseanna áineasa. Feidhmíonn an Chomhairle laistigh de na croíluachanna seo a leanas: cinnteoireacht chomhthola,
rannpháirtíocht an phobail agus comhoibriú le páirtithe leasmhara
reachtúla. Leis an maoiniú a chuireann an Chomhairle Oidhreachta
ar fáil, fostaítear líon beag foirne speisialaithe agus déantar an eagraíocht a reáchtáil ó lá go lá. In 2019, rinneadh gach €1 a fuarthas
ón gComhairle Oidhreachta a mheaitseáil le €3 i maoiniú giarálta
agus tionscadail.
I rith 2019, lean Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin de bheith ina
guth comhchoiteann d’Ardtailte Chill Mhantáin tríd a rannpháirtíocht
ar réimse struchtúr agus fóram, forbairt aighneachtaí beartais agus trí
stiúradh a dhéanamh agus páirt a ghlacadh i roinnt príomhbheartas.
Scéim Agra-chomhshaoil Ardtailte Inbhuanaithe (SUAS): Is Comhpháirtíocht Eorpach um Nuálaíocht, arna hinfheistiú tríd an Roinn
Talmhaíochta, Bia agus Mara, é an Tionscadal SUAS, agus tá sé
mar aidhm aige aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna a bhaineann le feirmeoireacht sna hardtailte áitiúla. Íoctar airgead do bhreis
agus 45 feirmeoir a ghlacann páirt sa scéim as na gníomhaíochtaí a
dhéanann siad chun feabhas a chur ar bhail na ngnáthóg ardtailte

ar a ndéanann siad feirmeoireacht.
An Tionscadal um Thimpeallachtaí Ardtailte agus Tuaithe a Chosaint (PURE): Leanann Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin den tionscadal seo a riaradh i gcomhar le comhpháirtithe reachtúla. Tugann
an Tionscadal sin freagairt aonair a mbaineann go leor acmhainní
léi ar chaitheamh bruscar agus dumpáil in Ardtailte Chill Mhantáin/
Bhaile Átha Cliath. Chuir líon ba mhó iarratas ná riamh isteach ar
Chomórtas an Mhíle mar chuid de Thionscadal PURE 2018, le thart
ar 550 míle de bhóthar ar fud Chontae Chill Mhantáin agus Bhaile
Átha Cliath Theas san iomaíocht ann. Ó thús an tionscadail, tá laghdú 63% tar éis teacht ar an méid dumpála mídhleathaí a dhéantar i
dtírdhreach na n-ardtailte.
Tionscadal Bainistíochta Fianna: Bunaíodh 5 aonad bainistíochta fianna sa chontae faoin tionscadal seo. Tá sé mar aidhm ag an
tionscadal tomhas a dhéanamh ar thionchair dhiúltacha fianna sna
ceantair seo agus plean bainistíochta inbhuanaithe a fhorbairt i gcás
gach ceann díobh, rud a chuirfidh daonra fianna sláintiúla chun cinn.
Deiseanna Áineasa Inbhuanaithe: In 2019, d’oibrigh Comhairle
Ardtailte Chill Mhantáin le húinéirí talún áitiúla chun Lúb-Chonair
Cheann Bhré agus Slí Belmont a fhorbairt. Foilsíodh bróisiúr nua de
38 slí ar a bhfuil comharthaí bealaigh mar threoir phromóisin agus
scaipeadh ar fud an chontae é.
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Suirbhé Geofisiceach
ina úsáidtear maighnéadaiméadar ag Caisleán
Phiarais agus dún cinn tíre, Co. Chairraí.
Le caoinchead ón gClár Fionnachtana

An Clár Fionnachtana: Faigheann an Clár Fionnachtana: Ionad
Seandálaíochta agus Nuála Éireann a phríomh-mhaoiniú ón gComhairle Oidhreachta. Is é an misean atá leis an gClár Fionnachtana
ná an t-am atá thart in Éirinn agus a hoidhreacht chultúrtha a fhiosrú
trí ardtaighde a dhéanamh ar sheandálaíocht na hÉireann agus ar
dhisciplíní gaolmhara agus trína chuid torthaí a scaipeadh go forleathan i measc an phobail dhomhanda.

agus Foireann Pleanála
um Athrú Aeráide arna mbunú
ag an Roinn Cultúir, Oidhreach
ta agus Gaeltachta. D’fhreastail an fhoireann ar imeachtaí
idirnáisiúnta bunaithe ar théamaí an tionscadail, agus rinneadh ailt
agus nuachtlitreacha a fhoilsiú, agus imeachtaí for-rochtana agus
rannpháirtíochta a óstáil.

Cherish: Is éard a bhí i gceist le hobair allamuigh Cherish ná siúlóidí,
suirbhé UAV, croíleacú pailéachomhshaoil, tumshuirbhé, scanadh
léasair agus suirbhé geofhisiceach trí réimse an chás-staidéir CHERISH, ag bunú suirbhéanna ardcháilíochta bonnlíne agus suirbhéanna monatóireachta ar na suíomhanna CHERISH.

Tionscadal Taighde na Teamhrach: Leanadh ar aghaidh le monagraf nua a ullmhú maidir leis an obair ar Thionscadal na Teamhrach,
agus rinneadh anailísiú ar thorthaí imscrúduithe seandálaíochta a
rinneadh le déanaí ar Chnoc na Teamhrach agus an tírdhreach máguaird. Beidh sé réidh lena fhoilsiú in 2020. Leanadh ar aghaidh le
rannpháirtíocht an Chláir Fionnachtana ó thaobh Plean Bainistíochta
Caomhnaithe na Teamhrach a ullmhú.

The Air and Earth 2: Reáchtáladh An chomhdháil ‘Forbairtí sa tSeandálaíocht ón Aer’ i nGarraithe Náisiúnta na Lus i mBaile Átha Cliath
i mí an Mheithimh le cainteoirí ó Éirinn, ó Shasana, ó Albain agus ón
mBreatain Bheag. Cumhdaíodh sa seimineár ábhair a bhaineann
le nithe a aimsíodh ón aer le déanaí, cartlanna grianghraif ón aer,
Lidar agus modhanna eile cianbhraiteachta agus oideachas agus
rannpháirtíocht phobail. I ndiaidh na comhdhála, reáchtáladh scoil
dhá lá maidir le modhanna ón aer inar tugadh bunchúlra i gcúrsaí
UAV agus suirbhéanna ón aer do rannpháirtithe agus bhí deis acu
leas a bhaint as na modheolaíochtaí sin.
Suíonn an fhoireann ar an nGrúpa Comhairleach um Athrú Aeráide

Gníomhaíochtaí COST: Ghlac an Clár Fionnachtana páirt in dhá
Ghníomhaíocht COST (Comhoibriú Eorpach in Eolaíocht agus
Teicneolaíocht). Tá sé mar aidhm ag an gcéad cheann díobh sin
SEADDA (Saving European Archaeology from the Digital Dark Age)
a chinntiú go bhfuil bonneagar agus treoir ar fáil ar fud na hEorpa
chun an taifead seandálaíochta digitghinte a chur i gcartlann agus a
rochtain. Tá sé mar aidhm ag an dara ceann SAGA (Soil Science &
Archaeo-Geophysics Alliance: going beyond prospection) gníomhaíochtaí taighde a fhorbairt, a chur chun cinn agus a éascú, rud a
thugann le chéile an gheofisic sheandálaíochta agus ithireolaíocht
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aniarsmaí na hÉireann in Ard-Mhúsaem na hÉireann. Forbraíodh
sraith de phodchraoltaí chun léiriú a dhéanamh ar an méid atá le
fáil amach ó chartlanna faoi chúrsaí seandálaíochta. Reáchtáladh
seimineár chun plé a chur ar aghaidh faoi chartlanna digiteacha
agus sonraí oscailte i gcúrsaí seandálaíochta.
Dhírigh Tionscadal na Macasamhlacha Digiteacha ar shonraí a
bhailiú le haghaidh cás-staidéar éagsúil. I gcomhpháirt le hArd-Mhúsaem na hÉireann, cuireadh próiseas scanta léasair ar roinnt teilgean
plástar agus múscán stairiúil i mbailiúchán an mhúsaeim i gcrích i mí
Lúnasa, agus cuirfidh an obair sin bonn eolais le hanailísiú eolaíochta atá le déanamh go luath in 2020.

Siúlóid Oidhreachta agus Glanadh Trá ar Inis Mac Neasáin, Co.
Bhaile Átha Cliath le linn Sheachtain na hOidhreachta.
(Le caoinchead ón gClár Fionnachtana)

leis an sprioc fhoriomlán an oiread léirmhíniú agus is féidir a
dhéanamh ar sheachshonraí ar chúiseanna seandálaíochta.
Oifig na nOibreacha Poiblí: Leanadh ar aghaidh leis an gclár
comhoibrithe idir an Clár Fionnachtana agus Oifig na nOibreacha
Poiblí agus bhí sé dírithe ar mhonatóireacht a dhéanamh ar staid
chaomhnaithe Sceilg Mhichíl agus ar an obair i mBrú na Bóinne.
I gCnóbha, is éard a bhí i gceist ná cur i láthair agus léirshamhlú trí
roinnt gnéithe léirmhínithe nua a fhorbairt; turas fíorúil agus an t-ionad
ealaíne meigilití ‘Halla na gCloch’. Cuireadh ábhar ar fáil chun ionad cuairteoirí Bhrú na Bóinne a uasghrádú.
Oscail: Bhí sé mar aidhm ag an tionscadal Oscail an comhrá a thosú
faoi straitéis dhigiteach fhadtéarmach ó thaobh na seandálaíochta
agus a cartlann. Tugadh faoi thionscadal píolótach chun teasáras
a fhorbairt i ndáil le nithe seandálaíochta i gcomhar le Rannóg She-

For-rochtain: Eagraíodh 3 imeacht de chuid Sheachtain na
hOidhreachta, lena n-áirítear Siúlóid Oidhreachta agus Glanadh
Trá ar Inis Mac Neasáin i gcomhar le Clean Coasts; lá oscailte soitheach i mBá an Daingin le Suirbhéireacht Gheolaíochta na
hÉireann; agus ceardlann maidir le taifead 3T i nGleann Dá Loch i
gcomhar le hOifig na nOibreacha Poiblí agus Fóram Oidhreachta
Ghleann Dá Loch.
Eagraíodh cúrsa um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach i gcomhar le hInstitiúid Seandálaithe na hÉireann. Bhí sé dírithe ar ábhar oidhreachta
cultúrtha a chur in iúl go héifeachtach trí leas a bhaint as na meáin
shóisialta agus foinsí eile ar líne. Ba é oiliúnóirí ó Wikimedia Community Ireland, Fáilte Éireann, Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae
Chill Mhantáin agus an Clár Fionnachtana a chur an cúrsa seo i
láthair.
Coinníodh láithreacht ghníomhach an Chláir Fionnachtana ar na
meáin shóisialta trí phostálacha a dhéanamh ar bhonn rialta chun ár
n-imeachtaí a chur chun cinn. I gcomhar le Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta, bhaineamar leas as na meáin shóisialta chun múnlaí 3T de dhá uaimh thalún arna n-aimsiú sa Mhuileann Bheag i gCo
Lú a chur chun cinn.

Ag searmanas bronnta gradam an Cháir um Chaighdeáin Músaem in Éirinn i gCaisleán Chill Chainnigh i mí Iúil 2019.
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AG TACÚ LE MÚSAEIM NA HÉIREANN
An Clár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn:
Bunaíodh an Clár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn chun
caighdeáin ghairmiúla a thagarmharcáil agus a chur chun
cinn maidir le cúram a thabhairt do bhailiúcháin agus chun
aitheantas a thabhairt trí chreidiúnú do ghnóthú na gcaighdeán sin laistigh d’earnáil na músaem in Éirinn. Tá 65 músaem
agus dánlann tar éis tairbhe a bhaint as a rannpháirtíocht sa
Chlár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn go dáta.
In 2019, lean an Clár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn de
cheardlanna oiliúna a sholáthar, saor in aisce chun cabhrú le
Rannpháirtithe an Chláir um Chaighdeáin Músaem in Éirinn
agus leo siúd atá tar éis spéis a léiriú sa Chlár ionas gur féidir
leo tuiscint a fháil ar a bhfuil i gceist chun na critéir cháilitheachta a gus 34 caighdeán a bhaint amach. Eagraíodh 6 imeacht
oiliúna chun oiliúint a chur ar thart ar 125 ball foirne músaeim
nó deonaigh ó áiteanna ar fud na hÉireann.
Rinneadh comhpháirtíocht le hInstitiúid na gCaomhnóirí-Athchóiritheoirí in Éirinn (ICRI) chun dhá cheardlann a chur ar bun
maidir le cúram a thabhairt do bhailiúcháin; is iad sin: Pleanáil
Anachaine agus Réamhrá ar Mhonatóireacht Chomhshaoil. Fostaíodh Emma Dadson, Harwell Restoration sa Ríocht
Aontaithe chun an cur i láthair a dhéanamh ar phleanáil
anachaine. Fostaíodh Sven Habermann, Conservation Letterfrack, agus Karen Wilson, Caomhnóir Coisctheach, chun an
dara ceardlann a chur i láthair.
Rinne Alex Dawson, Sainchomhairleoir Músaeim agus ball
de Phainéal Measúnaithe an Chláir um Chaighdeáin Músaem in Éirinn atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe, ceardlann
a chur i láthair maidir le Riaráistí Doiciméad a Ghlanadh. Bhí
Alex tar éis ceardlanna a sheachadadh roimhe sin maidir
le Doiciméid Músaeim a Bhainistiú agus Lámhleabhar Nóis
Imeachta Doiciméadachta a Scríobh.
Le blianta beaga anuas, tugann an Clár foghlaim idir piaraí
isteach nuair is féidir. I mí Feabhra, chomhaontaigh ionadaithe
ó 3 Rannpháirtí de chuid an Chláir um Chaighdeáin Músaem
in Éirinn páirt a ghlacadh agus Seisiún Eolais an Chláir a
chur i láthair do chomhghleacaithe nua ó Leabharlann Edward Worth agus Músaem Chaisleán Ghleann Bheatha.
Chomhroinn Patricia O’Hare, Coimeádaí/Leabharlannaí,
Teach Mhucrois, Feirmeacha Traidisiúnta agus Leabharlann
Taighde; Harriet Wheelock, Coimeádaí, Ionad Oidhreachta
Choláiste Ríoga Lianna na hÉireann agus Brian Crowley, Coimeádaí, Príosún Chill Mhaighneann agus Músaem an Phiarsaigh a gcuid eolais go fial flaithiúil maidir le hoibriú tríd an
bpróiseas creidiúnaithe chuig Creidiúnú Iomlán.

I mí Márta, tháinig Margaret O’Shaughnessy, Stiúrthóir agus
Barry O’Kelly, Bainisteoir Oibríochtaí, Músaem Bád Aeir
agus Muirí Fhainge (creidiúnaithe go hiomlán), le chéile le
hEmma Dadson chun Ceardlann um Pleanáil Anachaine a
chur i láthair, chun a dtaithí a chomhroinnt maidir le hanachain
a bhainistiú agus a músaem a chur ina cheart arís tar éis tuile
mhór a bheith ann i mí na Samhna 2017.
Ag searmanas bronnta gradam an Cháir um Chaighdeáin
Músaem in Éirinn i gCaisleán Chill Chainnigh i mí Iúil, labhair
John Paul Phelan TD, Aire Stáit do Rialtas Áitiúil agus Athchóiriú Toghchán faoin tábhacht a bhaineann le hearnáil an
chultúir in Éirinn, agus i gCill Chainnigh go speisialta. Thug an
searmanas aitheantas ar an obair thábhachtach leanúnach
atá á déanamh san earnáil chun a mbailiúcháin a chosaint, a
seirbhísí a fheabhsú agus sárleibhéil seirbhíse do chustaiméirí
a sholáthar dár gcustaiméirí. Bronnadh creidiúnaithe i mí Iúil i
ndiaidh do shaineolaithe náisiúnta agus idirnáisiúnta clár forleathan measúnaithe a dhéanamh.
As na 10 músaem ar tugadh creidiúnú orthu inniu, bronnadh
Creidiúnú Iomlán ar Mhúsaem Micheál Mhic Daibhéid den
chéad uair agus rinne Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath,
Hugh Lane; Músaem Chnoc Mhuire; Gailearaí Náisiúnta na hÉireann; an Músaem Náisiúnta Cló; agus an Múseam Zó-eolaíoch,Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
Creidiúnú Iomlán ar bronnadh orthu roimhe sin a choinneáil,
agus bronnadh Creidiúnú Eatramhach ar cheithre cinn eile
– Músaem Mhianach Copair na nAilichí, Gailearaí Ealaíne
Crawford, Músaem Phríosún Chill Mhaighneann, Oifig na
nOibreacha Poiblí, agus Músaem Shaor Dhoire.
I mí Dheireadh Fómhair, chomhroinn Julia Walsh, Oifigeach
Oideachais Mhúsaem Contae Thiobraid Árann (creidiúnaithe
go hiomlán) a scéalta faoi bheith ina teagascóir músaeim
agus caighdeáin oideachais an Cháir um Chaighdeáin Músaem in Éirinn a bhaint amach nuair a thug chuir sí ceardlann
dar teideal ‘Réamheolas ar Oideachas Músaeim’ i láthair.
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Oifigigh Oidhreachta ó áiteanna ar fud na hÉireann in éineacht leis an Uachtarán Micheál D ó Uiginn (ina shuí sa lár), Michael Parsons (Cathaoirleach Bhord na Comhairle
Oidhreachta), Virginia Teehan (Príomhfheidhmeannach na Comhairle Oidhreachta) agus foireann na Comhairle Oidhreachta agus na Roinne Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta
ag fáiltiú in Áras an Uachtaráin chun 20 bliain de Chlár na nOifigeach Oidhreachta a chomóradh.
Grianghraf le caoinchead ó Áras an Uachtaráin

LÍONRA NA NOIFIGEACH OIDHREACHTA
Ó bunaíodh in 1995 í, tá aitheantas tugtha ag an gComhairle Oidhreachta ar an ról- atá ag na húdaráis áitiúla ó thaobh
oidhreacht na hÉireann agus rannpháirtíocht saoránach a bhainistiú.

Liatroma, Comhairle Contae Luimnigh, Comhairle Contae Uíbh
Fhailí, Comhairle Contae Chill Mhantáin agus Bardas Phort Láirge.
Ó shin i leith, táthar tar éis an chláir comhpháirtíochta seo a leathnú
chuig 27 Údarás Áitiúil ar fud na tíre.

Tá údaráis áitiúla tar éis teacht chun a bheith lárnach ó thaobh na
hoidhreachta nádúrtha, tógtha agus cultúrtha a bhainistiú ar bhonn
áitiúil. Is ról straitéiseach do na húdaráis áitiúla é ról an Oifigigh
Oidhreachta agus is seirbhís thábhachtach é laistigh de rialtais
áitiúil atá á athrú. Is ról freisin é atá dírithe níos mó anois ná riamh
ar an bpobal i bhfianaise na líonraí rannpháirtíochta poiblí a bhunaítear faoin Acht um Athchóiriú an Rialtais Áitiúil 2014.

Le linn na fiche bliain ó bunaíodh Clár na nOifigeach Oidhreachta,
tá an clár tar éis cur go díreach le tuiscint agus feasacht mhéadaithe an phobail ar ár n-oidhreacht nádúrtha, chultúrtha agus
thógtha.

In 1999, d’fhorbair an Chomhairle Oidhreachta Clár na nOifigeach Oidhreachta ar bhonn píolótach agus cuireadh tús leis i mí
Aibreán nuair a ceapadh Jim Higgins i mBardas na Gallimhe agus
Una Cosgrave i gComhairle Contae Chiarraí.
Ina dhiaidh sin, ceapadh Siobhán Ryan do Chomhairle Contae
Shligigh i mí an Mheithimh. Ós rud é gur éirigh chomh maith sin
leis an gclár píolótach, leathnaíodh é go 8 n-údarás áitiúil eile sa
bhliain 2000: Is iad sin Comhairle Contae an Chláir, Bardas Bhaile
Átha Cliath, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Comhairle Contae

Tá Oifigigh Oidhreachta tar éis roinnt suirbhéanna a dhéanamh
agus tuarascálacha a chur le chéile maidir le ceantair lena mbaineann tábhacht nádúrtha, chultúrtha nó ailtireachta, ag cur go suntasach leis an eolas áitiúil atá ar fáil maidir leis an oidhreacht.
Tá siad tar éis oibriú ar leibhéal áitiúil chun an oidhreacht a Chógaiseoirí , pobail a neartú agus poist a thacú. Tá siad tar éis béim a
chur ar thábhacht ár bhfoirgneamh stairiúil agus ár dtírdhreacha
uathúla trí bheartas comhoibritheach a fhorbairt le hoifigigh eile de
chuid údarás áitiúil, ag cabhrú chun bonn eolais a chur le beartas
náisiúnta agus oidhreachta réigiúnach, agus é a fhorbairt agus a
chur chun feidhme ag an leibhéal áitiúil.
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Seo cuid den obair a rinne Oifigigh Oidhreachta ar fud na hÉireann
in 2019 le tacaíocht ó Dheontais Plean Oidhreachta Contae na
Comhairle Oidhreachta.
Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae an Chabháin:
Oifigeach Oidhreachta: Anne Marie Ward
Bealaí Órga an Chabháin: Bhí bliain ghnóthach rathúil againn arís
i 2019 nuair a ghlac líon ba mhó pobal páirt i mBealach Órga
an Chabháin. Le linn na bliana, d’fhostaigh an oifig oidhreachta
beirt ealaíontóirí áitiúla chun grúpaí bhealaí órga an Chabháin
sa chontae a éascú agus obair a dhéanamh leo. Is é aidhm an
tionscadail seo go ndéanfadh na healaíontóirí pobail a éascú chun
freagairt shamhlaíoch chruthaitheach a thabhairt ar an oidhreacht
atá le fáil ar fud a mbealach órga. Táthar ag súil go ndéanfar
tuilleadh forbartha ar an tionscadal seo in 2000.
Líonra na Reiligí Stairiúla: Tá forbairt shuntasach déanta ar
Líonra na Reiligí Stairiúla ó tosaíodh é in 2017. Tá roinnt reiligí faoi
úinéireacht Comhairlí curtha leis an líonra, agus é mar aidhm leis sin
rochtain ar na suíomhanna sin a fheabhsú, tabhairt faoi dheisiúcháin
riachtanacha agus painéil threocha agus léirmhínitheacha a
sholáthar. Áirítear i measc na dtionscadal a rinneadh mar chuid de
Líonra na Reiligí in 2019 comharthaíocht le haghaidh ‘reiligí stairiúla’,
‘reiligí stairiúla a thaifeadadh’ agus ‘monatóireacht dhigiteach a
dhéanamh ar reiligí stairiúla’.
Loch Uachtair a Iniúchadh: In 2018 chuir Abarta Heritage staidéar
ar Mhórcheantar Loch Uachtair i gcrích. Ba é ceann de na torthaí
a fuarthas ná go bhfuil an t-uafás oidhreachta nádúrtha le fáil
i gceantar Loch Uachtair agus go bhfuil sé oiriúnach lena chur
chun cinn mar cheann scríbe turasóireachta oidhreachta trí leas a
bhaint as múnla na turasóireachta moille. In 2019, chuir Woodrow
Associates staidéar dúlra ar Loch Uachtair i gcrích. Rinneadh sraith
de mholtaí sa staidéar atá ina bhonn do phlean gníomhaíochta
maidir leis an gceantar a fhorbairt.
D’éirigh thar barr le Seachtain na hOidhreachta, 2019 i gCo. an
Chabháin nuair a ghlac líon ba mhó ná riamh páirt don imeacht
seachtaine. Tugann Seachtain na hOidhreachta deis do dhaoine a
bheith ina dturasóirí ar leac a ndorais-se féin. In 2019, bhain roinnt
mhaith pobal leas as scéim deontais sheachtain na hoidhreachta
áitiúla agus d’eagraigh siad imeachtaí ina gceantair áitiúla féin.
Oifigeach Oidhreachta Chomhairle Contae an Chláir:
Oifigeach Oidhreachta: Congella McGuire
Cúrsa Oiliúna - Do Thírdhreach Áitiúil a Léamh: Maoinithe ag clár Éire
Ildánach, is comhoibriú idir Comhairle Contae an Chláir agus Bord
Oideachais Luimnigh - an Chláir é an cúrsa oiliúna Do Thírdhreach
Áitiúil a Léamh atá ar aon dul le Straitéis Éire Ildánach an Chláir
chun cruthaitheacht a éascú sa phobal. In 2019, reáchtáladh an

cúrsa oiliúna Do Thírdhreach Áitiúil a Léamh i gCill Rois agus i gCill
Dalua. Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa oiliúna baill an phobail áitiúil
a chumhachtú chun a n-acmhainní oidhreachta áitiúla a aimsiú, a
aithint, a chur chun cinn agus a chaomhnú. Le dhá bhliain anuas,
chuir 48 mac léinn an cúrsa oiliúna i gcrích agus rinne gach
duine acu tionscadal oidhreachta bunaithe ar a bpobal áitiúil.
Ag sárthaispeántas an chláir ag an Ionad Breisoideachais agus
Oiliúna, Campas Chill Rois ar an 5 Iúil 2019, bronnadh teastais
gaisce ar rannpháirtíochtaí, cuireadh a dtionscadail i láthair, agus
labhraíodh faoi bhuntáistí an chúrsa uathúil seo. Tá sé beartaithe
dhá chúrsa oiliúna Do Thírdhreach Áitiúil a Léamh a reáchtáil sa
Bhoirinn agus i gCo. an Chláir Theas in 2020.
Suíomh Gréasáin iCAN de chuid Chartlann Oidhreachta Pobail
an Chláir: Is comhpháirtíocht chomhoibritheach é iCAN an Chláir
a bunaíodh le tacaíocht ó Ard-Mhúsaem na hÉireann. Reáchtáladh
an chéad chruinniú ar an 22 Bealtaine agus bhí 5 ghrúpa pobail i
láthair ann. Tá na pobail sin - Droichead an Chláir, Cill Chaoi, Grúpa
Oidhreachta Inis Cathaigh agus Sionainn - ag obair sa chúlra chun
ábhar oidhreachta pobail a ullmhú lena chur ar a suíomhanna
gréasáin féin ar an tairseach iCAN. Seolfar ár láithreán gréasáin
iCAN i mí Márta 2020.
Taifeadadh Bithéagsúlachta ar Oidhreacht Bhealach Inbhear na
Sionainne: Leis na tograí ‘Taifeadadh Bithéagsúlachta ar Oidhreacht
Bhealach Inbhear na Sionainne’ agus ‘Turasóireacht Dúlrabhunaithe
Inbhear na Sionainne’ arna dtabhairt fúthu le pobail áitiúla in 2018,
léirítear na gníomhaíochtaí féideartha éagsúla agus saibhreas na
hoidhreachta feadh an bhealaigh. Cuirfidh bealaí oidhreachta
agus áineasa agus conairí lúbtha a bhaineann le Bealach Inbhear
na Sionainne go mór le heispéireas agus mealltachtaí cuairteoirí
agus cuirfidh siad freisin le luach an bhealaigh. Seoladh an dá
thuarascáil i mí Eanáir 2019 nuair a d’fhreastail breis agus 30 duine
ó 9 bpobal feadh Bhealach Inbhear na Sionainne ar chur i láthair
sa tráthnóna.
Ba é Seachtain na hOidhreachta, 2019 an 17ú ceiliúradh bliantúil
ar oidhreacht thógtha, nádúrtha agus cultúrtha Chontae an Chláir,
arna chomhordú ag Comhairle Contae an Chláir ar bhonn áitiúil
agus ag an gComhairle Oidhreachta ar bhonn náisiúnta. I measc
na n-imeachtaí ba mhó tóir i gCo. an Chláir, bhí fairtheoireacht
míolta móra ag Teach Solais Cheann Boirne; “The Story of a Cave
Rescue” i gCultúrlann Sweeney, Cill Chaoi; caint maidir le Teach
Chathair Dhá Chon in Ionad Pobail Chill an Dísirt; caint maidir le
Lóiste an Túirín i gCill Rois a athchóiriú; an t-imeacht Leaba Shíoda
- Bealach Inbhear na Sionainne a reáchtáladh in Ionad Acmhainní
Bhaile Uí Mhaoilín. D’fhreastail líon mór daoine freisin ar na turais
laethúla i Mainistir Inse agus ar na scéalta ‘Remembrance’ in Áras
OaC, Baile Uí Mhaoilín. Ag searmanas Ghradaim na hOidhreachta
Náisiúnta i mBaile Átha Cliath i mí Feabhra 2019, ghlac Cumann
Staire Chill Rois agus an Cheantair Máguaird le gradam Le Chéile
san Eoraip as ‘Taispeántas de Cheirmeacht Chill Rois’.
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I measc na dtionscadal eile ar tugadh fúthu i gCo. an Chláir in 2019, bhí
breithmheas ar Thírdhreach Oidhreachta (tógtha, cultúrtha agus nádúrtha)
Chanáil Oireannach agus staidéar féidearthachta ar acmhainn, luach agus
féidearthacht oidhreachta Theach agus Eastát Chathair Dhá Chon agus na
tírdhreacha muirí taobh leo. Thug an t-oifigeach oidhreachta tacaíocht d’oiliúint bithéagsúlachta le haghaidh 16 phobal i gceithre shuíomh ar leith ar
fud Chontae an Chláir. Ar deireadh, bhí Cill Rois, Co. an Chláir ar cheann
de na 6 bhaile a fuair airgead ó Thionscnamh na mBailte Stairiúla 2019.
Cuireadh maoiniú €190,000 ar leataobh chun Lóiste an Túirín a aistriú go
spás beag le haghaidh cúrsaí ginealais agus le haghaidh taispeántais.

Oifigeach Oidhreachta Chomhairle Contae Chorcaí:
Oifigeach Oidhreachta: Conor Nelligan
Tugadh faoi roinnt tionscadal oidhreachta i gContae Chorcaí in 2019.
Fuair an tAonad Oidhreachta maoiniú díreach €23,000 ón gComhairle Oidhreachta chun dhá thionscadal ón bPlean Oidhreachta Contae a
dhéanamh. Seoladh foilseachán maidir le hOidhreacht Tionsclaíoch Chontae Chorcaí agus leabhar dathúcháin ina léirítear oidhreacht agus cultúr
Chontae Chorcaí.
Fuair Contae Chorcaí maoiniú foriomlán €189,197.48 milliún in 2019 tríd
an gComhairle Oidhreachta agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta. Tá cuma dhearfach ar réamh-mheastacháin infheistíochta in oidhreacht an Chontae in 2020, go mór mór toisc go bhfuil Plean
Oidhreachta nua na hÉireann Oidhreacht Éireann 2030 le seoladh in
2020. Ag féachaint ar aghaidh, reáchtáil Aonad Oidhreachta Chomhairle
Contae Chorcaí ceardlann mhór i Halla an Chontae chun forléargas a
thabhairt ar an bplean beartaithe; agus chun an pobal a spreagadh chun
aighneachtaí a dhéanamh. Rinne an tAonad Oidhreachta a aighneacht fhada féin freisin. Labhair Oifigeach Oidhreachta na Comhairle Oidhreachta
ag Comhdháil Oidhreacht Éireann 2030 a reáchtáladh i mBaile Átha Cliath ar an 28 Bealtaine 2019.
Tá Droichead na Bandan, Cill na Mallach agus Eochaill ina mballbhailte de
Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann. In 2019, fuair Cill na Mallach €3,500
chun comharthaíocht agus painéil léirmhínitheacha a chur in airde agus fuair
Eochaill €37,000 ar fad (€12,000 le haghaidh na féile meánaoisí – féile
ar a mbronnadh an gradam don Fhéile is Fearr in Éirinn ag Gradaim Sármhaitheasa Rialtais Áitiúil Chambers Ireland in 2018) – agus €25,000 eile le
haghaidh Chéim 11 de na hOibreacha Struchtúracha chun sláine Bhallaí
Baile Eochaille a chinntiú.
Fuarthas maoiniú breise ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta trí Scéim Infheistíochta na hOidhreachta Tógtha agus an Maoiniú um
Struchtúir Stairiúla. Faoi Scéim Infheistíochta na hOidhreachta Tógtha, tugadh tacaíocht do 13 thionscadal éagsúla go luach €92,697.48 agus faoi
Mhaoiniú um Struchtúir Stairiúla, fuair tionscadal amháin bunaithe in Eochaill €33,000. Is ionann é sin agus méadú de bheagnach €25,000 do
Chontae Chorcaí faoi na scéimeanna seo, i gcomparáid le 2018.
Déanann Aonad Oidhreachta Chomhairle Contae Chorcaí a dhícheall
meas níos fearr a chothú ar oidhreacht an Chontae agus thug an t-aonad
poiblíocht do bhreis agus 300 imeacht oidhreachta in 2019. Ghlac an tAonad Oidhreachta páirt sa Taispeántas ‘Celebrating Cork Past’ i Halla an
Chontae ar an 28 Meán Fómhair agus choimeád sé taispeántas i bhforhalla Halla an Chontae i rith Sheachtain na hOidhreachta i mí Lúnasa. Thug an
tOifigeach Oidhreachta tacaíocht ghníomhach do roinnt tionscnamh agus
rinne sé na himeachtaí sin a chur chun cinn freisin. I measc na dtionscadal
sin, bhí Seachtain Náisiúnta na gCrann agus Comórtas Gairdín Scoileanna Chontae Chorcaí agus d’oibrigh an tOifigeach Oidhreachta le Rannóg
Comhshaoil Chomhairle Contae Chorcaí ar na tionscadail sin.

Oifigeach Oidhreachta
Chomhairle Contae Mhaigh Eo:
Deirdre Cunningham
094 904 7684
dcunningham@mayococo.ie

Oifigeach Oidhreachta
Comhairle Contae Shlig
Siobhán Ryan
071 911 4482 / 9111 111
heritage@sligococo.ie

Oifig Oidhreachta Chomhairle
Contae Ros Comáin:
Nollaig Feeney
090 663 7100 / 663 7135
nfeeney@roscommoncoco.ie

Oifigeach Oid
Comhairle Co
Mairead Ní Cho
043 334 0731 /
mnichonghaile@

Oifigeach Oidhreachta
Chomhairle Contae na Gaillimhe:
Marie Mannion
091 509 000 Ext. 198 / 509 198
mmannion@galwaycoco.ie

Oifigeach Oidhreachta
Chomhairle Cathrach na Gaillimhe
Jim Higgins
091 526 574
jim.higgins@galwaycity.ie

Oifig Oidhreachta Chomhairle
Contae na hIarmhí:
Melanie McQuade
044 9332098
Melanie.mcquade@westmeathcoco.ie
Oifigeach Oidhreachta
Chomhairle Contae an Chláir:
Congella McGuire
065 684 6408 / 682 1616
cmcguire@clarecoco.ie
Oifig Oidhreachta
Chomhairle Contae Luimnigh
Tom O'Neill
061 407229
thomas.oneill@limerick.ie
Oifig Oidhreachta
Chomhairle Cathrach Chiarraí
Victoria McCarthy
066 7183500
heritage@Kerrycoco.ie
Oifigeach Oidhreachta
Chomhairle Contae Chorcaí:
Conor Nelligan
021 428 5905
conor.nelligan@corkcoco.ie
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Oifig Oidhreachta Chomhairle
Contae an Chabháin:
Anne Marie Ward
049 437 8614
amcurley@cavancoco.ie

Oifigeach Oidhreachta Chomhairle
Contae Dhún na nGall:
Dr. Joe Gallagher
Oifig Oidhreachta
074 917 2576
Chomhairle Contae Mhuineacháin:
j.gallagher@donegalcoco.ie
Shirley Clerkin
047 73722
shclerkin@monaghancoco.ie
Oifig Oidhreachta
Chomhairle Contae Lú:
Brendan McSherry
042 932 4109/ 086 601 3839
brendan.mcsherry@louthcoco.ie

Oifigeach Oidhreachta
Chomhairle Contae Liatroma:
Sarah Malone
071 962 0005
smalone@leitrimcoco.ie

Oifigeach Oidhreachta
Comhairle Fhine Gall
Dr. Gerry Clabby
01 890 5697/ 890 5000
Gerry.clabby@fingal.ie

dhreachta
ontae Longfoirt
onghaile
/ 334 1124
@longfordcoco.ie

Oifigeach Oidhreachta
Chomhairle Cathrach Chorcaí
Niamh Twomey
021 492 4018
niamh_twomey@corkcity.ie

Oifigeach Oidhreachta
Chomhairle Contae na Mí:
Dr. Loreto Guinan
046 909 7507 / 909 7000
lguinan@meathcoco.ie

Oifigeach Oidhreachta Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath:
Charles Duggan
01 222 2856 / 222 3090
charles.duggan@dublincity.ie

Comhairle Contae
Bhaile Átha Cliath Theas
Dr. Rosaleen Dwyer
01 414 9222 / 414 9000
rdwyer@sdublincoco.ie

Oifig Oidhreachta Chomhairle
Contae Chill Mhantáin:
Deirdre Burns
0404 20100
dburns@wicklowcoco.ie

Oifig Oidhreachta Chomhairle
Contae Uíbh Fhailí:
Amanda Pedlow
057 934 6839 / 934 6800
heritage@offalycoco.ie

Oifig Oidhreachta
Chomhairle Contae Laoise:
Catherine Casey
057 866 4129
ccasey@laoiscoco.ie

Oifig Oidhreachta Chomhairle
Contae Chill Dara:
Bridget Loughlin
045 980 791 / 980 200
bloughlin@kildarecoco.ie

Oifigeach Oidhreachta Chomhairle
Contae Chill Chainnigh
Dearbhala Ledwidge
056 779 4925
dearbhala.ledwidge@kilkennycoco.ie
Oifig Oidhreachta Chomhairle
Contae Thiobraid Árann:
Roisin O'Grady
0761 06 5173
roisin.ogrady@tipperarycoco.ie

Oifig Oidhreachta Chomhairle Cathrach
agus Contae Phort Láirge
Bernadette Guest
051 849 668 / 058 20839
bguest@waterfordcoco.ie
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Ar chlé: Explore Lough Oughter, An Cabhán, (Le caoinchead ó Anne Marie Ward) Ar dheis: Lóiste an Túirín, Cill Rois, Co an Chláir, a chaomhnófar
le hairgead ó Thionscnamh na mBailte Stairiúla 2019
.

Cumann Staire Chill Rois agus an Cheantair Máguaird ag glacadh le gradam Le
Chéile san Eoraip ag searmanas Ghradaim na hOidhreachta Náisiúnta i mBaile Átha
Cliath ar an 6 Feabhra 2019. (Le caoinchead ó Congella McGuire)

Ar chlé: Seoladh ‘The Colourful Heritage of Cork County’, Halla an Chontae, Corcaigh
Ar dheis: Leathanach ó ‘The Colourful Heritage of Cork County’ ar a léirítear Túr Cloig Eochaille le Sara Nylund. (Le caoinchead ó Conor Nelligan)
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Thug an tAonad Oidhreachta tacaíocht do Ghradam Náisiúnta
na mBailte Slachtmhaire um Pailneoirí ó thús an ghradaim sin. I mí
Aibreán 2019, d’óstáil Comhairle Cathrach Chorcaí Comhdháil
Uile-Éireann um Pailneoirí an-rathúil ar fad.
Chomh maith leis sin in 2019, leanadh ar aghaidh le tionscadal
iontach le hAiltire an Chontae i gcomhar leis na hOifigí Ceantair
Bhardasaigh áitiúla chun Léarscáileanna Bailte Stairiúla a fhorbairt.
Cuireann siad seo go mór le táirgeadh turasóireachta Chontae
Chorcaí agus tá cóipeanna den léarscáil ar fáil lena n-íoslódáil
saor in aisce ar an suíomh gréasáin ‘Pure Cork’ (www.purecork.ie).
In 2020, déanfar tuilleadh léarscáileanna a fhorbairt maidir le bailte
eile ar fud an chontae.
Reáchtáladh 162 imeachta le linn Sheachtain na hOidhreachta i
50 áit éagsúla i gCo. Chorcaí in 2019, méadú ar an lon imeachtaí
a reáchtáladh in 2018. Oibríonn Aonad Oidhreachta Chomhairle Contae Chorcaí go dlúth le Grúpaí Oidhreachta chun tacú le
himeachtaí oidhreachtaí áitiúla, agus iad a spreagadh agus a chur
chun cinn. Is léiriú é rathúlacht Sheachtain na hOidhreachta ar obair
na ngrúpaí seo.
Choinnigh Coiste Cuimhneacháin Chomhairle Contae Chorcaí a
oibríonn go dian dícheallach i gcónaí a ardchaighdeáin in 2019,
ag comhordú agus ag tacú le breis agus 20 tionscadal agus tionscnamh éagsúla, lena n-áirítear cruinniú oifigiúil de Chomhairle
Contae Chorcaí chun Cothrom Céad Bliain na Chéad Dála a cheiliúradh. Rinneadh taispeántas náisiúnta dar teideal ‘Dáil - Céad Bhliain’ a óstáil i Halla an Chontae i rith shamhradh 2019. Le linn 2020,
déanfar comóradh ar chothrom céad bliain imeachtaí tábhachtacha
a tharla i gCorcaigh le linn Chogadh na Saoirse.
Oifigeach Oidhreachta Chomhairle Contae Dhún na nGall:
Oifigeach Oidhreachta: Joseph Gallagher

Déanann Oifig Oidhreachta Chontae Dhún na nGall feasacht a
chothú, comhairle a chur ar fáil, sonraí a- agus an dea-chleachtas
a chur chun cinn maidir le cúrsaí oidhreachta agus cuireann sí Plean
Oidhreachta an Chontae i bhfeidhm i gcomhar le Fóram Oidhreach-

528

ta an Chontae (www.donegalcoco.ie/heritage). Mar chuid de
chur chun feidhme Phlean Oidhreachta Contae Dhún na nGall, rinne
an Chomhairle Oidhreachta gearrscannáin a choimisiúnú maidir le
scileanna tógála traidisiúnta; an leabhrán Aghaidheanna Siopa
& Comharthaíocht Thraidisiúnta Dhún na nGall a fhorbairt; agus
Iniúchadh ar Oidhreacht Cultúrtha Colmcille a sheoladh. D’éirigh
thar cionn le Seachtain na hOidhreachta nuair a reáchtáladh breis
agus 120 imeacht agus foilsíodh an Treoir maidir le Seachtain na
hOidhreachta, foilseachán a raibh an-tóir air. Chomheagraigh an
Oifig Oidhreachta an cúrsa Forbartha Gairmiúla Leanúnaí ‘‘Learning Through The Landscape’ le haghaidh Bunmhúinteoirí agus 5
Cheardlann ‘Creative Habitats’ do Leanaí.
D’éirigh le hiarratas Chomhairle Contae Dhún na nGall ar Thionscnamh na mBailte Stairiúla maidir le Lána na hEaglaise, Leitir Ceanainn agus fuarthas maoiniú €200,000 ón gComhairle Oidhreachta agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun
oibreacha caomhnaithe a dhéanamh ar sheacht suíomh stairiúla.
Thionscain an Oifig Oidhreachta agus an Oifig Caomhnaithe Scéim
Deontais Athchóirithe Tuí agus thacaigh siad le 12 thionscadal athchóirithe tuí eile. Chláraigh Comhairle Contae Dhún na nGall chun
a bheith páirteach sa Phlean Uile-Éireann um Pailneoirí. Rinneadh
Gradam Bliantúil Údarás Áitiúil na mBailte Slachtmhaire um Pailneoirí a chomhurrú agus bronnadh Gradam na mBailte Slachtmhara um Pailneoirí ar Bhaile Slachtmhara Bhun Chranncha.
Fuair an Chomhairle Oidhreachta maoiniú ón tSeirbhís Páirceanna
Náisiúnta agus Fiadhúlra chun tabhairt faoi thionscadail 3 bliana
‘Crotaigh Ghoir in Éirinn a Rianú’ agus srianadh corbhideach a
dhéanamh ar Fheannóga ar mhaithe le Pilibíní Goir ar Thoraigh a
chaomhnú (i gcomhpháirtíocht le BirdWatch Ireland). úsáideadh an
t-airgead chun measúnú a dhéanamh ar ghnáthóga i 15 seanreilig
freisin. Roghnaíodh ‘an Teach Beag’ i Málainn (Seaneaglais Thobar Mhálanna) agus Grúpa Caomhnaithe Sheaneaglais Thobar
Mhálanna mar cheann de na seacht n-iarratasóir ó áiteanna ar
fud na hÉireann ar éirigh leo faoi Scéim na Comhairle Oidhreachta
um Shéadchomhartha a Uchtáil. Chuir an Chomhairle Oidhreachta
maoiniú i bpáirt ar fáil le haghaidh tochailte seandálaíochta in Disirt
agus le haghaidh Fhéile na gCloch Thír Chonaill in Ard an Rátha.

Ar chlé: Ag Comórtas na mBailte Slachtmhara san Helix in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, tá baill de Bhaile Slachtmhar Bhun Chranncha (lár) ag fáil a nGradaim réigiúnacha agus náisiúnta um Pailneoirí ón Dr Una Fitzpatrick ón Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta agus Joseph Gallagher, Oifigeach Oidhreachta
Dhún na nGall. (Le caoinchead ó Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta ) Ar chlé: Eagraithe imeachta agus aíonna Sheachtain na hOidhreachta taobh amuigh
de Mhúsaem Contae Dhún na nGall ag seoladh Threoir Imeachta Sheachtain na hOidhreachta i nDún na nGall i mí Lúnasa (Grianghraf le hAideen Tighe)
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Tá an teach ceann tuí téide seo sa Srath Buí, Gleann Cholm Cille, Co. Dhún na nGall i measc na struchtúr ceann tuí arna
dtacú faoin Scéim Deontais Athchóirithe Tuí phíolótach. (Le caoinchead ó Joseph Gallagher)

Líonra na nOifigeach Oidhreachta: D’fhreastail Oifigigh
Oidhreachta ó áiteanna ar fud na tíre ar fháiltiú in Áras an Uachtaráin
i mí Mheán Fómhair chun comóradh a dhéanamh ar 20 bliain de
Chlár na nOifigeach Oidhreachta. Rinne an Oifig Oidhreachta
dhá imeacht eolais phoiblí a reáchtáil chun cabhrú chun an Plean
Náisiúnta Oidhreachta - Oidhreacht Éireann 2030 a ullmhú.
Rinne an Roinn Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta imeacht eolais
Oidhreacht Éireann 2030 a óstáil i gCaisleán Bhaile Átha Cliath
i mí Bealtaine chun daoine a chur ar an eolas maidir leis an dul
chun cinn a bhí déanta ó thaobh an Phlean Oidhreachta Náisiúnta
nua agus tugadh cuireadh do cdo chúigearigigh Oidhreachta cuir i
láthair gearra a thabhairt ag am imeacht sin.
Oifigeach Oidhreachta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath:

Oifigeach Oidhreachta: Charles Duggan
More Than Concrete Blocks Vol. II (1940–72): I mí Feabhra 2019,
sheol Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath More Than Concrete
Blocks Vol .II (1940 – 1972). Agus é curtha in eagar ag an Dr Ellen Rowley, tá leabhar staire na hailtireachta seo, lena mbaineann
3 imleabhar, ina chuid den straitéis scaipthe i ndáil leis an tionscadal taighde fadtéarmach, arna maoiniú i bpáirt ag an gComhairle Oidhreachta. Déanann an tionscadal taighde agus an tsraith
leabhar seo imscrúdú ar fhorbairt na hailtireachta i mBaile Átha
Cliath ó 1900 go dtí 1999, ag tabhairt cuntais ar réimse leathan
foirgneamh sa tréimhse sin i gcomhthéacs sóisialta, cultúrtha agus
eacnamaíochta. In Imleabhar II, tá cáis-staidéir ar 36 foirgneamh sa chathair: scoileanna i lár na cathrach, eaglais chaitliceach
fho-uirbeach agus scéimeanna árasán go foirgnimh oifigí radacacha. Cumhdaítear ann na blianta i lár an chéid, na 1940idí agus
na 1950idí a ndearnadh dearmad orthu de shíor ina measc, agus
cuireann sé stair thógtha chonspóideach i láthair nuair a thosaigh
nua-aoiseachas ó thaobh na hailtireachta ag teacht chun cinn ar
mhaithe le Éirinn a nua-aoisiú, rud nár cuireadh fáilte roimhe i gcónaí.
MUSEUM, le Paula Meehan agus Dragana Jurisic. I mí Iúil, d’fhoilsigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath MUSEUM,

leabhar filíochta agus grianghrafadóireacht ealaíne nua le Paula
Meehan agus Dragana Jurisic arna choimisiúnú ag Oifig Oifigeach
Oidhreachta Chathair Bhaile Átha Cliath, le tacaíocht ó Oifig Ealaíon Chathair Bhaile Átha Cliath agus coimeádaí, Valerie Connor.
Bhí stair shóisialta agus ailtireacht chorrach 14 Sráid Henrietta ina
spreagadh do shoinéid Paula agus grianghrafadóireacht Dragana. Rinne Oonagh Young (Design HQ) an leabhar a dhearadh go
hálainn.
Taifead Oidhreachta Tionscail Chathair Bhaile Átha Cliath: In
2019, d’fhoilsigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Taifead
Oidhreachta Tionscail Chathair Bhaile Átha Cliath ar Amharcóir
Léarscáileanna Oidhreachta na Comhairle Oidhreachta. Cuireadh
Taifead Oidhreachta Tionscail Chathair Bhaile Átha Cliath le chéile
idir 2006 agus 2009. Tá 1,219 taifead suímh ann a stóráladh ar bhunachar Microsoft Access a bhí do-rochtana den chuid is mó. Is féidir
teacht go héasca anois ar an taifead luachmhar seo d’oidhreacht
tionsclaíoch shaibhir na cathrach, ó dhroichid agus canálacha go
monarchana agus trádstórais, chomh maith le Tionscadal GIS Sheandálaíocht Chontae Bhaile Átha Cliath agus sonraí tábhachtacha
oidhreachta eile ar heritagemaps.ie.
Reilig Lúcáis Naofa: Thug an Chomhairle Oidhreachta maoiniú i
bpáirt do Phlean Caomhnaithe Lúcáis Naofa (2004) faoi scéim deontais na bPleananna Oidhreachta Contae. D’fhéach an plean le
sásra a shainaithint maidir le hathúsáid oiriúnach agus inbhuanaithe
na heaglaise agus na reilige dearóile ó luath san 18ú haois atá
suite sa Chom i mBaile Átha Cliath 8. Cuireadh moill ar athúsáid oiriúnaitheach na heaglaise agus na hoibreacha ar an reilig in 2009
de dheasca an ghéarchoir eacnamaíoch. In 2016, tosaíodh an
tionscadal an athuair. Mar chuid den scéim a bhí á dhéanamh ag
na hailtirí tírdhreacha Bernard Seymour Landscape Architects agus
na hailtirí Shaffrey Architects, rinneadh carachtar na reilige theas a
athbheochan trí phlandú atá saibhir ó thaobh na bithéagsúlachta
de a dhéanamh agus mionpháirc phoiblí (Páirc Lúcáis Naofa) a
osclaíodh don phobal go déanamh san earrach in 2019. Rinneadh
foirgneamh na heaglaise a chaomhnú as féin agus a chur in oiriúint
mar oifigí le haghaidh Chomhpháirtíocht Lúcáis Naofa.
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Ag an mbarr ar chlé: Seoladh 'More Than Concrete Blocks': Ardmhéara Bhaile Átha Cliath Niall Ring le hEllen Rowley, Paula Meehan, Mick Foran, agus
Charles Duggan. Ag an mbarr ar dheis: Léaráid chlúdaigh 'More Than Concrete Blocks'. Lár ar dheis: Ball teorainn nua agus bealach isteach go Páirc Lucái
Naofa (Le caoinchead ó Charles Duggan) Bun: Taifead Oidhreachta Tionscail Chathair Bhaile Átha Cliath ar Heritagemaps.ie, (Le caoinchead ó Pat Reid)
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Lá Bhaile Múrtha Bhaile Átha an Rí, 2019 (Le caoinchead ó Marie Mannion)

Oifigeach Oidhreachta Chomhairle Contae na Gaillimhe:
Oifigeach Oidhreachta: Marie Mannion

Loch Deirgeirt. D’fhreastail breis agus 1000 duine ar an imeacht saor
in aisce seo.

Le linn 2019, lean Oifig Oidhreachta na Comhairle Contae ar aghaidh
leis an obair chun feasacht, eolas agus meas ar an mbithéagsúlacht
a chur chun cinn. Oibríonn an tOifigeach Oidhreachta chun suim,
oideachas, eolas agus bród as oidhreacht Chontae na Gaillimhe a
chur chun cinn. Seo cuid de na tionscadail ar tugadh fúthu in 2019:

Tionscadal Bhallaí Baile Bhaile Átha an Rí: I ndiaidh 12 bhliain
d’obair shainithe, tugadh aitheantas ar obair Chomhairle Contae na
Gaillimhe, Ionad Oidhreachta Bhaile Átha an Rí, Comhairle Pobail
Bhaile Átha an Rí, Baile Slachtmhar Bhaile Átha an Rí, úinéirí réadmhaoine, Cumann Lúthchleas Gael, an Chomhairle Oidhreachta agus
Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann. Bronnadh Gradam an Tionscadail Oidhreachta is Fearr ar Thionscadal Bhallaí Baile Bhaile Átha an
Rí ag na Gradaim Pobail agus Comhairle Uile-Éireann le déanaí.
Curtha i láthair ag IPB Insurance agus LAMA, chuir na gradaim béim
ar phobail agus comhairlí ag obair le chéile agus tugtar aitheantas
don obair sin, rud a thugann aitheantas náisiúnta ar thionscadail
nach dtabharfaí aitheantas orthu b’fhéidir, murach é.

Campaí Samhraidh ‘Go Wild’. Forbraíodh campaí samhraidh 2 lá
do leanaí maidir leis an mbithéagsúlacht i gcomhar le BirdWatch
Ireland, Grúpa Oidhreachta Mhaigh Cuilinn agus Grúpa Baile
Slachtmhara Bhaile Liam. Reáchtáladh na trí chúrsa iontacha seo sa
Chreagán agus i mBaile Liam i mí Lúnasa 2019. Rinne an tSeirbhís
Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra agus Comhairle Contae na
Gaillimhe na campaí a mhaoiniú.
Iniúchadh ar an Oidhreacht Gheolaíoch: Le trí bliana anuas, tá
Comhairle Contae na Gaillimhe tar éis a bheith ag obair i gcomhar le Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann chun Iniúchadh ar an
Oidhreacht Gheolaíoch sa chontae a chur i gcrích. Tá an tacaíocht
seo ríthábhachtach chun próifíl oidhreachta geolaíche i gCo. na
Gaillimhe a ardú ionas go mbainfí an méid is mó is féidir as, mar seans go mbeadh neamhaird déanta ar chuid de na suíomhanna murach é. Rinneadh suirbhéireacht agus mapáil go mion ar 74 suíomh
ar fad. Ar an iomlán le 3 bliana anuas, táthar tar éis 134 suíomh a
ainmniú i gCo. na Gaillimhe.
Cruinniú @ Portumna: Reáchtáladh an t-imeacht lae Dé Sathairn,
an 20 Iúil i bPort Omna. Rinne Comhairle Contae na Gaillimhe, Uiscebhealaí Éireann, Oifig na nOibreacha Poiblí, Ionad Theach na
mBocht, CLG Phort Omna agus Slatiascairí Phort Omna a fhorbairt
le maoiniú ón gComhairle Oidhreachta a cuireadh ar fáil chun sárthaispeántas a dhéanamh ar oidhreacht shaibhir Phort Omna agus

Lá Bhaile Múrtha Bhaile Átha an Rí, 2019: Reáchtáladh an lá
spraoi seo do theaghlaigh Dé Domhnaigh an 18 Lúnasa, ag léiriú
saibhreas oidhreacht tógtha, nádúrtha agus cultúrtha Bhaile Átha an
Rí sa mheánaois. D’fhreastail breis agus 3,500 duine ar an imeacht
seo arna maoiniú ag an gComhairle Oidhreachta agus Comhairle
Contae na Gaillimhe.
Féile Mheánaoiseach Bhaile Locha Riabhach, 2019: Reáchtáladh
an fhéile oidhreachta 3 lá seo arna mhaoiniú ag an gComhairle
Oidhreachta agus Comhairle Contae na Gaillimhe ón 23 - 25 Lúnasa
2019, i gcomhpháirtíocht le Coiste Fhéile Mheánaoiseach Bhaile Locha Riabhach. D’fhreastail breis agus 20,000 duine ar na himeachtaí
oidhreachtaí éagsúla a bhí ar siúl ar na 3 lá, lena n-áirítear an Lá
Bhaile Múrtha a bhí ar siúl Dé Domhnaigh an 25 Lúnasa. Bronnadh
an gradam Le Chéile san Eoraip ar Fhéile Mheánaoiseach Bhaile
Locha Riach ag na Gradaim Náisiúnta Oidhreachta in 2019, as an
imeacht dar teideal ‘A Taste of The Past: Exploring Our European
Connections’.
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Tionscadal Bithéagsúlachta: Tugann an tOifigeach Oidhreachta
comhairle agus treoir maidir le gnéithe éagsúla bithéagsúlachta, lena n-áirítear crainn a chur, déileáil le speicis ionracha agus
pleananna pailneoirí agus Grúpaí Bailte Slachtmhaire, Grúpaí
Pobail agus Grúpaí Scoile ar fud an chontae. In 2019, cuireadh
tús leis an Tionscadal Scoile ‘Boscaí na mBeach’. Tugadh cuairt
ar roinnt scoileanna agus tugadh bosca agus síolta dóibh. Chuir
an tAonad Oidhreachta le forbairt Chonair Oidhreachta Chill
Chornáin, d’oibrigh lucht an aonaid leis an Rannóg Comhshaoil
chun bróisiúir le haghaidh Láthair Shnámha Phort Omna a fhorbairt agus le Baile Slachtmhar na gCreag freisin ar a nIniúchadh
Oidhreachta agus Bithéagsúlachta.
Cúrsa Oiliúna - Do Thírdhreach Áitiúil a Léamh: Ar an 15 Lúnasa, reáchtáladh sárthaispeántas iontach de thaighde oidhreachta agus a chur chun feidhme praiticiúil san Ionad Tele-Oibre
sa Chreagán. Ba thoradh an chúrsa oiliúna - Do Thírdhreach
Áitiúil a Léamh a reáchtáladh san ionad idir Aibreán agus Iúil é.
Agus é maoinithe ag Comhairle Contae na Gaillimhe agus Éire
Ildánach, i gcomhar le Líonra Oidhreachta agus Turasóireachta an
Chreagáin, cuireadh oiliúint ar 11 rannpháirtí ó thaobh na ngéithe
go léir den oidhreacht thógtha, nádúrtha agus chultúrtha.
Deich mBliana na gCuimhneachán: Reáchtáladh dhá imeacht
chun comóradh a dhéanamh ar an gcéad chruinniú de Dháil Éire-
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ann Dé Luain an 21 Eanáir. Thug an Dr Conor McNamara agus
Siobhra Aiken léachtaí i Seomra na Comhairle in Óstán Bhaile
Chláir. Ar an 7 Samhain 2019, reáchtáladh Comhdháil Cuimhneacháin Bhaile Locha Riach dar teideal ‘Democracy and the
People’ agus cuireadh an taispeántas ‘Dáil 100’ (taispeántas an
Oireachtais) ar siúl in Áras an Chontae ó lár mhí Lúnasa go dtí lár
mhí Mheán Fómhair.
Féile na gCloch 2019: D’fhreastail breis agus 100 duine ar Fhéile
na gCloch in Inis Oírr a bhí ar siúl ó Déardaoin an 19 Meán Fómhair go dtí Dé Domhnaigh an 22 Meán Fómhair 2019. Bhí rogha
ag rannpháirtithe páirt a ghlacadh i mballaí cloiche a thógáil, litreoireacht, snoíodóireacht, pábháil, sceitseáil agus taispeántas
maidir le haol te, chomh maith le héisteacht le roinnt cainteanna
gaolmhara.
In 2019, lean an tOifigeach Oidhreachta le hobair a dhéanamh le Forbairt Tuaithe na Gaillimhe chun Mapáil Dhigiteach a
dhéanamh ar Reiligí an Chontae. Ghlac sí páirt freisin i gCoiste
na Logainmneacha, Cuideachta Oidhreachta agus Forbartha
Bhaile Locha Riach, agus d’oibrigh sí le hOidhreacht Chill Íomair
ar a leabhar oidhreachta gastranamaíochta. Ghlac an seandálaí
pobail páirt i roinnt tionscadal freisin i gCo. na Gaillimhe chun feasacht níos fearr a chothú ar chúrsaí seandálaíochta.

Ag an mbarr ar chlé: An Chomhdháil Eitlíochta sa Chlochán leis an gCoiste Alcock and Brown 100 i mí an Mheithimh 2019. Ag an mbarr ar dheis: Rannpháirtithe
Fhéile na gCloch in Inis Oírr, 19-22 Meán Fómhair 2019. Bun an leathanaigh ar chlé: Rannpháirtithe sa champa samhraidh ‘Go Wild’ i mí Lúnasa 2019
Bun an leathanaigh ar dheis: Féile Mheánaoiseach Bhaile Locha Riach 2019, a bhain gradam amach.
(Le caoinchead ó Marie Mannion)
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Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Chill Dara:
Oifigeach Oidhreachta: Bridget Loughlin
Ullmhaíodh agus glacadh le Plean Oidhreacht 2019-2018 i ndiaidh comhairliúchán poiblí agus suirbhé Feasachta Oidhreachta
in 2019. I measc na mbuaicphointí oidhreachta eile i gCill Dara in
2019, bhí Deireadh Seachtaine um Scileanna Tógála Traidisiúnta a
reáchtáladh i gcomhar le hOifig na nOibreacha Poiblí agus Cumann
Seoirseach na hÉireann. Bhí an-tóir air agus d’fhreastail 2,500 duine
ar fad air le linn an deireadh seachtaine. In 2019, tugadh faoi thionscadail chaomhnaithe shonracha i bhFothrach Eaglais Dhomhnach
Comair, Reilig an Lána Tae agus Reilig Fhearann Áth an Bhealaigh.
Fuarthas maoiniú ó Phlean Gníomhaíochta na Bithéagsúlachta Áitiúla chun suirbhé a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí a ghlacfaidh
Comhairle Contae Chill Dara chun comhlíonadh leis an bPlean
Uile-Éireann um Pailneoirí. Tugadh faoi shuirbhé éiceolaíoch freisin
ar 3 pháirc de chuid Comhairle Contae Chill Dara le maoiniú a fuarthas ón bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht.
Cuireadh 3 scéal eile le Scéalta na Life 2019. Is comhthionscnamh
arna thacú leis an gComhairle Oidhreachta é an tionscadal seo
idir Oifigí Oidhreachta i gCill Mhantáin, Cill Dara, Baile Átha Cliath Theas, Fine Gall agus Cathair Bhaile Átha Cliath. Is é is aidhm
leis ná cartlann dhigiteach shaibhir a chruthú maidir le hoidhreacht
nádúrtha, thógtha agus chultúrtha. D’éirigh thar barr le Seachtain na
hOidhreachta, 2019.

D’eagraigh 71 grúpa 130 imeacht leis an téama Caithimh Aimsire |
Aimsir Chaite. D’fhreastail thart ar 27,000 duine ar na himeachtaí i
gCill Dara.
Reáchtáladh Seachtain Náisiúnta na Bithéagsúlachta ón 18-26
Bealtaine 2019 agus ghlac 950 duine páirt i 30 imeacht ar fud an
chontae. Reáchtáiltear Seachtain na Bithéagsúlachta i gcomhar le
Seirbhís Leabharlainne Chill Dara, grúpaí áitiúla um Oidhreacht
Nádúrtha, agus grúpaí Baile Slachtmhara. Leanadh ar aghaidh freisin leis an gclár chun Boscaí do Ghabhláin Gaoithe a shuiteáil i gCill
Dara in 2019, i gcomhar le Wild Kildare.
Ar an 15 Meitheamh 2019, reáchtáladh Cruinniú na nÓg, lá náisiúnta cruthaitheachta saor in aisce do leanaí agus daoine óga in Éirinn.
Reáchtáladh dhá Scoil Foraoise i gcoillte Bhaile an Chaisleáin agus
ceardlann um Scileanna Tógála Traidisiúnta do Leanaí.
D’oibrigh Comhairle Contae Chill Dara i gcomhar leis an Ionad
Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta agus Comhairle Contae Chill
Mhantáin chun gearrthóg bheochana a fhorbairt ar mhaithe leis an
bPlean Uile-Éireann um Pailneoirí a chur chun cinn.
In 2019, chabhraigh an tOifigeach Oidhreachta le 56 grúpa chun
iarratas a dhéanamh ar an Scéim Deontais Oidhreachta Pobail.
Cuireadh cúnamh ar fáil freisin le haghaidh forbartha taighde agus
cur chun feidhme na dtionscadal oidhreachta pobail.

An tAire Kevin ‘Boxer’ Moran leis na tuíodóirí Ken agus Joe Leonard ag Ceardlann Scileanna Tógála Traidisiúnta i dTeach Bhaile an Chaisleáin
ar an 15 Meitheamh 2019. (Le caoinchead ó Bridget Loughlin)
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Francis Coady agus an Clr Liam Mannix ag seoladh painéal léirmhínitheacha maidir le ballaí cathrach Chill Chainnigh. Andrew McGuinness, Leaschathaoirleach, Simon Walton, an tEaspag Dermot Farrell, an Clr Peter Cleere, Méara, Dearbhala Ledwidge, Virginia Teehan, Tom Clarke.
(Le caoinchead ó Dearbhala Ledwidge)

Oifigeach Oidhreachta Chomhairle Contae Chill Chainnigh:

Oifigeach Oidhreachta: Dearbhala Ledwidge

bair an acmhainn seo, i gcomhpháirtíocht le hIonad Oideachais
Chill Chainnigh agus Coiste Cúram Leanaí Chill Chainnigh.

Scéim Oidhreachta sna Scoileanna: Fuair 6,247 leanbh bunscoile i
55 bunscoil i gContae Chill Chainnigh cuairt saoir in aisce mar chuid
den scéim Oidhreachta sna Scoileanna – sin méadú 240% ar líon
na scoileanna rannpháirteacha i gcomparáid le 2018. Ba chomhthionscnamh arna chómhaoiniú ag Éire Ildánach é sin idir an Scéim
Oidhreachta sna Scoileanna de chuid na Comhairle Oidhreachta
agus Oifigeach Oidhreachta Chill Chainnigh.

Ballaí Chathair Chill Chainnigh: In 2019, rinneadh balla na cathrach ag carrchlós na Mainistreach Duibhe a chaomhnú agus a dheisiú, agus cuireadh ráillí nua isteach. Dearadh agus cuireadh isteach
dhá phainéal léirmhínitheacha nua a insíonn scéal Chill Chainnigh
sna meánaoiseanna ar Shráid Shéamais agus Lána Tilbury.
Rinne Comhairle Contae Chill Chainnigh agus Líonra Bhailte Múrtha
na hÉireann an dá thionscadal sin a chomhchistiú.

Clár Pailneoirí Chill Chainnigh: Shínigh Comhairle Contae Chill
Chainnigh creatchomhaontú leis an Ionad Náisiúnta le Sonraí
Bithéagsúlachta chun tacú leis an bPlean Uile-Éireann um Pailneoirí.
Thug an Chomhairle faoi 55 gníomhaíocht, lena n-áirítear suirbhéanna a dhéanamh ar thalamh faoi úinéireacht na Comhairle,
plandú atá oiriúnach do phailneoirí, agus feasacht a chothú. Rinne
an Oifig Oifigeach Oidhreachta an tionscnamh a chomhordú agus
cómhaoiníodh é faoi chlár deontais Phlean Gníomhaíochta na
Bithéagsúlachta Náisiúnta.

Cuimhneacháin: D’eagraigh an Oifig Oidhreachta cuimhneachán
foirmiúil chun comóradh a dhéanamh ar an gcéad chruinniú de
chuid Dháil Éireann ar an 21 Eanáir 1919 agus ar chead vótála na
mban san olltoghchán i mí na Nollag 1918. D’ardaigh Cumann na
mBratach den 3ú Cathlán Coisithe (Dún Shráid Shéamais) brat na
hÉireann. Bhí comhairleoirí agus foireann Chomhairle Chill Chainnigh i láthair , mar aon le hionadaithe de Choiste Beartas Straitéisigh
5 agus Comhairle na nÓg.

Ainmneacha Páirce: Rinne oibrithe deonaigh 1,889 ainm páirce ó
85 baile fearann a thaifeadadh do Thionscadal Ainmneacha Páirce
Chill Chainnigh. Arna chómhaoiniú ag an gComhairle Oidhreachta
faoi Chlár na bPleananna Oidhreachta Contae.
Bleachtaire Fiadhúlra Chill Chainnigh: D’fhreastail 49 múinteoir
bunscoile agus cleachtóirí luath scoile ar oiliúint le haghaidh an chláir
‘Bleachtaire Fiadhúlra Chill Chainnigh’. Is acmhainn oideachais é a
chuirtear ar bun chun tacú le leanaí bithéagsúlacht Chill Chainnigh a
iniúchadh agus a thaifeadadh. Ba í an Oifig Oidhreachta a d’fhor-

Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Laoise:
Oifigeach Oidhreachta: Catherine Casey
Athnuachan Phort Laoise Stairiúil: Leanadh ar aghaidh in 2019
le fabraic uirbeach Phort Laoise a chaomhnú, i ndiaidh tús a chur
le tionscadal Thionscnamh na mBailte Stairiúla le tacaíocht ón
gComhairle Oidhreachta. Fuair an tionscadal seo maoiniú ón gCiste
um Athnuachan agus Forbairt Uirbeach le linn 2019 chun réimse poiblí
agus saoirseacht an Dúin ón 16 Aois i lár an bhaile a athnuachan
agus tá an obair a chun croí stairiúil an bhaile a chaomhnú agus a
léirmhíniú ar siúl i gcónaí.
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I measc na dtionscadal a rinneadh i gCo. Laoise in 2019 le tacaíocht
Comhairle Oidhreachta, tá:
Feasacht ar Oidhreacht: Bhí Seachtain na hOidhreachta ar siúl idir
an 17-25 Lúnasa 2019 agus reáchtáladh breis agus 60 imeacht ar
fud an chontae, ó shiúlóid tríd thírdhreach réamhstairiúil an Fhraoigh go siúlóidí ialtóg agus cainteanna staire. Le haghaidh Sheachtain na hEolaíochta i mí na Samhna, mar aon leis na himeachtaí a
reáchtáladh i Leabharlanna agus Scoileanna, reáchtáladh Lá Lochlannach i bPort Laoise le haghaidh scoileanna agus teaghlach mar
chuid de thionscadal for-rochtana le hArd-Mhúsaem na hÉireann
agus Eolaíocht Lár Tíre, agus thug foireann an Ard-Mhúsaeim cur i
láthair tráthnóna maidir le coirp phortaigh.
Pobail a Nascadh: Tugann an tionscadal seo pobail agus a
n-oidhreacht áitiúil le chéile agus in 2019, díríodh ar Thigh Mochua.
Bhí Scoil Seandálaíochta na hÉireann i láthair ag Féile Oidhreachta Thigh Mochua i mí an Mheithimh nuair a cuireadh dhá lá de
cheardlanna seandálaíochta ar siúl le haghaidh daoine óga. Rinneadh ‘Treoirleabhar Oidhreachta Thigh Mochua’ de chuid Sheandálaíocht Éireann a athphriontáil don imeacht seo. Tá taighde
seandálaíochta agus bainistíocht talún fós ar siúl. Rinne tírdhreachóir
bainistíocht shuntasach ar an bhfásra ar an suíomh agus cuireadh
suirbhé topagrafach i gcrích. Rinne an Seandálaí Dave Pollock agus
Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta maoirsiú ar an tionscadal.

Foilseacháin Oidhreachta: Foilsíodh agus seoladh an treoirleabhar
Saving Swifts i mí an Mheithimh, i gcomhar le BirdWatch Ireland.
Foilsíodh A Heritage Guide to the Heath leis an irisleabhar Archaeology Ireland agus seoladh é le linn Sheachtain na hOidhreachta, agus seoladh The Buildings of Ireland: Central Leinster i mí
Dheireadh Fómhair 2019. Cuireadh maoiniú ar fáil tríd an gComhairle Oidhreachta chun taighde a dhéanamh le haghaidh an leabhair
seo le blianta anuas.
Eaglaisí Meánaoiseacha a Chaomhnú: Tugadh faoi roinnt tionscadal caomhnaithe ag suíomhanna stairiúla i gCo. Laoise le linn
2019. Ina measc siúd, rinneadh an tsaoirseacht ar 3 shuíomh ar a bhfuil eaglaisí meánaoiseacha a chaomhnú: Eaglais Mheánaoiseach
Chill Abáin, gar do Bhaile Uí Laigheanáin i Laois Theas; Eaglais Chill
tSíle, gar do Dhún Másc; agus Eaglais Chill na mBanbhán lasmuigh
de Chluain na Slí.
Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht: Tugadh faoi
thionscadal chun feasacht a chothú ar phailneoirí agus bithéagsúlacht
laethúil le tacaíocht ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
tríd an bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht. Taifeadadh agus craoladh 9 bhfógra raidió ar Midlands 103 (ag cumhdach Co. Laoise, Co. Uíbh Fhailí agus Co. na hIarmhí) le heolas
maidir le gníomhaíochtaí éagsúla is féidir a dhéanamh chun pailneoirí a chosaint. Coimisiúnaíodh leabhrán maidir le bithéagsúlacht
sa ghairdín agus foilseofar é in 2020.

Photo Credit: Michael Scully

Photo Credit: Vicky Comerford
Ag an mbarr ar chlé: Ionadaithe de chuid na Comhairle Oidhreachta, Chomhairle Contae Laoise agus na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag
oscailt fhoirmiúil thionscadail chaomhnaithe Dhún Cosantóra/Plás Mhic Mhuiris, 28 Meitheamh 2019. (Le caoinchead ó Catherine Casey)
Ag an mbarr ar chlé: Lógó nua na mbeach arna ghlacadh ag Comhairle Contae Chill Chainnigh chun tiomantas na Comhairle a léiriú maidir le tacú le
pailneoirí agus an Plean Uile-Éireann um Pailneoirí. Bun: Déanann Comhairle Contae Chill Chainnigh comóradh 100 bliain ar bhunú Dháil Éireann agus cead
vótála na mban. (Le caoinchead ó Dearbhala Ledwidge)
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Bogach i Liatrom (Le caoinchead ó Sarah Malone)

Oifigeach Oidhreachta Chomhairle Contae Liatroma:
Oifigeach Oidhreachta: Sarah Malone

an suíomh gréasáin agus caint phoiblí maidir le Lá Idirnáisiúnta na
mBogach i mí Feabhra.

I measc bhuaicphointí oidhreachta Liatroma in 2019, bhí bunú
Oidhreacht Liatroma. Reáchtáladh an chéad chruinniú den Fhóram
Oidhreachta i mí Feabhra 2019 chun tús a chur le próiseas an
Phlean Oidhreachta. Tháinig an Fóram le chéile roinnt mhaith uair le
linn 2019 agus reáchtáladh 3 Ghrúpa Fócais de chuid an Fhóraim
freisin. Chumhdaigh na grúpaí fócais an oidhreacht thógtha,
nádúrtha nó chultúir agus tugadh cuireadh do shaineolaithe agus
páirtithe leasmhara a bheith páirteach sna grúpaí oibre seo. Chomh
maith leis an bplean oidhreachta a fhorbairt i gcomhpháirtíocht leis
an bhfóram oidhreachta, sheolamar comhairliúchán poiblí réamhphleanála 6 seachtaine leis an teideal ‘What’s Your Leitrim Heritage’. Bhí suirbhé ar líne, seisiúin faisnéise agus feachtas raidió ina
chuid de sin. Fuarthas 124 aighneacht ar an iomlán ó bhaill an phobail agus chuir na haighneachtaí sin bonn eolais le dréachtphlean
oidhreachta Liatroma.

Suirbhé ar Struchtúir Ceann Tuí: Ba é aidhm an tsuirbhé seo ar
fhoirgnimh dhúchasacha ceann tuí i Liatroim ná struchtúir a shainaithint lena n-ionchuimsiú ar an Taifead ar Dhéanmhais Chosanta
agus chun feasacht agus meas a chothú ar struchtúir ceann tuí sa
chontae. Fuair an suirbhé go raibh 23 suíomh ann ar a bhfuil 28
struchtúr ceann tuí, an chuid is mó díobh a cuireadh giolcacha uisce
a iompórtáladh orthu le déanaí. Níl tuí stairiúil ach ar 5 cinn de na
díonta sin agus níl sraitheanna níos sine ná 50 bliain ach ag dhá
nó trí cinn díobh.

Suirbhé ar na Bogaigh: Maoinithe ag an gComhairle Oidhreachta, ba é cuspóir an tsuirbhé seo fairsinge, scaipeadh agus cineálacha an bhogaigh i gCo. Liatroma a chinntiú, ionas gur féidir faisnéis
bhithéagsúlachta a úsáid sa chinnteoireacht agus chun feasacht
an phobail ar na bogaigh a mhéadú. Áirítear i measc na n-aschur
sraith bhunachair/GIS chun bonn eolais a chur le rialú forbartha,
tuarascáil ar acmhainní bogach sa chontae, foilseachán le cur ar

Tionscadal an Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta um
Bithéagsúlacht:
Gníomhaíochtaí éagsúla sa Chár Rannpháirtíochta Pobail maidir
leis an bPáirc Fóntas ar Imeall an Uisce. Áirítear leo sin imeachtaí
bithéagsúlachta bunaithe ar an bPáirc ar Imeall an Uisce, amhail an
t-imeacht do theaghlaigh ‘Bleachtairí an Dúlra’; Ceardlann maidir le bláthanna fiáine, crainn agus gnáthóga cois abhainn i gCora Droma Rúisc; caint oíche ‘Bat Talk and Walk’; agus caint dar
teideal ‘Water in our Communities’. In 2019, reáchtáladh ceardlanna le haghaidh 100 dalta Rang 5 & 6 i Scoil Mhuire, chomh
maith le ceardlanna poiblí maidir le Garraíodóireacht ar son na
Bithéagsúlachta do mhuintir áitiúla Chluainín, Bhéal an Átha Móir
agus Chora Droma Rúisc.
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An Tionscadal ‘Shoptalk’: Tá sé mar aidhm ag an tionscadal
aghaidheanna siopa traidisiúnta Liatroma a cheiliúradh trí iad a thaifeadadh agus trí fhéachaint ar na daoine, scéalta agus imeachtaí
a bhaineann leis na spásanna sóisialta tábhachta seo. Is féidir
féachaint ar an bhfoilseachán ina dtugtar cuntas ar 24 aghaidh
siopa traidisiúnta ar fud Liatroma ar shuíomh gréasáin Chomhairle Contae Liatroma. Osclaíodh an siopa sealadach SHOPTALK
le linn Sheachtain na hOidhreachta, 2019 chun feidhmiú mar spás
taispeántais, leabharlainne agus gníomhaíochta, agus mar áit chruinnithe chun scéalta a bhailiú agus a chomhroinnt agus cainteanna
a chur ar siúl maidir le luach shiopaí Liatroma agus a n-aghaidheanna. Spreagadh daoine le teacht isteach sa siopa agus scéalta agus
smaointe a chomhroinnt, iarracht a dhéanamh ar litritheoireacht
chomharthaí nó dearadh tíleanna, nó chun eolas a fháil ag leabharlann choimeádta speisialta.
Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Luimnigh
Oifigeach Oidhreachta: Tom O'Neill
Bhí 2019 an-ghnóthach i Luimneach ó thaobh na hOidhreachta de.
Ba iad na himeachtaí ba mhó a reáchtáladh ná an Taispeántas agus
an Chomhdháil ‘Amazing Lace’, arna maoiniú ag an gComhairle
Oidhreachta. Ba thionscadal speisialta é Amazing Lace a rinneadh
chun 190 bliain de Lása Luimnigh a chomóradh.
Bhain trí aidhm leis an tionscadal: feasacht a chothú ar Lása Luimnigh;
tacaíocht a thabhairt don ghrúpa Cairde an Lása a bunaíodh in
2018; cur chun cinn a dhéanamh ar fhor-rochtain sa bhaile agus i
gcéin; agus lása Luimnigh a chaomhnú mar cheard uathúil de chuid
na hÉireann.

Cuireadh leis an tionscadal nuair a rinne an Dr Matthew Potter,
coimeádaí, Músaem Luimnigh agus an Dr Susan Frawley ó Chairde
an Lása agus Déantóirí Lása Penneywell, iarratas agus cuireadh
Lása Luimnigh le Fardal Náisiúnta na hOidhreachta Cultúrtha
Inláimhsithe.
I mí Márta 2019, dheonaigh Veronica Rowe an Bailiúchán
Lása Florence Vere O’Brien do Mhúsaem Luimnigh ar iasacht
fhadtéarmach. Is ceann de na bailiúcháin príobháideach is mó agus
is stairiúla atá faoi úinéireacht phríobháideach é. Ba í seanmháthair,
Florence Vere O’Brien, a chuir tús le hathnuachan Lása Luimnigh idir
1883 agus 1914. Tugadh go hoifigiúil é do Mhúsaem Luimnigh ag
fáiltiú i Músaem Hunt i mí an Mheithimh. Ó shin i leith, tá buaicphointí
an bhailiúcháin ar taispeáint i Músaem Hunt.
Idir an 13 Lúnasa agus an 25 Lúnasa, reáchtáladh an taispeántas
Amazing Lace ina léirítear lása stairiúil agus lása comhaimseartha,
mar aon le samplaí eile de lása na hÉireann, in Ard-Eaglais Mhuire
mar chuid de Sheachtain na hOidhreachta, 2019. Bhí baill éadaigh
lása, dearaidh agus líníochtaí ó bhailiúchán buan an Mhúsaeim ina
gcuid den taispeántas.
Reáchtáladh an Chomhdháil Amazing Lace san Óstán Absolute i
mí Dheireadh Fómhair 2019. Bhí roinnt cuir i láthair ó aoichainteoirí;
díospóireachtaí ar shaincheisteanna tráthúla maidir le lása; agus
preabthaispeántas lása ó Mhúsaem Luimnigh agus a lucht freastail
ina gcuid den Chomhdháil. D’éirigh thar barr léi agus bhí ionadaithe
ó thraidisiúin éagsúla lása na hÉireann i láthair ann, Carraig
Mhachaire Rois, Ard Mhacha Theas agus Neidín san áireamh.

an mbarr ar chlé: Lucht freastail na Comhdhála Amazing Lace Conference i Luimneach i mí Dheireadh Fómhair 2019. Ag an mbarr ar dheis: Taispeántas ón
Taispeántas Amazing Lace in Ard-Eaglais Mhuire, Luimneach i mí Dheireadh Fómhair mar chuid de Sheachtain na hOidhreachta, 2019.
(Le caoinchead ó Tom O'Neill). Bun an leathanaigh ar chlé: Teach ceann tuí sa Chruadromainn Bheag. (Le caoinchead ó Sarah Malone)
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Ar chlé: Oifigeach Oidhreachta Lú, Brendan McSherry ar an turas bus Ailtireachta timpeall ar Dhún Dealgan le linn Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta.
Ar dheis: Rannpháirtithe ag na Ceardlanna ‘Growing Diversity’ i mBaile an Róba agus Conga, Meán Fómhair 2019. (Le caoinchead ó Deirdre Cunningham)

Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Lú:
Oifigeach Oidhreachta: Brendan McSherry
D’oibrigh Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Lú le réimse
leathan rannpháirtithe ar fud na comhairle agus sa phobal i gcoitinne i gCo. Lú in 2019. Áirítear san obair 3 thionscadal arna
maoiniú ag an gComhairle Oidhreachta. D’oibrigh an tOifigeach
Oidhreachta le Seirbhís Cartlanna an Chontae maidir le cartlanna
agus léarscáileanna stairiúla do Dhroichead Átha a chaomhnú; le
Músaem an Chontae ar leabhar atá le foilsiú maidir le turas teaghlaigh ar Chontae Lú; agus le hoifigeach GIS maidir le suirbhé
ar phlaiceanna agus leachta cuimhneacháin sa chontae. Thacaigh
an tOifigeach Oidhreachta le Seirbhís Chartlainne an Chontae le
tionscadail arna mhaoiniú ag Éire Ildánach a dhéanann imscrúdú
ar stair thráchtála Mhuintir Byrnes i gCo . Lú (agus daoine eile).
D’oibrigh an tOifigeach Oidhreachta agus an Rannóg Pleanála
go dlúth i rith na bliana maidir le cúrsaí bithéagsúlachta agus seandálaíochta agus chuir sé comhairle ar chomhghleacaithe maidir
le cúrsaí a bhaineann le Bonneagar agus Oibríochtaí. Is comhalta freisin é den Ghrúpa Oibre um Athrú Aeráide agus Coiste na
Logainmneacha.
Reáchtáladh imeachtaí poiblí i gCeann Chlochair do Sheachtain
na Bithéagsúlachta agus úsáideadh an turas bus Ailtireachta arís
le linn Sheachtain na hOidhreachta. Chabhraigh an tOifigeach
Oidhreachta chun Geata Laurence i nDroichead Átha a oscailt
le haghaidh Fhéile Ealaíon Dhroichead Átha agus le haghaidh
Fhleadh Cheoil na hÉireann. Tá tionscadal caomhnaithe féaraigh
ar siúl i gcónaí ar Cheann Chlochair.
Tugadh tacaíocht do ról ríthábhachtach deonaigh ó thaobh na
bithéagsúlachta a thaifeadadh agus a chosaint. Fuarthas Plean
Gníomhaíochta Bithéagsúlachta le haghaidh an phlean caomhnaithe den scoth a bhaineann le Geabhróga Beaga atá
ag neadú i mBaile Trá, arna reáchtáil ag Iontaobhas Dúlra Lú.
Cuireadh breis agus 3,000 taifead bithéagsúlachta ó Chontae Lú i
dtaisce leis an Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta in 2019,
ag cumhdach 677 speiceas agus ag cur Contae Lú sa 13ú háit sna
rangúcháin náisiúnta.

Rinneadh an-chuid oibre chun comhthionscadal arna mhaoiniú
faoin gclár LEADER a chur ar bun, chun imscrúdú a dhéanamh ar
shuíomhanna turasóireachta oidhreachtbhunaithe i gCo. Lú, Co.
an Chabháin agus Co. Mhuineacháin. D’oibrigh an tOifigeach
Oidhreachta le comhghleacaithe i gCo. Lú agus i gcontae eile i
réigiún na teorann ar an gClár Comhoibritheach um Sheiceáil
Sláinte Láir Bailte, faoi stiúir oifigeach pleanála na Comhairle
Oidhreachta. Rinneadh Plean Oidhreachta nua a dhréachtú agus
stiúrfaidh an Oifig Oidhreachta é chun a ghlacadh in 2020.
Oifigeach Oidhreachta Chomhairle Contae Mhaigh Eo:
Oifigeach Oidhreachta: Deirdre Cunningham
Taispeántas Geolaíocha Mhaigh Eo: Léirítear oidhreacht gheolaíocha shaibhir Mhaigh Eo i dtaispeántas geolaíochta arna fhorbairt in 2019. Bunaithe ar iniúchadh ar shuíomhanna oidhreachta
geolaíocha Mhaigh Eo agus ar an bhfoilsiú Reading the Rocks –
Exploring Mayo’s Geological Heritage, léiríonn agus cuireann an
taispeántas béim ar rogha de na príomhshuíomhanna oidhreachta
geolaíocha i gCo. Mhaigh Eo. Beidh an taispeántas le feiceáil i
roinnt áiteanna éagsúla ar fud Mhaigh Eo le linn 2020.
Growing for Biodiversity: Cuireadh sraith de cheithre cheardlann ar siúl le maoiniú faoin bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um
Bithéagsúlacht, lena n-áirítear (i) Síolrú Samhraidh: Gearrthóga Bogadhmaid agus Adhmaid Úir; (ii) Bailiú agus Sábháil Síolta Bláthanna Fiáine; (iii) Plandú Oiriúnach do Phailneoirí i Spásanna Dúshlánacha; agus (iv) Fálta Sceach agus Síolrú Geimhridh. D’fhreastail
ionadaithe ó 10 bpobal agus daoine aonair ar na ceardlanna. Ba
é aidhm na gceardlann ná an t-eolas agus na scileanna praiticiúla riachtanacha a thabhairt do na rannpháirtithe chun plandú oiriúnach do bhithéagsúlacht agus do phailneoirí a fhorbairt i mbailte
agus faoin tuath ar fud an chontae. Bhí sé mar aidhm freisin ar an tsraith de cheardlanna plé agus comhroinnt taithí agus dea-chleachtas a chothú i measc grúpaí pobail ar fud Mhaigh Eo, agus obair
na ngrúpaí seo a nascadh leis an bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta
um Bithéagsúlacht agus an Plean Uile-Éireann um Pailneoirí. Cuirtear meantóireacht agus tacaíocht leanúnach ar fáil chun cabhrú le
pobail gníomhaíochtaí agus tionscadail a chur chun feidhme laistigh dá gceantair áitiúla.
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Barr: Oifigí Oidhreachta i Loch Cearra, Co. Mhaigh Eo, Meitheamh 2019. (Le caoinchead ó Deirdre Cunningham). Bun an leathanaigh ar chlé: Ag seoladh na
Tuarascála ar Shuirbhé Tomhaltóirí Bhéal an Átha (C-D) Peter Hynes, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Virginia Teehan, Príomhfheidhmeannach na
Comhairle Oidhreachta, an tAire Michael Ring TD, Deirdre Cunningham, Oifigeach Oidhreachta Mhaigh Eo, Alison Harvey, an Chomhairle Oidhreachta.
Bun an leathanaigh ar dheis: Rannpháirtithe ag na Ceardlanna ‘Growing for Diversity’ i mBaile an Róba agus Conga, Meán Fómhair 2019.
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suirbhé a dhéanamh ar thomhaltóirí Bhéal an Átha mar chuid de
Chlár Comhoibritheach um Sheiceáil Sláinte Láir Bailte. Rinneadh
eagarthóireacht ar an suirbhé agus ullmhaíodh é don Oifig
Oidhreachta lena fhoilsiú. Sheol an tAire Michael Ring an tuarascáil
i mí na Nollag 2019.
Tá na tionscadail seo a leanas i measc na dtionscadal eile a
rinneadh in 2019: Féile Ballaí Cloiche na Mala Raithní, a reáchtáladh
8-10 Bealtaine; leathnaíodh Tionscadal Boscaí Neadaithe
Ghabhlán Gaoithe Mhaigh Eo; cur chun cinn leanúnach an Phlean
Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht; rinneadh comhurrú
ar Ghradam Bliantúil Údarás Áitiúil na mBailte Slachtmhaire um
Pailneoirí agus bronnadh gradam réigiúnach ar Bhaile Slachtmhar
Bhéal an Mhuirthead; rinne an Oifig Oidhreachta comhordú
ar ábhar le haghaidh Chraoladh Lasmuigh Chlár Raidió RTÉ 1
Morning Ireland ar an 3 Iúil ar a léirítear réimse de thionscadail
bhithéagsúlachta i Maigh Eo; nochtadh an píosa ealaíne Crann
na mBarróg arna chruthú ag daltaí Scoil Náisiúnta Bhaile an
Róba faoin Scéim Oidhreachta sna Scoileanna, le cabhair ó
dhaltaí Idirbhliana Bhaile an Róba, mar chuid d’Fhéile Iarainn
agus Ceirde Oidhreachta Bhaile an Róba 2018; d’éascaigh an
Oifig Oidhreachta comhairliúchán poiblí maidir le Oidhreacht
Éireann 2030, an Plean Oidhreachta Náisiúnta nua. Reáchtáladh
seisiúin eolais buail isteach i ngach ceann de na ceithre Cheantar
Bhardasach i gCo. Mhaigh Eo; tháinig Oifigí Oidhreachta Contae
ar chuairt chuig Co. Mhaigh Eo i mí an Mheithimh chun páirt a
ghlacadh sa Chlár Oiliúna agus Forbartha Oidhreachta a bhí an
bhithéagsúlacht agus an oidhreacht nádúrtha mar théama leis.
Oifigeach Oidhreachta Chomhairle Contae na Mí:
Oifigeach Oidhreachta: Loreto Guinan
Staidéar Baile Chill Ala: Tugadh faoi anailís chuimsitheach ar
an mbaile stairiúil Cill Ala agus a suíomh. Rinneadh iniúchadh ar
fhorbairt agus teach chun cinn stairiúil an bhaile agus tugadh faoi
staidéar ar a oidhreacht thógtha. Rinne an staidéar iniúchadh ar an
mbealach atá an baile tar éis fás agus forbairt a dhéanamh óna
bhunú mar lonnaíocht mhainistreach sa 5ú aois. Chomh maith leis
na foirgnimh agus an struchtúr sráide laistigh den bhaile, áirítear sa
staidéar bonneagar an bhaile, a shuíomh cois cósta, na ballaí cé,
a réimse poiblí, spás oscailte, troscán agus comharthaíocht sráide
agus na radhairc iontacha atá le feiceáil laistigh den bhaile. Sa
staidéar, déantar carachtar uathúil Chill Ala a shainaithint agus
leagtar amach moltaí maidir leis na bealaí is féidir an carachtar sin
a fheabhsú.
D’éirigh go hiontach le Seachtain na hOidhreachta 2019 nuair
a reáchtáladh breis agus 100 imeacht i gCo. Mhaigh Eo, lena
n-áirítear siúlóidí, cainteanna agus taispeántais oidhreachta,
roinnt díobh arna n-eagrú ag pobail agus iad ag iarraidh léiriú
a dhéanamh ar an oidhreacht thógtha, nádúrtha agus chultúrtha
shaibhir agus éagsúil atá le fáil ina gceantair áitiúla. Chuir Scéim
Deontais Imeachtaí Sheachtain na hOidhreachta tacaíoocht ar fáil
do 35 pobal chun imeachtaí a eagrú agus a óstáil.
Bláthanna Fiáine Mhaigh Eo: Roghnaíodh bláthanna fiáine
Mhaigh Eo mar théama le haghaidh Fhéilire Oidhreachta Mhaigh
Eo 2019. Léirítear íomhánna éagsúla ar an bhféilire de chuid de
na bláthanna fiáine atá le fáil sa chontae, mar aon le heolas ar a
bhfeidhmeanna éiceolaíochta oidhreachta agus traidisiúnta.
Suirbhé ar Thomhaltóirí Bhéal an Átha: Choimisiúnaigh an
Chomhairle Oidhreachta RED C Research and Marketing chun

Bhí 2019 an-ghnóthach in Oifigeach Oidhreachta Chontae na Mí.
Tugadh tacaíocht do 23 tionscadal oidhreachta áitiúla faoin Scéim
Deontais Oidhreachta Pobail. Ghlac 54 rannpháirtí páirt i dTochailt
Seandálaíochta Pobail le Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann ag
an Mainistir Dhoiminiceach i mBaile Átha Troim. Mhair an tochailt
coicís ar fad. Ba é aidhm na tochailte ná cabhrú chun gairdíní na
mainistreach a mharcáil. Cuireadh clár de 35 imeacht feasachta
agus oideachais pobail ar fáil, agus d’fhreastail 240 duine ar Lá
Meánaoiseach do Theaghlaigh i mí Lúnasa, ceann amháin de
na 80 imeacht arna reáchtáil i gCo. na Mí le linn Sheachtain na
hOidhreachta.
D’éascaigh maoiniú faoin bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta
um Bithéagsúlacht le Ceardlann um Pailneoirí agus Saoránaigh
Eolaíochta a reáchtáil i dTeach Buvinda i mí na Samhna agus
reáchtáladh Ceardlann BirdWatch Ireland d’fhoireann Údaráis
Áitiúil sa mhí chéanna. Cuireadh Pleananna Gníomhaíochta um
Chaomhnú Pobail chun feidhme i Ráth Tó, Baile Shláine, Ceanannas
agus Baile Iúiliáin trí na tionscadail seo a leanas: (i) Tionscadal
Caomhnaithe an Ghabhláin Gaoithe leis na Bailte Slachtmhara,
(ii) Plean Bithéagsúlachta Pobail Chnoc an Línsigh, (iii) Ceardlann
Saor ó Mhóin Cheanannais, (iv) Foilseacháin maidir le plandú um
pailneoirí agus bithéagsúlacht. Eagraíodh oiliúint bhithéagsúlachta
do Bhaile Slachtmhara Ráth Tó agus Bhaile Átha Troim.
Go luath in 2019, d’éascaigh Oifig Oidhreachta na Mí sé
imeacht comhairliúcháin phoiblí maidir leis an bplean oidhreachta
náisiúnta nua: Oidhreacht Éireann 2030. I measc na mbuaicphointí
oidhreachta eile, reáchtáladh seimineár do ghrúpaí pobail i dTeach
Buvinda i mí Aibreáin maidir le Cúram agus Caomhnú Reiligí
Stairiúla.

720

71

An Chomhairle Oidhreachta|Tuarascáil Bhliantúil 2019

Barr: Tochailt Seandálaíochta Pobail Fhearann na mBráithre Dubha i mBaile Átha Troim, mí Lúnasa 2019.
Bun an leathanaigh ar chlé: Seoladh na Tuarascála ar an gCeardlann Kells Solving Our Own Problems a cuireadh i gcrích mar chuid de thionscadal píolótach
náisiúnta arna mhaoiniú ag an gComhairle Oidhreachta, Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann agus Comhairle Contae na Mí ag obair i gcomhar leis an bpobal
áitiúil. C-D: Loreto Guinan, Oifigeach Oidhreachta, Comhairle Contae na Mí, Ivor McElveen (an Chomhairle Oidhreachta), Clr Sean Drew (Cathaoirleach,
Ceantar Bardasach Cheanannais), Ken Murray (Kells Local Heroes) agus Kevin Stewart, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Conte na Mí (Sonraí an ghrianghrafadóra:
Carol Lee). Bun an leathanaigh ar dheis: Grúpa Bhaile Slachtmhara Bhaile Shláine ag Caisleán Bhaile Shláine ag placadh páirte sa Suirbhé ar an nGealbhán
Gaoithe 2019. (Le caoinchead ó Loreto Guinan)

Is tionscadal comhoibritheach ilghnéitheach é Tionscadal
Comhfhorbartha Áite Cheanannais idir Comhairle Contae na Mí
agus páirtithe leasmhara an tionscadail (ealaíontóirí, féilte, oibrithe
deonaithe pobail, úinéirí réadmhaoine agus gnóthais áitiúla) a
dhíríonn ar cheithre phríomhfhoirgneamh oidhreachta a athnuachan
agus a n-athúsáid oiriúnaithe a chur ina cuid de shaol sóisialta,
cultúrtha agus geilleagrach Cheanannais. In 2019, cuireadh seoladh
na tuarascála Solving Our Own Problems Kells Participative Town
Centre Health Check Report i gcrích mar chuid de thionscadal
píolótach náisiúnta arna mhaoiniú ag an gComhairle Oidhreachta,
Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann agus Comhairle Contae na Mí ag
obair i gcomhar leis an bpobal áitiúil.
Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Mhuineacháin:
Oifigeach Oidhreachta: Shirley Clerkin
Monaghan’s Wonderful Wetlands: D’fhoilsigh an Oifig
Oidhreachta an leabhar seo in 2019, mar imleabhar a haon den
tsraith nua Oidhreacht Mhuineacháin. Scríofa ag an Dr Peter
Foss agus Shirley Clerkin, déanann sé oidhreacht nádúrtha agus
chultúrtha ár mbogach a cheiliúradh. Tá sé maisithe go hálainn le

grianghraif, agus le healaíon le Neal Greig agus Barry Quinn agus
tá filíocht ann le Peter Fallon. Cuireann an foilseachán le hobair an
tsuirbhé a bhí ar siúl ó 2006 ar aghaidh arna maoiniú ag Comhairle
Contae Mhuineacháin agus an Chomhairle Oidhreachta chun
bithéagsúlacht shaibhir bhogaigh Mhuineacháin a shainaithint agus
a iniúchadh. Foilsíodh é mar aon le léarscáil scéil na mbogach ar
líne.
Díog na Muice Duibhe: Rinneadh measúnú agus catalógú
ar an gcartlann taighde ó 1982 i leith, agus rinneadh na
caibidlí lámhscríbhinne a dhréachtú agus a chur faoi bhráid an
phiarléirmheastóra. Is é seo toradh an taighde a rinneadh le cabhair
ón gComhairle Oidhreachta ó 2015, faoi stiúir Chomhairle Contae
Mhuineacháin agus foireann seandálaíochta Kilkenny Archaology
agus Aidan Walsh. Cuirfidh an foilsitheoir Wordwell i gcló é in 2020
mar mhonagraf seandálaíochta. Léiríonn na léaráidí atógála den
séadchomhartha arna ndéanamh ag Philip Armstrong an tírdhreach
agus na díoga agus bruacha á dtógáil na mílte bliain ó shin. Fuarthas
rud iontach amach i suirbhé seandálaíochta gheofisicigh a rinneadh
mar chuid de thionscadal 2020 agus meastar gur shráidbhaile ón
gCré-umhaois atá i gceist, gar do Dhíog na Muice Duibhe.

An Chomhairle Oidhreachta|Tuarascáil Bhliantúil 2019

Bhí an seandálaí Aidan Walsh i gceannas ar shiúlóid threoraithe
dar teideal 'Digging up the Past – the 1982 Excavation’ feadh Dhíog
na Muice Duibhe Dé Sathairn an 17 Lúnasa, le linn Sheachtain na
hOidhreachta agus thug sé eolas ar chúlra agus comhthéacs na
tochailte in 1982, agus na torthaí is déanaí ó 2015 i leith.
Bhí seó Siobhán McDonald The Hidden Monuments maidir le Díog
na Muice Duibhe ar siúl i dTeach an Mhargaidh le linn mhíonna
an tsamhraidh, Seachtain na hOidhreachta ina measc. Áirítear sa
súiteán meán measctha seo tagairt don phailis dóite, luaithreach
fioghuail, athrú aeráide agus an Iarannaois, séadchomharthaí
faoi cheilt faoin talamh a d’fhéadfadh a bheith mar mhaisíochtaí
folaigh, agus taifead fuaime agus píosa ceoil arna chumadh ag
an gcumadóir David Stalling faoin gcuid den díog atá lonnaithe in
Achadh Riabhach Thiar. Fuair an seó ardmholadh ó na léirmheastóirí.
Mhaoinigh Éire Ildánach an seó chun an tionscadal taighde arna
mhaoiniú ag an gComhairle Oidhreachta a chomhlánú.
Turasóireacht Chultúrtha Inbhuanaithe: Bhí Oifigeach Oidhreachta
Mhuineacháin ina chathaoirleach ar ghrúpa Mhodh Oscailte
Chomhordaithe an Aontais Eorpaigh maidir leis an Turasóireacht
Chultúrtha Inbhuanaithe, áit ar chuir speisialtóir amháin ó gach
ballstáit le tuarascáil agus moltaí maidir le topaic atá ag teacht chun
cinn. De réir na tuarascála, is éard atá sa turasóireacht chultúrtha
inbhuanaithe ná bainistíocht chomhtháite na hoidhreachta cultúrtha
agus gníomhaíochtaí turasóireachta i gcomhar leis an bpobal
áitiúil, ag cruthú leasa sóisialta, comhshaoil agus eacnamaíochta
do pháirtithe leasmhara uile chun caomhnú na hoidhreachta
cultúrtha inláimhsithe agus doláimhsithe agus forbairt turasóireachta
inbhuanaithe a bhaint amach. Chuir Oifigeach Oidhreachta
Mhuineacháin an tuarascáil faoi bhráid Choiste Gnóthaí Cultúrtha
Chomhairle an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil i mí na Nollag 2020.
Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Uíbh Fhailí:
Oifigeach Oidhreachta: Amanda Pedlow
Oibríonn an Oifig Oidhreachta le Fóram Oidhreachta Uíbh Fhailí
chun Plean Oidhreachta Uíbh Fhailí 2017-22 a chur i ngníomh. Tagann an fóram le chéile ceithre huaire sa bhliain agus cuimsítear
ann daoine ó ghníomhaireachtaí stáit, foireann na comhairle agus
eagraíochtaí neamhrialtasacha (ENRanna). Baineann an-luach le
hacmhainní daonna an fhóraim agus comhairle á tabhairt agus
tionscadail agus imeachtaí feasachta á reáchtáil acu. Cuireann an
Chomhairle Oidhreachta maoiniú ar fáil chun an Oifig Oidhreachta
a rith (25%) agus tugann sí airgead freisin chun Plean Oidhreachta
Uíbh Fhailí a chur i ngníomh. Fostaítear oifigeach amháin lánaimseartha san oifig oidhreachta.
Tionscadail arna maoiniú ag an gComhairle Oidhreachta: Fuarthas maoiniú €23,000 ón gComhairle Oidhreachta in 2019 chun
dhá thionscadal i bPlean Oidhreachta Uíbh Fhailí a chur i ngníomh: an clár cartlainne i gcomhar le Seirbhís Leabharlainne Uíbh
Fhailí agus Cumann Staire Uíbh Fhailí; agus speiceas de bhalsam
Himiléach ionrach a bhaint de ó dhobharcheantar na Camchuairte
agus na Brosnaí Bige.
Cartlann: Tá Foirgneamh Chartlann an Chontae, arna fhorbairt ag
Cumann Staire Uíbh Fhailí agus arna thacú ag Comhairle Contae
Uíbh Fhailí, lonnaithe i bPáirc Ghnó Axis agus tá sé feistithe amach
go hiomlán. Tá na taifid ón dá thaisclann á aistriú ann. Tá an obair

fós ar siúl chun forbairt a dhéanamh ar shuíomh gréasáin chartlann
an chontae www.offalyarchives.com ar a bhfuil teacht ar chatalóga
agus ábhar digitithe áirithe.
Fuarthas maoiniú €16,000 ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta faoin bPlean Bithéagsúlachta Náisiúnta agus úsáideadh é chun an Plean Uile-Éireann a chur i ngníomh; chun tacú leis
tionscadal na mBailte Slachtmhara ó thaobh tionscadail oidhreachta nádúrtha; chun boscaí neadaireachta a chur ar fáil do na
gabhláin gaoithe; agus chun balsam Himiléach ionrach a bhaint de.
Glúineach Bhiorach: Tá obair ar siúl i gcónaí chun an lámh in
uachtar a fháil ar an bplanda scriosach seo agus é a chur faoi
smacht. Mar chuid den obair, déantar cóireáil bhliantúil air agus
coinnítear taifead de trí chlár mapála a dhéanamh. Déantar teagmháil freisin le húinéirí talún príobháideacha nuair a thugtar an planda faoi deara ar a dtalamh.
Fuarthas maoiniú €10,000 in 2019 le haghaidh Deich mBliana na
gCuimhneachán agus úsáideadh é chun cartlanna ón tréimhse a
ullmhú; chun léacht a reáchtáil maidir leis an tréimhse 1916-1923;
chun aistí a ullmhú faoin tréimhse agus iad a chur in irisleabhar Chumann Staire Uíbh Fhailí; agus chun cros uathúil Lancelot Studholme
atá 6.6m ar airde a chaomhnú.
Eaglaisí agus Reiligí Meánaoiseacha: Tá clár cothabhála curtha
i bhfeidhm le haghaidh eaglaisí meánaoiseacha a rinneadh caomhnú orthu, lena n-áirítear Lainn Eala, Liath Mancháin, Droim
Cuilinn, Cill Bhríde, Clóirtheach, Cruachan agus Ros Chorca Mrua,
chun monatóireacht a dhéanamh orthu agus iad a choinneáil i
ndea-chaoi. Cabhraíonn sí go mór nuair a bhíonn grúpaí deonacha
gníomhach sa cheantar, e.g. i Liath Mancháin, áit a dtagann grúpa
oibre le chéile ar bhonn seachtainiúil.
Réimse Poiblí agus Athnuachan Baile agus Sráidbhaile: Tá an tOifigeach Oidhreachta ina ball de ghrúpa oibre inmheánach Chomhairle Contae Uíbh Fhailí i ndáil le tionscadail Athnuachana Bailte
agus Sráidbhailte agus tá sí páirteach san obair chun tionscadal
Chnoc Chruacháin a chur i ngníomh agus ealaíon poiblí a chur ar
taispeáint i nGéisill.
Feasacht ar Oidhreacht: Déantar clár Chumann Allamuigh
Nádúraithe Uíbh Fhailí a chomhordú tríd an Oifigeach Oidhreachta agus reáchtáladh 16 imeacht le linn na bliana. Cabhraíonn sé
sin chun an fhoireann a bhfuil suim acu i gcúrsaí bithéagsúlachta sa
chontae a chothú.
Comhordaíonn an Oifig Oidhreachta Seachtain na hOidhreachta
agus is grúpaí pobail a dhéanann an chuid is mó de na 40 imeacht
nó níos mó a phleanáil agus a chur ar siúl le linn an imeachta 9 lá
i mí Lúnasa.
Seimineár Oidhreachta Bliantúil Uíbh Fhailí: Tá an seimineár
oidhreachta bliantúil le bheith ar siúl ar an 15/16 Samhain i dTulach
Mhór le turais allamuigh chuig suíomhanna ailtireachta dúchasacha,
an Chartlann Contae nua nó chuig dealbhóireacht Chath Ghéisille.
Tuairiscíonn an seimineár seo don phobal i gcoitinne maidir leis an
dul chun cinn atá déanta ar thionscadail oidhreachta le linn 2019.
Tá sé oscailte do chách agus is imeacht saor in aisce é.

722

73
1

An Chomhairle Oidhreachta|Tuarascáil Bhliantúil 2019

Ag an mbarr ar chlé: An Dr Peter Foss agus Shirley Clerkin (údair) ag seoladh Monaghan's Wonderful Wetlands in Ionad Bhogaigh Bhéal Átha Beithe i mí
Iúil 2019. (Le caoinchead ó Shirley Clerkin) Ag an mbarr ar dheis: (C-D):Neal Greg, ealaíontóir; an Dr Peter Foss agus Shirley Clerkin, údair; Peter Fallon,
file agus an Clr Pat Treanor, Fóram Oidhreachta Chontae Mhuineacháin. Ar chlé ón lár: Baill d’Fhóram Oidhreachta Uíbh Fhailí ag a gcruinniú ráithiúil, Baois
Theach Gloster. Bun an leathanaigh ar chlé: Fortheilgean Vintage Luminaries i Halla Naomh Eoin, Seachtain na Seanré, Lúnasa 2019 (Le caoinchead ó
Amanda Pedlow)

Éire Ildánach: Cuireann Éire Ildánach 2017-22 an chruthaitheacht
ag croí lár beartas poiblí, ag díriú ar thionscadail chomhoibritheacha
a bhaineann leis na healaíona, oidhreacht agus leabharlanna le
scaipeadh láidir pobail. Tá an tOifigeach Oidhreachta páirteach i
ngrúpa oibre OCC Éire Ildánach mar aon leis an Oifig Ealaíon, an
tSeirbhís Leabharlainne, Seirbhísí Corparáideacha, Forbairt Pobail
agus Áitiúil agus oifig an Ailtire. In 2019, fuarthas €111,750 faoin
gclár seo.
I measc na bpríomhthionscadal, cuireadh an grúpa oibre chun cinn
chun Páirc Dealbhóireachta Loch na Buaraí a bhainistiú; tugadh
tacaíocht do thionscadal Beochana Bhiorra, OFFline; forbraíodh
painéal um cheardlanna leabharlainne sna leabharlanna brainse;
caomhnaíodh an bhaois ag Teach Bhéal Átha Chomair; tugadh

leithroinnt i leith Sheirbhís Cartlainne Uíbh Fhailí a fhorbairt; tugadh
tacaíocht do Vintage Luminaries mar chuid de Sheachtain na Seanré; forbraíodh dealbh de Chath Ghéisille agus scéim deontas pobal
cruthaitheach.
Foilseacháin: Seoladh an t-athchló Mary Ward (1857) i mBiorra i mí Lúnasa agus bhí an seoladh san Fhéar Bán mar chuid de
Sheimineár Oidhreachta Bliantúil Uíbh Fhailí ar an 15 Samhain. Seoladh leabhar Ghrúpa Oidhreachta an Phollaigh maidir le Brice an
Phollaigh in 2019. Foilsíodh dhá leabhar taifeadta cuimhneacháin,
ceann amháin díobh le cuimhneacháin Chill Achaidh le Breda
Condron agus an dara ceann maidir le Cill Mhancháin le Michael
Carton, an tSraith ‘The Buildings of Ireland’, imleabhar - Laois/Uíbh
Fhailí/Cill Dara.
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Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Ros Comáin:
Oifigeach Oidhreachta: Nollaig Feeney
Máirseáil na Tána: In 2019, reáchtáladh 16 cheardlann ‘Oidhreacht
sna Scoileanna’ leis an saineolaí Chris Thompson. Bhí scéalaíocht
idirghníomhach faoin Táin ina cuid de na ceardlanna. D’oibrigh
Chris leis na mic léinn, ag baint leasa as teimpléid agus treoracha
chun feistis agus oiriúintí éasca agus saor a chruthú. Chaith na leanaí
na feistis sin nuair a chas siad le Máirseáil na Tána ag Dumha Ráth
Cruachan Dé Luain an 18 Bealtaine 2019. Ghlac breis agus 380
dalta páirt sna ceardlanna. Bhí breis agus 360 dalta ag Dumha
Ráth Cruachan chun a bheith ina gcuid de Gharda Onóra na Banríona Méabh. Léigh seaimpín an ranga dán molta don bhanríon ab
gaiscíoch í chun Máirseáil na Tána a chur chun bealaigh.
Amharcóir Léarscáile Reiligí: www.roscommoncoco.ie/cemeteries Is pointe lárnach é seo chun eolas a fháil maidir leis na reiligí go léir i gCo. Ros Comáin. Airítear ann eolas maidir le suíomh
gach reilige; cé leis é; cibé an bhfuil sé cosanta faoi Achtanna na
Séadchomharthaí Náisiúnta; cibé an áirítear ann Struchtúir Cosanta; cibé an mbaineann Clár Adhlactha leis an reilig agus conas é
a rochtain; cibé an bhfuil faisnéis ar bith le fáil faoin reilig - suirbhé
seandálaíochta, alt stairiúil, tuarascáil chaomhnaithe; cibé an bhfuil
taifeadadh déanta agus cén áit is féidir na hinscríbhinní a rochtain.
Seoladh an t-amharcóir léarscáile reiligí ag Seimineár maidir le
Cúram agus Caomhnú Reiligí Stairiúla i mí Dheireadh Fómhair 2019.
Scaipeadh póstaeir, bileoigíní agus greamáin vinile le cód mearfhreagartha ar an gcléir, chun fógraíocht a dhéanamh ar an amharcóir agus feighlithe reilige.
Seimineár maidir le Cúram agus Caomhnú Reiligí Stairiúla: Thug
an seandálaí John Tierney caint faoi chúram agus caomhnú reiligí stairiúla, fothraigh saoirseachta agus cuimhneacháin stairiúla
íogaire go speisialta. Thug Michael Bell ó Nature Learn caint maidir le conas is fearr aire a thabhairt don dúlra agus don fhiadhúlra
i reilig stairiúil. Thug John Tierney caint eile maidir le conas is fearr
reiligí stairiúla a thaifeadadh, le noda úsáideacha maidir le conas
grianghraif a thógáil de na leaca cuimhneacháin agus na hinscríbhinní a léamh gan damáiste a dhéanamh don obair chloiche,
agus conas an t-eolas ar fad a chur i láthair an phobail. Thug an
scoláire neamhspleách, Mary B. Timoney, caint maidir le leachta
cuimhneacháin i gCo. Ros Comáin a mhaisiú. Thug an staraí áitiúil
Jim Ganly taispeántas maidir leis an amharcóir reilige nua a úsáid.
Ba é an Clr Joe Murphy, Cathaoirleach Fhóram Oidhreachta Ros
Comáin a rinne an seoladh. D’fhreastail breis agus 40 duine ar an
seoladh.
Tionscadal Taifeadta Reiligí Stairiúla: Lorgaíodh iarratais in 2019
le haghaidh an Tionscadail Taifeadta Reiligí Stairiúla. Fuarthas 9
n-iarratas agus roghnaíodh 3 cinn astu sin le haghaidh dhá lá oiliúna le John Tierney ó Eachtra Archaeology. Seo iad na reiligí a
roghnaíodh: Eaglais na hÉireann, Áth Liag; Sean-Eas Uí Fhloinn i
Mainistir na Búille & Reilig Óráin. Is féidir iad a aimsiú anois ar
www.historicgraves.ie. Tá méadú tar tagtha ar an rannpháirtíocht
áitiúil mar thoradh ar an Tionscadal Taifeadta Reiligí Stairiúla.
Daoine ó na reiligí nár éirigh leo páirt a ghlacadh sa tionscadal a
d’fhreastail ar na laethanta oiliúna, tá siad tar éis tionscadal taifeadta a dhéanamh i 4 reilig chomh maith leis na 4 reilig a roghnaíodh.
Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta: D’eagraigh breis agus 20
grúpa pobail, eagraíocht agus duine breis agus 40 imeacht ar fud

Chontae Ros Comáin chun a hoidhreacht shaibhir éagsúil a cheiliúradh. Bhí an-tóir ar an imeacht seandálaíochta spraíúil do leanaí ‘
Dig It’ a bhí oideachasúil agus praiticiúil, agus a reáchtáladh i Páirc
Foraoise agus Gníomhaíochta Loch Cé.
Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Thiobraid Árann:
Oifigeach Oidhreachta: Róisín O’Grady
In 2019, cuireadh Iniúchadh Geolaíoch an Chontae i gcrích i gcomhar le Clár Oidhreachta Geolaíochta Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann. Áirítear sa tuarascáil dheireanach moltaí agus liostaí
suímh maidir le 67 Suíomh Oidhreachta Geolaíochta beartaithe.
Fuair Tiobraid Árann maoiniú in 2019 trí Chiste Thionscnamh na
mBailte Stairiúla chun oibreacha caomhnaithe a dhéanamh ar
Bhloc na gCillíní Theas de Phríosún an Aonaigh , an bloc cillíní
iomlán deireanach atá fágtha sa choimpléasc. I mí Mheán Fómhair i nDurlas, rinne Aonad Oidhreachta Dhurlais cruinniú oiliúna
de chuid na Comhairle Oidhreachta a óstáil le haghaidh Líonra na
nOifigeach Oidhreachta. Ba é Oidhreacht agus Feirmeoireacht a
bhí mar théama leis.
Reáchtáladh lá iontach ‘Exploring our Heritage’ lenár gcairde in
Ionad Bhogaigh na Cabraí i nDurlas mar chuid de Sheachtain na
hOidhreachta 2019. Reáchtáladh Lá Fiadhúlra freisin le BirdWatch
Ireland agus an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra agus
Scoil Seandálaíochta na hÉireann. Rinneadh an tionscadal ‘Planting for a River God’ freisin in 2019. Is comhthionscadal ealaíne agus
bithéagsúlachta é seo le Éire Ildánach chun nascadh le seoladh
Ghormbhealach na Siúire.
Rinneadh suirbhé ar fhásra ar an gcosán tarraingthe agus caitheadh
buama síl de bhláthanna dúchasacha sa cheantar lá an tseolta chun
nascadh le siúlóidí pobail ó Charraig na Siúire agus Cluain Meala.
Bhí deis ag an bpobal dul i dteagmháil le dealbh Dhia na hAbhann
le linn a thurais sa dá bhaile, sular fhan sé píosa den samhradh cois
na habhann i gCill Síoláin.
Oifig Oidhreachta Chomhairle Cathrach agus Contae
Phort Láirge: Oifigeach Oidhreachta: Bernadette Guest

Comhairliúchán Poiblí maidir leis an bPlean Oidhreachta
Náisiúnta: Reáchtáladh ceardlann an Fhóraim Oidhreachta i Halla
an Chontae ar an 6 Feabhra chun aighneacht i leith Oidhreacht
Éireann 2030 a phlé.
Seoladh na Léarscáile Scéil ‘Scríbhneoirí na nDéise’: Seoladh
léarscáil scéil agus cairt bhall nua ar a léirítear breis agus 100
scríbhneoir Gaeilge ó na Déise i gColáiste na Rinne le linn Sheachtain na hOidhreachta i bPort Láirge. Ba é Oifigí Gaeilge, Cartlainne
agus Oidhreachta Chomhairle Contae is Cathrach Phort Láirge a
d’fhorbair an tionscadal leis an Ollamh Pádraig Ó Machain i Rannóg na Gaeilge i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Tá an suíomh
gréasán agus cairt bhalla nua bunaithe ar obair Nioclás Mac
Craith (1923-2018), an staraí agus scoláire ó Rinn Ó gCuanach
i bPort Láirge, ceantar a bhfuil clú agus cáil air as a bhéaloideas
agus oidhreacht litríochta Gaeilge. Scaipeadh an chairt bhalla
ar na scoileanna uile i gCo. Phort Láirge agus tá an Scéal Léarscáile GIS ar fáil ar http://bit.ly/Scribhneoiri-na-nDeise. Chuir an
Chomhairle Oidhreachta maoiniú ar fáil don tionscadal trí Chiste an
Phlean Oidhreachta.
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(Sonraí an ghrianghrafadóra: Glynns Photography)

Ag an mbarr: Táin Márta 2019, Ros Comáin (Le caoinchead ó Nollaig Feeney) Ar chlé ón lár: Lá Seandálaíochta - Exploring our Heritage, Tiobraid Árann (Le
caoinchead ó Róisín O’Grady) Lár: Dig It - Seandálaíocht do Leanaí, Ar dheis ón lár: Taifeadadh Reilig Óráin (Le caoinchead ó Nollaig Feeney) Ar chlé ón
mbun: Planting for a River God Kilsheelan 2019. Ar dheis ón lár: Cur Bláthanna Fiáine Dúchasacha Anseo, Bealtaine 2019 (Le caoinchead ó Róisín O’Grady)
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Ag an mbarr ar chlé: Plean Bainistíochta Caomhnaithe Shuíomh Lochlannach Bhaile na Coille á chur i láthair ag Abarta Heritage.
Ar dheis: Gleann na hAbhann Móire, Co. Phort Láirge. Bun an leathanaigh ar chlé: Seoladh Scéal Léarscáile Dáimh Dhéiseach - Scríbhneoirí na Déise, agus an
tOllamh Pádraig Ó ‘Macháin, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh i lár baill.
(Le caoinchead ó Bernadette Guest)

Tionscadal - Pearls of Wisdom: Rinneadh Tionscadal Feasachta
Bithéagsúlachta ar an Diúilicín Péarla Fionnuisce sa Chlóideach
sna bunscoileanna i Ráth Ó gCormaic, i bPort Lách agus i gCluain
Aodha Íochtarach i mí Dheireadh Fómhair. Thug éiceolaí ón Scéim
Oidhreachta sna Scoileanna, an Príomheolaí Paul Carroll agus an
tOifigeach Oidhreachta Bernadette Guest cuairt ar gach ceann de
na scoileanna chun eolas a thabhairt dóibh maidir le héiceolaíocht
na habhann agus an diúilicín uathúil a mhaireann sa Chlóideach. Beidh an deis ag leanaí scoile cuairt a thabhairt ar ghorlann
diúilicíní i mBaile Adáim an bhliain seo chugainn. Tugadh maoiniú
don tionscadal faoi Éire Ildánach.
Suíomh Lochlannach Bhaile na Coille: Ceapadh Abarta Heritage
chun Plean Bainistíochta Caomhnaithe a ullmhú maidir le Suíomh
Lochlannach Bhaile na Coille. Cuimsítear sa Phlean straitéis le
haghaidh taighde ar an suíomh amach anseo, straitéis um chomhairliúchán poiblí agus beochan, agus plean bainistíochta praiticiúil.
Chuir an Chomhairle Oidhreachta maoiniú ar fáil chun tacú leis an
bPlean agus cuireadh an dréachtphlean i gcrích i mí na Nollag.
Deich mBliana na gCuimhneachán: Cuireadh taighde i gcrích le
haghaidh bhunachar sonraí Chogadh na Saoirse ina dtugtar sonraí
maidir le himeachtaí a tharla i bPort Láirge idir mí Eanáir 1919 agus

mí an Mheithimh 1922. Ba é an staraí Niall Murray a chur an bunachar sonraí le chéile agus tugtar sonraí ann maidir le breis agus
70 imeacht a tharla ar fud na cathrach agus an chontae. Déanfar
an bunachar sonraí a mhapáil ar GIS agus foilseofar é mar Scéal
Léarscáile in 2020.
Iniúchadh Oidhreachta Dhún Aill: Chuir Clár Éire Ildánach airgead ar fáil chun Iniúchadh Oidhreachta Dhún Aill a dhéanamh agus é
mar chuspóir bonn eolais a chur le plean turasóireachta oidhreachta don cheantar chun mórtas agus braistint áite a fheabhsú agus
cuairteoirí a mhealladh chun fanacht sa cheantar. Mar chuid den
iniúchadh, reáchtáladh cruinniú comhairliúcháin phoiblí i mí na
Samhna agus eisíodh an tuarascáil dheireanach i mí na Nollag.
Creat-Treoir Uisce: Rinne Comhairle Contae is Cathrach Phort
Láirge cruinniú maidir le Coiste Oibríochta Phlean Bainistíochta
Abhantraí an Oirdheiscirt a óstáil i nDún Garbháin ar an 29 Samhain, agus tugadh cuairt ar an láthair do na bogaigh ag an Ionad Fóntas Poiblí. Beartaíodh go mbunófaí Comhpháirtíocht Chuan
Dhún Garbháin chun plé a dhéanamh ar shaincheisteanna agus
tionscadail ionchasacha a bhaineann le comhshaoil nádúrtha an
cheantair.

726

77

An Chomhairle Oidhreachta|Tuarascáil Bhliantúil 2019

Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae na hIarmhí:
Oifigeach Oidhreachta: Melanie McQuade
Tháinig Fóram na hIarmhí le chéile 3 uaire le linn na bliana agus i mí
Iúil, cuireadh fáilte roimh an Clr Louise Heavin nuair a ghlac sí leis
an gCathaoirleacht.
Teachta agus Imeachta - Seoladh an tSuirbhé ar Ghabhlán Gaoithe na hIarmhí: I mí Bealtaine 2019, seoladh an Tuarascáil ar an
Suirbhé ar Ghabhlán Gaoithe na hIarmhí arna ndéanamh in 2018
le léirithe ó Chór WCC agus Scoil Damhda Dionysus a rinne scéal
shaolré an Ghabhláin a aithris agus a cheiliúradh. Déanann an
gabhlán imirce ón Afraic gach bliain agus tá laghdú ag teacht ar an
líon díobh atá fós beo. Sheol Méara an Mhuilinn Chearr, an Clr Bill
Collentine an tuarascáil agus rinne sé an bronnadh duaiseanna a
chur i láthair freisin do bhuaiteoirí Chomórtas Filíochta na Scoileanna. Saol an ghabhláin ghaoithe a bhí mar théama na filíochta. Thug
Ricky Whelan ó Birdwatch Ireland caint maidir leis an nGabhlán
Gaoithe agus bhí Richella Duggan ó Bhrainse na hIarmhí de Birdwatch Ireland i gceannas ar shiúlóid ag lorg gabhlán ag cuid dá
suíomhanna neide. San fhómhar, tugadh cuireadh do Scoileanna
páirt a ghlacadh i gcomórtas eile maidir le lógó a dhearadh chun
an Gabhlán Gaoithe a cheiliúradh. Bhí boscaí neadaireachta don
Ghabhlán Gaoithe i measc na nduaiseanna a bhuaigh scoileanna.
Bhí sé mar aidhm ag an tionscadal seo an Gabhlán Gaoithe a cheiliúradh agus feasacht a chothú maidir leis an speiceas. Ba é Éire
Ildánach a rinne an tionscadal seo a mhaoiniú.
Rinne an Chomhairle Oidhreachta agus Comhairle Contae na nIarmhí trí Thionscadal Oidhreachta a mhaoiniú in 2019: Tionscadal
Taifeadta Ainmneacha Páirce na hIarmhí, Oidhreacht Tionscal na
hIarmhí a Thaifeadadh agus Suirbhé ar Bhogaigh Co. na hIarmhí.
Tionscadal Taifeadta Ainmneacha Páirce na hIarmhí: Cuireadh
tús le Tionscadal Taifeadta Ainmneacha Páirce na hIarmhí mar chlár
píolótach in 2018, agus leathnaíodh é in 2019, nuair a cuireadh le
chéile agus a scaipeadh leabhrán ina leagtar amach modheolaíocht
an tionscadail (féach http://aengusfinnegan.ie/field-names/). Ba
é an Dr Aengus Finnegan comhordaitheoir an tionscadail agus d’oibrigh sé le grúpaí pobail sna paróistí seo a leanas: Baile na gCailleach, Baile Fhobhair, Cionn Átha Gad, an Baile Mór, an Grianán
agus an Teanga, chun thart ar 700 ainm páirce a bhailiú ó 55 baile
fearann. Uaslódáladh ainmneacha na bpáirceanna a bailíodh ar
Meitheal Logainm.ie agus is féidir féachaint orthu ar https://meitheal.logainm.ie/westmeath-field- names/
Oidhreacht Tionsclaíoch Chontae na hIarmhí a Thaifeadadh:
Fostaíodh an seandálaí Antoine Giacometti faoi chonradh chun an
taighde deascbhunaithe a dhéanamh maidir le hOidhreacht Tionsclaíoch na hIarmhí. Mar chuid de sin, rinneadh tagairt do léarscáileanna stairiúla ábhartha agus foinsí doiciméadacha, chomh
maith le bualadh le Cumainn Stairiúla Áitiúla chun a n-ionchur a fháil.
Sainaithníodh 4,855 suíomh oidhreachta tionsclaíche laistigh de na
catagóirí seo a leanas: Iompar, Déantúsaíocht, Muilte, Eastócach,
Coimpléisc agus Fóntais. Roghnaíodh seacht suíomh oidhreachta
tionsclaíche chun tuilleadh imscrúdaithe a dhéanamh orthu. Is iad sin:
Muileann Olla Bhaile Átha Luain; Teach na mBocht, Bhaile Átha Luain; Cairéal Aoilchloiche Gneevebane; Drioglann Locke; Muileann
Teicstíle an Mhóta; Stáisiún Traenach an Mhuilinn Chearr; agus
Muileann Arbhair Mhuilte Farannáin. Leagtar amach fardal agus
sonraí na suíomhanna thuas i dtuarascáil an tionscadail, atá ar fáil ar
líne http://www.westmeathcoco.ie/en/our- services/planning/
conservationheritage/heritageresources/

Suirbhé ar Bhogaigh Chontae na hIarmhí: Fostaíodh Éiceolaí an
tSuirbhé ar Bhogaigh Chontae na hIarmhí George Smith ar chonradh chun an suirbhé deascbhunaithe seo a dhéanamh agus chun
na suíomhanna bogaigh sa chontae (locha, sruthchúrsaí, toibreacha,
portaigh, eanaigh, coillearnacha phortaigh, coillearnacha bhruachánacha agus coillearnacha fliucha, etc.) a chur ar an léarscáil.
Tá an suirbhé bunaithe ar fhoinsí cartagrafacha agus ar ghrianghraif
ón aer, chomh maith le Léarscáil Bhogaigh na hÉireann (MIW) (Suirbhéanna ar Bhogaigh na hÉireann, 2019), Suirbhé ar Eanaigh na
hIarmhí (2007) agus an suirbhé ar Thalaimh Phortaigh (2001).
Soláthraíonn an suirbhé, atá ar fáil don Roinn Pleanála, bunfhaisnéis
chun dáta maidir le 493 suíomh bogaigh a chumhdaíonn thart
ar 17% de thalamh Chontae na hIarmhí. Sainaithnítear sa suirbhé
51 suíomh a bhaineann luach contae leo ó thaobh chaomhnú na
bithéagsúlachta. Léirítear sa suirbhé na bagairtí atá ann do shuíomhanna bogaigh san Iarmhí, bagairtí lena n-áirítear draenáil agus
míntíriúchán ar chúiseanna talmhaíochta; baint móna; truailliú uisce
agus speiceas ionracha. Agus aitheantas á thabhairt ar na bagairtí,
leagtar amach sa tuarascáil roinnt moltaí praiticiúla maidir le bogaigh a chaomhnú, chomh maith le tosaíochtaí le haghaidh taighde
amach anseo. Tá an tuarascáil ar fáil i Rannóg na Staidéar Áitiúil sa
Leabharlann agus ar líne ag http://www.westmeathcoco.ie/en/
ourservices/planning/conservation- heritage/heritageresources/.
Chomh maith leis an Suirbhé ar Bhogaigh Chontae na hIarmhí, tugadh maoiniú do 3 thionscadal eile trí Scéim Deontais an Phlean
Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht, arna maoiniú ag an
Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Comhairle Contae
na hIarmhí. Is éard a bhí i gceist ná Plean Bainistíochta Gnáthóg do
thalamh faoi úinéireacht na Comhairle mórthimpeall ar Loch Ainninn
(Limistéar Caomhantais Speisialta/SAC) (Limistéar faoi Chosaint
Speisialta/SPA), sraith de ghnéchláir fhógraíochta ar Midlands
Radio 103FM agus imeacht um Fheasacht ar Phlá Cráifisce agus
Oiliúint Bhithshlándála.
Seachtain na hOidhreachta, 2019: Reáchtáladh breis agus 70
imeacht ar fud an chontae. Ina measc siúd bhí Lá Cluichí Traidisiúnta i gCaisleán Bhaile Átha Luain, caint maidir le Laurence Ginnell
TD, seoladh scannán a rinneadh go háitiúil maidir leis an saol agus
ceirdeanna san aimsir chaite, agus ceardlann maidir le plandaí
portaigh a shainaithint. D’fhreastail a lán daoine ar na himeachtaí
go léir, d’ainneoin na drochaimsire le linn an deireadh seachtaine.
Luadh imeachtaí ar fud an Chontae i dTreoirleabhar Contae, ar na
meáin shóisialta agus sna meáin chlóite. Craoladh fógraí arna n-urrú ag an gComhairle Oidhreachta le linn na seachtaine ar fad ar
Midlands 103 FM.
Candlelit Tales: Ar an 29 Samhain, le tacaíocht ó Éire Ildánach,
rinne Ionad Pobail an Bhaile Mhóir an chuideachta scéalaíochta
Candlelit Tales a óstáil. D’aithris an grúpa ‘Woman King’, bunaithe
ar shaol agus eachtraí na Banríona Maedhbh agus a ról i dTáin Bó
Cuailigne.
Lámhleabhar Seandálaíochta Sheandálaíocht Éireann: Thug na
hOifigí Oidhreachta i gCo. na hIarmhí agus Co. na Mí tacaíocht
d’fhoilsiú Lámhleabhair Oidhreachta maidir le bealach a lean Táin
Bó Cuailigne i gCo. na hIarmhí agus Co. na Mí. Scríobh an Seandálaí Paul Gosling an lámhleabhar agus rinne Cumann Seandálaíochta agus Staire na hIarmhí é a sheoladh. Is féidir cóip den
lámhleabhar a fháil ón Oifig Oidhreachta.
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Grúpa Bhaile na gCailleach ag cruinniú de chuid Thionscadal Taifeadta Ainmneacha Páirce na hIarmhí
(Le caoinchead ó Melanie McQuaid)

Ar chlé: Barrows Tour, Iarmhí, Seachtain na hOidhreachta 2019.
Ar dheis: Cuid de na rannpháirtithe ag an imeacht um fheasacht ar phlá cráifisce agus oiliúint bhithshlándála ar Loch Ainninn.
(Le caoinchead ó Melanie McQuaid)
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Ag seoladh chlár Sheachtain na hOidhreachta Chill Mhantáin i dTeach Thigh na Coille, Ráth Naoi, tá Sean Quirke, Stiúrthóir Seirbhíse, an tAire Simon Harris,
Deirdre Burns Oifigeach Oidhreachta, an Clr Irene Winters, Catherine Wright, Cartlannaí agus an tAire Eoghan Murphy (Le caoinchead ó Deirdre Burns)

Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Chill Mhantáin:
Oifigeach Oidhreachta: Deirdre Burns
Cuireadh tús gnóthach le 2019 i gCo. Chill Mhantáin le próiseas
comhairliúcháin Phlean na Comhairle Oidhreachta - Oidhreacht
Éireann 2030. D’eagraigh an Oifig Oidhreachta imeachtaí áitiúla comhairliúcháin phoiblí agus rinneadh cur chun cinn forleathan
ar rannpháirtíocht ghníomhach leis an bpróiseas i measc comhghleacaithe, Fóram Oifigeach Oidhreachta Chill Mhantáin, an
líonra oidhreachta go ginearálta agus an pobal i gcoitinne.Tá
ríméad orainn deis a bheith againn páirt a ghlacadh i gcomhdháil
Oidhreacht Éireann 2030 arna reáchtáil ar an 29 Eanáir i gCaisleán Bhaile Átha Cliath mar chuid de na cainteanna le haghaidh
Oifigeach Oidhreachta na nÚdarás Áitiúil.
Scéalta na Life: D’eascair an tionscadal seo ó thionscadal taifeadta oidhreachta ar an Life le blianta beaga anuas, comhthioncnamh
d’Oifigí Oidhreachta i gCo. Cill Mhantáin, Co. Chill Dara, Baile
Átha Cliath Theas, Fine Gall agus Cathair Bhaile Átha Cliath le
tacú ón gComhairle Oidhreachta. Mar thoradh air sin, táthar tar
éis cartlann dhigiteach shaibhir d’fhaisnéis a chruthú maidir leis an
oidhreacht nádúrtha, thógtha agus chultúrtha. Baintear leas anois
as an mbunachar sonraí seo mar bhonn chun ‘River Liffey Stories’
a fhorbairt, sraith de ghearrscannáin a chuireann réimse scéalta
oidhreachta in iúl agus a scaiptear go forleathan trí na meáin shóisialta. Seoladh an tionscadal nuair a chuireamar ár gcéad scannán
ar an scáileán ar Lá Domhanda na mBogach, an 2 Feabhra, agus
slua mór i láthair sa Bhaile Mór.
An Foilseachán ‘Our Wicklow Women’: Chun comóradh a
dhéanamh ar chéad bhliain de chead vótála ag Mná na hÉireann
in 2018, rinne oifig Oidhreachta Chill Mhantáin tiomsú de shraith

scéalta ó scéalta Our Wicklow Women a chomhordú, Tháinig an
chuid is mó de na scéalta ó bhaill an phobail. Úsáideadh an obair
seo chun taispeántas taistil a chur le chéile in 2019 agus foilsíodh foilseachán cuimhneacháin de scéalta iontacha agus tochtmhar uaireanta 13 ban ó Chill Mhantáin. Seoladh go hoifigiúil é mar chuid
d’imeacht fhoireann an Inbhir Mhóir le haghaidh Lá Idirnáisiúnta na
mBan i mí Márta agus scaipeadh go forleathan é ar fud an chontae.
Tá scéalta fós á gcur isteach agus á gcartlannú ar Ár nOidhreacht
Chill Mhantáin, ár gcartlann oidhreachta pobail ar líne mar chuid
de thionscnamh Ican Ard-Mhúsaem na hÉireann.
Rinneadh an-chuid oibre in 2019 ó thaobh na bithéagsúlachta
de. Mar chuid de chur chun feidhme ár bPlean Gníomhaíochta
Bithéagsúlachta, chomhordaíomar suirbhé ar éin bhruachánacha; suirbhé contae ar an nGabhlán Gaoithe; rinneamar sraith
d’imeachtaí poiblí séasúracha míosúla a reáchtáil i gcomhar le
Birdwatch Ireland in Anaclann Dúlra Chósta an Oirthir; chláraíomar
go hoifigiúil mar chomhpháirtí sa Phlean Uile-Éireann um Pailneoirí
agus thacaíomar le táirgeadh gearrthóga bheochana ‘Which bee?’
le NBDC. Bhí ríméad orainn tús a chur le cur chun feidhme clár
oibre chun feabhas a chur ar bhithéagsúlacht i ndumhcha agus trá
de chuid Chomhairle Contae Chill Mhantáin i gCuan an Bhriotáis.
Rinneadh obair dheonach allamuigh mar chuid den tionscadal seo.
Seandálaíocht Phobail: Ba iad Fóram Oidhreachta Ghleann Dá
Loch, Coiste Oidhreachta Bhealach Conglais agus an tionscadal
‘Bré Meánaoiseach’ ár bpríomhpháirtithe in 2019. Rinneach tochailt
seandálaíochta i nGleann Dá Loch le linn mhí Lúnasa. Agus an
tochailt á comhordú ag an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath,
ba éard a bhí i gceist ná coicís de thochailtí deonacha agus coicís
de thochailt allamuigh ag mic léinn in aice leis an bpríomh-imfhálú
mainistreach, chomh maith le réimse gníomhaíochtaí for-rochtana.
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I mBealach Conglais, bhíomar lánsásta tacaíocht a thabhairt do
thochailt taighde seandálaíochta ar Chnoc Ráth Cuaráin (ceann
de bhraisle de 9 ndún cnoic i mBealach Conglais); cabhair a
thabhairt chun an fhaisnéis léirmhínitheach a fheistiú sa teach cúirte
in aice láimhe; agus comhordú a dhéanamh i sraith de chainteanna
agus imeachtaí do Sheachtain na hOidhreachta. D’oibríomar i
gcomhar leis an Tionscadal ‘ Bré Meánaoiseach’ chun tacú lena
gníomhaíochtaí taighde pobail chun stair cheilte Bhré a fhuascailt
agus a chur in iúl trí shuirbhéanna, tochailtí agus imeachtaí poiblí.
Ár nOidhreacht Cill Mhantáin: Agus muid inár gcuid de líonra Ican
Ard-Mhúsaem na hÉireann ó 2012, thugamar faoi athfhorbairt a
dhéanamh ar shuíomh gréasáin ár n-oidhreacht pobail in 2019.

Tá 6 phobal taifeadta i gCill Mhantáin tar éis clárú chun a bheith
páirteach inár líonra nua. Déanfaidh gach grúpa ábhar a ghineadh
lena chur ar an suíomh gréasáin agus a mionsuíomhanna féin a
bhainistiú faoin scáthghrúpa Ár nOidhreacht Chill Mhantáin.
Is bealach sárluachmhar é an líonra chun oiliúint, cumarsáid agus
eispéiris i measc rannpháirtithe a chomhroinnt.
Mar fhocal scoir, ar leibhéal pearsanta, ba bhuaicphointe na bliana
domsa mar Oifigeach Oidhreachta ná bualadh leis an Uachtarán
Ó hUiginn in Áras an Uachtaráin i mí Mheán Fómhair 2019. Thug an
tUachtarán óráid spreagúil mar chuid den fháiltiú seo a eagraíodh
go speisialta chun 20 bliain de Líonra Oifigigh Oidhreachta na
nÚdarás Áitiúil in Éirinn a chomóradh.

Ag an mbarr ar dheis: An tAire Stáit Andrew Doyle TD le hionadaithe ó Chomhairle Ardtailte Chill Mhantáin, an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus
Fiadhúlra, Oifigeach Oidhreachta Chill Mhantáin agus Teagasc ag lá oscailte an Tionscadail Agraichomhshaoil SUAS i gCillín Chaoimhín, Co. Chill Mhantáin.
Bun an leathanaigh: Oifigí Oidhreachta Bridget Loughlin (Comhairle Co. Chill Dara), Rosaleen Dwyer (Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas) agus
Deirdre Burns (Comhairle Contae Chill Mhantáin) le Martin Blake agus Oliver Fallon ó scannáin Bailey & Blake films agus River Liffey Stories á chur ar an
scáileán. (Le caoinchead ó Deirdre Burns)
Barr ar chlé: Leanaí ag foghlaim faoi chúrsaí teicneolaíochta le linn Sheachtain
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RIALACHAS
CORPARÁIDEACH
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RIALACHAS CORPARÁIDEACH		
Is é beartas na Comhairle Oidhreachta na caighdeáin is airde rialachais chorparáidigh a choinneáil, i gcomhréir leis
na beartais agus cleachtais sin a bhfuil glacadh coitianta leo. Tá an Chomhairle tiomanta d’fhorálacha ábhartha an
Chóid Cleachtais nua chun Comhlachtaí Stáit a Rialú arna fhoilsiú in 2016 a chomhlíonadh.
Bhunaigh an Chomhairle Oidhreachta Coiste Iniúchta, Riosca agus Airgeadais a dhéanann athbhreithniú rialta ar
chóras an rialaithe inmheánaigh agus a fhostaíonn saineolas seachtrach le haghaidh a chuid feidhmeanna a chur
chun feidhme, agus feidhm an iniúchta inmheánaigh san áireamh, de réir mar is iomchuí. Is comhlacht cáin-chomhlíontach an Chomhairle Oidhreachta ina hiomláine agus ní bhíonn sí rannpháirteach in idirbhearta seachanta cánach
‘ionsaitheacha’.
Íocaíochtaí Pras 2019
Tá ceanglas ar an gComhairle Oidhreachta riachtanais I.R. Uimh. 580/2012 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach, 2012 a chomhlíonadh (Íocaíochtaí Déanacha in Idirbhearta Tráchtála) agus a réamhtheachtaí a chomhlíonadh,
an tAcht um Íocaíochtaí Prapa as Cuntais (ar a dtugtar ‘na Rialacháin’ go comhchoiteann). Is iad téarmaí creidmheasa na Comhairle arna thógáil, mura bhfuil a mhalairt sonraithe i socruithe conarthacha, 30 lá ó fháil an tsonraisc.
Cuireadh nósanna imeachta i bhfeidhm lena soláthraítear dearbhú réasúnta i gcoinne neamhchomhlíonadh ábharach
na Rialachán. Cé go bhfuil na nósanna imeachta deartha chun comhlíonadh na Rialachán a chinntiú, ní féidir ach
dearbhú réasúnta agus ní dearbhú iomlán a sholáthar leo maidir le neamhchomhlíonadh ábharach an Achta 1997
agus IR Uimh. 580/2012.
Léirítear le hathbhreithniú ar gach íocaíocht a rinneadh sna blianta dar críoch 31 Nollaig 2019. Rinneadh 10 n-íocaíocht de mhéid iomlán €9,484.97 a raibh pionós úis €105.81 orthu faoi na rialacháin thuas.
Le héifeacht ón 1 Iúil 2011, bhí ceanglas ar an gComhairle Oidhreachta Cinntí S29296 ón rialtas an 2 & 8 Márta
2011 agus 28 Márta 2017 a chomhlíonadh, maidir le riail um íocaíocht phras 15 lá. Sonraítear thíos an nochtadh
a theastaíonn i Meabhrán an Rialtais (MoG) lena dtacaítear leis na cinntí thuas don tréimhse 1 Eanáir 2018 go 31
Nollaig 2018:

Luach (€)

Céatadán (%) de líon
iomlán na
n-íocaíochtaí

2213

1,662,343

93.41

Líon na n-íocaíochtaí a rinneadh laistigh de 16 lá ar 30 lá

95

289,652

4.01

Líon na n-íocaíochtaí a rinneadh i ndiaidh 30 lá ar gearradh ús íocaíochtaí
déanacha orthu

11

8,598

0.46

Líon na n-íocaíochtaí a rinneadh i ndiaidh 30 lá ar gearradh ús íocaíochtaí
déanacha orthu

50

524,186

2.11

Méid an úis íocaíochtaí déanach a íocadh

N/A

107

N/A

Méid na gcostas cúiteamh a íocadh

N/A

460

N/A

2369

2,484,779

100.00

Sonraí
Líon na n-íocaíochtaí a rinneadh laistigh de 15 lá

Iomlán

Líon
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RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL NA
GCOMHALTAÍ BOIRD
Bunaíodh an Chomhairle Oidhreachta faoin Acht Oidhreachta 1995. Leagtar amach feidhmeanna an Bhoird in
alt 6 den Acht seo. Tá feidhmeanna an Bhoird leagtha amach in alt 6 den Acht sin. Tá an Bord freagrach don Aire
Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus tá na baill freagrach as deimhniú go glactar leis an dea-rialachas agus
is trí chuspóirí agus spriocanna straitéiseacha a leagan amach, agus trí cinntí straitéiseacha a dhéanamh i dtaca leis
na ceisteanna gnó tábhachta go léir a dhéanann sé é seo. Tá an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin (POF) agus an
fhoireann ardbhainistíochta freagrach as bainistíocht, rialú agus treoir laethúil na Comhairle Oidhreachta. Caithfidh
an POF agus an fhoireann ardbhainistíochta an treoir straitéiseach a leagann síos an Bord, agus ní mór do gach aon
chomhalta de chuid an Bhoird tuiscint soiléir a bheith acu ar na gníomhartha príomhúla agus cinntí a bhaineann leis
an gcomhlacht, agus ar aon de na rioscaí suntasacha a féadfar a tarlú. Feidhmíonn an POF mar nasc díreach idir an
Bord agus bainistíocht na Comhairle Oidhreachta.
Freagrachtaí an Bhoird

				
Tá obair agus freagrachtaí an Bhoird leagtha amach sna Buan-Orduithe agus Feidhmeanna Forchoimeádta, lena
n-áirítear freisin na nithe atá le cinneadh go sonrach ag an mBord. I measc na nithe seasta a ndéanann an Bord
breithniú orthu, tá:
					
• declaration of interests,					
• reports from committees,					
• financial reports/management accounts and,					
• reserved matters.					
					
Ceanglaítear le hAlt 21 den Acht Oidhreachta go gcoimeádfaidh Bord na Comhairle Oidhreachta, i cibé foirm a
cheadóidh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta le toiliú ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóiriú, na
cuntais go léir is cuí agus is gnách ar an airgead go léir a gheobhaidh an Bord nó a chaithfidh sé.
Agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú, ceanglaítear ar Bhord na Comhairle Oidhreachta an méid seo a leanas a
dhéanamh:
			
• beartais chuntasaíochta iomchuí a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach;
• breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama;
• na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh ach amháin i gcás go bhfuil sé míchuí glacadh
leis go leanfaidh sé d’oibriú, agus
• a lua cibé acu ar leanadh nó nár leanadh caighdeáin chuntasaíochta is infheidhme, faoi réir imeacht ar bith
ábhartha a nochtar agus a mhínítear sna ráitis airgeadais.
							
Tá an Bord freagrach as taifid chuntas leordhóthanacha a choimeád ina nochtar le cruinneas réasúnta, ag tráth
ar bith, staid airgeadais an Bhoird agus a chuireann ar a gcumas a chinntiú go gcomhlíonann na ráitis airgeadais
Alt 21 den Acht Oidhreachta 1995. Tá an Bord freagrach as cothabháil agus iontaofacht na faisnéise corparáidí
agus airgeadais atá ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Oidhreachta.

Tá an Bord freagrach as an bplean agus buiséad bliantúil a cheadú. Rinneadh measúnú ar fheidhmíocht na
Comhairle Oidhreachta trí thagairt don phlean bliantúil agus don bhuiséad ar an 20 Feabhra 2020.
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RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL NA
GCOMHALTAÍ BOIRD (ar leanúint)
Tá an Bord freagrach freisin as a sócmhainní a chosaint agus, dá bhrí sin, as bearta réasúnta a ghlacadh chun calaois
agus mírialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.
Is é tuairim an Bhoird ná go dtugtar léargas fíorcheart cóir i ráitis airgeadais na Comhairle Oidhreachta ar fheidhmíocht
airgeadais agus ar staid chúrsaí na cuideachta i ráitis airgeadais na Comhairle Oidhreachta amhail an 3 Nollaig
2018.
Struchtúr an Bhoird suas go dtí an 19 Iúil 2020

Mar chuid den Bhord, tá cathaoirleach agus 10 ngnáthchomhalta, gach duine acu ceaptha ag an Aire Cultúir,
Oidhreachta agus Gaeltachta. Ceapadh Cathaoirleach reatha an Bhoird ina Chathaoirleach Gníomhach ón 9 Nollaig 2016 go dtí an 4 Nollaig 2017 agus ceapadh é ina Cathaoirleach ón 5 Deireadh Fómhair 2017 go ceann
tréimhse 4 bliana. Ceapadh chomhaltaí an Bhoird ar feadh tréimhse 4 bliana agus tháinig siad le chéile 9 n-uaire in
2019. Leagtar amach sa tábla thíos tréimhse cheapacháin an chathaoirligh agus na gcomhaltaí roimhe sin:
AINM		

RÓL		

			
Michael Parsons

Cathaoirleach Gníomhach

				Cathaoirleach

DÁTA AN CHEAPACHÁIN
19 Iúl 2016 - 4 Deireadh Fómhair 2017
5 Deireadh Fómhair 2017 - 5 Deireadh Fómhair 2021

Kieran Coughlan 			

Comhalta Boird		

19 Iúil 2016 - 19 Iúil 2020

Mary Gallagher 			

Comhalta Boird 		

19 Iúil 2016 - 19 Iúil 2020

Muiris O'Sullivan			

Comhalta Boird		

19 Iúil 2016 - 19 Iúil 2020

Brian Walsh 			

Comhalta Boird		

19 Iúil 2016 - 19 Iúil 2020

Sinead Mc Cartan 			

Comhalta Boird		

19 Iúil 2016 - 19 Iúil 2020

Miriam Fitzpatrick 			

Comhalta Boird		

19 Iúil 2016 - 19 Iúil 2020

Marie Bourke 			

Comhalta Boird		

19 Iúil 2016 - 19 Iúil 2020

Ivor Mc Elveen 			

Comhalta Boird		

19 Iúil 2016 - 19 Iúil 2020

Jane Maxwell 			

Comhalta Boird		

19 Iúil 2016 - 19 Iúil 2020		

Fionnuala May 			

Comhalta Boird		

19 Iúil 2016 - 19 Iúil 2020

Struchtúr an Bhoird ón 3 Samhain 2020

Ar Bhord na Comhairle Oidhreachta, tá cathaoirleach arna cheapadh ar an 5 Deireadh Fómhair 2017 agus a
leanfaidh ar aghaidh in oifig go dtí an 5 Deireadh Fómhair 2021, agus 10 ngnáthchomhaltaí, gach duine acu arna
gceapadh ag an Aire Tithíochta, Rialtas Áitiúil agus Oidhreachta. Ceapadh comhaltaí an Bhoird ar feadh tréimhse 5
bliana. Leagtar amach sa tábla thíos tréimhse cheapacháin na gcomhaltaí reatha:
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RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL NA
GCOMHALTAÍ BOIRD (ar leanúint)
AINM		
Michael Parsons

RÓL		
Cathaoirleach Gníomhach

				Cathaoirleach

DÁTA AN CHEAPACHÁIN
19 Iúl 2016 - 4 Deireadh Fómhair 2017
5 Deireadh Fómhair 2017 - 5 Deireadh Fómhair

Michael Farrell 			

Comhalta Boird 		

3 Samhain 2020 - 3 Samhain 2025

John Patrick Greene 			

Comhalta Boird 		

3 Samhain 2020 - 3 Samhain 2025

Sammy Leslie			

Comhalta Boird 		

3 Samhain 2020 - 3 Samhain 2025

Fionnuala May			

Comhalta Boird 		

3 Samhain 2020 - 3 Samhain 2025

Deirdre McDermott			

Comhalta Boird 		

3 Samhain 2020 - 3 Samhain 2025

Martina Moloney			

Comhalta Boird 		

3 Samhain 2020 - 3 Samhain 2025

Dr Patricia O’Hare 			

Comhalta Boird 		

3 Samhain 2020 - 3 Samhain 2025

John G Pierce			

Comhalta Boird 		

3 Samhain 2020 - 3 Samhain 2025

Sheila Pratschke			

Comhalta Boird 		

3 Samhain 2020 - 3 Samhain 2025

Dr Mary Tubridy			

Comhalta Boird 		

3 Samhain 2020 - 3 Samhain 2025

Suas go dtí an 19 Iúil 2020, bhí an Bord tar éis na trí choiste/grúpa anseo a leanas a bhunú:
		
		
1. An Coiste Iniúchóireachta, Riosca & Airgeadais: lena gcuimsítear ceathrar comhaltaí de chuid an Bhoird agus
comhalta amháin neamhspleách arna cheapadh ar an 21 Samhain 2017. Freastalaíonn Cathaoirleach an Bhoird ar
chruinnithe an choiste seo chomh maith. Is é ról an Choiste Iniúchóireachta, Riosca & Airgeadais tacaíocht a thabhairt
don Bhord i dtaca lena gcuid freagrachtaí d’ábhair a bhaineann le riosca, le rialú agus le rialachas, agus an dearbhú
a bhaineann leis sin uile. Tá an Coiste Iniúchóireachta, Riosca & Airgeadais neamhspleách ó bhainistíocht airgeadais
na heagraíochta. Go háirithe, cintíonn an Coiste go ndéantar monatóireacht ghníomhach agus neamhspleách ar na
córais um rialú inmheánach, lena n-áirítear gníomhaíochtaí iniúchóireachta. Tuairiscíonn an Coiste Iniúchóireachta,
Riosca & Airgeadais don Bhord tar éis gach uile chruinniú. Is iad seo a leanas comhaltaí an Choiste Iniúchóireachta,
Riosca & Airgeadais: Kieran Coughlan (Cathaoirleach); Jane Maxwell; Mary Gallagher ón 13 Nollaig 2018; Muiris
O Sullivan agus Ray Pembroke (comhalta seachtrach).
2. Tá naonúr comhaltaí sa Ghrúpa um Athbhreithniú ar Straitéis: Is é ról an Ghrúpa um Athbhreithniú ar Straitéis ná
comhairle a chur ar an gComhairle maidir le plean straitéiseach nua a fhorbairt. Tuairiscíonn an Grúpa um Athbhreithniú ar Straitéis don Bhord tar éis gach uile chruinniú. Is iad seo a leanas comhaltaí an Ghrúpa um Athbhreithniú
ar Straitéis: Muiris O'Sullivan (Cathaoirleach), Michael Parsons, Miriam Fitzpatrick, Ivor McElveen, Marie Bourke,
Sinéad McCartan, Fionnuala May, Jane Maxwell agus Brian Walsh.
3. Bunaíodh Fo-Choiste den Choiste Iniúchóireachta, Riosca & Airgeadais i mí Márta 2019 chun maoirseacht a
dhéanamh ar an athbhreithniú ar an tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta agus chun treochlár dá fhorbairt agus
rialachas todhchaí. Seo iad baill an fhochoiste seo: Ray Pembroke (Cathaoirleach), Mary Gallagher, Virginia Teehan,
Ciaran O'Keeffe (an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra) agus Rachel Kenny (Cathaoirleach Bhord Bainistíochta an Ionaid Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta).
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RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL NA
GCOMHALTAÍ BOIRD (ar leanúint)
Ar an 3 Nollaig 2020, bhunaigh an Bord an dá choiste seo a leanas:
1. Tá triúr comhaltaí Boird ae an gCoiste Iniúchóireachta, Riosca & Airgeadais. Freastalaíonn Cathaoirleach an
Bhoird ar chruinnithe an choiste seo chomh maith. Is é ról an Choiste Iniúchóireachta, Riosca & Airgeadais tacaíocht
a thabhairt don Bhord i dtaca lena gcuid freagrachtaí d’ábhair a bhaineann le riosca, le rialú agus le rialachas, agus
an dearbhú a bhaineann leis sin uile. Tá an Coiste Iniúchóireachta, Riosca & Airgeadais neamhspleách ó bhainistíocht
airgeadais na heagraíochta. Go háirithe, cintíonn an Coiste go ndéantar monatóireacht ghníomhach agus neamhspleách ar na córais um rialú inmheánach, lena n-áirítear gníomhaíochtaí iniúchóireachta. Tuairiscíonn an Coiste
Iniúchóireachta, Riosca & Airgeadais don Bhord tar éis gach uile chruinniú. Is iad seo a leanas comhaltaí an Choiste
Iniúchóireachta, Riosca & Airgeadais: Martina Moloney (Cathaoirleach); Michael Farrell (Leaschathaoirleach) agus
John Patrick Greene.
2. Tá cúigear comhaltaí sa Ghrúpa um Athbhreithniú ar Straitéis: Is é ról an Ghrúpa um Athbhreithniú ar Straitéis
ná comhairle a chur ar an gComhairle maidir le plean straitéiseach nua a fhorbairt. Tuairiscíonn an Grúpa um Athbhreithniú ar Straitéis don Bhord tar éis gach uile chruinniú.
Is iad seo a leanas comhaltaí an Ghrúpa um Athbhreithniú ar Straitéis: Sheila Pratschke (Cathaoirleach), John G Pierce,
Fionnuala May, Sammy Leslie agus an Dr Patricia O’Hare.
Sceideal Freastail, Táillí agus Costas

Leagtar amach thíos sceideal maidir le freastal ag na cruinnithe Boird agus Coiste le linn 2019. Cuirtear san áireamh i
Nóta 9 do na ráitis airgeadais ar leathanach 110 na táillí agus speansais a fuair gach comhalta ar leith.

Cruinniú Boird
Líon na gCruinnithe
9
Michael Parsons
Kieran Coughlan
Mary Gallagher
Muiris O'Sullivan
Brian Walsh
Sinead Mc Cartan
Miriam Fitzpatrick
Marie Bourke
Ivor Mc Elveen
Jane Maxwell
Fionnuala May
Ray Pembroke
Ciaran O'Keeffe
Rachel Kenny

		

9
9
9
9
7
7
8
7
9
6
7
N/A
N/A
N/A

Coiste Iniúchóireachta, Riosca &
Airgeadais

Grúpa um Athbhreithniú
ar Straitéis

Grúpa Athbhreithnithe
Náisiúnta um
Ilchineálacht

Líon na gCruinnithe

Líon na gCruinnithe

Líon na gCruinnithe

7

4

2

7

4

N/A

7

3

N/A

7

N/A

2

7

4

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3

N/A

N/A

4

N/A

3

N/A

N/A

N/A

1

N/A

7

N/A

2

N/A

N/A

2

N/A

N/A
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RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL NA
GCOMHALTAÍ BOIRD (ar leanúint)
Mórathruithe ó thaobh Pearsanra
Ceapadh Virginia Teehan mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin na Comhairle Oidhreachta ar feadh tréimhse 5 bliana, le héifeacht ón 1 Feabhra 2019. Tháinig Virginia Teehan i gcomharbas ar Michael Starrett a d’imigh ar scor ar
an 27 Eanáir 2019
Nochtuithe a Cheanglaítear leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016)
Tá an Bord freagrach as a chinntiú go bhfuil an Chomhairle Oidhreachta tar éis ceanglais an Chóid Cleachtais chun
Comhlachtaí Stáit a Rialú (“an Cód”) arna fhoilsiú ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí Lúnasa 2016
a chomhlíonadh. Leis an gCód, éilítear na nochtuithe seo a leanas a dhéanamh:
Sochair Ghearrthéarma Fostaithe
Áirítear miondealú ar na sochair ghearrthéarma fostaithe i Nóta 10 de na ráitis
Costais Sainchomhairleoireachta
Áirítear sna costais sainchomhairleoireachta an costas a bhaineann le comhairle seachtrach agus ní áirítear iontu
feidhmeanna ‘gnó mar is gnách’ seachfhoinsithe.
2019
€

2018
€

Comhairle Dlí

57,374

45,254

Feabhsú gnó & Rialachas

55,943

44,742

836

24,056

18,388

21,211

1,111

0

133,652

135,263

Acmhainní Daonna & Earcaíocht
Iniúchadh Inmheánach
Measúnaithe S1003
IOMLÁN

Caiteachas Taistil agus Cothabhála
Rangaítear costais taistil agus cothabhála mar seo a leanas:
				
								

2019
€

2018
€

INTÍRE

Bord & Coiste *1

25,428

39,996

Foireann

52,005

44,304

Bord *2

1,194

2,028

Foireann

2,502

7,874

IOMLÁN

81,129

94,202

IDIRNÁISIÚNTA
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RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL NA
GCOMHALTAÍ BOIRD (ar leanúint)
*1					
Áirítear costais taistil agus cothabhála €22,931 a íocadh go díreach do na comhaltaí Boird in 2019 (2018: €34,624). Baineann an t-iarmhéid
€2,497 (2018: €5,372) le caiteachas a d’íoc an Chomhairle Oidhreachta thar ceann na gcomhaltaí Boird.

*2					
Áirítear costais taistil agus cothabhála €751 a íocadh go díreach do na comhaltaí Boird in 2019 (2018: €1,798) agus €443 a d’íoc an Chomhairle
Oidhreachta thar ceann na gcomhaltaí Boird (2018: €230).

Costais agus Réitigh Dlí
Níor thabhaigh an Chomhairle Oidhreachta aon chostais dhlíthiúla, aon socruithe dlíthiúla nó íocaíochtaí réitigh
agus eadráine a bhain le conarthaí le tríú páirtithe acu. Áirítear na costais uile a bhaineann leis an gcomhairle dlí
ghinearálta a fuair an Chomhairle Oidhreachta sna costais sainchomhairleoireachta thuas.
Caiteachas Fáilteachais
Áirítear sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais an caiteachas fáilteachais seo a leanas:

2019
€

2018
€

Riarachán, Grúpa Oibre & Cruinnithe an Choiste

1,765

3,505

Searmanas Bronnta

2,644

3,211

Cruinnithe Comhairle

7,090

15,508

311

735

Cruinnithe & Seoltaí Forbartha Cláir

12,123

12,340

Ceardlanna & Oiliúint & Comhdhálacha Cláir

24,488

36,635

156

388

48,577

72,322

Measúnachtaí Deontais

Oiliúint Foirne & Boird
Iomlán

Áirítear leis an costas €15,508 do 2018 a bhain leis na Cruinnithe Comhairle thuasluaite costas chóisir Nollag na
Comhairle a leathnaíodh chun scor an POF Michael Starrett a cheiliúradh (€3,562).
Leis an bhfáilteachas, áirítear bia, cóiríocht agus sólaistí a thabhaítear i dtaca le soláthar cláir de chuid na Comhairle Oidhreachta le linn 2019. Ní éascaíonn cineál na n-imeachtaí ná an freastal a dhéantar ar imeachtaí
deighilt bhríoch a dhéanamh ar chaiteachas fáilteachais idir bhaill foirne agus cliaint faoi mar a éilítear faoin
gCód Cleachtais.
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GOVERNANCE STATEMENT AND BOARD
MEMBERS' REPORT
Ráiteas maidir le Comhlíonadh

Tá an Chomhairle Oidhreachta tar éis ceanglais an Chóid Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú arna fhoilsiú ag
an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí Lúnasa 2016 a chomhlíonadh, taobh amuigh de na heisceachtaí
seo a leanas:
Le linn 2019, cuireadh na beartas agus nósanna imeachta uile i bhfeidhm chun comhlíonadh iomlán leis an gCód
a chinntiú. Chuir athbhreithniú seachtrach ar rialachas arna chur i gcrích in 2018 bonn eolais leis na beartais agus
nósanna imeachta seo agus áirítear leo an Creat Rialachais; Téarmaí Tagartha an Bhoird Bainistíochta; Cód Iompair
an Bhoird/na Foirne; Creat Bainistíochta Riosca; agus Rúnaí an Bhoird.
Ní dhearnadh an Chomhairle a polasaí a chomhlíonadh maidir le hearraí agus seirbhísí áirithe a sholáthar in 2019.
D’ainneoin an dul chun cinn a rinneadh i réimse an tsoláthair a bhí soiléir ón mbealach a cuireadh na moltaí chun
feidhme in 2019, tá sé ina thosaíocht de chuid na Comhairle go gcloítear i gcónaí leis na treoirlínte um sholáthar.
Níor cuireadh i gcrích fós féinmheasúnú an Choiste Iniúchóireachta, Riosca & Airgeadais.
Tuairiscíonn an ARFC don Bhord i scríbhinn tar éis gach uile chruinniú ag tabhairt tuarascáil athfhillteacha ar fáil maidir
le hobair a rinneadh é agus conclúidí a rinneadh agus meastar dá bharr sin nach gá don Choiste Iniúchóireachta
an Tuarascáil Bhliantúil dá dtagraítear sa Téarmaí Tagartha Eiseamláireacha an Choiste Iniúchóireachta sa Chód a
thiomsú.
			

_________________________
Martina Moloney
Comhalta Comhairle
22 Nollaig, 2020

___________________________
Michael Farrell
Comhalta Comhairle
22 Nollaig, 2020
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RÁITEAS MAIDIR LE RIALÚ
INMHEÁNACH
Raon Freagrachta
Thar ceann na Comhairle Oidhreachta aithním freagracht an Bhoird maidir lena chinntiú go ndéantar córas éifeachtach
rialaithe inmheánaigh airgeadais a chothabháil agus a fheidhmiú. Cuirtear san áireamh leis an bhfreagracht seo an Cód
Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016).
Cuspóir an Chórais Rialaithe Inmheánaigh
Tá an córas rialaithe inmheánach deartha chun riosca a bhainistiú ag leibhéal inghlactha seachas é a dhíothú ar fad. Mar
sin, ní féidir leis an gcóras ach dearbhú réasúnach agus ní dearbhú iomlán a thabhairt go bhfuil sócmhainní á gcosaint,
go ndéantar idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i gceart, agus go ndéantar earráidí nó neamhrialtachtaí ábhartha
a chosc nó a bhrath in am tráthúil.
Tá an córas rialaithe inmheánach, a sholáthraíonn treoir arna heisiúint ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
curtha i bhfeidhm ag An Chomhairle Oidhreachta don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2019 agus suas go dtí dáta faofa
na ráiteas airgeadais.
Cumas chun Riosca a Láimhseáil
Tá Coiste Iniúcóireachta, Riosca & Airgeadais sa Chomhairle Oidhreachta lena gcuimsítear ceathrar comhaltaí de
chuid an Bhoird, duine díobh an cathaoirleach, agus comhalta seachtrach amháin a bhfuil saineolas airgeadais agus
iniúchtóireacha aige. Tháinig an Coiste Iniúcóireachta, Riosca & Airgeadais le chéile 7 n-uaire le linn 2019.
Tá an Chomhairle Oidhreachta tar éis sainchomhairleoirí seachtracha a cheapadh chun cúram a ghlac ar an bhfeidhm
iniúchóireachta inmheánach lena dtugtar acmhainní leordhóthain di agus lena gcuirfear clár oibre i gcrích de réir mar
atá comhaontaithe leis an gCoiste Iniúcóireachta, Riosca & Airgeadais.
Tá an Coiste Iniúcóireachta, Riosca & Airgeadais tar éis beartas bainistíochta riosca a fhorbairt ina leagtar amach a acmhainn riosca, na próisis bainistíochta riosca atá i bhfeidhm agus róil agus freagrachtaí na foirne maidir le riosca. Rinne
an Bord an Polasaí um Riosca a fhaomhadh ar an 17 Iúil, 2020. Tá an beartas eisithe don fhoireann go léir a mheastar
a bheith ag obair laistigh de bheartas bainistíochta riosca na Comhairle Oidhreachta, chun an lucht bainistíochta a chur
ar an eolas maidir le rioscaí agus laigí éiritheacha agus chun freagracht a ghlacadh maidir le rioscaí agus rialú laistigh
dá réimsí oibre féin.
Creat um Riosca agus Rialú
Tá córas bainistíochta riosca curtha i bhfeidhm ag an gComhairle Oidhreachta agus leis, sainaithníonn agus tuairiscíonn
príomhrioscaí agus na gníomhartha bainistíochta a bhfuiltear ag tabhairt fúthu chun dul i ngleic leo agus, a mhéid agus is
féidir, chun na rioscaí sin a mhaolú.
Tá clár riosca i bhfeidhm a shainaithníonn na príomhrioscaí atá roimh an gComhairle Oidhreachta agus táthar tar éis iad
sin a shainaithint, a mheasúnú agus a rangú de réir a dtábhacht. Déanann an Coiste Iniúchóireachta, Riosca & Airgeadais
athbhreithniú agus uasdátú ar an gclár ar bhonn leathbhliantúla. Úsáidtear torthaí na n-athbhreithnithe sin chun acmhainní
a phleanáil agus a leithdháileadh chun a chinntiú go ndéantar rioscaí a bhainistiú ag leibhéal inghlactha. Rinne an Bord
athbhreithniú ar an gClár Rioscaí ar an 17 Iúil 2020.
Mionsonraítear sa chlár rioscaí na rialuithe agus na gníomhaíochtaí is gá chun rioscaí agus freagracht a mhaolú maidir
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RÁITEAS MAIDIR LE RIALÚ INMHEÁNACH
(ar leanúint)
le hoibríochtaí a shanntar ar bhaill foirne ar leith. Dearbhaím go bhfuil timpeallacht rialaithe i bhfeidhm ina gcuimsítear na
gnéithe seo a leanas:
• rinneadh nósanna imeachta do gach príomhphróiseas gnó a dhoiciméadú;
• rinneadh freagrachtaí airgeadais agus freagracht chomhfhreagrach a shannadh ag leibhéal na bainistíochta;
• tá córas iomchuí buiséadta i bhfeidhm lena mbaineann buiséad bliantúil ar a ndéanann an bhainistíocht sinsearach
athbhreithniú ar bhonn rialta;
• is ann do nósanna imeachta chun slándáil na gcóras faisnéise agus na gcóras teicneolaíochta cumarsáide a
chinntiú;
• tá córais atá i bhfeidhm chun na sócmhainní a chosaint, agus
• cinntíonn nósanna imeachta rialaithe ar mhaoiniú deontais do ghníomhaireachtaí seachtracha go bhfuil rialú
leordhóthanach i bhfeidhm maidir le deontais a cheadú agus
• monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar dheontaithe chun a chinntiú go n-úsáidtear maoiniú deontais
chun na críche a ceapadh dóibh.
Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach
Tá nósanna imeachta foirmiúla curtha i bhfeidhm chun monatóireacht a dhéanamh ar phróisis rialaithe agus déantar easpaí rialaithe a chur in iúl iad dóibh siúd atá freagrach as gníomhaíocht ceartaitheach a ghlacadh agus don bhainistíocht
agus don Bhord, nuair is iomchuí, ar bhealach tráthúil. Dearbhaím go bhfuil na córais mhonatóireachta leanúnacha seo
a leanas i bhfeidhm:
• Táthar tar éis príomhrioscaí agus rialuithe gaolmhara a aithint agus próisis a chur i bhfeidhm chun monatóireacht a
dhéanamh ar oibríocht na bpríomhrialuithe sin agus tuairisciú a dhéanamh ar aon easpaí a shainaithnítear;
• táthar tar éis socruithe tuairiscithe a bhunú ag gach leibhéal ina sanntar freagracht maidir le bainistíocht airgeadais,
• déanann an bhainistíocht sinsearach athbhreithniú ar bhonn rialta ar fheidhmíocht thréimhsiúil agus bhliantúil na
dtuarascálacha airgeadais agus neamhairgeadais a léiríonn feidhmíocht i gcoinne buiséad agus caighdeánacha
ábhartha eile.
Soláthar
Dearbhaím go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag an gComhairle Oidhreachta chun a chinntiú go gcloítear le rialacha agus nósanna imeachta reatha maidir le soláthar. Cuirtear béim ar rudaí a bhaineann le rialuithe maidir le soláthar
thíos faoin teideal ‘Saincheisteanna maidir le Rialú Inmheánach’.
Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht
Deimhním go bhfuil nósanna imeachta ag an gComhairle Oidhreachta chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht
a nósanna imeachta bainistíochta riosca agus rialaithe. Is éard a chuireann bonn eolais le monatóireacht agus athbhreithniú na Comhairle Oidhreachta ar éifeachtúlacht an chórais rialaithe inmheánaigh airgeadais ná obair na n-iniúchóirí
inmheánacha agus seachtracha, obair an Choiste Iniúchóireachta, Riosca & Airgeadais a dhéanann maoirsiú ar a gcuid
oibre agus obair na bainistíochta sinsearacha ar laistigh den Chomhairle Oidhreachta atá freagrach as an gcreat rialaithe airgeadais inmheánach.
Dearbhaím go ndearna an Bord athbhreithniú bliantúil ar éifeachtúlacht na rialuithe inmheánacha don bhliain 2019 ar
an 22 Nollaig 2020. Chuir moill ar athbhreithniú 2019 de dheasca Covid 19 agus toisc nár ceapadh an bord nua go
dtí an 3 Samhain 2020.
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RÁITEAS MAIDIR LE RIALÚ INMHEÁNACH
(ar leanúint)
Nuashonrú ar shaincheisteanna maidir le Rialú Inmheánach arna dtuairisciú i Ráiteas maidir
le Rialú Inmheánach na bliana roimhe sin
Soláthar
Tá dul chun cinn suntasach déanta sa réimse seo le 3 bliana anuas agus tháinig laghdú thart ar 70% ar an méid caiteachais neamhchomhlíonta in 2019 i gcomparáid le figiúirí 2018 toisc nach rabhthas in ann roinnt saincheisteanna
leagáide a réiteach.
Sainaithnítear in athbhreithniú a rinneadh ar chaiteachas chuig soláthraithe uile a fuair breis agus €5,000 in 2019 gur
tabhaíodh caiteachas thart ar €134,889 lena n-áirítear CBL ), (laghdú nach mór 70% i gcaiteachas neamhchomhlíonadh i gcomparáid le 2018) maidir le hearraí agus seirbhísí a soláthraíodh trí nósanna imeachta nár chloígh leis na
treoirlínte um sholáthar. Seo cuid de na cúiseanna a bhaineann leis sin:
•
•
•
•
•

Deireadh conarthaí agus tar-rolladh conarthaí.
Tairsigh sáraithe de thoradh ar chomhbhailiú caiteachais a d’fhág gur úsáideadh an modh soláthair mícheart
Líon mícheart tairiscintí/meastachán faighte
Taifid neamhleor chun comhlíonadh a cruthú
Seirbhísí cothabhála leanúnacha á soláthar ag suiteálaithe córais.

Is ardtosaíocht de chuid an bhoird é go gcomhlíontar treoirlínte soláthair phoiblí. Tá an Chomhairle Oidhreachta tar
éis 5 as 6 mholadh a tháinig as an athbhreithniú ar sholáthar a chur chun feidhme, de réir mar a mhol na hiniúchóirí
seachtracha Mazars agus tá ceann amháin as na 6 mholadh curtha chun feidhme i bpáirt.
Baineann an moladh atá curtha chun feidhme i bpáirt le monatóireacht a dhéanamh ar leibhéil láimhdeachais
soláthraithe. Tá mionathrú déanta ar an gcóras airgeadais chun é sin a bhainistiú agus tá sé réidh lena thionscnamh
do shealbhóirí buiséid. Nuair a bheidh sé sin curtha i gcrích, beidh na 6 mholadh curtha chun feidhme.
Tá nuashonrú déanta ag na nósanna imeachta soláthair agus tá an fhoireann go léir curtha ar an eolas maidir leis an
riachtanas cloí le beartas agus treoirlínte um sholáthar. Cuireadh oiliúint ar fáil don fhoireann in 2020. Leanfaidh an
Coiste Iniúchóireachta, Airgeadais agus Riosca de mhonatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn sa réimse seo.
Táthar tar éis saineolaí soláthair a fhostú chun tacaíochta a thabhairt don Chomhairle a hoibleagáidí soláthair a
chomhlíonadh.
Tuarastail
Ceapadh POF nua le héifeacht ón 1 Feabhra 2019. Ceadaíodh an post seo agus tá conradh i bhfeidhm
chuige.
Comhaontuithe Seirbhíse
In 2019, eisíodh Comhaontuithe Seirbhíse i leith deontas arna n-eisiúint d’eagraíochtaí a mhaoinítear ar bhonn rialta i
ndiaidh athbhreithniú a dhéanamh ar na Comhaontuithe Seirbhíse idir an Chomhairle Oidhreachta agus Eagraíochtaí
a fhaigheann maoiniú ar bhonn rialta. Leagtar amach sna Comhaontuithe Seirbhís na haschuir deontais atá ag teastáil
agus tugtar sonraí iontu maidir leis na tuarascálacha atá le cur faoi bhráid na Comhairle Oidhreachta nuair atá maoiniú a íostarraingt.
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RÁITEAS MAIDIR LE RIALÚ INMHEÁNACH
(ar leanúint)
Saincheisteanna maidir le Rialú Inmheánach - Ardtosaíocht
Ní raibh aon laigeachtaí ‘Ardtosaíochta’ mar a sainaithníodh in iniúchadh na bliana roimhe sin arna dhéanamh ag an
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus in iniúchtaí inmheánacha arna ndéanamh ag páirtithe seachtracha nár tugadh
aghaidh orth tráth na scríofa.

				
_______________________

Michael Parsons
Cathaoirleach na Comhairle
22 Nollaig 2020
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Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste
Comptroller and Auditor General
Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais
An Chomhairle Oidhreachta
Tuairim ar na ráitis airgeadais
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Comhairle Oidhreachta don bhliain dar críoch an
31 Nollaig 2019 faoi fhorálacha alt 21 den Acht Oidhreachta 1995. Cuimsítear sna ráitis airgeadais
•
•
•
•
•

an ráiteas ioncaim agus caiteachais agus cúlchiste ioncaim coinnithe
an ráiteas ar ioncam cuimsitheach
an ráiteas ar an staid airgeadais
an ráiteas maidir le sreabhaidh airgeadais, agus
na nótaí gaolmhara, lena n-áirítear achoimre ar bheartais shuntasacha chuntasaíochta

Is é mo thuairim go dtugann na ráitis airgeadais seo léargas fíor agus cóir ar shócmhainní, dliteanais
agus staid airgeadais na Comhairle Oidhreachta ar an 31 Nollaig 2019 agus ar a ioncam agus a
chaiteachas don bhliain 2017 de réir Chaighdeán Tuairiscithe Airgeadais (FRS) 102 –— Caighdeán
Tuairiscithe Airgeadais is infheidhme sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann.
Bonn na tuairime
Rinne mé iniúchadh ar na ráitis airgeadais de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht
arna bhfógairt ag an Eagraíocht Idirnáisiúnta Uasfhoras Iniúchóireachta. Tugtar tuairisc ar mo
fhreagrachtaí faoi na caighdeáin sin san aguisín don tuarascáil seo. Táim neamhspleách ar an
gComhairle Oidhreachta agus tá mo fhreagrachtaí eiticiúla eile comhlíonta agam i gcomhréir leis na
caighdeáin.
Creidimse gur leor agus gur cuí an fhianaise iniúchta atá faighte agam chun bonn a chur le mo thuairim.
Tuairisc ar fhaisnéis seachas na ráitis airgeadais, agus ar ábhair eile
I dteannta na ráiteas airgeadais, tá faisnéis áirithe eile curtha i láthair ag an gComhairle Oidhreachta.
Cuimsítear leis sin an tuarascáil bhliantúil an ráiteas rialachais agus tuarascáil na gcomhaltaí Boird,
chomh maith leis an ráiteas um rialú inmheánach agus sceideal na n-íocaíochtaí deontas. Tá cur síos
déanta san aguisín a ghabhann leis an tuarascáil seo ar mo chuid freagrachtaí tuairisciú a dhéanamh i
leith faisnéise den chineál sin, agus ar ábhair eile a ndéanaim tuairisciú orthu mar eisceacht.
Athbhreithniú ar rialú inmheánach
Nochtar sa ráiteas maidir le rialú inmheánach nach ndearna an Bord athbhreithniú ar éifeachtulacht
an chórais rialaithe inmheánaigh don tréimhse ar an mbonn a leagtar amach sa Chód Cleachtais chun
Boird Oideachais agus Oiliúna a Rialú.

Andrew Harkness
Le haghaidh agus thar ceann
an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
23 Nollaig 2020
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Aguisín don tuarascáil

Freagrachtaí Chomhaltaí an Bhoird

gnóthais leantaigh agus, bunaithe ar fhianaise an iniúchta
a fuarthas, an bhfuil neamhchinnteacht ábhartha ann maidir
le himeachtaí nó coinníollacha a d’fhéadfadh a bheith ina
gcúis le hamhras mór ar chumas na Comhairle Oidhreachta
leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach. Má thagaim
ar an tátal gur ann do neamhchinnteacht ábhartha, tá sé
de cheangal orm aird a thabhairt i mo thuarascáil ar na
nochtuithe gaolmhara sna ráitis airgeadais nó, mura leor na
nochtuithe, mo thuairim a mhodhnú. Tá mo thátail bunaithe
ar an bhfianaise iniúchóireachta a fuair mé suas go dáta na
tuarascála. Féadfaidh sé, áfach, go gcuirfidh imeachtaí nó
coinníollacha amach anseo deireadh leis an gComhairle
Oidhreachta ina cáil mar ghnóthas leantach.

Mar a leagtar amach sa ráiteas rialachais agus tuarascáil na
gcomhaltaí Boird, tá comhaltaí an Bhoird freagrach as:
•
•
•
•
•
•

ráitis airgeadais a ullmhú san fhoirm atá fhorordaithe in alt 21
Acht Oidhreachta 1995
a chinntiú go dtugtar léargas fírinneach cóir sna ráitis airgeadais i gcomhréir le FRS 102
rialtacht na n-idirbheart a chinntiú
breithiúnas a dhéanamh maidir le húsáid bhonn cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh a bheith
iomchuí, agus
an méid rialaithe Inmheánaigh agus a mheasann siad iomchuí
a úsáid chun ráitis airgeadais atá saor ó mhíshonrú ábhartha
a ullmhú, bíodh sé sin de bharr calaoise nó earráide.

•

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Tá sé de cheangal orm faoi alt 21 den Acht Oidhreachta iniúchadh
a dhéanamh ar ráitis airgeadais na Comhairle Oidhreachta agus
tuairisc a thabhairt orthu do Thithe an Oireachtais.
Is é an cuspóir atá agam agus an t-iniúchadh á dhéanamh agam
ná dearbhú réasúnach a thabhairt i leith cibé an bhfuil nó nach
bhfuil an cuntas ina iomláine saor ó mhíshonrú ábhartha de dheasca calaoisí nó earráide. Is ardleibhéal dearbhaithe é dearbhú
réasúnach, ach ní ráthaíocht é go mbraithfidh iniúchadh a reáchtáiltear de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta maidir le hIniúchadh, go
mbraithfidh sé míshonrú ábhartha nuair is ann dó. Féadfaidh sé
go dtagann míráitis aníos de dheasca calaoise nó earráide agus
meastar go bhfuil siad ábhartha, más rud é, ina n-aonair nó ina
gcomh-iomláine, go bhféadfaí a bheith ag súil leis go réasúnach
go n-imreodh siad tionchar ar chinntí eacnamaíocha arna ndéanamh ag úsáideoirí ar bhonn an chuntais seo.
Mar chuid d’iniúchadh i gcomhréir leis na Caighdeán Idirnáisiúnta
maidir le hIniúchóireacht, úsáidim breithiúnas gairmiúil agus coinním sceipteachas gairmiúil i rith an iniúchta. Ar an dóigh sin,
• Aithním agus déanaim measúnú ar na rioscaí a bhaineann le
míshonrú ábhartha i leith an chuntais, cibé acu de dheasca
calaoise nó earráide; a dearadh agus cur i gcrích nósanna
imeachta iniúchóireachta atá freagrach ar na rioscaí sin;
agus fianaise iniúchóireachta a fháil atá leordhóthanach
agus oiriúnach chun bonn a chur le mo thuairim. Tá riosca
níos airde i gceist gan míshonrú ábhartha a bhrath nuair is
de dheasca calaoise atá sé seachas de dheasca earráide,
ar an ábhar go bhféadfaidh sé go bhfuil claonpháirteachas,
brionnú, neamhghníomh intinneach, mífhaisnéis, nó sárú
rialaithe inmheánaigh i gceist leis.
•

•

•

Déanaim meastóireacht ar chur i láthair, struchtúr agus ábhar
an chuntais, na nochtuithe san áireamh, agus cibé acu an
léirítear i gceart sa chuntas na hidirbhearta agus imeachtaí
bunúsacha.

Déanaim teagmháil leo siúd a bhfuil freagracht rialachais orthu
maidir le, i measc nithe eile, an scóip phleanáilte agus tráthúlacht
an iniúchta agus na dtorthaí suntasacha iniúchta, lena n-áirítear
aon easnaimh sa rialú inmheánach a shainaithním le linn m’iniúchta.

Faisnéis eile seachas na ráitis airgeadais
Ní chlúdaíonn mo thuairim ar an gcuntas an fhaisnéis eile a chuirtear i láthair leis an gcuntas, agus ní thugaim aon chineál conclúide
dearbhaithe ina leith.
I dtaca le m’iniúchadh ar an gcuntas, iarrtar orm faoi na Caighdeáin Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht an fhaisnéis eile
a chuirtear i láthair a léamh, agus é sin á dhéanamh agam,
machnamh a dhéanamh an bhfuil an fhaisnéis eile ar neamhréir le
na ráitis airgeadais nó le heolas eile a fhaightear le linn an iniúchta, nó ar bhealach eile an bhfuil an chuma air go bhfuil míráiteas
ábhartha tugtha ina leith.

Tuairisciú ar ábhair eile
Déanaim m’iniúchadh trí thagairt a dhéanamh do bhreithnithe speisialta a ghabhann le comhlachtaí Stáit maidir lena mbainistíocht
agus lena n-oibríocht. Tugaim tuairisc má fhaighim go bhfuil nithe
ábhartha ann a bhaineann leis an tslí a ndearnadh gnó poiblí.
Féachaim le fianaise a fháil le linn an iniúchta maidir le rialtacht na
n-idirbheart airgeadais. Tugaim tuairisc má tá aon chás ábhartha
nár feidhmíodh suimeanna airgid chun na gcríoch a bhí beartaithe
ar aird, nó sa chás nach mbíonn na hidirbhearta ag cloí leis na
húdaráis a dhéanann rialú orthu.

Faighim tuiscint ar an rialú inmheánach atá cuí don iniúchadh
d’fhonn nósanna imeachta iniúchóireachta a dhearadh
atá oiriúnach sna cúinsí, ach ní d’fhonn tuairim a chur in iúl
maidir le héifeachtúlacht na rialuithe inmheánacha.

Tuairiscím freisin trí eisceacht más fíor, i mo thuairimse, aon cheann
de na ráitis seo a leanas:

Déanaim meastóireacht ar oiriúnacht na bpolasaithe
cuntasaíochta a úsáidtear agus ar réasúntacht na
meastachán cuntasaíochta agus na nochtuithe bainteacha.

•

Críochnaím ar oiriúnacht úsáid an bhonn cuntasaíochta

•

•

mura bhfaighim an fhaisnéis agus na mínithe go léir a
theastaigh uaim chun m’iniúchadh a dhéanamh, nó
mura leor na taifid chuntasaíochta chun iniúchadh réidh
agus ceart a dhéanamh orthu, nó
nach dtagann na ráitis airgeadais leis na taifid
chuntasaíochta.
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RÁITEAS AR IONCAM AGUS CAITEACHAS
AGUS CÚLCHISTE IONCAIM COINNITHE DON
BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 Nollaig 2019
		

Nótaí

2019

€

2018

€

Ioncam
Deontais Oireachtais

2

7,504,142

6,993,333

Ioncam Eile

3

571,775

438,873

Glanchistiú iarchurtha le haghaidh pinsean

11 (c)

370,000

612,000

Aistriú ón gCuntas Caipitil

4

199,571

190,750

8,645,488

8,234,956

Ioncam Iomlán
Caiteachas
Deontais

5

3,812,427

4,923,945

Forbairt Beartais

6(a)

77,288

128,733

Cláir

6(b)

908,813

901,753

Tacaíocht don Bhonneagar Oidhreachta

6(c)

1,760,340

1,695,871

6,558,868

7,650,302

Iomlán na nDeontas, Beartas & Bonneagar
Riarachán
Costais teaghlachais

7

128,340

159,385

Soláthairtí oifige agus riarachán

8

276,236

309,341

Costais na gComhaltaí Comhairle & Coiste

9

Costais soláthair foirne:

10

Dímheas

12

26,622

42,024

1,599,749

1,691,561

211,302

211,927

Riarachán Iomlán

2,242,249

2,414,238

Caiteachas Iomlán

8,801,117

10,064,540

Barrachas/(Easnamh) don bhliain

(155,629)

(1,829,584)

Iarmhéid arna thabhairt ar aghaidh amhail an 1 Eanáir

447,282

2,276,866

Iarmháid arna thabhairt ar aghaidh amhail an
31 Nollaig

291,653

447,282

Cuimsítear sna ráitis airgeadais seo an Ráiteas ar na Sreafaí Airgid agus Nótaí 1 - 24.

___________________
Martina Moloney
Comhalta Comhairle
22 Nollaig 2020

_____________________
Michael Farrell
Comhalta Comhairle
22 Nollaig 2020

_________________
Virginia Teehan
Príomhfheidhmeannach
22 Nollaig 2020
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RÁITEAS AR IONCAM CUIMSITHEACH DON
BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG
2019

		

Nótaí

(Easnamh) don bhliain
(Caillteanais)/gnóthachain ó thaithí maidir le hoibleagáidí sochair scoir

11 (d)

2019

2018

€

€

(155,629)

(1,829,584)

140,000

262,000

(1,246,000

625,000

Athruithe ar thoimhdí atá mar bhonn agus taca le luach reatha oibleagáidí
sochair scoil

Caillteanais)/gnóthachain achtúireacha iomlán sa bhliain

(1,106,000)

887,000

Coigeartú ar mhaoiniú um shochair scoir 		

1,106,000

(887,000)

iarchurtha Ioncam Cuimsitheach Iomlán don Bhliain

(155,629)

(1,829,584)

Cuimsítear an Ráiteas ar na Sreafaí Airgid agus Nótaí 1 - 22, mar chuid de na ráitis airgeadais seo.

___________________
Martina Moloney
Comhalta Comhairle
22 Nollaig 2020

_____________________
Michael Farrell
Comhalta Comhairle
22 Nollaig 2020

_________________

Virginia Teehan
Príomhfheidhmeannach
22 Nollaig 2020
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RÁITEAS AR STAID AN AIRGEADAIS DON
BHLIAIN DAR CHRÍOCH 31 NOLLAIG 2019
		
Nótaí

2019

2018

€

€

Sócmhainní seasta
Maoin, gléasra agus trealamh

5,936,069

12

5,736,498

13

168,259

86,458

618,915

1,024,826

787,174

1,111,284

495,521

664,002

291,653

447,282

Sócmhainní Reatha
Suimeanna infhaighte
Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim

Dliteanais reatha (Méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin)
Suimeanna iníoctha

14

Glansócmhainní Reatha
Sochair scoir
Oibleagáidí Sochair Scoir

11(b)

(8,737,000)

(7,261,000)

Sócmhainn Maoinithe um Shochair Scoir Iarchurtha

11(b)

8,737,000

7,261,000

Sócmhainní Reatha Iomlána

0

0

6,028,151

6,383,351

5,736,498

5,936,069

Arna léiriú ag
Cuntas Caipitil

4

Cúlchiste Ioncaim Coinnithe

Cuimsítear sna ráitis airgeadais seo an Ráiteas ar na Sreafaí Airgid agus Nótaí 1 - 24.

___________________
Martina Moloney
Comhalta Comhairle
22 Nollaig 2020

_____________________
Michael Farrell
Comhalta Comhairle
22 Nollaig 2020

_________________

Virginia Teehan
Príomhfheidhmeannach
22 Nollaig 2020

291,653

477,282

6,028,151

6,383,351
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RÁITEAS AR SREAFAÍ AIRGID DON BHLIAIN
DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2019
Nótaí

2019
€

2018
€

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
Easnamh don bhliain
Dímheas

12

(Méadú)/laghdú ar shuimeanna infhaighte
Méadú)/laghdú ar shuimeanna iníoctha

(155,629)

(1,829,584)

211,302

211,927

(81,801)

389,449

(168,481)

(3,150)

(199,571)

(190,749)

(394,180)

(1,422,107)

(11,731)

(21,177)

(11,731)

(21,177)

Sreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Airgeadais

0

0

Glansreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Airgeadais

0

0

(405,911)

(1,443,284)

Luaitheanacht sa Chuntas Caipitil

4

Glan-insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin
Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta
Íocaíochtaí chun maoin, gléasra agus trealamh a cheannach
Glansreafaí Airgid ó ghníomhaíochtaí infheistithe

Glanmhéadú / (laghdú) airgid ó ghníomhaíochtaí

4

infheistiúcháin
Airgead agus coibhéisí airgid ag an 1 Eanáir
Airgead agus Coibhéisí Airgid amhail an 31 Nollaig

1,024,826

2,468,110

618,915

1,024,826
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NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA RÁITIS
AIRGEADAIS DON BHLIAIN DAR
CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2019

An Chomhairle Oidhreachta| Tuarascáil Bhliantúil 2019

NÓTAÍ A GHABHANN
LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS DON
BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2019
Nóta 1 Beartais Chuntasaíochta

				

Leagtar amach thíos an bonn cuntasaíochta agus na beartais shuntasacha chuntasaíochta arna nglacadh ag an gComhairle Oidhreachta. Cuireadh i bhfeidhm go comhsheasmhach iad go léir ar fud na bliana agus don bhliain roimhe sin.
a)

Faisnéis Ghinearálta
Bunaíodh an Chomhairle Oidhreachta faoin Acht Oidhreachta 1995, agus tá a ceanncheathrú suite in Áras na
hOidhreachta, Lána an Teampaill, Cill Chainnigh. Is iad seo a leanas bunchuspóirí na Comhairle Oidhreachta de réir
mar atá leagtha amach in Alt 6 den Acht Oidhreachta 1995: polasaithe agus tosaíochtaí a mholadh maidir leis an
oidhreacht náisiúnta a shainaithint, a chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú, agus tuiscint ar an oidhreacht náisiúnta
a chur chun cinn freisin.

b)

Ráiteas maidir le Comhlíonadh
Ullmhaíodh ráitis airgeadais na Comhairle Oidhreachta don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2019 i gcomhréir FRS
102, an caighdeán tuairiscíochta airgeadais atá infheidhme sa RA agus in Éirinn arna eisiúint ag an gComhairle Tuairiscithe Airgeadais (FRC) agus arna bhfógairt ag Cuntasóirí Cairte na hÉireann.

c)

Bonn Ullmhúcháin
Ullmhaítear na ráitis airgeadais ar bhonn gnóthais leantaigh, faoin coinbhinsiún an chostais stairiúil, cé is moite de
shócmhainní agus dliteanais áirithe de réir mar atá mínithe sna polasaithe cuntasaíochta thíos. Is de réir mar atá faofa
ag Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta i gcomhréir leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe faoin Acht
Oidhreachta, 1995 a leagtar amach na ráitis airgeadais seo. Táthar tar éis na polasaithe cuntasaíochta seo a leanas
a chur i bhfeidhm ar bhonn comhsheasmhach leanúnach i dtaca le míreanna atá measta le bheith ábharach i dtaca le
ráitis airgeadais Bhord na Comhairle Oidhreachta.
					
Ioncam				
Deontais ón Oireachtas: Déantar an t-ioncam reatha a thuairisciú ar bhonn fabhraithe, go hiondúil, cé is moite de
Dheontais Airgead Tirim ón Oireachtas a tuairiscítear ar bhonn fáltas iad.
Ioncam Eile: Aithnítear ioncam eile ar bhonn fabhruithe.

d)

e)

Íocaíochtaí Deontas
The Heritage Council offers grants to various bodies and individuals to carry out works under its heritage grant schemes.
When a grantee accepts the terms and conditions of a grant offer from Council, Council enters into a commitment with
that grantee. That commitment is recognised as an accrual only when the grantee is seen to have fulfilled the full terms
and conditions of the grant offer. Details of grant commitments at 31st December 2019 are given in note 18.

f)

Maoin, Gléasra agus Trealamh
Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation, adjusted for any provision for impairment. Depreciation is provided on all property, plant and equipment, other than freehold land and artwork, at rates
estimated to write off the cost less the estimated residual value of each asset on a straight line basis over their estimated
useful lives as follows:
Foirgnimh
Trealamh Oifige
Saothair Ealaíne
Mótar-fheithiclí
Gléasra & Innealra

2.50%
20%
0%
20%
20%/10%

Troscán Oifige
Ríomhairí
(Cruaearraí & Bogearraí)
Ábhar Tagartha agus
Ceadúnais OSI

10%/20%
25%
20%

102
22

1
103

An Chomhairle Oidhreachta|Tuarascáil Bhliantúil 2019

NÓTAÍ A GHABHANN
LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS DON
BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2019
Nóta 1 Beartais Chuntasaíochta (ar leanúint)

			

Is ionann luach iarmharach agus an tsuim mheasta a gheofaí faoi láthair ó shócmhainn a dhiúscairt, tar éis costais
mheasta na diúscartha a asbhaint, má tá an tsócmhainn ar aois agus i riocht a mbeifí ag súil leis ag deireadh a saolré
fónta cheana féin.
Más rud é go bhfuil aon fhianaise ann de lagú ar luach sócmhainne, tuairiscítear an caillteanas lagaithe sa Ráiteas faoi
Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchiste Ioncaim Coinnithe sa bhliain
g)

Cuntas Caipitil
Cuimsítear ioncam a leithdháiltear do cheannachán sócmhainní seasta leis an gcuntas caipitil. Déantar é a amúchadh
ar aon dul le dímheas na sócmhainní gaolmhara leis.

h)

Léasú
Déantar sócmhainní a shealbhaítear faoi bhun léasuithe airgeadais a chaipitliú agus a áireamh le maoin, gléasra agus
trealamh, agus déantar iad a dhímheasú de réir pholasaí na Comhairle.

i)

Sochair Fostaithe
Sochair ghearrthéarma
Aithnítear sochair ghearrthéarmacha amhail pá saoire mar speansas sa bhliain agus cuirtear sochair atá fabhraithe ag
deireadh na bliana ar áireamh san fhigiúr Suimeanna iníoctha sa Ráiteas faoin Staid Airgeadais.
Sochair scoir
Roimhe seo, bhunaigh an Chomhairle Oidhreachta scéim pinsin sochair shainithe dá cuid féin, a maoinítear í gach uile
bhliain ar bhonn íoc-mar-a-úsáidtear ó airgead a chuireann an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ar fáil leis
agus ó ranníocaíochtaí a bhaintear ó thuarastail na foirne agus na gcomhaltaí.
Chomh maith leis sin, baineann an Chomhairle Oidhreachta leas as an Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair (“An Scéim
Aonair”), ar scéim shochair shainithe í do sheirbhísigh phoiblí ar ceapadh iad ar an 1 Eanáir 2013 nó i ndiaidh an
dáta sin. Íoctar ranníocaíochtaí baill na Scéime Aonair anonn chuig an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Ba
cheart suntas a dhéanamh dó chomh maith nach bhfuil aon chomhaltaí den Scéim Aonair sa Chomhairle Oidhreachta
faoi láthair.
Léirítear i gcostais phinsin na sochair phinsin a thuilleann fostaithe agus léirítear iad glan ó ranníocaíochtaí pinsin
na mball foirne arna gcoinneáil ag an gComhairle Oidhreachta. Aithnítear suim atá comhfhreagrach don mhuirear
pinsin mar ioncam a mhéid is féidir í a aisghabháil agus fritháirítear í in aghaidh deontais a fhaightear sa bhliain chun
íocaíochtaí pinsin a dhéanamh.
Léirítear sa Ráiteas faoi Ioncam Cuimsitheach na gnóthachain nó caillteanais achtúireacha a eascraíonn as dliteanais
scéime agus aithnítear coigeartú comhfhreagrach sa tsuim is féidir a aisghabháil ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais. Léirítear sna ráitis airgeadais ag luach cóir na dliteanais a eascraíonn as oibleagáidí pinsin na Comhairle
Oidhreachta agus aithnítear iontu na costais a bhaineann le sochair phinsin a chur ar fáil sna tréimhsí cuntasaíochta a
dtuilleann fostaithe iad lena linn. Tomhaistear dliteanais na scéime sochair scoir ar bhonn achtúireach trí úsáid a bhaint
as modh na n-aonad réamh-mheasta creidmheasa.
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NÓTAÍ A GHABHANN
LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS DON
BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2019
j)

				
Breithiúnais agus Meastacháin Chuntasaíochta Criticiúla
Chun ráitis airgeadais a ullmhú, ní mór don lucht bainistíochta breithiúnais, meastacháin agus boinn tuisceana a
dhéanamh a théann i bhfeidhm ar shuimeanna na sócmhainní agus na ndliteanas a tuairiscíodh tráth dháta an chláir
chomhardaithe agus na suimeanna a tuairiscíodh le haghaidh ioncaim agus speansas le linn na bliana. Ós rud é gur
meastachán atá i gceist, tá seans maith ann go mbeidh difríocht idir na torthaí iarbhír agus na meastacháin sin, áfach.
Is iad na breithiúnais seo a leanas na breithiúnais a raibh an éifeacht is suntasaí acu ar na suimeanna a aithnítear sna
ráitis airgeadais:
Bearnú Réadmhaoine, Gléasra agus Trealaimh
Sócmhainní atá faoi réir amúchadh, déantar iad a athbhreithniú le haghaidh bearnú nuair a léirítear in eachtraí nó in
athruithe ar chúinsí go bhféadfadh nach mbeifí in ann an tsuim ghlanluacha a aisghabháil. Aithnítear caillteanas bearnaithe de réir na difríochta idir suim ghlanluacha na sócmhainne agus suim inaisghabhála na sócmhainne. Is ionann
an méid atá in-aisghabhála agus an méid is airde nuair a bhaintear luach cóir sócmhainne ón gcostas díola agus a
luach úsáide. D’fhonn bearnú a mheasúnú, rangaítear sócmhainní ag na leibhéil is ísle dá bhfuil sreabhadh airgid atá
inaitheanta ar leithligh (aonaid ghiniúna airgid) ann. Sócmhainní neamhairgeadais a ndearnadh bearnú orthu, athbhreithnítear iad le haghaidh aisiompú féideartha an bhearnaithe ar gach dáta tuairiscithe.
Dímheas agus Luachanna Iarmharacha
Tá athbhreithniú déanta ag Bord na Comhairle Oidhreachta ar shaoltréimhsí na sócmhainní agus ar na luacha iarmharacha atá gaolmhar le gach aon aicme de shócmhainn sheasta daingneáin agus feistis agus tháinig an Bord ar an
tuairim go raibh saoltréimhsí na sócmhainní agus na luacha iarmharacha iomchuí.
Oibleagáidí Sochair Scoir
Déantar na toimhdí taobh thiar de na luachálacha achtúireacha lena áirítear na suimeanna a thuairiscítear sna ráitis
airgeadais (lena n-áirítear rátaí lascaine, ráta an bhoilscithe, rátaí méadaithe sna leibhéil phá todhchaíoch, sna rátaí
báis agus an aois scoir) a uasdátú uair sa bhliain de réir an staid eacnamaíochta a bhíonn i réim ag an am, agus de
réir aon athruithe ábhartha a thagann ar théarmaí agus coinníollacha na bpleananna um pinsin agus iar-scoir.
Is féidir leis na nithe seo dul i bhfeidhm ar na boinn tuisceana:
(i) an ráta lascaine, athruithe ar an ráta fáltais ar bhannaí corparáideacha ardcháilíochta
(ii) leibhéil chúitimh sa todhchaí, dálaí sa mhargadh saothair sa todhchaí: agus
(iii) an ráta bás agus an aois scoir
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Nóta 2: Deontais ón Oireachtais
			
Leis an tsuim €6,993,333, cuimsítear Deontais ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (Vóta 33) agus ón gCiste
Comhshaoil arna bhainistiú ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil (Vóta 29) agus ón
Roinn Forbartha Tuatha agus Pobail maidir le Slí Bhéarna-Bhréifne (Vóta 42).
Le héifeacht ón 9 Meán Fómhair 2020, tháinig an Chomhairle Oidhreachta faoi choimirce na Roinne Tithíochta, Rialtais
Áitiúil agus Oidhreachta agus déanfar na tagairtí roinne a nuashonrú ar chúiseanna ráitis airgeadais 2020.

2019
€

2018
€

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Deontas Riaracháin

1,565,656

1,539,000

Deontais Neamhchaipitil

2,334,344

2,150,000

Deontais Caipitil

2,658,243

2,632,558

Deontais Neamhchaipitil

0

32,775

Deontais Neamhchaipitil

0

45,000

6,558,243

6,399,333

461,540

444,000

0

150,000

461,540

594,000

484,359

0

7,504,142

6,993,333

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil

Deontais Neamhchaipitil
Deontais Caipitil

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

Maoiniú chun Slí Bhéarna-Bhréifne a fhorbairt

Iomlán
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Nóta 3: Ioncam Eile

				
2019

2018

€

€

An Roinn Talmhaíochta Ranníocaíocht leis an Scéim Foirgnimh Feirme Thraidisiúnta (An Roinn
Talmhaíochta, Bia agusVóta Mara 30, Fo-cheannteideal C.3.1)
			
Fáilte Éireann - Deontas chun tacú le Seachtain na hOidhreachta			

85,573

83,352

30,000

30,000

Táille Ballraíochta Bhailte Múrtha na hÉireann

67,502

67,440

Táillí Comhdhála gearrtha

21,485

13,850

Ranníocaíochtaí ó Údaráis Áitiúla le Tionscadal an Bhreathnóra Oidhreachta		

22,500

27,000

Ranníocaíocht ó Bhord Bia le post an Comhordaitheora um Pailneoirí san Ionad Náisiúnta le Sonraí
Bithéagsúlachta			

30,000

30,000

0

3,237

Fógraíocht le haghaidh Seachtain na hOidhreachta			

1,200

3,430

Socruithe Árachais i ndáil le Damáiste don Díon le linn stoirme		

0

17,739

An Roinn Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta - Maoiniú leis an Staidéar ar Limistéir Caomhantais
Ailtireachta			

0

10,000

An Roinn Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe - Maoiniú leis an gClár um an mBreathnóir Oidhreachta

0

-2,868

Oifig na nOibreacha Poiblí - Maoiniú le Taighde de chuid an Chláir Fionnachtana		

0

50,000

75,666

17,700

70,942

87,326

2,848

0

Tionscadal Nuálaíocht Eorpach LLOC2004 "Protecting Farmland Pollinators" (An Roinn Talmhaíochta,
Bia agus Mara Vóta 30, Fo-cheannteideal C.3.1)		

66,013

0

Éire Ildánach

97,000

0

1,046

667

571,775

438,873

2019

2018

5,936,069

6,126,819

11,731

21,177

Scéim Oidhreachta sna Scoileanna - Ranníocaíocht ó Údaráis Áitiúla le Costas Cuairteanna Scoile

Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann - Maoiniú leis an Taighde le hAisfheistiú Foirgneamh
		
Aisíoc costas a bhaineann le baill foirne na Comhairle Oidhreachta atá ar iasacht
Costais Thionscadail Life 11 ENV/IE/922 GeoparkLIFE Boirne aisíoctha

Nithe ilghnéitheacha
		
IOMLÁN

				

		

Nóta 4: Cuntas Caipitil
€

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir
Aistriú (chuig)/ón gCuntas Ioncaim agus Caiteachais

€

An tsuim leithdháilte chun ceannacháin sócmhainní seasta a mhaoiniú

(211,302)

(211,927)

Lúide: Amúchta i gcomhréir leis an dímheas

(199,571)

(190,750)

Iarmhéid amhail an 31 Eanáir

5,736,498

5,936,069
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Nóta 5: Deontais Iníoctha
2019

2018

Deontais Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann le haghaidh Tionscadal Reatha

91,967

98,511

Deontais Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann le haghaidh Oibreacha Caipitil

150,000

230,916

Deontais Beartais & Bonneagair

353,839

338,452

Deontais le haghaidh Pleananna Oidhreachta Contae

650,843

662,688

Deontais Oidhreachta Pobalbhunaithe

0

569,135

Deontais Chaomhnaithe Tuíodóireachta

0

54,000

3,500

45,454

0

39,061

1,253

625,399

967,222

944,558

79,829

0

Forbairt Shlí Bhéara-Bhréifne (Nóta 15)

627,974

349,731

Irish Landmark Trust Ltd. (Nóta 16)

176,000

176,000

An Clár Fionnachtana Ionad Seandálaíochta agus Nuála Éireann (Nóta 17)

710,000

790,000

3,812,427

4,923,945

		

Deontais an Chláir um Chaighdeáin in Éirinn

€

Deontais um Chuairteanna Staidéir Ardtailte na hÉireann
Deontais Téamacha do Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha

				

Deontais Chaipitiúla na mBailte Stairiúla
Deontais na Scéime um Shéadchomhartha a Uchtáil

IOMLÁN

€

				

Tá sonraí maidir le deontais atá le híoc le linn na bliana ar fáil sa sceideal d’íocaíochtaí deontais.

Nóta 6(a): Caiteachas ar Bheartais
2019

€

Urlabhraíocht i leith Polasaithe maidir leis an Oidhreacht sa Tírdhreach Náisiúnta

77,288

2018

€

128,733
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Nóta 6 (b): Cláir
2019

€

2018

€

Scéim Oidhreachta sna Scoileanna

454,652

417,993

Seachtain na hOidhreachta

313,431

254,636

63,385

37,052

0

443

1,763

3,358

Intéirneachtaí um Chaomhnú

33,196

45,636

An Chothabháil Choisctheach a chur chun cinn *¹

19,470

36,716

Cur chun feidhme Mholtaí an Ghrúpa Oibre um Scileanna Traidisiúnta

8,302

0

Cláir arna Maoiniú ag Éire Ildánach le Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill &
Iarrthóirí Tearmann

1,573

0

13,041

105,919

908,813

901,753

Cumarsáid maidir le gníomhaíochtaí na Comhairle
Foilseacháin
Comhchlár um Oidhreacht Cultúrtha - Gné Cumarsáide

				

European Year of Cultural Heritage			
					
TOTAL

		

*1: Táthar tar éis costais foirne i leith riaracháin tionscadail GLAS a áirítear i bhfigiúr na bliana roimhe sin a athrangú
faoi Thuarastail Foirne faoi nóta 10

Nóta 6(c): Bonneagar Oidhreachta

				

			
2019

2018
€

€

An tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta

2018

€2017
€

828,113

771,193

2,140

2,140

Clár Chaighdeáin Mhúsaeim

117,682

114,470

Clár na nOifigeach Oidhreachta

539,185

527,374

62,355

67,323

210,865

213,371

1,760,340

1,695,871

Forbairt ar bhunachar sonraí do Chomhairleoirí um Leachtaí Allamuigh

Breathnóir Oidhreachta
Oidhreacht Uirbeach (lena n-áirítear Riarachán ar Líonra Bhaile Múrtha na hÉireann)
IOMLÁN
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Nóta 7: Costais teaghlachais

2019

2018

Stóras

14,652

14,940

Leictreacas, teas agus solas

13,360

13,471

Ceaintín, lónadóireacht agus glantóireacht

23,056

25,848

9,668

22,463

Deisiúcháin, cothabháil & slándáil

45,665

60,525

Árachas

18,564

17,638

3,375

4,500

128,340

159,385

2019

2018

17,817

19,771

Stáiseanóireacht, clódóireacht & deisiúchán trealaimh oifige

9,221

10,073

Tuarascáil Bhliantúil & Plean Straitéiseach

5,590

11,287

387

230

Soláthar agus cothabháil ríomhairí

76,458

84,385

Táillí gairmiúla

86,075

105,396

1,131

1,442

Táillí Dlí

57,374

51,029

Síntiúis

7,971

8,396

12,000

15,500

1,870

1,655

342

117

276,236

309,341

€

Cruinnithe

Saothair Ealaíne ar cíos
IOMLÁN

€

Note 8: Office Supplies and Administration
€

Teileafón agus postas

Leabharlann

Costais Ilchineálacha

Táillí Iniúchóireachta
Ús & Muirir

				
Bronntanais 1
IOMLÁN

€

1.
I measc na bronntanais a tugadh, áirítear bronntanas don Uachtarán Micheál D Ó Uiginn nuair a tugadh cuairt ar Áras an Uachtaráin chun comóradh
a dhéanamh ar 20 bliain Chlár na nOifigeach Oidhreachta (€135), Bronntanas do bhean chéile an Easpaig aimsir na Nollag (€14), bronntanas
do Finola May ó Chomhairle Contae Fhine Gall chun buíochas a léiriú as cruinniú de chuid na Comhairle Oidhreachta a óstáil (€33) bláthanna le
haghaidh shocraid mháthair POF an Chláir Fionnachtana (€62) agus stór de thomáin páipéir mar bhronntanais gar do lámh ar an 31 Nollaig, 2019
(€98)
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Nóta 9: Costais na gComhaltaí Comhairle
& Coiste

Speansais a Éilíodh
€

Cóiríocht & Béilí &
Taisteal Curtha
ar fáil

Iomlán

€

€

Michael Parsons

5,092

129

5,221

Sinead McCartan

1,757

530

2,287

553

129

682

Mary Gallagher

2,833

244

3,077

Kieran Coughlan

1,481

129

1,610

Muiris O’Suilleabhain

3,251

777

4,028

Marie Bourke

1,304

574

1,878

Miriam Fitzpatrick

1,040

129

1,169

Fionnuala May

0

0

0

Ivor McElveen

4,910

299

5,209

Brian Walsh

1,146

0

1,146

315

0

315

23,682

2,940

26,622

Jane Maxwell

Ray Pembroke (Committee Member)
IOMLÁN			

I gcomhréir lena litreacha ceapacháin, ní íoctar aon táillí le comhaltaí an Bhoird.

Nóta 10: Luach Saothair
(a) Anailís ar Chostais Foirne
Notes

Tuarastail Foirne *1
Costais Earcaithe
Costais Phinsin
Folláine & Socruithe Foirne
Speansais agus Taisteal
Oiliúint
Fabhrú Saoire
IOMLÁN

		

11(a)

2019

2018

€

€

1,086,882

1,046,055

0

21,766

454,000

546,000

1,015

0

54,507

52,178

7,732

25,562

(4,387)

0

1,599,749

1,691,561

1: Áirítear i gcostais foirne na bliana roimhe sin costais foirne i leith riaracháin tionscadal GLAS arna áireamh roimhe sin faoi nóta 6(b).
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Nóta 10: Luach saothair ar leanúint
(b) Sochair Fostaithe Chomhiomlána
2019

€

Sochair ghearrthéarma foirne

Costais Sochair Scoir

€

996,550

949,004

90,332

97,051

1,086,882

1,046,055

176,000

5,000

1,262,882

1,051,055

Ranníocaíocht an fhostóra i leith Leasa Shóisialaigh
Fo-iomláin

2018

Is ionann líon iomlán na foirne CL fostaithe sa Chomhairle Oidhreachta ag deireadh na bliana agus 15. Is éard atá ann ná
14 ball foirne de chuid na Comhairle Oidhreachta chomh maith le ball foirne conartha amháin a fostaíodh iad le haghaidh
tionscadail shainiúil (2018 - 16) agus áirítear ann ball foirne amháin a bhí ar iasacht leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe go dtí an 19 Bealtaine 2019 agus a tugadh ar iasacht ansin d’Oifig na nOibreacha Poibl ón 6 Lúnasa 2019.
Déanann an Chomhairle Oidhreachta na costais a bhaineann leis an mball foirne seo ar iasacht a aisghabháil ar bhonn
ráithiúil i riaráiste.
Níor íocadh ragobair ná sochair scoir ar bith in 2019.
Le héifeacht ón 1 Eanáir 2019, tháinig an ranníoc bhreise aoisliúntais in áit an laghdaithe pinsean choibhneasa. Ba ionann
an ranníoc bhreise aoisliúntais a íocadh don Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta i leith 2019 agus €40,258. Áirítear
sa mhéid iomlán freisin an POF a tógadh ar iasacht ó Coláiste na hOllscoile, Corcaigh le héifeacht ón 1 Feabhra 2019.
(c) Príomhphearsanra Bainistíochta
I measc na bpríomhphearsanra bainistíochta sa Chomhairle Oidhreachta. Tá na comhaltaí Boird, an Príomhfheidhmeannach, na Ceannasaithe Seirbhíse agus an Rialtóir Airgeadais. Ní fhaigheann an Bord luach saothair ar bith. Leagtar amach
thíos luach iomlán na sochar fostaithe i leith na príomhfhoirne bainistíochta:
2019

€

Tuara

533,902

2018

€

571,059

Ní áirítear leis sin luach na sochar scoir arna dtuilleamh sa tréimhse. Tá an príomhphearsanra bainistíochta, seachas ár POF
reatha a ceapadh le héifeacht ón 1 Feabhra 2019 agus atá ar iasacht ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, ina mbaill de
scéim pinsin na Comhairle Oidhreachta agus ní bhaineann a dteidlíochtaí sa chomhthéacs sin ach le téarmaí shamhail scéim
pinsin aonair na seirbhíse poiblí.
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(d) Luach Saothair agus Sochair an Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin
2019

2018

€

€

Bunphá - Iar-POF - dáta scoir 27 Eanáir 2019
Bunphá - POF Reatha - dáta tosaithe 1 Feabhra 2019
IOMLÁN

9,745

119,783

98,595

0

108,340

119,783

Ceapadh an POF reatha le héifeacht ón 1 Feabhra 2019 agus tá sí ar iasacht ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh agus ní
comhalta de scéim pinsean na Comhairle Oidhreachta í. Íocann Coláiste na hOllscoile, Corcaigh an POF agus forchuirtear
an tuarastal trí shonrasc a chur chuig an gComhairle Oidhreachta. Is ionann tuarastal bliantúil an POF agus €107,501.
(e) Miondealú ar Shochair Ghearrthéarma Fostaithe
Rangaítear sochair ghearrthéarma fostaithe atá de bhreis ar €60,000 sna bandaí seo a leanas

Catagóir Tuarastail

2019

2018

Líon fostaithe

Líon fostaithe

€60,000 GO €69,999

3

6

€70,000 GO €79,999

2

3

€80,000 GO €89,999

2

0

€90,000 GO €99,999

1

0

€100,000 GO €109,999

0

1

€110,000 GO €119,000

0

0

Áirítear sna catagóirí tuarastail thuasluaite ball foirne amháin a tugadh ar iasacht don Roinn Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe le héifeacht ón 22 Meitheamh 2017 go dtí an 19 Bealtaine 2019, agus a tugadh ar iasacht ansin d’Oifig na
nOibreacha Poiblí le héifeacht ón 6 Lúnasa 2019.
Áirítear sna huimhreacha freisin ball foirne amháin a tógadh ar iasacht ó Coláiste na hOllscoile, Corcaigh le héifeacht ón
1 Feabhra 2019.
Chun críocha an nochta seo, áirítear leis na sochair ghearrthéarma fostaithe maidir le seirbhísí a tugadh le linn na tréimhse
tuairiscithe tuarastal; ragobair; liúntais agus íocaíochtaí eile’ ndearnadh thar ceann na bhfostaithe, ach ní áirítear ÁSPC an
fhostóra.

1212
2
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Nóta 11: Sceimeanna Aoisliúntais

(a) Anailís ar na sochair scoir iomlán a ghearrtar leis an Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus
Cúlchiste Ioncaim Coinnithe
2019

2018

Costais Seirbhíse Reatha

392,000

481,000

Ús ar Dhliteanais um Shocair Scoir na Scéime

154,000

136,000

Ranníocaíochtaí Fostaithe

(92,000)

(71,000)

IOMLÁN

454,000

546,000

€

€

(b) Gluaiseacht sa ghlandliteanas sochar scoir le linn na bliana airgeadais
2019

€

Glan-oibleagáidí sochair scoir amhail an 1 Eanáir

2018

€

(7,261,000)

(7,536,000)

Costais Seirbhíse Reatha

(392,000)

(481,000)

Costais Úis

(154,000)

(136,000)

(1,106,000)

887,000

176,000

5,000

(8,737,000)

(7,261,000)

(Caillteanais)/Gnóthachain achtúireacha
Pinsin íoctha sa bhliain
Glan-oibleagáidí sochair scoir amhail an 31 Eanáir

(c) Glanchistiú iarchurtha le haghaidh sochair scoir
Aithníonn an Chomhairle Oidhreachta na méideanna seo mar shócmhainn a chomhfhreagraíonn don dliteanas neamhchistithe
iarchurtha le haghaidh sochair scoir bunaithe ar shraith toimhdí a thuairiscítear thuas agus ar roinnt teagmhas roimhe seo. Áirítear leis
na hócáidí seo an bonn reachtúil faoinar mbunaíodh an scéim sochair scoir, agus an beartas agus an cleachtas atá ann faoi láthair
chun pinsin na seirbhíse poiblí a mhaoiniú, lena n-áirítear ranníocaíochtaí ón fhostaí agus an próiseas meastacháin bliantúil. Níl aon
fhianaise ag an an gComhairle Oidhreachta nach leanfar ar aghaidh riar ar na suimeanna dá dhála de réir an chleachtais reatha.
Is mar seo a leanas an glanmhaoiniú iarchurtha do shochair scoir a thuairiscíodh sa Ráiteas faoi Ioncam agus Caiteachas agus
Cúlchiste Ioncaim Coinnithe:
2019

€

Maoiniú atá in-aisghabhála maidir le costais sochair scoir na bliana reatha
Deontas Stáit curtha i bhfeidhm chun sochair scoir a íoc
IOMLÁN

2018

€

546,000

617,000

(176,000)

(5,000)

370,000

612,000

B’ionann agus €8.737m an tsócmhainn cistithe iarchurtha le haghaidh sochair scoir amhail an 31 Nollaig 2019 (2018: €7.261m)
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Nóta 11: Scéimeanna Aoisliúntais (ar leanúint) 				

d) Stair na n-oibleagáidí sochair shainithe
2019
€000

Oibleagáidí sochair shainithe
Gnóthachtain/(Caillteanais) ó thaithí ar Dhliteanais Scéime*
Céatadán de Dhliteanas Scéime

8,737

2018

2017

2016

2015

€000

€000

€000

€000

7,261

7,536

6,654

6,114

140

262

(53)

1,095

(45)

1.60%

3.60%

-0.70%

16.50%

-0.70%

* Ní chuimsítear sa mhír seo ach amháin gnóthachain/(caillteanas) maidir leis an taithí dliteanais agus ní áirítear leis aon
athrú i ndliteanais maidir le hathruithe leis na toimhdí achtúireacha a ghlacadh leo.

(e) Cur Síos Ginearálta ar an Scéim
Is é atá sa scéim sochair scoir ná socrú pinsin shainithe tuarastail deiridh ina sainítear sochair agus ranníocaíochtaí trí thagairt
do rialacháin reatha na scéime “eiseamláirí” earnála poiblí. Leis an scéim, tugtar pinsean (arb ionann é agus 1/80 in
aghaidh na bliana seirbhíse), aisce nó cnapshuim (arb ionann í agus 3/80 in aghaidh na bliana seirbhíse) agus pinsin chéilí
agus leanaí. Is é 65ú breithlá an bhaill an Ghnáth-Aois Scoir agus tá daoine a tháinig chun a bheith ina mbaill roimh 2004 i
dteideal dul ar scor gan laghdú achtúireach ó 60 bliain d’aois ar aghaidh. Is gnách go méadaíonn pinsin atá á n-íoc (agus
Assumptions
iarchur)
ar aon dul le boilsciú ginearálta i dtuarastal earnála poiblí.
Ullmhaíodh na míreanna nochta thíos don Chomhairle Oidhreachta i dtaca leis na sochair atá iníoctha ó Scéim Aoisliúntais
Fostaithe na Comhairle Oidhreachta 2003 agus ón Scéim Aoisliúntais Chéilí'. Scéimeanna neamh-mhaoinithe is ea iad, de
chineál sochair sainithe, lena gcuirtear sochair scoir ar fáil de réir fad na seirbhíse agus an tuarastail inphinsean. Bunaíodh
an luacháil a úsáideadh le haghaidh nochtadh FRS 102 ar mheasúnú ar dhliteanais na scéime amhail an 31 Nollaig 2019.
Rinneadh na luacha láithreacha den oibleagáid shochair sainithe agus an costas seirbhíse a thomhas le modh na n-aonad
réamh-mheasta creidmheasa. Sa nóta um nochtadh seo áirítear an clár comhardaithe agus na sonraí maidir leis na toimhdí
do na blianta airgeadais dar chríoch an 31 Nollaig 2019 agus an 31 Nollaig 2018.
				
Tá na buntoimhdí achtúireacha lenar ghlac na hachtúirigh neamhspleácha chun na dliteanais de réir FRS 102 a áireamh
leagtha amach thíos:
Boinn Tuisceanna

31/12/19

31/12/18

Boilsciú

1.70%

1.90%

Ráta an mhéadaithe fhadtréimhse ginearálta ar thuarastail

3.20%

3.40%

Ráta méadaithe i sochair stáit

1.70%

1.90%

Ráta méadaithe i sochair iarchurtha

2.20%

2.40%

Méaduithe Pinsin

2.40%

2.40%

Ráta Lascaine do dhliteanais na scéime

1.30%

2.15%
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Nóta 11: Scéimeanna Aoisliúntais (ar leanúint) 				
Toimhdí Básmhaireachta:
Amhail an 31 Nollaig 2018, is ar tháblaí básmhaireachta caighdeánacha atá na toimhdí maidir le básmhaireacht pinsinéirí
reatha agus todhchaíoch bunaithe, agus feabhsaithe sa ráta básmhaireachta amach anseo curtha san áireamh iontu. Is mar
seo a leanas a bheadh an ionchais saoil ó 65 bliana d’aois, de réir na toimhdeanna básmhaireachta (tá ionchais saoil an
31 Nollaig 2018 curtha ar fáil ar chúiseanna comparáide):				
Ionchas saoil ag aois 65 (i mblianta)

31/12/19

31/12/18

Fireann, 45 bliana faoi láthair

25.1

25.0

Fireann, 65 bliana faoi láthair

23.2

23.1

Baineann, 45 bliana faoi láthair

27.6

27.5

25.4

25.3

					
Baineann, 65 bliana faoi láthair

Nóta 12: Maoin, Gléasra agus Trealamh				
Oifig
Trealamh

Foirgnimh

COSTAS
Amhail ar an 1
Eanáir 2019

€

€

Oifige
Troscán

Fearas &
Trealamh

Ríomhairí

Tagairt
Ábhar agus
Ceadúnais OSI

Mótarfheithiclí

Saothair
Ealaíne

€

€

€

€

€

€

IOMLÁN

€

8,064,752

226,171

198,046

18,147

824,497

457,204

20,703

203,217

10,012,737

Breiseanna

0

0

0

0

11,143

0

0

0

11,731

Diúscairt

0

0

0

0

0

0

20,703

0

20,703

8,064,752

226,171

198,046

18,147

835,640

457,204

0

203,217

10,003,765

Amhail an 31
Nollaig 2019

Dímheas
Carntha
Amhail ar an 1
Eanáir 2019

2,360,228

219,331

195,269

16,431

807,502

457,204

20,703

0

4,076,668

201,619

454

2,952

625

5,652

0

0

0

211,302

Ar dhiúscairtí

0

0

0

0

0

0

20,703

0

20,703

Amhail an 31
Nollaig 2019

2,561,847

219,785

198,221

17,056

813,154

457,204

0

0

4,267,267

Táille don bhliain

GLANLUACHANNA DE
RÉIR NA LEABHAR

Amhail ar an 1
Eanáir 2019

5,704,524

6,840

2,777

1,716

16,995

0

0

203,217

5,936,069

Amhail an 31
Nollaig 2019

5,502,905

6,386

413

1,091

22,486

0

0

203,217

5,736,498
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Nóta 13: Infháltais
2019

2018

€

Féichiúnaithe

€

31,499

9,905

Réamhíocaíochtaí & Féichiúnaithe Eile

136,760

76,553

IOMLÁN

168,259

86,458

2019

2018

Nóta 14: Suimeanna iníoctha
€

€

Creidiúnaithe

217,858

185,121

Fabhruithe

277,663

305,490

Eolas Ginearálta

495,521

490,611

0

173,391

495,521

664,002

Fabhruithe Deontas
IOMLÁN

Thabhaigh an Chomhairle Oidhreachta íocaíochtaí cíosa €20,000 i ndáil le léas ar fhoirgneamh ina bhfuil an tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta lonnaithe i gCloch an Óir, Co. Phort Láirge agus áirítear an tsuim sin le Costais Ionaid Náisiúnta
na Bithéagsúlachta ag Nóta 6 (b).

Nóta 15: Forbairt Shlí Bhéara-Bhréifne
Leanann Slí Bhéara-Bhréifne líne na máirseála stairiúla a rinne Ó Súilleabháin Béarra in 1602 ó Bhéarra i gCo. Chorcaí go
dtí an Blaic i gCo. an Chabháin. Chuir an Roinn Gnóthaí Tuaithe agus Pobail an deontas ar fáil don Chomhairle Oidhreachta
chun Slí Bhéarra-Bhréifne a fhorbairt agus tá sé á bhainistiú ag Comhar na nOileán thar ceann na Comhairle Oidhreachta. I
measc na gcostas forbartha, áirítear comharthaíocht, comharthaí méar eolais, suiteáil cosán agus geataí chun a chinntiú go
ndéantar cur i láthair ar ghnéithe uile d’oidhreacht an bhealaigh ar feadh na siúlóide.

Nóta 16: The Irish Landmark Trust Ltd.
Bunaíodh The Irish Landmark Trust Ltd in 1992 mar chuideachta neamhbhrábúis agus é mar chuspóir aige cosaint a thabhairt
d’fhoirgnimh stairiúla a bhí tréigthe nó a bhí i mbaol. Déantar é seo trí fheidhm tairbheach agus inmharthana mar chóiríocht saoire gearrthréimhseach, rud a d’fhágfaí go mbeadh siad slán ann san fhadtéarma. Déantar leibhéal an mhaoinithe le haghaidh
gach bliain a mheas trí thagairt do Phleananna Cúig Bliana na gComhairlí, do Phlean Corparáideach Irish Landmark Trust,
agus do staid bhuiséadach foriomlán na Comhairle.

Nóta 17: An Clár Fionnachtana Ionad Seandálaíochta agus Nuála Éireann
Maoiníonn an Chomhairle an Clár Fionnachtana a bunaíodh é in 1991 agus ar cláraíodh é mar chuideachta faoi theorainn
ráthaíochta ar an 15 Eanáir 1996. Tá an Chomhairle freagrach as cathaoirleach a ainmniú ar an gClár Fionnachta, agus triúr
dá stiúrthóirí chomh maith. Is ionadaí de chuid na Comhairle ar Bhord an Clár Fionnachtana é an Príomhfheidhmeannach nó
an té a ainmneodh' Déantar leibhéal an mhaoinithe le haghaidh gach bliana a mheas trí thagairt do Phleananna Cúig Bliana
na gComhairlí, do Phlean Corparáideach an Chláir Fionnachtana, agus do staid bhuiséadach foriomlán na Comhairle.
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Nóta 17: An Clár Fionnachtana: Ionad Seandálaíochta agus Nuála Éireann

			

Is é is cuspóir an chláir ná an tuiscint atá ag daoine ar stair agus réamhstair na hÉireann a fheabhsú trí thaighde agus trí thochailtí seandálaíochta.
					

Nóta 18: Ceangaltais Deontais
Amhail ar 31 Nollaig 2019 bhí gealltanas tugtha ag an gComhairle maidir le gníomhartha a bhí beartaithe le tarlú i ndiaidh
an dáta sin. Ní léirítear an méid geallta €4,759 sna Ráitis Airgeadais seo.
2019

€

Deontais geallta ar an 1 Eanáir

2018

€

327,377

1,387,837

Faomhadh i rith na bliana

3,697,713

5,014,209

Gealltanais a saoradh & suimeanna díscríofa

(207,904)

(1,200,722)

(3,812,427)

(4,873,947)

4,759

327,377

Caiteachas ar dheontais i rith na bliana
Ceangaltais Deontais amhail an 31 Nollaig

Nóta 19: Nochtadh ó Pháirtithe Gaolmhara
I measc na bpríomhphearsanra bainistíochta sa Chomhairle Oidhreachta. Tá na comhaltaí Boird, an Príomhfheidhmeannach,
na Ceannasaithe Seirbhíse agus an Rialtóir Airgeadais. Ní fhaigheann an Bord luach saothair ar bith. Féach Nóta 9 & Nóta
10 chun miondealú a fháil ar an luach saothair agus ar na sochair a íocadh le baill den phríomhfhoireann bainistíochta.
Glacann bord na Comhairle Oidhreachta le gnásanna a réitíonn leis na treoirlínte a d’eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe a lena gcuimsítear leasa pearsanta chomhaltaí an Bhoird. I ngnáthchúrsa gnó féadfar don Chomhairle
Oidhreachta deontais a fhaomh agus socruithe conartha a dhéanamh le ghnólachtaí ina bhfuil comhaltaí de chuid Bhord na
Comhairle Oidhreachta atá fostaithe nó ina bhfuil leasa de chineáil eile acu iontu.
I gcásanna ina bhfuil coinbhleacht leasa féideartha ann, ní ghlacann comhaltaí de chuid an Bhoird páirt in idirbheartaíocht a
bhaineann leis na hidirbhearta seo, ná freastal ar a leithéid, fiú. Coinnítear clár maidir le gach cás den chineál sin agus tá fáil
air ach é a iarraidh.
Nocht na comhaltaí seo leanas leas in eagraíochtaí lenar faomhadh cúnamh airgeadais leo le linn na bliana.
Ba cheart suntas a dhéanamh de go ndéanann an Chomhairle Oidhreachta Deontais Foirgnimh Feirme Thraidisiúnta a fhaomh
ach is í an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara a íoctar, agus dá bharr sin ní thuairiscítear iad i ráitis airgeadais na Comhairle
Oidhreachta.

Brian Walsh

€6,000 le haghaidh an Deontais don Phlean Oidhreachta Contae C08240
€5,000 le haghaidh an Deontais don Phlean Oidhreachta Contae C08231

Ivor McElveen

€17,743 le Deontas Foirgnimh Feirme Thraidisiúnta Glas2270
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Nóta 20: Gnóthas Leantach
Faigheann an Chomhairle cistí ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta de réir mar is gá. Tuairiscítear an t-ioncam seo
ar bhonn fáltas airgid ach tuairiscítear an caiteachas ar bhonn fabhraithe. Tá an Bord den tuairim, toisc go soláthraíonn an
t-eintiteas seirbhís phoiblú a mhaoinítear 93% di le hairgead ón Státchiste, tríd a máthair-roinn an Roinn Cultúir, Oidhreachta
& na Gaeltachta, go bhfuil sé oiriúnach na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh.
Nóta 21: Áitreabh
Feidhmíonn an Chomhairle Oidhreachta ó áitreabh in Áras na hOidhreachta, Lána an Teampaill, Cill Chainnigh, áit ar a
bhfuil an Chomhairle ina háititheoir agus ina húinéir freisin.
Nóta 22: Ceapachán Bhord na Comhairle Oidhreachta
Rinne an tAire Tithíocht, Oidhreachta agus Gaeltachta Bord na Comhairle Oidhreachta a cheapadh ar an 3 Samhain
2020.
Nóta 23: Teagmhais Iarchláir Chomhardaithe
Aithníonn an Chomhairle Oidhreachta gur teagmhas suntasach í an phaindéim COVID 19 a tharla i ndiaidh an dáta
tuairiscthe. Tá an Chomhairle Oidhreachta ag glacadh go dáiríre leis an scéal agus i gcomhar leis an mbainistíocht, tá
monatóireacht á déanamh acu ar chúrsaí ar bhonn leanúnach. Leanann an gnó d’fheidhmiú agus tá bearta curtha i bhfeidhm
chun an fhoireann agus cuairteoirí chun na Comhairle Oidhreachta a chosaint. Tá an fhoireann ag obair go cianda agus tá
seirbhíí fós á gcur ar fáil. Go dáta, tá oibríochtaí agus an chuid is mó de ghníomhaíochtaí an aonáin fós á gcur ar fáil cé go
bhfuil orainn ár ngnó a dhéanamh ar bhealach difriúil anois. Cé nach bhfuil an Chomhairle Oidhreachta in ann tuar ceart a
dhéanamh ar thionchar Covid-19 ar a sreafaí airgid, tá géarmhonatóireacht á déanamh ar fheidhmíocht agus ar oibríochtaí
na Comhairle Oidhreachta agus tá gnáthshreabhadh airgid á ullmhú.
Nóta 24: Faomhadh na Ráiteas Airgeadais
Rinne an Chomhairle na ráitis airgeadais a fhaomhadh ar an 17 Iúil 2020.
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LÁ LÍONRA BHAILTE MÚRTHA NA HÉIREANN
Uimh. Thag.

Ainm an Fhaighteora

Teideal an Tionscadail

Limistéar Údaráis Áitiúil

Méid Íoctha
€

WD08273

Comhairle Contae Thiobraid Árann

A 3 day bespoke tour guide training course for
Towns in the Munster Vales region

Corcaigh-Contae Chorcaí,
Luimneach- Contae Luimnigh
Tiobraid Árann- Tiobraid Árann
Theas

2,900

WD08279

Comhairle Contae Loch Garman

Wexford's Walled Towns Medieval Day

Loch Garman

1,600

WD08288

Comhairle Contae Thiobraid Árann

CASHEL 700 Festival

Tiobraid Árann - Tiobraid Árann
Theas

4,000

WD08294

Grúpa Staire Áitiúil Dhíseart
Dhiarmada

Two reconstructions depicting views of
Castledermot in the past.

Cill Dara

WD08297

Comhairle Contae na Gaillimhe

Loughrea medieval Festival 2019

Gaillimh-Contae na Gaillimhe

WD08298

Comhairle Contae na Gaillimhe

Athenry Walled Town Day 2019

Gaillimh-Contae na Gaillimhe

WD08299

Comhairle Chathair Dhoire & Cheantar
an tSratha Báin

Derry Walls Cannon Conservation and
Interpretation Feasibility Study and Animation

Éire-Tuaisceart Éireann

WD08308

Comhairle Contae Chorcaí - Ceantar
Ceantar Bardasach Chorcaí Thoir

Youghal Medieval Festival 2019

Corcaigh-Contae Chorcaí

Athlone Arts & Toursim Ltd

Athlone Castle Annual Medieval Fair

An Iarmhí

Waterford Treasures

The Museum of Time Part II at the Almshouse
- When Time Runs Out! Interpretation Project
2019

Port Láirge-Cathair Phort Láirge

Oidhreacht Pharóiste Naomh Eoin

Castle Gate Design at Rindoon

Ros Comáin

St. Patrick's Church, Wexford - Interpretive
Illustration

Loch Garman

"In conversation with the restorers" the team
behind the restoration of the Kells Printworks
machines

An Mhí

Beating the bounds: Finding and digging the
town boundary at Blackfriary, Trim.

An Mhí

Landings at Carrickfergus Project

Éire-Tuaisceart Éireann

WD08320

WD08326

WD08327

Comhairle Contae Loch Garman

WD08328

Comhairle Contae na Mí

WD08333

Comhairle Contae na Mí

WD08334

Mid and East Antrim Borough Council

13,500

9,000

5,000

12,000

7,000

7,500

677

1,690

1,700

12,000

2,200

WD08340

Comhairle Cathrach Chorcaí

Cork City Medieval Day

Corcaigh - Cathair Chorcaí
1,700

WD08341

Friends of the Derry Walls

WD08343

WD08088

3,000

Athlone Arts & Toursim Ltd.

Derry Walls Weekend 2019 - Walls 400 16192019 Completion of the Derry Walls

Éire - Tuaisceart Éireann

Expansion of Athlone Castle Medieval Fair

An Iarmhí

3,000

IOMLÁN

3,500

91,967
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DEONTAIS CAIPITIÚLA LÍONRA BHAILTE MÚRTHA NA HÉIREANN
Uimh. Thag.

Ainm an Fhaighteora

W08287

Comhairle Contae Thiobraid Árann

Carrick on Suir Town Walls Stabilisation and
Conservation 2019

W08303

Comhairle Contae Thiobraid Árann

Conservation of Town Wall adjoining Fethard
Pocket Park

Tiobraid Árann

25,000

W08309

Comhairle Contae Chorcaí

Phase 11 of Structural Works to Secure Integrity
of Youghal Town Walls

Corcaigh-Co. Chorcaí

25,000

W08314

Comhairle Contae Chill Chainnigh

Kilkenny City Walls 2019: Black Abbey Carpark
works

Cill Chainnigh

W08317

Comhairle Contae na Gaillimhe

Athenry Walled Towns Capital Works Project
2019

Gaillimh-Contae na Gaillimhe

W08318

Comhairle Contae is Cathrach
Luimnigh

Kilmallock's East Town Wall in the Pocket Park

Luimneach - Cathair Luimnigh

30,000

W08322

Comhairle Contae is Cathrach Phort
Láirge

Waterford City Walls and Towers - Phase 1
Watchtower

Port Láirge - Cathair Phort Láirge,
Port Láirge - Contae Phort Láirge

10,000

W08332

Comhairle Contae Loch Garman

Wexford Town Wall Zone 5: Conservation Works
2019

Loch Garman

15,000

Teideal an Tionscadail

Limistéar Údaráis Áitiúil

Tiobraid Árann

IOMLÁN

Méid Íoctha
€

15,000

20,000

10,000

150,000

BEARTAS
Uimh. Thag.

Ainm an Fhaighteora

Teideal an Tionscadail

Limistéar Údaráis Áitiúil

Méid Íoctha
€

D08281

Burrenbeo Trust

Place-based Learning and Community
Stewardship 2019

An Clár, Gaillimh-Contae na
Gaillimhe

D08282

Fóram Ardtailte na hÉireann

Upland Partnership Support 2019

Éire ar fad

7,635

D08283

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, an
Rannóg Seandálaíochta

2019 Professional Accreditation, CPD grants
and training for conservators and conference
publication.

Éire ar fad

6,400

D08285

University College Cork, Dept
Archaeology

Wet Futures Project

Corcaigh-Cathair Chorcaí

D08286

High Nature Value Services Ltd
(HNVS)

Field Monument Advisor (FMA) Scheme 2019

An Clár

D08291

Cumann Náisiúnta na bPríomhoidí
agus na Leas- Phríomhoidí

Creative Engagement 2019- Arts in education
programme in second level schools.

Poblacht na hÉireann

16,000

31,338

12,000

8,000
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BEARTAS (ar leanúint)
Uimh. Thag.

Ainm an Fhaighteora

Teideal an Tionscadail

Limistéar Údaráis Áitiúil

Méid Íoctha
€

D08293

Grúpa Tionscadal an Oileáin Mhóir

Bere Island Conservation Plan Implementation
2019

Corcaigh-Co. Chorcaí

16,000

D08300

Ireland Reaching Out

IrelandXO Local Heritage Global Diaspora
Engagement 2019

Éire ar fad

27,917

D08307

Burrenbeo Trust

Burren Community Charter 2019

An Clár, Gaillimh-Co. na Gaillimhe

D08310

Comhairle Ardtailte na hÉireann

Wicklow Uplands Council Core Funding 2019

Cill Mhantáin

D08311

Cumann Músaem na hÉireann

Irish Museums Association (IMA) Core Funding

Éire ar fad

7,000

D08313

Acmhainn Cartlainna na hÉireann

Irish Archives Resource -Social Media Seminar
and Support

Éire ar fad

2,906

D08315

Institiúd Seandálaíochta na hÉireann

CPD Coordinator/Administrator, IAI 2019

Éire ar fad

8,000

D08324

Coillte Éireannacha

Woodlands of Ireland Core Funding 2019

Poblacht na hÉireann

D08345

European Forum on Nature
Conservation and Pastoralism
(EFNCP)

Support ongoing work programme of EFNCP
HNV farming 2019 including EIP workshops,
best practice seminars

D08389

An tIonad Náisiúnta le Sonraí
Bithéagsúlachta

Irish Vegetation Classification System 2019

Poblacht na hÉireann

D08390

An tIonad Náisiúnta le Sonraí
Bithéagsúlachta

Citizen Science Plant Monitoring Scheme

Poblacht na hÉireann

D07312

The Institute of Conservator-Restorers
in Ireland (ICRI)

2018 Professional Accreditation, conference
publication, CPD grants & training for
conservators.

Éire ar fad

D07583

Burrenbeo Trust

Place-based Learning and Community
Stewardship 2018

An Clár, Gaillimh-Co. na Gaillimhe

D07695

Burrenbeo Trust

Burren Community Charter 2018- Burren
Winterage Weekend Event and ongoing
community engagement initiatives

An Clár, Gaillimh-Co. na Gaillimhe

D07994

Cumann Náisiúnta na bPríomhoidí
agus na Leas-Phríomhoidí

Creative Engagement 2018- Arts in education
programme in second level schools.

Poblacht na hÉireann

Ionad Oideachais Laoise

Living Heritage Competition

Laois, Uíbh Fhailí, Tiobraid Árann Tiobraid Árann Thuaidh

Gaillimh-Contae na Gaillimhe

D08112

D08115

Institiúid Teicneolaíochta na GaillimheMhaigh Eo

See the Wood from the Trees Publication - The
story of the trees gifted to GMIT Letterfrack from
Aras an Uachtarain

D08131

Cumann Seandálaithe na hÉireann

IAI CPD Coordinator & Administrator 2018

4,000

52,000

32,000

32,000

29,850

11,461

6,400

15,919

4,000

8,000

4,513

2,500

Éire ar fad
8,000

IOMLÁN

353,839

1222
2

123
1
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PLEANANNA OIDHREACHTA CONTAE
Uimh. Thag.

Ainm an Fhaighteora

Teideal an Tionscadail

Limistéar Údaráis Áitiúil

Méid Íoctha
€

C08165

Comhairle Contae na hIarmhí

Westmeath Fieldnames Recording Project

An Iarmhí

6,259

C08166

Comhairle Contae Uíbh Fhailí

County Archive Programme 2019

Uíbh Fhailí

13,000

C08167

Comhairle Contae Uíbh Fhailí

River Camcor Himalyan Balsam Control project

Uíbh Fhailí

10,000

C08169

Comhairle Contae is Cathrach Phort
Láirge

Waterford Community Archaeology Projects
Support 2019

Port Láirge - Contae Phort Láirge

C08173

Comhairle Contae na hIarmhí

Recording the Industrial Heritage of Westmeath
(Phase 1)

An Iarmhí

11,520

C08179

Comhairle Contae na hIarmhí

Wetland Survey for County Westmeath

An Iarmhí

5,021

C08180

Comhairle Contae Ros Comáin

2019, Field Monument Advisor Farming
Rathcroghan EIP

Ros Comáin

C08182

Comhairle Contae is Cathrach Phort
Láirge

Woodstown Viking Site - Conservation
Management Plan

Port Láirge - Contae Phort Láirge

Comhairle Contae Liatroma

Leitrim Wetland Survey

Liatroim

Comhairle Contae is Cathrach
Luimnigh

Control of Giant Hogweed on the River Loobagh

Luimneach-Cathair Luimnigh

7,000

C08185

Comhairle Contae an Chabháin

Cavan Golden Way - 2019

An Cabhán

5,378

C08189

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

9th Annual Galway City Heritage Conference Irish Folklore Story Telling

Gaillimh-Cathair na Gaillimhe

3,271

C08190

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Archaeology & Heritage Field School 2019

Gaillimh-Cathair na Gaillimhe

2,860

C08191

Comhairle Contae an Chabháin

Exploring Lough Oughter Project

An Cabhán

5,775

C08193

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Galway City Gravestone Recording & Guide
Series

Gaillimh-Cathair na Gaillimhe

5,351

C08194

Comhairle Contae Thiobraid Árann

Audit of the Geological sites in County Tipperary
2019

Tiobraid Árann - Tiobraid Árann
Theas Tiobraid Árann -Tiobraid
Árann Thuaidh

C08195

Comhairle Contae an Chabháin

Cavan Graveyard Network 2019

An Cabhán

6,933

C08196

Comhairle Contae Chill Chainnigh

Kilkenny Field Name Recording Project 2019

Cill Chainnigh

9,913

C08199

Comhairle Contae is Cathrach Phort
Láirge

Wateford Decade of Commemorations 2019

Port Láirge - Contae Phort Láirge

3,375

C08201

Comhairle Contae is Cathrach Phort
Láirge

Waterford Heritage & Biodiversity Week 2019

Port Láirge - Contae Phort Láirge

2,625

C08183

C08184

7,050

15,000

7,500

13,800

16,478
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COUNTY HERITAGE PLANS contd.
Uimh. Thag.

Ainm an Fhaighteora

Teideal an Tionscadail

Limistéar Údaráis Áitiúil

Méid Íoctha
€

Amazing Lace: A Project to mark the 190th
anniversary of Limerick Lace.

Luimneach-Cathair Luimnigh,
Luimneach-Contae Luimnigh

Comhairle Cathrach BÁC

Dublin City 20th Century Architecture Research
Project 2019

BÁC - Cathair BÁC

C08205

Comhairle Contae is Cathrach
Luimnigh

Limerick Castles & Tower Houses Project

Luimneach-Contae Luimnigh,

1,974

C08206

Comhairle Contae is Cathrach
Luimnigh

Samhain Festival Limerick

Luimneach-Cathair Luimnigh

3,750

C08207

Comhairle Contae Chiarraí

Listowel Architectural Heritage Survey,
Conservation Toolkit Publications, Video and
Exhibition

Ciarraí

C08208

Comhairle Contae Laoise

Heritage Conservation & Awareness in Laois
2019

Laois

23,000

C08209

Comhairle Contae Chill Chainnigh

Kilkenny Heritage Awareness Programme 2019

Cill Chainnigh

10,919

Comhairle Contae na Mí

Meath Heritage Awareness Programme 2019

An Mhí

13,145

Comhairle Cathrach Chorcaí

Cork Heritage Open Day 2019

Corcaigh-Cathair Chorcaí

15,000

Comhairle Contae Dhún na nGall

Donegal Traditional Shopfronts & Signage
Booklet 2019

Dún na nGall

4,800

C08215

Comhairle Cathrach Chorcaí

Cork City Traditional stone skills workshop 2019

Corcaigh-Cathair Chorcaí

6,000

C08217

Comhairle Contae BÁC Theas

'The Buildings of Ireland, Architectural Guide to
Dublin', SDCC component of the research, 2019

BÁC - BÁC Theas

3,500

C08218

Comhairle Contae Lú

Heroes of Louth, survey of memorials and
plaques in county Louth

Lú

Comhairle Contae Chiarraí

Day Place Tralee Conservation Project 2019

Ciarraí

Comhairle Contae Dhún na nGall

Short Promotional Videos on Traditional Skills
2019

Dún na nGall

Comhairle Contae Liatroma

Leitrim Heritage Awareness Programme 2019

Liatroim

4,666

Comhairle Contae Dhún na nGall

Donegal Heritage Plan Implementation
Assistance Service

Dún na nGall

4,594

C08223

Comhairle Contae Chorcaí

Industrial Heritage of County Cork

Corcaigh-Contae Chorcaí

16,000

C08224

Comhairle Contae Chorcaí

The Colourful Heritage of County Cork

Corcaigh-Contae Chorcaí

7,000

C08225

Comhairle Contae an Chláir

Appraisal of the Heritage (built, cultural and
natural) Landscape of the Errina Canal

An Clár

C08202

Comhairle Contae is Cathrach
Luimnigh

C08203

C08210

C08212

C08214

C08219

C08220

C08221

C08222

4,711

10,000

10,218

8,600

9,504

7,000

10,000

1224
2
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COUNTY HERITAGE PLANS contd.
Uimh. Thag.

Ainm an Fhaighteora

Teideal an Tionscadail

Limistéar Údaráis Áitiúil

Méid Íoctha
€

C08226

Comhairle Cathrach BÁC

BUILT TO LAST: Energy Efficiency in Pre- 1945
Dwellings in Dublin (Peer Review)

BÁC - Cathair BÁC

C08227

Comhairle Contae Shligigh

Sligo (FMA) Community Archaeology Project
2019

Sligeach

15,000

C08229

Comhairle Contae Shligigh

Sligo Heritage Awareness Programme 2019

Sligeach

3,219

C08231

Comhairle Contae Lú

Illustrations for 'A Heritage Tour of Louth'
Childrens Publication

Lú

4,428

C08232

Comhairle Contae Thiobraid Árann

Tipperary Community Engagment/Raising
Awareness Programme 2019

Tiobraid Árann - Tiobraid Árann
Theas Tiobraid Árann -Tiobraid
Árann Thuaidh

C08233

Comhairle Contae Chill Dara

Heritage Awareness in Kildare 2019

Cill Dara

C08234

Comhairle Contae an Chláir

Feasibility Study of the heritage resource, value
and potential of Cahiracon House, Estate and
adjoining maritime landscape.

Clare

C08236

Comhairle Contae Ros Comáin

2019, Roscommon Graveyards Mapviewer Project Management

Ros Comáin

C08238

Comhairle Contae Chill Dara

Market Research 2019: Heritage Awareness and
Attitudes in Co Kildare

Cill Dara

C08240

Comhairle Contae Lú

Conservation of Historic Drogheda Archives

Lú

C08241

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Galway Heritage in Stone Series Vol 5 13th 16th Century Carvings

Gaillimh-Cathair na Gaillimhe

C08242

Comhairle Contae Mhaigh Eo

Mayo Heritage Awareness Programme 2019

Maigh Eo

C08243

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Galway City Climate Change and Erosion
Monitoring Project 2019

Gaillimh-Cathair na Gaillimhe

3,206

C08244

Comhairle Contae na Mí

Meath Swift Survey 2019

An Mhí

9,855

C08245

Comhairle Contae Liatroma

Survey of Thatched Buildings in County Leitrim

Liatroim

3,690

Comhairle Contae Mhuineacháin

Black Pigs Dyke Monograph - year 2

Muineachán

8,393

Comhairle Contae Chill Mhantáin

Glendalough Community Archaeology Project
2019

Cill Mhantáin

Comhairle Contae na Gaillimhe

Galway County Community Archaeology Project
2019

Gaillimh-Co. na Gaillimhe

15,000

Comhairle Contae na Gaillimhe

Geological Heritage Audit of County Galway
2019

Gaillimh-Co. na Gaillimhe

11,000

Comhairle Contae na Gaillimhe

Galway County Ecclesiatical Heritage Project
2019

Gaillimh-Co. na Gaillimhe

C08246

C08248

C08249

C08250

C08252

900

4,850

8,071

11,928

8,000

12,232

6,000

762

11,000

12,000

8,000
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COUNTY HERITAGE PLANS contd.
Uimh. Thag.

Ainm an Fhaighteora

Teideal an Tionscadail

Limistéar Údaráis Áitiúil

Méid Íoctha
€

C08253

Comhairle Contae na Gaillimhe

Lough Derg 'Past Times' Heritage Event
Portumna

Gaillimh-Co. na Gaillimhe

C08254

Comhairle Contae Mhuineacháin

Monaghan Heritage Public Awareness 2019

Muineachán

10,000

C08255

Comhairle Contae Mhaigh Eo

Killala Character Appraisal

Maigh Eo

11,250

C08257

Comhairle Contae Longfoirt

Longford Wetlands Survey Project 2019

An Longfort

5,175

C08258

Comhairle Contae Longfoirt

Non-Invasive Archaeological Research Project
- Granardkille

An Longfort

6,450

C08276

Comhairle Contae Fhine Gall

Fingal Community Archaeologist 2019

BÁC-Fine Gall

C08367

Comhairle Cathrach BÁC

Dublin Through the Ages: The City Walls (a
touring exhibition and booklet)

BÁC-Cathair BÁC

5,475

C07320

Comhairle Contae na Gaillimhe

Geological Heritage Audit of County Galway
2018

Gaillimh-Co. na Gaillimhe

8,000

C07322

Comhairle Contae is Cathrach Phort
Láirge

Habitat Mapping of River Blackwater

Port Láirge

10,000

C07324

Comhairle Contae is Cathrach Phort
Láirge

Heritage of the Waterford Greenway Publication

Port Láirge

2,475

C07334

Comhairle Contae is Cathrach Phort
Láirge

Heritage and Biodiversity Week

Port Láirge-Contae Phort Láirge

2,500

C07364

Comhairle Contae Laoise

2018 Laois Heritage Awareness & Family
Heritage Trail

Laoise

2,233

C07438

Comhairle Contae Fhine Gall

Fingal Community Archaeologist 2018

BÁC-Fine Gall

C07441

Comhairle Contae an Chabháin

Cavan Golden Way - 2018

An Cabhán

8,000

C07448

Comhairle Cathrach BÁC

The Best Address in Town: Henrietta Street's
original residents (1730 - 1780)

BÁC-Fine Gall

4,000

C07451

Comhairle Contae Ros Comáin

Trimming and clearance of vegetation at
Rindoon Castle for surveying

Ros Comáin

13,000

C07468

Comhairle Contae Longfoirt

Longford & the Great War - Americans &
Armistice

An Longfort

2,319

C07470

Comhairle Contae Mhuineacháin

Black Pigs Dyke Archaeological Monograph year 1

Muineachán

8,000

C07525

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Galway City Cemetery and Graveyard Survey
– Castlegar, Tirellan, Terryland, Ballybrit and
Dyke Rd

Gaillimh-Cathair na Gaillimhe

7,000

IOMLÁN

4,000

20,942

30,000

650,843

1226
2
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1
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MÚSAEIM
Uimh. Thag.

MC08076

Ainm an Fhaighteora

Monaghan County Museum

Teideal an Tionscadail

Monaghan Book of Plans Restoration 2018

Limistéar Údaráis Áitiúil

Monaghan

IOMLÁN

Méid Íoctha
€

3,500

3,500

BLIAIN EORPACH NA HOIDHREACHTA CULTÚRTHA
Uimh. Thag.

Ainm an Fhaighteora

Teideal an Tionscadail

Limistéar Údaráis Áitiúil

CH07556

Earthen Building UK and Ireland

Clayfest! 2018

Loch Garman

CH07900

Banagher Tidy Towns

Saving Banagher's Swifts- Phase 2

Uíbh Fhailí

IOMLÁN

Méid Íoctha
€

253

1,000

1,253

BAILTE STAIRIÚLA
Uimh. Thag.

Ainm an Fhaighteora

Teideal an Tionscadail

Limistéar Údaráis Áitiúil

Méid Íoctha
€

HT08174

Comhairle Contae an Chláir

Kilrush Heritage Regeneration Approach: Phase
2(i). Heritage & Genealogical Centre, Terret
Lodge, Kilrush

An Clár

190,000

HT08176

Comhairle Contae Mhaigh Eo

Historic Core Facade Improvement Scheme:
Ballina, Co. Mayo

Maigh Eo

140,000

HT08187

Comhairle Contae Ros Comáin

Revitalising Boyle Main Street

Ros Comáin

140,000

HT08260

Comhairle Contae Dhún na nGall

Conservation works to seven properties along
Church Lane, Cathedral Quarter, Letterkenny,
County Donegal

Dún na nGall

200,000

HT08268

Comhairle Contae Thiobraid Árann

Nenagh Gaol Conservation Project

Tiobraid Árann - Tiobraid Árann
Thuaidh

137,222

HT08270

Comhairle Contae na M

Market Square Navan - Regeneration of The
Meath Chronicle Building and the St Laurence
Hotel

An Mhí

160,000

IOMLÁN

967,222

An Chomhairle Oidhreachta| Tuarascáil Bhliantúil 2019

SÉADCHOMHATHA A UCHTÁIL
Uimh. Thag.

Ainm an Fhaighteora

Teideal an Tionscadail

Limistéar Údaráis Áitiúil

Méid Íoctha
€

D08348

Kilmurry Tidy Towns

Kilmurry Lime Kiln Conservation Project

An Clár

D08349

Gallows Hill Project

Children's Big Viking Dig at Gallows Hill

Port Láirge - Contae Phort Láirge

1,200

D08350

Knockboy Graveyard Committee

Knockboy Church & Ogham Stone Consolidation
work (stage 2)

Port Láirge - Contae Phort Láirge

9,000

D08351

Killeshandra Tidy Towns

Rath Church Hand Made Brick Project

An Cabhán

2,684

D08352

Arra Historical & Archaeological
Society

Graves of the Leinstermen Topographical Survey

Tiobraid Árann - Tiobraid Árann
Thuaidh

3,287

D08353

Lismore Heritage CLG

Interpretation panel at the Round Hill Lismore

Port Láirge - Contae Phort Láirge

3,400

D08354

Malin Head Community Association
Ltd.

Malin Well Old Church Conservation Project

Dún na nGall

10,000

D08356

Donegal G.A.P. Heritage and History
Group

Doon Fort Public Art Mural

Dún na nGall

4,000

D08359

Moygara Castle Research &
Conservation Project

Moygara Castle Research & Conservation
Project

Sligeach

D08360

Mountbellew Heritage & Tourism
Network C.L.G.

Mountbellew Digital Heritage Workshop &
Survey

Gaillimh-Co. na Gaillimhe

3,000

D08361

Portlaoise Tidy Towns

Conservation of Ironwork, Old St Peter's
Graveyard

Laoise

5,000

D08362

Tyndall Mountain Club

Ballyogan (Brandon Hill) - moated site LiDAR
Survey

Cill Chainnigh

4,858

D08364

Society for Old Lucan (SOL)

Survey work at St. Finian's medieval church &
graveyard, Esker, Co Dublin

BÁC-BÁC Theas

3,000

D08365

Labasheeda Projects Group

An Ecological Study of the area surrounding
Kilkerrin Napoleonic Battery, Kilkerrin Point &
Clonderlaw Bay

An Clár

4,800

D08366

Kilbarron Castle Conservation Group

Kilbarron Geo-physical Survey

Dún na nGall

5,600

IOMLÁN

10,000

10,000

79,829

1227
2
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