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Rinne an Chomhairle Oidhreachta comóradh i rith na bliana 2015 ar chothrom 20 bliain ó thráth a bunaithe agus 
is léiriú an Tuarascáil Bhliantúil seo ar a oiread a chuaigh an Chomhairle i gcion ar an bpobal i gcomharsanachtaí 
éagsúla i ngach cuid den tír ón uair sin.

Ba cheart agus ba chóir gur thug an Chomhairle, nuair a bhí ócáid cheiliúrtha ar siúl i gCill Chainnigh i mí an 
Mheithimh, cuireadh don Uachtarán Micheál D. Ó hUiginn an príomhaitheasc a thabhairt.  B'eisean, ina Aire Ealaíon, 
Cultúir agus Gaeltachta dó sa bhliain 1995, a cheap an chéad Chathaoirleach agus comhaltaí tosaigh na Comhairle. 
Ba iad na ceapacháin sin a chuir an Chomhairle i riocht creatchórais agus struchtúir a thabhairt chun cinn a bheadh 
ina chúnamh ag muintir chomharsanachtaí éagsúla agus a chuirfeadh ar a gcumas dul i ngleic leis an oidhreacht 
nádúrtha agus leis an oidhreacht cultúir agus an tuiscint ar an suntas atá leis an oidhreacht a chothú. Ba dhíol suntais 
na smaointe a chuir an tUachtarán i láthair. 

Tháinig níos mó ná 300 ionadaí ó na comharsanachtaí sin i láthair ag éisteacht leis an Uachtarán in éineacht linn 
ar an 6 Meitheamh.  Ní raibh súil ag aon duine againn leis an díograis agus leis an dúthracht a chaithfeadh an 
tUachtarán leis an gcúram. Ag ligean eolais linn dó faoin stair a bhain leis an gComhairle a bhunú, agus ag moladh 
a raibh curtha i gcrích ó shin, leag an tUachtarán amach don dream a bhí i láthair, agus go deimhin d'earnáil na 
hoidhreachta agus don rialtas chomh maith, spriocanna dúshlánacha ar ghá iad a thabhairt i gcrích más linn oiread 
eile a bhaint amach i rith na bhfiche bliain atá romhainn.  Bhí an t-aitheasc, a lean tuairim is 40 nóiméad, dírithe go 
mór ar a bhfuil i ndán agus go deimhin is féidir le duine ar bith físeán de a bhreathnú ar 
www.heritagecouncil.ie/newsmedia/video

Na smaointe a bhí á gcur in iúl ag an Uachtarán, d'fhéach mé le béim a leagan orthu i mo chuid cainte féin an lá 
céanna. Dúirt mé go mbeidh cuid mhór d'obair agus de smaointeoireacht na Comhairle Oidhreachta go ceann 20 
bliain eile dírithe ar an ról atá leis an oidhreacht maidir le dlús an phobail, maitheas an tslua agus mórtas sa phobal 
a chruthú agus a tháthú.  Níl amhras ar bith nach bhfuil dreamanna ar fud na hÉireann ag iompú ar an oidhreacht, 
tar éis breis is deich mbliana den chíorthuathail shóisialta agus airgeadais, chun tús a chur le próiseas íocshláinte, 
comhcheangail agus athnuachana. Is amhlaidh an cás go háirithe faoin tuath mar a mbíonn an oidhreacht i gcónaí 
gar d'uachtar liosta na n-acmhainní agus na mbuanna.

Is léir dúinn ón mbonn fianaise go bhfuil, ar an leibhéal áitiúil agus ar leibhéal an phobail, dúil i gcreatchórais atá ina 
mbonn faoi pháirt lánbhrí in athnuachan bunaithe ar chúrsaí oidhreachta.  Tá na múnlaí againne trínar féidir sin a 
thabhairt i gcrích agus ní mór dúinn a chreistint go mbeifear in achmhainn infheistíocht i modhanna oibre den chineál 
sin a dhéanamh de réir mar a thugtar, tar éis na bliana 2016, faoi Phlean Straitéise nua a fhorbairt. 

Agus an tairbhe a tháinig de bharr obair na Comairle i rith na bliana 2015 á tabhairt ar aire, is mian liom moladh faoi 
leith a thabhairt ar cheathrar de na Comhaltaí is faide fónamh ar an gComhairle Oidhreachta, tar éis dóibh uilig an 
dara téarma a chríochnú i mí Deireadh Fómhair 2015. Shaothraigh Gabriel Cooney, Brendan Dunford, Caro- Lynne 
Ferris agus Mary Keenan go dílis ar feadh 10 mbliana.  Bhí a gcuid ama agus a gcuid eolais ar fáil go fial flaithiúil i 
rith tréimhse 10 mbliana ar chuir an Chomhairle infreastruchtúr oidhreachta den rath ar bun lena linn agus i rith an 
tréimhse ar thángthas slán ón ngéarchéim eacnamaíochta ba mheasa a d'fhéadfaí a imirt orainn.  Ní beag ar bhealach 
ar bith a mhéid a bhain an acmhainn sin a dhéanamh leis an gcúnamh taca, an díograis agus an tsamhlaíocht a bhí 
ar fáil uathusan.  Braitear in easnamh go mór iad agus táthar ag tnúth leis na ceapacháin nua d'fhonn an bhearna 
ollmhór atá fágtha ina ndiaidh acu a líonadh.

Conor Newman 
Cathaoirleach

FOCAL ÓN gCATHAOIRLEACH
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Bhí ar ár gcumas féachaint romhainn i rith na bliana 2015.  Cé go mbítear ag streachailt go fóill ó thaobh cúrsaí feidhmiúcháin 
le heaspa acmhainní (ó thaobh acmhainní daonna agus acmhainn airgid) trína bhféadfaí caighdeán na seirbhíse atá bunaithe 
ar an bpobal a choinneáil ar siúl, thug cothrom 20 bliain ó thráth bhunú na Comhairle deis dúinn machnamh a dhéanamh ar a 
raibh déanta go dtí seo agus ar mhian linn a dhéanamh san am atá romhainn. 

D'fhág iomlán na hoibre a bheith á rangú mar Mholtaí Beartais, mar Chúnamh Taca d'Infreastruchtúr nó mar Chláir Deontais, 
go raibh bealach nádúrtha ann chun díriú ar an am atá le theacht, ag súil le tairbhe a dhéanamh i rith na bliana 2016 agus ina 
dhiaidh sin.

Ar na Moltaí Beartais a cuireadh faoi bhráid an Aire i rith na bliana 2015, bhí 
-  Moltaí maidir le Bailte Móra na hÉireann, ina measc Craobhchóras Bhailte 

agus Shráidbhailte amuigh faoin Tuath a chur ar bun  
-  10 gcinn de Chomhair Tailte Sléibhe a chur ar bun
-  Clár Náisiúnta Mapála maidir le hÚsáid Talún agus Gnáthóga a chur ar bun 

Leanadh den Chúnamh Infreastruchtúir i ndáil leis an Lárionad Náisúnta Sonraí Bithéagsúlachta, an Discovery Programme, 
an Irish Landmark Trust, chomh maith leis an gcomhar páirtíochta agus an cúnamh do Woodlands of Ireland, Comhairle 
Thailte Sléibhe Chill Mhantáin, Oileán Mór Bhéarra, Ireland Reaching Out, Burren Beo agus eagraíochtaí eile is lú ná iad sin atá 
bunaithe ar an bpobal. Lean córas na nOifigeach Oidhreachta agus Clár Chaighdeáin na nIarsmalann, ainneoin srianta ó thaobh 
acmhainní, de leathnú ar an tionchar a bhíonn acu agus leantar ag obair leo sin ar fad a luaitear thuas ag féachaint le haitheantas 
agus infheistíocht a fháil maidir lena bhféadfaidís a thabhairt i gcrích.

Tá forás i gcónaí ar shuim an phobail i gcúrsaí oidhreachta mar is léir ó na rátaí arda rannpháirtíochta a ghabh leis an tSeachtain 
Oidhreachta agus an t-éileamh atá ar shaineolaithe i ndáil leis an oideachas ar ár gcuid leanaí ar fad tríd an gclár Oidhreacht sna 
Scoileanna, éileamh i bhfad níos troime ná mar atá ar ár n-acmhainn a shásamh.

Cuireadh clár beag maidir le deontais do thograí atá bunaithe ar an bpobal ar siúl an athuair tar éis don Aire ciste breise €250k a 
chur ar fáil, ach is beag tionchar is féidir a bheith ag suimeanna den sórt sin i gcomhthéacs dháileadh ar fud 26 contae.  Is féidir 
leis an bpobal i ngach comharsanacht ar fud na hÉireann díol suntais a dhéanamh trí athbheochan bunaithe ar an oidhreacht a 
úsáid chun bonn a chur faoi théarnamh sóisialta agus eacnamaíochta.  D'fhéach an Chomhairle i rith na bliana 2015, bunaithe 
ar bhorradh a tugadh chun suntais le linn an cheiliúradh ar 20 bliain na Comhairle, le cúnamh a fháil maidir le 6 bhealach ina 
bhféadfaí cuidiú leo sin an toradh chun feabhais sin a thabhairt i gcrích.  Áirítear orthu sin an gá atá le réiteach a fháil ar an 
ngéarchéim faoi láthair i mbailte móra agus i sráidbhailte na hÉireann trí Ghréasán Bhailte Móra agus Shráidbhailte a chur ar 
bun agus Comhar Páirtíochta a bhunú i réimsí thailte sléibhe in Éirinn. Féachadh le méadú beag €2m de réir a chéile a aimsiú 
chun dlús a chur leis na bearta sin agus bearta eile. Léireoidís dáiríre go rabhthas ar an mbóthar ceart agus go mbeadh cúnamh 
taca ar fáil ag daoine agus ag pobal comharsanachta maidir le feabhas a chur ar a n-áit féin ar an gcaoi is mian leo féin agus go 
mbeidís féin rannpháirteach sa phróiseas. 

Lig €500k breise dúinn Clár na nDeontas Pobail a rith ach níor cuireadh aon acmhainní breise ar fáil dúinn chun dlús a chur leis 
na tionscnaimh nua.  Ina ainneoin sin, tá siad lárnach i gcónaí ar liosta na mbeart príomhthábhachta againn don bhliain 2016 
agus don tréimhse ina dhiaidh sin.  Leanfar ag obair go dícheallach ar mhaithe leis an earnáil le súil go dtiocfar ar an léargas 
agus go dtabharfar i gcrích an tairbhe a d'fhéadfadh eascairt ón gcur chuige bunaithe ar an bpobal ach infheistíocht a bheith 
á déanamh i gcórais shaindírithe trína n-oibreodh sé.

Michael Starrett 
Príomhfheidhmeannach

TUAIRISC AN PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH
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SRACFHÉACHAINT AR AN mBLIAIN 2015 

FEABHRA

AIBREÁN

•  Bhí an Chomhairle Oidhreachta ar lucht eagair Chuairt 
Allamuigh ICOMOS go  Sligeach/Liatroim

•  Rinne an Chomhairle Oidhreachta cur i láthair ag 
Comhdháil Weather Beaten Archaeology i Sligeach. Ba í 
sin an chéad chomhdháil dá cineál riamh agus cruthaíodh 
fóram ag a bhféadfaí eolas a chur sa timpeall faoin taithí 
ar eachtraí drochaimsire agus an tionchar a imríonn sin ar 
láithreacha seandálaíochta.

•  Fóram chun plé a dhéanamh ar chóras trína réiteofaí 
an bealach d'iasachtaí idir Forais Náisiúnta Cultúir na 
hÉireann agus earnáil na n-iarsmalann in Éirinn 

•  Lá Oiliúna d'Oifigigh Oidhreachta i bPort Láirge dírithe 
ar Sheandálaíocht Pobail ag a raibh réimse cainteoirí 
seachtracha i láthair 

•  D'eagraigh an Chomhairle Oidhreachta an ócáid 
chlabhsúir i ndáil leis an gComhchlár Tionscnaimh maidir 
leis an Oidhreacht Chultúir sa Róimh

•  An Dáta Deiridh maidir le Scéim na nDeontas Pobail 
•  Seoladh Taispeántas faoi Bhaile Átha Cliath i Ré na 

Méánaoiseanna arna eagrú ag Roinn na Seandálaíochta i 
UCD le hurraíocht ón IWTN 

MÁRTA

•  Cruinniú Ginearálta Bliantúil Ghréasán Bhailte Múrtha na 
hÉireann (IWTN) maille le hoiliúint faoi láithreáin gréasáin 

•  Cuairt an Aire Heather Humphreys 
ar an gComhairle Oidhreachta.

EANÁIR

•  Lá Eolais i mBaile Átha Cliath do Theachtaí Dála agus do 
Sheanadóirí 

•  Bhí ionadaí ag an gComhairle Oidhreachta ag Clár na 
bPleananna Oidhreachta in Kosovo

•  Rinne ionadaí de chuid na Comhairle Oidhreachta cur i 
láthair ag comhdháil in UMass Amherst, USA faoin teideal 
Cultural Landscapes and Heritage Values

•  An Bhoirinn faoi Bhláth: Sraith de chainteanna le léaráidí 
agus de shiúlóidí ar an mBoirinn

•  Thug ionadaí de chuid na Comhairle Oidhreachta cuairt ar 
an Scottish Lime Centre

•  Thug ionadaí de chuid na Comhairle Oidhreachta cuairt ar 
Chomhairlí Áitiúla sa Bhreatain Bheag

•  Cruthaíodh bileoga eolais de chuid an IWTN

BEALTAINE

•  Cruinniú de chuid na Comhairle Oidhreachta
•  Cruinniú na nOifigeach Oidhreachta i gCaisleán Chill 

Chainnigh, Cill Chainnigh
•  Ceiliúradh 20 Bliain na Comhairle Oidhreachta 
•  Chuir Fóram an NLS dlús leis an Straitéis Náisiúnta 

Tírdhreacha a seoladh gairid roimhe sin. Bhí Conor 
Newman, Cathaoirleach na Chomhairle Oidhreacht ar 
dhuine den 25 cainteoir.

•  Thug comhaltaí Bhord na Comhairle Oidhreachta cuairt 
ar na saoráidí caomhnúcháin i gcúig cinn de na forais 
cultúir agus bhuail leis na hintéirnigh a thaispeáin dóibh 
an réimse oibre a bhí ar siúl acu 

•  Ionadaí thar ceann na Comhairle Oidhreachta ag 
Cruinniú Ghrúpa Stiúrtha na hEorpa maidir le Laethanta 
Oidhreachta.

MEITHEAMH

•  Siompóisiam bliantúil Foghlama an Taobh Tíre Burrenbeo 
Trust i mBoirinn: Daoine a Cheangal leis an Áit: Deireadh 
Seachtaine Oideachais

•  Ionadaíocht ag an gComhairle Oidhreachta ag an 
siompóisiam faoin teideal "What can ‘The Digital’ do 
for Architecture & its History, in Ireland?" i gColáiste na 
Tríonóide

•  Ionadaíocht ag an gComhairle Oidhreachta ag Cruinniú 
Ghrúpa Stiúrtha Laethanta Oidhreachta na hEorpa.

•  Labhair ionadaí de chuid na Comhairle Oidhreachta ag 
seimineár á chomheagrú ag an Irish Landscape Institute 
(ILI) agus an Irish Georgian Society (IGS): 'Historic 
Landscapes: Love, Lost or in Limbo?'

•  Cruinniú de chuid na Comhairle Oidhreachta.
•  Lá Náisiúnta na mBealaí Oilithreachta:  Sraith siúlóidí 

ar fud na tíre arna n-eagrú ag an bpobal áitiúil agus 
dírithe ar bhealaí siúlóide na n-oilithreach i rith ré na 
meánaoiseanna 

•  Lá Oiliúna maidir leis an tSeachtain Oidhreachta i 
gCaisleán Bhaile Átha Cliath lenar bhain Oiliúint ar 
Eagraithe Imeachta maidir leis an lucht éisteachta agus na 
meáin shóisialta.

•  Tháinig grúpa Comhordaitheoirí Laethanta Oidhreachta 
na hEorpa ar cuairt chuig an gComhairle Oidhreachta le 
haghaidh cruinnithe agus turas allamuigh thart ar ionaid 
oidhreacht Chill Chainnigh  

•  Athbhreithniú ar Lá na mBailte Múrtha agus rang 
máistreachta maidir leis na meáin shóisialta  

•  Seoladh bheart staidéir ar Charraig na Siúire a rinne an 
Roinn Pleanála in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Cliath le cúnamh ón IWTN
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•  Ritheadh an tSeachtain Oidhreachta 2015 ón 22 go dtí 
an 30 Lúnasa agus rinneadh ceiliúradh ar Oidhreacht 
Tionsclaíochta na hÉireann 

•  Eagraíodh Stories Well Told - Interpreting Archaeological 
and Cultural Heritage Resources in Áras na Comhairle 
Oidhreachta 

•  Eagraíodh cuairteanna ar Áras na Chomhairle Oidhreacht, 
Pálás an Easbaig, Cill Chainnigh mar chuid den tSeachtain 
Oidhreachta 

•  Eagraíodh suirbhéanna ar na cuairteoirí ag Féilte Ré na 
Meánaoiseanna i gCorcaigh agus in Eochaill 

LÚNASA

•  Bhí ionadaí de chuid na Comhairle Oidhreachta ag cúrsa 
ICCROM san Iodáil faoin teideal Promoting People-
Centred Approaches: Engaging Communities in the 
Conservation of Nature and Culture.

•  Tugadh moladh mór don Chomhairle Oidhreachta i ndáil 
le Gradaim an Irish Landscape Institute sa chatagóir 
maidir le Bainistíocht, Polasaí agus Taighde i ndáil leis 
an Taobh Tíre mar gheall ar 'The Onshore Wind Farm 
Sector In Ireland'.

•  Bhí ionadaí de chuid na Comhairle Oidhreachta ag 
cruinniú débhliantúil an IPI agus Chomhairle Pleanálaithe 
Baile na hEorpa (ECTP) i mBaile Átha Cliath

•  Díríodh aird le sraith imeachtaí le linn Dheireadh 
Seachtaine Bhuailteachas Geimhridh Bhoirne ar Bhoirinn 
agus ar an suntas atá le feirmeoireacht thréadach maidir 
le lorg a fhágáil ar an taobh tíre in Éirinn 

•  Seisiúin Comhairle de chuid na Roinne Ealaíon, 
Oidhreachta agus Gaeltachta maidir le Cultúr 2025

DEIREADH FÓMHAIR

•  Rinne an Chomhairle Oidhreachta cur i láthair ag Lá EBUKI i 
Sligeach maidir le Dóib mar Ábhar Tógála, an tráth ar seoladh Earth 
Building UK and Ireland in Éirinn. Labhair duine a fuair deontas 
faoi REPS4 freisin faoin tionscadal a bhí ar siúl aige féin maidir le 
athchóiriú a thabhairt ar fhoirgneamh a raibh balla dóibe leis.

•  Scrúdaíodh an chaoi a bhfuil beocht agus fiúntas 
thréithíocht foirgníochta stairiúil chuid mhór de 
phríomhshráideanna na mbailte móra ag meath ag 
Realising the Hidden Potential of Ireland’s Towns.

•  D'eagraigh gréasán an IWTN seimineár leath lae saor 
ó tháille maidir le turasóireacht i mbailte stairiúla faoin 
teideal Developing Tourism in your Historic Town

•  Ainmníodh tuarascáil an IWTN Solving our own Problems 
maidir le Gradam de chuid  Institiúid Pleanála na hÉireann

•  Lá Oiliúna MSPI 
•  Fógraíodh buaiteoirí na nGradam maidir leis an tSeachtain 

Oidhreachta.

•  Tháinig ionadaithe ón earnáil phoiblí agus ón earnáil 
dheonach le chéile ag Cruinniú Pleanála maidir leis an 
tSeachtain Oidhreachta 2016 chun smaointe nua a phlé 

•  Ceardlann maidir le Seandálaíocht GIS i gCathair agus 
i gContae Bhaile Átha Cliath agus seoladh Bhreathnóir 
Shonraí Seandálaíochta Bhaile Átha Cliath  
(www.heritagemaps.ie)

•  Cruinniú de chuid Ghrúpa Oibre na Comhairle Oidhreachta 
maidir leis an NLS 

•  Labhair an Chomhairle Oidhreachta ag comhdháil 
Athbheochana 2015 Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Cliath 'New Beginnings - the city and economic resiliance.'

•  Labhair an Chomhairle Oidhreachta ag seimineár de chuid 
an Irish Landscape Institute faoi chora nua maidir le 
measúnú ar thréithe an taobh tíre.

SAMHAIN

• Cruinniú de chuid na Comhairle Oidhreachta 
•  Thug Uachtarán na hAetóipe, Mulatu Teshome, cuairt ar 

an gComhairle Oidhreachta

•  Ionadaíocht ag an gComhairle Oidhreachta ar chúrsa 
geimhridh ERASMUS SLCT in Albain maidir le hOibriú le 
Moirtéal Aoil 

NOLLAIG

•  Bhí ionadaí de chuid na Comhairle Oidhreachta ag 
Comhdháil Chumann Sheandálaithe na hEorpa i nGlaschú, 
Albain. Rinne an Chomhairle Oidhreachta cur i láthair ag 
an seisiún maidir le Turasóireacht Oidhreachta agus bhí ar 
an luch eagair maidir le rannpháirtíocht an phobail ag an 
gCruinniú Comhchéime Seandálaíochta.

•  Bhí an Chomhairle Oidhreachta páirteach den chéad uair 
in Electric Picnic, an Sráidbhaile, Co. Laoise.

 

•  Bhí an Chomhairle Oidhreachta i láthair ag an gComórtas 
Náisiúnta Treabhdóireachta.  

•  Rinne an Chomhairle Oidhreachta cur i láthair ag Deireadh 
Seachtaine Scileanna Tógála Traidisiúnta IGS i nGleann 
Dá Loch, Co. Chill Mhantáin 

• Seoladh an cháipéis maidir le leathnú ar an IWTN

MEÁN FÓMHAIR

•  Cruinniú de chuid na Comhairle Oidhreachta
•  Seoladh an tSeachtain Oidhreachta sa Guinness 

Storehouse, Baile Átha Cliath
•  Bhí ionadaí thar ceann na Comhairle Oidhreachta ag Áith 

Aoil Russborough 

•  Seoladh Plean Margaíochta Bhealach  Bhéarra agus 
Bhréifne (BBW) i dTuaim Uí Mheára, Co. Thiobraid Árann 

•  Gradaim MSPI.  Bhain seacht gcinn d'iarsmalanna 
creidiúnú amach i rith na bliana 2015

IÚIL
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TEIDEAL NA SCÉIME LÍON NA 
NIARRATAS

LÍON NA 
DTIONSCADAL

AN TSUIM 
A ÍOCADH

Tionscadail faoi Phleananna Oidhreachta Contae 95 85 €556,980

Tograí IWTN - Oibreacha Caipitil 15 10 €101,089

Tograí IWTN - Léirmhíniú & Imeachtaí 43 28 €87,063

Clár Náisiúnta na hÉireann don Taighde 
Straitéiseach Seandálaíochta (INSTAR)

4 1 €39,961

Oidhreacht Bunaithe ar an bPobal 614 190 €463,442

Dámhachtain do Pháirtnéirí Bonneagair 29 24 €360,435

Iomlán 800 338 €1,608,970

GHLAC 

61 
RANNPHÁIRTÍ PÁIRT SA 
CHLÁR UM CHAIGHDEÁIN 
MÚSAEM 

TÁ ATHCHÓIRIÚ Á 
DHÉANAMH AG 

22 BAILE 
AR A MBALLAÍ STAIRIÚLA

TÁ 3 MILLION 

TAIFEAD MAIDIR LE 
BITHÉAGSÚLACHT NA 
HÉIREANN AR FÁIL TRÍD AN 
IONAD NÁISIÚNTA SONRAÍ 
BITHÉAGSÚLACHTA

I LÚNASA 2015 CHUIMSIGH 

AN TSEACHTAIN 

OIDHREACHTA 

1,826 IMEACHT 

ARNA MBAINISTIÚ AG 

16,000  DUINE AGUS 

BHAIN 400,000 DUINE 

TAITNEAMH ASTU

LE 

20 
BLIAIN ANUAS TÁ 
BÉIM LEAGTHA AG 
AN GCOMHAIRLE 
OIDHREACHTA AR AN RÓL 
ATÁ AG OIDHREACHT I 
SAOL GACH AON DUINE

Ó 1998 TÁ MAOINIÚ DÉANTA 
AG AN GCOMHAIRLE 
OIDHREACHTA AR OS CIONN 

6,000 
TIONSCADAL 
OIDHREACHTA, ROINNT 
MHAITH AR SCÁLA BEAG, 
IAD AR FAD ÁBHARTHA

€2.6M  

A INFHEISTÍODH SNA  

CLÁIR DEONTAIS 

NÁISIÚNTA IN 2015

IN 2015 BHÍ 

614 
ARRATAS AR DHEONTAS 
OIDHREACHTA 
POBALBHUNAITHE 
AGUS ROINNEADH 

€413,000  
I MEASC 168 TIONSCADAL

ROINNEADH MAOINIÚ 

€557,000 AR

85
TIONSCADAL A BHAIN LE 
PLEANANNA OIDHREACHTA 
CONTAE

14 DE LUCHT FOIRNE MÓIDE 
TRIÚR COMHAIRLEOIRÍ 
TIONSCADAIL AG AN 
GCOMHAIRLE OIDHREACHTA

28 OIFIGEACH 
OIDHREACHTA AR 
FUD NA TÍRE

96,000 

DALTA A BHÍ PÁIRTEACH SA 
CHLÁR OIDHREACHT SNA 
SCOILEANNA

TÁ ATHCHÓIRIÚ DÉANTA AR 

322 
FOIRGNEAMH FEIRME 
STAIRIÚIL Ó 2005 

ÁR GCUID OIBRE INA FIGIÚIRÍ
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CÚNAMH MAIDIR LEIS 
AN OIDHREACHT 
NÁISIÚNTA AGUS 
RÉIGIÚNACH IN ÉIRINN 
– DÁILEADH AN CHISTE

CÚNAMH FAOI CHLÁIR 
NÁISIÚNTA NA NDEONTAS 
OIDHREACHTA

€1.85M
D'INFHEISTÍOCHT IN 
INFREASTRUCHTÚR 

NA HOIDHREACHTA IN ÉIRINN

€2.6M
D'INFHEISTÍOCHT SNA CLÁIR 
NÁISIÚNTA DEONTAIS I RITH 

NA BLIANA 2015

Infreastruchtúr Oidhreachta Gnéithe den Oidhreacht Ionad/Bunáit Ciste ón gComh. 
Oidh. 2015 (€)

1. Oileán Mór Bhéarra Taobh Tíre/Farraige Cultúir Oileán Mór Bhéarra, Co. Chorcaí 20,000

2. Burrenbeo Trust Taobh Tíre Cultúir agus Bithéagsúlacht Cinn Mhara, Co. na Gaillimhe 20,000

3. Discovery Programme Seandálaíocht Baile Átha Cliath 750,000

4. Ireland Reaching Out Ginealas Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe 34,219

5. Irish Landmark Trust An Oidhreacht Fhoirgníochta agus 
an Taobh Tíre/Taobh Farraige Baile Átha Cliath 220,000

6.  An tIonad Náisiúnta Sonraí 
Bithéagsúlachta Bithéagsúlachta An Bhithéagsúlacht Port Láirge 705,177

7. Comhairle Thailte Sléibhe Chill Mhantáin Taobh Tíre Cultúir An Tóchar, Co. Chill Mhantáin 65,000

8. Woodlands of Ireland Speicis Coille Dúchasacha Muirbheach, Co. Chill Mhantáin 40,000

Iomlán 1,854,496

€

1 Irish National Strategic Archaeological 
Research

39,961

2 Deontais Ghréasán Bhailte Múrtha na 
hÉireann maidir le Lá na mBailte Múrtha

87,063

3 Deontais Ghréasán Bhailte Múrtha na 
hÉireann maidir le hObair Chaipitil

101,089

4 Deontais Bainistíochta 12,590

5 Deontais Polasaí & Infreastruchtúir 360,435

6 Deontais maidir le Pleananna 
Oidhreachta Contae

556,980

7 Oidhreacht Bunaithe ar an bPobal 463,442

8 Irish Landmark Trust Ltd. Nóta 15 220,000

9 Deontais maidir le Pleananna 
Oidhreachta Contae

750,000

IOMLÁN  2,591,560
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Ba dhea-scéal, ó thaobh spéis na ndaoine agus an pháirt atá acu le cúrsaí oidhreachta go háitiúil, cuid den toradh ar obair 
thaighde a rinne Behaviour and Attitudes i rith na bliana 2015 thar ceann na Comhairle Oidhreachta maidir le Feasacht agus 
Tuiscint i ndáil le hOidhreacht na hÉireann.

Ba é cuspóir a bhí leis an obair fiosrú a dhéanamh faoi leibhéal feasachta agus tuisceana an phobail faoi chúrsaí oidhreachta agus 
comparáid a dhéanamh, nuair ab fhéidir sin, le suirbhéireacht a rinneadh roimhe seo sa bhliain 1999 agus sa bhliain 2004. Ar 
cheann de na haidhmeanna breise, bhí dearcadh an phobail maidir le fiúntas na hoidhreachta ó thaobh chúrsaí eacnamaíochta 
agus chúrsaí na sochaí a mheas. 

Ainneoin scaipeadh níos mó a bheith i gceist leis na meáin chumarsáide anois agus tarraingt níos tréine i dtreo shlí maireachtála 
níos aonaraí, caitheann daoine am i gcónaí le hobair dheonach sna bailte móra, sna sráidbhailte agus amuigh faoin tír.  Tá tuiscint 
níos fearr ar an bhfiúntas atá le cúrsaí oidhreachta agus an tairbhe a bhaineann leis an oidhreacht ó thaobh cúrsaí féiniúlachta, 
maitheasa agus eacnamaíochta.  Is é atá le tuiscint ón bhfianaise cháilíochta gur dóigh le daoine fiúntas eacnamaíochta a bheith le 
caomhnú na hoidhreachta maidir le fostaíocht a chur ar fáil i dtionscal na lónadóireachta agus na turasóireachta.

45%  
DE NA DAOINE A THUIGEANN GO 
MBAINEANN AN OIDHREACHT LE 
STAIR AGUS CULTÚR NA HÉIREANN  

(ARDÚ Ó 21%)

2/3  
DE NA DAOINE FÁSTA GO LÉIR 
SA BHLIAIN 2015 A CHREIDEANN 
GUR TÁBHACHTACH AN OIDHREACHT 
A CHOSAINT  (ARDÚ Ó 46% SA 
BHLIAIN 1999) AGUS 93% A 
SHÍLEANN GO BHFUIL SÉ 
(ARDÚ Ó 86% SA BHLIAIN  1999)

TÁ AN CÉATADÁN AR MIAN LEO 
AN OIDHREACHT A CHOSAINT 
ARDAITHE GO DTÍ   

76% 
(59% SA BHLIAIN 1999 
AGUS 66% SA BHLIAIN 2004)

MEASTAR GURB IAD NA SCOILEANNA 
NÁIISÚNTA AN FHOINSE IS MÓ 
MAIDIR LE EOLAS/OIDEACHAS 
FAOI CHÚRSAÍ OIDHREACHTA  

(46% SA BHLIAIN 2004 
AGUS 42% ANOIS).   
TÁ TÁBHACHT MHÓR LEIS AN 
IDIRLÍON (NÍOR ÁIRÍODH É SA 
BHLIAIN 2004; 30% ANOIS). TÁ NA 
MEÁIN SHÓISIALTA AG TEACHT I 
GCEIST FREISIN (12% SA SUIRBHÉ 
IS DEIREANAÍ).

7 AS 10 
A CHREIDEANN GUR CHEART, IS CUMA 
CÉN COSTAS A GHABHANN LEIS, AN 
OIDHREACHT A CHOSAINT (64% SA 
BHLIAIN 2004)

66%  
DE NA DAOINE A SHÍLEANN GO 
BHFUIL SIAD AN-MHÓRTASACH 
ANOIS; ARDÚ Ó 50% SA BHLIAIN 
1999 AGUS 57% SA BHLIAIN 2004

TÁ MÉADÚ AR RANNPHÁIRTÍOCHT 
AN PHOBAIL; ARDÚ Ó 

7% GO DTÍ  19%
AR DHAOINE ATÁ GNÍOMHACH LE 
HIMEACHT  15 BLIANA

8 AS 10 
DREASACHT A THAIRISCINT DO 
DHAOINE AR MHAITHE LEIS AN 
OIDHREACHT A CHOSAINT 
(MAR A BHI SA BHLIAIN 2004 
A BHEAG NÓ A MHÓR)

AN OIDHREACHT AGUS CÚRSAÍ FEASACHTA
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In uachtar: An tAire Heather Humphreys le baill foirne na Comhairle Oidhreachta nuair a thug sí cuairt ar an gComhairle Oidhreachta i mí Eanáir 2015
Ar chlé in íochtar: Comóradh 20 Bliain na Comhairle Oidhreachta 
Ar dheis in íochtar: Comóradh 20 Bliain. Ó thaobh na láimhe clé: Martina Malone, Anne Barcoe
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As oidhreacht áite a eascraíonn an fhéiniúlacht, an tréithíocht agus an tsainiúlacht.  Nuair a bhítear ag pleanáil don todhchaí, ní 
mór a bhfuil i ndán don oidhreacht a thabhairt san áireamh ionas go mbíonn na gnéithe is fearr, an chuid a chuireann leis an 
bpobal agus le saol an duine, ar fáil ag ár sliocht agus ag sliocht ár sleachta.  Arna chinntiú sin dúinn, cinntítear freisin gur áit 
mhaith cónaithe agus oibre an ceantar agus an chomharsanacht.

Cuireann an Chomhairle Oidhreachta chuig an obair ar bhealach slánchóirithe; tá gnéithe cultúir agus gnéithe nádúrtha den 
oidhreacht i gceist leis an gcúram a leagtar uirthi.  Tá scóip chuimsitheach leis an sainmhíniú ar chúrsaí oidhreachta a thugtar 
san Acht Oidhreachta, lena n-áirítear:

• Séadchomharthaí 
• Iarsmaí Seandálaíochta 
• Nithe Oidhreachta (mar shampla, saothar ealaíne nó tionsclaíochta) 
• Cáipéisí agus taifid ghinealais  
• An oidhreacht ailtireachta 
• Dúlra agus fiadhúlra 
• Gnáthóga fiadhúlra 
• Réimsí taobh tíre agus taobh farraige 
• Conablaigh Loinge 
• Ábhar geolaíochta 
• Gairdíní Oidhreachta 
• Páirceanna agus Uiscebhealaí Intíre

Leagtar cúraimí faoi leith ar an gComhairle Oidhreachta faoin reachtaíocht san Acht Oidhreachta: polasaithe agus ord 
tábhachta a mholadh maidir le gnéithe d'oidhreacht na hÉireann a thabhairt chun suntais, a chosaint, a chaomhnú agus a 
fhorfheabhsú.  Anuas air sin, leagtar amach de ról leis an gComhairle spéis san oidhreacht náisiúnta a chur chun cinn chom 
maith le hoideachas ina leith, eolas uirthi agus mórtas aisti, agus éascaíocht a dhéanamh i ndáil le sásamh agus taitneamh a 
bhaint as an oidhreacht náisiúnta.

Is comhlacht poiblí an Chomhairle a oibríonn ar mhaithe le leas an phobail.  Tá an léargas - go ndéantar taitneamh a bhaint as 
an oidhreacht, bainistíocht a dhéanamh uirthi agus í a chosaint mar gheall ar an gcion tairbhe buntábhachtach atá aisti maidir 
le maitheas an duine agus a bhfuil i ndán dúinn san am atá le theacht - ina lón eolais maidir le gach a ndéantar.  Tugtar tús áite 
faoi láthair do bhonn treise a chur faoi phostanna, oideachas agus turasóireacht oidhreachta i bpobail áitiúla.  Is ní tábhachtach 
nach é amháin go dtagann sin leis an obair a dhéanann comhlachtaí stáit eile a bhfuil plé acu leis an oidhreacht ach go 
gcuireann sé leis an toradh ar dhíograis na gcomhlachtaí sin a leagtar an príomhchúram orthu maidir le haire a thabhairt do 
mhaoin atá faoi úinéireacht an Stáit agus limistéir faoi chosaint a ainmniú.

20 BLIAIN DEN CHOMHAIRLE OIDHREACHTA
Rinne an Chomhairle Oidhreachta ceiliúradh sa bhliain 2015 ar chothrom 20 bliain ó thráth a bunaithe; ócáid ar tháinig níos 
mó ná 300 duine as áiteanna ar fud na hÉireann i láthair aici.  An tUachtarán Micheál D. Ó hUiginn a bhí ina phríomhaoi. 
Ina Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta dósan sa bhliain 1995, is é a rith an tAcht Oidhreachta faoinar bunaíodh 
an Chomhairle Oidhreachta agus a cheap Freda Rountree ar an gcathaoirleach tionscanta ar an gcomhlacht reachtúil.  Is 
comhlacht beag go maith an Chomhairle Oidhreachta go fóill, taobh le 15 ball foirne lánaimseartha, a leanann de na 
haidhmeanna a bhí léi ón tús a thabhairt i gcrích.  

Fiche bliain dár gcionn, is ábhar mórtais againn go ndearna an tUachtarán Micheál D. Ó hUiginn comóradh ar obair na 
Comhairle - agus ní is tábhachtaí ná sin, ar an bhfiúntas a bheidh san am atá romhainn in oidhreacht na hÉireann.  Athchuairt 
a bhí ann dósan; deimhniú moltach a bhí ann dúinne ó sheanchara a raibh tionchar bunúsach aige ar an bhforas. 

MAIDIR LEIS AN gCOMHAIRLE OIDHREACHTA
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“Is le muintir na hÉireann oidhreacht 
na hÉireann, go deo na ndeor.”

Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUiginn



14 An Chomhairle Oidhreachta | Tuarascáil Bhliantúil 2015



Is é an chéad sprioc a leagtar amach i bPlean Straitéise na Comhairle 
Oidhreachta 2012-2016 eolas agus tuiscint ar an oidhreacht agus 

taitneamh aisti a chur chun cinn agus an bealach a réiteach chuige sin.

Taitneamh as an 
Oidhreacht:   

Soirbhiú don Oideachas, 
don Fheasacht agus 

don Tuiscint
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LEANAÍ AGUS AN SAOL TAOBH 
AMUIGH DE DHORAS
Táthar ag cur leis an bhfianaise go bhfuil athrú faoi na pátrúin spraoi ag leanaí; is lú leanaí atá ag spraoi amuigh faoin aer agus 
is mó atá an spraoi taobh amuigh bunaithe ar an mbaile ná ar shuíomhanna nádúrtha.

Tá an laghdú seo maidir le taithí an dúlra i measc leanaí ina ábhar buartha ag daoine a oibríonn ar mhaithe le leanaí ós gné 
bhunúsach de shláinte, d'fhorbairt agus de mhaitheas an linbh teacht a bheith go rialta ar an timpeallacht nádúrtha. 

Anuas air sin, tá easpa deise ar spásanna nádúrtha ina shárú ar chearta an linbh faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe 
maidir le Cearta an Linbh 1989 (CRC).

Mar gheall ar an mbuairt sin faoi chúngú ar dheiseanna leanaí ar an saol faoin spéir agus a laghad taighde atá déanta ar an 
gceist ó thaobh na hÉireann, choimisiúnaigh an Chomhairle Oidhreachta meitheal taighde de chuid Chlinic Dlí an Linbh, Scoil 
an Dlí, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh chun tabhairt faoi athbhreithniú ar thaithí an tsaoil faoin aer agus na hoidhreachta 
nádúrtha i measc leanaí dár aois 5-12 bliana.

Seo a leanas príomhthorthaí na hoibre:

•  Is beag aird a tugadh go dtí seo in Éirinn, ó thaobh dlí nó beartas náisiúnta, ar thaithí na timpeallachta nádúrtha ag leanaí 
ná ar chúnamh taca ina leith sin.   

•  Níor leagadh amach go dtí seo aon pholasaí náisiúnta faoi leith ná aon pholasaí náisiúnta uileghabhálach a bheadh ina 
bhonn faoin saol faoin aer a bheith á thaithí ag leanaí.  

•  Is léir ón saothar taighde gur ábhar mór buartha an t-athrú atá ar chineál an tsaoil a chaitheann leanaí in Éirinn agus go 
bhfuil bagairt mhór ann don cheangal idir an leanbh agus an dúlra.

•  Tá buntáistí suntasacha, sláinte agus maitheas an duine san áireamh, a eascraíonn ó thaithí an tsaoil faoin aer agus na 
timpeallachta.

•  Ar na constaicí, tá rialacha scoile faoi am sosa, spórt agus cead in áiteanna taobh amuigh chomh maith leis an ról atá le 
lucht geataí (e.g. tuismitheoirí, múinteoirí) a mbíonn tionchar ag a meon féin ar iompar na leanaí.

I bhfianaise an obair thaighd seo, moltar don Chomhairle Oidhreachta na nithe seo a leanas a thabhairt faoi mheas: 

•  Polasaí - ba cheart machnamh a dhéanamh ar an dóigh is fearr lena áiteamh gur cheart cur chuig úsáid níos mó as an 
saol faoin spéir agus as an timpeallacht nádúrtha ag leanaí a chur chun cinn ar fud an rialtais (oibriú ar mhaithe le polasaí 
náisiúnta).

•  Scoileanna - moltar bearta faoi leith trína spreagfaí deis ag leanaí ar an saol amuigh i suíomh na scoile.

•  Leanaí - ba cheart don Chomhairle Oidhreachta rannpháirtíocht an linbh a ghlacadh de phrionsabal oibre chuici féin, ag 
teacht leis an bpolasaí náisiúnta, ionas go gcinntítear lón eolais ó dhearcadh na leanaí á chur san áireamh maidir le cláir, 
polasaithe agus tionscnaimh. 

•  Slata Tomhais maidir leis an Dul chun Cinn - ba cheart smaoineamh ar chreatchóras chearta an linbh a thabhairt chun cinn 
trína bhféadfaí taithí an linbh ar an saol faoin spéir a mheas.
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D'eagraigh an Chomhairle Oidhreachta Lá Eolais do Chomhaltaí an Oireachtais in Óstán Buswell's, Baile Átha Cliath ar an 13 
Bealtaine 2015.

Labhair an tUasal Michael Starrett, Príomhfheidhmeannach na Comhairle Oidhreachta, ag an ócáid a raibh 60 Teachta Dála 
agus Seanadóir i láthair aige.  Bhí 12 eagraíocht oidhreachta as áiteanna éagsúla ar fud na tíre ann ag míniú do na Teachtaí 
agus do na Seanadóirí faoin obair fhiúntach atá ar bun acu agus faoin tábhacht atá le cúnamh leanúnach airgid.  

Ba mhian linn go dtuigfí do lucht na reachtaíochta an tábhacht atá le cúnamh réasúnta airgid maidir le tionscadail oidhreachta 
agus imeachtaí áitiúla agus an tairbhe mhór a thugtar i gcrích ó thaobh chaighdeán an tsaoil agus cúrsaí eacnamaíochta. 

Luann 90% de na turasóirí a thagann go hÉirinn go bhfuil an oidhreacht nádúrtha ar cheann de na tosca tábhachtacha a 
thugann orthu socrú gur anseo a chaitheann siad na laethanta saoire, agus tá timpeallacht stairiúil na hÉireann ina bhonn go 
díreach faoi líon is mó ná 25,000 post chomh maith le breis agus €1.5 billiún de chion tairbhe a chur i leith na heacnamaíochta 
in aghaidh na bliana.

D'iarr an Chomhairle Oidhreachta ar na Teachtaí Dála agus ar na Seanadóirí seasamh leis na heagraíochtaí pobail áitiúla 
agus iad ag déanamh forbartha ar eacnamaíocht na tíre tríd an meas atá acu ar acmhainní oidhreachta go háitiúil agus an 
infheistíocht a dhéanann siad ina leith sin. I bhfianaise an téarnamh eacnamaíochta atá ar bun faoi láthair, ar maith ann é 
dá laghad é, tá sé in am arís tosú ar infheistíocht a dhéanamh sna pobail seo céim i ndiaidh céime de réir a chéile i rith na 
mblianta seo romhainn.

LÁ EOLAIS DO CHOMHALTAÍ 
AN OIREACHTAIS

‘Baill d'fhoireann na Comhairle Oidhreachta le baill de chuid na ngrúpaí infreastruchtúir a dtugann an Chomhairle Oidhreachta cúnamh airgid dóibh le linn Lá 
Eolais an Oireachtais in Óstán Buswells’
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Tá comhordú á dhéanamh ar an tSeachtain Oidhreachta ón mbliain 2005 anall ag an gComhairle Oidhreachta.  Déantar 
ceiliúradh ar oidhreacht na hÉireann idir an oidhreacht foirgníochta, an oidhreacht nádúrtha agus an oidhreacht cultúir.  
Eagraíodh 1,826 imeacht idir an 22 agus an 30 Lúnasa 2015.  Bhí 960 eagraí ócáide á rith sin ar fad, cuid mhór grúpaí pobail 
agus grúpaí deonacha ina measc; tháinig líon measta beagnach 500,000 duine i láthair ag na hócáidí ar fud na tíre. 

Daoine áitiúl ar spéis leo an t-ábhar a bhí chun cinn maidir leis na himeachtaí.  Bhí 87% acu saor ó tháille agus ar an réimse 
leathan imeachtaí a bhí ar siúl, áirítear tochailt seandálaíochta i Sórd, turais rothaíochta ar rothair de dhéanamh an High Nelly i 
gContae Laoise, déanamh línéadaigh i Muineacháin, spléachadh ar oibreacha uisce ré Victoria i gCorcaigh agus loingseoireacht 
ar chanál na Bóinne. 

Baineann an tSeachtain Oidhreachta le Laethanta Oidhreachta na hEorpa a ndéantar ceiliúradh orthu i níos mó ná 40 tír ar fud 
na hEorpa.  D'aontaigh 33 tír ar an téama amháin sa bhliain 2015 ionas gur mó aird agus tuisceana a bheadh ar an bhfiúntas 
atá leis oidhreacht tionsclaíochta agus dearthóireachta do dhaoine ar fud na hEorpa.  Díríodh i rith na bliana 2015 ar an 
oidhreacht tionsclaíochta agus dearthóireachta, na huiscebhealaí intíre agus na córais leitheadacha canálacha san áireamh 
chomh maith leis na bóithre iarainn agus muilte. 

Tháinig grúpa Comhordaitheoirí de chuid Laethanta Oidhreachta na hEorpa ar cuairt ag an gComhairle Oidhreachta ar an 
29 Aibreán chun tuairimí a bhabhtáil agus dul faoi oiliúint maidir le Tionscnamh Pobail Oidhreacht Tionslaíochta Laethanta 
Oidhreachta na hEorpa.  D'fhreastail siad freisin turais allamuigh thart ar Chill Chainnigh agus Bhéal Feirste maidir leis an 
oidhreacht tionsclaíochta.

www.heritageweek.ie

Gradaim Oidhreachta

Díríodh aird leis na Gradaim Oidhreachta ar na himeachtaí ab fhearr a eagraíodh mar chuid den tSeachtain Oidhreachta 2015 
agus ar shárobair an lucht eagair agus na n-oibrithe deonacha chaith dua leis na himeachtaí.

Buaiteoir an Ghradaim do Laoch na hOidhreachta - Ursula Leslie, Tairbeart, Co. Chiarraí

Glacadh le hainmniúcháin maidir le daoine nó eagraíochtaí a rinne cion mór oibre maidir leis an oidhreacht a chaomhnú agus a 
chur chun cinn.  Mhol Cumann Forbartha Thairbirt Ursula Leslie as Tairbeart, Co. Chiarraí.

Le breis agus dhá scór bliain, tá Ursula go seasta síoraí ag cuidiú le tionscnaimh áitiúla maidir le gnéithe éagsúla den 
oidhreacha a chaomhnú agus a chur chun cinn.  Bhí Ursula ar ina ball den  American-Ireland Fund ó thráth a bhunaithe agus 
chuidigh sí le tionscnaimh turasóireachta a bhaineann leis an oidhreacht áitiúil cistíocht tionscanta a aimsiú, ina measc: 
Iarmsalann an Bhóthair Iarainn i Sráidbhaile Lartigue, Ionad Ealaíne Naomh Eoin i Lios Tuathail, Iarsmalanna Hunt i Luimneach 
agus Ionad Oidhreachta Bridewell Thairbirt.

Le blianta fada anuas, tá Ursula páirteach in imeachtaí áitiúla a eagraíodh mar chuid den tSeachtain Oidhreachta.  Suas le 
fiche bliain ó shin, d'oscail sí féin agus a fear céile John, nach maireann, na coillte agus an fearann páirce timpeall ar a dteach 
cónaithe go raibh cead isteach ag an bpobal iontu.  Is áis bhreá taitneamhachta sa cheantar Siúlóid Coille John F. Leslie a 
mbíonn tairbhe ag muintir na háite agus ar cuairteoirí as agus iad ar fad buíoch é a bheith ar fáil.

NATIONAL HERITAGE WEEK
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Buaiteoir an Ghradaim don Oidhreacht Cheilte - 
Féile Ellen Hutchins, Cumann Staire Bheanntraí & an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, Co. Chorcaí

Gradam seo trína ndírítear aird ar an oidhreacht cheilte in Éirinn.  Féile i gcomóradh ar an gcéad luibheolaí mná in Éirinn a bhí 
i bhFéile Ellen Hutchins Festival 2015 agus rinneadh comóradh ar a saol agus ar a saothar cothrom 200 bliain ó am a báis.  
Ainneoin nach raibh sí ach 29 bliana nuair a cailleadh í, bhí cion mór tairbhe déanta ag Hutchins i réimse na luibheolaíochta. 
Thug sí speicis nua chun suntais don lucht eolaíochta - go háirithe i roinnt de na grúpaí plandaí is anróití i.e. brífítí, léicin agus 
algaí – ach is beag ina dhiaidh sin a mhair a clú ó thaobh stair na heolaíochta.

Rinneadh scrúdú i rith na féile ar gach gné dá saol agus dá saothar le sraith cainteanna, siúlóidí agus taispeántas, turas báid, 
ócáid do leanaí agus taispeántas ealaíne.  Chuir an Chomhairle Oidhreachta airgead ar fáil don togra faoin Scéim Oidhreachta 
bunaithe ar an bPobal.    

www.ellenhutchins.com

Buaiteoir an Ghradaim do Shíneadh Lámh - 
Lá na Síneach i nGleann na Bóinne, Fóram Turasóireachta Cheannanais, Co. na Mí

Gradam a bhí anseo i gceiliúradh ar imeachtaí trína raibh lámh á síneadh chuig dreamanna nua sa lucht féachana agus 
éisteachta.

Tá tuairim is 60,000 de bhunadh na Síneadh ag maireachtáil in Éirinn, céatadán mór acu atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath 
mar a bhfuil gnó á rith acu nó iad ag freastal ollscoile.  Cé go bhfuil ceantar Ghleann na Bóinne gar go maith don bhaile acu, 
d'fhéadfadh drogall orthu dul taobh amuigh den chathair a bhfuil eolas acu uirthi go háirithe agus cuid mhór acu ar bheagán 
Béarla.  Bhí tionscnamh dar teideal 'An Chianoirthear sa Seanoirthear' ina spreagadh ag daoine de mhuintir na Síne cuairt a 
thabhairt ar Phríomhionad Oidhreachta na hÉireann agus taitneamh a bhaint as stair ilghnéitheach an cheantair. 

www.kellstourismforum.com

Buaiteoir an Ghradaim d'Imeacht Taitneamhach do Pháistí - Lá Spraoi don Teaghlach arna eagrú 
ag Cumann Staire agus Oidhreachta Iarthar Inis Eoghain, Co. Dhún na nGall

Gradam seo a raibh cead ag lucht eagair imeachtaí a spreag leanaí agus teaghlaigh le páirt a ghlacadh sa tSeachtain 
Oidhreachta cur isteach air.  Bhí ócáid spreagúil Lá Spraoi do Teaghlach curtha le chéile ag an dream a bhuaigh lenar bhain:  
ceardlann seandálaíochta ag a ndearna na leanaí tochail in éineacht le seandálaí de chuid na háite, seolta fíodóireachta a 
dhéanamh as cairtchlár agus éadach a fhí bunaithe ar stair na muilte agus thionscal an lín, scríobh le peann cleite agus 
peannaireacht dhaite bunaithe ar stair na mainistreach, péinteáil ar chlocha bunaithe ar ealaín ar charraigeacha Inis Eoghain, 
gléasadh in éadach na Lochlannach bunaithe ar ionsaí na Lochlannach ar Inis Eoghain.

Bhí bileog eolais faoi réimsí éagsúla den stair ag dul le gach gné faoin leith den spraoi.  Cuireadh stair agus oidhreacht an 
cheantair i láthair ar bhealach a bhí spéisiúil idirghníomhach agus ar dhóigh a bhí taitneamhach ag gach duine den teaghlach.

www.buncranahistory.com
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In uachtar: Cruinniú Laethanta Oidhreachta na hEorpa, Strasbourg Meitheamh 2015 Ar chlé i lár báire: Lá na Síneach i nGleann na Bóinne. 
Buaiteoir an Ghradaim do Shíneadh Lámh Ar dheis i lár báire: Féile Ellen Hutchins. Buaiteoir an Ghradaim don Oidhreacht Cheilte 
Ar chlé in íochtar: Ursula Leslie, Buaiteoir an Ghradaim do Laoch na hOidhreachta 2015
Ar dheis in íochtar: Lá Spraoi don Teaghlach arna eagrú ag Cumann Staire agus Oidhreacha Iarthar Inis Eoghain. Buaiteoir an Ghradaim 
d'imeacht taitneamhach do pháistí.
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Tugann an Chomhairle Oidhreachta spreagadh agus cúnamh taca do dhreamanna oidhreachta ar fud na hÉireann.  Úsáidtear 
na meáin shóisialta chun caidreamh a dhéanamh go minic rialta le dreamanna agus chun iad a chur i gcaidreamh lena chéile.

Tugann na meáin shóisialta deis dúinn taobh an duine den obair a léiriú agus fágann sé gur fusa caidreamh a cheangal leis 
an gComhairle Oidhreachta.  Tá pobal oidhreachta á chruthú againn trí chaidreamh a choinneáil ar bun leis na daoine agus 
leis na heagraíochtaí a n-oibrítear leo, nuacht faoi chúrsaí oidhreachta a chur sa timpeall agus an tairbhe atá leis an saothar a 
dhéantar a chur in iúl do líon níos fairsinge daoine.

Sa bhliain 2011 a cuireadh leathanach na Comhairle Oidhreachta ar Facebook (FB) agus an cuntas Twitter ar bun d'fhonn 
scéalta nuachta faoi chúrsaí oidhreachta a chur ar fáil don phobal i gcoitinne in Éirinn agus thar lear.  Cuirtear scéalta nuachta 
ó na meáin áitiúla agus na meáin náisiúnta sa timpeall ar an leathanach FB agus cuirtear daoine ar an eolas faoi imeachtaí 
oidhreachta ar fud na tíre, mar shampla: an tSeachtain Oidhreachta, féilte, oiliúint, cláir agus tionscadail oidhreachta, poist, 
deiseanna ar tairiscint, foilseacháin/saothair léinn, agus deiseanna cistíochta.

Facebook

Faoi dheireadh na bliana 2015 bhí níos mó ná 6,000 duine a bhrúigh ar 'like' ar leathanach FB na Comhairle Oidhreachta (ardú 20% 
ó 5,000 sa bhliain 2014). Daoine a bhfuil cónaí orthu in Éirinn an chuid is mó (83%) díobh siúd a bhrúigh ar 'like' i rith na bliana 
2015. Daoine idir 35-44 bliain d'aois is mó a bhrúnn ar 'like' againn, gan mórán idir an t-aoisghrúpa sin agus an grúpa 25-34 bliain 
d'aois.  Is mná 61% agus fir 39%.

Tabharfaidh an Chomhairle Oidhreachta faoi obair breise ar an leathanach i rith na bliana 2016 d'fhonn pobal domhanda a chruthú, 
a chinntiú go leantar den fhorás ar an lucht airdill agus go gcothaítear an ceangal le hearnáil thurasóireacht oidhreachta na hÉireann, 
go háirithe i gceantair tuaithe.

Twitter

Tá cuntas Twitter @HeritageHubIRE ag an gComhairle Oidhreachta. Bhí 4,225 duine de lucht leanúna againn faoi dheireadh 
na bliana 2015, ardú 40% ó 3,025 ag tús na bliana. Mná 57% agus fir 43%, cothrom go maith le cás Facebook.

Tabharfaidh an Chomhairle Oidhreachta forbairt bhreise ar an gcuntas Twitter i rith na bliana 2016 i gcomhar le grúpaí 
áitiúla oidhreachta agus le scoileanna.

Ezine

Bhí níos mó ná 11,000 duine a d'iarr r-iris mhíosúil na Comhairle Oidhreachta a sheoladh chucu faoi dheireadh na bliana 2015 
(ardú ó 6,000 sa bhliain 2014). Bíonn eolas maidir le scéalta nuachta faoi chúrsaí oidhreachta, imeachtaí, tairiscintí 
agus deiseanna fostaíochta ar an iris.

An Chomhairle Oidhreachta ar líne

TwitterEzine Facebook

6,000 
DE LUCHT 'LIKE' 

4,225 
DE LUCHT LEANÚNA

11,000 
DE LUCHT LÉITE 

I RITH NA 
BLIANA 201583%ARDÚ

I RITH NA 
BLIANA 201540%ARDÚ

I RITH NA 
BLIANA 201520%ARDÚ
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Is í an Scéim Oidhreacht sna Scoileanna an clár oideachais amuigh faoin spéir is mó in Éirinn do leanaí bunscoile agus is 
í an Chomhairle Oidhreachta a oibríonn an scéim.  Níl aon scéim eile dá sórt in Éirinn agus cuirtear painéal 176 Saineolaí 
Oidhreachta éagsúil ar fáil a oibríonn go díreach leis na leanaí i mbunscoileanna ar fud na tíre.  Cuirtear oideachas faoin aer 
chun cinn agus spreagtar na leanaí go mbíonn ceangal díreach acu leis an oidhreacht nádúrtha agus leis an oidhreacht cultúir 
ina dtimpeall.

Socraítear faoin scéim do réimse saineolaithe ar oidhreacht nádúrtha agus cultúir na hÉireann a theach ar cuairt chuig 
bunscoil.  Tráth ar mór i gceist an teicneolaíocht a thuiscint agus a úsáid, tá buntábhacht freisin le tuiscint a bheith ag an 
leanbh ar 'an áit' agus meas a bheith ar shaol an dúlra agus ar shaol an chultúir a mbíonn an duine ag brath orthu.  Is é 
cuspóir atá leis an scéim go spreagfaí múinteoirí agus daltaí ionas go mbíonn plé acu leis an oidhreacht áitiúil ar bhealach 
gníomhach, idirghníomhach, lán brí.  Féachtar go háirithe le tabhairt faoin ísliú leanúnach atá ar an méid ama a chaitheann 
leanaí na hÉireann amuigh faoin aer.  D'fhonn na haidhmeanna sin a bhaint amach, molann an Chomhairle Oidhreachta gur 
amuigh faoin spéir a tharlaíonn cuairt an tSaineolaí Oidhreachta nuair is féidir sin, gan bheann ar an aimsir!

Is saineolaithe ar ghnéithe éagsúla d'oidhreacht na hÉireann atá ceangailte leis an Scéim Oidhreacht sna Scoileanna agus 
bíonn spreagadh sa spéis mhór atá acu ina gcuid oibre.  Cóirítear pleananna ceachta na saineolaithe dá n-éilítear maidir leis 
na hábhair a thagann faoi scáth an churaclam don Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta, Stair, Tíreolaíocht agus 
Eolaíocht.  Tá cuid mhór acu a bhfuil taithí le fada acu ar oibriú le leanaí sa seomra ranga.  Ainneoin buiséid laghdaithe, éiríonn 
leis an scéim i gcónaí saineolas ar chúrsaí oidhreachta a thabhairt isteach sa seomra ranga chun tairbhe do isteach is amach le 
120,000 leanbh in aghaidh na bliana agus táthar ag tnúth le hardú leanúnach ar na figiúirí i rith na mblianta seo romhainn.  Is 
mar gheall ar chúnamh agus toilteanas na saineolaithe maidir le costais a ísliú sin, ionas dtarlódh oiread cuairteanna agus is 
féidir ar na leanaí i rith na bliana.

Ó cuireadh an scéim ar bun sa bhliain 2000, tá spéis, eolas agus tuiscint cothaithe maidir le cúrsaí oidhreachta i leanaí ar fud 
na tíre. Tá súil ag an gComhairle Oidhreachta go leanfaidh an scéim de bhonn treise a chur faoin teagascóir agus faoin dalta 
agus iad ag dul amach as an seomra ranga chun taitneamh a bhaint as oidhreacht na háite.

www.heritageinschools.ie

OIDHREACHT SNA SCOILEANNA

Bliain 2013 2014 2015

Líon na gCuairteanna 1,331 2,001 1,922

Líon na leanaí a ghlac páirt i gcuairt HIS 77,165 96,644 91,184

Líon na scoileanna a bhaineann leas 
as an scéim

606 865 736

Líon na n-áirithintí ó scoileanna DEIS 260 393 713

Líon na leanaí ó scoileanna DEIS a ghlac 
páirt i scéim HIS

23,716 30,043 30,144

Líon na scoileanna a thapaigh níos mó ná 
1 chuairt amháin

226 352

Líon na n-áirithintí do Shraith 5 Chuairt 116 145

Scála ama maidir le háirithint HIS Fea 2013-Nol 2013 Ean 2014-MF 2014 Ean 2015-MF 2015
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An Scéim Oidhreacht sna Scoileanna (HIS) 2015

‘Go raibh maith agat as cuairt iontach eile Oidhreacht 

sna Scoileanna. Bíonn na leanaí ag súil go mór leis an 

gcuairt. Cuireann an clár Oidhreacht sna Scoileanna go 

mór le pobal na scoile’

Scoil Naomh Dúigh, Co. Dhún na nGall

‘Cuairt thar a bheith táirgiúil. Táimid faoi láthair ag 

obair ar Chlár Bithéagsúlachta na Scoileanna Glasa 

agus chabhraigh na turais allamuigh thart ar ár scoil 

leis an méid atáimid ag iarraidh a bhaint amach.’

Scoil Náisiúnta Bhríde, Co. Uíbh Fháilí

‘Taithí láimhe den scoth ar gach cineál ainmhí  

nádúrtha a bhfuil baint acu le bithéagsúlacht. 

Bhaineamar an-sult as an ngráinneog  

a tháinig ar cuairt’

Scoil Náisiúnta Measctha Bhóthar Bheann Éadair, 

Baile Átha Cliath

Líon na 
gcuairteanna

Ceatharlach 14

An Cábhán 18

An Clár 56

Corcaigh 115

Dún na nGall 161

Baile Átha Cliath 312

Gaillimh 272

Ciarraí 52

Cill Dara 91

Cill Chainnigh 32

Laois 15

Liatroim 16

Luimneach 84

An Longfort 52

Lú 43

Maigh Eo 101

An Mhí 24

Muineacháin 11

Uíbh Fháilí 16

Ros Comáin 48

Sligeach 37

Tiobraid Árann 34

Port Láirge 46

An Iarmhí 21

Loch Garman 208

Cill Mhantáin 43

Iomlán 1,922
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Tháinig dhá iarsmalann isteach faoi scáth an chláir i rith na bliana 2015:

1. Músaem na Ríomhaireachta agus na Cumarsáide, Gaillimh

2. Músaem Ionad Oidhreachta Thomáis Mhic Dhonnchadha, Cloch Shiúrdáin, Co. Thiobraid Árann 

Fágann sin líon iomlán na n-ionad cothrom le 58; tá creidiúnú iomlán bainte amach ag 26 ionad, 
creidiúnú eadramhach atá ag 12 ionad.

Cúrsaí Oiliúna

Ba chúis áthais do MSPI oibriú i gcomhar le hInstitiúid Scannánaíochta na hÉireann agus le Gréasán Seanchais Béil na 
hÉireann den chéad uair.  Leanadh den obair i gcomhar le hInstitiúid na gCaomhnóirí agus na nAthchóiritheoirí in Éirinn i ndáil 
le ceardlanna faoi chúram bailiúcháin a eagrú.

D'eagraigh MSPI, le cúnamh taca ón nGailearaí Náisiúnta, fóram chun plé a dhéanamh ar chóras trína n-éascófaí iasachtaí 
idir  na Forais Náisiúnta Cultúir agus earnáil na n-iarsmalann in Éirinn. Bhí cainteoirí i láthair thar ceann mhúsaeim agus 
ghailearaithe éagsúla in Éirinn agus thar ceann na Roinne Ealaíon.  Elaine Sansom, comhairleoir maidir le cúrsaí iarsmalann 
atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe agus ina Measúnóir ag MSPI, a thug an príomhaitheasc mar gheall ar an ngnás oibre sa 
Ríocht Aontaithe.  Foilsíodh nótaí mar gheall ar an bhfóram ar láithreán gréasáin na Comhairle Oidhreachta agus ar láithreán 
gréasáin Chumann Iarsmalanna na hÉireann.

Creidiúnú

Bhronn an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys, TD, teastais ar: Dánlann Cathrach Bhaile Átha 
Cliath The Hugh Lane as Creidiúnú Iomlán a bhaint amach.

An tIarsmalann Súeolaíochta, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, as Creidiúnú Iomlán a bhaint amach 

Seomraí Stáit Chaisleán Bhaile Átha Cliath, Oifig na nOibreacha Poiblí, as Creidiúnú Eadramhach a bhaint amach Iarsmalann an 
Chláir as Creidiúnú Eadramhach a bhaint amach

The Highlanes Gallery, Droichead Átha, as Creidiúnú Eadramhach a bhaint amach Farmleigh, Oifig na nOibreacha Poiblí as 
Creidiúnú Iomlán a choinneáil

Iarsmalann Chumann Lúthchleas Gael as Creidiúnú Iomlán a choinneáil

D'fhoilsigh MSPI bróisiúr eolais den chéad uair. Chomh maith le heolas faoi na hionaid agus faoi na caighdeáin, tá rannóga eile 
ann freisin mar seo a leanas:

• An gá atá le hiarsmalanna agus bailiúcháin  

• An ní is iarsmalann ann

• Tuairimí na n-ionad ballraíochta

• An leas a bhíonn ag iarsmalann as an MSPI

 

CLÁR CHAIGHDEÁIN IARSMALANNA 
NA HÉIREANN
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In uachtar: Gradaim MSPI Iúil 2015
In íochtar: Ó thaobh na láimhe clé Lesley Anne Hayden, an tAire Heather Humphreys agus Beatrice Kelly
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‘Stories Well Told’, Ceardlann Léirmhíniúcháin, An Chomhairle Oidhreachta, Cill Chainnigh

Ní raibh aon tráth riamh arbh thábhachtaí cúrsaí oidhreachta a chur in iúl ná sa lá atá inniu ann.  Ó ghlactar leis go bhfuil 
tábhacht leis an oidhreacht cultúir ó thaobh cúrsaí turasóireachta, tuigtear gur cheart scéalta a chur in iúl a bheith ghné níos 
treise den obair i réimse na hoidhreachta.

Mar chuid den tSeachtain Oidhreachta 2015, rinne saineolaithe ar léirmhíniú na hoidhreachta plé ar feadh trí lá ar na réimsí 
seo a leanas:

• Na teachtaireachtaí mórthábhachta

• Aird an lucht éisteachta a tharraingt

• Meáin léirmhíniúcháin

• Turasóireacht

• An ról atá le cineálacha nua teicneolaíochta

• An sárchleachtas go hidirnáisiúnta

Bhí turas allamuigh go dtí baile tréigthe ré na meánaoise, Baile Nua Sheireapún an Fhásaigh i gContae Chill Chainnigh, ina 
chuid lárnach den cheardlann.  Rinneadh an clár a leagan amach i gcomhar le hiarbhaill foirne de chuid National Parks Service 
na Stát Aontaithe.

An Scéim Intéirneachta maidir le cúrsaí Caomhnucháin

Tá an Chomhairle Oidhreachta ag cuidiú le scéim intéirneachta maidir le cúrsaí caomhnúcháin sna ranna caomhnúcháin sna 
forais náisiúnta cultúir ón mbliain 2006 i leith.

Ar an gcéad dul síos, bíonn taithí oibre ar fáil ag an intéirneach faoi dhea-mhaoirseacht i bhforas iomráiteach gairmiúil.  Ar an 
dara ní, bíonn buntáiste ag an bhforas as intéirneach ar a bhfuil an oiliúint is deireanaí agus as ball breise foirne a bheith ar fáil 
le réimse scileanna a fhágann gur féidir tograí a chur i gcrích nach bhféadfaí dá uireasa. I rith na bliana 2015, ceapadh cúigear 
intéirneach sna forais seo a leanas:

• Leabharlann Chester Beatty - Puneeta Sharma

• Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath - Camille Dekeyser

• An Leabharlann Náisiúnta - Mariam Marco Navarro

• An Gailearaí Náisiúnta - Gina Grond

• An Chartlann Náisiúnta - Amandine Camp

BONN TACA FAOI FHORBAIRT 
GHAIRMIÚLACHTA
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Ar Deiseal: Ceardlann Stories Well Told; Puneeta Sharma, Intéirneach Caomhantais ag Leabharlann Chester Beatty; Venice, Queen of the Adriatic, Crowning 
the Lion of Saint Mark le Domenico Tintoretto tar éis cóireála ag Gina Grond NGI, Intéirneach Caomhantais





The first of three goals set out in the Heritage 
Council Strategic Plan 2012-2016 is to increase 

the understanding of the contribution that 
heritage makes to our identity, well-being,  

health and to sustainable development. 

Fiúntas na hOidhreachta:  
Leas maidir le Cúrsaí 

Féiniúlachta, Maitheasa 
agus Sláinte 

Is é an dara sprioc a leagtar amach i bPlean Straitéise na Comhairle 
Oidhreachta 2012-2016 cur leis an tuiscint ar an leas atá as an 
oidhreacht maidir le cúrsaí féiniúlachta, sláinte agus maitheasa 

mhuintir na hÉireann agus maidir le forbairt den inmharthanacht.
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An Grúpa Oibre maidir le Polasaí Náisiúnta Cultúir 

Chuir an Chomhairle Oidhreachta grúpa oibre ar bun d'fhonn comhairle a bheith ar fáil faoinar ceart a dhéanamh maidir le 
próiseas Cultúr 2025 a sheol an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta i mí Iúil 2015 i ndáil le Polasaí Náisiúnta Cultúir a 
leagan amach. Tháinig an grúpa le chéile faoi dhó i mí Meán Fómhair agus i mí na Samhna faoi chathaoirleacht Fidelma Mullane.

Mar chuid den pháirt atá ag an gComhairle Oidhreachta sa tionscnamh JPICH arna mhaoiniú ag Coimisiún an AE faoi FP7, 
eagraíodh ócáid clabhsúir sa Róimh i mí Márta.  Thug an tOllamh Jukka Jokilehto, Ardstiúrthóir Cúnta ICCROM tráth, an 
príomhaitheasc.  Leanann an Chomhairle Oidhreachta de chúram a dhéanamh den láithreán gréasáin www.heritageportal.eu 
le cúnamh ó pháirtnéirí éagsúla rialtais.

An Polasaí Pleanála

D'fhoilsigh an DoECLG Scéim Ghinearálta don Bhille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) Uimh. 1 i ndeireadh na bliana 2014 – 
chuir an Chomhairle Oidhreachta aighneacht achomair faoi bhráid na Roinne i mí Eanáir 2015.

Ag teacht leis na dualgais a leagtar uirthi faoin reachtaíocht, d'ullmhaigh an Chomhairle aighneachtaí mionsonraithe i ndeireadh 
na bliana 2015 maidir leo seo a leanas:

•  An tAthbhreithniú ar na Treoirlínte Leasaithe arna n-eisiúint ag an EPA i mí Meán Fómhair 2015 faoin bhFaisnéis atá le tabhairt 
mar chuid de Ráiteas Tionchair Timpeallachta agus de Nótaí Comhairle maidir le Ráiteas Tionchair Timpeallachta a ullmhú;

•  An tAthbhreithniú ar an mBord Pleanála a rinne an painéal saineolaithe a cheap an tAire Comhshaoil, 
Pobail agus Rialtais Áitiúil;

•  An tAthbhreithniú ar Chomhlachtaí Sainordaithe a rinne an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil; tá aighneachtaí 
mionsonraithe na Comhairle ar fáil lena dtarraingt anuas de láithreán gréasáin na Comhairle. 

Council’s detailed submissions are available to download from the Council’s website.

AN POLASAÍ OIDHREACHTA

Comhaltaí eile de chuid an Bhoird:

Ciara Bhreathnach 
Ted Creedon  
Catherine Heaney 
Kieran O Conor 
Michael Parsons

Comhaltaí Seachtracha: 
Pat Cooke, UCD atá freisin ar an nGrúpa Comhairle maidir le MSPI 
Helen O Carroll, Stiúrthóir, Iarsmalann Contae Chiarraí 
Brian Magee, Cartlanna Chorcaí 
Zoe Reid, Rannóg Caomhnúcháin na Cartlainne Náisiúnta thar ceann Institiúid na 
gCaomhnóirí agus na nAthchóiritheoirí in Éirinn  
Gerry Clabby, Oifigeach Oidhreachta, Comhairle Chontae Fhine Gall Adrian Roche, 
Cathaoirleach Ghréasán an tSeanchais Béil 
Gráinne Shaffrey Ailtire Caomhnúcháin Edel Bhreatnach 
Tionscnamh Cláir Nasctha an AE maidir le Oidhreacht Chultúir (JPICH)
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Nuáil 2020 agus an Oidhreacht Chultúir

Chuir an Chomhairle Oidhreachta agus an Discovery Programme aighneachtaí mionsonraithe faoi bhráid na Roinne Post, 
Fiontar agus Nuálaíochta maidir leis an gcáipéis atá á tabhairt chun cinn dar teideal Nuáil 2020: Straitéis na hÉireann maidir 
leis an Eolaíocht, Teicneolaíocht, Taighde agus Forbairt. I measc nithe eile, éilíodh san aighneacht go n-áireofaí an oidhreacht 
chultúir ar na réimsí taighde príomhthábhachta sa cháipéis straitéise nua seo.

Grúpa Oibre i ndáil leis an Straitéis Náisiúnta maidir leis an Taobh Tíre 

Sheol an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta an Straitéis Náisiúnta maidir leis an Taobh Tíre (NLS) i gCaisleán Bhaile 
Átha Cliath i mí Bealtaine; d'aontaigh an Chomhairle i mí Meithimh grúpa oibre a chur ar bun chun plean gníomhaíochta 
a ullmhú bunaithe ar an Straitéis agus chun réimsí a bhféadfadh gur mhian leis an gComhairle tionchar a imirt ar bhearta 
pháirtithe eile iontu a thabhairt chun suntais. Ar na ceisteanna a tugadh san áireamh, bhí siad seo a leanas:

• Tacair sonraí digiteacha maidir leis an taobh tíre  
• Modhanna a chuireann bonn daingean faoi chaomhnú an taobh tíre ag an bpobal  
• Modhanna chun a chinntiú go leantar le cur chuige ildisciplíneach agus ilghníomhaireachtaí i leith an taobh tíre

Tionóladh an chéad chruinniú den ghrúpa, ar a bhfuil saineolaithe seachtracha agus comhaltaí agus baill foirne de chuid na 
Comhairle, i mí na Samhna 2015 d'fhonn tuairisc a chur faoi bhráid na Comhairle faoi Cháisc na bliana 2016.

Comhaltaí an Ghrúpa Oibre i ndáil leis an Straitéis Náisiúnta maidir leis an Taobh Tíre

Ainm Eagraíocht
Tony Williams                 Irish Landscape Institute
Ruairí Ó Conchúir             Príomhfheidhmeannach, Sléibhteoireacht Éireann
Brendan McGrath             B McGrath Planning
Cara Heraty/Phillip Geoghan         Comhairle Thailte Sléibhe Chill Mhantáin
Tadgh O’Mahony/Alaine Clarke     An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 
An Dr James Moran             Institiúid Teicneolaíochta Shligigh 
An tOllamh Gabriel Cooney         Scoil na Seandálaíochta UCD
TJ O’Mahoney                 Oifigeach Oidhreachta, Comhairle Chontae Chiarraí
An Dr Tim Collins             Lárionad Léann na Tírdhreiche, OÉ Gaillimh
Bernie Guest                 Oifigeach Oidhreachta, Comhairle Chontae Phort Láirge
An Dr Fidelma Mullane         Comhalta Boird de chuid na Comhairle Oidhreachta
Conor Newman             Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta & OÉ, Gaillimh 
Terry O’Regan                 Landscape Alliance Ireland
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Ar chlé in uachtar: Loughrea Walled Towns Festival 2015. 
Ar dheis in uachtar: Swords Castle - Digging History
In íochtar: Ó thaobh na láimhe deise An Comh. John Crosse, Tom Hayes T.D, an Comh. Séamus Hanafin Cathaoirleach Chomhairle Chontae Thiobraid Árann, 
Noel Coonan T.D, Alan Kelly TD, an Comh. Ger Darcy agus Marcella Corcoran Kennedy TD, Michael Parsons na Comhairle Oidhreachta, Matt Ryan ó Chumann 
Shlí Urmhumhan.
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Gréasán Bhailte Múrtha na hÉireann (IWTN)

Is é ról atá leis an IWTN an dícheall straitéiseach a dhéanann Údaráis Áitiúla éagsúla a bhfuil plé acu leis an mbainistíocht, an 
caomhnú agus an forfheabhsú ar bhailte múrtha stairiúla in Éirinn, ó thuaidh agus ó dheas, a tharrraingt i gcomhord.

Bliain ghnóthach eile a bhí sa bhliain 2015 ag an IWTN. Chuir an gréasán ciste ar fáil d'obair caomhnúcháin, tugadh cúnamh 
taca maidir le féilte, scríobhadh cáipéisí comhairle, réitíodh an bealach d'obair taighde de chuid fhorais tríú leibhéal, agus 
eagraíodh bearta oiliúna. An dá shruth deontais ba shiocair le cuid mhór den bheartaíocht seo.

I rith na bliana 2015, chuid an IWTN €162,740 ar fáil i ndáil le deich gcinn de thograí caomhnúcháin maidir le múrtha bailte.  
Dhá thogra an-spéisiúil an obair chaomhnúcháin ar an gCarraig - a bhfuil an tsuim ann spreagtha i muintir na háite - agus an 
obair i Ros Mhic Thriúin a d'fhág gur féidir trácht in athuair ar lána a bhíodh coiscthe le fada. 

Cuireadh €90,130 ar fáil as an gciste léirmhíniúcháin do naoi gcinn déag de bhailte maidir le Féile Baile Múrtha a rith nó le 
bearta eile oideachais.  D'fhreastail isteach is amach le 

48,000 duine imeachtaí a raibh cúnamh ina leith ón IWTN. Tharraing Deireadh Seachtaine Ré na Meánaoiseanna i mBaile 
Locha Riach, a eagraíodh mar chuid den tSeachtain Oidhreachta i gContae na Gaillimhe, beagnach 15,000; tá sin anois ar 
gceann is mó in Éirinn de na féilte den chineál sin atá saor ó tháille.

Bhí ceithre cinn d'imeachtaí oiliúna agus de chomhdhálacha a d'eagraigh an IWTN, nó ar cuidíodh lena n-eagrú, chomh maith 
leis an gcruinniú chinn bhliana.   D'fhreastail 175 duine imeachtaí oiliúna i rith na bliana 2015:

• Turasóireacht Chultúir i mBailte Stairiúla  
• Bainistíocht Tionscadail i ndáil le Féilte 
• Athbhreithniú ar Lá na mBailte Múrtha (maille le rang máistreachta faoi na meáin shóisialta) 
• Cúrsa maidir le Léirmhíniú na hOidhreachta faoi stiúir Ian Doyle.

Cé go raibh an chuid is mó den obair foilsitheoireachta i rith na bliana 2015 dírithe ar cheiliúradh a dhéanamh ar na deich 
mbliana tosaigh agus IWTN a chur sa riocht go bhféadfaí ardú suntasach buiséid a éileamh, cuireadh go tréan leis an 
bhfoilseachán Bored of Boards: Ideas for Interpreting Heritage Places.

Tugadh obair thaighde inmheánach chun críche le cúnamh ó fhorais tríú leibhéal.  D'úsáid Roinn na Seandálaíochta i UCD 
leabharlanna éagsúla ar fud Bhaile Átha Cliath mar ionad do phreabthaispeántas tobann; d'fhoilsigh Roinn na Pleanála in 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath Plean mionsaothraithe maidir le Fearann Poiblí Charraig na Siúire.

Staitisticí Tábhachtacha

• D'fhreastail 48,000 duine Lá na mBailte Múrtha  
• D'fhreastail 175 duine imeachtaí oiliúna de chuid IWTN  
• Cuireadh bonn faoi c.60 post le ciste caipitil IWTN 
•  Eagraíodh suirbhéanna ag féilte ré na meánaoiseanna i gCorcaigh agus in Eochaill d'fhonn leibhéal sástachta na gcuairteoirí 

a fháil amach. Cuireadh tuairim is 100 duine faoi agallamh agus bhí ábhar mórtais sna torthaí; bhí leibhéal sástachta na 
gcuairteoirí an-ard maidir leis an dá ócáid.

•  25 ar an meán an caiteachas in aghaidh an duine.  Ar ghlacadh leis an meánfhigiúr sin i leith an 48,000, b'ionann an 
tionchar eacnamaíochta ar gheilleagar na hÉireann (gan éifeacht iolraithe a thabhairt san áireamh) agus €1,200,000.

CAIDREAMH LEIS AN bPOBAL
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Bealach Bhéarra agus Bhréifne

Togra uaillmhianach ag níos mó ná 50 grúpa pobail atá i mBealach Bhéarra agus Bhréifne agus é á chur rompu acu bealach 
siúlóide agus rothaíochta a thabhairt chun cinn trí lár na tíre as Béarra i gContae Chorcaí go dtí Bréifne i gContae Liatroma.  
Leantar an bealach stairiúil a mháirseáil Ó Súilleabháin Béarra sa bhliain 1602 nuair a thug Dónal Cam, Taoiseach mhuintir Uí 
Shúilleabháin Bhéarra agus a lucht leanúna faoin máirseáil 14 lá i rith an tréimhse sin tar éis Chath Chionn tSáile.  Is iomaí fine 
a bhí páirteach sa mháirseáil agus i gcaismirtí a tharla ar an mbealach.  Fágann sin téama spéisiúil staire leis an mbealach.

Tá baint ag an gComhairle Oidhreachta le BBB ón mbliain 2001 i leith agus cuireadh ciste ar fáil maidir le plean margaíochta i 
ndáil leis an mbealach sa bhliain 2014/2015.

Togra ann féin Bealach Bhéarra agus Bhréifne; mar gheall gurb é an togra oidhreachta pobail is mó sa tír é agus mar gheall 
ar an scála atá ag baint leis. Téann an bealach trí dheich gcinn de chontaetha agus tá réimse iomlán radharcanna scéimhe na 
hÉireann le feiceáil ag an lucht siúlóide an taobh farraige, sléibhte, coillearnaigh, portaigh, bruacha abhann agus tailte feirme. 

Chomh fada agus a bhaineann leis an gComhairle Oidhreachta, léiríonn Bealach Bhéarra agus Bhréifne an dóigh inar féidir le 
mórtas agus spreagadh an phobail maidir leis an oidhreacht áitiúil nuáil a thabhairt chun tosaigh maidir le turasóireacht cultúir, 
oideachas agus caipiteal sóisialta an phobail.

Sheol Alan Kelly, TD (an tAire Comhshaoil ag an am) an plean margaíochta, arna scríobh ag Harriet Emerson, i dTuaim Uí 
Mheára, Co. Thiobraid Árann i mí Meitheamh 2015.

Cláir Seandálaíochta Pobail

Le tamall de bhlianta anuas, tá tionscadail seandálaíochta faoi cheannaireacht an phobail ag teacht chun cinn i dtíortha 
éagsúla.  In Éirinn, tá sin le tabhairt faoi deara ar obair na gComhairleoirí Machaire maidir le Séadchomharthaí i gContae na 
Gaillimhe, Contae an Chláir agus i bhFine Gall a bhfuil tugtha acu faoi thionscadail atá dírithe ar an tseandálaíocht pobail.  I 
bhFine Gall, chuir an Chomhairle Contae, le cúnamh ón gComhairle Oidhreachta, tochailt pobail ar bun i rith mhí Lúnasa agus 
mhí Meán Fómhair ag Caisleán Shórd (Swords Castle: Digging History).

• D'oibrigh níos mó ná 100 duine den phobal go deonadh ar an tochailt seandálaíochta 
• Baineadh amach tuiscint breise den suntas maidir le Caisleán Shórd 
•  Rinneadh tráchtaireacht mholtach go forleathan ar an obair ar na nuachtáin áitiúla, agys ar an raidió 

agus ar an teilifís go háitiúil agus go náisiúnta 
• Chuaigh an eachtra seo i gcion ar an bpobal 
• Chuir an obair leis an Athnuachan ar Cheathrú Cultúir Shórd 

Mar chuid den tionscadal Seandálaíochta Pobail, rinneadh Straitéis Seandálaíochta Pobail Fhine Gall a dhréachtadh tar éis 
comhairliúchán poiblí a dhéanamh.  Leanadh le cláir den chineál céanna i gContae an Chláir agus i gContae na Gaillimhe. 
Tá Michael Lynch ag leanacht den obair ar an gclár talmhaíochta agus timpeallacha faoi cheannaireacht an phobail, Burren 
Farming for Conservation, trí chomhairle a chur ar fáil faoi shéadchomharthaí seandálaíochta a thabhairt chun suntais agus 
cúram a dhéanamh díobh.  I gContae na Gaillimhe, choinnigh an Dr Christy Cunniffe (trí Chomhairle Chontae na Gaillimhe) 
clár bríomhar ar siúl lenar bhain oiliúint, turais allamuigh, cuairteanna agus cainteanna le pobal chomharsanachtaí éagsúla ar 
fud an chontae.

D'eagraigh an Chomhairle Oidhreachta lá oiliúna faoin tSeandálaíocht Pobail i bPort Láirge i mí Márta d'Oifigigh Oidhreachta 
na nÚdarás Áitiúil agus don lucht foirne seandálaíochta.  Cuireadh ciste ar fáil i rith na bliana 2015 trí na cláir deontais i ndáil le 
tionscadail éagsúla seandálaíochta atá bunaithe go daingean i measc an phobail.
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Adopt a Monument

D'eisigh an Chomhairle Oidhreachta tairiscint sa bhliain 2015 d'fhonn Scéim faoina nglacfadh grúpa pobail cúram 
séadchomhartha orthu féin a thabhairt chun cinn - an Adopt-a-Monument Scheme (AaM). Bheadh de rún leis seo go gcuirfí 
ar chumas an phobail páirt ghníomhach a bheith acu sa chaomhnú ar láithreacha oidhreachta seandálaíochta ina gceantar 
féin agus ar a léirmhíniú.  Trí shaineolas, meantóireacht agus cúnamh taca a chur ar fáil, cuidíonn an clár AaM le grúpaí pobail 
foghlaim faoin oidhreacht agus aire a thabhairt do ghnéithe di.  Faoi mar a thug Archaeology Scotland chun cinn in Albain é, 
féachtar trí AaM le ceangal a chothú idir daoine de gach aois agus a gcuid oidhreachta.  Tugtar cumhacht do na rannpháirtithe, 
cuirtear oideachas orthu agus cothaítear mórtas pearsanta agus mórtas pobail as an oidhreacht.  I ndeireadh na bliana 2015, 
bronnadh an conradh ar Abarta Heritage Ltd agus roghnófar na cúig láthair tar éis gairm phoiblí ina leith sin i mí Feabhra 2016.

Gradam Oidhreachta na mBailte Slachtmhara

Tá baint ag an gComhairle Oidhreachta le Comórtas na mBailte Slachtmhara ón mbliain 1999 i leith.  Tá méadú mór ag 
teacht bliain i ndiaidh bliana ó shin ar líon na n-iomaitheoirí.  Féachtar tríd an nGradam Oidhreachta le tuiscint níos forleithne 
a chothú ar fhiúntas na hoidhreachta maidir le caighdeán an tsaoil agus forbairt eacnamaíochta den inmharthanacht.  Ina 
fhianaise sin, féachann an Chomhairle Oidhreachta le haitheantas a thabhairt do thograí a mbíonn tairbhe astu maidir leis 
an oidhreacht, a tharraingíonn an pobal isteach san obair agus a chothaíonn breis tuisceana.  Déanann painéal moltóirí arna 
gceapadh ag an gComhairle Oidhreachta na hiarratais ar fad a mheas agus bronntar duais €1,000 ar an mbuaiteoir.

Buaiteoir Ghradam Oidhreachta na mBailte Slachtmhara 2015 - 
Páirc an Mhóta, Co. Ros Comáin as ucht an scannán faisnéise ‘A Time and a Place’.

Tá gnéithe éagsúla den stair ag baint le ceantar Pháirc an Mhóta.  Is tearmann álainn é ag an iliomad speiceas den dúlra agus 
den fhiadhúlra. Tá sé suite i gcoill 650 acra ar imeall bhaile Ros Comáin agus is ann a bhíodh cónaí ar mhuintir Crofton ón 16ú 
céad anuas go dtí na 1940idí.

Ríomhtar cuntas sa scannán ar chuid de stair an cheantair agus cuirtear an scéimhe bhréa nádúrtha agus an éagsúlacht 
fiadhúlra i láthair an lucht féachana.  Cuirtear agallamh orthu siúd a bhfuil scéal le haithris acu sula dtéann cuimhne ghlún 
eile le sruth agus pléitear a gcuid pleananna maidir le Páirc an Mhóta leis na príomhgheallsealbhóirí. Bhí aontú Ghrúpa 
Caomhnúcháin Pháirc an Mhóta leis an scannán.

www.tidtytowns.ie
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SCÉIM DEONTAIS NA BHFOIRGNEAMH TRAIDISIÚNTA FEIRME FAOI REPS 4

Déanann an Chomhairle Oidhreachta bainistíocht leanúnach i gcomhar leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ar Scéim 
Deontais na bhFoirgneamh Traidisiúnta Feirme faoi REPS 4. Rinneadh €200,000 a infheistiú sa scéim i rith na bliana 2015.  
Tugadh cúnamh maidir le 11 tionscadal trínar caomhnaíodh 16 foirgneamh.  Ó tharla go dtugtar tús áite faoin scéim d'obair 
dheisiúcháin ar fhoirgnimh thraidisiúnta feirme, bíonn gá, ní amháin le lucht ceirde agus lucht gairme a fhostú atá oilte, ach 
leis na húinéirí féin a bheith lán spreagtha chomh maith. 

Tugann an scéim deis faoi leith:

a. Oidhreacht foirgníochta na tuaithe a chosaint ar chostas íseal

b. Buntáiste ó thaobh na timpeallachta a thabhairt i gcrích 

c.  Fostaíocht a chothú faoin tuath an tráth céanna a dtugtar gur féidir leanacht d'úsáid ghníomhach 
as na foirgnimh feirme seo  

Bhí ionadaí thar ceann na Comhairle Oidhreachta i láthair ag an gcomhdháil Cultural Landscapes and Heritage Values sa 
University of Massachusetts i mBostún i mí Bealtaine agus chuir páipéar i láthair faoin teideal 'Repairing Old Farm Buildings as 
a Means of Conserving the Irish Rural Landscape'.  Rinne an Chomhairle Oidhreachta cur i láthair faoin ábhar céanna sin ag an 
gcéad chomhdháil riamh de chuid Earth Building UK and Ireland (EBUKI) i Sligeach i mí na Samhna.  Leanadh den chúnamh 
taca don Tionscadal maidir le Moirtéal Aoil Théite a ndéanann Fóram Mhoirtéal Aoil Foirgníochta (BLFI) an bhainistíocht ina 
leith.

Chuir an Chomhairle Oidhreachta taispeántas ar siúl agus cruthaíodh imeachtaí idirghníomhaíochta ag féile Electric Picnic agus 
ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta (an dá ócáid i gContae Laoise) agus ag Taispeántas Scileanna na bhFoirgneamh 
Traidisiúnta (Cill Mhantáin).

A bhuíochas de chistíocht ón Roinn Comhshaoil  agus Athrú Aeráide san Iorua, bhí ar chumas ionadaí de chuid na 
Comhairle Oidhreachta freastal ar chúrsa faoin teideal Promoting People-Centred Approaches: Engaging Communities in the 
Conservation of Nature and Culture. San Iodáil a bhí sin ar siúl ag an International Centre for the Study of the Preservation 
and Restoration of Cultural Property (ICCROM) i gcomhar le Lárionad na hOidhreachta Domhanda. Deis fhiúntach a bhí ann 
foghlaim ón lucht cleachtais eile, i réimse na hoidhreachta cultúir agus i réimse na hoidhreachta nádúrtha, a oibríonn go 
gníomhach le pobal chomharsanachtaí.

Foirgneamh Feirme le Ballaí Dóibe

Bhí teach agus sciobóil ar fheirm mhuintir James Barrett i gCo. Luimnigh a raibh ballaí dóibe iontu ó thús, scioból dóibe ina 
measc a raibh droch-chaoi air.  Ó b'ábhar spéise aige na seanmhodhanna tógála traidisiúnta, chuir sé isteach ar dheontas ón 
gComhairle Oidhreachta maidir leis an mballa a dheisiú faoi Scéim Deontais na bhFoirgneamh Traidisiúnta Feirme faoi REPS 4 
agus ceadaíodh deontas i leith na hoibre.

Cuireadh oiliúint ar James agus rinne sé féin an obair thógála ar fad leis an dóib.  Bhain sé sásamh as an bpróiseas agus tá sé 
ag díriú anois ar an teach dóibe. Is é an rúnaí é ar Bhealach Glas an Deiscirt agus is leis an gnólacht Pedal Pursuits Bike Hire, 
rud a fhágann gur léir do James an fiúntas ó thaobh na turasóireachta atá le hathchóiriú a dhéanamh ar sheanárais den chineál 
sin, mar ábhar spéise ag an gcuairteoir nó mar áit lóistín. 

Nuair a bhíonn tuiscint mhaith ag úinéir foirgnimh ar an ábhar as a ndearnadh é, agus nuair atá fios ag an úinéir le caoi a chur 
orthu, is fearr go mór an seans go dtiocfaidh an t-áras sin slán agus go mbeidh sé in úsáid san am atá romhainn.

AN OIDHREACHT MAIDIR LE 
CÚRSAÍ TURASÓIREACHTA AGUS 
TALMHAÍOCHTA 
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Scioból le balla dóibe, Co. Luimnigh. Scéim Deontais faoi REPS 4 maidir le Foirgnimh Traidisiúnta Feirme - 
roimh ré agus tar éis na hoibre.
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IRISH LANDMARK TRUST

Cuireann an Chomhairle Oidhreachta croí-chistíocht ar fáil don Irish Landmark Trust (ILT) ar bhonn bliantúil.   Cuireadh 
an tIontaobhas sin ar bun sa bhliain 1992 chun roinnt d'oidhreacht fhoirgníochta na hÉireann a tharrtháil agus a chur ar 
láimh shábhála agus ré nua a thabhairt i gcrích maidir leis na háitribh a shábháiltear ionas go mbíonn leas astu ag muintir 
na linne seo agus ag na daoine a thiocfaidh inár ndiaidh.  Cuireadh ar bun mar iontaobhas oideachais é agus táthar tugtha 
do pholasaithe trína spreagtar daoine le heolas a chur ar an oidhreacht foirgníochta, trína mbíonn a bheith istigh acu sna 
foirgnimh agus trínar féidir leo bheith páirteach sa bheartaíocht agus taitneamh a bhaint as.

Cuireadh dhá áras nua le punann an Irish Landmark Trust i rith na bliana 2015.

1.  Teach Inse Uí Chuinn, i gCora Fine, Co. an Chláir a tógadh den chéad uair c.1800 (deir daoine áirithe gur faide siar 
ná sin arís é), ‘Inchiquin Cottage’ atá breactha ar an gcéad eagrán de mhapa na Suirbhéireachta Ordanáis, thart ar an 
mbliain 1840.

2.  Teach feirme deas dhá stóir atá i dTeach Knocknalosset i mBaile Chainín, Co. an Chábháin, faoi réphláistéaracht 
agus le díon gabhaléadain. Is beag teach den seandéanamh dáiríre a tháinig slán le haol den bhunchineál ar na ballaí taobh 
istigh mar atá sa chás seo, seomraí le síleáil íseal agus doirse painéil agus comhlaí maithe ón 19ú aois. 
Is léir ó sheanmhapaí ó ré an Rí Seoirse go raibh teach ar an láthair seo roimh an mbliain 1775.

Thosaigh intéirneach i mbun oibre i mí Meithimh ar ar leagadh trí chúram faoi leith:  mapa maidir le bealaí éalaithe i gcás 
dóiteáin a ullmhú le cur ar chúl an dorais i ngach seomra codlata in áitribh de chuid an Irish Landmark Trust; pleananna urláir 
a chruthú maidir le gach áitreabh d'fhonn cuidiú le cuairteoirí tuiscint níos fearr a fháil ar leagan amach na seomraí; agus na 
seanghrianghraif ar fad a scanáil ionas go mbíonn leagan digiteach ar fáil.

Cuireadh tús i rith na bliana 2015 leis an bpróiseas chun plean straitéise nua a leagan amach don tréimse trí bliana 2016-2018. 
Ar na céimeanna tosaigh a bhain leis an obair sin bhí ceardlanna leis an lucht foirne agus leis na hiontaobhaithe, faoi stiúir 
éascaitheoir ón taobh amuigh.

Eagraíodh Lá Bliantúil Bhainisteoirí na dTithe i mí Bealtaine.  Chomh maith leis an ngnáthathbhreithniú a dhéantar ar chúrsaí 
bainistíochta maidir leis na háitribh, cuireadh Polasaí nua an Irish Landmark Trust maidir le Cosaint Leanaí i láthair go 
foirmeálta agus reachtáladh ceardlann dírithe ar an ábhar sin amháin.  

Bhí ILT ina chuid den cheiliúradh ar 20 bliain na Comhairle Oidhreachta i mí Meithimh agus glacadh páirt freisin in ócáid in 
Óstán Buswells ar an 13 Bealtaine chun cúrsaí oidhreachta a chur chun cinn i measc Teachtaí Dála agus Seanadóirí.  

Thug ILT an próiseas nua maidir le huimhir carthanais a fháil ó Choimisiún na gCarthanas i dTuaisceart Éireann chun críche 
i rith na bliana 2015 agus rinneadh clárú go foirmeálta freisin leis an Údarás nua Rialú Carthanas i bPoblacht na hÉireann. 
NIC101205 agus 20028909 faoi seach na huimhreacha nua.

Cuireadh le comhaltaí an Bhoird, mar a bhí beartaithe, i rith na bliana 2015. 

Márta: Eugene Downes agus Bill Wolsey 
Bealtaine: Mary Finan 
Mean Fómhair: Mary Apied.

Tá i gceist tús foirmeálta a chur le rothlú chomhaltaí an bhoird i mí Bealtaine 2016.

www.irishlandmark.com
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Landmark Trust - Tosach Teach Knocknalosset tar éis a chaomhnú
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Burrenbeo Trust

Bhí bliain an-mhaith ag Burrenbeo Trust i rith na bliana 2015. Cuireadh imeachtaí nua leis na cláir reatha agus ritheadh 46 
clár éagsúil (38 sa bhliain 2014). Thug Prince Charles na Breataine, daoine de na daoine is mó tionchar a sheasann le lucht 
inmharthanachta agus timpeallachta, cuairt ar an iontaobhas. Leanadh den cheannródaíocht maidir le hoideachas bunaithe ar 
an áit do mhúinteoirí, do dhaoine fásta agus do leanaí agus eagraíodh an chéad Chomhdháil idirnáisiúnta faoi Bhuailteachas 
Geimhridh i mBoirinn. Rinneadh sin - agus cuid mhór eile - ar bhuiséad íseal mar gheall ar an oiread oibre a dhéantar go 
deonach agus an cúnamh taca fiúntach ón gComhairle Oidhreachta.

Rinne an tIontaobhas, in éineacht le Clár Burren Life, comhordú ar chuairt an Phrionsa Charles go Boirinn. Rinneadh 
comhordú freisin ar an gceathrú Siompóisiam Foghlama Taobh Tíre.  Chuir an tIontaobhas dhá chúrsa oiliúna teagascóireachta 
ar siúl agus rinneadh freastal do chúrsaí breise d'ábhar múinteoirí, á spreagadh chun úsáid a bhaint as acmhainní áitiúla mar 
mhodh teagaisc agus (taobh istigh de shrianta an churaclaim) leanaí a thabhairt amach faoin aer níos minice.

D'eagraigh an tIontaobhas an chéad Burren Wild Child do leanaí a bhfuil bac ar a n-amharc chomh maith le siúlóidí eile 
do dhaoine fásta a bhfuil lagan ar a n-amharc agus do dhaoine a úsáideann cathaoir rothaí. Cuireadh Ciste Sparántacht 
Ambasadóir Óg Bhoirne ar bun i gcuimhne ar Ann O’Connor Dunford.

Rinne an tIontaobhas comhordú ar an gcéad Scoil Idirnáisiúnta faoi Bhuailteachas Geimhridh i mBoirinn ag ar tháinig 
120 toscaire as 15 tír.  Eagraíodh Deireadh Seachtaine Bhuailteachas Geimhridh Bhoirne díreach ina dhiaidh sin.  Lean an 
tIontaobhas de na Siúlóidí Míosúla a eagrú a n-éiríonn go maith i gcónaí leo, agus bhí níos mó ná 1,000 duine i láthair i rith na 
bliana 2015 ag an tsraith siúlóidí, ag féile breise Bhoirinn faoi Bhláth i  mí Bealtaine agus ag sraith cainteanna an gheimhridh. 
As 230 carthanas, cuireadh an tIontaobhas ar an ngearrliosta maidir le Gradaim Fhiontraíocht Shóisialta na hÉireann; an t-aon 
charthanas timpeallachta amháin ar an ngearrliosta.

Tháinig buaiclíon nua iarratas chuig an Iontaobhas maidir leis an gcúrsa Ecobeo i scoileanna, rud a léiríonn an t-éileamh atá ar 
an gclár foghlama sin atá bunaithe ar an áit.  D'eagraigh an tIontaobhas 19 imeacht éagsúil d'oibrithe caomhnúcháin deonacha 
Burrenbeo ar ar fhreastail 200 duine.

www.burrenbeo.com

BAINISTÍOCHT AR AN TAOBH 
TÍRE IN ÉIRINN

Íomhá: © Martin Kiely
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Woodlands of Ireland

Bhí Woodlands of Ireland (WOI) an-ghníomhach i ndáil le ceisteanna éagsúla i rith na bliana 2015, go háirithe an Scéim 
maidir le Coillearnaigh Dúchais a raibh athchuma curtha uirthi agus a seoladh ag an gComórtas Náisiúnta Treabhadóireachta 
i ndeireadh mhí Meán Fómhair. Cuireadh eolas teicniúil ar fáil don tSeirbhís Foraoiseachta maidir leis an dréacht de NWS 
nua.  D'fhonn na spriocanna a leagtar amach sa Chlár Foraoiseachta 2014-2020, tosaíodh ar an scéim a chur chun cinn 
go gníomhach le comhlachtaí poiblí (i.e. an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra agus Coillte) agus le húinéirí 
príobháideacha talún. 

Is le WOI Cathaoirleacht a dhéanamh ar Fhóram na hÉireann maidir le Caipiteal Dúlra agus bhí WOI páirteach dá bhrís sin i 
gcuid mhór cruinnithe stiúrtha agus i gcruinnithe ghrúpaí oibre.  Ba dhíol suntais an ceardlann do chomhaltaí d'fhonn clár 
oibre dhá bhliain a leagan amach do na grúpaí oibre.  Níorbh fhéidir freastal ar iomlán na ndaoine a bhí ag iarraidh freastal 
ar an gceardlann, rud a léiríonn an spéis mhór a bhí sa tionscnamh seo.

www.naturalcapitalireland.com

Tar éis dul i gcomhairle leis na geallsealbhóirí, thug WOI Straitéis cúig bhliana maidir le Coillearnaigh Dúchais chun críche 
agus cinntíodh aontú na n-eagraíochtaí urraíochta leis sin ó tharla go dtagann coillearnaigh dúchais faoi scáth pholasaí agus 
shainchúram gach eagraíocht acu sin.   Eagraíochtaí urraíochta WOI:

1. An Chomhairle Oidhreachta

2. An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta)

3. An tSeirbhís Foraoiseachta (An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara).

Cuireadh aighneachtaí mionsonraithe faoi bhráid Choillte maidir leis an gcomhairliúchán poiblí faoin dréacht de Phleananna 
Straitéise maidir le hAonaid Cheantair Gnó. Leagadh béim ar an mbainistíocht i ndáil le coillearnaigh dúchasacha, ar an 
mbainistíocht maidir le plandáil ar thailte sléibhe, ar fhoraoiseacha caitheamh aimsire agus ar an bpolasaí maidir le caipiteal 
dúlra/earraí poiblí.

Thug WOI an obair chun críche maidir le físeáin an Chúrsa Oiliúna NWS a eagraíodh sa bhliain 2014. Is féidir teacht ar an 
acmhainn rífhiúntach sin ar láithreán gréasáin WOI:

woodlandsofireland.com/native-woodland-scheme-training

Cuireadh moltaí teicniúla faoi mhodhanna chun feabhas a chur ar na modúil maidir le Crainn a Chur agus le Fálta Sceach sa 
chlár GLAS faoi bhráid na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara. D'iarr Teagasc ina dhiaidh sin cúnamh teicniúil ar WOI maidir 
le hábhar bolscaireachta agus ábhar oiliúna d'fheirmeoirí, agus cuireadh an cúnamh sin ar fáil. 

D'fhreastail WOI freisin ar sheoladh agus ar chruinniú geallsealbhóirí thogra Kerry Life an AE i nGleann Chárthaigh, 
Co. Chiarraí. Beidh baint ag feirmeoirí, ag úinéirí foraoise agus ag pobal na háite i ndobharcheantar Abhainn Chárthaí 
agus i ndobharcheantar an Phoill Ghoirm ag féachaint leis an Diúilicín Péarla Fionnuisce, atá faoi bhagairt go mór 
san Eoraip, a populations, a thabhairt ar ais. Leag WOL amach na bearta foraoiseachta don tionscadal seo i rith 
chéim an iarratais. www.kerrylife.ie

D'fhreastail WOI, mar gheall ar chomhaltacht i bhFóram Bhainistíocht Fianna na hÉireann,  cruinnithe uile an choiste stiúrtha 
agus cruinnithe na ngrúpaí oibre maidir le Bailiú Sonraí, ag plé leis na riachtanais maidir le bainistíocht fianna go náisiúnta.

www.woodlandsofireland.com



42 An Chomhairle Oidhreachta | Tuarascáil Bhliantúil 2015

Comhairle Thailte Sléibhe Chill Mhantáin 

Lean Comhairle Thailte Sléibhe Chill Mhantáin (WUC) i rith na bliana 2015 den ionadaíocht thar ceann dhreamanna leasmhara 
éagsúla i dtailte sléibhe Chill Mhantáin ar réimse coistí éagsúla agus ar fhóraim cheapadh beartais.  Bhí cúrsaí cumarsáide go mór 
i gceist ar chlár oibre na bliana 2015. Fostaíodh Lenka Mulligan ina hOifigeach Cumarsáide nua chun cúrsaí cumarsáide a fhorbairt 
agus a fheabhsú. Tá obair thábhachtach déanta ag Lenka maidir le WUC a chur chun cinn agus an Plean Cumarsáide nua (a cuireadh 
le chéile sa bhliain 2015) a chur i bhfeidhm. Eagraíodh ceardlann oscailte a raibh freastal maith air i mí Deireadh Fómhair 2015 le 
ceithre phainéal WUC.  Díríodh ar a bhfuil i ndán do thailte sléibhe Chill Mhantáin a mhúnlú trí chur chuige bunaithe ar an bpobal.

Tionscadal mór ag an WUC i rith na bliana 2015 ab ea slí siúlóide a fhorbairt idir an Láithreach agus Ráth Droma, Slí Abhainn Mhór 
(Avonmore Way). Tugadh an fhorbairt ar an tslí sin chun críche i rith na bliana 2015 agus déanfar a seoladh i dtús na bliana 2016. 
Bheadh de rún, le himeacht aimsire, go bhforbrófaí Bealach Glas an Oirthir bunaithe ar an tslí seo.

Lean an WUC den chúnamh taca maidir le feirmeoireacht sléibhe agus oibríodh de réir na moltaí a luaitear i dtuarascáil na bliana 
2013 dar teideal, ‘A Study to Identify Best Management of Upland Habitats in County Wicklow’. Ar cheann de na bearta is tábhachtaí 
a mholtar sa tuairisc sin, tá Scéim Talmhaíochta agus Timpeallacha Sléibhe arna Bunú go hÁitiúil a chur sa siúl. D'oibrigh an WUC 
go dícheallach maidir le scéim den chineál sin a chur ar bun i ndáil le ceantair sléibhe agus tar éis an athbhreithnithe a rinneadh ar an 
gClár Forbartha Tuaithe i rith na bliana 2015, tá soláthar á dhéanamh dá leithéid anois. 

D'fhonn ullmhú do phróiseas iarratais iomaíochta a mheastar a thiocfaidh i gceist, thug an WUC an obair ar ‘An Inventory of 
Biodiversity for the Wicklow/Dublin Uplands’ chun críche ionas go mbeadh teacht ar shonraí bonnlíne maidir leis an mbithéagsúlacht 
sa cheantar.  Tar éis blianta a chaitheamh i mbun stocaireachta maidir le síneadh leis an tréimhse loiscthe, b'ábhar lúcháire an fógra a 
tháinig i mí na Nollag 2015 faoi bhearta píolótacha trína gceadófaí loscadh faoi rialú i rith mhí an Mhárta. 

Chuir an WUC aighneacht faoi bhráid maidir leis an athbhreithniú ar Alt 40 Acht an Fhiadhúlra i rith na bliana 2015 agus áitíodh go 
raibh gá síneadh a chur leis an séasúr loiscthe ionas go bhféadfaí an sárchleachtas maidir le bainistíocht gnáthóg i gceantair sléibhe a 
chur i bhfeidhm.  Beidh buntábhacht leis sin maidir le dea-thoradh a theacht ar an Scéim faoi Cheannaireacht Áitiúil.

Lean an WUC i rith na bliana 2015 den riarachán ar an togra maidir le Timpeallachtaí Sléibhe agus Tuaithe a Chosaint (PURE). 
Ó cuireadh an togra PURE ar bun sa bhliain 2006, tá níos mó ná 2,400 tonna d'ábhar a dumpáladh go mídhleathach tugtha chun 
bealaigh as an taobh tíre seo agus níos mó ná 70 grúpa pobail áitiúil spreagtha chun cúram Míle PURE a ghlacadh orthu féin.  
Togra sármhaith atá anseo a bhfuil tairbhe mhór déanta aige don phobal i gcomharsanachtaí sléibhe.

Rith an WUC comórtas grianghrafadóireachta ar éirigh thar cionn leis i rith na bliana 2015 faoin téama 'From Corries to Coast - 
A Celebration of Wicklow's Geological Heritage'. Is é a bhí de chuspóir leis an meas ar bhithéagsúlacht, scéimhe agus suntas na 
ngéithe geolaíochta i gContae Chill Mhantáin a chur in iúl chomh maith leis an tábhacht atá leis ó thaobh chaighdeán an tsaoil, cúrsaí 
sláinte agus cúrsaí eacnamaíochta.  Cuireadh na grianghraif ar bronnadh duais orthu ar taispeáin i mBaile Coimín, Co. Chill Mhantáin, 
mar chuid den tSeachtain Oidhreachta 2015.

Tá níos mó ná 50 comhalta éagsúil, idir ghrúpa agus dhaoine aonair, ceangailte le WUC 

Déantar gach €1 a fhaightear ón gComhairle Oidhreachta a mheaitseáil le €2.40 as cistíocht lárnach ghiaráilte agus cistí tionscadail  

•  Cuireadh an togra PURE ar bun i mí Meán Fómhair 2006 agus faoi dheireadh na bliana 2015: 

•  Tá níos mó ná 7,435 tuairisc faighte maidir le dumpáil mídhleathach, 

•  Tá dramhaíl bailithe as níos mó ná 7,348 láthair faoi leith,

•  Tá níos mó ná 2, 463 tonna bruscair glanta as an taobh tíre.

•  Tá 13 painéal léirmhíniúcháin maidir le hoidhreacht sráidbhailte forbartha ag WUC go dtí seo le cúnamh ó phobal na háite

www.wicklowuplands.ie
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Úsáid Chríonna as Comhdháil na mBogach 

Tá na bogaigh ar an acmhainn bithéagsúlachta agus éiceachórais is tábhachtaí i gContae Mhuineacháin agus is bearta 
tábhachtacha i ndáil leis an bPlean Oidhreachta Contae an mhapáil agus an tsuirbhéireacht orthu agus a gcur chun cinn ón 
mbliain 2006 i leith. Rinneadh an chomhdháil a chur ar siúl mar bheart i gcomhar idir Comhairle Chontae Mhuineacháin, an 
Chomhairle Oidhreachta agus Coiste Bhogaigh Ramsar na hÉireann (IRWC).

Tharraing an chomhdháil céad duine agus bhí gné náisiúnta agus gné idirnáisiúnta ag baint léi.  Féachadh leis an gcomhar a 
chothú idir lucht eolaíochta, lucht ceaptha beartais, oibrithe agus grúpaí pobail; cothaíodh caidreamh den fhiúntas. Thug an 
tUasal Christopher Briggs, Ard-Rúnaí Choinbhinsiún Idirnáisiúnta Ramsar na mBogach an príomhaitheasc ag an gcomhdháil 
agus d'fhreastail cruinniú an IRWC i Muineacháin an lá dár gcionn. An tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta a sheol an 
chomhdháil. 

An radharc idir Loch Deán & Loch Dé, Cill Mhantáin - c Nichola Keegan
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Ar chlé in uachtar: Slí Abhainn Mhór, Cill Mhantáin  Ar dheis in uachtar: © Martin Kiely BurrenBeo Trust
Ar chlé in íochtar: Ag seoladh Scéim na Seirbhíse Foraoiseachta maidir le Coillearnaigh Dúchais ag an gComórtas Náisiúnta Treabhadóireachta 
i mí Meán Fómhair, bhí (ó chlé) Declan Little, Woodlands of Ireland, Tom Hayes, TD, an tAire Stáit ar a bhfuil cúram maidir le Foraoiseacht 
sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.
Ar dheis in íochtar: Seandálaithe de chuid Rubicon Heritage i mbun tochala ag Túr Martello Ardach, Oileán Mór Bhéarra i mí Deireadh Fómhair 2015
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Grúpa Tionscadail Oileán Mór Bhéarra

Cuireadh Plean Caomhnúcháin Oileán Mór Bhéarra le chéile sa bhliain 2003 d'fhonn timpeallacht agus oidhreacht shainiúil an 
oileáin a chaomhnú agus an fhorbairt inmharthanach a chur chun cinn ar an oileán.

Tá Bataire an Longfoirt ar an láthair daingnithe is mó a cuireadh isteach ar an Oileán Mór i rith an Chéad Chogadh Domhanda.  
Tá ceadúnas faighte ón Roinn Cosanta maidir leis an mbataire a chur i láthair mar láthair turasóireachta.  Cheadaigh Comhairle 
Chontae Chorcaí ciste i ndeireadh na bliana 2015 chun sconsa a chur thart ar mhóta domhain atá timpeall an bhataire. Tá 
oibrithe de chuid an oileáin atá ar scéimeanna FÁS agus RSS ag obair i gcónaí sa bhataire i mbun obair chothabhála.

Bhí roinnt imeachtaí éagsúla a eagraíodh mar chuid den tSeachtain Oidhreachta, ina measc:

•  Dhá shiúlóid faoi threoir maidir leis an stair mhíleata 

•  Taispeántas de sheanghrianghraif den oileán 

•  Caint le Rubicon Heritage faoi Dhaingniú an Oileáin Mhóir i rith an 19ú Céad le linn ré Napoleon

Leantar d'imeachtaí cultúir a chur chun cinn ar Oileán Mór Bhéarra tríd an bPlean Caomhnúcháin. I rith na bliana 2015, 
eagraíodh ceithre léiriú de chuid Fhéile Amharclannaíochta Fit Up Iarthar Chorcaí chomh maith leis an mbealach a réiteach do 
thogra an ealaíontóra cónaithe ar tháinig an taispeántas ‘The Museum of Miniature’ dá thoradh.

Soirbhíodh do Rubicon Heritage ionas gurbh fhéidir leo leanacht den obair ar dhaingniú an oileáin le linn ré Napoleon agus 
tugadh faoi thochailt cóngarach do Thúr Martello Ardach ar mhaithe le láthair gunnadóireachta a thabhairt chun suntais.

Chuidigh an Plean Caomhnúcháin le bonn a chur faoi Ghrúpa Turasóireachta agus Timpeallachta Oileán Mór Bhéarra. 
Eagraíodh ceithre cinn de dheirí seachtaine siúlóide i rith na bliana agus cuireadh bileog le chéile chun imeachtaí agus 
gnólachtaí ar an oileán a chur chun cinn.

Cuireadh bonn faoi obair Ghrúpa Bainistiú Dramhaíola an oileáin agus obair Choiste an Oileáin Shlachtmhair i rith na bliana 
2015, trínar ritheadh ionad athchúrsála an oileáin chomh maith le seancharranna briste a thabhairt chun bealaigh.  Ghnóthaigh 
Oileán Mór Bhéarra an Gradam d'Oileán Slachtmhar i gComórtas na mBailte Slachtmhara don naoú bliain as a chéile.

Lean Oibrí Forbartha an Phlean Caomhnúcháin d'oibriú go dlúth le hIonad Oidhreachta Oileán Mór Bhéarra, ag cuidiú le 
taighde staire agus le fiosrúcháin faoi chúrsaí ginealais agus ag cur imeachtaí comórtha maidir le stair an oileáin chun cinn.

Tugadh cúnamh taca do Ghrúpa Dobharshaothraithe Oileán Mór Bhéarra ina gcuid oibre ag saothrú oisrí agus feamainne.  
Dhíol an grúpa iomlán an chéad fhómhar oisrí lánfhásta a shaothraigh siad i rith na bliana 2015 agus ceannaíodh 20,000 
síol oisrí.

Rinneadh athbhreithniú iomlán i rith na bliana 2015 ar an bPlean Caomhnúcháin i gcomhairle le muintir an oileáinl tá 
bailchríoch á chur ar thoradh na hoibre sin.     

www.bereisland.net

CUR LE CÚRSAÍ INMHARTHANACHTA
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Ireland Reaching Out

Tionscnamh neamhbhrabúis bunaithe ar obair dheonach atá i gceist le Ireland Reaching Out (Ireland XO) a chothaíonn 
ceangal beo buan arís idir daoine de dhiaspóra na hÉireann ar fud an domhain agus an paróiste ar dá bhunadh iad in Éirinn. 
Bíonn cistíocht ag an gclár ón Roinn Gnóthaí Eachtracha chomh maith le cúnamh agus airgead a fháil freisin ón gComhairle 
Oidhreachta.  Tá an clár bunaithe ar smaoineamh sách simplí - an ginealas droim ar ais. In áit a bheith ag fanact go dtagann 
daoine de bhunadh na hÉireann ag ríomh na ngéag ginealais, tá oibrithe deonacha Ireland XO ar fud an domhain i mbun 
caidrimh le daoine de shliocht na hÉireann ina gceantar féin, ag cruthú an cheangail idir an t-am i láthair agus an t-am atá caite 
trí dhaoine a cheangal leis an bparóiste óna mb'as a gcuid sinsear. 

Ireland XO 2015

•   Leanadh den fhorbairt ar na líonraí oibrithe deonacha go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta

•   Cuidíodh le paróistí grúpaí áitiúla Reaching Out a chur ar siúl chun dul i mbun caidrimh leis an diaspóra 

•   Seoladh láithreán gréasáin nua Ireland XO i mí Meithimh. Tugtar deis air sin do phobal gach comharsanachta próifíl 
forfheabhsaithe paróiste a chur ar fáil a bheidh ina ardán maidir le caidreamh a cheangal le daoine den diaspóra. Oibríonn 
an téama - Múscail Spiorad na hÉireann Ionat - dóibh siúd ar fada ó d'fhág a muintir talamh na hÉireann ina ndiaidh agus 
do dhaoine a chuaigh ar imirce le gairid agus ar mian leo an ceangal lena bparóiste dúchais a choinneáil agus iad thar lear.  

•   Chuir Ireland XO taispeántas ar líne, Water Pumps in North Galway, ar siúl mar chuid den tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta 
- le bolscaireacht ina leith ar na meáin shóisialta.  Tugann an déanamh a bhí orthu agus na háiteanna ina raibh siad léargas 
ar an saol a bhíodh ann (go háirithe amach faoin tír in Éirinn) sula raibh uisce á chur ar fáil i bpíobáin chuig an teach 

•   Rinneadh na híomhánna do Water Pumps in North Galway a thógáil i mí Iúil agus na comhordanáidí GPS a lua ionas 
gur féidir le gach duine iad a aimsiú 

•   Bhí Clare Doyle, an Bainisteoir Acmhainní Oidhreachta, i láthair thar ceann Ireland XO ag Féile Ré na Meánaoiseanna 
i mBaile Átha an Rí

•   Seoladh an taispeántas Epic Journeys i mí Lúnasa an tráth céanna a raibh an fhéile Weekend of Welcomes ar siúl ag Tulla 
Reaching Out.  Tugann an 71 scéal a ndearadh taighde orthu mar chuid de Epic Journeys léargas ar shaol na n-imirceach 
agus a sliocht.  Tiocfaidh forás leanúnach faoin tionscadal seo de réir mar a bhítear ag cur leis 

•   Bhronn an tAire Ó Duibhneacháin Gradaim ar Oibrithe Deonacha na Bliana sa Leabharlann Náisiúnta, Baile Átha Cliath 
i mí na Nollag. Bronnadh Gradaim ar: Tim Lee as Boirinn, Co. Thiobraid Árann; Carmel O'Callaghan, Coill an Chollaigh, 
Co. an Chábháin; Tom Hussey, An Chathair, Co. Thiobraid Árann.

•   Chuaigh Ireland XO i gcion go mór ar dhaoine ar an idirlíon i rith na bliana 2015 le 8,600 ag áiteamh gur maith leo 
é ar Facebook, 80,500 duine ar an lucht úsáide cláraithe agus 23,800 teachtaireacht ar na boird chaidrimh.

www.irelandxo.com

CAIDREAMH LE DIASPÓRA 
NA hÉIREANN

Seoladh láithreán gréasáin Ireland XO: Meitheamh 2015 leis an Aire Ó Duibhneacháin i dTeach Uíbh Ráthach, Baile Átha Cliath
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Chuir Oifig Oidhreachta Mhaigh Eo an chéad Cheardlann Ballaí Cloiche agus Aoil i Mala Raithní ar bun (8 - 10 Bealtaine 2015) i 
gcomhar le Building Limes Forum of Ireland. Is é a bhí de chuspóir leis an gceardlann:

1. Tuiscint ar na scileanna traidisiúnta seo a chur chun cinn agus iad a chothú

2. Saineolas agus tuiscint ar úsáid an aoil i gcúrsaí tógála a spreagadh 

3. Cúram a dhéanamh d'oidhreacht na tíre

Bhí an cheardlann dírithe ar bhaill foirne na n-údarás áitiúil, ar rannpháirtithe i scéim RSS agus ar phobal an cheantair.  
Bhí cainteanna, obair phraiticiúil, staidéir cáis agus taispeántais ó chaomhnóirí gairmiúla agus ó cheardaithe seanbhunaithe 
mar chuid den chur i láthair.  Bhí an saineolaí iomráiteach faoi bhallaí cloiche na hÉireann, an t-údar leabhair, Pat McAfee, 
i gceannas ar cheardlann na mballaí cloiche in éineacht le John Shaw-Rimmington, an ceardaí agus an saor cloiche maidir 
le hobair athchóiriúcháin ar bhallaí traidisiúnta as Ceanada.  Rinneadh cuid den bhalla cloiche le Bealach Mór Glas an Iarthair 
atá tite, ag teannadh le Mala Raithní, a dheisiú le linn dheireadh seachtaine na ceardlainne.

SCILEANNA TRAIDISIÚNTA A FHORBAIRT
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Bainistíocht i ndáil leis 
an Oidhreacht:

Bainistíocht agus 
Caomhnú ar mhaithe le

Forbairt den 
Inmharthanacht

Is é an tríú sprioc a leagtar amach i bPlean Straitéise na Comhairle 
Oidhreachta 2012-2016 bainistíocht agus caomhnú a dhéanamh 

i ndáil leis an oidhreacht ionas go gcuirtear le forbairt den 
inmharthanacht.
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Discovery Programme

Is lárionad uile-Éireann atá sa Discovery Programme (DP) don taighde ar chúrsaí seandálaíochta agus oidhreachta; is í an 
Chomhairle Oidhreachta an príomhfhoinse cistíochta ag an gcomhlacht.  Is í an phríomhaidhm atá leis an gclár go ndéanfaí 
tairbhe don phobal trí chur leis an tuiscint ar stair na hÉireann - trí thaighde a dhéanamh i réimsí na ndán agus na heolaíochta 
- agus tuiscint ar oidhreacht seandálaíochta na hÉireann a chothú - trí chúrsaí oideachais agus trí chláir caidrimh. 

Ba ghnóthach an bhliain a bhí arís sa bhliain 2015 ag an DP agus rinneadh dul chun cinn mór le tograí éagsúla, idir shean agus 
nua.  Tugadh an togra maidir le Deireadh Ré na hIarannaoise agus an Ré Rómhánach chun críche nuair a foilsíodh imleabhar 
(DP Report 8) ina bhfuil sraith aistí.  Is tionscadal i gcomhar idir an DP, TCD agus UCD atá i dTionscadal Mhainistreacha na 
hÉireann AD 1100-1700: Tírdhreach agus Lonnaíocht arb í an Chomhairle um Thaighde na hÉireann a thugann maoiniú ina 
leith.

D'éirigh go maith le suirbhéireacht allamuigh sna háiteanna seo a leanas:

1.  Fearna, Co. Loch Garman

2.  Cill Mhic Dhuach, Co. na Gaillimhe

3.  Cill Chré, Co. Chorcaí

4.  An Mhaighin, Co. Mhaigh Eo.

I mí Lúnasa 2015, eagraíodh comhdháil mhór idirnáisiúnta faoin teideal ‘Monastic Europe: Landscape and Settlement' in Inis. 
Seoladh an leabhrán ‘Monastic Ireland; Wild Atlantic Way’ (Sraith 1) le linn na hócáide sin.

Ceapadh an Dr Roseanne Schott i mbun fónaimh maidir le Togra Taighde na Teamhrach i mí na Nollag.  Thosaigh Roseanne 
ar anailís a dhéanamh ar na sonraí ar fad maidir le suirbhéireacht topagrafaíochta a bailíodh le deich mbliana anuas d'fhonn 
imleabhar a fhoilsiú agus straitéis don taighde maidir le Teamhair a leagan amach.  Tá obair an chomhair le hOllscoil na 
hÉireann, Gaillimh agus leis an Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt, i gceist leis an togra seo chomh maith.     

Leanadh den fhorbairt maidir le tionscadail an AE:

•  Bhí an Tionscadal LoCloud dírithe ar thogra ar líne Leo Swan Aerial Photography agus ar bhailiúcháin Chumann Ríoga 
Ársaíochta na hÉireann

•  Leanadh den taifeadadh ar láithreáin breise faoin tionscadal 3D Icons chomh maith le taighde ar fheidhmeanna eile 
le baint as an teicneolaíocht chéanna.  Sheol an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta an bailiúchán digiteach 
(www.3dicons.ie) i mí Aibreán.

Ghlac baill den fhoireann páirt i réimse leathan comhdhálacha náisiúnta agus idirnáisiúnta chomh maith le Archaeofest a 
eagraíodh mar chuid den tSeachtain Oidhreachta.  Leanadh ar aghaidh le tograí i gcomhar le hOifig na nOibreacha Poiblí 
agus lean an togra 3D leis an Institiúid Ard-Léinn i mBaile Átha Cliath leis an taifeadadh ar láithreáin de leithid Sceilg Mhichíl 
agus clocha oghaim eile atá faoi chúram an Stáit.  
https://ogham.celt.dias.ie

FEABHAS MAIDIR LE SONRAÍ 
OIDHREACHTA
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Thionscnaigh Buanchoiste Seandálaíochta Acadamh Ríoga na hÉireann Archaeology 2025 agus ceapadh Mary Teehan 
ina comhordaitheoir le ciste ina leith ón DP.  Is é cuspóir atá leis an tionscnamh straitéis deich mbliana a leagan amach a 
bheidh ina lóchrann eolais maidir leis an tseandálaíocht in Éirinn agus ionad na seandálaíochta san infreastruchtúr náisiúnta 
oidhreachta cultúir.  Tá comhairliúchán ar siúl le geallsealbhóirí ar leibhéal uile-oileáin agus ar leibhéal an AE agus eagraíodh 
sraith grúpaí fócais i mí na Samhna.  

Mar a leagtar amach in Airteagail Comhlachais DP Ltd., is í an Chomhairle Oidhreachta a cheapann triúr gnáthchomhaltaí ar an 
mBord Stiúrtha chomh maith le Cathaoirleach an Bhoird.  Sa bhliain 2015, d'fhógair an Chomhairle Oidhreachta na folúntais 
pro bono sin go poiblí ar an láithreán gréasáin nua stateboards.ie. Ceapadh ceathrar dá réir sin ar bhord DP: an Dr Ruth 
Johnson, Beatrice Kelly Uasal, an Dr Finbar McCormack (Cathaoirleach) agus Ms Deirdre O’Hara.

discoveryprogramme.ie

Sonraí maidir le Bearta Tochailte i mBaile Átha Cliath

Tugtar le chéile, trí Shonraí Seandálaíochta Bhaile Átha Cliath, na tuarascálacha ar bhearta tochala ceadúnaithe agus na 
comhaid thopagrafaíochta as an Ard-Mhúsaem agus na sonraí pleanála ó na húdaráis áitiúla.  Tá an Chomhairle Oidhreachta 
lánsásta le toradh an togra ceithre bliana seo.  Tugadh cúnamh ina leith ón tús faoi Chlár na bPleananna Oidhreachta Contae 
agus tar éis tús a chur leis i gcathair Bhaile Átha Cliath, tháinig leathnú air go raibh comhobair thairbheach ar siúl idir ceithre 
cinn d'údaráis áitiúla, Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta agus Ard-Mhúsaem na hÉireann.

Oifigeach Oidhreachta Chathair Bhaile Átha Cliath agus Seandálaí Chathair Bhaile Átha Cliath as Údaráis Áitiúla Bhaile Átha 
Cliath a bhí i gceannas ar an togra a ndearna cuid mhór dá gcuid comhghleacaithe fónamh ina leith.  Is deis a raibh gá géar léi 
an gléas breathnúcháin maidir le Seandálaíocht Bhaile Átha Cliath – beart ceannródaíochta – chun taighde agus gnás oibre na 
seandálaíochta a chur chun cinn, ní amháin i réigiún Bhaile Átha Cliath ach ar fud na tíre ar fad.  
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In uachtar: Néal poncanna scanála léasair i ndáil le Caisleán Eas Géitinne, Co. Luimnigh. Íomhá seo a cruthaíodh as níos mó ná 1 bhilliún pointe scanála faoi leith. 
In íochtar, ar chlé: Padraig Brennan Bord Bia, an Dr Liam Lysaght, an tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta, Michael Starrett ag síniú an Phlean Uile-Éireann 
maidir le Pailneoirí. 
In íochtar, ar dheis: Radharc ón mullach ó dheas ar Sceilg Mhichíl.
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An tIonad Náisiúnta Sonraí Bithéagsúlachta - Forás Leanúnach ar an mBunachar Náisiúnta Sonraí Bithéagsúlachta

Tháinig forás arís eile i rith na bliana 2015 ar an méid sonraí a ndearnadh mapáil orthu tríd an táirseach ar líne do shonraí 
bithéagsúlachta Biodiversity Maps. Faoi dheireadh na bliana 2015 bhí mapáil déanta san ionad ar 3,704,613 taifead maidir 
le 15,195 speiceas as 117 tacar sonraí.  Cuireann an tIonad Sonraí córas bainistíochta ar líne ar fáil do 1,800 taifeadóir a chuir 
3,500 taifead ar an meán in aghaidh na míosa faoi bhráid trí chóras cláraithe na dtaifead. Cuireann na sonraí sin leis 
an mBunachar Náisiúnta Sonraí Bithéagsúlachta agus bíonn siad ar fáil mar lón eolais ag lucht cinntí. 

maps.biodiversityireland.ie

Publication of All-Ireland Pollination Plan 2015-2020

I mí Meán Fómhair, d'fhoilsigh an tIonad Náisiúnta Sonraí Bithéagsúlachta an Plean Pailneoireachta Uile-Éireann. 
Tá aontaithe leis an bPlean ag 68 eagraíocht idir eagraíochtaí rialtais agus eagraíochtaí neamhrialtais agus sonraítear 81 beart 
ann a d'fhágfadh Éire níos cóiriúla ag an bpailneoir.  Tá Éire le háireamh, ó foilsíodh an Plean, ar an líon beag tíortha de chuid 
na hEorpa a bhfuil straitéis leagtha amach acu chun dul i ngleic le meath na bpailneoirí agus na seirbhísí pailneoireachta 
a chosaint.

www.biodiversityireland.ie/projects/irish-pollinator-initiative/all-ireland-pollinator-plan

Táscairí Náisiúnta Bithéagsúlachta

Tá an chéad tacar de na Táscairí Náisiúnta Bithéagsúlachta, arna leagan amach d'fhonn cuntas achomair a bheith ar fáil ar 
a fholláine atá speicis, réimsí tíre agus réimsí farraige in Éirinn, curtha ar fáil ag an Ionad Náisiúnta Sonraí Bithéagsúlachta.  
Bíonn tuairisc ghinearálta le baint astu freisin maidir leis an gceangal atá ag pobal na hÉireann leis an bhfiadhúlra.  Tiomsaíodh 
an tsraith táscairí as eolas a chuir eagraíochtaí rialtais agus eagraíochtaí neamhrialtais ar fáil. 

Tá léargas faoi leith ar fáil den chéad uair riamh in Éirinn ó na Táscairí Náisiúnta Bithéagsúlachta ar an gcaoi a bhfuil an tír 
ag cruthú maidir leis na spriocanna náisiúnta agus idirnáisiúnta i ndáil le cúrsaí caomhnúcháin a shásamh.  Arna dtabhairt 
le chéile, is léir ó na táscairí gur gá bearta níos saindírithe más le hÉirinn na spriocanna a shásamh a leagtar amach sa 
Phlean Náisiúnta Bithéagsúlachta, atá curtha roimhe ag an Aontas Eorpach, agus a leagtar amach sa Choinbhinsiún maidir le 
hÉagsúlacht Bitheolaíochta.  Tá Éire ar an gcúigiú tír san Eoraip a bhfuil sraith de Tháscairí Náisiúnta Bithéagsúlachta leagtha 
amach aici.

Is léir ón measúnóireacht:

• Dul chun cinn nach leor maidir le 60%

• Dul chun cinn sásúil maidir le 32%

• Éiginnteacht ó thaobh na dtorthaí maidir le 8%

indicators.biodiversityireland.ie/
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Mapaí Oidhreachta

Leanadh den obair ar an mbreathnóir nua forfheabhsaithe Mapaí Oidhreachta a fhorbairt a mbeidh córas úsáideoireachta níos 
saothraithe agus caighdeán níos fearr maidir le slámanna sonraí de bhuntáiste. Tá leagan ar fáil ar heritagemaps.ie ar féidir é a 
chur ag obair.  Fágann an comhéadan nua ar an mbreathnóir gur féidir breathnóirí téamatúla faoi leith a fhorbairt taobh istigh 
de thairseach Mhapaí Oidhreachta.  

Leanadh den obair ar na slámanna sonraí, arna gcruthú ag an gComhairle Oidhreachta, a bhí i gceist an bhliain roimhe seo, ina 
measc: Iarsmalanna, Cartlanna, Bailiúcháin; Bealaí Oilithreachta na hÉireann agus IWTN. Rinneadh iad sin, maille le slámanna 
eile sonraí, a fhoilsiú i bhformáid sonraí saora ar data.gov.ie (mar chuid de thionscnamh de chuid na Roinne Caiteachais Poiblí 
agus Athchóirithe) agus chomh maith leis sin ar Irish Spatial Data Exchange.

Tugadh cuairteanna ar Údaráis Áitiúla d'fhonn slámanna sonraí nua a bhaineann le cúrsaí oidhreachta a bhailiú ó Oifigigh 
Oidhreachta agus ó ranna GIS/Pleanála agus iad a thiomsú. Ar na hÚdaráis Áitiúla ar tugadh cuairt orthu i rith na bliana 2015, 
bhí Contae an Chláir, Corcaigh, Cathair Bhaile Átha Cliath, Fine Gall, Cill Dara, Cill Chainnigh, Luimneach, Laois, Port Láirge 
agus Cill Mhantáin.  Tá teacht ar na slámanna sonraí nua a d'eascair ó na cuairteanna sin ar heritagemaps.ie anois.

An úsáid as mapaí oidhreachta:

•  Níos mó ná 2,200 úsáideoir faoi leith i rith na bliana, níos mó ná 50% acu sin a d'úsáid na mapaí arís agus arís eile 

•  Bhain beagnach 40% den úsáid uilig le Cathair Bhaile Átha Cliath 

•  Taobh amuigh d'Éirinn a tharla níos mó ná 30% den úsáid

•  Bhain 20% den úsáid as Mapaí Oidhreachta leis an Ríocht Aontaithe agus leis na Stáit Aontaithe ar a n-áireamh le chéile 

www.heritagemaps.ie

Oscail - Clár maidir le Sonraí faoin Oidhreacht Cultúir

D'fhonn togra maidir le Oscail (clár maidir le sonraí faoin oidhreacht cultúir) a thabhairt chun cinn, d'oibrigh an Chomhairle 
Oidhreachta agus DP le grúpa gníomhaireachtaí agus ranna, ina measc:

• Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta

• Ard-Mhúsaem na hÉireann

• Bonneagar Iompair Éireann

• Taisclann Dhigiteach na hÉireann (DRI)

Tarraingítear aird leis an togra ar an saibhreas agus ar an deis atá le tapú maidir le cartlanna oidhreacht chultúir na hÉireann 
agus cuirtear straitéis chun tosaigh maidir le cúrsaí sonraí a thabhairt i leith ré an dhigitiúcháin. Cuireann Oscail le hobair 
a rinne an Chomhairle Oidhreachta roimhe seo ar mhaithe leis an Lárionad Náisiúnta Sonraí Bithéagsúlachta agus Mapaí 
Oidhreachta, agus ar obair a rinne DP maidir le Clár ARIADNE an AEprogramme agus le hinfheistíocht i dTaisclann DRI. 
Tá toradh cheana féin ar an bplé idir na páirtithe, ar a n-áirítear torthaí ó mhionshuirbhéireacht a rinne an DP faoin togra 
ARIADNE agus obair ullmhúcháin ar shlámanna sonraí Údarás na mBóithre Náisiúnta d'fhonn a dtabhairt isteach 
i dTaisclann DRI.
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Tá obair cúig bhliana de thaighde déanta ag an DRI maidir le seifteanna fadtéarmacha caomhnúcháin agus ceadúcháin a 
thabhairt chun cinn i ndáil le sonraí i réimsí léann na ndán agus na heolaíochta sóisialta.  Cuireann Oscail leis sin trí mhol 
sonraí a chruthú maidir leis an oidhreacht chultúir a eascraíonn ó chónaidhm ghníomhaireachtaí agus ranna rialtais. Tá 
foireann lárnach, i gcomhar leis an DRI, i mbun na bainistíochta. 

Ar cheann de na príomhchuspóirí atá leis an togra seo, tá dul i ngleic le ceisteanna a bhaineann le hábhar cartlainne i ngach 
gníomhaireacht agus roinn rialtais a chaomhnú agus bonn taca a chur faoin infreastruchtúr a theastaíonn ionas go mbíonn 
teacht ar an ábhar cartlannaíochta sin ar líne agus, nuair is féidir sin, mar shonraí saora. 

Táthar á mholadh obair Oscail a dhíriú ar dtús ar shonraí seandálaíochta ós beag teacht a bhíonn ar shonraí maidir le tochailt 
a rinneadh le gairid.  Beifear ag díriú le céimeanna eile den chlár ina dhiaidh sin ar ar féidir a thabhairt i gcrích maidir le 
slámanna eile sonraí a bhfuil tábhacht náisiúnta leo, mar shampla, réimsí cultúrtha tíre agus an seanchas béil.

An Clár Náisiúnta Mapála maidir le Cumhdach Talún agus Gnáthóga:  Togra i gComhar

Tá an Chomhairle Oidhreachta páirteach i gcuibhreannas le sé cinn de ranna agus de ghníomhaireachtaí (HC, NPWS, EPA, OSI, 
An Roinn Talmhaíochta agus Bia, Teagasc) ag féachaint le cúnamh taca a fháil do chlár náisiúnta mapála maidir le cumhdach 
talún agus gnáthóga.  Beidh an clár sin ag cur leis an treoir dea-chleachtais a chuir an Chomhairle ar fáil maidir 
le suirbhéireacht agus mapáil ar ghnáthóga sa bhliain 2011.

Ón mbliain 2012 i leith, tá an chuibhreanas sin ag féachaint le cúnamh a aimsiú maidir leis an mbealach is éifeachtaí leis an 
tacar sonraí náisiúnta sin a bhfuil oiread gá leis a bhailiú. Tháinig an togra chun cinn mar gheall ar idirbheartaíocht ardleibhéil 
idir na páirtnéirí a lean dhá bhliain go leith agus taighde ar mhodhanna cianmhapála maidir le cumhdach talún a ndearna an 
EPA ceannródaíocht ina leith.

Tá buntábhacht leis an tacar sonraí seo i ndáil le réimsí éagsúla: 

1.  Pleanáil maidir le húsáid talún

2. Forbairt ar ghnéithe buntábhachtacha bonneagair 

3. Straitéisí talmhaíochta agus foraoiseachta

4. Bainistíocht ar chúrsaí Uisce

5. Monatóireacht agus Tuairiscíocht ar Chúrsaí Timpeallachta

6. Maolú agus Cóiriú maidir le hAthrú Aeráide 

7. Bainistíocht Oidhreachta

8. Pleanáil maidir le cúrsaí Turasóireachta agus Caitheamh Aimsire

Beidh tacar sonraí maidir le cumhdach talún ina lón eolais i ndáil leis an NLS trí limistéir thréithe taobh tíre a shonrú agus ina 
chabhair maidir leis na dualgais idirnáisiúnta a shásamh thagann faoi scáth an Coinbhinisiúin um Thírdhreach na hEorpa, an 
Treoir maidir le Gnáthóga agus Treoir maidir leis an Éanlaith, agus Straitéis Bithéagsúlachta an AE go dtí an bhliain 2020.

Seoladh an meamram chuig an Aire Heather Humphreys TD ag deireadh an earraigh 2015 agus luadh na roghanna maidir le 
clár náisiúnta mapála a bheadh éifeachtach ó thaobh costais a thabhairt i gcrích i ndáil le clúdach na talún agus gnáthóga 
(‘An Clár’). Bhí glacadh maith ag an Aire leis an gClár agus leagadh de chúram ar an NPWS an smaoineamh a chur chun cinn 
leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, an tráth céanna a mbeidh iniúchadh á dhéanamh ar roghanna eile maidir le 
cistíocht leis na heagraíochtaí eile a bhfuil baint acu leis an tionscnamh. 
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Ar chlé in uachtar: Iniúchadh Eaglasta a rinne Oifigeach Oidhreachta Chiarraí Ar dheis in uachtar: Treoir Oidhreachta maidir le Mainistir Buithe, Co. Lú
In íochtar: (ó thaobh na láimhe clé) Mary Lalor, an Comhairleoir Willie Aird, Matt Barrett, Anna Marie Delany (Stiúrthóir Seirbhísí ag an am le Comhairle Chon-
tae Laoise, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Chontae Uíbh Fháilí faoin tráth seo) agus Teddy Fennelly i láthair nuair a seoladh Plean Oidhreachta Laoise i 
dTeach na Coille Cruinne, Maighean Rátha.  Grianghraf de chuid Michael Scully.
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Clár na nOifigeach Oidhreachta - Clár Comhair idir na hÚdaráis Áitiúla agus an Chomhairle Oidhreachta

Tá 28 Oifigeach Oidhreachta Contae fostaithe i gComhairlí Contae agus i gComhairlí Cathrach ar fud na tíre trí chomhfhiontar 
idir an Chomhairle Oidhreachta agus na hÚdaráis Áitiúla. Oibríonn na hOifigigh Oidhreachta chun an fiúntas a bhaineann leis 
an bhfiadhúlra, an fhoirgníocht, an tseandálaíocht agus an taobh tíre a chur chun cinn i measc an phobail agus taobh istigh de 
na húdaráis áitiúla. 

Cuireann an Chomhairle Oidhreachta cúnamh airgeadais, teicniúil, oiliúna, forbartha agus comhchaidrimh ar fáil do na 
hOifigigh Oidhreachta Contae.  Íocann an Chomhairle Oidhreachta fóirdheontas 25% maidir le costais tuarastail leis na 
hÚdaráis Áitiúla atá páirteach i gClár na nOifigeach Oidhreachta Contae.

Cuireann an tOifigeach Oidhreachta Contae Fóram Oidhreachta Contae ar bun agus bíonn sin ina choiste oibre ar a bhfuil 
geallsealbhóirí oidhreachta a chuireann comhairle agus lón eolais ar fáil maidir le Plean Oidhreachta Contae a ullmhú agus a 
chur i bhfeidhm.

Cuireann an Chomhairle Oidhreachta cúnamh airgid 75% ar fáil maidir le líon aontaithe de thionscadail a chur i bhfeidhm faoin 
bPlean Oidhreachta Contae ar bhonn bliantúil.

Tá an Chomhairle Oidhreachta ag moladh gur chóir córas forfheabhsaithe maidir leis an Oifigeach Oidhreachta Contae a 
thabhairt i bhfeidhm chomh maith le seirbhís oidhreachta níos uileghabhálaí ar leibhéal an chontae.  Tá an Chomhairle 
Oidhreachta i bhfábhar Seirbhís Oidhreachta Contae níos uilechuimsithí a chur ar bun trína mbeadh saineolas oidhreachta 
ar leibhéal níos airde ar fáil ag na hÚdaráis Áitiúla trí fhoireann iomlán a fhostú ar a mbeadh Oifigeach Oidhreachta Contae, 
Oifigeach Oidhreachta Cúnta Contae, Oifigeach Bithéagsúlachta Contae, Seandálaí Contae, Cartlannaithe Contae, Coimeádaithe 
Contae agus Oifigigh Caomhnúcháin.

Oibríonn na hOifigigh Oidhreachta chun an fiúntas a bhaineann leis an bhfiadhúlra, an fhoirgníocht, an tseandálaíocht agus an 
taobh tíre a chur chun cinn i measc an phobail agus taobh istigh de na húdaráis áitiúla.

Seo a leanas roinnt den obair a rinne Oifigigh Oidhreachta ar fud na hÉireann i rith na bliana 2015 le cúnamh ó Dheontais na 
Comhairle Oidhreachta maidir le Pleananna Oidhreachta Contae.

Co. an Chláir

Bhí de chuspóir le Suirbhé Dhroichid Thuaisceart an Chláir gur fearr an tuiscint a bheadh ar an stoc droichead sa chontae 
a bhfuil tábhacht ó thaobh na hoidhreachta leo. Tá an obair seo ar an gcéim tosaigh maidir le bainistíocht agus caomhnú a 
dhéanamh ar dhroichid den uile chineál ar cuid iad d'oidhreacht na hinnealtóireachta sibhialta i gCo. an Chláir.  Sonraíodh 168 
láthair droichid agus rinneadh suirbhéireacht orthu.  De thoradh na suirbhéireachta, moltar go bhfuil cosaint faoin reachtaíocht 
ag dul do 12 droichead breise agus gur chóir iad a lua ar an RPS maidir le Contae an Chláir agus meastar go bhfuil cuid mhór 
droichead a bhfuil suntas áitiúil leo.

Cathair Chorcaí

Bíonn béim ar an oidhreacht foirgníochta ar Lá Oscailte Oidhreacht Chorcaí.  An Satharn tosaigh den tSeachtain Oidhreachta, 
bhí doirse 40 foirgneamh nach mbíonn cead isteach ag an bpobal go hiondúil iontu oscailte don phobal, saor ó tháille, don lá 
sin amháin. Bhí suas le 50 imeacht éagsúil ar an gclár, ina measc Féile Ché an Ghuail agus Lá Ré na Meánaoise.  Ghlac an líon 
measta cuairteoirí is airde fós, 25,000, páirt in imeachtaí an lae.

Clár na nOifigeach Oidhreachta
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Contae Chorcaí

Tugtar buneolas faoi láithreacha adhartha i gCorcaigh san fhoilseachán ‘Heritage Churches of County Cork’ faoi láithreacha 
adhartha de chuid na Críostaíochta i gCorcaigh agus scrúdaítear an fhorbairt a tháinig orthu le himeacht aimsire.  Bhí páirt 
ghníomhach ag an Aonad Oidhreachta sa tionscadal i gcomhairle le Dan Noonan Archaeological Services agus an t-iliomad 
grúpa Oidhreachta ar fud an Chontae. Is é seo an tríú imleabhar i sraith a cuireadh ar an ngearrliosta maidir le Gradaim 
Chomhlachais Tráchtála na hÉireann do Bhearta Barr Feabhais sa Rialtas Áitiúil 2015.

Co. Dhún na nGall

Tháinig níos mó ná 70 duine i láthair ag Seimineár agus Taispeántais faoi Bhallaí Cloiche a d'eagraigh Oifig Oidhreachta 
Chontae Dhún na nGall i gcomhar le Cumann Balla Cloiche na hÉireann i nGleann Cholm Cille Dé Sathairn, an 20 Meitheamh. 
Bhí de chuspóir leis an seimineár:

Cur leis an tuiscint ar chineálacha éagsúla de na ballaí cloiche agus ar na modhanna tógála 

1.  Eolas a scaipeadh maidir le héagsúlacht réigiúnach i ndáil le cineálacha éagsúla, cúrsaí geolaíochta agus pátrúin stairiúla 
maidir le garranta 

2.  Tábhacht chaomhnú na mballaí a chur ar a súile do dhaoine agus an suntas atá leo maidir leis an oidhreacht chultúrtha a 
chur in iúl chomh maith leis an sárchleachta i ndáil leis an mbainistíocht ina leith a chur chun cinn

Contae na Gaillimhe

Leanadh le Tionscadal Oidhreachta Loch Deirgeirt trí ‘Go Wild in Lough Derg’, slí oidhreachta agus seimineár mar gheall uirthi 
a sheoladh san Irish Workhouse Centre  i bPort Omna i mí Aibreán 2015.  Mar chuid den tSeachtain Oidhreachta, bhí turas 
bus - ‘Go Explore: Lough Derg’ – ag dul as Port Omna timpeall an locha.  Leanadh den obair ar Shlí Cultúrtha maidir le Loch 
Deirgeirt agus fostaíodh Comhairleoir oidhreachta chun an téacs a scríobh.  Beidh an leabhrán sin á chur i gcló ag deireadh 
na bliana 2015.

Co. Chiarraí

Chuir Comhairle Chontae Chiarraí tús i mí Aibreán 2015 le céim 1 d'Iniúchadh mion ar Oidhreacht Eaglasta an Chontae.  
Fostaíodh na comhairleoirí oidhreachta John Cronin & Associates chun tabhairt faoin iniúchadh. Is é a bhí de chuspóir le céim 
1:

•  Iniúchadh agus taifeadadh a dhéanamh agus tuairisc scríofa a chur ar fáil faoin gcaoi atá taobh istigh ar gach áras a tógadh 
ón 18ú céad anall agus atá in úsáid don adhradh i gCeantar Bardasach Chiarraí Theas agus Chiarraí Thiar.

•  Bunachar sonraí agus láithreán gréasáin maidir le hOidhreacht Eaglasta Chiarraí a leagan amach ar féidir na sonraí a 
bhailítear a chur isteach orthu.

Oiliúint a chur ar fáil do dhaoine den chléir agus do chaomhnóirí áitiúla na n-áras ón 18ú céad anall atá in úsáid don adhradh 
maidir leis an mbunachar sonraí a úsáid agus lámhleabhar atá cóiriúil don lucht úsáide a chur ar fáil i bhformáid dhigiteach 
agus i bhformáid chlóite. 

Co. Chill Chainnigh

Mar seo a leanas a bhain le Tionscadal Ainmneacha Páirce Chill Chainnigh: níos mó ná 1,000 ainm páirce ar fud 25 baile 
fearainn a bhailiú; oiliúint agus cúnamh taca a chur ar fáil d'oibrithe deonacha i gCaisleán an Chomair, i gConachadh, 
in Achadh Úr, in Inis Tíog, in Inis Dúnaígh agus sa Droichead Nua agus do mhúinteoirí dhaltaí na hidirbhliana i gColáiste 
Mhuire, Baile Sheáin; taispeántais maidir leis an tionscnamh a chur ar siúl mar chuid den tSeachtain Oidhreachta i Leabharlann 
Chaisleán an Chomair, in Ionad Dara, an Droichead Nua agus in Ionad Pobail Abhainn Rí, Inis Tíog; anailís a dhéanamh 
ar an 6,000 ainm páirce a bailíodh go dtí seo agus iad a aistriú go Gaeilge. 
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In uachtar: Comhaltaí Fhóram Oidhreachta Chill Mhantáin in éineacht leis an Aire Simon Harris ag Taispeántas na bhFoirgneamh Oidhreachta a eagraíodh i 
nGleann Dá Loch i mí Meán Fómhair 2015 Ar chlé i lár baill: Ceardlann na mBallaí Cloiche-3662 Ar dheis i lár baill: Tá traidisiún na saoirseachta i mBuaile an 
Chnocáin, Co. Chill Mhantáin, le feiceáil ar fud an tsráidbhaile in árais déanta as eibhear agus sa lána seo a bhíodh in úsáid ag na saortha cloiche. In íochtar: 
Ardeaglais Cholmáin Naofa i gCóbh
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Co. Liatroma

Cuireadh tús arís le ról an Oifigigh Oidhreachta i gContae Liatroma tar éis 12 bliain dá uireasa; is léiriú sin ar dhúthracht níos 
tréine i ndáil le fiúntas agus tábhacht na hoidhreachta go ginearálta sa chontae.  Bhain an chuid is mó den obair a rinneadh i 
rith na bliana 2015 le sonraí oidhreachta a bhailiú agus a thiomsú, grúpaí ar spéis leo an oidhreacht a thabhairt chun suntais 
agus caidreamh a chothú leo, agus an tuiscint ar chúrsaí oidhreachta a chothú agus a chur chun cinn.

Co. Luimnigh

Choimisiúnaigh an Chomhairle, faoi threoir Sheandálaí na Comhairle, suirbhé ar dhéanamh agus ar riocht Chaisleán Bourchier 
i mbliana.  Rinne an Chomhairle Oidhreachta páirtmhaoiniú ar an obair sin.  Túrtheach Caisleán Bourchier atá suite le Loch 
Goir, réimse tíre ina bhfuil ábhar seandálaíochta go fairsing flúirseach agus níos mó ná 130 séadchomhartha liostaithe ó ré na 
Neoiliteach anuas go dtí ré na meánaoise.

Co. Longfoirt

Tugadh, i gcomhar le Suirbhéireacht Geolaíochta na hÉireann (GSI), faoi shuirbhé ar 15 suíomh i gCo. Longfoirt a bhfuil 
suntas ó thaobh na geolaíochta leo.  Tá tuarascálacha mionsonraithe faoi 15 láthair ar fud an chontae ar fáil de bharr na hoibre 
sin.  Chuir an Chomhairle Oidhreachta airgead ar fáil don togra faoi Scéim na bPleananna Oidhreachta Contae.

Co. Lú

Aontaíodh go raibh gá le treoir tarraingteach gonta faoi ghnéithe den oidhreacht i gContae Lú.  Cuirtear amach ceithre eagrán 
in aghaidh na bliana den iris Archaeology Ireland agus bíonn treoir lándaite faoi ghné faoi leith d'oidhreacht na hÉireann ag 
gabháil le gach eagrán.  Bhí Cuaille, Droichead Átha, Fochairt agus Lú i gceist leo sin roimhe seo agus d'ordaigh Oifigeach 
Oidhreachta Chontae Lú athchló ar chóipeanna acu sin cheana.  Iarradh ar Archaeology Ireland Treoir Oidhreachta i ndáil le 
Mainistir Buithe agus le Bealach Tháin Bó Cuailgne i gCo. Lú a chur ar fáil chomh maith leis na cinn sin. Tá ceann breise maidir 
le Baile Átha Fhirdhia coimisiúnaithe ag Oifig Fiontraíochta Lú don bhliain 2016.

Co. Mhaigh Eo

Cuireadh oiliúint i gcúrsaí bithéagsúlachta ar fáil do phobal i seacht n-áit ar fud Mhaigh Eo, Baile an Róba, Baile an Chaisil, 
Conga, Cill Cheallaigh, Cill Ala, Cnoc Mhuire agus Cluain Cearbán. Is é príomhchuspóir a bhí leis an oiliúint a chur ar fáil go 
n-ullmhófaí pleananna áitiúla dúlra agus fiadhúlra do na bailte agus sráidbhailte a roghnaíodh.  Luaitear liosta tograí sna 
pleananna a leanfaidh ar feadh trí bliana agus a rachaidh chun tairbhe don dúlra agus don fhiadhúlra, don timpeallacht agus do 
phobal na háite.

Co. Mhuineacháin

Tá tuairisc ar shampla ionadaíochta d'ailtireacht na ndaoine amuigh faoin tír i gCo. Mhuineacháin ar fáil leis an Suirbhé ar 
Fhoirgnimh Thraidisiúnta Chontae Mhuineacháin.  Breacadh tuairisc idir mí Iúil agus mí Meán Fómhair 2015 ar isteach is 
amach le 400 láthair.  Sampla atá i gceist leis seo, seachas suirbhé lánchuimsitheach.  Tá 160 tuairisc iomlán ar fáil maille le 
250 tuairisc breise lena ngabhann grianghraif agus sonraí faoin láthair.  Ní maith an tuar atá i ndán don stoc foirgníochta a 
ndearnadh an suirbhé ina leith.  Tá bagairt mhór i gceist d'ailtireacht na ndaoine i gContae Mhuineacháin mar gheall ar:

•  Athruithe maidir le cúrsaí eacnamaíochta faoin tuath

•  A mbíonn súil leis i saol na linne seo maidir le cóir tithíochta

•  Easpa tuisceana maidir leis an bhfiúntas atá le tithe traidisiúnta ó thaobh cúrsaí oidhreachta  

Cuirfidh an saothar seo leis an eolas atá ar an méid atá ar fáil go fóill agus beidh sé ina chuid de shaothar staidéir níos 
fairsinge ar an leibhéal náisiúnta óna dtiocfaidh léargas ar thréithe réigiúnacha.
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Co. Uíbh Fháilí 

Trí oibriú go dlúth le Stair Uíbh Fháilí agus leis an tSeirbhís Leabharlannaíochta, cuireadh Straitéis Cartlannaíochta Contae 
i dtoll a chéile.  Thug an Cartlannaí Lisa Shortall faoin obair mhór rangbhála agus catalógaithe ar Chartlann Contae Uíbh 
Fháilí sa Phríomhleabharlann i dTulach Mhór.  Leagadh béim faoi leith ar chatalóg a chruthú maidir le bailiúchán Belmont 
Mill (arna bhronnadh sa bhliain 2003 tar éis Suirbhé Mhuilte Uíbh Fháilí a dhéanamh). Rinne Muckross Bindery caomhnú 
ar láimhscríbhinní De Renzi ón seachtú aois déag agus ar Leabhar Miontuairiscí 1916.  Rinneadh obair chomh maith ar an 
mbailiúchán forleathan d'ábhar cartlainne atá ag Ionad Staire Uíbh Fháilí.  Bronnadh saothair léaráidíochta le Frances Johnson 
de Shéipéal San Caitríona Eaglais na hÉireann de thoradh ar an obair a bhí á déanamh ar an réimse sin.

Co. Ros Comáin 

Le togra leasúcháin agus taifeadta maidir le suirbhéireacht reiligí, rinneadh athbhreithniú agus leasú de réir na linne ar 
Shuirbhé Reiligí Ros Comáin 2005 agus rinneadh na sonraí atá ar fáil a thiomsú i bhformáid leictreonaice d'fhonn a gcur leis 
an leathanach gréasáin maidir le Suirbhé na Reiligí. Beidh an leathanach gréasáin leasaithe maidir leis na reiligí ar an láithreán 
lárnach nach féidir a fhágáil as an áireamh maidir leis na sonraí atá ar fáil faoi reiligí Chontae Ros Comáin.  Mar chuid den 
tionscadal, cuireadh oiliúint ar fáil do ghrúpaí pobail maidir le sonraí faoi reiligí a thaifeadadh.  Eagraíodh sraith ceardlann ar 
fud an chontae agus bhí seisiún clabhsúir sa Seomra IS i Leabharlann an Chontae ag ar taispeánadh do 15 rannpháirtí conas a 
gcuid sonraí a chur suas ar an láithreán www.historicgraves.com.

Contae Bhaile Átha Cliath Theas, Fine Gall, Dún Laoghaire Ráth an Dúin agus Cathair Bhaile Átha Cliath

Leis an gceathrú bliain, agus an bhliain deiridh, den obair ar an tionscadal i gcomhar idir Oifigigh Oidhreachta Bhaile Átha 
Cliath, Tionscadal GIS Seandálaíochta Chontae Bhaile Átha Cliath, tugadh chun críche an obair maidir leis na ceadúnais ar fad 
agus na tuarascálacha ar fad maidir le tochailt seandálaíochta i gContae Bhaile Átha Cliath, nárbh fhurasta teacht orthu roimhe 
seo, a thiomsú agus a mhapáil ar chóras GIS.  Ar na príomhgheallsealbhóirí a raibh baint acu leis an togra, bhí an Chomhairle 
Oidhreachta a chuir cabhair deontais ar fáil, an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus an tArd-Mhúsaem.  Ar na 
geallsealbhóirí eile, bhí Wordwell Press, a fhoilsíonn The Excavations Bulletin agus an láithreán gréasáin www.excavations.ie, 
chomh maith le hInstitiúid Seandálaithe wna hÉireann.

Ba é tionscadal na bliana seo an ceathrú céim agus an chéim foircinn den togra seo ar chuir Oifigeach Oidhreachta 
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tús leis d'fhonn na taifid uile maidir le Contae Bhaile Átha Cliath a chur isteach 
ar an mbunachar sonraí.

Co. Phort Láirge

Ar an obair a cuireadh i gcrích bhí Pattern and Patrons – foilseachán maidir leis an stair, na traidisiúin, na naoimh agus 
na leigheasanna a cheanglaítear le Toibreacha Beannnaithe i gCo. Phort Láirge.  Stairí áitiúil, Eugene Broderick, a scríobh 
an leabhar ina dtugann sé treoir maidir le toibreacha beannaithe ar fud an chontae d'fhonn daoine a spreagadh le cuairt a 
thabhairt in athuair ar na láithreacha seo agus tuiscint a chothú ar cheann de na gnéithe is ársa d'oidhreacht na tíre seo agus 
an suntas atá leis na toibreacha ó thaobh cúrsaí seandálaíochta, staire agus cultúir.   

Co. Chill Mhantáin

Chuir Oifigeach Oidhreachta Chomhairle Chontae Chill Mhantáin, i gcomhar leis an bpobal i mBuaile an Chnocáin, Leacain, 
an Chrois agus Baile Coimín, tús le Togra Oidhreacht Thaobh na Locha i mBaile Coimín. Tá de rún leis go gcruthófaí cartlann 
dhigiteach maidir le seanchas béil an cheantair agus go gcuirfí eolas bonnlíne ar fáil faoin gceantar ar mhaithe leis an 
turasóireacht áitiúil. Tugtar san áireamh leis an mbunachar sonraí ar líne seo faoi ábhar spéise an cheantair: Béaloideas, 
Oidhreacht, Agallaimh/scéalta, Stair.

Tá an t-eolas a tiomsaíodh go dtí seo ina chartlann bhuan maidir leis an gceantar.  Tá sé á chur i láthair ar láithreán gréasáin 
pobail an chontae maidir le cúrsaí oidhreachta agus is féidir cur leis i rith na mblianta seo romhainn. Bíonn an chartlann in 
úsáid ar mhaithe le bunábhar maidir leis an turasóireacht áitiúil a thabhairt chun cinn (e.g. bileoga eolais, slite siúlóide agus 
comharthaí a chur ar fáil). Rinneadh mapa de shlí oidhreachta a leagan amach mar chuid den togra.

www.countywicklowheritage.org
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Pleananna Oidhreachta Contae agus Pleananna Bithéagsúlachta

Déanann na hOifigigh Oidhreachta, i gcomhar leis an bhFóram Oidhreachta Cathrach nó an Fóram Oidhreachta Contae, 
pleananna oidhreachta agus bithéagsúlachta don chathair nó don chontae a chur le chéile agus a chur i bhfeidhm.  Déantar 
cion tairbhe maidir le gnéithe nua den pholasaí oidhreachta ar an leibhéal réigiúnach agus go náisiúnta.  I rith na bliana 2015, 
chuir an Chomhairle Oidhreachta ciste €719,345 ar fáil i ndáil le 85 tionscadal a tháinig faoi scáth na bPleananna Oidhreachta 
Contae. 

Oibríonn na hOifigigh Oidhreachta in éineacht le saineolaithe eile san Údarás Áitiúil á chinntiú go dtugtar an reachtaíocht 
maidir leis an oidhreacht nádúrtha agus an oidhreacht foirgníochta san áireamh i rith na gcéimeanna tosaigh den fhorbairt ar 
thograí.  Cosnaítear an oidhreacht ar an gcaoi sin le linn forbairt a bhfuil gá léi a dhéanamh.

Déanann na hOifigigh Oidhreachta cion tairbhe maidir ceapadh polasaí i ndáil le Pleananna Forbartha Contae agus Cathrach.  
Leagtar béim sna pleananna ar an tábhacht straitéiseach atá le cúrsaí oidhreachta agus leagtar amach moltaí i ngach 
plean maidir leis an mbainistíocht agus leis an gcur chun cinn ina leith sin ar leibhéal an chontae.  Déanann an tOifigeach 
Oidhreachta, anuas air sin, cion tairbhe i ndáil le pleananna agus straitéisí a ghabhann leis an bPlean Forbartha, mar shampla 
an Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail  (LECP) agus an Plean Oidhreachta Contae nó Cathrach.

Foilsíodh Plean Oidhreachta Chathair Chorcaí (2015-2020) i mí na Nollag 2015 agus bhí an tArd-Mhéara agus comhaltaí an 
Fhóram Oidhreachta i láthair tráth a sheolta.  Is é aidhm atá leis an bplean: 'Oidhreacht Chathair Chorcaí a chosaint agus 
a chur chun cinn agus áit lárnach a bheith ag cúram don oidhreacht i measc an phobail.’

Is é seo an dara Plean Oidhreachta ag Cathair Chorcaí.  Oifigeach Oidhreachta Chomhairle Cathrach Chorcaí agus 
Fóram Oidhreachta Chathair Chorcaí a d'ullmhaigh an plean i gcomhar le Grúpaí Oibre a d'oibrigh i gcomhairle leis 
an Oifigeach Oidhreachta.

D'ullmhaigh Oifig Oidhreachta Chontae Dhún na nGall agus Fóram Oidhreachta Chontae Dhún na nGall an Plean Oidhreachta 
nua cúig bhliana do Chontae Dhún na nGall i gcomhar leis an gComhairle Oidhreachta. Tá de chuspóir leis an bplean:

a) Cur leis an tuiscint ar oidhreacht shaibhir éagsúil an chontae  

b) Caomhnú agus forfheabhsú na hoidhreachta agus an taitneamh as an oidhreacht a chur chun cinn 

c)  Leas a bhaint ar bhealach inbhuanaithe as an tairbhe eacnamaíochta, sóisialta agus cultúrtha a ghabhann leis 
an oidhreacht ar mhaithe le glúnta na linne seo agus na glúnta atá le theacht

D'aontaigh Comhairle Chontae Dhún na nGall an plean d'aon ghuth i mí Iúil 2015 agus déanfar a sheoladh 
i rith na bliana 2016.

Rinneadh Dréacht de Phlean Oidhreachta Contae nua maidir le Contae an Longfoirt - a raibh Plean Gníomhaíochta Contae 
maidir le cúrsaí Bithéagsúlachta ina chuid de - a fhorbairt agus comhairliúchán poiblí ina leith.  Déanfar a aontú go foirmeálta 
agus a fhoilsiú i rith na bliana 2016.

D'oibrigh an Oifig Oidhreachta le Fóram Oidhreachta Shligigh (SHF) i rith na bliana 2015 d'fhonn Plean Oidhreachta Contae 
nua a ullmhú do Chontae Shligigh maidir leis an tréimhse 2016-2020.  Tar éis aighneachtaí i scríbhinn a ghairm, d'ullmhaigh 
an SHF dréacht den phlean.  Cuireadh an dréacht ansin faoi bhráid Chomhairle Chontae Shligigh (SCC) sula ndearnadh 
an comhairliúchán poiblí i mí Deireadh Fómhair - mí na Samhna 2015. Thug an Fóram gach leasú breise faoi mheas sular 
aontaigh an SCC an Plean Oidhreachta i mí na Nollag 2015.  Tá leagtha amach an plean a sheoladh i mí Márta 2016. Beidh 
cur i bhfeidhm an tríú Plean Oidhreachta Contae i Sligeach ag brath ar chúnamh leanúnach ón SCC agus ón gComhairle 
Oidhreachta agus ar acmhainní leordhóthaineacha maidir le cúrsaí foirne agus cistíochta.
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Tuarascáil faoi Luach na hOidhreachta

D'fhostaigh na hOigigh Oidhreachta sna Comhairlí Contae i gCill Chainnigh, i gContae na Mí, i gCill Dara agus i gCathair 
Chorcaí Fitzpatrick’s & Associates agus Ecorys chun tabhairt faoi Thuarascáil Scóipeála trína dtabharfaí chun suntas sonraí 
faoi luach na hoidhreachta atá bunaithe ar fhianaise. Scrúdaíodh luach na hoidhreachta, ar an leibhéal áitiúil, faoi cheannteidil 
éagsúla i gceithre cinn de chontaetha.  Rinne an Chomhairle Oidhreachta comh-mhaoiniú ar an togra faoi Chlár na bPleananna 
Oidhreachta Contae.

Na Fóraim Oidhreachta Contae 

Is grúpaí comhairle na Fóraim Oidhreachta Contae nach luaitear sa reachtaíocht ach a chuirtear ar bun ionas go mbíonn 
comhairle agus treoir ar fáil maidir leis an bPlean Oidhreachta Contae a chur i dtoll a chéile agus a chur i bhfeidhm. Is 
plean comhair atá ann a ndéanann an tÚdarás Áitiúil comhordú air, tríd an Oifigeach Oidhreachta, le cúnamh ón gComhairle 
Oidhreachta.  

Bíonn ionadaithe thar ceann earnálacha leasmhara ar an bhFóram Oidhreachta Contae, mar shampla: 

•  An rialtas áitiúil

•  Bord Forbartha an Chontae

•  Úinéirí talún agus feirmeoirí

•  Gníomhaireachtaí Stáit

•  Gníomhaireachtaí forbartha áitiúla

•  Earnáil an oideachais agus na hoidhreachta 

•  Earnáil an phobail agus an earnáil dheonach

Déanann an Fóram gach bliain na bearta, agus na tionscadail a ghabhann leo, a bhfuil súil lena dtabhairt i gcrích i rith na bliana 
dár gcionn a mheas agus a chur chun cinn.  D'fhéadfadh gur eagraíocht oidhreachta áitiúil, scoil nó grúpa pobail a mholfadh 
beart - ar ghá faoi leith le beart i leith na hoidhreachta a thabhairt chun aire ar an leibhéal áitiúil - nó gur foras léinn, eagraíocht 
rialtais, an t-oifigeach oidhreachta nó duine den fhóram a dhéanfadh sin.
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Thug an Irish Landscape Institute agus an Irish Georgian Society cuireadh don Chomhairle Oidhreachta cur i láthair a dhéanamh 
ag an gcomhdháil a bhí acu i mBaile Átha Cliath i mí Feabhra 2015 faoin teideal – Historic Landscapes: Loved, Lost or in Limbo?  
Léigh an tOifigeach Pleanála páipéar faoin teideal Landscape Management and Planning: Bridging the Gap inar díríodh aird ar 
an ngá mór atá le reachtaíocht, polasaithe agus cláir de chineál nua maidir leis an taobh tíre chomh maith leis an NLS a chur i 
bhfeidhm ar bhealach comhtháite.

Fóram Náisiúnta an Taobh Tíre, 25 Meitheamh 2015 – iarradh ar an gComhairle Oidhreachta cur i láthair a dhéanamh faoin 
gCúrsa LCA CPD (2009-2011) ar bronnadh gradaim ina leith agus ar an bhFoireann Uirlisí VDS faoi Threoir an Phobail maille 
leis an gCeardlann Oiliúna a ghabhann leis (os comhair 100 ceannaire sibhialta).

D'oibrigh an Chomhairle Oidhreachta i gcomhar leis an Irish Landscape Institute agus leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus 
Gaeltachta madiir le Seimineár Oiliúna LCA a chur ar siúl i mBaile Átha Cliath i mí na Samhna 2015. Rinne an Chomhairle cur i 
láthair maidir le Rannpháirtíocht an Phobail agus le Measúnú Tréithe Taobh Tíre (LCA).  Bhí an Chomhairle i measc lucht eagair 
cheardlann tráthnóna chomh maith faoin teideal – The NLS: What Next?

AN OIDHREACHT AGUS AN TAOBH TÍRE 
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An Araíocht Cheilte i mBailte Móra na hÉireann a Thabhairt chun Follais 
Polasaithe agus Bearta Príomhthábhachta san am atá romhainn amach

Ghlac an Chomhairle páirt sa Chomhdháil Athnuachana bliantúil a bhí ar siúl in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath.  Bhí 
cainteoirí i láthair as an Ollainn agus as an Ríocht Aontaithe chomh maith le cainteoirí eile as Éirinn. New Beginnings: The City and 
Economic Resilience an téama a bhí mar theideal ar an gComhdháil.  Thug Oifigeach Pleanála na Comhairle aitheasc faoin bhFoireann 
Uirlisí do Ráiteas Dearadh Sráidbhaile (VDS) faoi Threoir an Phobail a bhfuil gradaim bronnta ina leith.  Bhí tuairisc forléargais ar 
modh ina leagtar amach tograí maithe athnuachana ina chuid den chaint. 

I mbailte atá cónaí ar aon trian de mhuintir na hÉireann ach le himeacht na mblianta tá díth polasaí, drochphleanáil agus brú 
seachtrach ina bhac ar bhailte móra na tíre seo.  D'eagraigh an Chomhairle Oidhreachta comhdháil lae i gCill Chainnigh an 5 Samhain 
2015, an lá céanna ar seoladh cáipéis de chuid na Comhairle faoin teideal ‘Policy Proposals for Ireland’s Towns’. Rinneadh cíoradh le 
linn na comhdhála ar an ábhar seo a leanas: 

•  Meath ó thaobh beochta agus fiúntais maidir le tréithe stairiúla foirgníochta le cuid mhór de phríomhshráideanna na mbailte in 
Éirinn, trí lagúsáid chomh maith le rófhorbairt 

•  An gá atá le tuiscint níos glinne a fháil ar gnéithe sóisialta agus eacnamaíochta is bun le baile mór ionas go ndéantar bainistíocht 
ar phróiseas an athraithe agus go dtugtar an fiúntas is fearr is féidir chun cinn ar an mbaile mór 

Is é a bhaineann le stair an rialachais agus na pleanála go bhfaigheann timthriall na dtoghchán an lámh in uachtar ar pholasaithe 
téamatúa.  I gcomhthéacs a leithéid sin, tá tagtha i gceist de réir a chéile go bhfuil bailte móra ina ‘hidden-Ireland’ ó thaobh cúrsaí 
polasaí.  Ní raibh, mar gheall nach leor an líon daoine iontu, aird chomh mór ar bhaile faoi leith ó thaobh cúrsaí polasaí nó cúrsaí 
polaitíochta agus go gcuirfí clár oibre chun cinn.   

Bhí dream leathan cainteoirí spéisiúla ar an gclár arbh é aidhm a bhí leis aontú ar chlár beartais trína ndéanfaí áiteamh ar son bhonn 
eacnamaíochta bhailte móra na hÉireann san am atá romhainn.  Ar chuid de na cainteoirí, bhí siad seo a leanas: An tOll. Cathal 
O’Donoghue, Ceannasaí Chlár Eacnamaíocht agus Fhorbairt na Tuaithe ag Teagasc; Gráinne Shaffrey, Ailtire agus Dearthóir Uirbeach; 
Kevin Leyden, Ollamh le hEolaíocht na Polaitíochta agus an Beartas Poiblí, OÉG; Orla Murphy, Ailtire agus údara an leabhar ‘Town’

Chomh maith le lucht pleanála agus ailtireachta, bhí tábhacht faoi leith le hábhar na comhdhála ag lucht ceaptha beartais maidir le 
forbairt pobail, forbairt réigiúnach agus forbairt tuaithe.

Cé mar atá ag Éirí leis na Bailte Móra?

Ar an 4 Samhain 2015, an lá roimh an gcomhdháil thuasluaite, eagraíodh ceardlanna agus turais siúlóide ag gabháil leis an 
gcomhdháil.  Rinneadh Cill Chainnigh a iniúchadh lena linn sin féachaint arbh ionann na deacrachtaí agus na deiseanna ansin agus i 
mbailte móra eile de chuid na hÉireann.  Ar na ceisteanna a cíoradh, bhí an ceangal idir bailte móra agus turasóireacht oidhreachta, 
an ról atá le siopadóireacht sna bailte móra, agus Tionscnamh na Cathrach Beo. Spreag na ceardlanna daoine le comórtas 
a dhéanamh idir Cill Chainnigh agus a mbaile mór féin sula mbeadh an chomhdháil ar bun an lá dár gcionn.  Bhí an t-ábhar 
codarsnachta agus an t-ábhar comparáide ina lón eolais don phlé a rinneadh.

Up The Town: An Introduction to Some of Our Cultural Jewels

Tá gnéithe faoi leith ag baint le cuid mhór de bhailte móra na hÉireann – séadchomharthaí stairiúla den scoth, bealaí breátha siúlóide 
le habhainn agus oidhreacht mhín ailtireachta.  Déantar ceiliúradh san fhoilseachán seo de chuid na Comhairle Oidhreachta ar na 
tréithe sainiúla sin a chuireann go mór leis na bailte móra agus an taitneamh atá astu ag an áitritheoir agus ag an gcuairteoir.

Tráchtar ar na bailte seo a leanas: 
Fiodh Ard, Co. Thiobraid Árann  
Cill Mocheallóg, Co. Luimnigh  
Ceapach Choinn, Co. Phort Láirge  
Gráig na Manach, Co. Chill Chainnigh 
Biorra, Co. Uíbh Fháilí

AN OIDHREACHT AGUS ATHNUACHAN 
BHAILTE MÓRA
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Pleananna Bainistíochta

Plean Bainistíochta maidir le Láithreán Oidhreachta Domhanda Bhrú na Bóinne

I mí Márta 2015, chuir an Chomhairle Oidhreachta ábhar faoi bhráid i ndáil le dréacht den Phlean Bainistíochta do Láithreán 
Oidhreachta Domhanda Bhrú na Bóinne. Tá dúthracht agus díograis léirithe ag an gComhairle Oidhreachta maidir leis an 
Láithreán Oidhreachta Domhanda seo le tamall de bhlianta anuas: 

•  Ó thaobh ciste taighde a chur ar fáil do Chreatchóras Taighde Bhrú na Bóinne, mar pháirtí agus mar chomhchisteoir maidir 
le Plean Oidhreachta Contae na Mí 

•  Ó thaobh comhchistíocht a dhéanamh ar ghnéithe den anailís ar thoradh tochala i gCnóbha

Tá an Plean Bainistíochta do Láithreán Oidhreachta Domhanda Bhrú na Bóinne le foilsiú i rith na bliana 2016. 

Plean Athnuachana agus Oidhreachta Lios Tuathail 

Mar bheart leantach tar éis thionscnamh píolótach na mBailte Stairiúla a reachtáladh idir 2013 – 14, rinne an Chomhairle 
Oidhreachta comhchistíocht ar phlean maidir le hathbheochan oidhreachta i Lios Tuathail, Co. Chiarraí.  Faoin bplean sin, a 
bhfuil tnúth lena thabhairt chun críche sa bhiain 2016, tá gníomhartha éagsúla á mbeartú a chuideodh le muintir Lios Tuathail 
bainistíocht a dhéanamh i ngeall ar oidhreacht an bhaile agus áit a chruthú atá tarraingteach ag an guairteoir agus ag an 
áitritheoir.  Eagraíodh réimse ceardlann comhairle i rith na bliana 2015.

Mapáil agus Pleananna Bainistíochta maidir le Gnáthóga i Maigh Eo 

Leanadh ar aghaidh ón mbliain 2014 leis an tionscadal maidir le mapáil ghnáthóg. D'oibrigh Oifigeach Oidhreachta Mhaigh 
Eo i gcomhar leis an gComhairle Oidhreachta agus le pobal na háite sna bailte agus sna sráidbhailte go léir.  Tugadh faoi 
shuirbhéireacht agus faoi mhapáil gnáthóg i gcúig áit i gContae Mhaigh Eo:  Béal an Átha, Béal Easa, Crois Mhaoilíona, Balla 
agus an Mhala Raithní.  Is é aidhm atá leis an togra seo go ndéanfaí oidhreacht nádúrtha gach ceann de na bailte agus de na 
sráidbhailte a mheas.  Cuireadh moltaí mionsonraithe maidir le bainistíocht gnáthóg agus bainistíocht bithéagsúlachta i dtoll a 
chéile d'fhonn cuidiú leis an bpobal áitiúil, coiste chomórtas na mBailte Slachtmhara san áireamh, an leas is fearr a thabhairt i 
gcrích don cheantar áitiúil.

Na pleananna:

1.  Deiseanna maidir le forfheabhsú bithéagsúlachta agus bearta cuí caomhnúcháin a thabhairt chun suntais 

2.  Bearta praiticiúla a mholadh atá dírithe ar oidhreacht nádúrtha an bhaile nó an tsráidbhaile a chaomhnú agus a 
fhorfheabhsú 

3.  Deiseanna maidir le háiseanna oideachais agus léirmhíniúcháin a fhorbairt ar an mbaile nó ar an sráidbhaile a scrúdú 

4.  Tá leas as na pleananna ag lucht pleanála, ag innealtóirí agus ag baill foirne eile san údarás áitiúil maidir le tograí sna 
ceantair seo a mheas agus a fhorbairt 

AN DEA-CHLEACHTAS Á FHORBAIRT
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Seo a leanas roinnt de na tograí ar ceadaíodh deontas de chuid na Comhairle Oidhreachta ina leith.  Tugtar cúnamh i ndáil leis na 
tograí seo maidir le gnéithe shuntasacha den oidhreacht a bheadh i mbaol agus faoi bhagairt murach iad.  Tá a scéal féin i gceist 
le gach ceann.  Cuirtear le heacnamaíocht na háite, feabhsaítear an táirge turasóireachta agus ligtear do dhaoine a bheith páirteach 
san obair agus a gcion a dhéanamh ar son a n-áit cónaithe féin.  

Turas Taiscéalaíochta Deiridh Shackleton: Cábán an Quest - Cóiriú & Léirmhíniú

Cheannaigh Ionad Oidhreachta agus Músaem Bhaile Átha Í i gCo. Chill Dara an t-aon chuid amháin atá ar fáil go fóill den 
long taiscéalaíochta a bhí faoi cheannas Ernest Shackleton i mbun a chuid taiscéalaíochta go dtí an Mol Theas. Cheadaigh an 
Chomhairle Oidhreachta deontas €5,000 faoi Scéim na nDeontas Oidhreachta Bunaithe ar an bPobal i ndáil le caomhnú an chábáin 
a bhíodh ar an RYS Quest, a bhfuair Shackleton bás uirthi sa bhliain 1922, agus obair léirmhíniúcháin a dhéanamh ina áit dúchais 
sa chaoi go gcuirtear taispeántas bun ar fáil a bhfuil suntas náisiúnta agus idirnáisiúnta leis. 

Beidh ábhar an togra seo ina lárphointe i ngeall leis an taispeántas buan faoi Ernest Shackleton agus an ceangal atá ag a mhuintir 
le Cill Dara ón seachtú céad déag anall.  Tá an-iomrá ar Shackleton go hidirnáisiúnta mar gheall ar a chuid ceannaireachta agus 
gníomhartha gaisce; is deis mhór í seo talamh slán a dhéanamh den cheangal le hÉirinn.

An Togra maidir le Caomhnú an Ghabhláin

Cheadaigh an Chomhairle Oidhreachta deontas faoi Scéim na nDeontas Oidhreachta Bunaithe ar an bPobal i ndáil leis an togra 
náisiúnta seo a leanann ón suirbhé náisiúnta rífhiúntach a rinne oibrithe deonacha ar Ghabhláin goir d'fhonn na hárais agus na 
foirgnimh ina bhfuil coilíneachtaí Gabhláin i sráidbhailte, i mbailte móra agus i gcathracha na hÉireann a thabhairt faoi deara agus 
chun suntais.  Cuireadh treoirlínte sárchleachtais i dtoll a chéile d'úinéirí tí, d'úinéirí gnó agus do ghrúpaí éagsúla, mar shampla 
grúpa chomórtas na mBailte Slachtmhara, maidir le coilíneachtaí a chaomhnú agus cinn nua a spreagadh i gceantair foirgníochta.

Cuireann an togra seo leis an tuiscint ar mheath an Ghabhláin in Éirinn agus ar an tábhacht atá le limistéir foirgníochta maidir leis 
an éanlaith agus leis an mbithéagsúlacht.  

Is léir ón Bird Atlas 2007-11 gur tháinig cúngú 26% ar réimse an Ghabhláin in Éirinn ón mbliain 1970 anall.  Ní mór obair 
thaighde agus shuirbhéireachta arna déanamh ag oibrithe deonacha ar fud na tíre ionas gur féidir mapáil chruinn a dhéanamh 
ar choilíneachtaí an Ghabhláin ar leibhéal an bhaile agus ar leibhéal na sráide agus cosaint níos fearr a chur ar fáil maidir leis na 
láithreacha tábhachtacha neadaireachta sin.  Cuirfidh na sonraí a thiomsaítear leis na húdaráis ábhartha agus lucht cinntí cinneadh 
lán eolais a dhéanamh maidir le cúrsaí pleanála agus tógála agus spreagfar iad chun bearta bainistíochta den sárchleachtas a chur i 
bhfeidhm maidir le caomhnú an Ghabhláin.

Oidhreacht Mianraí na hÉireann: Ábhar as bailiúchán mianraí UCD 

Cheadaigh an Chomhairle Oidhreachta deontas €4,000 faoi Scéim na nDeontas  Oidhreachta Bunaithe ar an bPobal i ndáil le hobair 
taighde agus caomhnúcháin ar thuairim is 400 mianra stairiúil de chuid na hÉireann as bailiúchán mianraí UCD arna chur ar láimh 
shábhála.

Rinne fiche oibrí deonach catalógú ríomhaireachta ar gach cineál lipéid i mbailiúchán mianraí UCD, taighde ar shamplaí faoi leith, 
sonraí a chur le bunachar sonraí Ard-Mhúsaem na hÉireann (NMI), grianghrafadóireacht ar mhianraí, samplaí a ghlanadh agus 
cúram a dhéanamh díobh, láithreáin Flickr agus Pinterest a chur ar bun (faoin teideal ‘Ireland’s Mineral Heritage’ sa dá chás), agus 
tabhairt faoi bhileoga eolais a scríobh, de réir an chontae, faoi mhianraí de chuid na hÉireann i mbailiúchán mianraí UCD.

Rinneadh an dara sciar de thuairim is 3,000 mianra de chuid Scoil Geo-eolaíochtaí UCD a chur ar láimh shábhála, ábhar de chuid 
na hÉireann san áireamh.  Rinneadh mianraí a chur faoi anailís leis an micreascóp leictreonach scanála ar bharr boird i UCD.  
Rinneadh ailt éagsúla a scríobh, roinnt acu faoi athbhreithniú lucht comhchéime, d'fhonn an togra agus torthaí na hoibre, de 
réir mar a thagann chun cinn, a chur faoi bhráid an phobail:  foilsíodh na hailt in irisí agus i nuachtlitreacha go náisiúnta agus go 
hidirnáisiúnta; agus bhí gnéithe d'oidhreacht mianraí na hÉireann go mór i gceist i leabhar le Patrick Roycroft (648 Billion Sunrises: 
A Geological Miscellany of Ireland, 2015; Orpen Press). Ar na himeachtaí a eagraíodh i rith Sheachtain na hOidhreachta, bhí caint 
phoiblí agus ceardlann faoi oidhreacht mianraí na hÉireann, siúlóid geolaíochta d'fhonn bunús an airgid i nGleann Dá Loch a 
fhiosrú agus turas treoraithe maidir le clocha tógála i mBaile Átha Cliath. 

TOGRAÍ AR CEADAÍODH 
DEONTAIS INA LEITH
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Tríd is tríd, tá obair thiomsúcháin, measúnachta agus poiblíochta á déanamh maidir le hoidhreacht mianraí na hÉireann agus 
tá dlús maith leis an obair anois chun cur leis an tuiscint ar ghnéithe de stair an dúlra in Éirinn ar beag eolais a bhí go dtí seo 
orthu i measc an phobail ná lucht na geolaíochta féin.  

Caomhnú agus Athchóiriú ar an aon Bhád Gainimh amháin is eol a bheith in Éirinn

Cheadaigh an Chomhairle Oidhreachta deontas €3,500 faoi Scéim na nDeontas  Oidhreachta Bunaithe ar an bPobal don 
West Cork Maritime Heritage Company i ndáil le hobair chaomhnúcháin agus athchóiriúcháin ar an aon bhád gainimh amháin 
is eol a bheith in Éirinn.  Cuireadh WCMHC ar bun i nDún na Séad chun oidhreacht an bhaile a chur chun cinn, gnéithe go 
háirithe d'oidhreacht na mara.

Bhíodh dreidireacht ghainimh le báid bheaga ina ghnáthchuid den saol amuigh faoin tír in Éirinn.  Is é a leagadh amach a 
dhéanamh faoin togra seo an t-aon bhád gainimh is eol a bheith ar fáil i gcónaí in Éirinn, ‘The Saint Mary’ a chaomhnú agus a 
athchóiriú.  Tá an bád, atá tarraingthe i gclós na mbád sa tSeanchúirt, Dún na Séad, i ndroch-chaoi.  Ullmhaíodh tuairisc agus 
taifead grianghrafadóireachta trínar sonraí na páirteanna den bhád is féidir a chaomhnú agus na páirteanna ar gá athchóiriú 
a dhéanamh orthu.  Bhíothas ag díriú leis an gcéim seo den togra ar chliabhán cruach a chur le chéile a dhaingneodh an Bád 
Gainimh ionas go bhféadfaí é a bhogadh gan breis damáiste a dhéanamh dó.  Rinneadh cliabhán ar an láthair d'aonghnó don 
bhád seo agus cuireadh ina thimpeall é.  An tráth céanna a raibh an bád á dhaingniú, thug oibrithe deonacha faoi fheachtas 
poiblíochta go forleathan.

Baineann an obair sin leis an gcéim tosaigh de thogra d'fhonn gné den oidhreacht agus den chultúr áitiúil a thabhairt slán agus 
tá béim ar shaineolas mhuintir na háite agus ar thuiscint an phobail a chaomhnú agus a chothú.

Fara na nIaltóg i Stáblaí an Droma Mhóir 

Tá láthair pórúcháin a bhfuil tábhacht go hidirnáisiúnta léi maidir leis an gcrú-ialtóg bheag (rhinolophus hipposideros) 
i Stáblaí an Droma Mhóir i gContae an Chláir.  Tá eolas ar an gcoilíneacht sna Stáblaí ó lár na 1970idí.  Cheannaigh an 
Chomhairle Oidhreachta an t-áitreabh sa bhliain 1998 agus tá bearta á ndéanamh ó shin chun an fara féin agus an ghnáthóg 
máguaird a chaomhnú agus a fhorfheabhsú.  

Is í an chrú-ialtóg bheag an cineál is lú san Eoraip de na crú-ialtóga agus is í is faide atá le fáil ó thuaidh. Níl aon chineál eile 
ialtóige de chuid na hÉireann luaite in Iarscríbhinn II le Treoir an AE maidir le Gnáthóga agus níl aon chineál eile crú-ialtóige 
ar fáil sa tír seo. 

Ó mhí Eanáir 2010 i leith, tá Iontaobhas Fiadhúlra Vincent ag obair i gcomhar leis an gComhairle Oidhreachta chun tabhairt 
faoi bhearta éagsúla bainistíochta agus monatóireachta ó thráth go chéile sna Stáblaí. 

Ón mbliain 2017 i leith, de réir chomhairle ón tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, tá comhaireamh á dhéanamh 
ar líon na n-ialtóg a éiríonn amach; déantar an comhaireamh gach samhradh agus na hialtóga ag teacht amach le titim na 
hoíche, dhá oíche as a chéile gach coicís ón tseachtain deiridh i mí Bealtaine go dtí an tseachtain tosaigh i mí Iúil. 
Tugtar léiriú le háireamh den chineál sin ar líon na n-ialtóg lánfhásta agus ar líon na gcinn óga a bhfuil an chéad gheimhreadh 
curtha díobh acu, agus is comhartha sin ar a fheabhas atá ag éirí leis an gcoilíneacht ó bhliain go bliain. 

Rinneadh ceithre chomhaireamh i rith na bliana le cúnamh ón Oifigeach Oidhreachta i gComhairle Chontae an Chláir 
agus ó oibrithe deonacha.  Tá líon na n-ialtóg sa choilíneacht ag dul i líonmhaire i gcónaí; tá an líon 305 ialtóg lánfhásta 
i mí Meitheamh 2015 ar an líon is airde ón mbliain 2002 anall.  Tugadh tuairisc ar thorthaí an chomhairimh don tSeirbhís 
Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra agus do Chaomhnú Ialtóg Éireann.

Tá an obair seo ag brath ar chomhoibriú idir an Chomhairle Oidhreachta, gníomhaireachtaí stáit, eagraíochtaí deonacha 
agus oibrithe aonair deonacha. 
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In uachtar ar chlé: Claí na Muice Duibhe in Achadh Riabhach Thiar, Co. Mhuineacháin 
In uachtar ar dheis: Ernest Shackleton
I lár báire: Sand Boat, Dún na Séad, Co. Chorcaí 
In íochtar: Uisneach, Co. na hIarmhí
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Séipéal Gallon 

Cheadaigh an Chomhairle Oidhreachta deontas €4,000 faoi Scéim na nDeontas Oidhreachta Bunaithe ar an bPobal do 
Ghrúpa Oidhreachta Chillín Chéir mar gheall ar obair deisiúcháin ar an séipéal seo ó ré na meánaoise i gContae an Chábháin.  
Chonacthas do phobal na háite go raibh buntábhacht agus deifir lena dheisiú agus rinne siad an togra a stiúradh trí phróiseas 
sonraíochta agus ceadúcháin faoi Acht na Séadchomharthaí Náisiúnta chomh maith leis an obair chaomhnúcháin ar an láthair.  

Inmharthanacht agus an Lárcheantar Stairiúil Foirgníochta

Ceadaíodh ciste do thogra amháin de chuid na hÉireann faoi Chomhghairm Coitianta do thograí taighde sa bhliain 2013 faoin 
gComhchlár Tionscnaimh maidir le Oidhreacht Chultúir (JPICH). Tugadh an obair air sin chun críche i rith na bliana 2015.   
Is togra i gcomhar an togra dar teideal Sustainable Future for the Historic Urban Core (SHUC) idir Ollscoil Teicneolaíochta 
Deft san Ísiltír, Ollscoil Newcastle i Sasana agus an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD).  Bhí an obair bunaithe ar an 
áiteamh go bhfuil réimse deacrachtaí le sárú maidir leis an mbainistíocht ar lárcheantair stairiúla foirgníochta san Eoraip, 
ar sócmhainní tábhachtacha cultúir iad.  Chuir lucht an togra rompu scrúdú a dhéanamh ar an tionchar a bhí ag modhanna 
éagsúla bainistíochta ar fheidhmeanna agus ar rólanna eacnamaíochta sa lárcheantar stairiúil foirgníochta, ar an dóigh inar 
féidir ceangal de chineálacha éagsúla a thabhairt faoi chóras coincheaptha amháin agus ar an dóigh a ndéantar caomhleasú i 
ngach tír ar mhodhanna éagsúla ina gcuirtear chuig an gcúram.

Claí na Muice Duibhe

Leanadh i rith na bliana 2015 leis an tionscadal seo a ndéantar a mhaoiniú faoi chlár na bPleananna Oidhreachta Contae.  Tá 
sraith de chréfoirt líneacha (bruacha agus díoga) ó dheireadh ré na réamhstaire i gceist le Claí na Muice Duibhe a shíneann 
trasna thuaisceart cheantar lár tíre agus dheisceart Uladh.  Beart i gcomhar atá anseo idir na hOifigigh Oidhreachta i 
gComhairlí Contae Mhuineacháin, an Chábháin, an Longfoirt, Ros Comáin agus Liatroma trína ndearnadh obair láithreach agus 
suirbhéireacht, anailís ar iarsmaí timpeallachta a d'eascair ón obair thochala sa bhliain 1982 ar chréfort Chlaí na Muice Duibhe 
in Achadh Riabhach Thiar, Co. Mhuineacháin agus obair anailíse ar shamplaí breise.  Beidh an bhéim i rith na bliana 2016 ar 
bhreis anailíse agus ar thorthaí an iniúchta a chur in iúl. 
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Uisneach

Cheadaigh an Chomhairle Oidhreachta deontas €5,000 faoi Scéim na nDeontas Oidhreachta Bunaithe ar an bPobal i leith 
Phlean Caomhnúcháin maidir le hUisneach i gContae na hIarmhí, réimse tíre a bhfuil sárghnéithe cultúir ag baint leis agus 
'ionad ríoga' a cheaptaí le fada le ceartlár na hÉireann.  Déantar rangú agus measúnacht ar thréithe suntasacha oidhreachta 
Uisnigh sa saothar sin d'fhonn an bealach a réiteach do bhainistíocht éifeachtach agus do chaomhnú na láithreach.  Tá súil an 
plean a thabhairt chun críche i rith na bliana 2016.  

Obair Dheisiúcháin d'fhonn Teach an tSalainn le Céibh an tSlaoid a chaomhnú 

Lean Cumann Áitritheoirí Rinn Duáin den dúthracht agus den díograis maidir le tograí oidhreachta i rith na bliana 2015 nuair a 
cuireadh tús le hobair chaomhnúcháin ar Theach an tSalainn ag caladh an tSlaoid i Rinn Duáin, Co. Loch Garman.  Tagann sin 
tar eis Tuarascáil Caomhnucháin a thabhairt chun críche (le páirtmhaoiniú lena aghaidh ón gComhairle Oidhreachta sa bhliain 
2014) maidir le láthair thionscal an tsalainn sa seachtú aois déag.  Cheadaigh an Chomhairle Oidhreachta deontas €3,500 ina 
leith faoi Scéim na nDeontas Oidhreachta Bunaithe ar an bPobal. Áirítear ar an obair a rinneadh i rith na bliana 2015 sonraíocht 
a chur i dtoll a chéile, maoirseacht maidir leis an obair agus obair dheisiúcháin ar an bhfoirgneach cloiche.

Teach Salainn an tSlaoide, Co. Loch Garman
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Go dtí seo tá ceannródaíocht déanta ag an gComhairle Oidhreachta maidir le hinfreastruchtúr oidhreachta atá bunaithe ar an 
bpobal a chruthú in Éirinn agus cúnamh taca a thabhairt ina leith.  Tá tairbhe is mó go mór ná infheistíocht an Stáit tugtha i 
gcrích dá bharr.  As Ceann Léime go hOileán Mór Bhéarra, ó Thailte Sléibhe Chill Mhantáin go dtí an Bhoirinn agus níos faide 
ó bhaile, tá eagraíochtaí beaga pobail, le cúnamh beag ón gComhairle, ag tabhairt faoi thionscnaimh atá inbhuanaithe ó thaobh 
cúrsaí eacnamaíochta trína gcruthaítear fostaíocht, trína gcuidítear leis an gcaomhnúchán agus trína bhfeabhsaítear caighdeán 
an tsaoil ag daoine.

Tá cuid mhór de na daoine agus de na tionscadail sin ar bronnadh gradaim idirnáisiúnta orthu agus atá i gcall breis 
infheistíochta faoin tráth seo ionas gur féidir forás agus forbairt a dhéanamh.  Tá léirithe ag an gComhairle trí oibriú leo gur 
féidir dea-thoradh a thabhairt i gcrích agus ba cheart buntáiste mar a chéile a bheith ar fáil i ngach cuid den tír.

Is féidir, tríd an bPlean Sé Phointe, a chinntiú go dtugann pobal chomharsanachtaí áitiúla buntáiste 
na hoidhreachta náisiúnta i gcrích.

Plean Sé Phointe na Comhairle Oidhreachta

1. Gréasán de Bhailte agus de Shráidbhailte faoin Tuath a Fhorbairt 

I mbailte atá cónaí ar aon trian de mhuintir na hÉireann ach le himeacht na mblianta tá díth polasaí, drochphleanáil agus 
brú seachtrach ina bhac ar bhailte móra na tíre seo.  Is léir ón iliomad saothar taighde go n-eascraíonn buntáistí airgid agus 
fostaíochta ón gcaomhnú agus ón athchóiriú ar fhoirgnimh stairiúla agus ar réimsí sráide a chuidíonn le saintréithe na mbailte 
a chur in iúl.  Chuideodh gréasán a fhorbairt le cúnamh taca a chur ar fáil ar bhealach saindírithe mar atá de dhíth go géar ar 
an iliomad baile in Éirinn.  Molann an Chomhairle Oidhreachta gréasán den sórt sin a bhunú ar Ghréasán Bhailte Múrtha na 
hÉireann. Tá Pleananna Caomhnúcháin tugtha chun cinn agus curtha i bhfeidhm ag an nGréasán sin maidir le cuid mhór de 
na bailte móra atá ceangailte leis chomh maith le heolas faoi na bailte múrtha a chur in iúl don phobal i gcoitinne trí imeachtaí 
agus féilte éagsúla.  Fágann sin feabhas ar na bailte ó thaobh cúrsaí aesteitice, eacnamaíochta agus sóisialta.  Cruthúnas 
ar acmhainn an Ghréasáin gur bronnadh Gradam Europa Nostra ina leith sa bhliain 2013 mar gheall ar an struchtúr nua a 
bheith curtha in úsáid ag an nGréasán agus cur chuige an chomhair.  Tá fiúntas leis an dreasacht ó thaobh cúrsaí cánachais 
a ghabhann le scéim na gCathracha Beo ach ní mór athleagan amach air sin má tá éifeachtúlacht le bheith leis.  Moltar gur 
cheart Tionscnamh Cathracha Beo a cheapadh amach agus a chur i bhfeidhm trína ndéanfaí soláthar do liúntais ag úinéirí-
áitritheoirí agus ag infheisteoirí le cur in aghaidh an cháin ioncaim.  Ba cheart réimse foirgneamh i bhfad níos fairsinge a 
thabhairt faoina scáth chomh maith. 

2. Deich gcinn de Chomhair Thailte Sléibhe a Fhorbairt in Éirinn

Bhunófaí comhar den chineál a n-éiríonn chomh maith sin leis atá ar bun ag Comhairle Thailte Sléibhe Chill Mhantáin d'fhonn 
dul i ngleic leis an ngéarchéim leanúnach maidir le bainistíocht ar cheantair tuaithe agus ar réimsí sléibhe in Éirinn.  De réir 
thorthaí na taighde a rinne Fóram Thailte Sléibhe na hÉireann le gairid, tá gá le comharpháirtíocht den chineál sin i gceantair 
éagsúla, mar shampla Sléibhte na Staighrí Dubha, Sléibhte an Chomaraigh, Na Cruacha Gorma agus cuid mhór eile.  Mar 
gheall ar éagsúlacht chasta na ndaoine a úsáideann agus a bhaineann tairbhe as na réimsí sléibhe, feirmeoirí, lucht caitheamh 
aimsire agus lucht caomhnú fiadhúlra ina measc, chomh maith leis na háitritheoirí, tá méadú ag teacht ar líon na gceisteanna 
ar gá córas bainistíochta faoi leith atá bunaithe ar an bpobal chun dul i ngleic leo.  Fágann teorainneacha riaracháin nach 
dtagann le chéile nach gcuirtear chuig an bhfreasúrthacht idir leasa gheallsealbhóirí éagsúla a réiteach ar bhealach comhtháite.  
Bheadh córas ar fáil leis an gcomhar réimsí sléibhe atá beartaithe, trína bhféadfaí deacrachtaí den chineál sin a shárú. 

Bearta Príomhthábhachta na Comhairle 
Oidhreachta don bhliain 2016
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3. Clár Forfheabhsaithe maidir le Deontais Pobail 

Thug an Chomhairle Oidhreachta cúnamh airgid ar scála íseal maidir le líon is mó ná 6,000 de thograí oidhreachta ar fud na 
hÉireann ón mbliain 1995 i leith.  Tá cuid mhaith de na tograí sin a bhfuil aitheantas bainte amach acu go náisiúnta agus go 
hidirnáisiúnta mar eiseamláirí den fhorbairt inmharthana. 

Chuidigh an cúnamh cistíochta seo le hathrú a chur ar an tuiscint a bhíonn ag pobal ar an oidhreacht agus ar an bhfiúntas atá 
léi.  Bhí sí ina bonn treise faoi dhíograis agus faoi dhúthracht eagraíochtaí pobail a d'oibrigh le daoine gairmiúla ar chinntigh 
a gcuid scileanna agus saineolais go dtarlódh dea-bhainistíocht agus cúram do ghnéithe den oidhreacht go fadtéarmach ar an 
leibhéal áitiúil.  Tá bunriachtanas le cúnamh leanúnach do thograí oidhreachta bunaithe ar an bpobal.  Mar gheall ar an gciorrú 
géar ar bhuiséid i rith an chúlú eacnamaíochta, ní raibh an Chomhairle Oidhreachta in acmhainn cúnamh ar bith a thabhairt 
faoi scéim na ndeontas pobail sa bhliain 2013.  Cuidíodh le 190 tionscadal ar fud na hÉireann sa bhliain 2015 leis an mbuiséad 
€547,042. Is den bhunriachtanas go gcuirtear scéim seo na ndeontas pobail ar bun ar leibhéal níos dáiríre i rith na mblianta 
seo romhainn. 

4. Leathnú ar Chomharpháirtíocht agus ar Chraobhchórais

Téann obair na Comhairle Oidhreachta go croílár an phobail i gcomharsanachtaí ar fud na hÉireann mar gheall ar 
chraobhchóras na 28 Oifigeach Oidhreachta Contae atá á bhfostú ag Údaráis Áitiúla.  Trí na hOifigigh Oidhreachta Contae, 
cuirtear chuig an mbainistíocht ar ghnéithe d'oidhreacht an cheantair agus ar an oidhreacht a chur chun cinn ar bhealach 
córasach comhordaithe.  Tá ról tábhachtach leis na hoifigigh seo sna hÚdaráis Áitiúla ón mbliain 1999 i leith.  Ba mhaith leis 
an gComhairle Oidhreachta go gcuirfí na hacmhainní is gá ar fáil don chraobhchóras áitiúil seo ionas go bhféadfaí freastal ar 
an éileamh ar an leibhéal áitiúil.

5. Leathnú ar Chlár na Scoileanna

Cuirtear painéal 175 saineolaí oidhreachta ar fáil faoi Scéim Oidhreacht sna Scoileanna na Comhairle.  Tugann na saineolaithe 
cuairt ar bhunscoileanna ar fud na tíre.  Tá éagsúlacht mhór le réimsí saineolais na ndaoine seo, idir an ialtóg agus an míol 
mór, na Lochlannaigh agus stair an aráin, scéalaíocht agus damhsa traidisiúnta, déanamh gualaigh agus an oidhreacht 
mhíleata.  Amuigh faoin spéir a tharlaíonn níos mó ná 80% de na cuairteanna.

Tagann an scéim go dlúth le curaclam na scoile agus bíonn deiseanna agus acmhainní breise oideachais ag múinteoirí dá 
bharr.  Déanann an scoil agus an Chomhairle Oidhreachta páirtmhaoiniú ar an gcuairt.  Bhí leas ag 97,000 leanbh as an sceim 
sa bhliain 2015 nuair a ghlac 864 scoil páirt ann. Tá easpa acmhainní agus easpa foirne ina bhac ar an scéim Oidhreacht sna 
Scoileanna.

6. Clár Forfheabhsúcháin maidir le hIarsmalanna Áitiúla agus Réigiúnacha 

Níl aon bhonn polasaí ná reachtaíochta faoi iarsmalanna faoi láthair taobh amuigh de na forais náisiúnta.  Bheadh buntáistí 
iomadúla le bonn a chur faoi theacht a bheith ar bhailiúcháin stairiúla trí leathnú ar an gClár maidir le Caighdeáin Iarsmalainne, 
digitiúchán ar bhailiúcháin san áireamh.  Fágann teacht a bheith tríd an idirlíon ar láimhscribhinní, cáipéisí leabharlainne agus 
ábhar cartlainne gur mó na daoine a mbíonn deis acu dul i ngleic leis na bailiúcháin, cibé an ar mhaithe le foghlaim, gnó 
nua a fhorbairt nó taitneamh pearsanta a dhéantar sin.  Bheadh i ndán go bhféadfadh bailiúcháin agus ionaid a bhaineann le 
hoidhreacht cultúir na tíre a bheith ina bhfoinsí nua cistíochta maidir le tograí taighde, rud a chuirfeadh ar chumas na hÉireann 
páirt a ghlacadh i gclár cistíochta na hEorpa maidir le cúrsaí taighde, Horizon 2020.
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Comhaltaí Bhord na Comhairle

1. Conor Newman (Cathaoirleach) 
2. An Dr Ciara Breathnach 
3. An tOll. Gabriel Cooney (a.l.) 
4. Ted Creedon 
5. An Dr Brendan Dunford (a.l.) 
6. An Dr Caro-Lynne Ferris (a.l.) 
7. Catherine Heaney 
8. Mary Keenan 
9. An Dr Fidelma Mullane 
10. An Dr Kieran O’Conor 
11. Michael Parsons

An Lucht Foirne

1. Michael Starrett (Príomhfheidhmeannach) 
2. Anne Barcoe 
3. Gerard Croke 
4. Ian Doyle 
5. Paula Drohan 
6. Alison Harvey 
7. Beatrice Kelly 
8. Martina Malone 
9. Anna Meenan 
10. Colm Murray 
11. Amanda Ryan (a.l.) 
12. Christena Ryan (a.l.) 
13. Isabell Smyth 
14. Liam Scott (a.l.)

Comhairleoirí Tionscadail

1. Lesley-Ann Hayden
2. Liam Mannix
3. Eimear O’Connell
4. Niamh Donnellan (a.l.)

(a.l.) - as láthair tráth an ghrianghraif

COMHALTAÍ AN BHOIRD AGUS BAILL 
NA FOIRNE 2015

Tá ceathrar comhaltaí dílse ar tháinig 
deireadh leis an dara téarma fónaimh acu 
ar an gComhairle Oidhreachta i mí Deireadh 
Fómhair 2015: An tOll. Gabriel Cooney, 
an Dr Brendan Dunford, an Dr Caro-Lynne 
Ferris agus Mary Keenan.
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ACMHAINNÍ AGUS CÚRSAÍ 
INMHARTHANACHTA
Bord na Comhairle Oidhreachta – Príomhbhearta na bliana 2015 

Tháinig Bord na Comhairle Oidhreachta le chéile ag cruinnithe foirmeálta sé huaire i rith na bliana 2015, mar seo a leanas:

1. Déardaoin, an 12 Feabhra  
2. Déardaoin, an 23 Aibreán 
3. Déardaoin, an 18 Meitheamh 
4. Déardaoin, an 30 Iúil 
5. Déardaoin, an 1 Deireadh Fómhair 
6. Dé hAoine, an 4 Nollaig

An Chomhairle Oidhreachta – An Lucht Foirne 2015

Ag teacht leis na forálacha reatha agus forálacha atá beartaithe faoi reachtaíocht náisiúnta na hoidhreachta, bhí foireann 
an-bheag de 14 fostaí lánaimseartha ag an gComhairle ag tús na bliana 2015.  Áirítear leis sin lucht riaracháin, lucht 
teicneolaíochta, oifigeach airgeadais agus an Príomhfheidhmeannach.  Tá post Oifigeach Fiadhúlra na Comhairle Oidhreachta 
fágtha gan líonadh mar gheall ar an gcosc ar earcaíocht atá i bhfeidhm san earnáil phoiblí ón  mbliain 2008 i leith. Ba chóir 
aird a dhíriú freisin ar phost Oifigeach Iarsmalanna na Comhairle Oidhreachta a bheith fágtha gan líonadh ón mbliain 2009 - 
arís mar gheall ar an gcosc ar earcaíocht.  Is mór an tionchar atá tagtha de bharr laghdú mar seo ar phostanna lárnacha, agus 
an laghdú suntasach ar an mbuiséad bliantúil bliain i ndiaidh bliana ón mbliain 2008 anuas, i ndáil le ceapadh polasaithe, le 
cláir agus le tionscnaimh atá dírithe ar oidhreacht fhoirgníochta, chultúir agus dúlra na hÉireann, a bhfuil iomrá uirthi ar fud an 
domhain, a chur chun cinn, a chaomhnú agus a chosaint.

Mar gheall ar ísliú an bhuiséid agus líon na foirne, tá ceathrar comhairleoirí ag an gComhairle Oidhreachta don bhainistíocht 
tionscadail i ndáil leis na cláir agus na tionscnaimh oidhreachta seo a leanas:

1. Gréasán uile-oileáin Bhailte Múrtha na hÉireann (IWTN)

2. Clár Chaighdeáin Mhúsaeim na hÉireann (MSPI)

3. Tionscnamh Cláir Nasctha an AE maidir le Oidhreacht Chultúir (JPI CH)

4. Comhordaitheoir maidir le Seachtain na hOidhreachta.

Oiliúint Foirne 2015 – Infheistíocht sa Duine

Tá an Chomhairle Oidhreachta dúthrachtach maidir le forbairt ghairmiúil leanúnach (CPD) don lucht foirne ar fad agus do 
chosaint agus d'fheabhsú leas na foirne ó lá go lá.  Bhí an oiliúint don fhoireann, go hinmheánach agus go seachtrach, i rith na 
bliana 2015 dírithe ar réimse leathan ábhair, mar seo a leanas:

• Bainistíocht Faisnéise 
• Córas Gutháin na Comhairle Oidhreachta 
• Ráiteas Sábháilteachta na Comhairle Oidhreachta 
• Oiliúint maidir le Measúnú Baoil 
• Cúrsa Athnuachana maidir le Garchabhair san Ionad Oibre  
• Turas Allamuigh maidir le Cúrsaí Oidhreachta agus Pobail go Gráig na Manach, Co. Chill Chainnigh  
• Sábháilteacht Lucht na Foirne 



76 An Chomhairle Oidhreachta | Tuarascáil Bhliantúil 2015

Cúrsaí Inmharthanachta - 'Dé-úsáid' as Ceanncheathrú na Comhairle Oidhreachta agus Forléargas 
ar an Úsáid Fuinnimh i rith na bliana 2015

‘Dé-úsáid' as Áras na Ceanncheathrú – Is foirgneamh mórshuntais náisiúnta agus foirgneamh cosanta atá i gceanncheathrú 
náisiúnta na Comhairle Oidhreachta – Áras na hOidhreachta (pálás ag Easpag Eaglais na hÉireann roimhe seo) atá suite in 
ionad crochta a bhfuil tábhacht ó thaobh na staire leis, limistéar na hardeaglaise i rith ré na meánaoise, i lár Chathair Chill 
Chainnigh. Tá tábhacht leis an bhfoirgneamh i ngnáthshaol mhuintir Chathair Chill Chainnigh agus bíonn sé ar fáil i rith na 
bliana ag pobal na háite agus ag comhlachtaí poiblí mar ionad cruinnithe agus imeachtaí, i rith an lae agus i rith an tráthnóna. 

Ar na heagraíochtaí a bhain úsáid as áiseanna na Comhairle Oidhreachta i rith na bliana 2015, 
bhí siad seo a leanas (in ord aibítre):

•  Allegro Community Orchestra;
•  Barnstorm Theatre;
•  FSS, An Roinn Cothú Sláinte;
•  Kilkenny Arts Festival;
•  Gasóga Chill Chainnigh;
•  Grúpaí LEADER;
•  Lifeline Kilkenny;
•  Mountaineering Ireland;
•  The Butler Gallery;
•  Comhlacht Ionadaíochta na hEaglaise (RCB) Easpag Chaisil agus Osraí, an Ró-Oirmhineach Michael Burrows.

Áras na Comhairle - Forléargas ar Úsáid Fuinnimh i rith na bliana 2015

Foirgneamh ar ón ceathrú aois déag an fhoirgníocht is luaithe ann ceanncheathrú na Comhairle Oidhreachta. Nuair a bhí 
an obair athchóiriúcháin á déanamh ar an bhfoirgneamh sa bhliain 2007, bhíothas an-chúramach maidir le hoiread agus a 
d'fhéadfaí de bhunobair an fhoirgnimh a chaomhnú agus a chosaint. Ní furasta ábhar a bhaineann le sábháil fuinnimh sa lá atá 
inniu ann a úsáid maidir le foirgneamh den chineál seo agus gnéithe stairiúla an fhoirgnimh a chaomhnú an tráth céanna. 

Tháinig ísliú maidir le húsáid fuinnimh i rith na bliana 2015 i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin, táthar i riocht i gcónaí an 
sprioc maidir le laghdú 33% ar bhonnlíne na bliana 2009 a shásamh faoin mbliain 2020. Tugtar léargas sna léaráidí thíos ar an 
ídiú fuinnimh.

D'ídigh an Chomhairle Oidhreachta 164.9 mWh fuinnimh i rith na bliana 2015, idir 
•  44.75 mWh leictreachais; agus 
•  120.1mWh de bhreosla iontaise (Gás Nádúrtha).

Bearta a Rinneadh i rith na bliana 2015

I rith na bliana 2015, thug an Chomhairle Oidhreachta faoi thionscnaimh éagsúla d'fhonn feabhas a chur ar an bhfeidhmiúchán 
maidir le cúrsaí fuinnimh, ina measc:
•  Rinneadh athbhreithniú maidir leis an soláthraí leictreachais agus an muirear MIC a chuirtear i bhfeidhm i ndáil leis an 

bhfoirgneamh agus tháinig de thoradh air sin gur athraíodh an soláthraí leictreachais agus an táille MIC a ghearrtar maidir 
leis an soláthar leictreachais. Tiocfaidh sábháil isteach is amach le €3,300 in aghaidh na bliana dá bharr sin.

•  Cláraíodh le hÚdarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) don chlár comhairle agus meantóireachta maidir le cúrsaí 
fuinnimh.  
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Bearta atá leagtha amach don bhliain 2016

Tá i gceist ag an gComhairle Oidhreachta feabhas breise a chur leis an bhfeidhmiúchán ó thaobh cúrsaí fuinnimh i rith na 
bliana 2016 trí athleagan amach a thabhairt ar an bhfearas coire ionas gur éifeachtaí a oibríonn na tiomsaitheoirí grianteasa. 

Taisteal den Inmharthanacht - Limistéar Taisteal chun Oibre (TTWA) na Comhairle Oidhreachta agus Modhanna Taistil

Tá limistéar taisteal chun oibre (TTWA) ag an gComhairle Oidhreachta a shíneann soir ar fud Chontae Chill Mhantáin agus 
Chontae Cheatharlach, soir ó dheas go Baile Loch Garman agus ó dheas go Baile Mhic Andáin i gContae Chill Chainnigh.  
Tá 44%  d'fhoireann na Comhairle Oidhreachta (8 as 18 duine foirne) a dhéanann siúlóid nó rothaíocht chuig an obair nó a 
fhaigheann suíochán i gcarr duine eile, i rith na bliana ar fad nó ar feadh chuid den bhliain; agus tá 100% de na baill foirne 
de chuid na Comhairle Oidhreachta a bhfuil cónaí orthu i gCathair Chill Chainnigh (seisear as seisear ball foirne) a dhéanann 
siúlóid nó rothaíocht chuig an obair nó a fhaigheann suíochán i gcarr duine eile. Tá méadú tagtha le blianta beaga anuas ar líon 
iomlán na mball foirne de chuid na Comhairle Oidhreachta a thagann chun na hoibre ar rothar mar gheall ar an scéim maidir le 
rothaíocht chuig an obair a thug Rialtas na hÉireann isteach sa bhliain 2009.
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An Chomhairle 
Oidhreachta agus 

Rialachas Corparáide
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RIALACHAS CORPARÁIDE

Is é atá de pholasaí ag an gComhairle Oidhreachta cloí leis na caighdeáin is airde den rialachas corparáide, ag teacht leis na 
polasaithe agus na gnáis a bhfuil glacadh go coitianta leo. Tá an Chomhairle lándúthrachtach maidir  leis  na  forálacha,  a  
bhaineann  le  hábhar,  sa Chód  Cleachtais  maidir  le  Rialachas  Comhlachtaí Stáit, a d'fhoilsigh an Roinn Airgeadais sa bhliain 
2009, a chomhlíonadh.

Tá Coiste Airgeadais agus Iniúchta curtha ar bun ag an gComhairle  Oidhreachta  a  dhéanann  athbhreithniú go rialta ar an gcóras 
rialála inmheánach agus a fhostaíonn saineolaithe ón taobh amuigh maidir leis na feidhmeanna a leagtar air a chomhlíonadh, an 
fheidhm maidir le hiniúchóireacht inmheánach san áireamh, de réir mar is cuí. Cloíonn an Chomhairle Oidhreachta le treoirlínte 
an Rialtais maidir le Caiteachas Caipitil san earnáil phoiblí a mheas agus a bhainistiú. Cloíonn an Chomhairle Oidhreachta le gach 
gné de cheanglas an Rialtais maidir le soláthar poiblí agus tairiscint iomaíoch, lena n-áirítear treoirlínte AE. Cloítear chomh maith 
le  polasaí  an Rialtais faoi phá agus faoi tháillí stiúrthóirí. Déanann an Chomhairle Oidhreachta de réir na rialacha ar fad maidir 
le cúrsaí cánachais agus ní théitear i mbun idirbhearta lena mbeadh rún cáin á sheachaint.

Tá dlite ar an gComhairle Oidhreachta cloí le ceanglais Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Mallíocaíocht in Idirbhearta 
Tráchtála),  2012 (I.R. 580 de 2012). Is iad na téarmaí caighdeánacha ag an gComhairle maidir le creidmheas, mura luaitear a 
mhalairt go sonrach i socruithe conartha, 30 lá ó fhaightear an sonrasc. Tá nósanna imeachta curtha i bhfeidhm lena dtugtar 
deimhniú réasúnta nach dtarlóidh neamhghéilleadh tromchúiseach do na Rialacháin. Cé gur leagadh amach na nósanna imeachta 
sin chun comhlíonadh na Rialachán a chinntiú, is deimhniú réasúnta, seachas deimhniú iomlán, is féidir a thabhairt leo nach 
dtarlódh neamhghéilleadh tromchúiseach. 

Tá dlite ar an gComhairle Oidhreachta, le héifeacht ón 1 Iúil 2011, cloí le Cinntí an Rialtais S29296 an 19 Bealtaine 2009 agus 
an 2 agus an 8 Márta 2011 i ndáil leis an riail faoi íoc pras 15 lá. Leagtar amach go mion thíos an t-eolas a bhí le foilsiú sa 
mheamram don rialtas i dtaca leis na cinntí sin thuas.

Tá dlite ar an gComhairle Oidhreachta, le héifeacht ón 1 Iúil 2011, cloí le Cinntí an Rialtais S29296 an 19 Bealtaine 2009 agus 
an 2 agus an 8 Márta 2011 i ndáil leis an riail faoi íoc pras 15 lá. Leagtar amach go mion thíos an t-eolas a bhí le foilsiú sa 
mheamram don rialtas i dtaca leis na cinntí sin thuas.

An tréimhse arna clúdach: 01.01.2015 go dtí 31.12 2015

Sonraí Líon Luach (€) Céatadán (%)  
de na híocaíochtaí  
ar fad a rinneadh

Líon na n-íocaíochtaí a rinneadh laistigh de 15 lá 1686 1,509,920 91.58

Líon na n-íocaíochtaí a rinneadh laistigh de 16 lá agus 30 lá 110 294,966 5.98

Líon na n-íocaíochtaí a rinneadh tar éis breis agus 30 lá 45 209,523 2.44

Líon iomlán na n-íocaíochtaí a rinneadh sa Tréimhse 1841 2,014,409 100.00

[1]Sonraisc a raibh Easaontas ina leith 0 0

[1] Sonraisc a fuarthas i rith na ráithe deireanaí den bhliain agus a raibh ábhar easaontais ina leith go fóill ag deireadh na ráithe.
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TUARASCÁIL AN ARD-REACHTAIRE
CUNTAS & CISTE

 

An Chomhairle Oidhreachta

Rinne mé iniúchadh ar ráitis airgeadais na Comhairle 
Oidhreachta  don  bhliain  dar  críoch  31  Nollaig  2015 faoin 
Acht Oidhreachta 1995. Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta 
den ráiteas maidir le hioncam agus caiteachas agus 
cúlchistí ioncaim coinnithe, an ráiteas maidir le hioncam 
cuimsitheach, an ráiteas maidir leis an stádas airgeadais, an 
ráiteas maidir le sreabhadh airgid agus na nótaí gaolmhara. 
Ullmhaíodh  na   ráitis   airgeadais   ar   an mbealach  a 
fhorordaítear faoi Alt 21 den Acht agus de réir  cleachtas 
cuntasaíochta a nglactar go ginearálta leis in Éirinn.

Freagrachtaí Chomhaltaí na Comhairle 

Tá  an  Chomhairle  freagrach  as  na  ráitis  airgeadais a  
ullmhú,  as  a  chinntiú  go  dtugann  siad léargas fíor agus 
cothrom agus as  rialtacht  na n-idirbheart a chinntiú.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

An fhreagracht atá orm iniúchadh a dhéanamh ar na 
ráitis airgeadais agus tuairisc a thabhairt orthu de réir dlí 
infheidhme.
Déanaim m’iniúchadh trí thagairt a dhéanamh do bhreithnithe 
speisialta a ghabhann le comhlachtaí Stáit maidir lena 
mbainistíocht agus lena n-oibríocht.
Déanaim m’iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta 
maidir le hIniúchadh (An Ríocht Aontaithe agus Éire) agus 
ag cloí le Caighdeáin Eiticiúla d’Iniúchóirí de chuid an Bhoird 
Cleachtais Iniúchta.

Scóip iniúchta na ráiteas airgeadais

I rith iniúchadh, ní mór fianaise a fháil faoi na méideanna 
agus na nochtaí sna ráitis airgeadais, fianaise leordhóthanach 
a thabharfa0as airgeadais. 
Lorgaím fianaise chomh maith faoi rialtacht na n-idirbheart 
airgeadais le linn an iniúchta.

Tuairim ar na ráitis airgeadais

Is é mo thuairim:
•  go dtugann na ráitis airgeadais léargas fíor agus cothrom 

ar shócmhainní, dliteanais agus stádas airgeadais na 
Comhairle Oidhreachta amhail an 31 Nollaig 2015  agus  
ar  a  ioncam  agus  ar  a  caiteachas don bhliain 2015; 
agus

•  gur ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir cleachtas 
cuntasaíochta a nglactar go ginearálta leis.

Is é mo thuairim go raibh taifid chuntasaíochta na Comhairle 
leordhóthanach le go bhféadfaí iniúchadh na ráiteas 
airgeadais a dhéanamh go héasca agus go cuí. Tá na ráitis 
airgeadais ag teacht leis na taifid chuntasaíochta.

Ábhair lena dtuairiscím trí eisceacht 

Tuairiscím trí eisceacht mura bhfaighim  an  fhaisnéis  agus  
na  mínithe go léir a theastaíonn uaim chun m’iniúchadh a 
dhéanamh, nó
•  má thug m’iniúchadh 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, nó

•  mura léiríonn an ráiteas ar rialú airgeadais inmheánach 
comhlíonadh na Comhairle leis an gCód Cleachtais do 
Rialachas Comhlachtaí Stáit, nó

•  má fhaighim go bhfuil nithe ábhartha eile ann a bhaineann 
leis an tslí a ndearnadh gnó poiblí. 

Athbhreithniú ar rialú airgeadais inmheánach 

Is mian liom aird a tharraingt ar an ráiteas ar  rialú airgeadais 
inmheánach a nochtann nár thug an Chomhairle faoi 
athbhreithniú ar éifeachtacht an chórais um rialú airgeadais 
inmheánach don tréimhse atá i gceist ar an mbealach a 
n-éilítear de réir Chód Cleachtais  do Rialachas Comhlachtaí 
Stáit. Is í seo an dara bliain as a chéile nár thug an 
Chomhairle faoi athbhreithniú.

Patricia Sheehan
Don Ard-Reachtaire Cuntas agus  
Ciste agus thar a cheann 
15 Nollaig 2016

An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Tuairisc le cur i láthair Thithe an Oireachtais
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Éilítear faoi Alt 21(1) den Acht Oidhreachta, 1995 go réiteodh an Chomhairle ráitis airgeadais i bhfoirm a bheadh aontaithe ag 
an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Airgeadais.

Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, éilítear ar an gcomhairle:

- polasaithe cuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a fheidhmiú ar bhonn seasmhach

- breithiúnais agus meastacháin atá réasúnach agus stuama a dhéanamh

-  ráitis airgeadais a réiteach ar bhonn gnóthais leantaigh ach amháin dá mba mhíchuí a mheas go leanfadh an Chomhairle 
Oidhreachta i mbun feidhme

-  a rá an bhfuiltear ag cloí leis na caighdeáin cuntasaíochta infheidhme, faoi réir ag aon chás ábhartha ina n-imítear ó na 
caighdeáin sin agus a mhínítear sna ráitis airgeadais

Tá an Chomhairle freagrach as taifid chuntasaíochta chuí a choimeád ina léirítear stádas airgeadais na Comhairle go réasúnta 
cruinn tráth ar bith agus a ligeann deimhin a dhéanamh de go bhfuil na ráitis airgeadais ag teacht le halt 21(1) an Achta. Tá an 
Chomhairle freagrach chomh maith as sócmhainní na Comhairle Oidhreachta a chaomhnú agus as bearta réasúnta a dhéanamh 
chun calaois agus mírialtacht eile a chosc agus a thabhairt faoi deara.

___________________ 
Michael Parsons  
Ball den Chomhairle  
an 9 Nollaig, 2016

___________________ 
Kieran Coughlan 
Ball den Chomhairle  
an 9 Nollaig, 2016

RÁITEAS FAOI FHREAGRACHTAÍ NA COMHAIRLE
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RÁITEAS FAOI RIALÚ AIRGEADAIS 
INMHEÁNACH

Ba  mhaith  liom  thar  ceann  chomhaltaí  na  Comhairle  an  fhreagracht  a  leagtar  orainn  as  deimhin  a dhéanamh de go 
gcoimeádtar agus go bhfeidhmítear córas éifeachtach don rialú airgeadais inmheánach a admháil.

Dearbhú réasúnta, seachas dearbhú absalóideach é, is féidir a thabhairt leis an gcóras sin go ndéantar sócmhainní a chosaint, go 
ndéantar bearta a cheadú agus a taifead a choinneáil ina leith mar is cóir,  agus go seachnaítear earráid nó mírialtacht ábhartha 
nó go dtugtar sin faoi deara taobh istigh go tráthúil.

Na Príomhnósanna Imeachta Rialúcháin 

i) Tá bearta déanta ag an gcomhairle chun deimhin a dhéanamh de go bhfuil réimeas cuí rialúcháin i bhfeidhm trí:

-  Clár oibre mionsonraithe a aontú maidir le gach bliain faoi leith, monatóireacht a dhéanamh agus an dul chun cinn a mheas 
i gcomórtas leis an gclár oibre.

-  Nósanna imeachta a chur i bhfeidhm maidir le gnóthaí airgeadais chun rialú a dhéanamh ar ghnéithe suntasacha airgeadais 
obair na Comhairle Oidhreachta.

- Sceideal cuimsitheach de shocruithe árachais a choimeád ar bun chun leas na Comhairle Oidhreachta a chosaint.

- Athbhreithniú agus faomhadh a dhéanamh ar pholasaithe agus ar nósanna imeachta uile na Comhairle.

-  Coiste Iniúchta agus Airgeadais a bhunú chun athbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtúlacht an chórais don rialú airgeadais 
inmheánach. Tháinig an Coiste le chéile 5 uaire i rith na bliana 2015. Rinneadh athbhreithniú ar thuairiscí ón lucht bainistíochta 
faoi chúrsaí Soláthair, Íoc Pras, caiteachas an Chathaoirligh agus an Phríomhfheidhmeannaigh le cártaí creidmheasa, 
cruinnithe airgeadais inmheánacha 2014, ciorcláin airgeadais, téarmaí tagartha an Choiste Airgeadais agus Iniúchóireachta, 
cosaint sonraí vis a vis ráitis airgeadais, tráth agus minicíocht athbhreithniú an SIFC agus nithe ag eascairt ón iniúchadh a 
rinne an ARC&C. Rinneadh athbhreithniú géar chomh maith ar na soláthraithe ar fad lena mbaineann láimhdeachas níos mó 
ná €5,000 in aghaidh na bliana leis an gComhairle.

- Faisnéis bainistíochta a chur ar fáil go rialta, deighilt idir dualgais agus córas tarmligin agus cuntasachta

- Déanamh de réir nós imeachta na Roinne maidir le tuairiscíocht agus cistí a tharraingt anuas

ii)  Tá an córas maidir le rialú airgeadais inmheánach bunaithe ar chreatchóras maidir le faisnéis bainistíochta a chur ar fáil go 
rialta, ar chóras tarmligin agus cuntasachta, ar nós imeachta airgeadais, ar nós imeachta riaracháin lena mbaineann deighilt 
dualgais, agus ar seiceáil dhian ar an bhfeidhm airgeadais. Áirítear leis go háirithe:

- Srianadh ar údarás ionas gur ag oifigigh ainmnithe amháin atá d'údarás cead a thabhairt airgead na Comhairle a íoc amach.

-  Córais bogearra nua-aimseartha ríomhaireachta maidir le Cuntasaíocht Airgeadais, Pá-rolla agus Clár Sócmhainní Seasta 
chun bonn treise a chur faoin rialú airgeadais inmheánach ag an gComhairle Oidhreachta.

- Nós imeachta mionsonraithe maidir le comhairleoirí a fhostú.

iii)  Bhí sé beartaithe ag an gComhairle straitéis don iniúchadh inmheánach a fhorbairt i rith na bliana 2015 ach níor tharla sin 
mar gheall ar easpa acmhainní. Tá an Chomhairle ag scrúdú an Chóid Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit a d'eisigh 
an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe in 2016 agus tá sé beartaithe glacadh leis chomh luath agus is féidir leis na 
hacmhainní atá ar láimh. Beidh plean beart san áireamh má ghlactar leis an gCód nua, bearta a bhfuil gá leo faoin gcód nua le 
gach beart ainmnithe agus spriocdháta ag gach ceann. Cuimseoidh na bearta measúnú riosca agus tiomsú clár riosca a chur 
i gcrích agus athbhreithniú a dhéanamh ar an gCóras Rialaithe Inmheánaigh.

Athbhreithniú Bliantúil ar Rialuithe

Ní dhearna an Chomhairle athbhreithniú bliantúil ar rialú airgeadais ó Mheitheamh 2014. Chlúdaigh an t-athbhreithniú an 
tréimhse chuntais 2013.

Conor Newman
An 9 Nollaig 2016
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RÁITEAS MAIDIR LE HIONCAM AGUS CAITEACHAS 
AGUS CÚLCHISTÍ IONCAIM COINNITHE DON 
BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2015

Notes 2015 2014
Athshonraithe

€ €

Ioncam 
Deontas Oireachtais 2 5,996,398 5,978,000
Ioncam Eile 3 242,578 318,573
Glan-mhaoiniú iarchurtha do phinsin    9 (c) 511,000 415,000
Aistriú ón gCuntas Caipitil   4 252,583 223,796
Ioncam Iomlán 7,002,559 6,935,369

Caiteachas
Deontais 5 2,591,560 2,822,922
Forbairt Polasaí 6(a) 817,571 925,472
Tacaíocht maidir leis an Infreastruchtúr Oidhreachta    6(b) 1,507,104 1,401,246
Riarachán
Costais bhunáite 7 268,810 249,174
Soláthairtí agus riarachán oifige   8 236,553 186,424
Airgead oinigh agus costais na Comhairle 9 46,758 51,328
Costais bhaill coiste  2,307 968
Costais foirne 10 1,360,738 1,275,282
Dímheas 12 263,380 262,195
Riarachán Iomlán 2,178,546 2,025,371

Caiteachas Iomlán 7,094,781 7,175,011

Barrachas /(Easnamh) don bhliain   (92,222) (239,642)
Iarmhéid tugtha ar aghaidh an 1 Eanáir 758,861 998,503

Iarmhéid tugtha ar aghaidh an 31 Nollaig 666,639 758,861

Is cuid de na ráitis airgeadais seo an Ráiteas maidir le Sreabhadh Airgid, Nóta 1 go Nóta 23 agus Sceideal 1.

___________________ 
Michael Parsons  
Ball den Chomhairle  
an 9 Nollaig, 2016

___________________ 
Kieran Coughlan 
Ball den Chomhairle  
an 9 Nollaig, 2016

___________________ 
Michael Starrett 
Príomhfheidhmeannach  
an 9 Nollaig, 2016
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RÁITEAS MAIDIR LE HIONCAM 
CUIMSITHEACH DON BHLIAIN DÁR CRÍOCH 
AN 31 NOLLAIG 2015

Notes 2015 2014
Athshonraithe

€ €

Barrachas/(easnamh) don bhliain (92,222) (239,642)

Gnóthachain/(Caillteanais) ó thaithí ar oibleagáidí sochair scoir 11 (c) (45,000)  94,000 
Athruithe ar bhoinn tuisceana i ndáil le luach reatha na n-oibleagáidí  
sochair scoir 509,000 (1,896,000)

(Caillteanas)/gnóthachan achtúireach iomlán i leith na bliana 464,000 (1,802,000)
Coigeartuithe maidir leis an gCistíocht Iarchurtha Pinsin (464,000) 1,802,000
Ioncam Cuimsitheach Iomlán don Bhliain (92,222) (239,642)

Is cuid de na ráitis airgeadais seo an Ráiteas maidir le Sreabhadh Airgid, Nóta 1 go Nóta 23 agus Sceideal 1.

___________________ 
Michael Parsons 
Ball den Chomhairle  
an 9 Nollaig, 2016

___________________ 
Kieran Coughlan 
Ball den Chomhairle  
an 9 Nollaig, 2016

___________________ 
Michael Starrett 
Príomhfheidhmeannach 
an 9 Nollaig, 2016
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RÁITEAS MAIDIR LEIS AN STÁDAS 
AIRGEADAIS AN 31 NOLLAIG 2015

Notes 2015 2014
Athshonraithe

€ €

Sócmhainní Seasta
Maoin, gléasra & trealamh 12 6,571,129 6,823,712

Sócmhainní Reatha
Infháltais 13  286,143 235,179
Airgead tirim agus a choibhéis airgid  980,523 1,172,993

1,266,666 1,408,172

Dliteanais Reatha (méideanna dlite laistigh de bhliain amháin)
Suimeanna Iníoctha 14 600,028 649,312
Glan-Sócmhainní Reatha 666,638 758,860

Sochair Scoir
Dliteanais maidir le Sochair Scoir 11(b) (6,144,000) (6,097,000)
Sócmhainn cistíochta iarchurtha maidir le sochar scoir 11(b) 6,144,000 6,097,000

Glan-Sócmhainní Iomlána 7,237,767 7,582,572
Mar ionadaíocht ar
Cuntas Caipitiúil 4 6,571,128 6,823,711
Cúlchistí Ioncaim Coinnithe 666,639 758,861

7,237,767 7,582,572

Is cuid de na ráitis airgeadais seo an Ráiteas maidir le Sreabhadh Airgid, Nóta 1 go Nóta 23 agus Sceideal 1.

___________________ 
Michael Parsons 
Ball den Chomhairle  
an 9 Nollaig, 2016

___________________ 
Kieran Coughlan 
Ball den Chomhairle  
an 9 Nollaig, 2016

___________________ 
Michael Starrett 
Príomhfheidhmeannach 
an 9 Nollaig, 2016
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RÁITIS MAIDIR LE SCREABHADH 
AIRGID DON BHLIAIN DÁR CRÍOCH  
AN 31 NOLLAIG 2015

Notes 2015 2014

Athshonraithe

€ €

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

(Easnamh)/Barrachas don bhliain (92,222) (239,642)

Dímheas 263,380 262,195

(Méadú)/Laghdú in infháltais (50,964) 14,268

(Méadú)/Laghdú i suimeanna iníoctha (49,284) 56,439

Gluaiseacht maidir le Cuntas Caipitiúil (252,583) (223,796)

Glan Insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin (181,673) (120,536)

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta

Íocaíochtaí chun maoin, gléasra agus trealamh a fháil (10,797) (38,400)

Glan-airgid Tirim ó ghníomhaíochtaí infheistíochta (10,797) (38,400)

Sreabhadh airgid ó Ghníomhaíochtaí Maoinithe

Glan-airgid tirim a gineadh ó ghníomhaíochtaí Maoinithe               0               0

Glanmhéadú/(laghdú) in airgead tirim agus a choibhéis (192,470) (168,936)

Airgead tirim agus a choibhéis airgid amhail an 1 Eanáir  1,172,993 1,341,929

Airgead tirim agus a choibhéis airgid amhail an 31 Nollaig  980,523 1,172,993
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS  
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN  
31 NOLLAIG 2015 
Nóta 1. Polasaithe Cuntasaíochta

Tá an bunús polasaithe cuntasaíochta agus polasaithe cuntasaíochta suntasacha arna nglacadh ag an gComhairle Oidhreachta 
leagtha amach thíos. Tá siad go léir curtha i bhfeidhm go seasmhach i rith na bliana agus don bhliain roimhe sin.

a)  Eolas Ginearálta
  Bunaíodh an Chomhairle Oidhreachta faoi Acht Oidhreachta 1995 le ceannoifig ag Áras na hOidhreachta, Lána an Teampaill, Cill 

Chainnigh. Seo a leanas príomhchuspóirí na Comhairle Oidhreachta mar a leagtar amach iad in Alt 6 den Acht Oidhreachta 1995:

  polasaithe agus ord tosaíochta a mholadh maidir leis an oidhreacht náisiúnta a shonrú, a chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú 
agus an tuiscint uirthi a chur chun cinn.

b) Ráiteas Comhlíontachta
  Ullmhaíodh ráitis airgeadais na Comhairle Oidhreachta don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2015 de réir FRS102, na Comhairle 

um Thuairisciú Airgeadais (FRC), arna fógairt ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn. Is iad seo an chéad sraith de ráitis 
airgeadais na Comhairle Oidhreachta arna n-ullmhú de réir FRS 102. An 1 Eanáir 2014 an dáta aistrithe go dtí FRS102. 
Athshonraíodh ráitis airgeadais na bliana roimhe sin maidir leis na hathruithe ábhartha nuair a glacadh le FRS 102 sa bhliain 
reatha. Is féidir toradh an ghlactha sin a fheiceáil i Nóta 21.

c)  Bunús an Ullmhúcháin
  Ullmhaíodh na ráitis  airgeadais faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil, seachas roinnt sócmhainní agus dliteanas mar a 

mhínítear sna polasaithe cuntasaíochta thíos. Tá na ráitis airgeadais sa bhfoirm atá aontaithe ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta, 
Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta le comhthoiliú an Aire Airgeadais faoin Acht Oidhreachta 1995. Cuireadh na 
polasaithe cuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm go seasmhach ag déileáil le míreanna a mheastar a bheith ábhartha maidir le 
ráitis airgeadais na Comhairle Oidhreachta.

d) Ioncam
 Deontais Oireachtais
  Luaitear ioncam go ginearálta ar bhonn fabhraithe; tá eisceacht amháin leis seo i gcás na nDeontas Oireachtais a luaitear ar 

bhonn fáltas airgid.

 Ioncam Eile
 Déantar ioncam eile a luadh ar bhonn fabhraithe.

e) Íocaíochtaí Deontais
  Cuireann an Chomhairle Oidhreachta deontais ar fáil d’eagraíochtaí agus do dhaoine éagsúla chun oibreacha a dhéanamh faoi 

na scéimeanna deontais oidhreachta. Nuair a ghlacann deontaí leis na téarmaí agus na coinníollacha a ghabhann le tairiscint 
deontais ón gComhairle, nascann an Chomhairle ceangaltas leis an deontaí sin. Ní luaitear an ceangaltas sin mar fhabhrú go 
dtí gur léir go bhfuil téarmaí agus coinníollacha uile na tairisceana deontais comhlíonta ag an deontaí. Tugtar sonraí faoin 
gceangaltas maidir le deontais ar an 31 Nollaig 2015 i nóta 17.

f) Maoin, Gléasra agus Trealamh
  Luaitear maoin, innealra agus trealamh ar luach an chostais lúide dímheas carntha, coigeartaithe d'aon fhoráil le haghaidh 

bearnúcháin. Déantar dímheas a fhoráil maidir le maoin, innealra agus trealamh, seachas talamh ruílse agus saothar ealaíne, 
ag rátaí a ríomhtar chun an costas a dhíscríobh lúide luach iarmharach measta gach sócmhainn ar bhonn líne dírí thar a saol 
úsáideach measta mar seo a leanas:

Foirgnimh 2.50% Troscán Oifige 10%/20%

Ar léas 10.00% Ríomhairí 25%

Trealamh  Oifige 20% (Crua-earraí & Bogearraí)  

Saothair Ealaíne  0% Ábhar Tagartha agus  20%

Motór Fheiticlí 20% Ceadúnais OSI 

Gléasra & Trealamh  20%/10%

  Is ionann luach iarmharach agus an méid mheasta a gheofaí faoi láthair ó dhiúscairt sócmhainne, tar éis costais mheasta diúscartha 
a asbhaint, dá mbeadh an tsócmhainn ag an aois agus sa riocht a mbeifeá ag súil leis ag deireadh a saolré fónta cheana féin. 

  Má tá fianaise oibiachtúil ann ar laige luach na sócmhainne, luaitear caillteanas lagaithe sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais 
agus Cúlchistí Coinnithe sa bhliain. 
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Nóta 1. Polasaithe Cuntasaíochta Ar Lean.

g) Cuntas Caipitiúil
   Is é atá sa chuntas caipitil ioncam a leithdháiltear chun sócmhainní seasta a cheannach. Déantar amúchadh air de réir mar a 

dhéantar dímheas ar na sócmhainní atá i gceist.

h) Léasú
  Déantar caipitliú ar  shócmhainní  a  fhaightear  faoi  léas  airgeadais,  áirítear  mar  mhaoin, gléasra agus trealamh agus 

ríomhtar an dímheas de réir pholasaí na Comhairle.

i) Sochair d'Fhostaithe 
 Sochair Ghearrthéarmacha
  Luaitear sochair ghearrthéarmacha cosúil le pá saoire mar chostas sa bhliain, agus cuirtear sochair a fhabhraítear ag deireadh 

na bliana san áireamh i bhfigiúr Suimeanna Iníoctha sa Ráiteas maidir leis an Stádas Airgeadais.

 Sochair Scoir
  Bhunaigh an Chomhairle Oidhreachta a scéim phinsin shochair shainithe féin roimhe seo arna maoiniú gach bliain ar bhonn 

“íoc mar is mian leat” as airgead a chuir an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta ar fáil 
agus le ranníocaíochtaí a baineadh as tuarastail an lucht foirne agus na mball. Feidhmíonn an Chomhairle Oidhreachta Scéim 
Pinsean na Seirbhíse Poiblí Aonair ("Scéim Aonair") chomh maith. Is scéim shochair shainithe í d'fhostaithe inphinsin sa 
tseirbhís phoiblí a ceapadh ar nó tar éis an 1 Eanáir, 2013. íoctar ranníocaíochtaí chomhaltaí na Scéime Aonair leis an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (DPER).

  Léiríonn costais na bpinsean na sochair phinsin a shaothraigh na fostaithe agus luaitear iad glan ar ranníocaíochtaí pinsin 
foirne a choimeádann an Chomhairle Oidhreachta. Aithnítear mar ioncam suim is ionann leis an muirear pinsin chomh mór 
agus gur féidir aisghabháil a dhéanamh air, agus déantar sin a thabhairt isteach le deontais a fuarthas an bhliain chéanna 
chun íocaíochtaí pinsin a ghlanadh.

  Luaitear gnóthachain agus caillteanais achtúireacha ag eascairt as dliteanais na scéime sa Ráiteas maidir le hIoncam 
Cuimsitheach, agus luaitear coigeartú dá réir maidir leis an tsuim le haisghabháil ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí 
Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.

  Luaitear sna ráitis airgeadais, ar luach cothrom, sócmhainní agus dliteanais a eascraíonn as oibleagáidí pinsin na Comhairle 
Oidhreachta agus aon mhaoiniú gaolmhar, agus luaitear na costais a bhaineann le sochair phinsin a sholáthar sna tréimhsí 
cuntasaíochta ina dtuilleann na fostaithe iad. Déantar dliteanais na scéime sochair scoir a thomhas ar bhonn achtúireach ag 
úsáid mhodh creidmheasa an aonaid fhortheilgthe.

j) Breithiúnais agus Meastacháin Chuntasaíochta Chriticiúla
  Éilíonn ullmhú na ráiteas airgeadais ar an mbainistíocht breithiúnais, meastacháin agus boinn tuisceana a dhéanamh a 

théann i bhfeidhm ar na suimeanna arna tuairisciú maidir le sócmhainní agus dliteanais amhail dháta an chláir chomhardaithe 
agus na suimeanna le haghaidh ioncaim agus caiteachais i rith na bliana. Mar sin féin, ciallaíonn nádúr an mheastacháin go 
bhféadfadh na torthaí iarbhír a bheith difriúil ó na meastacháin sin. Bhí an tionchar is suntasaí ag na breithiúnais a leanas ar 
na méideanna a luaitear sna ráitis airgeadais.

 Laige Maoine, Gléasra agus Trealaimh
  Déantar athbhreithniú ar shócmhainní atá faoi réir ag amúchadh maidir le laige nuair a léirítear le heachtraí nó athruithe i 

gcúinsí go mb'fhéidir nach mbeadh an tsuim carraeireachta in-aisghabhála.. Luaitear caillteanas bearnaithe maidir leis an 
méid is a sháraíonn an tsuim carraeireachta an tsuim in-aisghabhála.  Is í an tsuim in-aisghabhála an ceann is airde de luach 
cóir na sócmhainne lúide costas díolacháin agus an luach úsáide. Chun críche laige a mheas, déantar sócmhainní a ghrúpáil 
ag an leibhéal is ísle ag a bhfuil sreabhadh airgid inaitheanta ar leithligh acu (aonaid ghiniúna airgid). Déantar athbhreithniú 
ar shócmhainní neamhairgeadais a d'fhulaing laige le haghaidh aisiompú féideartha an laige ag gach dáta tuairiscithe.
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Nóta 1. Polasaithe Cuntasaíochta Ar Lean.

 Dímheas agus Luachanna Iarmharacha  
  Tá athbhreithniú déanta ag an mBord ar shaol sócmhainní agus luachanna iarmharacha chomhlachaithe de chuid gach cineál 

sócmhainne seasta, agus go háirithe, saolré eacnamaíoch úsáideach agus luachanna iarmharacha daingneán agus feisteas, 
agus fuarthas go raibh saol sócmhainní agus luachanna iarmharacha cuí. 

 Oibleagáid maidir le Sochair Scoir
  Déantar na boinn tuisceana is bun leis na luachálacha achtúireacha lena gcinntear na méideanna a luaitear sna ráitis airgeadais 

(lena n-áirítear rátaí lascaine, an ráta boilscithe, rátaí méadaithe i leibhéil chúitimh amach anseo, rátaí báis agus aois scoir) a 
nuashonrú go bliantúil bunaithe ar na coinníollacha eacnamaíocha reatha agus maidir le haon athrú ábhartha le téarmaí agus 
coinníollacha na bpleananna pinsin agus iar-scoir

 Is féidir leis na nithe seo a leanas tionchar a bheith acu ar na boinn tuisceana:
 (i) an ráta lascaine, athruithe ar an ráta toraidh ar bhannaí corparáideacha ardchaighdeáin 
 (ii) leibhéil chúitimh sa todhchaí, coinníollacha an mhargaidh saothair sa todhchaí
 (iii) rátaí básmhaireachta agus aois scoir

Nóta 2: Deontais Oireachtais

Deontais ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta agus ón gCiste Comhshaoil arna 
bhainistiú ag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil a bhaineann le suim fhoriomlán €5,996,398 mar seo a leanas

2015 2014

€ €

Deontais Riaracháin (An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe 
agus Gaeltachta Vóta 33, Fomhírcheann B.3.1) 

1,468,000 1,468,000

Deontais Neamhchaipitil (An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, 
Tuaithe agus Gaeltachta Vóta 33, Fomhírcheann B.3.2)  (arna mhaoiniú ag an 
gCrannchur Náisiúnta)

1,587,000 1,337,000

Deontais Neamhchaipitil (An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, 
Tuaithe agus Gaeltachta, Fardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta)

25,569 25,000

Deontais Neamhchaipitil (An Ciste Comhshaoil: an Oidhreacht Nádúrtha) 377,829 370,000

Deontais Caipitil (An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha,  
Tuaithe agus Gaeltachta, Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta)

0 40,000

Deontais Neamhchaipitil (An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, 
Tuaithe agus Gaeltachta Vóta 33, Fomhírcheann B.3.1)  (arna mhaoiniú ag an 
gCrannchur Náisiúnta)

1,688,000 1,688,000

Deontais Chaipitil (Ciste Comhshaoil : Oidhreacht Thógtha) 850,000 1,050,000

IOMLÁN 5,996,398 5,978,000
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Nóta 3: Ioncam Eile

2015 2014

€ €

Ranníocaíocht ón Roinn Talmhaíochta i ndáil leis an Scéim um Fhoirgnimh Thraidisiúnta 
Feirme (An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara Vóta 30 Formhírcheann C.3.1)

65,848 75,272

Fáilte Ireland - Deontas mar chúnamh leis an tSeachtain Oidhreachta 30,000 30,000

Bailte Múrtha na hÉireann Ioncam ó Tháillí Ballraíochta & Seimineáir 67,500 65,807

Ranníocaíochtaí na nÚdarás Áitiúla don Tionscadal Breathnóra Oidhreachta 20,000 16,000

Chomhairle an hEorpa i dtreo Chlár Comhpháirteach - don Oidhreacht Chultúrtha 30,486 79,183

Cistiú ó Chomhairle an hEorpa i dtreo Ilchineálacht Cultúir a chur chun cinn sa Chosaiv 
- Costais Toscaireachta chun na hÉireann 0 9,400

Cistiú ó Chomhairle an hEorpa i dtreo Fhorbairt Láithreáin Ghréasáin  
Lá Oidhreachta na hEorpa 0 9,500

Chomhairle an hEorpa i dtreo Cheardlann Lá Oidhreachta na hEorpa 1,190 0

Deontas Oiliúint don Oiliúnóir Erasmus maidir le: Aolta Tógála 10,568 0

Comhdhálacha 10,265 0

Fógraíocht do Sheachtain na hOidhreachta 5,524 7,970

Árachas 1,114 25,325

Ilghnéitheach 83 106

Foilseacháin 0 10

IOMLÁN 242,578 318,573

Nóta 4: Cuntas Caipitiúil

2015 2014

€ €

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 6,823,711 7,047,507

Aistriú (ó)/chuig Cuntas Ioncaim agus Caiteachais

An tsuim a leithdháileadh chun maoiniú a dhéanamh ar shócmhainní seasta a 
cheannach

10,797 38,399

Lúide: Amúchadh ag teacht le dímheas (263,380) (262,195)

(252,583) (223,796)

Iarmhéid amhail an 31 Eanáir 6,571,128 6,823,711
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Nóta 5: Deontais Iníoctha

2015 2014

Iomlán Iomlán 

€ €

Taighde Straitéiseach Seandálaíochta Náisiúnta na hÉireann 39,961 43,873

Deontais maidir le Gréasán Bhaile Múrtha na hÉireann i dtreo Laethanta Bailte Múrtha       87,063 97,111

Deontais maidir le Gréasán Bhaile Múrtha na hÉireann i dtreo Oibreacha Caipitiúla      101,089 145,824

Deontais  Bhainistíochta 12,590 569,168

Deontais do Phlean Bunaithe ar Chaomhantas 0 20,838

Clár Chaighdeán na nIarsmalann - Deontais Caomhnúcháin Cuimhneacháin 0 1,248

Deontais maidir leis an mBeartas & Deontais Infreastruchtúir   360,435 340,015

Deontais maidir le Pleananna Oidhreachta Contae   556,980 634,845

Deontais maidir le hOidhreacht Phobalbhunaithe 463,442 0

Irish Landmark Trust Ltd. Nóta 15 220,000 220,000

Discovery Programme Ltd. Nóta 16 750,000 750,000

IOMLÁN  2,591,560  2,822,922 

 Tugtar mionsonraí i Sceideal 1 faoi na deontais a bhí le híoc i rith na bliana

Nóta 6(a):  Caiteachas Polasaí

2015 2014

Iomlán Iomlán 

€ €

Pilgrim Paths a chur chun cinn 2,775 1,151

Oidhreacht a chur in iúl i bPolasaithe Náisiúnta faoin Taobh Tíre 3,248 45,633

Foilseacháin Oidhreachta a Mheas 400 1,975

Oidhreacht sna Scoileanna 205,730 243,382

An tSeachtain Oidhreachta 295,552 272,758

Beartaíocht na Comhairle a chur in iúl 112,386 71,015

Taighde & Staidéar 63,805 64,871

Foilseacháin 4,033 31,969

Cistiú ó Chomhairle an hEorpa i dtreo Chlár Comhpháirteach don Oidhreacht 
Chultúrtha - Gné na Cumarsáide 30,486 79,183

Intéirneachtaí Caomhnúcháin 14,444 40,000

Cothabháil Choisctheach a Chur Chun Cinn 84,712 73,535

IOMLÁN 817,571 925,472

     

  Tá costais foirne maidir le riarachán an tionscadail Foirgnimh Feirme Traidisiúnta Reps 4 san áireamh le “Cothabháil 
Choisctheach a Chur Chun Cinn" de €84,712.. 
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2015 2014

Iomlán Iomlán 

Nóta 6(b): Infreastruchtúr Oidhreachta € €

An tIonad Náisiúnta Sonraí Bithéagsúlachta 705,177 683,272

Forbairt ar bhunachar sonraí Chomhairleoirí Séadchomharthaí Allamuigh 0 2,140

Clár Chaighdeáin na Músaem 111,308 114,708

Clár na nOifigeach Oidhreachta 538,160 501,810

Breathnóir Oidhreachta 73,714 10,985

Ilchineálacht Cultúir a chur chun cinn sa Chosaiv – Costais Toscaireachta 0 9,252

Riarachán maidir le Gréasán Bhailte Múrtha na hÉireann 78,745 79,079

IOMLÁN 1,507,104 1,401,246

2015 2014

Iomlán Iomlán 

Nóta 7: Costais bhunáite € €

Cíos agus táille sheirbhíse 23,884 30,066

Cumhacht, teas agus solas 20,914 21,706

Ceaintín, lónadóireacht agus glantachán 27,347 29,207

Cruinnithe 15,624 18,012

Deisiúcháin, cothabháil & slándáil 94,414 119,998

Árachas 18,871 30,185

Ceiliúradh 20 Bliain1 67,756 0

IOMLÁN 268,810 249,174

1.  Chinn an Chomhairle comóradh 20 bliain de bhunú na Comhairle Oidhreachta a cheiliúradh le hócáid speisialta. Bhí Uachtarán 
na hÉireann, Micheál D. Ó hUiginn mar aoi onóra ann agus é ina phríomhchainteoir ag an ócáid chomh maith. Bhí os cionn 
300 duine i láthair ag an ócáid. I measc na gcostas bhí costais an Chomórtha thuas €67,756 lena n-áirítear marquee agus 
lónadóireacht is ionann agus €24,915, iris chomórtha agus foilseacháin agus seastáin eile is ionann €34,697.  B'ionann costais 
ilghnéitheacha eile a bhain leis an ócáid agus €8144 . Tá na seastáin a táirgeadh fós in úsáid ag an gComhairle Oidhreachta.

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS DON  
BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2015
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2015 2014

Iomlán Iomlán 

Nóta 8: Soláthairtí agus riarachán oifige € €

Teileafón agus postas 21,510 24,829

Páipéarachas, clódóireacht & deisiú trealamh oifige 29,893 13,824

Leabharlann 156 260

Soláthairtí agus cothabháil ríomhairí 97,000 67,612

Táillí lucht gairme 60,789 55,623

Ilghnéitheach 3,437 2,067

Táillí Dlí 1,609 531

Síntiúis 8,184 8,152

Táille Iniúchóireachta 9,900 9,900

Ús &Táillí 2,029 3,086

Bronntanais1 2,046 540

IOMLÁN 236,553 186,424

1 I measc na mbronntanas bhí nithe a bronnadh ar chomhaltaí boird a d'imigh ar scor (€1,535), dearbháin leabhar a bronnadh 
ar chomhaltaí an phainéil mheasúnaithe a tharscaoil an táille ghairmiúil a bhain le bheith páirteach i bpainéil measúnaithe 
(€320), bronntanais d'uaisle ón gcoigríoch (€81) agus bronntanais ilghnéitheacha eile is ionann €110

Nóta 9:  Táillí agus Costais Bhaill na Comhairle     

tCostais Cóiríocht agus Béilí

Táille a Éilíodh a Cuireadh ar Fáil Iomlán

€ € € €

Conor Newman 0 4,251 462 4,713

Carolynne Ferris 4,988 1,512 478 6,978

Gabriel Cooney 0 0 128 128

Mary Keenan 1,995 273 0 2,268

Brendan Dunford 0 0 0 0

Michael Parsons 0 1,365 270 1,635

Catherine Heaney 5,985 140 156 6,281

Fidelma Mullane 5,985 3,988 855 10,828

Ted Creedon 5,985 3,288 1,052 10,325

Ciara Breathnach 0 0 0 0

Kieran O’Conor 0 3,071 531 3,602

IOMLÁN 24,938 17,888 3,932 46,758

Bhí ceithre bhall de chuid na Comhairle nach bhfuair táille Chomhaltaí na Comhairle faoin bprionsabal Duine Amháin 
Tuarastal Amháin (OPOS) agus bhí comhalta amháin den Chomhairle a fuair íocaíocht i bpáirt mar chuid de táille Chomhaltaí 
na Comhairle faoi (OPOS) phrionsabal mar gheall ar shocruithe oibre pháirtaimseartha. Tharscaoil beirt chomhaltaí táille 
Chomhaltaí na Comhairle.

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS DON  
BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2015



98 An Chomhairle Oidhreachta | Tuarascáil Bhliantúil 2015

Nóta 10: Costas na Foirne

14 fostaí ar an meán a bhí fostaithe ag an gComhairle Oidhreachta i rith na bliana.  B’ionann sin agus líon foirne de 13 duine de 
chuid na Comhairle Oidhreachta féin chomh maith le lucht foirne ar conradh a fostaíodh do thionscadail faoi leith. (2014 -14).

2015 2014

€ €

Pá agus tuarastail na Foirne 851,291 850,998

Costais Pinsin 11(a) 454,000 358,000

Leas agus Socraíochtaí na Foirne 240 0

Taisteal agus Costais 48,875 58,228

Oiliúint 4,894 8,775

Fabhrú ar Shaoire (Nóta 21) 1,438 (719)

1,360,738 1,275,282

Asbhaineadh €56,371 ón lucht foirne mar thobhach pinsin agus íocadh sin leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Luach Saothair an POF

Fuair an POF íocaíochtaí tuarastail €109,451 sa bhliain 2015.  Níor tugadh aon íocaíochtaí bónais don POF.  Fuair an POF 
aisíocíocht ar chostais taistil agus chothabhála ab ionann agus €6,311. Tá an POF ina bhall de scéim neamhchistithe sochair 
sainithe de chuid na hearnála poiblí agus ní sháraítear na teidlíochtaí caighdeánacha i scéim aoisliúntais sochair sainithe na 
hearnála poiblí lena chuid cearta pinsin.

Sochair d'Fhostaithe 2015 2014

Catagóir Tuarastal Líon na bhfostaithe Líon na bhfostaithe

€60,000 TO €69,999 5 4

€70,000 TO €79,999 3 2

€80,000 TO €89,999 0 0

€90,000 TO €99,999 0 0

€100,000 TO €109,999 1 1

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS DON  
BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2015
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Nóta 11: Scéim Aoisliúntais 

(a) Anailís ar chostais iomlána sochair scoir i leith an Ráitis Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe

2015 2014

€ €

Costas Seirbhíse Reatha  376,000  265,000 

Ús ar dhliteanais na scéime sochar sainithe  140,000  155,000 

Ranníocaíochtaí na bhFostaithe (62,000) (62,000)

IOMLÁN  454,000  358,000 

(b) Gluaiseacht in oibleagáidí maidir le sochair scoir i rith na bliana airgeadais

2015 2014

 €  € 
Oibleagáid maidir le glan-sochair scoir an 1 Eanáir (6,097,000) (3,880,000)
Costas Seirbhíse Reatha (314,000) (203,000)
Costas Úis (140,000) (155,000)
Ranníocaíochtaí na bhFostaithe (62,000) (62,000)
Gnóthachan/(caillteanas) achtúireach 464,000 (1,802,000)
Pinsean Iníoctha 5,000 5,000
Oibleagáid maidir le glan-sochair scoir an 31 Nollaig (6,144,000) (6,097,000)

(c) Maoiniú Iarchurtha maidir le sochair scoir

Luann an Chomhairle Oidhreachta na suimeanna seo mar shócmhainn atá ag dul leis an dliteanas iarchurtha neamhchistithe 
maidir le sochair scoir ar bhonn thacar na mbonn tuisceana a leagtar amach thíos agus roinnt imeachtaí a thit amach san am 
atá caite. Áirítear ar na himeachtaí sin an bonn reachtaíochta atá leis an scéim shochair scoir a chur ar bun, agus an polasaí 
agus an cleachtas atá i bhfeidhm i láthair na huaire maidir le pinsin seirbhíse poiblí a mhaoiniú, ranníocaíochtaí na bhfostaithe 
agus próiseas na meastachán bliantúil san áireamh. Níl aon fhianaise ag an gComhairle Oidhreachta nach leanfar den pholasaí 
cistíochta seo chun soláthar a dhéanamh do shuimeanna dá leithéid ag teacht leis an ngnás faoi láthair.

Mar seo a leanas an Glan-mhaoiniú iarchurtha maidir le sochair scoir a luaitear sa Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas 
agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe:

2015 2014

€ €

Cistíocht In-aisghabhála maidir le costais sochair scoir na bliana reatha  516,000  420,000 

Deontas Stáit i bhfeidhm chun sochair scoir a íoc (5,000) (5,000)

Iomlán 511,000 415,000

Is ionann an tsócmhainn cistíochta iarchurtha maidir le sochair scoir an 31 Nollaig 2015 agus €6,144m (2014: €6.097m)

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS DON  
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Nóta 11: Scéim Aoisliúntais ar lean

(d) Stair na ndliteanas maidir le sochair sainithe      

2015 2014 2013 2012 2011

€000 €000 €000 €000 €000

Oibleagáidí Sochair Sainithe 6114 6097 3880 3723 2996

Gnóthachain/(Caillteanais) ó thaithí ar Dhliteanais na 
Scéime *

(45) 94 267 1 51

Céatadán de Dhliteanais na Scéime -0.70% 1.54% 6.88% 0.03% 1.70%

Is ionann an caillteanas achtúireach carnach ón 1 Eanáir 2003 ann mar a luaitear sin sa Ráiteas faoin nGnóthachan agus faoin 
gCaillteanas Aitheanta iomlán agus €2,027,000

*  Tá idir ghnóthachain agus chaillteanais i gceist leis an mír seo i leith taithí dliteanais amháin agus ní chuirtear san áireamh 
ann aon athrú ar dhliteanais i leith athruithe ar na boinn tuisceana a úsáideadh.

(e) Cur Síos Ginearálta ar an Scéim

Socrú pinsin shochair sainithe maidir leis an tuarastal deiridh atá sa scéim shochair scoir agus na sochair agus ranníocaíochtaí 
sainsonraithe i ndáil le rialacháin scéimeanna “eiseamláireacha” reatha na hearnála poiblí. Cuirtear pinsean (1/80 in aghaidh na 
bliana seirbhíse), airgead scoir nó chnapshuim(3/80 in aghaidh na bliana seirbhíse) agus pinsin chéile agus leanaí ar fáil faoin 
scéim. An 65ú breithlá ag ball an Ghnáthaois Scoir, agus tá daoine a bhí ina mbaill roimh an mbliain 2004 i dteideal dul ar scor 
gan aon laghdú achtúireach ó bhíonn 60 bliain slán acu. Go hiondúil ardaíonn pinsin atá le íoc (agus iarchurtha) de réir bhoilsciú 
tuarastail ghinearálta na hearnála poiblí.

Ullmhaíodh na nochtaí thíos don Chomhairle Oidhreachta i ndáil le sochair iníoctha ó Scéim Aoisliúntais Fhostaithe na Comhairle 
Oidhreachta, 2003, agus ón Scéim Céilí agus Leanaí. Tá na scéimeanna neamh-mhaoinithe agus is sochar sainithe iad, ag 
soláthar sochar scoir de réir seirbhíse agus tuarastail inphinsin.  Tá an luacháil a úsáideadh do nochtaí FRS 102 bunaithe ar 
mheasúnú iomlán ar dhliteanais na Scéimeanna amhail an 31 Nollaig 2015.  Tomhaiseadh na luachanna reatha den oibleagáid 
sochair shainithe agus den chostas seirbhíse ag úsáid mhodh creidmheasa an aonaid fhortheilgthe.  Cuirtear san áireamh sa 
nóta nochta seo mionsonraí cláir chomhardaithe agus boinn tuisceana don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2015 agus 
an 31 Nollaig 2014. 

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS DON  
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Leagtar amach thíos na príomhbhoinn tuisceana atá úsáidte ag achtúirí neamhspleácha cáilithe chun na dliteanais a bhaineann 
le FRS 102 a ríomh:

Boinn Tuisceana 31/12/15 31/12/14

Boilsciú 1.90% 1.80%

Ráta méadaithe ghinearálta fhadtéarmaigh i dtuarastáil  3.40% 1% le haghaidh bliana amháin, 3.3% ina dhiaidh sin

Ráta méadaithe ar shochair stáit 1.90% 0% le haghaidh bliana amháin, 1.8% ina dhiaidh sin

Ráta méadaithe ar shochair iarchurtha 2.40% 0% le haghaidh bliana amháin, 2.3% ina dhiaidh sin

Méaduithe ar Phinsin 2.40% 0% le haghaidh bliana amháin, 2.3% ina dhiaidh sin

Ráta Lascaine le haghaidh dliteanas scéime 2.75% 2.30%

Bonn Tuisceana Básmhaireachta

Amhail an 31ú Nollaig 2015, tá boinn tuisceana básmhaireachta nuashonraithe úsáidte againn do phinsinéirí reatha agus do 
phinsinéirí a bheidh ann amach anseo bunaithe ar tháblaí básmhaireachta caighdeánacha, ag cur san áireamh feabhsuithe 
básmhaireachta a bheidh ann amach anseo. Bheadh an t-ionchas saoil, as aois 65 anall d'aoiseanna samplacha, mar a 
dhíorthaítear iad ó na boinn tuisceana básmhaireachta seo, mar seo a leanas (an t-ionchas saoil don 31 Nollaig 2014 curtha 
ar fáil freisin ar mhaithe le comparáid):

Tnúthán Saoir ag aois 65 31/12/15 31/12/14

(i mblianta)

Fear, atá 45 faoi láthair 24.7 24.6

Fear, atá 65 faoi láthair 22.8 22.7

Fear, atá 45 faoi láthair 27.1 27.0

Fear, atá 65 faoi láthair 25.0 24.9

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS DON  
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Nóta 12: Maoin, Gléasra agus Trealamh

Foirgnimh Léasacht Troscán 

Oifige

Trealamh  

Oifige

Gléasra & 

Trealamh

Ríomhairí Ábhar 

Tagartha & 

Ceadúnais OSI

Mótor 

fheithiclí

Saothair 

Ealaíne

Iomlán

€ € € € € € € € € €

COSTAS 

An 1 Eanáir 2015 8,064,752  429,417 224,812 184,341 18,147 801,308 457,204 20,703 203,217 10,403,901

Breis 0 0 0 8,785 0 2,012 0 0 0 10,797

Diúscairt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

An 31 Nollaig 2015 8,064,752 429,417 224,812 193,126 18,147 803,320 457,204 20,703 203,217 10,414,698

Dímheas Carntha

Amhail an 1 Eanáir 2015 1,553,752 372,163 217,256 181,453 12,407 765,251 457,204 20,703 0 3,580,189

Muirear bliana 201,619 42,942 481 3,770 1,291 13,277 0 0 0 263,380

Diúscairt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amhail an 31 Nollaig 2015 1,755,371 415,105 217,737 185,223 13,698 778,528 457,204 20,703 0 3,843,569

Glanluachanna leabhair           

Amhail an 1 Eanáir 2015 6,511,000 57,254 7,556 2,888 5,740 36,057 0 0 203,217 6,823,712

Amhail an 31 Nollaig 2015 6,309,381 14,312 7,075 7,903 4,449 24,792 0 0 203,217 6,571,129

Nóta 13: Infháltais

2015 2014

€ €

Féichiúnaithe 12,793 11,988

Réamhíocaíochtaí & Féichiúnaithe eile 273,350 223,191

286,143 235,179

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS DON  
BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2015



An Chomhairle Oidhreachta | Tuarascáil Bhliantúil 2015  103

Nóta 14:  Suimeanna Iníoctha     

2015 2014

€ €

Creidiúnaithe 246,717 219,719

Fabhruithe 245,053 263,673

Creidiúnaithe & Fabhruithe Ginearálta 491,770 483,392

Deontais Gan Íoc 108,258 165,920

600,028 649,312

Nóta 15: The Irish Landmark Trust Ltd.

Bunaíodh an tIontaobhas sa bhliain 1992 mar chuideachta neamhbhrabúis a raibh de chuspóir léi foirgnimh stairiúla a bhí 
tréigthe nó i mbaol a shábháil. Tugtar sin i gcrích trí fheidhm úsáideach inmharthana a leagan amach ina leith mar chóiríocht 
laethanta saoire go gearrthéarmach, ionas go gcuirtear ar bhealach a slánaithe go fadtéarmach iad. Is trí thagairt do Phlean Cúig 
Bhliana na Comhairle, do Phlean Corparáide an Iontaobhais agus d’ollseasamh buiséid na Comhairle a dhéantar cinneadh ar 
leibhéal cistíochta na Comhairle ó bhliain go bliain.

Nóta 16: Discovery Programme Ltd.

Déanann an Chomhairle cistiú ar an gClár Fionnachtana a bunaíodh sa bhliain 1991 agus a cláraíodh mar chuideachta faoi 
theorainn ráthaíochta ar an 15 Eanáir 1996. Tá an Chomhairle freagrach as cathaoirleach a cheapadh ar an gClár Fionnachtana 
chomh maith le triúr stiúrthóirí. Tá an Phríomhfheidhmeannach nó duine a ainmníonn seisean ar dhuine d’ionadaithe na Comhairle 
ar Bhord an Chláir. Is trí thagairt do Phlean Cúig Bhliana na Comhairle, do Phlean Corparáide an Chláir agus d’ollseasamh buiséid 
na Comhairle a shocraítear leibhéal cistíochta na Comhairle ó bhliain go bliain.

Is é is aidhm don chlár cur leis an tuiscint ar an am a caitheadh in Éirinn trí shaothar taighde agus trí thochailt seandálaíochta.

Nóta 17:  Tiomantais Deontais    

Ar an 31 Nollaig 2015 bhí ceangal maidir le deontais ar an gComhairle i ndáil le beartaíocht a tharlódh tar éis an dáta sin. Níl an 
tsuim €441,701 atá geallta luaite sna Ráitis Airgeadais seo

2015 2014

€ €

Deontais geallta an 1 Eanáir 291,065 253,247

Ceadaíodh i rith na bliana 2,939,848 3,020,361

Deontais a dícheadaíodh & a díscríobhadh (197,652) (159,621)

Caiteachas deontais i rith na bliana (2,591,560) (2,822,922)

Gealltanais Deontais an 31 Nollaig       441,701      291,065

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS DON  
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Nóta 18: Nochtaí Gaolmhara Páirtí      

Is iad na príomhbhaill foirne bhainistíochta sa Chomhairle Oidhreachta ná an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus baill an bhoird.    
Ba é an méid iomlán cúitimh a íocadh le príomhbhaill foirne bhainistíochta, lena n-áirítear táillí agus costais bhaill an Bhoird agus 
luach saothair iomlán an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin, ná €158,588 (2014: €163,292) Chun briseadh síos a fháil ar an luach 
saothair agus na sochair a íocadh le príomhbhaill foirne bhainistíochta, féach nóta 9 agus nóta 10.

Glacann an Chomhairle Oidhreachta nósanna imeachta de réir na dtreoirlínte a d'eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe ag cumhdach leasa pearsanta bhaill an Bhoird. Le linn ghnáthchúrsa a cuid gnó, féadfaidh an Chomhairle Oidhreachta 
deontais a cheadú agus dul i mbun socruithe eile conartha le heintitis ina bhfostaítear nó sin, ina bhfuil leas ag baill Bhoird na 
Comhairle Oidhreachta. I gcásanna ina bhféadfadh coinbhleacht leas a bheith ann, ní fhaigheann baill den Bhord cáipéisíocht de 
chuid an Bhoird ná ní ghlacann siad páirt i bplé a bhaineann leis na hidirbhearta seo ná ní fhreastalaíonn siad ar phlé dá leithéid.  
Coinnítear clár agus tá sé ar fáil ach é a iarraidh i ngach cás dá leithéid. 

Nocht na baill seo a leanas leas in eagraíocht ar ceadaíodh cúnamh airgid ina leith i rith na bliana

An tOllamh Gabriel Cooney                €2,000.00 do Dheontas Oidhreachta Pobalbhunaithe CBH05371
€3,000.00 do Dheontas Oidhreachta Pobalbhunaithe CBH04787
€3,500.00 do Dheontas Oidhreachta Pobalbhunaithe CBH05114
€2,500.00 do Dheontas Oidhreachta Pobalbhunaithe CBH5310

An Dr. Fidelma Mullane €1,000.00 do Dheontas Oidhreachta Pobalbhunaithe CBH05068

An Dr. Kieran O'Conor €9,573.38 do Dheontas Oidhreachta Pobalbhunaithe C04666
€6,938.00 do Dheontas Oidhreachta Pobalbhunaithe C04683. Gan íoc in 2015 ach san 
áireamh i ngealltanais €523,101 ag Nóta 17
€2,000.00 do Dheontas Oidhreachta Pobalbhunaithe  CBH04930
€1,971.92 do Dheontas Oidhreachta Pobalbhunaithe CBH04740
€1,971.92 for Community Based Heritage Grant CBH04740

Michael Parsons €9,000.00 fdo Dheontas Oidhreachta Pobalbhunaithe C04595
€2,085.00 do Dheontas Oidhreachta Pobalbhunaithe C04598
€10,500.00 do Dheontas Oidhreachta Pobalbhunaithe C04600
€6,000.00 do Dheontas Oidhreachta Pobalbhunaithe CBH04967
€3,000.00do Dheontas Oidhreachta Pobalbhunaithe CBH05155

Ted Creedon €2,500.00 do Dheontas Oidhreachta Pobalbhunaithe  CBH05094

An Dr. Brendan Dunford €3,500.00 for Community Based Heritage Grant CBH04989

An Dr. Ciara Breathnach €3,000.00 do Dheontas Oidhreachta Pobalbhunaithe CBH04748

Tharraing na baill siar ó na cruinnithe nuair a bhí na tionscadail á bplé agus níor ghlac siad aon pháirt sa chinneadh maoiniú a 
dheonú. 

Nóta 19: Gnóthas Leantach     

Tarraingíonn an Comhairle cistí as an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta nuair is gá.  
Aithníonn sí an t-ioncam seo ar bhonn fáltas airgid ach aithníonn caiteachas ar bhonn fabhruithe.  Tá an Chomhairle den tuairim go 
leanfaidh an roinn uirthi ag maoiniú a cuid gníomhaíochtaí ceadaithe agus, ar an mbonn seo, is cuí na ráitis airgeadais a ullmhú ar 
bhonn gnóthais leantaigh. 

CBH04770
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Nóta 20: Áitribh

Oibríonn an Chomhairle Oidhreachta as áitreabh in Áras na hOidhreachta, Lána an tSéipéil, Cill Chainnigh a áitíonn sí agus atá 
faoina seilbh

Nóta 21: Aistriú chuig FRS 102     

Réiteach Caipitil agus Cúlchistí 

As at As at

Amhail an 31 Eanáir 2014 Amhail an 31 Nollaig 2014

€ €

Caipitil   agus cúlchistí   (mar a sonraíodh cheana)                                                            8,056,405 7,592,248

Fabhrú ar phá Saoire                                                                  (a) (10,395) (9,676)

Caipitil  agus cúlchistí  (mar a athshonraíodh)                                                                       8,046,010 7,582,572

Réiteach Barrachais don bhliain

As at

31 December 2014

€

Barrachas /(Easnamh) don bhliain  
(mar a sonraíodh cheana)

(240,361)

Fabhrú ar Shaoire (a) 719

Barrachas /(Easnamh) don bhliain  
(mar a athshonraíodh)

(239,642)

Míreanna a Choigeartú 

(a) Fabhrú ar Shaoire     

Ní raibh fabhrú déanta roimhe seo ag an gComhairle Oidhreachta ar phá saoire a thuill fostaithe ach nár bhain siad leas as ar 
dháta an tuairiscithe.  Faoi FRS102, ní foláir go n-aithneofaí fabhruithe dá leithéid sna ráitis airgeadais.  Is é tionchar an athraithe 
seo ná méadú €10,395 ar chreidiúnaithe ag an dáta aistrithe agus €9,676 amhail an 31 Nollaig 2014. Laghdaíodh an barrachas 
€10,395 sa bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2013 méadaíodh é €719 sa bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2014.

Nóta 22: Imeacht Neamhchoigeartúcháin Iar-Chlár Comhardaithe 

Ní raibh aon Choiste boird ná Airgeadais ná Iniúchta i bhfeidhm ag an gComhairle Oidhreachta ón 25ú Eanáir 2016 go dtí an 
19ú Iúil, 2016. 

Nóta 23: Formheas Ráiteas Airgeadais

Cheadaigh an Chomhairle na Ráitis Airgeadais an 15ú Meán Fómhair, 2016. 

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS DON  
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DEONTAIS MAIDIR LE TAIGHDE STRAITÉISEACH SEANDÁLAÍOCHTA NÁISIÚNTA NA hÉIREANN 

Uimh. Thag Ainm an Fhaighteora Teideal an Tionscadail Limistéir Údaráis Áitiúil Méid  
a Íocad €

AR04557 Coláiste na hOllscoile, Corcaigh Lonnaíocht agus Tírdhreacha na Réamhstaire Déanaí Éire Uile 39,961

DEONTAIS MAIDIR LE GRÉASÁN BHAILE MHÚRTHA NA hÉIREANN I dTREO LAETHANTA BAILTE MÚRTHA

Uimh. Thag Ainm an Fhaighteora Teideal an Tionscadail Limistéir Údaráis Áitiúil Méid  
a Íocad €

WD04429 Grúpa Oidhreachta Pharóiste 
Naomh Eoin

Comharthaíocht Léirmhíniúcháin agus Ilghnéitheach ag 
Rinn Dúin

Ros Comáin 1,532

WD04430 Comhairle Cathrach na Gaillimhe Sracphlean agus Cur Chuige Deartha maidir le Gailearaí Bhaile 
Múrtha Meánaoiseach ag Músaem Cathrach na Gaillimhe.

Gaillimh - Cathair na Gaillimhe 6,500

WD05535 Athy Heritage Company Ltd Féile Mheánaoiseach 2015 Cill Dara 641

WD05536 Athy Heritage Company Ltd Caisleán Choill an Chip - Tionscadal Geoifisice Cill Dara 1,465

WD05541 Comhairle Contae Chorcaí Féile Mheánaoiseach Eochaille 2015 Corcaigh - Contae Chorcaí 8,000

WD05545 Coiste Fhéile Bhaile Múrtha 
Dhroichead na Bandan

Féile Bhaile Múrtha Dhroichead na Bandan 2015 Corcaigh - Contae Chorcaí 6,500

WD05546 Comhairle Chontae na Gaillimhe Féile Mheánaoiseach Bhaile Locha Riach 2015 'Gathering 
of the Clans'

Gaillimh - Contae na Gaillimhe 8,000

WD05549 Grúpa Turasóireachta Bhaile Chill 
Dara

Féile Mheánaoiseach Bhaile Chill Dara Cill Dara 3,500

WD05550 Comhairle Chontae na Gaillimhe Lá Bhaile Múrtha Bhaile Átha an Rí 2015 Gaillimh - Contae na Gaillimhe 7,000

WD05556 Oidhreacht Chill na Mallach Léarscáil de Thuras Siúlóide Meánaoiseach Chill na 
Mallach

Corcaigh - Contae Chorcaí 2,700

WD05560 Oidhreacht Chill na Mallach Fógrán de Thuras Siúlóide Meánaoiseach Chill na Mallach Corcaigh - Contae Chorcaí 400

WD05561 Ealaíona & Turasóireacht Bhaile 
Átha Luain Teo

Léirmhíniúchán Ionad Turasóireachta Chaisleán Bhaile 
Átha Luain

An Iarmhí 2,500

WD05564 Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath

Oideachas Oidhreachta bunaithe ar an nGréasán / Acmhainn 
Turasóireachta maidir le Baile Átha Cliath sa Meánaois

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

5,000

WD05570 Féile Mheánaoiseach Bhaile 
Locha Riach

Plean Bainistíochta Caomhnúcháin agus Léirmhíniúcháin 
do Bhaile Mheánaoiseach Bhaile Locha Riach

Gaillimh - Contae na Gaillimhe 9,401

WD05573 Comhairle Chontae na Gaillimhe Bailte Múrtha na hÉireann: Am atá Caite, Am i Láthair & 
an Todhchaí

Gaillimh - Contae na Gaillimhe 1,500

WD05575 Comhairle Contae Chorcaí Múnla de réir scála de Bhaile Meánaoiseach Eochaille Corcaigh - Contae Chorcaí 5,000

WD05576 Comhairle Chontae Chill 
Chainnigh

Léirmhíniúchán Thúr an Talbóidigh 2015 Cill Chainnigh 4,500

WD05582 Comhairle Cathrach & Contae 
Luimnigh

Lá Meánaoiseach Chill Mocheallóg Luimneach - Contae Luimnigh 1,000

WD05583 Comhairle Contae Loch Garman Léarscáil maidir le Slí Siúlóide do Ros Mhic Thriúin ag 
taispeáint codanna de Bhallaí an Bhaile agus Foirgnimh 
Oidhreachta eile.

Loch Garman 2,400

WD05585 Port Láirge Treasures at the 
Granary Ltd.

Athachtú ar Léigear na Normannach agus Gabháil Phort 
Láirge 1170 agus Pósadh Strongbow & Aoife

Port Láirge - Contae Phort Láirge 1,000

WD05589 Omeath District Development Co Traenáil do Threoirithe Oidhreachta, Cairlinn agus an 
Réigiún Máguaird

Lú 2,500

WD05590 Comhairle Chontae na Gaillimhe Ballaí Baile Bhaile Átha an Rí: Tionscadal Scoileanna 2015 Gaillimh - Contae na Gaillimhe 800

WD05595 Comhairle Cathrach Chorcaí Lá Meánaoiseach Chathair Chorcaí 2015 Corcaigh - Cathair Chorcaí 3,353

WD05598 Cumann Staire Fhiodh Ard Scoileanna agus Muintir na hÁite a Nascadh le Ballaí Baile 
Fhiodh Ard

Tiobraid Árann - Tiobraid Árann 
Theas

900

WD05600 Comhairle Cathrach & Contae 
Luimnigh

Cainteanna Sheachtain na hOidhreachta maidir le Ballaí Luimnigh Luimneach - Contae Luimnigh 750

WD05601 Comhairle Cathrach Chorcaí Painéil Eolais Bhalla na Cathrach Cathair Chorcaí Corcaigh - Cathair Chorcaí 221

Iomlán 87,063
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DEONTAIS MAIDIR LE GRÉASÁN BHAILE MÚRTHA NA hÉIREANN I dTREO CAIPITIL

Uimh. Thag Ainm an Fhaighteora Teideal an Tionscadail Limistéir Údaráis Áitiúil Méid  
a Íocad €

W05547 Grúpa Oidhreachta Pharóiste 
Naomh Eoin

Oibreacha Caomhnúcháin Práinneacha ar an mBalla ag Rinn 
Dúin

Ros Comáin 34740

W05566 Coiste Fhéile Bhaile Múrtha 
Dhroichead na Bandan

Suirbhé ar an bhfoirgníocht agus ar an gcaoi atá ar Bhallaí 
Dhroichead na Bandan

Corcaigh - Contae Chorcaí 5,000

W05568 Comhairle Contae Loch Garman Athchóiriú ar chrios Goat Hil de Bhallaí Baile Ros Mhic 
Thriúin

Loch Garman 20,000

W05572 Comhairle Chontae na Gaillimhe Oibreacha ar Bhallaí Baile Bhaile Átha an Rí Gaillimh - Contae na Gaillimhe 15,000

W05574 Comhairle Contae Chorcaí Oibreacha ar Chuid K de Bhallaí Baile Eochaille Corcaigh - Contae Chorcaí 15,000

W05584 Comhairle Cathrach agus Contae 
Phort Láirge

Obair chaomhnúcháin ar Bhallaí Phort Láirge Port Láirge - Contae Phort Láirge 8,349

W05588 Comhairle Chontae Thiobraid 
Árann

Oibreacha ar Bhallaí Baile Fhiodh Ard Tiobraid Árann - Tiobraid Árann 
Theas, Port Láirge - Contae Phort 
Láirge, An Iarmhí, Loch Garman

3,000

Iomlán 101,089

DEONTAS BAINISTÍOCHTA MAIDIR LE CÚRSAÍ OIDHREACHTA

Uimh. Thag Ainm an Fhaighteora Teideal an Tionscadail Limistéir Údaráis Áitiúil Méid  
a Íocad €

M01161 Coláiste na Tríonóide Obair feabhsúcháin ar stóráil fhadtéarmach agus 
bainistíocht ar bhailiúcháin boscáilte na hIarsmalanna 
Zú-eolaíochta.

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

4,000

M04104 Elene Negussie Bainistíocht ar Chathair Bhaile Átha Cliath mar Réimse 
Stairiúil Cathrach i ndáil le hAinmniúchán maidir le 
hOidhreacht Dhomhanda

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

4,000

M04331 Comhairle Dearaidh agus 
Ceardaíochta na hÉireann (CCol)

Forbairt agus Caomhnú ar Bhailiúchán Náisiúnta Cheardlanna 
Dearthóireachta Chill Chainnigh (KWD)

Cill Chainnigh 4,590

Iomlán 12,590

DEONTAIS MAIDIR LEIS AN mBEARTAS & DEONTAIS INFREASTRUCHTÚIR

Uimh. Thag Ainm an Fhaighteora Teideal an Tionscadail Limistéir Údaráis Áitiúil Méid  
a Íocad €

D04528 Cumann Náisiúnta na bPríomhoidí 
agus Leasphríomhoidí

Gradam um Rannpháirtíocht Chruthaitheach 2015 Éire 10,000

D04562 An Fóram Eorpach maidir le 
Caomhnú Dúlra agus Tréadachas

Tionscadal AE chun bearta agra-chomhshaoil bunaithe ar 
thorthaí (RBAPS) a fhorbairt agus a thástáil

Loch Garman 40,000

D04568 Institiúid na gCaomhnóirí agus 
na nAthchóiritheoirí in Éirinn 
(ICRI)

Sparántachtaí maidir le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach 
(CPD) & Creidiúnú & Ceardlanna CPD do chaomhnóirí- 
athchóiritheoirí

Éire Uile 7,137

D04572 An tIonad Náisiúnta Sonraí 
Bithéagsúlachta

Tionscnamh Náisiúnta maidir le Speicis Ionracha Poblacht na hÉireann 30,000

D04573 Cairt Pobail Bhoirne Cairt Pobail Bhoirne 2015 An Clár, Gaillimh - Contae na Gaillimhe 4,980

D04575 Burrenbeo Trust Caomhnú ar an mBoirinn trí oideachas agus soláthar 
faisnéise.

An Clár, Gaillimh - Contae na 
Gaillimhe

20,000

D04581 Grúpa Tionscadal Oileán Mór 
Bhéarra Teo

Plean Caomhnúcháin Oileán Mór Bhéarra 2015 Corcaigh - Contae Chorcaí 20,000

D04585 Seirbhísí Ardfhiúntas Dúlra Teo Scéim na gComhairleoirí Allamuigh maidir le 
Séadchomharthaí (FMA)  2015

An Clár 15,000

D04587 Ireland Reaching Out Tionscadal Ireland Reaching Out Gaillimh - Contae na Gaillimhe 34,319

D04599 Tionscadal Choillearnacha na 
hÉireann

Tionscadal Choillearnacha na hÉireann Poblacht na hÉireann 40,000

D04601 Fóram Choillearnacha na 
hÉireann

Clár Oibre Fhóram Choillearnacha na hÉireann 2015 Éire Uile 12,000
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DEONTAIS MAIDIR LEIS AN mBEARTAS & DEONTAIS INFREASTRUCHTÚIR (ar lean)

Ref. Number Ainm an Fhaighteora Teideal an Tionscadail Limistéir Údaráis Áitiúil Méid  
a Íocad €

D04604 Comhairle Thailte Sléibhe Chill 
Mhantáin Teo

Obair Chomhairle Thailte Sléibhe Chill Mhantáin Clár 
2015

Cill Mhantáin 65,000

D04606 Institiúid Seandálaithe na 
hÉireann

Maoiniú le haghaidh Comhordaitheora agus Riarthóra 
le IAI 2015

Éire Uile 10,000

D04608 Acmhainn Chartlainne na 
hÉireann, tairseach gréasáin

Acmhainn Chartlainne na hÉireann, paca acmhainní 
digiteach

Éire Uile 2,799

D04645 Cumann Iarsmalanna na 
hÉireann Teo

Clár Oibre Chumann Iarsmalanna na hÉireann 2015 Éire Uile 8,500

D04680 Building Limes Forum Ireland Forbairt ar moirtéar aoil te ardfheidhmíochta 
ísealchostais chun struchtúir oidhreachta a chaomhnú 
agus a athchóiriú. 

An Cabhán 1,000

D05612 Comhaontas Taobh Tíre na 
hÉireann

Fóram Náisiúnta Taobh Tíre 2015 Éire Uile 1,500

D05619 An Roinn Ealaíon, Oidhreachta & 
Gaeltachta

Bliain 2 de Thionscadal Shaol Árann An Clár 10,000

D05638 Roots Architecture Urraíocht do Chomhdháil Earth Building Ireland 2015 Sligeach 500

D04468 Institiúid Seandálaithe na 
hÉireann (IAI)

Ábhair Teagaisc Áitiúil do Dheich mBliana na 
gCuimhneachán

All of Ireland 10,000

D04474 Ionad Oideachais Chill Chainnigh Ábhair Teagaisc Áitiúil do Dheich mBliana na 
gCuimhneachán

Kilkenny 4,000

D05611 Cumann Turasóireachta agus 
Forbartha Bhéara Teo

Forbairt ar Oifig Mhargaíochta Shlí Bhéara-Bhréifne Cork - Cork County 5,000

D05616 Cumann Náisiúnta na bPríomhoidí 
agus Leasphríomhoidí

Gradam um Rannpháirtíocht Chruthaitheach 2014 Ireland 8,700

Iomlán 360,435

DEONTAIS MAIDIR LE PLEANEANNA OIDHREACHTA CONTAE

Ref. Number Ainm an Fhaighteora Teideal an Tionscadail Limistéir Údaráis Áitiúil Méid  
a Íocad €

C04561 Comhairle Cathrach na Gaillimhe Miotalóireacht na Seanaimsire - Póstaer agus Bileog 
Faisnéise

Gaillimh - Cathair na Gaillimhe 2,024

C04563 Comhairle Cathrach agus Contae 
Phort Láirge

Oidhreacht Liteartha na nDéise Port Láirge - Contae Phort Láirge 2,932

C04564 Comhairle Cathrach agus Contae 
Phort Láirge

Suirbhé ar Ionad Adhlactha Chathair Phort Láirge Port Láirge - Cathair Phort Láirge 5,166

C04565 Comhairle Cathrach agus Contae 
Phort Láirge

Foilsiú an leabhair Toibreacha Beannaithe Phort Láirge Port Láirge - Contae Phort Láirge 5,250

C04569 Comhairle Cathrach agus Contae 
Phort Láirge

Imeachtaí le linn na Seachtaine Oidhreachta agus le linn 
Sheachtain na Bithéagsúlachta

Port Láirge - Contae Phort Láirge 896

C04571 Comhairle Chontae Chill 
Chainnigh

Suirbhé ar Phlaiceanna, Comharthaí agus Séadchomharthaí 
Stairiúla i gCo. Chill Chainnigh

Cill Chainnigh 6,000

C04576 Comhairle Chontae Chill 
Chainnigh

Tionscadal um Ainmneacha Garraithe Chill Chainnigh a 
Thaifeadadh 2015

Cill Chainnigh 9,500

C04577 Comhairle Chontae Chill 
Chainnigh

Imeachtaí Sheachtain na hOidhreachta 2015 Cill Chainnigh 2,762

C04578 Comhairle Chontae Chill 
Chainnigh

Staidéar ar luach na hoidhreachta i 4 chontae Cill Chainnigh 4,099

C04579 Comhairle Chontae Chill Dara Staidéar ar luach na hoidhreachta i 4 chontae Cill Dara 4,099

C04580 Comhairle Chontae Uíbh Fháilí Tionscadal Cartlainne Uíbh Fháilí Uíbh Fháilí 14,294



An Chomhairle Oidhreachta | Tuarascáil Bhliantúil 2015  111

DEONTAIS MAIDIR LE PLEANEANNA OIDHREACHTA CONTAE (ar lean)

Uimh. Thag Ainm an Fhaighteora Teideal an Tionscadail Limistéir Údaráis Áitiúil Méid  
a Íocadh €

C04584 Comhairle Chontae Chill 
Mhantáin

Tionscadal Oidhreachta Limistéar Thaobh an Locha Cill Mhantáin 3,750

C04588 Comhairle Chontae Uíbh Fháilí Ag Nascadh leis an bPobal - Taispeántas déantúsán Uíbh Fháilí 2,500

C04589 Comhairle Chontae na Gaillimhe An Duine agus an Dúlra: Tionscadal Bithéagsúlachta 
Chontae na Gaillimhe 2015

Gaillimh - Contae na Gaillimhe 27,598

C04590 Comhairle Chontae na Gaillimhe Scéim na gComhairleoirí Séadchomharthaí Allamuigh 
2015

Gaillimh - Contae na Gaillimhe 15,000

C04591 Comhairle Chontae na Gaillimhe Tionscadal maidir leis an Oidhreacht Eaglasta 2015 
Toghlimistéar Bhéal Átha na Sluaighe

Gaillimh - Contae na Gaillimhe 11,992

C04592 Comhairle Chontae na Gaillimhe Tionscadal Iniúchóireachta maidir leis an Oidhreacht 
Áitiúil  2015

Gaillimh - Contae na Gaillimhe 5,543

C04593 Comhairle Chontae na Gaillimhe Loch Deirgeirt Tionscadal maidir leis an Oidhreacht 2015 Gaillimh - Contae na Gaillimhe 4,000

C04594 Comhairle Chontae na Gaillimhe Next Stop - Scéalta ó Iarnróid na Gaillimhe Gaillimh - Contae na Gaillimhe 4,000

C04595 Comhairle Chontae Laoise Beartaíochtaí Feasacht Oidhreachta 2015 Laois 9,000

C04596 Comhairle Chontae Dhún na 
nGall

Seimineár & Ceardlann maidir le Ballaí Cloiche Shingil 
(Gníomhaíocht 1.6)

Dún na nGall 7,112

C04597 Comhairle Chontae Dhún na 
nGall

Pacáiste Oideachais Oidhreachta 'Contae Dhún na nGall 
in 1916' (Gníomhaíocht 3.4)

Dún na nGall 8,500

C04598 Comhairle Chontae Laoise Leabhar faoi Dhún Másc, Céim II Laois 2,085

C04600 Comhairle Chontae Laoise Ag Nascadh leis an bPobal - Idirchaidreamh leis an 
Oidhreacht (Céim I)

Laois 10,500

C04602 Cathair na Gaillimhe Suirbhé maidir le hOidhreacht Reiligí - An Cladach Gaillimh - Cathair na Gaillimhe 2,025

C04607 Comhairle Chontae an Chláir Staidéar ar Chrainn i mBailte agus Sráidbhailte i gCo. 
an Chláir

An Clár 8,000

C04609 Comhairle Chontae an Chláir Oiliúint an Phobail maidir le Reiligí a Thaifeadadh agus a 
Bhainistiú

An Clár 7,500

C04610 Cathair na Gaillimhe Plean Caomhnúcháin agus Bainistíochta maidir le 3 
Chaisleán i gCathair na Gaillimhe: Mionlach, Dabhach 
Uisce/Páirc Mhuirlinne agus Tír Oileáin

Gaillimh - Cathair na Gaillimhe 11,600

C04612 Comhairle Cathrach Chorcaí Lá Oscailte Oidhreachta Chathair Chorcaí agus an 
tSeachtain Oidhreachta

Corcaigh - Cathair Chorcaí 15,000

C04613 Comhairle Chontae Thiobraid 
Árann

Suirbhé Oidhreachta maidir le hAbhainn na Siúire Tiobraid Árann - Tiobraid Árann 
Thuaidh, Tiobraid Árann - 
Tiobraid Árann Theas

14,391

C04614 Cathair na Gaillimhe Fortress Ireland -  An 5ú Comhdháil Idirnáisiúnta 
Oidhreachta i gCathair na Gaillimhe

Gaillimh - Cathair na Gaillimhe 4,569

C04616 Comhairle Chontae Chiarraí 'Straitéis Inathnuaite Oidhreacht agus Phobal Lios Tuathail 
2015-2020'

Ciarraí 5,000

C04617 Comhairle Cathrach Chorcaí Staidéar ar Luach na hOidhreachta i 4 Chontae Corcaigh - Cathair Chorcaí 4,099

C04618 Comhairle Cathrach Chorcaí Measúnú ar an Tionscadal Oidhreachta Scoileanna faoi 
Chorcaigh

Corcaigh - Cathair Chorcaí 2,000

C04619 Comhairle Chontae Lú Pleanáil agus Oibreacha Caomhnúcháin ag 
Seanmhainistir Dhroichead Átha

Lú 15,000

C04621 Comhairle Chontae Chiarraí An Tionscadal Oidhreachta i gCuimhne ar Michael 
O'Donohoe, Oileán Ciarraí

Ciarraí 4,000

C04622 Comhairle Chontae Lú Pleanáil Caomhnúcháin maidir le Fochaird, Co. Lú Lú 1,845

C04624 Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath

Tionscadal Taighde maidir le hAiltireacht an 20ú Céad 
(céim 4)

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

14,000

C04626 Comhairle Chontae Thiobraid 
Árann

Tionscadal Oidhreachta Loch Deirgeirt 2015 Tiobraid Árann - Tiobraid Árann 
Thuaidh

4,000
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DEONTAIS MAIDIR LE PLEANEANNA OIDHREACHTA CONTAE (ar lean)

Uimh. Thag Ainm an Fhaighteora Teideal an Tionscadail Limistéir Údaráis Áitiúil Méid  
a Íocadh €

C04628 Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath le Comhairle Contae Fhine 
Gall/Comhairle Chontae Dhún 
Laoghaire Ráth an Dúin 

Tionscadal GIS Seandálaíochta Chontae agus Chathair 
Bhaile Átha Cliath

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile Átha 
Cliath, Baile Átha Cliath - Baile Átha 
Cliath Theas - Fine Gall, Baile Átha 
Cliath - Dún Laoghaire/Ráth an Dúin

7,553

C04630 Údaráis Áitiúla na Mí Clár Feasacht Oidhreachta na Mí 2015 An Mhí 5,124

C04631 Údaráis Áitiúla an Longfoirt Iniúchadh ar Oidhreacht Geolaíochta Chontae Longfoirt An Longfort - Contae an 
Longfoirt

2,925

C04632 Comhairle Chontae an Chláir Tionscadal Oidhreachta Loch Deirgeirt 2015 An Clár 4,000

C04633 Comhairle Chontae an Chláir Suirbhé maidir le Droichid 2015 An Clár 7,499

C04634 Comhairle Chontae an Chabháin Slí Órga an Chabháin - 2015 An Cabhán 6,750

C04635 Comhairle Chontae Chill Dara Léaráidí, Mapaí agus Grianghraif Ailtireachta d'imleabhar 
Laoise, Uíbh Fháilí agus Chill Dara de The Buildings of 
Ireland

Cill Dara 5,250

C04636 Comhairle Chontae Chill Dara Leabhar Dathúcháin Oidhreacht Chilll Dara Cill Dara 3,000

C04637 Comhairle Chontae Chill Dara Treoir fuaime an Churraigh Cill Dara 4,250

C04638 Comhairle Chontae Chill Dara Taispeántas Taistil maidir le Tithe Ceann Tuí i gCo. Chill 
Dara

Cill Dara 3,726

C04639 Comhairle Chontae Chill Dara Seachtain na Bithéagsúlachta i gCill Dara Cill Dara 2,500

C04640 Comhairle Contae Chorcaí Foilseachán: Séipéil Oidhreachta Chontae Chorcaí Corcaigh - Contae Chorcaí 18,000

C04643 Comhairle Chontae an Chabháin Staidéar féidearthachta maidir le Cosán Siúil go dtí 
Sliabh Chuilcí a Sholáthar

An Cabhán 8,275

C04646 Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath le Comhairle Contae Fhine 
Gall/Comhairle Chontae Dhún 
Laoghaire Ráth an Dúin

Lámhleabhar maidir le Pláistéireacht Mhaisiúcháin a 
Chaomhnú - dearadh lena fhoilsiú

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

5,000

C04647 Comhairle Chontae Dhún na 
nGall

Staidéar ar Oidhreacht Thógtha Mhuirí Chontae Dhún 
na nGall (Gníomh 5.8)

Dún na nGall 11,000

C04648 Comhairle Chontae Chiarraí Iniúchadh ar Oidhreacht Eaglasta Chiarraí Ciarraí 11,716

C04651 Comhairle Chontae Bhaile Átha 
Cliath Theas

Tionscadal GIS Seandálaíochta Chontae agus Chathair 
Bhaile Átha Cliath

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile Átha 
Cliath, Baile Átha Cliath - Baile Átha 
Cliath Theas - Fine Gall, Baile Átha 
Cliath - Dún Laoghaire/Ráth an Dúin

7,553

C04653 Comhairle Chontae Mhuineacháin Suirbhé maidir le Tionscadail Feirme Mhuineacháin Muineachán 12,600

C04654 Comhairle Chontae an Chabháin Plean Fhearann Poiblí do Abbeylands, An Cabhán An Cabhán 5,625

C04657 Comhairle Chontae Chill 
Mhantáin

Foilseachán maidir le Clocha Cinn Stairiúla Chill 
Mhantáin

Cill Mhantáin 6,664

C04658 Comhairle Chontae Mhuineacháin Clár um Imeachtaí Oidhreachta agus Aird an Phobail 
2015

Muineachán 7,650

C04660 Comhairle Chontae Fhine Gall Tionscadal GIS Seandálaíochta Chontae Bhaile Átha 
Cliath

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile Átha 
Cliath, Baile Átha Cliath - Baile Átha 
Cliath Theas - Fine Gall, Baile Átha 
Cliath - Dún Laoghaire/Ráth an Dúin

7,553

C04661 Comhairle Chontae Dhún 
Laoghaire – Ráth an Dúin

Tionscadal GIS Seandálaíochta Chontae agus Chathair 
Bhaile Átha Cliath

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile Átha 
Cliath, Baile Átha Cliath - Baile Átha 
Cliath Theas - Fine Gall, Baile Átha 
Cliath - Dún Laoghaire/Ráth an Dúin

7,553

C04662 Comhairle Chontae Mhaigh Eo Suirbhé ar Ghnáthóga agus Pleananna Bainistíochta 
Bithéagsúlachta

Maigh Eo 14,298

C04663 Comhairle Chontae Fhine Gall Tionscadal maidir le hOidhreacht Tionsclaíochta Fhine 
Gall (Céim 3) 2015

Baile Átha Cliath - Fine Gall 11,873

C04664 Comhairle Chontae Mhaigh Eo Clár Cumarsáide a& Feasachta Oidhreacht Mhaigh Eo 2015 Maigh Eo 11,835

C04665 Comhairle Chontae Lú Treoraithe Oidhreachta nua de chuid Archaeology 
Ireland a tháirgeadh

Lú 4,300
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DEONTAIS MAIDIR LE PLEANEANNA OIDHREACHTA CONTAE (ar lean)

Uimh. Thag Ainm an Fhaighteora Teideal an Tionscadail Limistéir Údaráis Áitiúil Méid  
a Íocadh €

C04666 Údaráis Áitiúla an Longfoirt Tionscadal Taighde Seandálaíochta Neamhionrach 2015 An Longfort 9,573

C04667 Údaráis Áitiúla na Mí Staidéar ar luach na hoidhreachta i 4 chontae An Mhí 4,099

C04668 Údaráis Áitiúla na Mí Oiliúint Bhithéagsúlachta do Ghrúpaí Pobail An Mhí 8,726

C04670 Comhairle Chontae Chill 
Mhantáin

Deireadh Seachtaine Scileanna Tógála Traidisiúnta Cill Mhantáin 4,500

C04672 Comhairle Chontae Fhine Gall Comhairleoir Séadchomharthaí Allamuigh / Seandálaí 
Pobail

Baile Átha Cliath - Fine Gall 15,000

C04674 Comhairle Chontae Chill 
Mhantáin

Imeacht Stair Bheo Chill Mhantáin Cill Mhantáin 4,125

C04673 Comhairle Chontae Chill 
Mhantáin

Tacú le Scoil Scairte Seamus Heaney Cill Mhantáin 4,500

C04685 Comhairle Chontae Ros Comáin 2015: Tionscadal Caomhnúcháin maidir le Mósáicí Ros Comáin 6,856

C04686 Comhairle Chontae Ros Comáin 2015: Suirbhéireacht ar Reiligí - Nuashonrú & 
Taifeadadh

Ros Comáin 7,225

C05604 Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh

Tionscadal Oidhreachta Nádúrtha agus Tógtha - 
Comórtas Míle Órga Luimnigh 2015

Luimneach - Contae Luimnigh 2,000

C05605 Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh

Tuarascáil maidir le struchtúr, riocht agus sustasacht 
Chaisleán Bourchier, Loch Goir

Luimneach - Contae Luimnigh 4,673

Iomlán 556,980

DEONTAIS OIDHREACHTA PHOBALBHUNAITHE

Uimh. Thag Ainm an Fhaighteora Teideal an Tionscadail Limistéir Údaráis Áitiúil Méid  
a Íocadh €

CBH04696 Roseanne Schot Tionscadal Caomhnúcháin maidir le Cnoc Uisnigh 
(Céim 1)

An Iarmhí 5,000

CBH04714 Kilmurry Historical and 
Archaeological Association Ltd.

Caomhnú ar rogha dhéantúsán in Iarsmalann Chill 
Muire, Co. Chorcaí

Corcaigh - Cathair Chorcaí 3,000

CBH04715 Grúpa Oidhreachta Shliabh 
Coillte

Cianbhraiteacht ar Chlós Chill Mhic Aodha Loch Garman 2,000

CBH04716 Séipéal Mhuire Eaglais na 
hÉireann

Plean Caomhnúcháin do Shéipéal Mhuire na hÉireann, 
Dún Garbhán

Port Láirge - Contae Phort Láirge 3,000

CBH04718 Grúpa Taitneamhachta & 
Oidhreachta Chill Bhearaigh

Suirbhéireacht Gheoifisice ar Chnoc Bhaile Shadhbha An Mhí 1,951

CBH04723 Grúpa Oidhreachta Chillín Chéir Caomhnú ar bhallaí séipéil ársa ag Reilig Gallon, Cillín 
Chéir, Co. an Chabháin

An Cabhán 4,000

CBH04738 Bailte Slachtmhara na gCloch 
Liath

Comharthaí Léirmhíniúcháin do Pháirc Oidhreachta 
Ráth an Dúin, Na Clocha Liath

Cill Mhantáin 3,000

CBH04740 Grúpa Staire agus Oidhreachta 
Theach Mhic Conaill

Tionscadal maidir le Suirbhé Seandálaíochta Chaisleán 
Dundonnell

Ros Comáin 1,972

CBH04748 Iontaobhas Oidhreachta Éireann Collective Voice... Bailiúchán Pobail le haghaidh Achainí 
maidir le Páirc Bhéal na mBuillí

Ros Comáin 3,000

CBH04750 Grúpa Oidhreachta Churach na 
Bóinne

Trialacha Mara Bovinda - Athléiriú ar ár n-aistir 
Neoiliteacha ársa ar muir, ag nascadh pobal le cósta

An Mhí 3,000

CBH04753 Séipéal Paróiste Dhún 
Fionnachaidh

Athphointeáil Shéipéal na Tríonóide Naofa, Dún 
Fionnachaidh, Co. Dhún na nGall

Dún na nGall 1,814

CBH04765 Athy Heritage Company Ltd Shackleton's Last Expedition - The Quest Cabin - Togra 
maidir le Cóireáil agus Léirmhíniú

Cill Dara 5,000

CBH04768 Comhairle Pobail Bhaile Uí Bheoláin Taispeántas d'íomhánna d'Inis Cealtra An Clár 1,800

CBH04770 Institiúid Teicneolaíochta Phort 
Láirge

Eolaíocht Saoránach agus Teicneolaíocht DNA a 
chónascadh chun monatóireacht a dhéanamh ar 
mhadraí uisce in Inbhear Phort Láirge

Port Láirge - Contae Phort Láirge 3,998
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CBH04787 UCD Scoil na Seandálaíochta Tochailt seandálaíochta Thlachta: taifeadadh digiteach 
agus cur i láthair pobail

An Mhí 3,000

CBH04803 Grúpa Forbartha Pobail Chill 
Taobháin

Athchóiriú ar Chros ar Thaobh Bealaigh, Tóin le Gaoith Ros Comáin 2,000

CBH04811 Cumann Seandálaíochta Chill 
Chainnigh

Fardal de bhailiúcháin chartlainne Chumann 
Seandálaíochta Chill Chainnigh a chruthú

Cill Chainnigh 1,800

CBH04812 Comhairle Chontae Uíbh Fháilí Cuimhní cinn an Toráin: an oidhreacht a bhaineann le 
baint móna 

Uíbh Fháilí 1,000

CBH04820 Derek McLoughlin Scoileanna agus Caomhnú Dúlra: Uirlis chun tairbhí 
bithéagsúlachta fadtéarmacha a sholáthar

Poblacht na hÉireann 4,000

CBH04821 Tionscadal maidir leis na gCeart 
Fhraoigh i mBaile Daighean

Tionscadal maidir leis an gCearc Fhraoigh ar Phortach 
Bhaile Daighean

Ros Comáin 4,000

CBH04823 Comhairle Chontae Chiarraí Caomhnú & Tochailt Thuama Ursanach Choill an 
Chlocháin

Ciarraí 1,200

CBH04824 Cumann Náisiúnta na gComhairlí 
Áitiúla Géime

Forbairt Threoirlínte Dea-Chleachtais maidir leis an gCearc 
Fhraoigh ar Phortaigh Ardaithe SAC

Poblacht na hÉireann 2,000

CBH04826 Cairde Éanlaigh Éireann Plean Bainistíochta Caomhnúcháin maidir le Féarthailte 
Thearmann Caithreach & An Eanaigh

Maigh Eo 4,000

CBH04827 Cairde Éanlaith Éireann Féarthailte Caomhnúcháin a athchóiriú d'éin, pailneoirí 
agus daoine ag ECNR

Cill Mhantáin 3,000

CBH04830 Paul Rondelez Tionscadal Foirnéise Shliabh Eachtaí - Pleananna 
Bainistiíochta Caomhnúcháin

An Clár 3,500

CBH04831 Aughrim Community 
Development Company Ltd.

Léiriú ar dhráma Ashton The Battle of Aughrim Gaillimh - Contae na Gaillimhe 1,000

CBH04839 Forest Environmental Research 
and Services Ltd

Rannpháirtíocht an Phobail - an tábhacht a bhaineann le 
séipéil faoin tuath mar faraí ialtóg

An Mhí 2,500

CBH04844 Ealaíona & Turasóireacht Bhaile 
Átha Luain Teo

IMA Museum Basics i mBaile Átha Luain An Iarmhí 2,000

CBH04849 Kilkenny Archives Ltd. Catalógú ar Pháipéir  Pholaitiúla Ms. Margaret Tynan, 
iarmhéara Chill Chainnigh

Cill Chainnigh 1,784

CBH04854 Comhairle Caomhnaithe 
Phortaigh na hÉireann

Athchóiriú agus bainistiú ar Phortach na Greallaí LON, Co. 
na Mí

An Mhí 4,000

CBH04858 Cairde Éanlaith Éireann Oileán Inis Aodha - Cothabháil ar Fhál creachadóirí 2015 Gaillimh - Contae na Gaillimhe 3,500

CBH04861 Comhairle Contae Chorcaí Conair na Reilige a chríochnú, An Chéim Dheiridh. Séipéal 
Choláiste Mhuire.

Corcaigh - Contae Chorcaí 2,000

CBH04869 Donegal Famine Heritage Centre 
(Dunfanaghy) Limited

Conair Oidhreachta Dhún Fionnachaidh Dún na nGall 1,000

CBH04884 Elphin Area Community 
Enterprise Ltd

Tionscadal Forbartha Acmhainne Pobail maidir le 
Muileann Gaoithe Ail Finn

Ros Comáin 2,000

CBH04888 Cumann Forbartha Thairbirt 
(TDA)

Siúlóid stairiúil trí Thairbeart Ciarraí 1,000

CBH04892 Pilgrim Paths Ireland Tarraingteacht bhealaí oidhreachta na hÉireann a fheabhsú Poblacht na hÉireann 4,500

CBH04899 Cuideachta Forbartha Pobail 
Ghleann an Mhadadh

Iniúchadh maidir le hOidhreacht Ghleann an Mhadadh Gaillimh - Contae na Gaillimhe 4,000

CBH04906 Bailte Slachtmhara Bheannchair Gabhláin Ghaoithe Bheannchair a shábháil Uíbh Fháilí 1,335

CBH04911 Cumann Oidhreachta Ghleann 
Maghair

Tionscadal Sheanreilig Ráth Chuanna Corcaigh - Contae Chorcaí 732

CBH04913 Hugh Sheppard Rothaíocht Oidhreachta High Nelly ó Dhoirín an Locha 
go dtí Darú

Laois, Uíbh Fháilí, Tiobraid Árann 
- Tiobraid Árann Theas

2,000

CBH04928 Grúpa Oidhreachta an Mhachaire Caomhnú ar Shéipéal Theampall  Cróine Dún na nGall 4,000
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CBH04930 Grúpa maidir leis an staidéar 
ar Lonnaíochtaí Stairiúla na 
hÉireann

Loch Rí: lonnaíocht stairiúil  fhearann an locha. Leabhar 
aistí

Poblacht na hÉireann 2,000

CBH04933 Turasóireacht Iarthar an Chláir Iniúchadh Oidhreachta Cheann Léime 2015 (Céim 2) An Clár 3,000

CBH04934 Cairde Éanlaith Éireann Tionscadal Caomhnúcháin maidir leis an nGabhlán 
Gaoithe

Poblacht na hÉireann 5,000

CBH04936 Marine Dimensions An t-eolas atá ar fáil do bhainisteoirí maidir leis na speicis 
sciata agus roc atá i mbaol a fheabhsú 

Poblacht na hÉireann 4,000

CBH04939 Iontaobhas Meitheal Tuarascáil ón Innealtóirí Struchtúr maidir le foirgnimh 
an dúnfoirt & doras sealadach reatha atá ann a 
athnuachan.

Dún na nGall 1,300

CBH04941 Tionscadal Caomhnúcháin maidir 
le Caisleán Chill Bharrainn

Caomhnúchán Sheanbhallaí Chaisleán Chill Bharrainn Dún na nGall 4,000

CBH04949 Waterford Treasures at the 
Granary Limited

Caomhnú agus athshonrú fhuinneog ón 17ú aois Port Láirge - Contae Phort Láirge 5,000

CBH04959 Mucklagh Community 
Development Company Limited

Séipéal Meánaoise Lainn Eala - Modh caomhnúcháin 
agus cáipéisí tairisceana

Uíbh Fháilí 4,000

CBH04960 Michele Castiaux Geolaíocht agus Geomoirfeolaíocht Thírdhreach Shliabh 
Bladhma, Co. Laoise.

Laois, Uíbh Fháilí, Tiobraid Árann 
- Tiobraid Árann Theas

1,000

CBH04967 Coiste Ealaíon & Oidhreachta 
Chúl an tSúdaire

Tuarascáil Caomhnúcháin Chaisleán Lé a chur i 
ngníomh

Laois 6,000

CBH04974 Comhairle Chontae Shligigh Caomhnú ar Leabhair Nótaí na saor bád McCann, Muine 
Dhúltaigh, Co. Shligigh

Sligeach 967

CBH04976 Wildlife Rehabilitation Ireland Comhdháil maidir le coireacht i bhFiadhúlra na hÉireann An Mhí 2,500

CBH04981 Bailte Slachtmhara Chill Rois Oiliúint Bhithéagsúlachta agus Plean Gnímh Chill Rois An Clár 2,000

CBH04986 Oidhreacht Chorca Dhuibhne Logainmneacha Chnoc Bhreanndán Naofa Ciarraí 2,500

CBH04989 Iontaobhas Burrenbeo Tenalach Trainers - Each place is a learning tool An Clár, Gaillimh - Contae na 
Gaillimhe

3,500

CBH04966 Iontaobhas Choill agus Pháirc 
Dhún Mór 

Plean Bainistíochta Bithéagsúlachta do Choill Dhún Mór Port Láirge - Contae Phort Láirge 2,000

CBH04995 Joan Tolin Tuíodóireacht a dhéanamh in athuair ar theachín 
dúchasach 170 bliain d'aois i gCo. Loch Garman

Loch Garman 3,500

CBH05023 Fóram Forbartha Dharú Céim 1 Athchóiriú ar Eaglais Mhodhach Dharú ag 
Fóram Forbartha Dharú

Laois 4,000

CBH05029 Séipéal Mhainistir Réadáin Obair dheisiúcháin ar fhuinneoga daite Shéipéal Naomh 
Aodhan, Mainistir Réadáin

Sligeach 2,000

CBH05030 Kells Union of Parishes Obair dheisiúcháin ar dhíon agus ar bhallaí an Priory 
(teach cónaithe an Reachtaire), Ceanannas. Co. Chill 
Chainnigh

Cill Chainnigh 4,000

CBH05031 Cumann Oidhreachta Chill Fhir 
Iarainn

Stair pharóiste Chill Fhir Iarainn a fhoilsiú Gaillimh 3,000

CBH05042 Cairde Éanlaith Éireann Gnáthóga Traonach a bhainistiú i nDún na nGall agus i Maigh 
Eo

Dún na nGall, Maigh Eo 5,000

CBH05046 Philip Byrne Industrial Yarns -  bailiúchán stairsheanchais Cill Mhantáin 3,000

CBH05048 wexfordharbour.info Léarscáil agus cairt oidhreachta idirghníomhach do 
Chalafort Loch Garman

Loch Garman 4,000

CBH05056 Cumann Staire Ghráig na 
Manach

Straitéis Léirmhínithe Oidhreacht Ghráig na Manach Cill Chainnigh 1,000

CBH05062 Clarecastle Community 
Development Ltd

Clarecastle Community Development Limited - Straitéis 
Forbartha Bailte

An Clár 3,000

CBH05068 IRD Dúiche Ealla Clár Pobalbhunaithe d'Imeachtaí na Seachtaine 
Oidhreachta 2015

Corcaigh - Contae Chorcaí 1,000
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CBH05072 Leabharlann Marsh Plean Caomhnúcháin & Bainistíochta maidir le 
Leabharlann Marsh

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

3,500

CBH05076 Four Courts Press Foilseachán - Wilhelmina Geddes: life and work le Dr. 
Nicola Gordon Bowe

Éire Uile 3,000

CBH05077 Comhar Dún Chaocháin Teo "Foilseachán - Dordan Dúlra An Introduction to the 
Natural

Mayo 2,000

CBH05087 Landscape of Cill Chomáin in the 
Barony of Erris, County"

Maigh Eo Ceatharlach 3,000

CBH05088 Todhchaí Phobal na Mala Raithní Ceardlann GeoDesign na Mala Raithní Maigh Eo 1,000

CBH05094 Amlíne Daingean Uí Chúis/
Chorca Dhuibhne

Amlíne Daingean Uí Chúis/Chorca Dhuibhne Ciarraí 2,500

CBH05095 Kevin Barton Tionscadal Cianbhraiteachta Seandálaíochta na 
Scoileanna (SARS)

Maigh Eo 1,200

CBH05096 Coiste Staire & Oidhreachta na 
gCealla Beaga

Tionscadal Caomhnúcháin Shéipéal Naomh Caitríona Dún na nGall 3,500

CBH05099 Comhairle Contae Loch Garman Plean Caomhnúcháin Dhún Canann Loch Garman 4,000

CBH05102 Lynda Huxley Tionscadal Caomhnúcháin maidir leis an nGabhlán 
Gaoithe in Éirinn

Éire Uile 1,800

CBH05105 Grúpa Caomhnúcháin Naomh 
Cholm Cille, An tSráid

Plean Caomhnúcháin do Shéipéal Naomh Cholm Cille, 
an tSráid, Cluain Maine, Co. Dhún na nGall

Dún na nGall 2,500

CBH05107 Teampall Protastúnach Bhéal an 
Átha Móir

Caomhnú ar Shéipéal Eaglais na hÉireann, Fíonach Liatroim 2,000

CBH05118 Aileen/Michael Lambert/Fortune The Duffry - tionscadal léarscáilíochta digiteach 
bunaithe ar áiteanna 

Loch Garman 2,500

CBH05128 Oifig Tús, Páirtnéireacht 
Forbartha Chontae Cheatharlach

Taifeadadh ar stair shóisialta iarfhostaithe Mhonarcha 
Bróg Governey's

Ceatharlach 1,000

CBH05134 Cumann Staire Ros Ó gCairbre 
agus Cheantar Ros Ó gCairbre

Amlíne nua do Ros Ó gCairbre lena n-áirítear Súnámaí 
1755

Corcaigh - Contae Chorcaí 3,000

CBH05136 Harvey Appelbe Roth uisce amháin a chur ar ais mar a bhí ag Muileann 
Olla an Bhaile Mhóir

Cill Dara 5,000

CBH05137 Bailte Slachtmhara Bhéal Átha 
Ghártha

Athchóiriú ar gheataí barra comhréidh i mBéal Átha 
Ghártha

Gaillimh - Contae na Gaillimhe 2,500

CBH05141 Cairde Éanlaith Éireann Gaibhne Dubha i nDobharcheantar na Feoire Uachtaraí Laois, Tiobraid Árann - Tiobraid 
Árann Theas

1,000

CBH05147 Cumann Staire Achadh an Iúir 
agus Cheantar Achadh an Iúir

Painéil eolais Fhoraois Pháirc na bhFianna ar oidhreacht 
foirgníochta na Slí Órga

An Cabhán 1,200

CBH05148 Paróiste Ardeaglais Ráth Bhoth Athchóiriú agus cothabháil ar bhunobair Ardeaglais 
Naomh Adhamhnán, Ráth Bhoth

Dún na nGall 2,000

CBH05149 Bailte Slachtmhara an Longfoirt Boscaí Gabhlán Gaoithe do Bhaile an Longfoirt An Longfort 2,000

CBH05150 Comhairle Contae Chorcaí Corcaigh 1912-22, Cartlanna: Clár For-rochtana 
Scoileanna

Corcaigh - Cathair Chorcaí 4,000

CBH05155 Cumann Oidhreachta Laoise Plean Caomhnúcháin Phort Laoise  Céim a hAon: Tuiscint 
ar an suíomh

Laois 3,000

CBH05167 Cumann Seandálaíochta agus 
Staire Chontae Lú

Caomhnú Theach Charastún, Co. Lú - Áit Chónaithe 
Sheacaibíneach uathúil

Lú 1,300

CBH05174 Moyra Manifold The rambling house project Gaillimh - Contae na Gaillimhe 500

CBH05178 Comhairle Pobail Ard Cloch Tionscadal Bee Happy, Ard Cloch Cill Dara 1,500

CBH05179 Grúpa Caomhnúcháin Pháirc an 
Mhóta

Turas Oidhreachta Idirghníomhach Pháirc an Mhóta Ros Comáin 4,000

CBH05181 Grúpa Athchóirithe Sheanreilig 
Naomh Eoin

Ionad Oidhreachta na hOibre - Plean Léirmhíniúcháin agus 
Staidéar Féidearthachta

An Mhí 3,000

CBH05182 Iarsmalann Hunt Revisiting Ranks, a Limerick Industry Luimneach - Contae Luimnigh 4,500
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CBH05185 An Taisce, the National Trust for 
Ireland.

Caomhnú ar Mheátheach an Ghoirt Gaillimh - Contae na Gaillimhe 4,000

CBH05187 Grúpa Pobail Thionscadal Chuan 
Neidín

Feasacht faoi Oidhreacht Neidín Ciarraí 4,500

CBH05192 Cumann Seandálaíochta agus 
Staire an Chláir (CAHS)

Caomhnú ar Fhuinneog Thoir Theampall Uí Mháille An Clár 4,000

CBH05194 Grúpa Staidéar Bernician Tírdhreacha Luath-Chríostaí Inis Eoghain: Bun an 
Phobail

Dún na nGall 2,000

CBH05201 Cumann Phobal Bhaile Iúiliáin 
agus Cheantar Bhaile Iúiliáin

Taighde a dhéanamh ar dhráma, é a scríobh agus a chur i 
láthair chun comóradh a dhéanamh ar Chath Bhaile Iúiliáin 
1641

An Mhí 1,000

CBH05217 Cumann Foghlaeireachta na 
Gráige

Tionscadal Caomhnúcháin maidir leis an gCearc 
Fhraoigh i Maigh Ghlas

Gaillimh - Contae na Gaillimhe 3,000

CBH05218 Tionscadal Feasachta agus 
suirbhé Chiarraí maidir leis an 
nGlúineach Bhiorach

Tionscadal Feasachta agus suirbhé Chiarraí maidir leis 
an nGlúineach Bhiorach

Ciarraí 3,484

CBH05222 An Men's Shed i Mainistir na 
Féile

An Men's Shed i Mainistir na Féile, Tionscadal 
Chaisleán Phort Trí Namhad

Luimneach - Contae Luimnigh 3,952

CBH05224 Bailte Slachtmhara Molaga Bróisiúr le haghaidh Mhainistir Thigh Molaige Corcaigh - Contae Chorcaí 1,500

CBH05228 Comhairle Chontae Chiarraí Tuiscint ar 1916 i dTrá Lí - Oidhreacht dhéantúsán 
caomhnaithe a chruthú

Ciarraí 2,000

CBH05229 Rogh-Bheistrí Shéipéal Naomh 
Parthalán

Plean Caomhnúcháin Shéipéal Naomh Parthalán Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

3,000

CBH05233 Cumann Áitritheoirí Rinn Duáin Oibreacha athchóirithe ar Theach Salainn ag Calafort 
an tSlaoid

Loch Garman 3,500

CBH05239 Cumann Forbartha Mhóinteach 
Mílic

Athchóiriú ar Shamplóirí Léarscáileanna Chumann na 
gCarad

Laois 1,500

CBH05244 Ionad Oidhreachta Thomáis Mhic 
Dhonncha

Caomhnúchán Bhailiúchán Iarsmalainne Mhic 
Dhonncha

Tiobraid Árann - Tiobraid Árann 
Theas

3,500

CBH05247 Patrick Roycroft Oidhreacht Mhianraí na hÉireann: Ábhair ó Bhailiúcháin 
Mianraí UCD

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

4,000

CBH05248 Cairde Choill Mhuirlinne Tionscadal Seandálaíochta agus Oidhreachta Phobal 
Chathair na Gaillimhe

Gaillimh - Cathair na Gaillimhe 2,000

CBH05255 Cumann Seandálaíochta agus 
Staire Cheatharlach

Athachtuithe Stairiúla agus Turais Siúlóide Cheatharlach Ceatharlach 2,000

CBH05261 Cumann Stairiúil  agus 
Caomhnúcháin Chnoc Áine

Tuarascáil Caomhnúcháin maidir le díon Shéipéal 
Naomh Eoin, Cnoc Áine, Co. Luimnigh

Luimneach - Contae Luimnigh 600

CBH05266 Luisne Murrough Foundation Slí Mhuirbhigh: Oidhreacht, Stair, Cultúr & Pobal 50 
BC - 2015

Cill Mhantáin 2,000

CBH05269 IRD Oirdheisceart na Gaillimhe Ábhar spéise oidhreachta maidir le iar-fhoirgneamh na 
mban, Teach na mBocht, Port Omna, a chosaint.

Gaillimh - Contae na Gaillimhe 4,000

CBH05270 John agus Linda Hardiman Caisleán Uí Chonaill (LI001-003) a chosaint ó mheath Luimneach - Contae Luimnigh 1,832

CBH05271 Grúpa Feabhsúcháin Bhalana Iniúchadh bithéagsúlachta agus plean bainistíochta maidir 
le Balana

Ceatharlach 2,500

CBH05273 Grúpa Eaglais na hÉireann 
Naomh Comán, Ros Comáin,

Obair dheisiúcháin ar chlog agus ar fhuinneoga Eaglais 
Naomh Comán, Ros Comain

Ros Comáin 3,500

CBH05276 Cumann Dornálaíochta na 
Seanscoile

Obair dheisiúcháin ar dhíon, gáitéir, ballaí cloiche 
Chumann Dornnálaíochta na Seanscoile agus  
éadanchlár na bhfuinneoga a phéinteáil

Muineachán 4,000

CBH05278 Old School The Commons. The Mining Museum Project Tiobraid Árann - Tiobraid Árann 
Theas

3,000

CBH05279 Cumann Foghlaeireachta na 
hInse

Tionscadal maidir le Patraiscí na hInse Dún na nGall 4,000



118 An Chomhairle Oidhreachta | Tuarascáil Bhliantúil 2015

DEONTAIS MAIDIR LE hOIDHREACHT PHOBALBHUNAITHE (ar lean)

Uimh. Thag Ainm an Fhaighteora Teideal an Tionscadail Limistéir Údaráis Áitiúil Méid  
a Íocadh €

CBH05282 Grúpa Sheanreilig Achadh Úr Plean Léirmhíniúcháin Sheanreilig Naomh Lachtain Cill Chainnigh 1,200

CBH05284 Todhchaí Phobal na Mala Raithní Ceardlann Deireadh Seachtaine maidir le Obair 
dheisiúcháin ar Bhalla Cloiche Ghlas Bhealach na Mala 
Raithní

Maigh Eo 1,500

CBH05291 Grúpa Oidhreachta Ailt an 
Chorráin

Ailt an Chorráin, Teach an Chúipéara: Sonraíochtaí 
caomhnúcháin d'Obair Dheisiúcháin Phráinneach

Dún na nGall 2,406

CBH05292 Coiste Athchóirithe 
Sheanshéipéal Chill Ó mBaird

Athchóiriú ar Sheanshéipéal Chill Ó mBaird - Tuairisc 
Féidearthachta

Dún na nGall 2,000

CBH05293 Cumann Athchóirithe Mhainistir 
Chill Abáin

Oibreacha Caomhnúcháin ar Bhinn Thoir Shéipéal 
Meánaoiseach Chill Abáin

Laois 4,500

CBH05294 Reachtaire agus Maortha, 
Teampall Chríost

Plean Caomhnúcháin do Theampall Chríost, Bun Cranncha Dún na nGall 2,000

CBH05296 Cuideachta Oidhreachta Mhuirí 
Iarthar Chorcaí

Caomhnú agus Athchóiriú ar an t-aon Bád-Gainimh in Éirinn Corcaigh - Contae Chorcaí 3,500

CBH05300 Clare Heardman Ceiliúradh ar shaol agus ar shaothar Ellen Hutchins 
(1785-1815), an chéad luibheolaí mná.

Corcaigh - Contae Chorcaí 1,500

CBH05308 Bantry Estates Company Athnuachan ar fhuinneoga bunaidh Theach Bheanntraí Corcaigh - Contae Chorcaí 4,000

CBH05310 The School of Irish Archaeology Láithreán gréasáin a chruthú - www.dublinuncovered.ie Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

2,500

CBH05323 Athenry Community Council 
Trust Limited

Athchruthú 3D Digiteach Idirghníomhach de Bhaile Átha 
an Rí sa Mheánaois a chruthú

Gaillimh - Contae na Gaillimhe 4,000

CBH05326 Grúpa Forbartha Ráithín an 
Chuilinn

Cosán Dúlra agus Comharthaíocht Léirmhíniúcháin na 
Banna

Loch Garman 1,000

CBH05331 Bailte Slachtmhara Phort Omna Teach Cúirte Phort Omna: Deisiúcháin Práinneach leis 
an bhFortheach

Gaillimh - Contae na Gaillimhe 1,200

CBH05339 Grúpa Staire an Mhúir Taifeadadh ar Reilig an Mhúir, Co. Ros Comáin Ros Comáin 975

CBH05341 Hello Camera Birr From The Air Uíbh Fháilí 4,000

CBH05347 Féile Mheánaoiseach Bhaile 
Locha Riach

Athchruthú 3D Digiteach de Bhaile Locha Riach sa 
Mheánaois

Gaillimh - Contae na Gaillimhe 3,000

CBH05349 Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath

Suirbhé Caomhnúcháin ar Shaothair ar Pháipéar -  
Hugh Lane Gallery

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

3,500

CBH05360 The San Marcos Project & 
Rubicon Heritage Services Ltd

Clár cuardaigh faoi uisce don "San Marcos" An Clár 2,000

CBH05366 Fóram Phobal Bhaile Shláine Traenáil maidir le Suirbhéireacht Gheoifisice Mhullach 
Bhaile Shláine

An Mhí 1,000

CBH05371 UCD Scoil na Seandálaíochta Suirbhéireacht ar Reilig Ghleann Dá Loch: 
seandálaíocht, taighde agus bainistíocht an phobail

Cill Mhantáin 2,000

CBH05376 Comhchoiste Ghealtacht Uíbh 
Rathaigh

Digitiú ar Logainmneacha uile Leithinis Uíbh Ráthaigh Ciarraí 3,000

CBH05378 Comhairle Chontae Lú Caomhnú ar Chartlann Lú a bhaineann leis an tréimhse 
1916-22

Lú 1,300

CBH05387 Cumann Staire na Seanphailíse 
Theampall Uí Bhrídeáin

Suirbhé ar Ainmneacha na nGort sa tSeanphailís agus 
Teampall Uí Bhrídeáin, Co. Luimnigh

Luimneach - Contae Luimnigh 1,140

CBH05390 Coiste Fhéile Bhaile Múrtha 
Dhroichead na Bandan

Tionscadal Athchóirithe Tithe Creatadhmaid Corcaigh - Contae Chorcaí 4,000

CBH05392 Thoor Ballylee Development Ltd Túr Bhaile Uí Laí: Plean Caomhnúcháin & Bainistíochta Gaillimh - Contae na Gaillimhe 5,000

CBH05398 Rogh-Bheistrí Shéipéal Naomh 
Eoin, Droim Caiside

Athchóiriú ar Phíborgán i Séipéal Naomh Eoin, Droim 
Caiside

An Cabhán 5,000

CBH05400 Kilkenny Archaeology Athchruthú 3D Digiteach de Chill Chainnigh sa 
Mheánaois

Cill Chainnigh 5,000
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DEONTAIS MAIDIR LE hOIDHREACHT PHOBALBHUNAITHE (ar lean)

Uimh. Thag Ainm an Fhaighteora Teideal an Tionscadail Limistéir Údaráis Áitiúil Méid  
a Íocadh €

CBH05405 Martina Haugh Saothar Ealaíne, Léirscáilíocht agus Léirmhíniúchán 
Reilige ar Leithinis Cheann Léime

An Clár 1,200

CBH05408 Cumann Foghlaeireachta Ghleann 
Fearna

Físeán Faisnéise Teagaisc ar Dhea-chleachtas maidir le 
Bainistiú Ardtailte 

Liatroim 4,000

CBH05418 Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh

Seimineár -Tait’s Army Clothing Factory, Limerick: A 
Testament to Time

Luimneach - Contae Luimnigh 4,000

CBH05432 Inspirational Homes Féile Green Door 2015 Liatroim 1,000

CBH05439 Tionscadal Oideachais Kerry Earth Limistéar Staidéir Fiadhúlra an Ghoirt Bhric Ciarraí 1,000

CBH05446 Club Allamuigh Shligigh Comhdháil - Sligo's Neolithic: The Atlantic Connection? Sligeach 1,000

CBH05447 Cairde Éanlaith Éireann Ceangal an phobail leis an dúlra a chothú trí éin 
chreiche a chaomhnú

Galway - Galway County, Galway 
- Galway City, Kerry

3,500

CBH05449 Grúpa Pobail Dhroichead Uí 
Bhriain

Obair dheisiúcháin agus athchóirithe ar bhall cois 
abhann

An Clár 1,000

CBH05451 Mary Kerrigan "HISTORIC STREETS ALIVE 2015

Comhchruthaíonn pobail fís de shráidbhailte i Leitir 
Ceanainn agus Doire"

Dún na nGall 3,000

CBH05464 Grúpa Thionscadal Eaglais 
Pharóiste an Ardleasa

Tuarascáil Caomhnúcháin don Ardlios (R.C.) Tionscadal 
Eaglais an Pharóiste

Laois 4,000

CBH05470 Iontaobhas Oidhreachta Loch 
Cairlinn

Staidéar Féidearthachta maidir le calafort ársa Chairlinn 
a fhorbairt mar chearnóg uirbeach

Lú 3,000

CBH05481 Acadamh Ríoga na hÉireann Tionscadail chartagrafacha chun suíomhanna i 
nGaillimh c. 1200 go dtí c. 1660 a bhreacadh

Gaillimh - Cathair na Gaillimhe 3,000

CBH05486 Friends of the Derry Walls The Derry Walls Heritage Education Project Éire - Tuaisceart Éireann 2,000

CBH05488 Gníomhaireacht na hUltaise Deireadh Seachtaine Oidhreachta na hUltaise, Ráth 
Bhoth

Dún na nGall 2,500

CBH05490 Cairde Éanlaith Éireann Cutaways for Communities: Plean Caomhnúcháin an 
Toráin

Uíbh Fháilí 2,500

CBH05491 Iontaobhas Dúlra Lú Scéim cosanta na Geabhróige Bige i mBaile Trá Lú 7,500

CBH05494 Grúpa Feirmeoireachta ar 
mhaithe le Caomhnúchán, An 
Staighre Dubh 

Léarscáiliú Gnáthóg Nuashonraithe d'fheirmeoireacht 
Áitiúil le haghaidh Tionscadal Caomhnúcháin in 
Ardtailte an Staighre Dhuibh

Ceatharlach, Loch Garman 7,500

CBH05497 Iarsmalann Bheag  Bhaile  Átha  
Cliath  

Piléar Nelson ar scála 8 troigh ar airde a chruthú Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

1,500

Iomlán 463,442
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An Chomhairle Oidhreachta, Lána an tSéipéil, Cill Chainnigh

056 777 0777

www.heritagecouncil.ie


