
TUARASCÁIL 
BHLIANTÚIL

AN CHOMHAIRLE OIDHREACHTA

Seoladh: Lána an Teampaill, Cill Chainnigh

Fón: +353 56 777 0777

R-phost : mail@heritagecouncil.ie

Gréasán : www.heritagecouncil.ie

Gréasán : www.heritageweek.ie

www.facebook.com/TheHeritageCouncil

Twitter: @HeritageHubIRE

2017



© An Chomhairle Oidhreachta 2018

Gach ceart ar cosaint. Ní mór nach ndéantar aon chuid den leabhar seo a phriontáil, a chóipeáil 
nó a úsáid trí mheánleictreonach, meicniúil nó aon mheán eile, atá ar eolas anois nó a cheapfar 
as seo amach, lena n-áirítear fótachóipeáil nó faocheadúnas a cheadaíonn fótachóipeáil srianta 

in Éirinn eisithe ag Gníomhaireacht Cheadúnas Cóipchirt Éireann Teo.,
Áras Scríbhneoirí na hÉireann, 19 Cearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath 1

Arna Fhoilsiú ag an gComhairle Oidhreachta
Sraith Chomhairle Oidhreachta na hÉireann

ISBN 978-1-906304-41-6



Réamhrá 

Teachtaireacht ón gCathaoirleach ....................

Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh ........

3.1.    ........................................... 

3.1.1.               ................................................     

3.1.2.            .......................................

3.2.                   ............................  

3.3.           ......................

3.4.             ...............................

Príomhghnóthachtálacha 2017 ......................

Tosaíochtaí Oidhreachta Náisiúnta a 

Chur Ar Aghaidh ...............................................

Comhuintearas a Chothú trí Bhraistint 

Ionannais agus Áite.............................................

Earnáil Oidhreachta Bheoga a Chinntiú.........

Gnéithe na hOibre...............................................

Rialacha Corparáideach ...................................

Ráitis Airgeadais ...................................................

CLÁR NA 
NÁBHAR 

OIBRÍMID CHUN 
OIDHREACHT 
NA HÉIREANN A 
CHOSAINT AGUS 
A FHEABHSÚ 
DON GHLÚIN 
SEO AGUS DO 
NA GLÚINE LE 
TEACHT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Cé muidne?

Ár mBord

Ár bhFoireann

Cad a dhéanaimid?

Sracfhéachaint ar 2017

Ár nObair i Líonta

1

3

5

6

7

9

11

13

15

23

29

35

55

59

62



Ba ghníomhaíochtaí éagsúla agus iolracha Iad 
gníomhaíochtaí na Comhairle Oidhreachta in 
2017, ach bhí siad fócasaithe go docht ar ár 
sainchúram reachtúil a chomhlíonadh, eadhon 
spéis, oideachas, eolas, mórtas agus cúram a 
chur chun cinn maidir lenár n-oidhreacht náisiúnta. 
Sonraítear na buaicphointí in 2017 sna leathanaigh 
a leanas ón gcuairt ríoga shonrach i mBealtaine 

go Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta thar na 
bearta i Lúnasa, agus an seoladh do Bhliain Eorpach 

na hOidhreachta Cultúrtha 2018 i Mí na Nollag.

Comhthiteann foilsiú Thuarascáil Bhliantúil 2017 
le seoladh Phlean Straitéiseach cúig bliana nua na 

Comhairle Oidhreachta, ‘Oidhreacht i Lár Báire’. De thoradh 
ar phróiseas comhairliúcháin fada, is doiciméad ábhartha 

agus réamhbhreathnaitheach é ‘Oidhreacht i Lár Báire’ a bhfuil 
trí chuspóir straitéiseacha ann. Le linn shaolré an phlean, beidh fócas 

na Comhairle Oidhreachta ar na nithe a leanas: 1. Tosaíochtaí na 
hOidhreachta Náisiúnta a chur ar Aghaidh; 2. Comhuintearas a Chothú trí 

bhraistint ionannais agus áite; 3. Earnáil Oidhreachta Bheoga a Chinntiú.

Is plean uaillmhianach agus forleathan an plean straitéiseach, ach tá bonn soladach ag an gCom-
hairle Oidhreachta chun forbairt a dhéanamh air. Tá Tuarascáil Bhliantúil 2017 struchtúrtha d’fhonn na dóigheanna 
a léiriú ina bhfuil an Chomhairle Oidhreachta ag tabhairt faoina cuspóirí straitéiseacha arna bhfoirmliú go húrnua. 
Roghnaíodh na híomhánna chun éagsúlacht na dtionscnamh agus na gclár a léiriú arna gcomhordú ag an gCom-
hairle Oidhreachta, agus chun aitheantas a thabhairt do dhaoine agus eagraíochtaí a d’oibrigh i gcomhpháirtíocht 
linn ar mhaithe le leas na hoidhreachta in 2017.

RÉAMHRÁ 



Seo mo chéad deis chun cur le Tuarascáil Bhliantúil na Comhairle mar 
Chathaoirleach agus is lé mórtas nach beag go bhfuil mé in ann, sa cháil sin, 
trácht a dhéanamh ar obair na heagraíochta in 2017.

In 2017 thosaigh an Chomhairle ar chleachtadh comhairliúcháin phoiblí 
fairsing d’fhonn cuidiú lena plean straitéiseach nua a threorú agus a bhailíochtú. 
Foilseofar an Plean sin freisin in 2018 agus cruthófar fócas leis ar a mbeimid 
in ann an chéad chéim eile d’fhorbairt na heagraíochta a thógáil. Ní féidir a 
shéanadh nach bhfuil an cumas ag an eagraíocht faoi láthair a cuid uaillmhianta 
a chomhlíonadh ina n-iomláine. Trí chomhoibriú lenár gcomhpháirtithe uile de 
réir mar a thagann an tír amach as na deich mbliana is dúshlánaí, agus go 
háirithe leis an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan 
TD., leanfaimid chun na hacmhainní feabhsaithe a iarraidh d’fhonn poitéinseal 
iomlán na heagraíochta seo a réadú.

Bhí rialachas agus straitéis ina bpríomhfhócas don Chomhairle In 2017. Agus 
ag an am céanna, leanadh lenár seirbhís don earnáil oidhreachta le dul ar 
aghaidh. Nuair a léifidh siad ár dTuarascáil Bhliantúil tá mé cinnte go n-aith-
neoidh daoine a gcuid buaicphointí féin ach caithfidh mé a rá go bhfanfaidh 
ceiliúradh chomóradh 10 mbliana an Chláir um Chaighdeáin Músaem in Éirinn 
(MSPI) sa chuimhne go fada, agus mar an gcéanna maidir le rath leanúnach 
agus rannpháirtíocht daoine i Seachtain na hOidhreachta. Bhí an tseachtain 
an-rathúil arís agus léirítear leis an imeacht an méid is féidir a bhaint amach 
nuair a sholáthraítear tacaíocht agus spreagadh leanúnach do phobail ar fud 
fad na tíre.

Mar fhocal scoir, gabhaim mo bhuíochas do chomhaltaí uile na Comhairle 
as a gcuid oibre go dtí seo, d’fhoireann na Comhairle agus dóibh siúd a 
rannchuidigh lenár gcuid oibre le linn na bliana. Mar thoradh ar bhur gcuid 
iarrachtaí aithníonn níos mó daoine gur féidir ár n-oidhreacht náisiúnta a aithint 
go fírinneach mar rud atá ag croílár gach rud atá maith faoin saol ar an oileán 
seo dár gcuid.

MICHAEL PARSONS 
CATHAOIRLEACH 
An Chomhairle Oidhreachta

TEACHTAIREACHT 
ÓN gCATHAOIRLEACH 
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Mar Phríomhfheidhmeannach na Comhairle Oidhreachta, 
tá taithí agam ar roinnt blianta dúshlánacha. Ar chúisean-
na éagsúla, bhí 2017 ar cheann de na blianta is dúshlánaí 
chuige seo. Tuairiscíodh imní go rialta maidir le hiarmhairt 
easpa cumais ar oibríochtaí na heagraíochta. Bhí ciseal 
breise éilimh ann in 2017 ar an bhfoireann mar éilíodh 
orainn oibriú le haghaidh 8 mí den bhliain gan Cheann 
na Seirbhísí Gnó agus Ceann an Oideachais agus na 
Cumarsáide dár gcuid, príomhphoist arb ionann iad go 
héifeachtach agus 14% dár lucht saothair lán-aimseartha.

Is é mo chéad tasc sa tuarascáil seo ná ómós a thabhairt 
do bhaill uile fhoireann na Comhairle a chuidigh leis an 
mbearna a líonadh le linn na míonna sin nuair a bhí an 
eagraíocht ag obair chun na poist sin a líonadh. D’oibrigh 
baill eile fhoireann bhainistíochta na Comhairle, ár rial-
tóir airgeadais, an fhoireann ghairmiúil agus thacaíochta 
go léir le tiomantas gan stad agus ba chreidiúint don ea-
graíocht iad. Ba é ár ndóchas díograiseach leanúint de 
cháilíocht na seirbhíse a choimeád a sholáthraímid don 
earnáil oidhreachta ina hiomláine. 

Le linn 2017 lean le solas na hoidhreachta chun lonrú go 
geal sna pobail ar fud fad na tíre. Tá an tuarascáil bhl-
iantúil lán de dhea-scéala agus scéalta dearfacha a 
leanann de leibhéil fuinnimh a chothú sa Chom-
hairle Oidhreachta agus lena gcuirtear aoi-
bh ar ár n-aghaidheanna. Is foinse iontais 
síoraí an nuáil, an tsamhlaíocht agus an 
tsolúbthacht arna léiriú i ngach aon 
tionscnamh agus tionscadal a thu-
airiscítear agus níor cheart talamh 
slán a dhéanamh díobh. Tá ár mbuío-
chas dílis tuillte do na daoine rann-
pháirteacha agus do na pobail arna 
n-ionadú acu.

Tá leibhéil mhéadaithe tacaíochta agus 
acmhainní tuillte dóibh freisin, go háirithe 
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And yet, throughout all of this, the heritage light 
continued to shine brightly in communities the 
length and breadth of the country. This annual 
report if full of the good news and positive stories 
that continue to sustain energy levels in the Her-
itage Council and bring a smile to all our faces. 
The innovation, imagination and flexibility that is 
displayed in each and every initiative and proj-
ect that is reported never ceases to astound and 
should never be taken for granted. The people 
involved and the communities they represent de-
serve our thanks and indeed deep gratitude. 

They also deserve increased levels of support 
and resource, particularly in revenue funding 
that allows sharing of information, participation, 
education and enjoyment. These individuals, 
groups and organisations have all shown what is 
possible and what can be achieved through in-
vestment in such work. Contemporary approach-
es to heritage conservation management and 
development requires Investment in people and 
place as will be highlighted through the Europe-
an Year of Cultural Heritage in 2018. We can all 
be judged on the legacy that emerges and the 
new approach that needs to be adopted from the 
work during that year. 

This annual report is also the last one in which 
I will have the opportunity to contribute. I con-
firmed with the Heritage Council at the beginning 
of 2017 that I will be stepping down as its Chief 
Executive at the end of 2018. It has been a very 
real honour and a humbling experience to work 
with, and for so many wonderful people. They 

have been an inspiration to me and provided 
opportunities which I did not know even exist-
ed. Their commitment, their knowledge and their 
willingness to share that knowledge has been 
their greatest strength and provided me with the 
greatest encouragement. Everyone involved has 
ensured that deep foundations have been laid on 
which the Heritage Council and all its partners 
now have the opportunity to build. I am sure they 
will grasp it.

My enduring thanks to you all.

MICHAEL STARRETT
CHIEF EXECUTIVE
An Chomhairle Oidhreachta

maidir le maoiniú ioncaim lena ligtear do 
chomhroinnt faisnéise, rannpháirtíocht, oide-
achas agus taitneamh. Léirigh na daoine, na 
grúpaí agus na heagraíochtaí sin an méid atá 
indéanta agus an méid is féidir a bhaint amach 
trí infheistíocht ina leithéid d’obair. Teastaíonn in-
fheistíocht i ndaoine agus in áiteanna ó chineála-
cha cur chuige comhaimseartha i dtaca le bain-
istíocht agus forbairt ar chaomhnú oidhreachta, 
rud a thabharfar chun suntais trí Bhliain Eorpach 
na hOidhreachta Cultúrtha in 2018.

Is í an Tuarascáil Bhliantúil seo an tuarascáil 
dheireanach freisin ina mbeidh an deis agam 
rannchuidiú léi. Dhearbhaigh mé don Chomhairle 
Oidhreachta ag tús 2017 go mbeidh mé ag éirí 
as an bpost de Phríomhfheidhmeannach ag 
deireadh 2018. B’fhíor-onóir agus eispéireas 
umhlaithe dom oibriú leis an méid daoine 
iontacha agus chun oibriú dóibh freisin i ngach 
cúinne na hÉireann. B’inspioráid dom iad agus 

sholáthair siad deiseanna dom nach raibh eolas 
ar bith agam orthu roimhe sin. Bhí a dtiomantas, 
a gcuid eolais agus a dtoilteanas an t-eolas sin 
a chomhroinnt ina láidreacht is mó dóibh agus 
sholáthair sé sin an spreagadh is mó domsa. 
Chinntigh gach duine a bhí rannpháirteach gur 
leagadh síos bunsraitheanna doimhne ar a bhfuil 
an deis anois ag an gComhairle Oidhreachta 
agus ag a cuid comhpháirtithe uile forbairt a 
dhéanamh. Tá mé cinnte go nglacfaidh siad leis 
an deis sin.

Mo bhuíochas buan libhse uile go léir.

MICHAEL STARRETT
PRÍOMHFHEIDHMEANNACH
An Chomhairle Oidhreachta
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BORD NA 
COMHAIRLE 
OIDHREACHTA 2017

Is comhlacht poiblí é an Chomhairle Oidhreachta a oibríonn ar mhaithe le leas an phobail. Arna bunú fao-
in Acht Oidhreachta, 1995, is é atá i gceist lena feidhmeanna reachtúla beartais a mholadh le haghaidh 
ár n-oidhreacht náisiúnta a shainaithint, a chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú. Soláthraítear sainmhíniú 
cuimsitheach san Acht Oidhreachta ar oidhreacht lena n-áirítear séadchomharthaí, iarsmaí seandálaíoch-
ta, oibiachtaí oidhreachta amhail ealaín agus saothair thionsclaíocha, doiciméid agus taifid seanchais, 
oidhreacht ailtireachta, flóra, fána, gnáthóga fiadhúlra, tírdhreacha, muirdhreacha, báid bhriste, geo-
laíocht, gairdíní oidhreachta, páirceanna agus uiscebhealaí intíre.

Is é fís na Comhairle Oidhreachta go mbeidh oidhreacht ag i lár báire shochaí agus chinnteoireacht 
na hÉireann faoi 2022 agus go n-aithneofar Éire go hidirnáisiúnta mar ionad barr feabhais i dtaca le 
bainistíocht oidhreachta, caomhnú agus rannpháirtíocht pobal. Leanfaimid le hoibriú i gcomhpháirtíocht 
le pobail áitiúla, údaráis áitiúla, grúpaí deonacha, ranna rialtais, gníomhaireachtaí éagsúla agus institiúidí 
cultúrtha náisiúnta d’fhonn an fhís sin a sholáthar. I gcomhar le chéile, cuirfimid síolta na nuála agus na 
dtionscadal tacaíochta a mbeidh iarmhairt shóisialta agus eacnamaíoch dhearfach agus bhuan acu.

Ceapann an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta comhaltaí Bhord na Comhairle Oidhreachta. 
Agus cúlraí éagsúla agus scileanna forleathana acu, soláthraíonn gach comhalta cainéal smaointe agus 
fuinnimh luachmhar, lena gcuirtear ar chumas na heagraíochta treorú, freagairt agus soláthar a dhéanamh 
ar bhonn éifeachtach. Íoctar gach speansas do chomhaltaí an Bhoird de réir na dtreoirlínte agus rialacha 
atá leagtha síos ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Foilsítear sonraí na speansas inár 
dtuarascálacha bliantúla.

CÉ MUIDNE?
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Líne chuil: clé go deis, Brian Walsh; Muiris Ó Súilleabháin; Jane Maxwell; Kieran Coughlan; Miri-
am Fitzpatrick; Michael Starrett, Príomhfheidhmeannach; Ivor McElveen
Líne thosaigh: clé go deis, Mary Gallagher; Michael Parsons, Cathaoirleach; Sinead Mc Cartan
Gan sa ghrianghraf:  Marie Bourke & Fionnuala May

ÁR MBORD



Ceapadh na comhaltaí a leanas don Bhord i mí Iúil 2016:

MICHAEL PARSONS

MARY GALLAGHER

JANE MAXWELL

IVOR MCELVEEN

Cathaoirleach

KIERAN COUGHLAN 

MIRIAM FITZPATRICK 

FIONNUALA MAY

SINEAD MCCARTAN

MUIRIS Ó SÚILLEABHÁIN

BRIAN WALSH

MARIE BOURKE
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Cathaoirleach Chumann Oidhreachta Laoise | Comhalta na Comhairle 
Oidhreachta ó Eanáir 2012 

Iar-Choimeádaí/ Ceann Oideachais/ Ball na Foirne Bainistíochta/ Rúnaí 
an Bhoird, Dánlann Náisiúnta na hÉireann (1998-2015) | Cathaoirleach 
(2006-09), Comhalta an Bhoird (1999-2009), Cumann Músaem na 
hÉireann

Príomhfheidhmeannach Choimisiún Thithe an Oireachtais, Ard-Rúnaí do 
Sheirbhís an Oireachtais agus Cléireach na Dála (1990-2013) | Ceaptha 
chuig an gcoimisiún um Eitic in Oifig Phoiblí 1995

Oilte mar ailtire agus dearthóir uirbeach | Léachtóir san Ailtireacht le 
speisialtóireacht i nDearadh Uirbeach, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha 
Cliath & Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge

Rúnaí le hÚdarás Forbartha an Champais Spóirt Náisiúnta (NSCDA) agus 
Rúnaí Cuideachta, NSCDA (Oibríochtaí) Teo. (Aibreán 2007 – Deireadh 
Fómhair 2015) | Ceanna Rialachais Chorparáidigh/ Rúnaí leis an mBord, 
Fiontraíocht Éireann (1998-2007)

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

Ailtire Contae Gníomhach, Comhairle Contae Fhine Gall (2011 – go dtí seo) 
| D’fhreastail sí mar chomhalta Bhuanchoiste na Comhairle Oidhreachta 
um Ailtireacht (2000-2010) 

Stiúrthóir Eatramhach Bailiúchán agus Léirmhínithe do Mhúsaeim Náisiúnta 
Thuaisceart Éireann | Coimeádaí na Seandálaíochta Réamhstairiúla ag 
Músaem Uladh, Béal Feirste, (1990-2008)

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

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

Coimeádaí, Músaem an Chontae, Dún Dealgan (Feabhra 2005 – go 
dtí seo) | Ball an choiste athbhreithnithe ar Acht na Séadchomharthaí 
Náisiúnta (2009/2010)



MICHAEL STARRETT

Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin

ANNA MEENAN

Foirgnimh Feirme Thraidisiúnta 
Bainisteoir Tionscadail um 
Scéimeanna Deontas GLAS

HELENE O’KEEFFE

Ceann Oideachais & Cumarsáide                        

IAN DOYLE

Ceann an Chaomhnaithe 

PAULA DROHAN

Oifigeach Airgeadais

ANNE BARCOE

Cúntóir Pearsanta don Phríomh-Oi-
figeach Feidhmiúcháin & don 
Cathaoirleach

ALISON HARVEY

Oifigeach Pleanála

BEATRICE KELLY

Ceann Beartais agus Taighde

AMANDA RYAN

Riarthóir Deontas

COLM MURRAY

Oifigeach Ailtireachta

MICHAEL O’BRIEN

Ceann Seirbhísí Gnó

GERARD CROKE

Riarthóir

MARTINA MALONE

Riarthóir, Láithreán Gréasáin & 
Inneachar na Meán Sóisialta

CHRISTENA RYAN

Riarthóir
NIAMH DONNELLAN  

Bainisteoir Tionscadail Sheachtain na hOidhreachta

LESLEY-ANN HAYDEN
Comhordaitheoir an Cláir um Chaighdeáin Músaem in Éirinn

LIAM MANNIX
Bainisteoir Tionscadail um Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann 

PAT REID
Bainisteoir Tionscadail Heritagemaps.ie 

MARIA WALSH 
Bainisteoir Tionscadail um Oidhreacht i Scoileanna 

CEANNASAÍ SEIRBHÍSÍ   OIFIGIGH GHAIRMIÚLA FOIREANN RIARACHÁIN

BAINSTEOIRÍ TIONSCADAL

ÁR 
BHFOIREANN

 

Is grúpa beag daoine solúbtha, ard-spreagtha í 
foireann na Comhairle Oidhreachta. Déantar cultúr na 
heagraíochta a shainiú trína saineolas, neamhspleáchas 
agus tiomantas.
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Líne chúil: clé go deis; Liam Mannix; Anna Meenan; Amanda Ryan; Colm Murray; Ian Doyle; Helene O’Keeffe; Alison Harvey; 
Maria Walsh; Beatrice Kelly; Gerard Croke. Tosaigh: clé go deis, Martina Malone; Michael Starrett, Chief Executive; Anne Barcoe; 
Paula Drohan. Gan sa ghrianghraf: Niamh Donnellan; Christena Ryan and Michael O’Brien

Foireann agus Bainisteoirí 
Tionscadal na Comhairle 

Oidhreachta 2017

Foirgneamh na Comhairle Oidhreach-
ta, Pálás Easpaig, Lána na hEaglaise, 

Cill Chainnigh, Co. Chill Chainnigh
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OILIMID

OIBRÍMID LE POBAIL 
ÁITIÚLA

OIBRÍMID LE 
COMHPHÁIRTITHE

TACAÍMID LEIS AN 
EARNÁIL OIDHREACHTA

MÚSCLAÍMID 
FEASACHT
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CAD A DHÉANAIMID? 
Is comhlacht poiblí an Chomhairle 
Oidhreachta a oibríonn ar mhaithe le 
leas an phobail. Déanaimid iarracht ar 
dtosaíochtaí a chomhlíonadh trí chom-
hairle shaineolaíoch, maoiniú, cláir oide-
achais agus abhcóideacht a sholáthar.

TUGAIMID COMHAIRLE
Molann an Chomhairle Oidhreachta 
beartas agus tosaíochtaí don Aire Cultúir, 
Oidhreachta agus Gaeltachta maid-
ir le saincheisteanna oidhreachta lena 
n-áirítear inbhuanaitheacht, bainistíocht 
tírdhreach, feirmeoireacht le hard-lu-
ach don dúlra, foraoiseacht agus athrú 
aeráide.

OILIMID
Bhí oideachas i gcónaí i lár báire chlár 
oibre na Comhairle Oidhreachta. Tá ról 
tábhachtach ag ár Scéim um Oidhreacht 
i Scoileanna, go háirithe, maidir le spéis 
agus rannpháirtíocht a spreagadh ar 
leibhéal na bunscoile. Tugaimid ta-
caíocht do raon leathan de chláir for-
bartha gairmiúla a phléigh go dtí seo 
le tírdhreach, pleanáil, músaeim, sean-
dálaíocht agus scileanna traidisiúnta.

OIBRÍMID LE POBAIL ÁITIÚLA
Tá rannpháirtíocht an phobail i lár báire 
fhís na Comhairle Oidhreachta don 
oidhreacht náisiúnta. Trínár gcuid oibre le 
pobail áitiúla, tugtar tacaíocht do phoist,  
oideachas agus turasóireacht oidhreachta 
inár gceantair áitiúla, agus eispéireas tu-
rasóireachta saibhir agus cleachtas sárm-
haith á soláthar agus cúram á thabhairt 
d’acmhainní oidhreachta luachmhara ár 
náisiúin.

Ónár mbunú i 1995, chuireamar bon-
neagar agus líonraí oidhreachta i bh-
feidhm d’fhonn pobail a chumasú páirt a 
ghlacadh i bhforbairt agus i gcaomhnú 
oidhreacht a gceantar féin agus chun 
freagracht a ghlacadh as sin. Baineadh 
torthaí amach trí oibriú i gcomhpháirtíocht 
le húdaráis áitiúla agus gníomhaireachtaí 
reachtúla. San áireamh le torthaí a leithéid 

de thionscadail tá Sraith Straitéisí um 
Dhearadh Sráidbhailte arna Treorú ag an 
bPobal, clár na nOifigeach Oidhreachta 
agus raon leathan de thionscadail arna 
gcur chun feidhme faoin Scéim Deontais 
um Bainistíocht Oidhreachta.

MÚSCLAÍMID FEASACHT
Trínár bhfoilseacháin, promóisin, meáin 
shóisialta agus Seachtain Náisiúnta na 
hOidhreachta atá an-rathúil cuirimid fócas 
ar theagmháil, cur in iúl, rannpháirtíocht 
agus fiú siamsaíocht a chur ar fáil do raon 
spriocluchtanna chomh difriúil, chomh 
leathan agus chomh éagsúil ó thaobh 
cultúir agus is féidir. Bímid comhfhiosach i 
gcónaí ar an riachtanas chun cur i gcui-
mhne do dhaoine faoi luach agus faoi 
áilleacht na hoidhreachta i dtréimhse 
nuair atá go leor saincheisteanna agus 
imeachtaí in iomaíocht le cheile chun a 
n-aird a tharraingt.

OIBRÍMID LE 
COMHPHÁIRTITHE
Oibríonn an Chomhairle Oidhreachta le 
comhpháirtithe, go háirithe ar an leibhéal 
áitiúil, d’fhonn feasacht a mhéadú ar 
ár n-oidhreacht náisiúnta agus chun a 
tábhacht do bheartas poiblí agus don 
ghnáthshaol a thabhairt chun suntais.

Is é an rud is tábhachtaí ná ár gcaid-
rimh leanúnacha le húdaráis áitiúla 
ar fud na tíre. Ba phríomhchus-
póir na Comhairle Oidhreach-
ta é cuidiú le saineolas agus 
acmhainní a fhorbairt ar an 
leibhéal áitiúil ó bunaíodh 
an Chomhairle i 1995. 
Go minic, is é bainistíocht 
na hoidhreachta agus 
freagracht ina leith ar an 
leibhéal áitiúil na modhan-
na is fearr chun a cúram 
fadtéarma agus a húsáid in-
bhuanaithe a chinntiú.

Tá sainchúram casta náisiúnta ag 
an gComhairle Oidhreachta thar an 
oidhreacht nádúrtha, chultúrtha agus 

thógtha lena gcuirtear brath trom a bhfuil 
fáilte roimhe orainn chun oibriú le daoine 
eile chun comhchuspóirí a bhaint amach 
le chéile. Sa bhreis air sin, soláthraíonn an 
Chomhairle Oidhreachta príomh-mhao-
iniú do roinnt comhlachtaí chun tacú le 
riachtanais na hearnála agus chun cuidiú 
le haidhmeanna comhroinnte a bhaint 
amach.

TACAÍMID LEIS AN EARNÁIL 
OIDHREACHTA
Cuirtear na tionscadail atá maoinithe 
againn, ina nglacaimid páirt nó lena dta-
caímid i raon dóigheanna chun feidhme 
ar aon dul le dea-chleachtas cao-
mhnaithe. Cuidíonn siad le líonra leathan 
de ghairmithe oidhreachta ard-oilte a 
thacú agus a chothabháil lena n-áirítear 
caomhnóirí, tuíodóirí, tógálaithe, éiceo-
laithe, seandálaithe, ailtirí caomhnaithe 
agus coimeádaithe músaem. Com-
hlánaíonn agus forbraíonn an obair dár 
gcuid obair na gcomhlachtaí oidhreachta 
stáit eile a bhfuil freagracht phríomhúil acu 
as cúram a thabhairt do réadmhaoin faoi 
úinéireacht an stáit agus as limistéir cho-
santa a ainmniú.
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SRACFHÉACHAINT AR 2017
EANÁIR 

FEABHRA
• Músaem Poiblí Chorcaigh; Teach agus Dánlann Gléibe, 

OOP; Thosaigh IFI, Cartlann Scannán na hÉireann agus 
Teach Russborough an próiseas Creidiúnaithe MSPI

• Bhronn an tAire Heather Humphreys, TD, na Duaiseanna 
Oidhreachta Náisiúnta an 22 Feabhra i gColáiste Ríoga 
Lianna na hÉireann i mBaile Átha Cliath. Ba é Matt Farrell 
ó Mheathas Troim an faighteoir fiúntach den Duais um 
Laoch na hOidhreachta

MÁRTA
• Ghlac seacht n-ionadaí déag ó bhailte is baill de 

Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann (IWTN) páirt i 
dturas taighde trí lá um athnuachana bailte chuig an 
mBreatain Bheag. Arna chur chun feidhme i gcomhar 
le Cadw.

• Rinne an Chomhairle Oidhreachta aighneacht mhion-
sonraithe don Chreat Pleanála Náisiúnta (NPF) atá 
ag teacht chun cinn

• Bhí Ceardlann Oiliúna maidir le Seiceáil Sláinte um Láir 
Bhailte (TCHC) Chomhoibritheach ar siúl i gCaisleán 
Bhaile Cliath an 16 Márta

• D’fhreastail níos mó ná 100 eagraithe Imeachtaí ar Lá 
Oiliúna na Comhairle Oidhreachta i gCaisleán Bhaile 
Átha Cliath an 28 Márta

• Cruinniú den Ghrúpa Comhairleach um an gCreat 
Pleanála Náisiúnta

AIBREÁN
• Oscailt oifigiúil Mhúsaem Mhíle na Meánaoise 

(Eaglais agus reilig Naomh Mhuire) Cathair Chill 
Chainnigh

• Thacaigh IWTN leis an gcomhdháil um bailte stairiúla 
ag Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad 

• Eisíodh tacar sonraí Síle na gCíoch ar heritagemaps.ie

BEALTAINE
• Tionóladh CCB agus comhdháil dhá lá Líonra Bhailte 

Múrtha na hÉireann i gCairlinn

• Thacaigh IWTN le comhdháil léarscáilithe RIA agus 
chuidigh sé le struchtúr na modúl um fhorbairt tuaithe 
ag Comhdháil Gheografaithe na hÉireann ag COC

• Seoladh doiciméad beartais Seandálaíocht 2025 de 
chuid an RIA

• Thug Prionsa na Breataine Bige agus Bandiúc Chorn na 
Breataine cuairt ríoga chuig Cill Chainnigh agus bhuail 
siad le Bord agus le Foireann na Comhairle Oidhreachta

• Sheol an Chomhairle Oidhreacht a céad scéim um 
dheontais chaomhnaithe do rannpháirtithe MSPI

• Chuir Oifigeach Ailtireachta na Comhairle Oidhreachta 
“Good conservation projects – skills and ethics” i láthair 
do Chónaidhm Thionscal na Foirgníochta, Clár na 
gConraitheoirí Caomhnaithe an 26 Eanáir

MEITHEAMH
• Thug Bord agus Foireann na Comhairle Oidhreach-

ta cuairt ar Shligeach agus ar Chaisleán Mhaigh Uí 
Ghadhra go háirithe.

• Seoladh Straitéis Athnuachana Oidhreachta Lios 
Tuathail arna Threorú ag an bPobal

• Seoladh doiciméad comhairleach arna fheabhsú go 
suntasach Turasóireacht Oidhreachta Inbhuanaithe um 
Thurasóireacht do Bhailte

• Ceardlann Shráid Denny le húinéirí/tionóntaí na 
bhfoirgneamh Seoirseach ar an tsráid stairiúil mar 
chuid de Sheiceáil Sláinte ar Lár Bhaile Thrá Lí 
Chomhoibritheach

An Chomhairle Oidhreachta| Tuarascáil Bhliantúil 201711



IÚIL
• Tionóladh 10ú Ceiliúradh agus Searmanas Duaiseanna 

an Chláir um Chaighdeáin Músaem in Éirinn ag 
Caisleán Bhaile Átha Cliath. Bronnadh 16 Theastas 
Creidiúnaithe

LÚNASA
• Bhí sraith léachtaí Sheachtain na hOidhreachta ar siúl ar 

úsáidí comhaimseartha na hoidhreachta ag an bPálás 
Easpaig, Cill Chainnigh. Tugadh turais ar an bhfoirgn-
eamh

• Tugadh téarmaí ballraíochta den Phainéal um 
Oidhreacht i Scoileanna agus aitheantas fótagrafach 
isteach do Speisialtóirí Oidhreachta uile

• Sheol an tAire English, TD, an Tuarascáil faoi Sheiceáil 
Sláinte ar Lár Bhaile Thrá Lí 2017 i Músaem Contae Chi-
arraí

• Bhí Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta ar siúl an19-
27 Lúnasa agus fócas ar oidhreacht nádúrtha na hÉire-
ann. Bhí líonta thar na bearta i láthair ag níos mó ná 
2,000 imeachtaí ar fud na tíre

• Lúnasa-Meán Fómhair: ionchur na Comhairle 
Oidhreachta i gcomórtas agus cuairteanna EDEN um 
thurasóireacht inbhuanaithe de chuid Fáilte Éireann

MEÁN FÓMHAIR
• Rinne ionadaí ón gComhairle Oidhreachta láithreo-

ireacht do sheisiún líonra Éire Ildánach maidir le Bliain 
Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha (EYCH) 2018

• Rinneadh an Chomhairle Oidhreachta a ionadú ag 
Comhdháil Seandálaíochta na Meánaoise ‘Ruralia’ i 
gCill Chainnigh

• Seoladh Láithreán Gréasáin Tiomanta um Oidhreacht 
i Scoileanna an 12 Meán Fómhair

• Cuairt an ghrúpa staidéir um lonnaíochtaí tuaithe na 
Meánaoise Idirnáisiúnta Ruralia chuig Cill Chainnigh; 
rannpháirtíocht Thuaidh/Theas leanúnach

• Méadaíodh an ráta laethúil a íoctar do speisialtóirí 
Oidhreachta i Scoileanna ó €170 go €200

• Turas taighde chuig Sasana thuaidh maidir le tu-
rasóireacht oidhreachta agus seimineár Chomharchu-
mann Baile arna n-eagrú ag IWTN

DEIREADH FÓMHAIR
• Cuireadh tús le hullmhúchán do Thionscnamh na 

mBailte Stairiúla

• Thug IWTN cúnamh agus maoiniú le haghaidh comh-
dháil um Thurasóireacht Inbhuanaithe a eagrú i gCill na 
Mallach, Co. Chorcaí

• Turas staidéir um athnuachan uirbeach arna eagrú ag 
IWTN do thoscairí ó Charraig Fhearghais chuig Cill 
Chainnigh agus Port Láirge

SAMHAIN
• Seoladh amharcóir gheopháirc Burren Life ar heritage-

maps.ie

• Imeacht athnuachana uirbí dhá lá ‘Solving our Own 
Problems’ arna thionóil i gCeanannas, Co, na Mí

• Measúnuithe ar iarratais, gearrliostú agus agallaimh 
maidir le hiarratasóirí do phainéal um Oidhreacht i 
Scoileanna

• Rinne an Chomhairle Oidhreachta a tríú haighneacht 
don NPF

• Seoladh Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha in 
Éirinn ag an gCoimisinéir Eorpach, Tibor Navracsics, 
an 13 Nollaig 2017 ag fóram Éire Ildánach i gCaisleán 
Bhaile Átha Cliath

• Tugadh an painéal um Oidhreacht i Scoileanna 2018-
2020 chun críche agus fógraíodh é

• Seoladh doiciméad Dhroichead na Bandan ‘Solving 
Our Own Problems’ 

• Bhuail Oifigeach Pleanála na Comhairle Oidhreach-
ta le hAonad Tithíochta na Roinne Tithíochta, Pleanála 
agus Rialtais Áitiúil maidir le bunachar sonraí treo-
irscéime um thithe gan áitiú digiteach

NOLLAIG 

An Chomhairle Oidhreachta| Tuarascáil Bhliantúil 2017 12



An Chomhairle Oidhreachta| Tuarascáil Bhliantúil 201713

Ag ta
cú le Músaeim Supporting M

useums

MSPI
ADOPT  A 

MONUMENT

IRISH
WALLED
TOWNS
NETWORK

Heritage Maps
An Chomairle Oidhreachta | The Heritage Council

CLÁIR AGUS 
TIONSCNAIMH

��������
�������

���������

��
��

��
���

������������������
�
�
���

��
�
���



ÁR gCUID OIBRE I LÍONTA

TÁ 14 BHALL FOIRNE AG 
OBAIR AG AN gCOMHAIRLE 

OIDHREACHTA

TÁ LÍONRA DE 27 N-OIFIGEACH 
OIDHREACHTA AG OBAIR Ó ÚDARÁIS 

ÁITIÚLA AR FUD NA TÍRE

LEANAÍ PÁIRT SA CHLÁR UM 
OIDHREACHT I SCOILEANNA 

IN 2017

LÁITHREÁN 
MÚSAEIM PÁIRT 

SA CHLÁR UM 
CHAIGHDEÁIN 

MÚSAEM IN
 ÉIRINN

TAIFEAD AR FÁIL AR 
BHITHÉAGSÚLACHT NA HÉIREANN 

ANOIS AR www.biodiversityireland.ie

TÁ NÍOS MÓ NÁ 

DUINE I LÁTHAIR AG 2,299 
IMEACHT AR FUD NA TÍRE DO 
SHEACHTAIN NÁISIÚNTA NA 

HOIDHREACHTA IN 2017

BAILE STAIRIÚLA NA 
hÉIREANN PÁIRT I 
LÍONRA BHAILTE 

MÚRTHA NA hÉIREANN

60

29
DUINE AIGHNEACHT MAIDIR 
LE COMHAIRLIÚCHÁN POIBLÍ 

UM PLEAN STRAITÉISEACH NA 
COMHAIRLE OIDHREACHTA 

IN 2017

100
bhFOIRGNEAMH FEIRME 

THRAIDISIÚNTA A 
CHAOMHNÚ Ó 2008

448

74,026

DAOINE ÚSÁID AS 
HERITAGEMAPS.IE AR AN 

MEÁN IN AGHAIDH AN LAE 
SA CHÉAD BHLIAIN

RINNE

190572,760

MHILLIÚN 

AR EAGRAITHE 
IMEACHTAÍ I SEACHTAIN 

NA hOIDHREACHTA Ó 
2016

19% 

DAOINE I LÁTHAIR AG 19 
N-IMEACHT I gCLÁR OILIÚNA 
LÍONRA BHAILTE MÚRTHA NA 

HÉIREANN

BHÍ NÍOS MÓ NÁ 

900
THIONSCADAL POBAIL 
SA SCÉIM UM UCHTÚ 
SÉADCHOMHARTHA

13
4
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OIDEACHAS & FOR-ROCHTAIN

Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta: 
In 2017, bhí méaduithe móra ar spéis agus rannpháirtíocht an 
phobail In oidhreacht na hÉireann le linn Sheachtain Náisiúnta 
na hOidhreachta. Ghlac líon thar na bearta de 572,760 duine 
páirt in 2,299 imeachtaí oidhreachta ar fud na tíre, 423 imeacht 
níos mó ná anuraidh. Bhí 87% de na himeachtaí saor in aisce 
ionas gurbh fhéidir le cách an oidhreacht a rochtain agus sult 
a bhaint aisti. Rinne 1,287 n-eagraí imeachtaí rogha éagsúil 
imeachtaí a eagrú, agus institiúidí cultúrtha agus grúpaí pobail 
áitiúla agus daoine aonair ina measc.

Oidhreachta sna Scoileanna: 
In 2017 lean leis an scéim oidea-
chasúil do bhunscoileanna ar a 
bhfuil an-mheas an meas sin a fhás 
ar fud na tíre agus cuireadh 48 
Saineolaithe Oidhreachta nua 
leis an scéim i mí na Nollag. 
Tugadh líon thar na bearta de 
2,019 gcuairt ar 806 bhunscoil le 
linn na bliana.

An Clár Chaighdeáin Mhúsaeim 
na hÉireann (MSPI): Rinne MSPI a 
chomóradh 10 mbliana a cheiliúradh 
in 2017, bliain Ina lean an MSPI le ceard-
lanna cáilíochta a sholáthar do rannpháirtithe 
agus do mheasúnóirí. I mí Eanáir sheol an Chomhairle 
Oidhreachta an chéad scéim deontas caomhnaithe dá cuid 
do rannpháirtithe MSPI agus i mí na Nollag, foilsíodh 5 fhíseán 
MSPI ar chainéal YouTube na Comhairle Oidhreachta, Lean an 
MSPI le hoibriú le hInstitiúid Caomhnóirí-Athchóiritheoirí In Éirinn 
in 2017 chun ceardlanna um bainistíocht bailiúchán a sholáthar. 
D’fhéach sé freisin chun ábharthacht a choimeád le rannpháirtithe 
creidiúnaithe trí cheardlann um Leanúnachas & Athléimneacht 
Gnó a thionól. D’fhreastail measúnóirí MSPI ar cheardlann i 
Meitheamh d’fhonn a chinntiú go raibh siad cothrom le dáta le 
rialachas músaem in Éirinn faoi Acht nua na gCuideachtaí 2014.

BEARTAS & TAIGHDE

Seandálaíocht 2025: 
Arna sheoladh i mBealtaine 2017, bhí ról láidir ag an gCom-
hairle Oidhreachta i soláthar an doiciméid bheartais seo don 
earnáil seandálaíochta in Éirinn. Tá sé beartaithe go mbain-
fear úsáid as Seandálaíocht 2025 mar dhoiciméad abh-
cóideachta chun próisis chinnteoireachta a threorú maidir le 
seandálaíocht agus oidhreacht chultúrtha, pointe tagartha do 
bheartas, agus príomhráiteas ó ghairm na seandálaíochta ro-
imh an bPlean Oidhreachta náisiúnta atá ag teacht chun cinn 

agus chun sin a threorú.

HeritageMaps.ie: 
Rinneadh amharcóir bunaidh Léar-

scáileanna Oidhreachta na Com-
hairle Oidhreachta a bheochan an 
23 Lúnasa 2012 agus oibríodh é 
go dtí gur tógadh anuas é i Fe-
abhra 2017. Cuireadh an t-ardán 
athdheartha HeritageMaps.ie ina 
ionad a rinneadh a  bheochan an 
24 Lúnasa 2016, ceithre bliana tar 

éis an chéad leagain.

Nochtar le hanailísíocht don chéad 
bhliain de HeritageMaps.ie (tar éis an 

tseolta ‘bhoig’ i Seachtain na hOidhreach-
ta 2016) gurb ionann líonta na n-úsáideoirí In 

aghaidh an lae agus 190 ar an meán. B’ionann úsáid 
laethúil uasta agus rud beag níos lú ná 21,000. Tá 27.5% na 
n-úsáideoirí in Éirinn, 24% i SAM, 21.6% san RA, beagnach 11% 
sa tSeapáin agus is úsáideoirí Eorpacha go príomha Iad an 
chuid is mó de na húsáideoirí eile. Tá líonta na n-úsáideoirí de 
HeritageMaps.ie don chéad bhliain curtha ar sceabha le rath ta-
car sonraí Shíle na gCíoch. Ach nuair a bhainimid ‘blip’ Shíle na 
gCíoch, áfach, is féidir linn an méadú iarbhír ar líonta a rochtain. 
Bíonn 85 sheisiúin in aghaidh an lae ar an meán ag Heritage-
Maps.ie agus nuair a chuirtear seo i gcomparáid le seanfhigiúr 
de 7.9 seisiún in aghaidh an lae de chuid HeritageMaps.ie, 
léirítear méadú ar líonta na seisiún de 

PRÍOMHGHNÓTHACHTÁLACHA 
IN 2017
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léirítear méadú ar líonta na seisiún de 1075% sa chéad bhliain. 
Táthar ag súil go leanfar leis an méadú ar phróifíl, ar líonta na 
n-úsáideoirí agus ar fheasacht de réir mar a dhéanaimid forbairt 
ar rath HeritageMaps.ie. 

Clár Taighde Seandálaíochta Straitéiseach Náisiúnta na 
hÉireann (INSTAR): 
Is ionann an Clár INSTAR agus comhpháirtíocht idir an Chom-
hairle Oidhreachta agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta. Cuireadh bliain dheireanach an tionscadail dá 
chuid ‘Tírdhreach agus Lonnaíocht Oirdheisceart na hÉireann 
san Aois Réamhstairiúil Déanach (Ag Breathnú Lastall den 
Suíomh)’ i gcrích in 2017. Is staidéar ildisciplíneach an tionscadal 
seo a bhaineann úsáid as modhanna pailéachomhshaoil agus 
seandálaíochta comhcheangailte chun gníomhaíocht dhaon-
na agus athrú ar thírdhreacha a fhiosrú le linn na Cré-umhao-
ise Déanaí agus na hIarannaoise (1200 RCh agus AD 400) 
i gcontaetha Phort Láirge, Chill Chainnigh agus Cheatharlach.

Foirgnimh Thraidisiúnta agus Athnuachaintí um Choigilteas 
Fuinnimh:
D’aimsigh an Chomhairle Oidhreachta, i gcomhar le ICO-
MOS, Coiste Eolaíochta Náisiúnta na hÉireann maidir le Fuin-
neamh, Inbhuanaitheacht agus Athrú Aeráide maoiniú ó Údarás 
Fuinnimh Inmharthana na hÉireann chun staidéar taighde a 
dhéanamh dar teideal ‘Deep Energy Renovation of Tradition-
al Buildings: assessing knowledge gaps and addressing skills 
training in Ireland’. Is é a bhí i gceist leis sin ná comhoibriú idir 
gníomhaireacht stáit, ENR (eagraíocht neamhrialtasach) agus 
an earnáil phríobháideach, bunaithe ar thacaíocht dheontais ó 
Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann, comhlacht ar leith 
an Stáit.

Tar éis forbairt a dhéanamh ar chollóiciam rathúil arna thi-
onól an 28 Feabhra chun Athfheistiú Fuinnimh Dhomhain ar 
Fhoirgnimh atá ann, lena dtugadh páirtithe leasmhara ó ranna 
rialtais, ERNanna, Ollscoileanna agus an RA le chéile, is ion-
ann an comhoibriú nuálach seo agus teimpléad don chineál 
gníomhaíochta comhoibrithí le comhpháirtithe rialtasacha agus 
neamhrialtasacha a theastaíonn chun réitigh a bhaint amach ar 
shaincheisteanna casta ag a bhfuil tionchar ar ár bpobail.

Tithíocht Uirbeach Gan Áitiú: 
Rinne an Chomhairle Oidhreachta staidéar scóipe chuan 
taighde atá ann a rinneadh ar oidhreacht thógtha a athbhreithniú. 
Ba é an cuspóir a fháil amach cé acu an soláthraítear nó nach 
soláthraítear léargais nó modheolaíochtaí úsáideacha leis an 
taighde d’fhonn tithe cónaithe gan áitiú a chur In úsáid arís agus 
easpa tithíochta ann.

Seandálaíocht Thuama Pasáiste an Dumha Mhóir ag Cnóbha: 
I mí na Nollag 2017 seoladh an t-imleabhar ‘Seandálaíocht 
Thuama Pasáiste an Dumha Mhóir ag Cnóbha’ ag Acadamh 
Ríoga na hÉireann arna thacú ag an gComhairle Oidhreachta. 
Thacaigh an Chomhairle Oidhreachta agus Seirbhís na 
Séadchomharthaí Náisiúnta costais na hanailíse iar-tochailte le 
linn 2007-2009 a bhaineann leis an gclár taighde fadtéarma 
ag Láithreán Oidhreachta Domhanda UNESCO seo. Is ionann 
foilsiú an Imleabhair seo agus deireadh an tuairiscithe ar na 
tochailtí agus táthar ag tnúth le himleabhar lena gcuirfear síos ar 
ealaín mheigiliteach ó Chnóbha ar a bhfuil meas an domhain.

Líonra na nOifigeach Oidhreachta:
Reáchtáladh ceithre imeacht oiliúna le líonra na nOifigeach 
Oidhreachta thar 2017 - i mí Feabhra i nDún Dealgan, agus 
i gCill Chainnigh i mBealtaine, Meán Fómhair agus Nollaig. 
Glacadh bearta chun Líonra na nOifigeach Oidhreachta 
nua-chruthaithe a chomhdhlúthú agus toghadh Shirley Clerkin 
(Muineacháin) ina Cathaoirleach agus Gerry Clabby (Fine 
Gall) ina Leas-Cathaoirleach. I measc na n-ábhar eile a 
clúdaíodh le hoiliúint 2017 bhí pleanáil do Sheachtain Náisiúnta 
na hOidhreachta, Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, 
an Plean Oidhreachta Náisiúnta, luacháil na hoidhreachta, 
agus an plean straitéiseach don Chomhairle Oidhreachta atá 
ag teacht chun cinn. Thosaigh Oifigeach Oidhreachta nua san 
Iarmhí i Meitheamh 2017, agus dúramar slán i mí Feabhra le Tim 
Carey i nDún Laoghaire/Rath an Dúin a bhog chuig an Roinn 
Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

Shirley Clerkin, Cathaoirleach 
Líonra na nOifigeach Oidhreachta, 

Bealtaine 2017

TIONSCNAIMH & TIONSCADAIL PHOBAIL & CHAOMHNAITHE 
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An Scéim Uchtaigh Séadchomhartha:
De réir mar a forbraíodh ag Archaeology Scotland, tríd 
an An Scéim Uchtaigh Séadchomhartha soláthraítear 
an deis do dhaoine de gach aois páirt a ghlacadh san 
oidhreacht ar bhealach lena ndéantar rannpháirtithe a 
chumhachtú agus a mhúineadh, agus ag an am céanna 
braistint úinéireachta agus mórtas cathartha á gcur chun 
cinn. Cuireadh tús leis an scéim nuair a roghnaíodh sé 
phobal in 2016 agus tar éis próiseas oscailte iomaíoch 
go luath in 2017 roghnaíodh seacht dtionscadal sean-
dálaíochta pobail nua.

Tá an Teach Mionbhrúiteora ag Baravore i nGleann 
Molúra, Co. Chill Mhantáin, ina bhall de chlár um 
Uchtú Séadchomhartha na Comhairle Oidhreachta. 
Mar chuid de rian léirmhínithe na nGleannta Luaidhe, 
rinne an grúpa oidhreachta áitiúil an séadchomhartha 
sin a uchtú, rinne siad oibreacha caomhnaithe agus i 
Lúnasa 2017 thionóil siad lá oscailte agus seoladh.

Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann (IWTN):
Sholáthar an IWTN €276,000 do chúig thionscadal 
caomhnaithe déag in 2017. Ba cheann de na buaicpho-
intí ná an tionscnamh ‘Cicdhúiseacht Baile’ i gCeanan-
nas, Co. na Mí. Tríd an tionscadal comhcheanglaíodh 
obair chaomhnaithe d’fhonn aghaidheanna na príom-
hshráide a chothabháil le hoiliúint ar chaomhnú, oil-
iúint miondíoltóirí, meantóireacht agus plean athnu-
achana arna threorú ag an bpobal. Seachas an obair 
chaomhnaithe a bhí ar siúl ar fud na tíre, soláthraíodh 
€144,000 breise chun tacú le 24 imeacht agus tionsca-
dail léirmhínithe. Is é an IWTN an príomhchomhpháirtí 
airgeadais agus oiliúna de chuid Fhéile Mheánaoise 
Bhaile Locha Riach, an fhéile mheánaoise saor in aisce 
is mó In Éirinn.

Músaem Mhíle na Meánaoise:
I mí Aibreáin 2017 osclaíodh Músaem Mhíle na 
Meánaoise go hoifigiúil mar tharraingt cuairteoirí i gCill 
Chainnigh. Ba é ceann de na céad phlean caomhnaithe 
a rinne an Chomhairle Oidhreachta Eaglais agus Reilig 
Naomh Mhuire. Foilsíodh an plean in 2005. Bhí idirb-
heartaíocht maidir le cur chun feidhme an phlean, an 
díolachán idirbheartaithe agus caomhnú an choim-
pléisc ar siúl idir 2005 agus 2017 agus ag an deireadh 
osclaíodh Músaem Mhíle na Meánaoise. Chomh maith 
leis an bplean caomhnaithe a chur chun feidhme, rann-
chuidigh an Chomhairle Oidhreachta le costais fála na 
réadmhaoine agus le costais a bhí i gceist le tuamaí na 
séú agus seachtú aoise ard-suntasacha a chaomhnú.

Caisleán Mhaigh Uí Ghadhra:
I Meitheamh 2017 thug Bord na Comhairle Oidhreach-
ta cuairt ar Chaisleán Mhaigh Uí Ghadhra i gCo. Shl-
igigh. Is comhpháirtíocht é an tionscadal idir úinéir an 
chaisleáin agus Institiúid Teicneolaíochta Shligigh, agus 
is é an aidhm struchtúr tábhachtach seo na seachtú ao-
ise a fhiosrú agus a chaomhnú agus fuarthas tacaíocht 
ina leith ón gComhairle Oidhreachta le haghaidh 
measúnuithe agus suirbhéanna caomhnaithe a chur 
chun feidhme.

Plean Caomhnaithe Lios Tuathail: 
I Meitheamh 2017 sheol Comhairle Contae Chiarraí 
Plean Caomhnaithe Pobail arna Threorú ag Oidhreacht 
do bhaile stairiúil Lios Tuathail. Spreag an Chomhairle 
Oidhreachta Ceantar Bardasach Lios Tuathail trína ran-
npháirtíocht i dTionscnamh na mBailte Stairiúla 2013-
14 chun plean fadtéarma a choimisiúnú don bhaile. 
Tá sráid-dreach suntasach ag Lios Tuathail mar aon le 
hoidhreacht litríochta inbhraite iontach.
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Scéim Deontais na bhFoirgneamh Traidisiúnta Feirme (GLAS):
Lean an Chomhairle Oidhreachta le forbairt a dhéanamh ar 
a comhpháirtíocht leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Muirí 
sa scéim deontais um fhoirgnimh feirme thraidisiúnta GLAS. 
Ba bhliain thar na bearta í 2017 don scéim. Tacaíodh le naoi 
dtionscadal is caoga - an líon is airde ó thús na scéime - i 
mbliana. San áireamh leo siúd caomhnaíodh 73 fhoirgneamh 
agus bhí cúig thionscadal ballaraigh ann. San áireamh leis an 
tionscadal deireanach bhí úllord múrtha ag Feirm Orgánach 
Chill Bhreac, an chéad úllord múrtha arna thacú ag an scéim. 
Tugtar foscadh leis do chrainn úll  as a ndéantar sú úill thar a 
bheith blasta!

Rinneamar imeacht thar na bearta eile i nDún na nGall agus 
an chéad tionscadal um theach ceann tuí a fuair deontas faoin 
scéim. Bhuaigh Pat agus Elizabeith Sheehan (sa ghrianghraf 
ar an gcéad leathanach eile) Comórtas um Ghrianghraf na 
Bliana Origin Green 2017 leis an ngrianghraf arna thógáil acu 
den fhoirgneamh arna dheisiú acu féin.

Seandálaí Pobail Fhine Gall:
Le cómhaoiniú ón gComhairle Oidhreachta, d’fhostaigh Com-
hairle Fhine Gall Seandálaí Pobail lán-aimseartha i mBealtaine 
2017 le haghaidh thréimhse trí bliana. Ligtear leis an gCom-
hairle leis seo clár iomlán de ghníomhaíochtaí a sholáthar 
lena n-áirítear tochailtí agus imeachtaí pobail, pleananna 

bainistíochta a ullmhú, agus 
comhairle agus treoir 

a sholáthar don 
Chomhairle 

maidir le 

hacmhainn seandálaíochta Fhine Gall.

In 2017 leanadh le tionscadal seandálaíochta Chaisleán 
Shoird le linn Sheachtain na hOidhreachta. Ligeadh le hoibrithe 
deonacha leis sin, agus déagóirí, mic léinn agus daoine ar scor 
ina measc, triail a bhaint as tochailt seandálaíochta. I measc na 
rannpháirtithe bhí daoine áitiúla, daoine ó cheantar níos leithne 
Fhine Gall; baill na bpobal nua; roinnt grúpaí teaghlaigh; roinnt 
turasóirí; baill foirne Chomhairle Contae Fhine Gall; baill an 
Líonra Foghlama Náisiúnta, Turasóireacht Éireann, Prosper 
Fhine Gall, baill de ghrúpaí seandálaíochta pobail eile, roinnt 
gairmithe agus mic léinn oidhreachta. Bunaithe ar an méid 
sin, d’oibrigh beirt ealaíontóirí i gcomhairle leis an Dr.Meriel 
McClatchie ó Scoil na Seandálaíochta COBÁC chun 
tionscadal comhoibritheach a fhorbairt dar teideal ‘All Bread 
is Wood: This Dirt.’ Ba léirmhíniú ealaíne é sin ar an bhfianaise 
chomhshaoil ó Chaisleán Shoird - ceann de na chuichreáin 
síolta is mó in Éirinn - a rinneadh a aisghabháil ó na séasúir de 
thochailtí roimhe sin.

TIONSCNAIMH IDIRNÁISIÚNTA 

Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha:
Cheap an tAire Heather Humphreys, TD, an Chomhairle 
Oidhreachta mar chomhordaitheoir in Éirinn do Bhliain Eorpach 
na hOidhreachta Cultúrtha (EYCH). I mí na Nollag 2017, rinne 
an Coimisinéir Eorpach Tibor Navracsics EYCH a sheoladh ag 
fóram Éire Ildánach i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.

Laethanta Oidhreachta Eorpacha (EHD):
Fuair Seachtain na hOidhreachta maoiniú €10,000 do 
threoirthionscadal ón gCoimisiún Eorpach don tionscadal 
‘Scéalta a chomhroinnt: Rannpháirtíocht mionlach a mhéadú 
i Laethanta Oidhreachta Eorpacha’. Is é a bhí i gceist leis 
dóigheanna a iarraidh chun tuiscint agus meas a mhéadú ar 
oidhreacht mionlach san Eoraip trí dhaoine a chumhachtú a 
gcuid scéalta a chomhroinnt. D’fhreastail ionadaí Sheachtain 
na hOidhreachta ar cheardlann EHD ón 10-12 Meán Fómhair 
i Heilsincí dar teideal ‘Heritage and Sustainable Development: 
The Road to Success’.

Comhdháil um Lonnaíochtaí Tuaithe na Meánaoise 
Idirnáisiúnta Ruralia:
Óstáladh Comhdháil Ruralia i gCill Chainnigh agus sholáthair 
an Chomhairle Oidhreachta fulacht fia do na toscairí. I measc 
na dturas allamuigh bhí cuid mhór de na tionscadail arna dtacú 
ag an gComhairle Oidhreachta amhail Baile Nua Sheireapún 
an Fhásaigh, Co. Chill Chainnigh agus Cluain Mín, Co. Loch 
Garman.

Tionscnamh Cláreagraithe Chomhpháirtigh don Oidhreacht 
Chultúrtha:
Ó 2011 ghlac an Chomhairle Oidhreachta páirt sa Tionscnamh 
Cláreagraithe Chomhpháirtigh don Oidhreacht Chultúrtha 

tionscadal seandálaíochta Chaisleán 
Shoird, Seachtain na hOidhreachta 
2017
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uile-Eorpach (JPICH). Is é aidhm fhoriomlán phróiseas 
an Chláreagraithe Chomhpháirtigh iarrachtaí taigh-
de náisiúnta a chomhthiomsú d’fhonn úsáid níos fearr a 
bhaint as acmhainní taighde, forbartha agus nuála na 
hEorpa agus chun dul i ngleic le dúshláin chomhchoitean-
na Eorpacha ar bhonn níos éifeachtaí i réimsí príomhúla. 
Mar sin de, comhaontaíonn Ballstáit den AE, ar bhonn de-
onach agus i gcur chuige comhpháirtíochta, maidir le físe-
anna comhchoiteanna agus Cláir Oibre Taighde Straitéise-
acha (SRA) d’fhonn tabhairt faoi dhúshláin mhóra na sochaí. 

In 2017 comhaontaigh an Chomhairle Oidhreachta chun páirt 
a ghlacadh mar mhaoinitheoir taighde sa Ghlao um Thaighde 
ar Thimpeallachtaí Athraitheacha Oidhreachta. Déanfar na tion-
scadail sin a fhaomhadh in 2018 tar éis athbhreithniú piaraí a 
dhéanamh orthu.

Duaiseanna Turasóireachta Inbhuanaithe Eden 
Eorpacha:
I Lúnasa agus Meán Fómhair ghlac feidhmeannach na Comhairle 
páirt mar bhall den phainéal moltóireachta um dhuaiseanna 
turasóireachta inbhuanaithe Eden Eorpacha. Reáchtálann 
Fáilte Éireann Eden in Éirinn agus ba é an téama in 2017 úsáid 
inbhuanaithe na hoidhreachta cultúrtha. Ba é an buaiteoir 
Éireannach in 2017 Inis Cathaigh, Co. an Chláir, áit a bhfuil grúpa 
oidhreachta áitiúil ag iarraidh an t-oileán a fhorbairt le haghaidh 
turasóireacht inbhuanaithe. San áireamh leis na grúpaí sa dara 
háit bhí cósta Céide Mhaigh Eo Thuaidh agus rian oidhreachta 
Bhealach na Normannach Chomhairle Contae Loch Garman.

Buaiteoirí Chomórtas Ghrianghraf na 
Bliana Origin Green 2017
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Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta, Michael Parsons 
agus Comhordaitheoir Náisiúnta EYCH, Beatrice Kelly ag 

seoladh Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha ag 
Caisleán Bhaile Átha Cliath i mí na Nollag 2017



AN CHOMHAIRLE OIDHREACHTA AR LÍNE
Bíonn an Chomhairle Oidhreachta i dteagmháil le raon 
leathan de phobail trí éagsúlacht d’ardáin na meán 
sóisialta. Tugtar deis don eagraíocht le meáin shóisialta 
luach na hoibre a dhéanaimid a chur in iúl agus chun 
spéis agus feasacht a ghiniúint ar shaincheisteanna 
agus gníomhaíochtaí áitiúla agus náisiúnta araon 
a bhaineann le hoidhreacht i measc an phobail i 
gcoitinne. Ligtear dúinn leo freisin dul i dteagmháil go 

minic le raon éagsúil de chleachtóirí, gairmithe agus 
eagraíochtaí atá rannpháirteach in obair a bhaineann 
le hoidhreacht, agus ligtear dóibh nasc a dhéanamh 
lena chéile agus faisnéis a chomhroinnt a bhaineann le 
hoiliúint agus tionscadail oidhreachta, poist, deiseanna 
tairisceana, foilseacháin, taighde agus deiseanna 
maoinithe. Tá méadú leanúnach ar an lucht leanta thar 
raon de mheáin shóisialta le blianta beaga anuas.

Faoi dheireadh 2017, bhí 13,059 ‘is maith 
liom’ ag leathanach Facebook na Com-
hairle Oidhreachta, méadú de 18% ar 
10,500 ‘is maith liom’ ag deireadh 2016. 
Tá an chuid is mó (19%) den lucht leanta 
d’aois idir 33-44 bliain, agus 15% d’aois 
idir 45-54 bliain agus 13% d’aois idir 25-
34 bliain ina dhiaidh sin. Is ionann daoine 
d’aois idir 55-64 bliain agus 8% den lucht 
leanta, is Ionann daoine d’aois 65+ agus 
5% agus is ionann an grúpa d’aois 18-24 
bliain agus 2% den lucht leanta.

Tá an Chomhairle Oidhreachta 
ar Twitter @HeritageHubIRE. Bhí 
lucht leanta de 7,282 againn 
faoi dheireadh 2017, méadú 
20% ar lucht leanta 5,809 ag 
tús na bliana. Is Ionann 51% den 
lucht leanta ar Twitter agus mná 

Bhí 13,900 síntiúsóirí ag ríomhiris na 
Comhairle Oidhreachta ag deireadh 
2017 (méadú 15% ar 13,141 in 2016). 
Áirítear leis an ríomhiris nuacht, 
imeachtaí, tairiscintí agus deiseanna fos-
taíochta agus is iad na síntiúsóirí iad siúd 
a bhfuil spéis acu san oidhreacht chomh 
maith le gairmithe an tionscail.

FACEBOOK

TWITTER

RÍOMHIRIS: 

LUCHT LEANTA  

7,282

MÉADÚ AG 2017

20%

MÉADÚ AG 2017

   5%

SÍNTIÚSÓIRÍ 

13,900
‘IS MAITH LIOM’

13,059

MÉADÚ AG 2017

18%

EZINE
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NITHE SA NUACHT IN 2017

Ceardlann CTCHC Treorach Chaisleán Bhaile Átha Cliath, Márta 2017. 
Clé go Deis: Alison Harvey (Comhordaitheoir Threoir-chlár CTCHC), Terry Sheridan (Príomh-Oifigeach, an Roinn Tithíochta, Pleanála, 

Pobail agus Rialtais Áitiúil), an tAire English T.D., an tAire Stáit um Thithíocht agus Athnuachana Uirbí, Tara Buckley (POF RGDATA)

Matt Farrell ó Mheathas Troim, Co. Longphort, faighteoir Duais Laoch na 
hOidhreachta i mí Feabhra, 2017, sa ghrianghraf lena gharmhac.

Láithreoireacht do Phrionsa Séarlas ó Cathaoirleach na 
Comhairle Oidhreachta, Michael Parsons agus Príom-
hfheidhmeannach, Michael Starrett ag Caisleán Chill 

Chainnigh i mBealtaine 2017.

Seoladh láithreáin ghréasáin um Oidhreacht i Scoileanna (HIS) I 
Meán Fómhair le Speisialtóir HIS, Grace Garde; Cathaoirleach na 

Comhairle Oidhreachta, Michael Parsons; Bainisteoir Tionscadal HIS 
Maria Walsh agus leanaí ó Bhunscoil Naomh Bhríde

AN CHOMHAIRLE OIDHREACHTA AR LÍNE

An Chomhairle Oidhreachta| Tuarascáil Bhliantúil 2017 22



cuspóir straitéiseach 1: 
Tosaíochtaí Oidhreachta Náisiúnta a Chur Ar Aghaidh 
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ABHCÓIDEACHT LE hAGHAIDH OIDHREACHTA: COMHAIRLE & BEARTAS 

An Creat Pleanála Náisiúnta - Éire 2040
Ó bunaíodh í i 1995, rinne an Chomhairle Oidhreachta taighde 
fairsing, forbairt beartas agus chláir phíolótacha a fhoirmliú, a 
sholáthar agus a mheasúnú, maidir le hoidhreacht uathúil na 
hÉireann a bhainistiú. Ar an mbonn sin, agus mar údarás/
chomhlacht  forordaithe chun críocha na nAchtanna Pleanála 
agus Forbartha 2000-2016, rinne an Chomhairle Oidhreachta 
dhá aighneacht i Márta agus Samhain 2017 don Chreat 
Pleanála Náisiúnta (NPF) 2040 atá ag teacht chun cinn.

Bhí an aighneacht i Márta fócasaithe ar fhás agus ar fhorbairt 
chultúrtha mar 4ú colún na forbartha inbhuanaithe agus 
deiseanna chun tacú le Coinbhinsiún Faro an AE (CETS Uimh. 
199). Leis an aighneacht nascadh an NPF le Bithéagsulacht, 
Tírdhreach agus Bonneagar Glas (GI). Rinneadh fiosrú 
léi freisin ar an NPF maidir le sláinte agus folláine daoine 
agus áiteanna agus maidir le comhfhorbairt áite. Rinne an 
Chomhairle Oidhreacht moltaí i dtaca le hoiriúnú don Athrú 
Aeráide, Pleanáil Spásúlachta Muirí (MSP) agus tréithe an 
mhuirdhreacha a mheasúnú.

Bhí an aighneacht i Samhain fócasaithe ar ár 
dtodhchaí inbhuanaithe a réadú. Áirítear 
leis sin an gá le Cruinniú Mullaigh 
Náisiúnta agus Clár Forbartha maidir 
le Láithreáin Dhonna; tacaíocht do 
Chonair Eacnamaíoch an Atlantaigh 
trí struchtúir agus líonraí na Comhairle 
Oidhreachta; tosaíocht a thabhairt do 
bhearta maolaithe agus oiriúnaithe 
um athrú aeráide agus measúnú ar 
thréithe an mhuirdhreacha a chur san 
áireamh leis an NPF i bhfianaise tháscairí 
MSP agus SEA AE. Rinne an Chomhairle 
Oidhreachta moltaí i dtaca le plé le tithe gan 
áitiú agus athúsáid foirgneamh atá ann cheana i 
lonnaíochtaí stairiúla agus pleanáil do thuathlimistéir éagsúla. 
Moladh freisin go ndéanfaí Gníomhaireacht Athnuachana 
Náisiúnta a bhunú. Bhí aighneacht Shamhna fócasaithe freisin 
ar ár bpoitéinseal muirí agus ar líonraí uiscebhealaí intíre.

TIONSCADAIL A THACÚ LENA nDÉANTAR ATHRÚ A MHONATÓIRIÚ

An tIonad Sonraí Bithéagsúlachta Náisiúnta
Is ionad náisiúnta é an tIonad Sonraí Bithéagsúlachta Náisiún-
ta arna bhunú ag an gComhairle Oidhreachta in 2007, a 
bhailíonn agus a bhainistíonn sonraí d’fhonn acmhainn fiadhúlra 
na hÉireann a dhoiciméadú agus an dóigh a bhfuil sé ag athrú 
a rianú. Maoiníonn an Chomhairle Oidhreachta agus an Roinn 
Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta an t-Ionad le príomhbhu-

iséad bliantúil de rud beag níos mó ná €0.6 milliún. Fostaíonn sé 
seacht ball foirne lán-aimseartha agus soláthraítear na seirbhísí 
bainistíochta sonraí leis d’fhonn sonraí a dhoiciméadú agus a 
bhainistiú maidir le bithéagsúlacht na hÉireann, acmhainn lena 
gcuirtear €2.6 billiún le geilleagar na hÉireann gach bliain. 
Trí thairseach léarscáilithe náisiúnta an Ionaid Bithéagsúlachta 
Náisiúnta, Léarscáileanna  Bithéagsúlachta, déantar níos mó 
ná 4.16 milliún breathnóireachtaí a léarscáiliú anois de 16,088 
speiceas ó 144 thacar sonraí ar leith, agus tá na sonraí uile seo 
ar fáil saor in aisce chun cinnteoireacht a threorú chun cuidiú le 
bithéagsúlacht a chaomhnú.

Bainistíonn an tIonad Sonraí líonra mór d’eolaithe is saoránaigh 
a chuireann líon mór sonraí leis maidir le bithéagsúlacht ina 
gceantar féin. Le linn na bliana chuir eolaithe is saoránaigh níos 
mó ná ceathrú milliún taifead isteach go díreach chuig an Ionad 
Sonraí, agus de thairbhe sin is foinse faisnéise an-tábhachtach é 
maidir le bithéagsúlacht na hÉireann. D’fhoilsigh an tIonad Son-
raí ‘Atlas Mhamaigh na hÉireann, 2010-2015’ freisin, an chéad 
fhoilseachán riamh lena ndearnadh dáileadh na mamach tíre 
agus muirí uile a léarscáiliú arna dtaifeadadh in Éirinn agus ina 
críoch mhuirí.

Táscairí Bithéagsúlachta Náisiúnta: In 2017, 
d’fhoilsigh an tIonad Sonraí an chéad tuarascáil 

ar Tháscairí Bithéagsúlachta Náisiúnta: 
Stádas agus Treochtaí 2017, lena ndéantar 
achoimre ar threochtaí i sláinte ár speiceas, 
tírdhreach agus muirdhreach, chomh maith 
le machnamh a dhéanamh ar athruithe 
leathana ar chaidreamh shochaí na 
hÉireann le cosaint an fhiadhúlra.

Cláir Monatóireachta Náisiúnta: Tá trí chlár 
monatóireachta náisiúnta lena ndéantar athrú ar 

fheithidí na hÉireann a rianú dea-bhunaithe anois 
agus bailíodh 10 mbliana de shonraí leanúnacha leis 

an gceann is fadtréimhsí, an Scéim Monatóireachta Féileacán. 
Tá sonraí luachmhara á soláthar ag an Scéim Monatóireachta 
Bumbóg freisin maidir le seirbhísí pailnithe ó 103 láithreán ar 
fud na tíre agus déantar monatóireacht anois ar chaomhnú an 
Fhritileáin Réisc, an t-aon speiceas d’fheithid dá dtugtar cosaint 
faoi Threoir an AE maidir le Gnáthóga, ó 38 láithreán.

Plean Pailneoirí Uile-Éireann 2015-2020: Seoladh an Plean 
ag an Ionad Sonraí Bithéagsúlachta Náisiúnta in 2015 le ta-
caíocht ón gComhairle Oidhreachta agus ón mBord Bia 
d’fhonn tabhairt faoin tsaincheist chriticiúil de líonta pailneoirí 
atá ag meath in Éirinn. Tacaíonn níos mó ná 80 eagraíochtaí 
rialtasacha agus neamhrialtasacha leis an bplean agus aith-
nítear 81 altasacha agus neamhrialtasacha leis an bplean agus 
aithnítear 81 bheart leis le glacadh chun Éire a dhéanamh níos 
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cairdiúla do phailneoirí. In 2017, rinneadh na gníomhaíochtaí 
aitheanta a chur chun feidhme ar bhonn leanúnach, agus tá 
54% de na gníomhaíochtaí curtha chun feidhme cheana féin, 
tá 37% acu idir lámha agus níl ach 9% de na gníomhaíochtaí 
tosaithe go fóill. Seo ráta soláthair suntasach agus léirítear rath 
an phlean leis. Bhí an Plean Pailneoirí Uile-Éireann ina ghné 
de láithreoireachtaí a rinneadh ag fóraim acadúla idirnáisiún-
ta éagsúla (lenar áiríodh léachtaí ag Ollscoil Wurzburg, an 
Ghearmáin, Oxford, RA agus Bern, an Eilvéis) agus tharraing 
sé moladh agus spéis idirnáisiúnta. Rinneadh forbairt pleanan-
na a threorú leis le déanaí in Albain, san Iorua (ar leanúint) 
agus san Ísiltír (le seoladh i mí Eanáir 2018). Rannchuidigh sé 
forbairt chéim a dó den Tionscnamh Pailneoirí Idirnáisiúnta, de 
réir mar a rinneadh a thionscnamh ag Foras Bia agus Talm-
haíochta na Náisiún Aontaithe ar iarratas ó Chomhdháil na 
bPáirtithe leis an gCoinbhinsiún ar Bhithéagsúlacht. Moladh go 
hard é ag seoladh Phlean Bithéagsúlachta na hÉireann.

Tacaíocht do riachtanais tuairiscithe Rialachán an Aontais Eor-
paigh um Speicis Choimhthíocha Ionracha: Tá faisnéis agus ta-
caíocht á soláthar ag an Ionad Sonraí don tSeirbhís Páirceanna 
Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) chun Rialachán an Aontais 
Eorpaigh um speicis choimhthíocha ionracha (1143/2014) a 
chur i bhfeidhm. Tá obair reatha fócasaithe ar thuairisciú ar thrí 
airteagal den Rialachán AE sin, eadhon:

Airteagal 13(1) Anailís chonaire chuimsitheach a dhéanamh 

ar thabhairt isteach agus leathadh neamhbheartaithe agus 
tosaíocht a thabhairt do na conairí sin.

Airteagal 14(1) Córas faireachais a bhunú nó é a chur 
san áireamh le córais atá ann cheana don chéad lios-
ta de 37 Speiceas Choimhthíocha Ionracha de Speicis 
is Ábhar Imní don Aontas lena mbailítear sonraí faoi 
theagmhas sa chomhshaol d’fhonn leathadh san Aontas 
nó laistigh de a chosc lena bhféadtar láithreacht agus 
dáileadh speiceas nua nó atá bunaithe cheana a chin-
ntiú; bheith dinimiciúil le haghaidh brath luath; forbairt a 

dhéanamh ar chórais atá ann, bheith in oiriúint leo agus 
dúbláil a sheachaint ina leith amhail an Chreat-treoir Uisce, 

an Chreat-treoir um Straitéis Mhuirí agus an Treoir maidir le 
Gnáthóga.

Airteagal 19(1) Pleananna Bainistíochta a chruthú leis an 
NPWS maidir le speicis arna leathadh go leathan ón gcéad 
liosta de 37 Speiceas Choimhthíocha Ionracha is Ábhar Imní 
don Aontas ionas go ndéantar a n-iarmhairt a íoslaghdú.

INBHUANAITHEACH POBAL TUAITHE A CHUR CHUN CINN

Grúpa Tionscadal an Oileáin Mhóir: 
Is ionann Grúpa Tionscadail an Oileáin Mhóir (BIPG) agus grú-
pa oibre pobail atá ag obair chun daonra an Oileáin Mhóir, 
Co. Chorcaí, a choinneáil, trí fhostaíocht a chruthú, tionscnaimh 
an phobail a chur chun cinn agus trí thacú le gnólachtaí áitiúla. 
Ó 2003, mhaoinigh an Chomhairle Oidhreachta oibrí forbar-
tha lánaimseartha chun plean caomhnaithe a chur i bhfeidhm a 
dréachtaíodh don oileán. 

Rinne Grúpa Tionscadal an Oileáin Mhóir roinnt tionscadal 
agus tionscnamh a chur chun feidhme faoi Phlean Caomhnaithe 
2017. Chun comóradh céad bliain theacht Chabhlach SAM 
chuig an Oileán Mór sa Chéad Chogadh Domhanda, 
reáchtáladh deireadh seachtaine d’imeachtaí lenar áiríodh 
taispeántas grianghraf agus cainteanna le staraí áitiúil Ted Sul-
livan, agus le seandálaí coinbhleachta Damien Shiels. Le linn 
Sheachtain na hOidhreachta eagraíodh taispeántas déanta 
subh sméar dubh, siúlóid treoraithe maidir le stair mhíleata agus 
féachaint spéir na hoíche le Club Réalteolaíochta Chorcaí.

In 2017 deonaíodh maoiniú deontais ón gComhairle 
Oidhreachta d’fhonn staidéar féidearthachta a mhaoiniú maid-
ir leis an tOileán Mór a dhéanamh ina limistéar Spéire Dorcha. 
Reáchtáladh roinnt imeachtaí le Club Réalteolaíochta Chorcaí, 
lenar áiríodh tascanna réalteolaíochta agus féachaintí spéir na 
hoíche, ceannaíodh teileascóp an phobail agus rinneadh rian 
siúil réalteolaíochta a phleanáil. 

Tionóladh roinnt imeachtaí cultúrtha ar an oileán in 2017 lenar 

Clé go Deis: An Dr. Liam Lysaght, Stiúrthóir an NBDC; éiceolaí agus 
craoltóir, Éanna Ní Lamhna agus An Dr. Ferdia Marnell, an tSeirbhís 

Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra ag seoladh Atlas na Mamach in 
Éirinn le caoinchead ón Dr. Liam Lysaght
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áiríodh dhá léiriú de Tom Crean Antarctic Explorer, agus ceithre 
léiriú d’Fhéile Amharclainne Fit Up Chorcaí. Lean BIPG le 
hoibriú le Grúpa Idir-Ghníomhaireachta Oileáin Chorcaí Thiar 
agus leis an gComhairle Phobail chun na hoileáin a chur go 
daingean ar chlár oibre na ngníomhaireachtaí rialtais éagsúla 
i gContae Chorcaí.

Fóram Ardtailte na hÉireann
Is comhlacht deonach é Fóram Ardtailte na hÉireann (IUF) 
a chuidíonn le pobail ardtailte tabhairt faoin oiread dúshlán 
eacnamaíoch, sóisialta agus comhshaoil a thagann chun cinn 
i gceantair ardtailte na hÉireann. Is é an fhís ata aige pobail 
ardtailte agus timpeallachtaí sléibhe íocónacha na hÉireann 
a chaomhnú mar áiteanna tarraingteacha, beoga agus fáil-
teacha ina gcónaíonn agus ina n-oibríonn daoine agus ina 
mbaineann siad taitneamh as áineas.

Is tionscnamh comhpháirtíochta uile-Éireann Líonra Comh-
pháirtíocht Ardtailte na Comhairle lena gcuimsítear rialtas 
náisiúnta, rialtas áitiúil, pobail ardtailte, feirmeoireacht sléibhe, 
úsáideoirí áineasa agus gníomhaithe ERN éiceolaíocha agus 
tuaithe ag obair le chéile ar bhealach comhtháite d’fhonn in-
mharthanacht fhadtéarma na n-ardtailte a chinntiú. Bhí obair 
luachmhar an IUF thar na blianta ina bunsraith den líonra nua 
seo agus bíonn IUF rannpháirteach ar bhonn laethúil i ng-
néithe agus bainistíocht na feidhme laistigh den Chomhairle 
Oidhreachta.

Bunaithe ar thátail dhá thuarascáil taighde, eadhon ‘The Up-
lands Community Study’ (Alan Hill) agus ‘The Irish Uplands So-

cio-Economic Profile (Crowley, O’Keeffe agus O’Sullivan), tá 
an IUF ag súil le cláir oiliúna a fhorbairt agus maoiniú a fháil do 
na turais staidéir agus do phleananna straitéiseacha príomhúla 
eile a theastaíonn ó gach grúpa. Ceapadh grúpa bainistíochta 
de phríomhshaineolaithe chun an clár agus scéim deontais a 
stiúradh a sheolfar In 2018.

Ba chéad chéim thábhachtach é Comhordaitheoir Líonra 
Ardtailte a fhostú in 2017 d’fhonn cuidiú agus tacú le grúpaí 
áitiúla dul i dteagmháil le cláir athnuachana arna dtreorú ag 
oidhreacht de chuid an Stáit. Sa ról sin, déanfaidh Mary Mul-
vey líonrú leis na gníomhaireachtaí stáit, páirtithe leasmhara 
agus grúpaí pobail is baill ábhartha uile agus soláthróidh sí 
oideachas agus oiliúint shaincheaptha agus leasanna a éascú 
ó EIPanna sa talmhaíocht go turasóireacht, oidhreacht shóisial-
ta agus caomhnú.

Tá cuntas teiste láidir ag Mary Mulvey, ag a bhfuil cáilíochtaí 
iarchéime i mBainistíocht Oidhreacht na hÉireann agus 
Éiceathurasóireacht, maidir le hobair sa gheilleagar tuaithe, 
agus le fócas ar thurasóireacht tuaithe/agrathurasóireacht 
agus spéis iontu; oidhreacht nádúrtha agus thógtha; na 
healaíona agus éiceathurasóireacht. Tá níos mó ná 28 mbli-
ana de thaithí aici ar oibriú le gníomhaireachtaí náisiúnta agus 
ERNanna, in Éirinn agus ar leibhéil idirnáisiúnta araon, agus 
ghnóthaigh sí taithí fhairsing ar bhainistíocht tionscadal agus ar 
fhorbairt líonraí. Tar éis seacht mí sa ról de Chomhordaitheoir 
Líonra Ardtailte, aithníonn Mary Mulvey go bhfuil fíor-ghá le 
guth na n-ardtailte le bheith cloiste ar gach leibhéal i mbeartais 
náisiúnta.

Bealach na Bó Finne, radharc thar Thúr Ardach 
arna ghlacadh ag Chris Twomey mar chuid de 
Thionscadal Spéire Dorcha an Oileáin Mhóir

Corr na Móna , Contae na Gaillimhe 
le caoinchead ó Mary Mulvey, IUF
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COIMEÁD & CAOMHNÚ NA hOIDHREACHTA  

Scéim Intéirneachta Caomhnaithe 
Lean an Chomhairle Oidhreachta le tacú le Scéim Intéirneachta 
Caomhnaithe i gcúig cinn d’institiúidí cultúrtha náisiúnta 
na hÉireann - Dánlann Náisiúnta na hÉireann, Coláiste 
na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Leabharlann Náisiúnta na 
hÉireann, Cartlann Náisiúnta na hÉireann agus Leabharlann 
Chester Beatty. Bhí deis chorraitheach ag mic léinn iarchéime 
de chaomhnú leabhar, páipéir agus péinteála le déanaí dul 
chuig Baile Átha Cliath le leanúint lena scileanna a fhorbairt 
agus iad ag obair le bailiúcháin cháiliúla na hÉireann faoi 
mhaoirseacht ag caomhnóirí de chlú idirnáisiúnta.

Leis an scéim intéirneachta seo, arna tionscnamh in 2006, 
cuirtear líonrú agus foghlaim chun cinn i measc na n-intéirneach 
a thagann le chéile go rialta chun a gcuid tionscadal 
éagsúil a phlé. Is coinníoll den scéim go gcuireann intéirnigh 
tionscadal i láthair don phobal i gcoitinne le linn Sheachtain 
na hOidhreachta. In 2017 áiríodh le raon na dtionscadal arna 
ndéanamh saothair ealaíne a ullmhú le haghaidh athoscailt na 
Dánlainne Náisiúnta, obair a dhéanamh le hábhair Áiseacha 
agus Ioslamacha ag Leabharlann Chester Beatty, ceangail 
a dheisiú ar shaothair shuntasacha i leabharlann bhailiúchán 
stairiúil Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, léarscáileanna 
luachála 19ú haoise a dheisiú d’fhonn rochtain a thabhairt do 
thaighdeoirí ag Cartlann Náisiúnta na hÉireann agus leabhair 
agus ábhar gearrshaolach a ullmhú. Tuigtear gurb ionann 
an intéirneacht seo, a bhfuil clú idirnáisiúnta aici anois, agus 
deis chun obair a dhéanamh i gceardlanna gnóthacha, agus 
scileanna nua a fhoghlaim agus a mhíniú agus faoi dheireadh, 
cé go bhfuil siad ina mic léinn fós, coinnítear cuimhne ar na 
hintéirnigh agus tugtar meas agus luach dóibh as na scileanna 
a chuireann siad le caomhnú na saothar sna bailiúcháin 
thábhachtacha Éireannacha sin.

Ba iad an cúigear a bhí ina n-intéirnigh a rannpháirtigh sa 
scéim in 2017 ná Claire Dantin ag Leabharlann Náisiúnta 
na hÉireann, Erica D’Allessandro ag leabharlann Choláiste 
na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Ellen McKeever ag Cartlann 
Náisiúnta na hÉireann, Dorothea Müller ag Leabharlann 
Chester Beatty agus Giulia Campagnari ag Dánlann Náisiúnta 
na hÉireann.

Tacaíocht d’Acmhainn Taighde agus Taifead (IAR)
Is ionann Acmhainn Chartlann na hÉireann (IAR), ar féidir é a 
aimsiú ag www.iar.ie, agus tairseach ar líne ina bhfuil tuairiscí 
cartlainne inchuardaithe. Is é cuspóir thairseach IAR ligean 
d’úsáideoirí cartlann agus taifid a aimsiú atá ábhartha dá 
gcuid taighde; chun úsáid cartlainne a mhéadú trí thaighdeoirí 
a threorú chuig na seirbhísí cartlainne ábhartha; agus chun 
forbairt agus foilsiú a spreagadh maidir le tuairiscí cartlainne 
cuimsitheacha agus caighdeánaithe.

Faigheann an tairseach maoiniú ón gComhairle Oidhreachta 
agus ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Déantar 
í a reáchtáil ar bhonn deonach go príomha le tacaíocht ó 
Chumann na gCartlann agus na dTaifead agus Scoil na 
Staire, COBÁC. I Samhain 2017, sheol Acmhainn Chartlann na 
hÉireann paca acmhainní oideachasúla maidir le hOlltoghchán 
2018, ‘Pledge Ourselves and Our People’.

TEAGMHÁIL LE LIONRAÍ ÁITIÚLA AGUS EORPACHA

Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann 
Is é ról Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann (IWTN) iarrachtaí 
straitéiseacha na n-údarás áitiúil a aontú agus a chomhordú 
a bhfuil baint acu le bailte múrtha stairiúla in Éirinn, thuaidh 
agus theas araon, a bhainistiú, a chaomhnú agus a fheabhsú. 
Ta nasc foirmiúil ag an Líonra le Bailte Múrtha Eorpacha, an 
comhlachas idirnáisiúnta maidir le forbairt Inbhuanaithe bailte 
múrtha, cathracha múrtha agus bailte daingnithe stairiúla. Arna 
bhunú ag an gComhairle Oidhreachta in 2005, tá 29 mbaile 
agus sráidbhailte ina mbaill faoi láthair ar fud na hÉireann. Is 
iad sin: Baile Átha an Rí, Baile Átha Luain, Baile Átha Í, Dro-
ichead na Bandan, Cill na Mallach, Cairlinn, Carraig Fhear-
ghais, Carraig na Siúire, an Caiseal, Díseart Diarmada, Cluain 
Meala, Cathair Chorcaigh, Doire, Droichead Átha, Cathair 
Bhaile Átha Cliath, Fiodh Ard, Gaillimh, Ceanannas, Cill Dara, 
Cill Chainnigh, Cill Mocheallóg, Cathair Luimnigh, Baile Locha 
Riach, Ros Mhic Thriúin, Rinn Dúin, Baile Átha Troim, Port Láirge, 
Loch Garman agus Eochaill.

Ó 2007, ghlac an IWTN páirt ghníomhach i gcaomhnú 
fisiceach ar bhallaí bhailte na hÉireann trí mhaoiniú agus treo-
ir a sholáthar (€276,000 arna sholáthar in 2017). Mar chuid 
dár gclár oideachais, soláthraímid oiliúint freisin ar chaomhnú 
foirgneamh agus ar bhainistíocht iomchuí ar láir bhailte stairiúla 
(níos mó ná 900 mar lucht freastail ag 19 n-imeacht in 2017). 
Déantar fónamh leis na himeachtaí agus gníomhaíochtaí léirm-
hínithe oidhreachta arna dtacú againn trí dheontais agus oil-
iúint chun an nasc idir daoine agus áit a dhoimhniú (€144,000 
in 2017). In 2017, d’fhreastail níos mó ná 35,000 duine ar 
imeachtaí arna dtacú ag an IWTN.

Trí na doiciméid treoracha dár gcuid sholáthraíomar treoir 
maidir le hathnuachan uirbeach rannpháirteach, léirmhíniú na 
hoidhreachta agus, le déanaí, turasóireacht oidhreachta inbhu-
anaithe i mbailte stairiúla, bainistíocht na n-acmhainní stairiúla 
uirbeacha don rialtas agus do phobail áitiúla araon. In 2017, 
d’fhoilsíomar ‘Tourism for Towns’ arna mhéadú go suntasach, 
Doiciméad Comhairleach maidir le turasóireacht oidhreachta 
inbhuanaithe agus ‘Solving Our Own Problems’, Plean Ath-
nuachana Uirbí Dhroichead na Bandan. Tá sé de rún againn 
leanúint le comhairle iomchuí a sholáthar maidir le bainistíocht 
na n-acmhainní stairiúla uirbeacha don rialtas agus do phobail 
áitiúla araon.
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Cé go bhfuil sé ina phríomhchuspóir don IWTN chun a 
chinntiú nach dtiteann na ballaí bailte draíochtacha seo, 
baineann sochar eacnamaíoch inbhraite leis na tionsca-
dail uile sin freisin. I bplean gníomhaíochta an rialtais 
d’Éirinn tuaithe (Ár bpoitéinseal tuaithe a réadú: plean 
gníomhaíochta le haghaidh forbairt tuaithe, 2016) tá 
gníomhaíocht 199 tiomanta don IWTN: Tacaíocht do 
Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann d’fhonn a chinntiú 
go ndéantar na sócmhainní oidhreachta sin a bhainis-
tiú go hiomchuí agus a chaomhnú mar shócmhainn thu-
rasóireachta dá gceantair.

Is ionann an soláthar de thacaíocht leanúnach don IWTN 
agus ceann amháin de naoi ngníomhaíocht i bplean 

gníomhaíochta an rialtais d’Éirinn tuaithe ina dtugtar an 
Chomhairle Oidhreachta faoi deara mar bheith ina com-
hlacht freagrach. Ó 2005, rinne an IWTN a dhícheall 
chun oidhreacht mheánaoise na mbailte múrtha ar fud na 
hÉireann a chosaint agus a chur chun cinn. Le déanaí, 
bhunaíomar caidreamh malartaithe faisnéise le Cadw 
(‘Cosaint’) sa Bhreatain Bheag. In 2017, thug seacht dto-
scaire déag ó bhailte is baill de IWTN cuairt ar cheithre 
bhaile sa Bhreatain Bheag chun foghlaim faoi athnuachan 
uirbeach arna treorú ag oidhreacht. In 2018, déanfaimid 
toscaireacht ón mBreatain Bheag a óstáil. Níos deise don 
bhaile oibrímid i ndlúthchomhar le líonra na nOifigeach 
Oidhreachta agus le MSPI.
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cuspóir straitéiseach 2: 
Comhuintearas A Chothú Trí Bhraistint 
Ionannais & Áite  
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TIONSCADAIL A THACÚ LENA gCUIRTEAR UILECHUMSITHEACHT
 CHUN CINN

Na Duaiseanna Oidhreachta Náisiúnta
Le Duaiseanna Oidhreachta na Comhairle Oidhreachta cuir-
tear solas ar Laochra Oidhreachta na hÉireann agus tugtar 
na himeachtaí is tarraingtí agus is nuála de Sheachtain na 
hOidhreachta chun suntais.

Trí chatagóirí na nduaiseanna in 2017, rinneadh 
iarracht braistint mórtais maidir le háit agus 
rannpháirtíocht an phobail a chothú i 
Seachtain na hOidhreachta. Baineann 
an Duais um Laoch na hOidhreach-
ta le duine a dhéanann obair thar 
barr don oidhreacht, duine nó 
eagraíocht a dhéanann rann-
chuidiú sármhaith le cosaint agus 
cur chun cinn na hoidhreach-
ta ina gceantar áitiúil féin. Is 
féidir le haon duine Laoch na 
hOidhreachta a ainmniú. Le Du-
ais na hOidhreachta Ceilte, cuir-
tear solas ar oidhreacht cheilte na 
hÉireann. Bíonn an duais seo ar oscailt 
d’eagraithe imeachtaí a rinne fiosrú ar 
ghnéithe oidhreacht na hÉireann is lú eolas 
le linn Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta. 
Bhí duais nua in 2017, Pobail Oidhreachta, ar oscailt 
d’eagraithe imeachtaí a thug a gcuid pobal le chéile chun 
Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta a cheiliúradh. Tugadh 
imeachtaí chun suntais léi ag a raibh rochtain thar phobal nuair 
a d’oibrigh eagraithe i gcomhpháirtíocht le grúpaí pobail eile 
nó nuair a spreag siad grúpaí nua chun páirt a ghlacadh. Bhí 
an Duais ‘Cool for Kids’ fócasaithe ar imeachtaí a chuidigh le 
leanaí chun foghlaim faoin oidhreacht agus chun taitneamh a 
bhaint aisti. Bhí an duais sin ar oscailt d’eagraithe imeachtaí a 
spreag leanaí chun páirt a ghlacadh i Seachtain Náisiúnta na 
hOidhreachta.

SEACHTAIN NÁISIÚNTA NA HOIDHREACHTA

Bhí méaduithe móra i spéis, rannpháirtíocht agus teagmháil 
an phobail in oidhreacht na hÉireann le linn Sheachtain na 

hOidhreachta 2017. Ghlac líon thar na bearta de 572,760 
duiine páirt i 2,299 imeacht oidhreachta ar fud na tíre, 500 
imeacht níos mó ná anuraidh. Bhí 87% de na himeachtaí saor 
in aisce ionas go raibh cách in ann an oidhreacht a rochtain 
agus taitneamh a bhaint aisti. Rinne 1,287 eagraí imeachtaí 
imeachtaí a phleanáil, ó institiúidí cultúrtha náisiúnta go grúpaí 
pobail agus daoine aonair.

Bhí Seachtain na hOidhreachta 2017 fócasaithe 
ar oidhreacht nádúrtha na hÉireann trí thu-

rais, siúlóidí, ceardlanna, cainteanna, 
taispeántais, gníomhaíochtaí las-

muigh agus go leor imeachtaí 
eile. Ghlac daoine an deis chun 

foghlaim conas is féidir linn ár 
speicis agus ár ngnáthóga i 
mbaol a chosaint agus conas 
a chuidíonn obair agus tio-
mantas na bpobal áitiúil 
agus na ndaoine aonair 
iomadúla leis an bhfiadhúlra 
a chaomhnú, dúinne féin agus 

do ghlúine le teacht. Le linn na 
seachtaine, tháinig pobail le 

chéile ar Lá an Linbh Fhiáine Dé 
Chéadaoin 23 Lúnasa 2017 chun 

imeachtaí oidhreachta nádúrtha a 
phleanáil nuair a rinne leanaí an timpeal-

lacht lasmuigh a fhiosrú agus bhí eispéireas acu 
dár n-oidhreacht nádúrtha ar an láthair.

TEAGMHÁIL LEIS AN DIASPÓRA

Ireland Reaching Out - Éire ag Teagmháil
Is ionann ‘Ireland Reaching Out’ (Ireland XO) agus Clár 
Náisiúnta an Diaspóra lena gcuirtear ar chumas phobail áitiúla 
in Éirinn ar fud oileán na hÉireann nascadh le daoine de shliocht 
an cheantair. Déantar na naisc sin a fhoirmiú agus a bhainistiú 
tríd an láithreán gréasáin www.irelandxo.com ag a bhfuil 
100,000 ball ar fud an domhain, agus lena ligtear do gach 
pobal a líonra diaspóra domhanda féin a bhainistiú.

In 2017, rinne oibrithe deonacha Ireland XO líon gan fhasach 
de 277 gcuairteoir a éascú a tháinig ar ais chuig Éirinn chun 
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Cuireadh Croinicí XO i bhfeidhm maidir le níos mó ná 2,500 
paróiste sibhialta ar fud na hÉireann. Tugtar cuireadh leis an 
ardán ar líne idirghníomhach seo do bhaill Ireland XO naisc 
stairiúla a chruthú idir daoine, áit agus am, agus eagraítear é 
faoi chontae agus faoi pharóiste sibhialta. Tá na Croinicí anois 
ina n-uirlis oidhreachta uathúil agus luachmhar, lena gcuirtear 
ar chumas na bpobal áitiúil faisnéis stairiúil a chomhroinnt ar 
líne, nasc a dhéanamh lena ndiaspóra féin agus comhoibriú a 
dhéanamh ar thionscadail oidhreachta áitiúla.

Tá Ireland Reaching Out ar lorg daoine ag a bhfuil spéis in 
oidhreacht áitiúil agus ar mian leo bheith rannpháirteach i bh-
fáilte a chur roimh chuairteoirí chuig a bpobail féin. Seol ríom-
hphost chuig info@irelandxo.co chun faisnéis bhreise a fháil.

CLÁIR DHEONTAS  NA COMHAIRLE OIDHREACHTA

Scéim Deontais um Fhoirgnimh Feirme Thraidisiúnta GLAS   
Tá an Scéim Deontais um Fhoirgnimh Feirme Thraidisiúnta 
(TFBS) ar a bhfuil an-mheas á reáchtáil ag an gComhairle 
Oidhreachta ó 2008, i gcomhar leis an Roinn Talmhaíochta, 
Bia agus Muirí. Tríd an scéim aithnítear luach na bhfoirgn-
eamh feirme traidisiúnta agus a rannchuidiú le tírdhreach na 

hÉireann trí dheontais a sholáthar chun iad a dheisiú agus 
a chaomhnú. In 2016, bogadh an TFBS chuig an ‘Scéim 
Ghlas ar Bheagán Carbóin do Chomhshaol na Talm-
haíochta’ (GLAS) agus tá sí ar oscailt do rannpháirtithe 
na scéime sin.

Rinneadh an scéim a shíneadh anois ní amháin chun 
tacú le foirgnimh feirme thraidisiúnta ach le gnéithe 
tírdhreacha feirme eile de luach don oidhreacht amhail 
ballaí cloiche, piaraí, geataí páirceanna, clóis dhoir-
neogacha agus ceiseanna. Tá sé socraithe chun na 

foirgnimh ‘ghnáthúla’ a chosaint as a mbaintear úsáid sa 
talmhaíocht mar chuireann na foirgnimh sin agus gnéithe 

eile na feirme breisluach le tírdhreach na hÉireann.

In 2017 tacaíodh le naoi ndeontaí is caoga chun 73 fhoirgn-
eamh agus cúig struchtúr ghaolmhara eile a chaomhnú, lenar 
áiríodh ballaí teorann páirceanna agus úllord. Teastaíonn 
rannpháirtíocht ceardaithe oilte agus gairmithe ón obair 
chaomhnaithe sin ar fud na tíre. Leantar le hoiliúint ar leibhéil 
iolracha mar chomhpháirt den scéim, lena n-áirítear oiliúint ar 
scileanna feirme agus laethanta taispeántais lena dtacaítear 
le haistriú gníomhach scileanna traidisiúnta sa chomhthéacs 
dúchasach, ag cuidiú le cinntiú go seasfaidh na foirgnimh an 
aimsir lastall den deontas é féin.

Forbhreathnú ar Dheontais Oidhreachta 2017
Cuireadh €806,422 ar fáil trí Scéim um Dheontais Oidhreach-
ta Phobalbhunaithe na Comhairle Oidhreachta agus na 
Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta araon in 2017. 
Roghnaíodh 185 thionscadal oidhreachta ó ar fud na tíre ó 
beagnach 430 iarratas chun maoiniú a fhail. Tacaíonn na 
deontais le caomhnú agus forbairt leanúnach oidhreacht na 
hÉireann tríd an obair a dhéanann grúpaí pobalbhunaithe.

Bhain raon éagsúil de thionscadail leas as na deontais i suíom-
hanna tuaithe agus uirbeacha araon, agus áiríodh gnáthóga, 
speicis i mbaol agus caomhnú oidhreachta tógtha leo. Léirítear 
leis na tionscadail éagsúla ár n-ionannas cultúrtha agus ár 
sainiúlacht mar mhuintir. Má thugtar acmhainní cearta dóibh 
tá an poitéinseal iontu luach saothair a thabhairt don phobal 
agus don tír do na glúine le teacht. Trí na tionscadail coinnítear 
gnéithe ár n-oidhreachta atá i mbaol beo agus soláthraítear 
deis do dhaoine baint dhíreach a bheith acu le forbairt thodh-
chaí a n-áiteanna.

Le cuid mhór na dtionscadal léirítear blianta d’obair leanúnach 
ar leibhéal an phobail chun ár n-oidhreacht a chosaint don 
todhchaí. Tugtar tacaíocht leis an scéim deontas don gheillea-
gar áitiúil, treisítear turasóireacht léi agus déantar ár dtír ina háit 
níos fearr chun cónaí agus oibriú Inti.

Filleadh Jim Finnegan chuig Baile Liam, 
Gaillimh, ó California 

le caoinchead ó Ireland Reaching Out

a n-ionannas cultúrtha Éireannach. Agus fás bliain le bliain ar 
thurasóireacht an dúchais ríthábhachtach do staid na hÉireann 
mar cheann scríbe saoire idirnáisiúnta, tá príomhról á imirt ag 
líonra oibrithe deonacha Ireland Reaching Out maidir le he-
olas áitiúil agus céad míl fáilte a sholáthar chun an fás sin a 
choinneáil ar siúl.
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Scéim Deontais TFB  
Rae uachtair: An Cabhán, Ros Comáin
Lár: Tírdhreach an Chabháin (den fhoirgneamh ina ghné thuas)
Tríú rae: An Cabhán (arís! Foirgneamh eile), Port Láirge
Rae íochtair: Cuairt Scoil Samhraidh IGS/UAHS chuig tionscadal TFB I nDún na nGall.
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LÁIR UIRBEACHA A ATHNUACHAN

Clár Oiliúna um Sheiceáil Sláinte Lár Baile 
Chomhoibritheach (CTCHC) Treoirscéime
Agus forbairt á déanamh ar theagmháil agus comhoibriú 
cultúrtha arna nginiúint mar chuid de cheiliúradh chomóradh 
céad bliain 2016, rinne an Chomhairle Oidhreachta, i gcom-
har le Comhlachas Miondíoltóirí, Earraí Grósaeireachta agus 
Déiríochta agus a gComhthrádálaithe (RGDATA) agus an 
Cuibhreannas Miondíola, treoirscéim a fhorbairt do Chlár Oil-
iúna tras-disciplíneach um Sheiceáil Sláinte Láir Bhailte Náisiún-
ta in éineacht le hocht mbaile rannpháirteacha ar fud na tíre. Is 
é aidhm na treoirscéime ná bunlíne mhiondíola, oidhreachta 
cultúrtha agus thurasóireachta nuálach arna treorú ag láir na 
mbailte a fhorbairt, a gheobhadh aitheantas idirnáisiúnta mar 
shamhail de dhea-chleachtas um fhorbairt chomhoibritheach le 
haghaidh athnuachana.

Soláthraíodh an tionscnamh i gcomhoibriú leis an Roinn Cultúir, 
Oidhreachta agus Gaeltachta, an Roinne Tithíochta, Pleanála, 
Pobail agus Rialtais Áitiúil, Institiúid Pleanála na hÉireann (IPI), 
Institiúid Tírdhreach na hÉireann (ILI), Institiúid Ríoga Ailtirí na 
hÉireann (RIAI), Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath, Institiúid 
Teicneolaíochta Luimnigh i nDurlas, Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Cliath, Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe agus 
Ollscoile na Ríona, Béal Feirste.

Is iad aidhmeanna an chláir oiliúna CTCHC treoirscéime fea-
sacht, tuiscint agus meas a ardú ar an ról criticiúil atá ag láir 
bhailte stairiúla i saol na bpobal agus ar na hiarmhairtí fadréim-
seacha a bhaineann lena n-inmharthanacht ar fhorbairt sho-

cheacnamaíoch, chomhshaoil agus chultúrtha fhoriomlán an 
bhaile. Tugtar tacaíocht tríd an gclár oiliúna freisin do sholáthar 
‘Moltaí Beartais do Bhailte na hÉireann’ (2015) de chuid na 
Comhairle Oidhreachta.

Rinne an Chomhairle Oidhreachta ceardlann dar teideal 
‘Ceachtanna Arna bhFoghlaim’ i dTeach an Chustaim i lár 
Feabhra 2017 chun eispéiris na bpríomhchomhpháirtithe oide-
achais tríú leibhéal a phlé a raibh baint acu leis an gclár oiliúna 
treoirscéime. Comhaontaíodh 9 moladh. An 16 Márta 2017, 
rinneadh ‘Bailte na hÉireann a Athnuachan: Ceardlann Oiliúna 
Treoirscéime Uimh. 2’ a thionól i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. 
Bhí ionadaithe i láthair ó na hinstitiúidí is comhpháirtithe agus 
údaráis áitiúla do gach ceann de na bailte treoirscéime: Béal 
an Átha, an Caiseal, Inis, Dún Dealgan, Baile Mhuineacháin, 
an Nás, an Ros agus Trá Lí. Léiríodh leis an tinreamh fás 87% ar 
éileamh ón gcéad cheardlann i Meán Fómhair 2016.

Ag deireadh 2016 bhain mic léinn as Institiúid Teicneolaíochta 
Thrá Lí úsáid as an modheolaíocht 15 Chéim de réir mar atá 
leagtha amach sa Chlár Oiliúna CTCHC Treoirscéime chun 
taighde CTCHC a dhéanamh i dTrá Lí. I lúnasa 2017 seoladh 
na Tuarascála Achoimre ar Chlár Oiliúna CTCHC Treoirscéime 
Lár Bhaile Thrá Lí ag an Aire English. TD, agus ba thoradh ar 
na príomhthátail dhíreacha ina leith ná Tionscadal Athnuachan 
Shráid agus Fhoirgnimh Denny, agus leanfar leis an dara céim 
de sin in 2018.

I Samhain 2017 ainmníodh Trá Lí, Contae Chiarraí, mar an 
buaiteoir foriomlán I nDuaiseanna Bhanc na hÉireann um an 
mBaile Is Fiontraí.

Seoladh na Tuarascála Achoimre ar Chlár Oiliúna CTCHC Treoirscéime Lár Bhaile Thrá Lí 2017 i  Lúnasa 2017
 C-D: Miriam Fitzpatrick, Comhalta Bhord na Comhairle Oidhreachta; Alison Harvey, Comhordaitheoir Chlár CTCHC Treoirscéime; Norma Foley, Méara Thrál 

Lí; an tAire Stáit, Damien English T.D; an Clr. John Sheahan, Méara Chiarraí agus Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta, Michael Parsons
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AG OBAIR CHUN BAINISTÍOCHT OIDHREACHTA A FHEABHSÚ

An Scéim um Uchtú Séadchomhartha
Ag leanúint lorg Scéim um Uchtú Séadchomhartha de chuid 
Archaeology Scotland, sheol an Chomhairle Oidhreachta, i 
gcomhar le Abarta Heritage, an chéad chlár cosúil d’Éirinn 
in 2016. Leis an scéim soláthraítear saineolas, meantóireacht 
agus tacaíocht d’fhonn pobail áitiúla a spreagadh chun 
séadchomhartha a ‘uchtú’ ina gceantar chun a chothabháil, a 
chosaint agus a chur chun cinn a chinntiú. Soláthraítear dóigh 
nuálach leis seo chun séadchomharthaí agus oidhreacht 
áitiúil a thabhairt ón imeall go croílár na bpobal áitiúil.

Soláthraítear deis do dhaoine de gach aois leis an Scéim 
um Uchtú Séadchomhartha dul i ngleic leis an oidhreacht ar 
bhealach lena gcumhachtaítear agus lena múintear  rann-
pháirtithe, agus ag an am céanna braistint úinéireachta agus 
mórtais chathartha á gcur chun cinn.

Thosaigh an scéim le sé phobal a roghnaíodh in 2016 agus tar 
éis próiseas iomaíoch oscailte go luath in 2017 roghnaíodh 
seacht dtionscadal seandálaíochta nua. Is iad sin:

Caisleán Chill Bharrainn, Contae Dhún na nGall
arna uchtú ag Grúpa Caomhnaithe Chaisleán Chill Bharrainn

Gairdín Múrtha an Chreagáin, Contae na Gaillimhe
arna uchtú ag Líonra Oidhreachta & Turasóireachta an 
Chreagáin

Tarae Naomh Moling, Contae Cheatharlach 
arna uchtú ag Grúpa Cosanta Conláistí & Turasóireachta 
Áineasa Naomh Moling 

Sean-reilig Pheadair Naofa, Port Laoise, Contae Laoise
arna huchtú ag Bailte Slachtmhara Phort Laoise

Mianach Guail agus Teach Púdair Chnoc an Iarla, Contae 
Thiobraid Árann 
arna uchtú ag Grúpa Mianadóireachta Shliabh Darach

Móta Chill Fhíonáin, Contae Luimnigh
arna uchtú ag Comhairle Pobail Chill Fhíonáin

Eaglais Pharóiste Mheánaoise an Chnoic Bhuí
arna huchtú ag Grúpa Caomhnaithe Eaglais an Chnoic Bhuí

Ar feadh 2017, fuair grúpaí uile na Scéime um Uchtú Séad-
chomhartha oiliúint, meantóireacht, comhairle agus saineolas 
d’fhonn cuidiú leo na séadchomharthaí dá gcuid a thuiscint 
agus a chaomhnú. Chuidigh an scéim le feasacht a mhéadú 
ar gach séadchomhartha agus cuireadh struchtúir shoiléire, 
inbhraite i bhfeidhm leis maidir le cothabháil, caomhnú agus 
léirmhíniú leanúnach agus amach anseo maidir le gach 
ceann de na séadchomharthaí.

Thacaigh an Chomhairle Oidhreachta leis an scéim ar feadh 
na bliana i gcomhpháirtíocht le Archaeology Scotland agus 
tugadh tacaíocht di freisin ó Oifigigh Oidhreachta na nÚdarás 
Áitiúil agus ó Sheirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta.

ADOPT  A 
MONUMENT
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Sean-reilig Pheadair Naofa Mianach Guail agus Teach Púdair Chnoc an Iarla

Gairdín Múrtha an Chreagáin Móta Chill Fhíonáin

Eaglais Pharóiste Mheánaoise an Chnoic Bhuí

Kilbarron Castle



cuspóir straitéiseach 3: 
Earnáil Oidhreachta Bheoga A Chinntiú 
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LÍONRA NA nOIFIGEACH 
OIDHREACHTA
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 OIDHREACHTA 

AG TACÚ LE MÚSAEIM 
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An Scéim Oidhreachta sna Scoileanna

Is ionann an Scéim um Oidhreacht i Scoileanna agus tionsc-
namh oideachais oidhreachta do bhunscoileanna lena ndéan-
tar cuairteanna a éascú ar bhunscoileanna le raon saineolaithe 
ar oidhreacht nádúrtha, chultúrtha agus thógtha na hÉireann 
agus is ionann an scéim agus príomhghníomhaíocht na Com-
hairle Oidhreachta do bhunscoileanna. Maoiníonn an scoil 
cuid den chuairt agus maoiníonn an Chomhairle Oidhreach-
ta an chuid eile den táille agus speansais thaistil. Seoladh an 
Scéim in 2000 tar éis treoirscéim rathúil arna cur chun 
feidhme i gcontaetha Áth Cliath/Cill Mhantáin 
agus na Gaillimhe/an Chláir le linn na bliana 
roimhe sin. Sna luathbhlianta chomhoibrigh 
Cumann Múinteoirí Éireann (INTO) leis an 
gComhairle Oidhreachta tríd an scéim a 
riar trína Aonad Forbartha Gairmiúla 
ar chostas bliantúil don Chomhairle 
Oidhreachta. Soláthraíodh Eolaire 
de Shaineolaithe Oidhreachta do 
na scoileanna d’fhonn cuairt saineo-
laí leathlae nó lae a áirithint. In 2003 
tosaíodh le sraith cúig cuairte a thairiscint 
leis an scéim, go comhleanúnach nó leata 
that bhliain an fhéilire, ar ráta íslithe. B’aidhm 
an tionscnaimh sin teagmháil níos doimhne 
agus mharthanach leis an oidhreacht a thacú i 
measc na múinteoirí agus daltaí rannpháirteacha agus 
chun caidrimh a chothú idir scoileanna agus saineolaithe. Le linn 
bhliain acadúil 2012-2013 d’éirigh INTO as a bheith páirteach 
sa Scéim agus is í an Chomhairle Oidhreachta a ghlac leis an 
tasc sin. In 2000 nuair a seoladh an scéim fostaíodh painéal 
de 49 saineolaithe oidhreachta agus tugadh 187 gcuairt ar 
scoileanna. D’fhás glacadh leis an scéim dá réir sin agus tá 
painéal de 160 ball gníomhach ann anois a thugann cuairtean-
na ar beagnach 2,000 scoil in aghaidh na bliana.

Bhí éagsúlacht i dtéarmaí saineolais agus leathadh geogra-
fach ina ngnéithe tábhachtacha i gcónaí de Phainéal Saine-
olaithe Oidhreachta agus bhí bearnaí follasach sna contaetha 
lár tíre go háirithe. Bhí sé riachtanach béim bhreise a chur ar 
oidhreacht thógtha agus ar thacú le hiarrachtaí luachanna 
stairiúla na mbailte a chur chun cinn. Rinneadh glao nua ar iar-

ratais le bheith ar an bpainéal i lár Lúnasa trí leathanaigh na 
meán sóisialta, trí láithreán gréasáin na Comhairle Oidhreachta 
agus trí láithreán gréasáin Oidhreacht i Scoileanna. Earcaíodh 
48 speisialtóirí oidhreachta nua don phainéal chun díriú ar 
réimsí bearna agus chun cuidiú leis an scéim níos mó scoilean-
na ar fud na tíre a rochtain.

TAIGHDE OIDHREACHTA

Léarscáileanna Oidhreachta
Dearadh HeritageMaps.ie agus an t-amaitéarach 

a bhfuil spéis aici/aige, úsáideoirí gairmiúla, 
agus earnálacha acadúla agus oidea-

chasúla uile aitheanta mar phríom-
húsáideoirí  féideartha. Ina chéad bh-

liain (Lúnasa 2016-Lúnasa 2017), bhí 
níos mó ná 71,000 seisiún i gceist 
leis, le 114,000 amharc uathúil 
ar leathanaigh, méadú 544% ar 
shaolré Iomlán an amharcóra 
bhunaidh. Baineann níos mó ná 
57,000 daoine úsáid as. Tá 27% 

díobh sin bunaithe in Éirinn, tá beag-
nach 25% díobh ina n-úsáideoirí 

SAM, tá níos mó ná 27% san RA agus 
tá 10.5% sa tSeapáin.

Tarraingíodh aird an-ard ó ar fud an domhain ar 
HeritgeMaps.ie, an t-amharcóir nua, tar éis dó a bheith scao-
ilte. Tá sé sin de thoradh ar roinnt fachtóirí, agus gnéithe nua 
arna dtabhairt isteach don amharcóir san áireamh leo. San 
áireamh leo tá tacair shonraí inmheánacha agus sheachtracha 
shaincheaptha arna gcruthú go sainiúil d’amharcóir na Com-
hairle Oidhreachta.Tuairiscíodh go forleathan ar ár léarscáil 
‘Síle na gCíoch’, agus í mearscaipthe, tar éis airteagal agus 
agallamh leis an Irish Times, Newstalk, BBC, Atlas Obscura, 
an Observer agus Institiúid an Smithsonian, i measc na spéise 
ó mheáin raidió agus chlóite eile go réigiúnach, go náisiúnta 
agus go hidirnáisiúnta.

I measc na dtacar sonraí nua a cuireadh ar bun in 2017 tá 
Atlas Bhailte Múrtha na hÉireann, Tionscadal Seandálaíochta 
Chill Chainnigh, Athnuachan Ghloine Dhaite na hÉireann - An 
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Iontaobhas Chomharthaí Fearann na hÉireann
Is ionann Iontaobhas Chomharthaí Fearann na hÉireann agus 
eagraíocht sheachbhrabúsach a chaomhnaíonn réadmhaoine 
spéisiúla agus neamhghnácha óna dteastaíonn caomhnú trína 
dtugtar saol nua dóibh. Ó 1992, rinne an eagraíocht níos mó 
ná 29 bhfoirgneamh stairiúla a thiontú ina gcóiríocht saoire 
fhéinfhreastail. I measc na réadmhaoine tá tithe solais agus tithe 
scoile mar aon le caisleáin agus lóistí geata.

D’fhan beagnach 6,000 duine i réadmhaoine Iontao-
bhas Chomharthaí Fearann na hÉireann le linn 2017. 
Ba mhéadú é sin de bheagnach 30% ar fhigiúirí 2016. 
Bhain na cuairteoirí sin sult as eispéireas an-inbhraite 
den am atá chuaigh thart. Tugtar an deis le cónaí i bh-
foirgneamh stairiúil, fiú le haghaidh tréimhse ghairid, 
daoine a spreagadh agus déantar braistint áilleach-
ta agus síochána a thairiscint leis. Agus stair gach 
ceantair ar fáil i ngach réadmhaoin, agus mar gheall 

ar an gcomhthéacs fisiceach agus stairiúil, spreagtar 
cuairteoirí chun níos mó a fhoghlaim.

Mar aon leis na foirgnimh a chur ar fail d’aíonna, thug níos 
mó ná 5,000 duine cuairt ar na réadmhaoine ar laethanta 

oscailte in 2017. Le linn 2017, rinneadh obair bhreise ar cheann 
de na tionscadail atá idir lámha faoi láthair, Lóistí Geata Áirse 
an Bhua i gCill Phádraig i gCo. Loch Garman. Le maoiniú ó 
Chomhairle Contae Loch Garman bhíothas in ann tús a chur le 
hobair um chead pleanála don tionscadal iomlán.

Ba é tionscadal eile ina ndearnadh dul chun cinn suntasach 
in 2017 ná dhá theach thadhlacha a chaomhnú ag Dún Ei-
líse i gCorcaigh. Tá an tionscadal seo á dhéanamh i gcom-
hpháirtíocht le Comhairle Cathair Chorcaí, príomh-mhaoini-
theoir na n-oibreacha caipitiúla. Cuireadh doiciméid um chead 
pleanála isteach faoi dheireadh 2017 agus táthar ag súil go 
gcuirfear tús leis an tionscadal in 2018.
 
In 2017, faoi threoir Chomhairleoir Caomhnaithe nua Iontao-
bhas Chomharthaí Fearann na hÉireann, Duncan McLaren, rin-
neadh deisiúcháin shuntasacha ag an Teach Scoile ag Eanach 
Mór i gCo. Shligigh chun fadhbanna taise a réiteach sa bhalla 
binne.

Coillte Éireannacha   
Is ionann Coillte Éireannacha (WoI) agus eagraíocht ball-
raíochta atá tiomanta do choillte dúchasacha na hÉireann a 
chaomhnú. Is iad príomhchuspóirí na heagraíochta feasacht ar 
choillte dúchasacha agus tionscadail agus straitéisí bainistíoch-
ta inbhuanaithe a fhorbairt a bhíonn dírithe ar inmharthanacht 
choillte dúchasacha na hÉireann amach anseo a chinntiú. Tug-
tar faoi na cuspóirí sin trí thionscadail shuaitheanta a chur chun 
feidhme, cúrsaí oiliúna, foilseacháin theicniúla, forbairt beartas 
tacaíocht a sholáthar ar an leibhéal áitiúil.

In 2017, lean Coillte Éireannacha lena chlár oibre a chur chun 
feidhme, lenar áiríodh Comhdháil um Choillte Dúchasacha a 

An Túr Gloine & Harry Clarke, agus Tuarascálacha um Tho-
chailtí Seandálaíochta TII.

Sheolamar an t-amharcóir Gheopháirc Bhoirne agus 
soláthraíomar taispeántais bheo den amharcóir ag comhdháil 
ghaolmhar i Samhain in Inis Díomáin, Co. an Chláir. Rinneadh 
tacair shonraí eile a nuashonrú - amhail an Clár um Chaigh-
deáin Músaem in Éirinn, agus na Músaeim, Bailiúcháin agus 
Cartlann, agus táirgeadh treoir nua do na tacair shonraí mar 
thoradh air sin.

Sa bhreis air sin dámhadh €2,868 ó Chiste um Theagmháil le 
Sonraí Oscailte de chuid na Roinne Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe d’fhonn comórtas scoileanna ‘Déan Nasc’ a 
chruthú in 2018.

Oibreacha ag an Teach Scoile arna maoiniú ag BHIS 
(an Scéim Infheistíochta um Oidhreacht Thógtha),
 le caoinchead ó Mary O’Brien, ILT
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eagrú, tacaíocht a thabhairt do chur i bhfeidhm na Scéime um 
Choillte Dúchasacha (NWS) faoin gClár Foraoiseachta 2014-
2020 mar aon le príomhchuspóirí den Straitéis um Choillte Dú-
chasacha 2016-2020 a chur chun feidhme.

An Scéim um Choillte Dúchasacha – Cur Chun Cinn agus 
Oiliúint:
D’fhonn an méid atá indéanta faoin NWS a thabhairt chun 
suntais, reáchtáladh turas náisiúnta ar choillte i mBealtaine 
2017. D’fhreastail úinéirí talún, pearsanra na Seirbhíse Forao-
iseachta agus NPWS, baill Bhord agus Ghrúpa Teicniúil WoI, 
éiceolaithe agus foraoiseoirí arna gcreidiúnú ag NWS ar an 
turas. Tar éis an turais, dréachtaíodh Nóta Faisnéise maidir le 
Coillte Dúchasacha le sonraí faoi láithreáin agus aiseolas ó 
rannpháirtithe ann. Cuirfear seo san áireamh le Sraith Nótaí 
Faisnéise um Choillte Dúchasacha a fhoilseofar In 2018 in 
éineacht le Nóta Faisnéise um Fhianna maidir le hÉiceolaíocht, 
Iompraíocht agus Bainistíocht i gCoillte Dúchasacha In 2017 
arna údarú ag príomhshaineolaithe sa réimse sin.

Rinne WoI aighneacht faoi bhráid na Seirbhíse Foraoiseachta, 
an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Muirí (DAFM), maidir le ha-
thbhreithniú lár-téarma ar an gClár Foraoiseachta agus bhuail 
sé le foireann chun glacadh mhodúl nua Foraoisithe NWS a 
phlé chun ‘Coillte Ceannródaíocha’ a chruthú ar chineálacha 
láithreán imeallach, neamhthorthúil agus chun ‘Ciste Foraoise-
achta’ poiblí-príobháideach (PPI) a bhunú chun íocaíochtaí 
préimhe a bhreisiú d’iarratasóirí foraoisithe NWS. Glacadh 
leis an dá bheart ina dhiaidh sin agus cuirfear i bhfeidhm iad 

faoin gClár Foraoiseachta In 2018. Sa bhreis air sin, rinneadh 
teimpléad Phlean Bainistíochta Caomhnaithe NWS don Scéim 
a shruthlíniú i gcomhar le foireann an tSeirbhís Foraoiseachta.

Maidir le saincheisteanna níos leithne i dtaca le beartas forao-
iseachta, sholáthair WoI faisnéis theicniúil agus chuaigh sé i 
gcomhairle le Grúpa Athbhreithnithe um Beartas Foraoiseachta 
chun chuidiú leis na spriocanna foraoisithe leathanduilligh de 
30% a bhaint amach agus chun bainistíocht íogair agus bearta 
maolaithe a chur chun cinn i bhforaoiseacht thráchtála. 

I lár Mheán Fómhair, d’óstáil WoI agus an tSeirbhís Foraoise-
achta cúrsa oiliúna maidir le bailiú síolta i gCill na Seanrátha, 
Co. an Chabháin, agus 30 duine i láthair. Ina dhiaidh sin, rinne 
WoI bailiú dearcán a chur chin cinn agus a dhéanamh agus 
cuireadh chuig na plandlanna foraoiseachta iad d’fhonn da-
racha óga a tháirgeadh don NWS. Bhailigh WoI ina aonair 
níos mó ná 100kg mar bhí 2017 ina bliain an-tais. Tá WoI ina 
bhall de ‘Ghrúpa Oibre um Acmhainní Géiniteacha na Forao-
ise’ de chuid na Seirbhíse Foraoiseachta freisin a tionóladh ar 
dhá uair in 2017. Tugadh ábhair chun suntais amhail Críon-
adh Siar Fuinseog, ganntanas crann dúchasach agus stoic 
do phlandlanna tor don NWS, infhaighteacht ábhar crainn 
do tháirgeacht adhmaid, agus líon an-bheag de phlandlanna 
a sholáthraíonn stoc dúchasach. Is é cuspóir na dtionscnamh 
uile sin iarracht a dhéanamh chun spriocanna NWS a bhaint 
amach ar a bhfuil breac-chuntas sa Chlár Foraoiseachta 2014-
2020.

Fiachra agus Lorcan Little ag bailiú dearcán i gcoill dúchasach i mí Dheireadh Fómhair, 
Céim an Ghiúistis, Gleann Fhaidhle, Co. Chill Mhantáin.  

Le caoinchéad Declan Little, Bainisteoir Tionscadail WOI



Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin
Is eagraíocht dheonach neamhspleách í Comhairle Ardtailte 
Chill Mhantain (WUC) a ionadaíonn níos mó ná 50 grúpa 
éagsúil is baill agus daoine aonair in Ardtailte Chill Mhantáin. 
Is í an Chomhairle Oidhreachta an príomh-mhaoinitheoir den 
WUC. Tríd an maoiniú ligtear do líon beag foirne a fhostú agus 
le forbairt roinnt tionscadal.

Ba bhliain ghnóthach í 2017 don WUC agus í ag leanúint le 
teagmháil lena baill, le comhpháirtithe tionscadal agus leis an 
bpobal i gcoitinne chun tabhairt faoi roinnt de na dúshláin atá 
os comhair Ardtailte Chill Mhantáin. Bhí ról tábhachtach fós ag  
rannpháirtíocht dheonach maidir le tionscadail agus beartais a 
fhorbairt.

Le linn 2017 bhí cuid mhór d’obair WUC fócasaithe ar thogra a 
fhorbairt do Scéim um Chomhshaol Talmhaíochta Inbhuanaithe 
(SUAS) faoin Tionscnamh Comhpháirtíochta Nuálaíochtaí Eo-
rpach (EIP-AGRI). Is treoirthionscadal 5 bliana é SUAS a bh-
fuil mar aidhm aige tabhairt faoi chuid de na saincheisteanna 
talmhaíochta, éiceolaíochta agus socheacnamaíocha casta a 
bhíonn os comhair feirmeoirí na n-ardtailte. Forbraíodh an togra 
do thionscadal SUAS agus cur chuige bun aníos á úsáid agus le 
hionchur iomlán ó feirmeoirí áitiúla agus páirtithe leasmhara na 
n-ardtailte. Cuireadh in iúl do WUC gur éirigh leis an tionscadal 
dul tríd an bpróiseas dhá chéim a bhí thar a bheith iomaíoch i 
Nollaig 2017 agus feidhmeofar an tionscadal le haghaidh 5 
bliana ó 2018 ar aghaidh agus buiséad €1.9m i gceist leis.

In 2017 rinneadh comhaontuithe le húinéirí talún agus tosaíodh 
obair chun rian nua a fhorbairt ó Cheann Bhré go Cill Mo-
cheanóg lena nascfar saoráidí Iompair phoiblí i mBré le líonra 
rianta na n-ardtailte níos leithne agus beidh sé ina bhealach 
tábhachtach i bhfís WUC de bhealach siúil easbhóthair fadrao-
in lena nascfar Stáisiún Bhré leis an Droichead Adhmaid. Lean 
WUC leis an tionscadal Ardtailte & Timpeallachtaí Tuaithe a 
Chosaint (PURE) a riar, rud lena ndearnadh níos mó ná 3,000 
tona de dhumpáil agus de dhiúscairt mhídhleathach a bhaint ó 
ardtailte Chill Mhantáin/Chontae Átha Cliath. Mar thoradh ar 
rath PURE baineadh úsáid as mar theimpléad do thionscnamh in 
aghaidh dumpála an Rialtais a seoladh in 2017.

Imeachtaí eile in 2017:
• Óstáladh cruinniú painéil le tinreamh sármhaith a bhí fó-

casaithe ar thionscnaimh arna dtreorú ag an phobail sna 
hardtailte

• Tugadh cuireadh do WUC ionadaí a bheith ar Choimisiún 
um Thalmhaíocht Inbhuanaithe le Cónaidhm EUROPARC 
agus freastalaíodh ar chruinnithe éagsúla san Eoraip

• Tugadh cúnamh do Bhailte Slachtmhara Chillín Chaoimhín 
chun painéal sráidbhaile a fhorbairt d’fhonn pointí spéise 

sa sráidbhaile a thabhairt chun suntais
• Tugadh cúnamh do choiste eaglaise Clara Vale 

gairdín pobail nua a fhorbairt in aice le Bhealach 
Abhainn Mhór

• Óstáladh Siúlóid agus Caint an-rathúil feadh Bhealach 
Abhainn Mhór do Sheachtain na hOidhreachta 2017

• Freastalaíodh ar chuairt Phrionsa Séarlas Shasana i gCill 
Chainnigh ar chuireadh ón gComhairle Oidhreachta

• Eagraíodh piocadh bruscair feadh 10km de Bhearna 
Bhealach Sailearnáin i gcomhar le tionscadal PURE agus 
Glantachán Náisiúnta Earraigh

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

Ba cheann de na buaicphointí 
in 2017 ná na tochailtí sean-
dálaíochta a rinneadh ag Cnoc 
Fhochaine, Contae na Mí, mar 
chuid den Tionscadal Taighde ar 
Teamhair, Maoiníodh na tochailtí 
ag Acadamh Ríoga na hÉireann 
agus stiúradh iad ag an Dr. Ger 
Dowling. Bhí na tochailtí fócasaithe 
ar dhá imfhálú barr cnoic chomhlár-
nacha mhóra arna nochtadh ag geoi-
fisiceoirí, agus an aidhm ann a nádúr, 
a méid agus an dáta ina leith a shainiú. 
Foilseofar torthaí na dtochailtí sin in 2019.

In 2017, rinne an tionscadal um Aeráid, Oidhreacht 
agus Timpeallachtaí Sceireacha, Oileán agus Ceann 
Tíre (CHERISH) beirt seandálaithe taighde a fhostú atá bu-
naithe laistigh de chlár Fionnachtana. Is ionann CHERISH 
agus tionscadal ildisciplíneach de cheithre chomh-
pháirtí arna mhaoiniú ag clár 2014-2020 na hÉire-
ann-na Breataine Bige. Tá foireann CHERISH ag 
obair i dTuaisceart Átha Cliath, Loch Garman, 
Port Láirge agus Ciarraí agus iad ag taifea-
dadh láithreán atá buailte ag creimeadh 
an chósta agus ag sainaithint lái-
threán nua.

Bhí foireann suir-
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Luí na Gréine san fhómhar ag Loch Té. 
Le caoinchead WUP.



Bhí foireann suirbhéireachta Chlár Fionnachtana gnóthach 
in 2017 agus áiríodh lena cuid oibre suirbhé monatóireach-
ta ar Sceilig Mhíchil, obair atá ar leanúint ó 2015. Rinneadh 
na tascanna monatóireachta sin a shíneadh i mbliana chun 
an díseart agus an binn theas a áireamh. Bunaíodh líonraí 
rialaithe chun ligean do bhrath aon bhogtha struchtúraigh 
síos go leibhéal mionchruinnis milliméadair. 

Sheol an Príomhsheandálaí Stáit, an Dr. Ann Lynch, Sean-
dálaíocht 2025: Conairí Straitéiseacha do Sheandálaíocht 
in Éirinn, don Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúna-
cha, Tuaithe agus Gaeltachta, thar ceann Acadamh Ríoga 
na hÉireann i mBealtaine 2017. Rinneadh an Bainisteoir Tion-
scadail d’fhorbairt na straitéise a éascú tríd an gClár Fion-
nachtana ó 2015-2017.

Leanadh lenar dtaighde a chur in iúl don saol acadúil 
agus don phobal i gcoitinne, agus i measc na 

n-imeachtaí bhí sraith ceardlann a bhí dírithe 
ar mhic léinn iarchéime agus Léacht Bliantúil 

Martin Doody. Foilsíodh treoir ghairid do 
chuairteoirí go Cnoc na Teamhrach agus 

scaipeadh í chuig oifigí turasóireachta 
agus don Ionad Cuairteoirí ag Team-
hair. Rinneadh an láithreán gréasáin 
Éire Mhainistreach a fhairsingiú le 
linn na bliana agus bhí méadú láidir 
ar theagmháil leis agus le cainéil na 
meán sóisialta dá chuid.

AG TACÚ LE MÚSAEIM NA hÉIREANN

Cumann Músaem na hÉireann  

Is comhlacht gairmiúil uile-Éireann 
Cumann Músaem na hÉireann (MIA) atá 

tiomanta do mhúsaeim, gairm na músaem, 
agus caighdeáin barr feabhais i gcleachtas 

músaeim a chur chun cinn agus a fhorbairt. Cuire-
ann sé cleachtas gairmiúil chun cinn maidir le bain-

istíocht ar bhailiúcháin músaem, cúram ar bhailiúcháin 
agus seirbhísí do chuairteoirí agus soláthraíonn sé ardán 
díospóireachta maidir le smaoinimh músaem trí imeachtaí 
amhail comhdhálacha, fóraim, léachtaí agus seimineáir. 
Tugadh cúnamh le maoiniú ón gComhairle Oidhreach-
ta don IMA féilire bliantúil imeachtaí a chur i láthair lena 
soláthraítear forbairt ghairmiúil agus deiseanna líonraithe 
don earnáil.

Bhí Comhdháil Bhliantúil IMA, agus Turasóireacht Chultúrtha 
agus an Músaem Comhaimseartha mar théama aige, ar siúl 
i nGaillimh i Márta 2017, i gcomhar le Músaem Chathair na 
Gaillimhe. Tionóladh an cúrsa Bunphrionsabail Músaeim sa 
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Luí na Gréine san fhómhar ag Loch Té. 
Le caoinchead WUP.

Tochailtí ag Cnoc Fhochaine, Co. na Mí, 
Grianghraf de chuid Stephen Kehoe

Oibrithe deonacha ag Piocadh Bruscair Bhealach 
Bhearna Sailearnáin. Le caoinchead WUC

Caoirigh in Ardtailte Chill Mhantáin 
(Íomhá chlúdaigh do thogra SUAS, Niall O’Loughlin)

Suirbhé Struchtúrach ar mhainistir Sceilig Mhíchil, Co. 
Chiarraí. Le caoinchead an Chláir Fionnachtana



ACCREDITATION CERTIFICATES 
AWARDED IN 2017

ATTEND MSPI TRAINING 
EVENTS IN 2017

THE HERITAGE COUNCIL  
HAS AWARDED  

THE MSPI HAS BEEN IN 
EXISTENCE FOR  

10 YRS 

THE MSPI PROGRAMME 
ENGAGES WITH 

58SITES
91

136
SITE VISITS 
 & REPORTS 
SINCE 2007

16
110

ACCREDITATION 

CERTIFICATES 

Chóbh i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Chorcaí 
tríd an Oifigeach Oidhreachta Contae, Conor Nelligan 
agus i gCampa an Churraigh, Cill Dara, i gcomhpháirtíocht 
leis an gCartlann Mhíleata, Fórsaí Cosanta Éireann.

I mí Dheireadh Fómhair thionóil an IMA agus Ollscoil 
Uladh seimineár comhairliúcháin dar teideal ‘Droichead 
Thar Brexit: Earnáil na Músaem in Éirinn tar éis Brexit’ ag 
MAC (Ionad Ealaíon Cathrach) Bhéal Feirste. Pléadh for-
bairtí reatha agus impleachtaí ionchasacha imeacht na 
RA ón Aontas Eorpach ar earnáil na músaem ar fud na 
hÉireann.

An 30 Samhain chuaigh an IMA le ICOM Ireland chun 
léacht bliantúil James White a chur i láthair. Thug an Dr. 
Tristram Hunt, Stiúrthóir Mhúsaem Victoria agus Albert, an 
léacht dar teideal ‘Ag Glacadh leis an am atá thart, ag 
Caomhnú an Todhchaí’ ag an gClólann, Caisleán Bhaile 
Átha Cliath.

An Clár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn
Bhunaigh an Chomhairle Oidhreachta an Clár um 
Chaighdeáin Músaem in Éirinn (MSPI) chun caighdeáin 
ghairmiúla a thagarmharcáil agus a chur chun cinn 
maidir le cúram do bhailiúcháin agus chun aitheantas 
a thabhairt trí chreidiúnú do ghnóthú na gcaighdeán sin 
laistigh d’earnáil na músaem in Éirinn. Lean an MSPI chun 
teagmháil a dhéanamh lena rannpháirtithe agus leo siúd 
a bhí ag déanamh machnaimh ar iontráil sa chlár in 2017. 
Bhí 57 rannpháirtí ann ar fud 60 láithreán músaeim sa 
MSPI in 2017.Thosaigh ceithre láithreán músaeim nua 
- Músaem Poiblí Chorcaí; Teach Gléibe agus Dánlánn, 

OPW; IFI Cartlann Scannán na hÉireann agus Teach 
Russborough - ar phróiseas Creidiúnaithe MSPI i Feabhra.

Tá bailiúcháin na hÉireann ag croílár an Chláir um 
Chaighdeáin Músaem ag tacú agus ag feabhsú cáilíochta 
um bainistíocht oidhreachta trí chreidiúnú agus trína chlár 
oiliúna. Lean MSPI le ceardlanna cáilíochta a sholáthar 
do Rannpháirtithe agus Measúnóirí MSPI in 2017, agus 
obair á déanamh aige le hInstitiúid na gCaomhnóirí-
Athchóiritheoirí In Éirinn, mar shampla, chun ceardlanna 
um bainistíocht ar bhailiúcháin a sholáthar. D’fhéach sé 
chun ábharthacht a choimeád maidir le rannpháirtithe 
creidiúnaithe trí cheardlann um Leanúnachas & 
Athléimneacht Gnó a thionól. Bhailigh measúnóirí MSPI 
le chéile le haghaidh ceardlainne d’fhonn a chinntiú go 
raibh siad cothrom le dáta maidir le rialachas músaem In 
Éirinn trí fhreastal ar cheardlann i dtaca le hAcht nua na 
gCuideachtaí 2014. Bhí 110 ann mar rannpháirtithe ag 
imeachtaí oiliúna agus ceardlanna MSPI in 2017

I mí Iúil bhí an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta 
i láthair le rannpháirtithe MSPI agus a gcairde ag lón i 
gCaisleán Bhaile Átha Cliath chun an 10ú Comóradh dá 
chuid a cheiliúradh agus chun 16 theastas creidiúnaithe 
a bhronnadh. Le linn an tsearmanais cuireadh físeán, 
agus íomhánna, teistiméireachtaí agus fíricí faoin gClár, 
i láthair. Seoladh 6 fhíseán bhreise ar YouTube i Nollaig. 
Cuirtear síos leo ar conas a bhí gnéithe áirithe den chlár 
ina dtairbhe do rannpháirtithe ó mhúsaeim, amhail 
pleanáil straitéiseach agus cúram ar bhailiúcháin agus 
seirbhísí do chustaiméirí, caighdeáin taispeántas agus 
oiliúint.

CUAIRT AGUS 
TUARASCÁIL  

MBLIANA 
MSPI LÁITHREÁN 10

CREIDIÚNAITHE 
A BRONNADH I 2017 DUINE AR IMEACHTAÍ 

OILIÚNA MSPI I 2017

60 THEASTAS 

CREIDIÚNAITHE

D'FHREASTAIL
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Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta, Michael Parsons, ag 
labhairt ag Ceiliúradh Chomóradh 10 mbliana MSPI

Clé go deis: Harriet Wheelock, Coimeádaí Bailiúchán RCPI; an Dr. Paul Darragh, 
Leabharlannaí Leabharlann Dun, RCPI; Leah O’Toole, Ceann Gnóthaí 

Corparáideacha, RCPI agus an tOll. Mary Horgan, Uachtarán 
Ainmnithe, RCPI, a ghlac leis an teastas Creidiúnaithe 

Eatramhaigh don Ionad Oidhreachta, Coláiste 
Ríoga Lianna na hÉireann

Clé go deis: Jemma O’Connell; Helen O’Carroll; an tAire Ealaíon, Oidhreachta 
agus Gaeltachta, Heather Humphreys agus Sarah O’Farrell le teastas um Creidiúnú 

Iomlán a Choinneáil de chuid Mhúsaem Contae Chiarraí 
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Louth County Council
Brendan McSherry
042 932 4109/ 086 601 3839

Meath County Council
Dr. Loreto Guinan
046 909 7507 / 909 7000
lguinan@meathcoco.iebrendan.mcsherry@louthcoco.ie

Fingal County Council
Dr. Gerry Clabby
01 890 5697/ 890 5000
Gerry.clabby@fingal.ie

Dublin City Council
Charles Duggan
01 222 2856 / 222 3090
charles.duggan@dublincity.ie

South County Dublin 
County Council
Dr. Rosaleen Dwyer
01 414 9222 / 414 9000
rdwyer@sdublincoco.ie

Kildare County Council
Bridget Loughlin
045 980 791 / 980 200
bloughlin@kildarecoco.ie

Wicklow County Council
Deirdre Burns
0404 20100
dburns@wicklowcoco.ie

Kilkenny County Council
Dearbhala Ledwidge
056 779 4925
dearbhala.ledwidge@kilkennycoco.ie 

Tipperary County Council
Roisin O'Grady
0761 06 5173
roisin.ogrady@tipperarycoco.ie

Waterford County Council
Bernadette Guest
051 849 668 / 058 20839
bguest@waterfordcoco.ie

Cork City Council
Niamh Twomey
021 492 4018
niamh_twomey@corkcity.ie

Cork County Council
Conor Nelligan
021 428 5905
conor.nelligan@corkcoco.ie

Kerry County Council
T.J. Mahony 
066 7183500 
heritage@Kerrycoco.ie

Limerick County Council
Tom O'Neill
061 407229
thomas.oneill@limerick.ie

Clare County Council
Congella McGuire
065 684 6408 / 682 1616
cmcguire@clarecoco.ie

Galway County Council
Marie Mannion
091 509 000 Ext. 198 / 509 198
mmannion@galwaycoco.ie

Galway City Council
Jim Higgins
091 526 574
jim.higgins@galwaycity.ie

Westmeath County Council
Melanie McQuade
044 9332098
Melanie.mcquade@westmeathcoco.ie

Offaly County Council
Amanda Pedlow
057 934 6839 / 934 6800
heritage@offalycoco.ie

Mayo County Council
Deirdre Cunningham
094 904 7684
dcunningham@mayococo.ie

Roscommon County Council
Nollaig Feeney
090 663 7100 / 663 7135
nfeeney@roscommoncoco.ie

Longford County Council
Mairead Ní Chonghaile
043 334 0731 / 334 1124
mnichonghaile@longfordcoco.ie

Sligo County Council
Siobhán Ryan
071 911 4482 / 9111 111
heritage@sligococo.ie

Cavan County Council
Anne Marie Ward
049 437 8614
amcurley@cavancoco.ie

Donegal County Council
Dr. Joe Gallagher
074 917 2576
j.gallagher@donegalcoco.ie

Monaghan County Council
Shirley Clerkin
047 73722
shclerkin@monaghancoco.ie

Laois County Council
Catherine Casey
057 866 4129
ccasey@laoiscoco.ie

LÍONRA NA nOIFIGEACH OIDHREACHTA

Tá seacht nOifigeach Oidhreachta Contae is fiche fostaithe 
i gComhairlí Contae agus Cathrach i gcomhfhiontar idir an 
Chomhairle Oidhreachta agus údaráis áitiúla. Oibríonn 
Oifigigh Oidhreachta chun luach ár bhfiadhúlra, foirgn-
eamh, seandálaíochta agus tírdhreach a chur chun cinn i 
bpobail áitiúla agus laistigh de limistéir na n-údarás áitiúil. 
Soláthraíonn an Chomhairle Oidhreachta tacaíocht maidir 
le hairgeadas, teicneolaíocht, oiliúint, forbairt agus líonrú do 
na hOifigigh Oidhreachta Contae. Íocann an Chomhairle 
Oidhreachta fóirdheontas de 25% le haghaidh chostais na 
dtuarastal do na hÚdaráis Áitiúla a ghlacann páirt i gClár na 
nOifigeach Oidhreachta Contae.

Cuireann na hOifigigh Oidhreachta Contae Fóraim 
Oidhreachta Contae ar bun agus is ionann iad agus coistí 

oibre de pháirtithe leasmhara na hoidhreachta a thugann 
comhairle agus ionchur maidir le hullmhúchán agus cur chun 
feidhme na bPleananna Oidhreachta Contae. Soláthraíonn 
an Chomhairle Oidhreachta cúnamh airgeadais de 75% 
le haghaidh líon comhaontaithe de thionscadail um Plean 
Oidhreachta Contae a chur chun feidhme ar bhonn bliantúil.

Déanann an Chomhairle Oidhreachta abhcóideacht maidir 
le hOifigeach Oidhreachta Contae feabhsaithe agus seirbhís 
oidhreachta níos leithne araon ar leibhéal an chontae. Tá 
an Chomhairle Oidhreachta i bhfabhar Seirbhís Oidhreach-
ta Contae chuimsitheach a bhunú lena soláthrófaí leibhéal 
forbartha de shaineolas agus cumas oidhreachta d’Údaráis 
Áitiúla trí chohórt iomlán d’Oifigigh Oidhreachta Contae, 
Oifigigh Oidhreachta Cúnta, Oifigigh Bithéagsúlachta Con-
tae, Seandálaithe Contae, Cartlannaithe Contae, Coimeá-
daithe Contae agus Oifigigh Caomhnaithe a fhostú.
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Seo a leanas cuid bheag den obair a rinneadh in 2017 ag Oi-
figigh Oidhreachta ar fud na hÉireann le tacaíocht ó Dheontais 
Phlean Oidhreachta Contae na Comhairle Oidhreachta.

Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae an Chabháin:
Oifigeach Oidhreachta: Anne Marie Ward

Ba bhliain ghnóthach í 2017 don oidhreacht i gContae an 
Chabháin. Bunaíodh an Líonra Reiligí Stairiúla, mar shampla. 
San áireamh le buaicphointí tábhachtacha eile na bliana bhí 
Rian Eaglasta Bhealach Óir an Chabháin (Staidéar Féide-
arthachta, Éire Ildánach, an Tionscadal Oidhreachta, Ealaíne 
agus Geopháirc - Ársa agus Fiáin agus taibhiú Chór Lassus 
Scholars ag imeacht oscailte Sheachtain na hOidhreachta. Bhí 
Féile Shiúil an Chabháin, Scéalta dár dTalún ar siúl freisin in 
2017. 

Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae an Chláir: 
Oifigeach Oidhreachta: Congella McGuire

Rinne comhaltaí tofa Plean Oidhreachta Chontae an Chláir 
2017-2013 a fhaomhadh ag cruinniú na Comhairle Contae i 
Nollaig. Tá sé fócasaithe ar roinnt gníomhaíochtaí sainaithe-
anta ata le cur chun feidhme faoi na téamaí de phobal, oil-
iúint agus oideachas, turasóireacht inbhuanaithe, oidhreacht 
thógtha, oidhreacht chultúrtha, bithéagsúlacht, athrú aeráide 
agus pleanáil um bonneagar glas.

Cur Chun Feidhme Thionscadail Phlean Oidhreachta Chon-
tae an Chláir: Faomhadh maoiniú €33,000 ón gComhair-
le Oidhreachta do thionscadail oidhreachta in 2017. Ba iad 
na tionscadail sin: 1. Sonraí ó Shuirbhé ar Éin ar Inbhear na 
Sionainne-an Fhorghais. 2. Plean um Réimse Poiblí Bhaile na 
hInse agus 3. Scannáin Oidhreachta maidir le ‘Scéalta ón 
Tírdhreach’.

Bhí an chéad séasúr den Suirbhé ar Éin ar Inbhear na Sion-
ainne-an Fhorghais ar siúl agus taifeadadh líon iomlán de 46 
speiceas d’éin leis na réamhthorthaí. Déanfar 11 suirbhé san 
iomlán a bheidh ar siúl gach mí go dtí Aibreán 2018 agus 
tréimhse pasáiste an earraigh a thabhairt san áireamh ag bua-
ic-am imirce roinnt speiceas, agus an guilbneach earrdhubh 
agus an crotach eanaigh san áireamh leo.

Tacaíodh le tri scannán oidhreachta le maoiniú ón gComhairle 
Oidhreachta maidir le hoidhreacht uathúil an Chláir. Bhí gnéithe 

den oidhreacht sa Chlár ina ngné de na scannáin lenar áiríodh 
Bogach Cheann Léime - Tionscadal Eolaíochta na Saoránach; 
Ionad Cultúrtha Chill Chisín a fhorbairt; agus obair Chuimhnea-
mh an Chláir - cuimhní líonra oidhreachta béil an Chláir.

Mhaoinigh an Chomhairle Oidhreachta dhá thionscadal an 
réimse phoiblí i mBaile na hInse. Baineann an chéad tion-
scadal le feabhsú Shráid na Beairice agus Chearnóg na Beair-
ice agus baineann an dara ceann le athchóiriú an líonra d’áirsí 
agus lánaí in Inis. Bhí comhairliúchán poiblí an-tábhachtach do 
na tionscadail seo.

Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Chorcaí: 
Oifigeach Oidhreachta: Conor Nelligan

Ba bhliain an-rathúil í 2017 maidir le hoidhreacht an Chontae, 
agus fuair Comhairle Contae Chorcaí duais 2017 don tSeir-
bhís Oidhreachta is Fearr in Údarás Áitiúil. B’aitheantas iontach 
eile é ná ardlua as barr feabhais ag Duaiseanna um Barr Fe-
abhais i Rialtas Áitiúil de chuid Chomhlachais Éireann as rann-
pháirtíocht na Comhairle i gcuimhneacháin stairiúla.

Bhí 350 imeacht a bhain le hoidhreacht ar siúl in 2017 arna 
gcur chun cinn ag Aonad Oidhreachta Chomhairle Contae 
Chorcaí, lenar áiríodh an tSeachtain Oidhreachta is rathúla go 
dtí seo agus cuimhneacháin chomóradh céad bliain is caoga 
Éirí Amach na bhFíníní, Mairtírigh Mhancain, agus comóradh 
céad bliain theacht Sheirbhís Chabhlaigh SAM chuig cósta 
Chorcaí. Bhí infheistíocht shuntasach i gach gné den oidhreacht 
sa Chontae in 2017.

Bhain 10 dtionscadal laistigh de Chontae Chorcaí tairbhe as 
Scéim Deontais na Comhairle Oidhreachta agus fuair Droic-
head na Bandan, Cill Mallach agus Eochaill cistí substaintiúla 
faoi Scéim Deontais Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann freisin. 
Bhain an Contae tairbhe freisin as an Scéim um Struchtúir i 
mBaol agus tacaíodh le beagnach 20 tionscadal ar fud an 
chontae faoin Scéim Infheistíochta um Oidhreacht Thógtha. 
Bhí an Chomhairle Oidhreachta i gcónaí an-tacúil maidir le 
hiarrachtaí ar son na hOidhreachta i gContae Chorcaí agus in 
2017 thacaigh an Chomhairle leis an bhfoilseachán um Chais-
leáin Oidhreachta Chontae Chorcaí; le plean oidhreachta do 
Bhataire an Longfoirt ar an Oileán Mór agus le hinneachar/
fótagrafaíocht a fhorbairt do Láithreán Gréasáin Oidhreachta 
Chomhairle Contae Chorcaí.
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Bronnadh Dhuais 2017 don tSeirbhís Oidhreachta is Fearr in Údarás Áitiúil ar 
Aonad Oidhreachta Chomhairle Contae Chorcaí, le caoinchead Conor Nelligan

Seoladh Phlean Oidhreachta an Chláir 2017-2023, 
le caoinchead Congella McGuire

Cuimhneachán Sheirbhís Chabhlaigh SAM i gCorcaigh, 
le caoinchead Connor Nelligan

Seoladh an Taispeántais ‘Ársa agus Fiáin’ leis an Aire Heather Humphreys, 
le caoinchead Ann Marie Ward
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Seachtain na hOidhreachta, Sealgaireacht feadh Bhealach Óir 
Theampall an Phoirt, 

le caoinchead Ann Marie Ward

Scéalta dár dTalún, Seachtain na hOidhreachta, an Cabhán,
le caoinchead Ann Marie Ward



Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Dhún na nGall 
Oifigeach Oidhreachta: Joseph Gallagher

Déanann Oifig Oidhreachta Chontae Dhún na nGall fea-
sacht a ardú, comhairle a sholáthar, sonraí a bhailiú agus 
dea-chleachtas a chur chun cinn maidir le hoidhreacht Chon-
tae Dhún na n Gall, agus cuireann sí Plean Oidhreachta Chon-
tae Dhún na nGall i bhfeidhm i gcomhpháirtíocht le Fóram 
Oidhreachta an Chontae (www.donegalcoco.ie/heritage).  

D’fhreastail níos mó ná 120 duine ar Scoil Samhraidh um 
Oidhreacht Thógtha Thrasteorann ‘Caomhnú gan Teorain-
neacha’ i Meitheamh arna heagrú ag Cumann Oidhreach-
ta Ailtireachta Uladh agus Cumann Seoirseach na hÉireann 
i gcomhlachas le Comhairle Contae Dhún na nGall, Com-
hairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Bháin agus 
an Chomhairle Oidhreachta. Rinne an Oifig Oidhreachta 
i gcomhlachas le seirbhísí cultúrtha eile an taispeántas ‘Ar 
Lorg Theachín Dúchasach Dhún na nGall’ a choimeád agus 
a tháirgeadh lenar dtugadh foirmeacha agus gnéithe sainiúla 
theaghaisí dúchasacha Chontae Dhún na nGall chun suntais.

Cuireadh staidéar ar áitheanna aoil, leabhrán faoi bhailiúchán 
Lámhscríbhinní Scoileanna na 1930I i gCOBÁC agus ceard-
lann oiliúna maidir le stair ó bhéal chun feidhme. D’éirigh go 
sármhaith le Seachtain na hOidhreachta arís agus bhí níos mó 
ná 124 imeacht eagraithe agus táirgeadh Treoir Imeachtaí 
Sheachtain na hOidhreachta ar a bhfuil an-mheas. Rinneadh 
comhurraíocht do Dhuais Pailneora ‘na mBailte Slachtmhara’ 
Bhliantúil de chuid an údaráis áitiúil agus bhí Bailte Slacht-
mhara Bhun Cranncha ina bhuaiteoir réigiúnach den duais. 
Rinne an Oifig Oidhreachta ceardlanna um ‘Ghnáthóga 
Cruthaitheacha’ a chomh-eagrú , sheol sí an Treoir do Mhúin-
teoirí ‘Oidhreachta & Gnáthóga’ agus rinne sí maoirseacht ar 
chaomhnú cathaoireach traidisiúnta adhmaid agus súgáin.

Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae na Gaillimhe 
Oifigeach Oidhreachta: Marie Mannion

San áireamh le buaicphointí na hoidhreachta in 2017 i gCon-
tae na Gaillimhe bhí: Iniúchadh ar Oidhreacht Eaglasta Che-
antar Bardasach Órán Mór-Bhaile Átha an Rí; Céim 1 den 
Iniúchadh ar Oidhreachta Gheolaíoch; Campaí Samhraidh ‘ 
Go Wild’; Scéalta ón Tírdhreach; Tionscadal Seandálaí Pho-
bail; Bithéagsúlacht / Tionscadal um Dhaoine agus Fiadhúlra; 
Lá um Bailte Múrtha Bhaile Átha an Rí; 

Tionscadal Oideachais um Bailte Múrtha Bhaile Átha an Rí 
& Bhaile Locha Riach; Féile Mheánaoise Bhaile Locha Riach; 
CAN: láithreán gréasáin um Oidhreacht Phobail; Imeachtaí 
na nDeich mBliana de Chuimhneacháin; Féile na gCloch, Inis 
Oírr; Tionscadal Oidhreachta Gastranamaíochta na Gaillim-
he.

Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Chill Dara
Oifigeach Oidhreachta: Bridget Loughlin

Tríd an bPlean um Beochan an Phailneora: Comhairle Contae 
Chill Dara, in éineacht le Comhairle Contae Chill Mhantáin 
agus leis an Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta, for-
braíodh beochana lena n-iarrtar Plean Uile-Éireann um Pail-
neoirí a chur chun cinn. Aimsíodh maoiniú ó Éire Ildánach.

Seachtain Bithéagsúlachta Chill Dara 2017: Eagraíodh níos 
mó ná 28 n-imeacht agus 950 rannpháirtí i láthair. Déantar 
an tseachtain a reáchtáil i gcomhar le Seirbhís Leabharlann 
Chill Dara, grúpaí Oidhreachta Nádúrtha áitiúla, Ollscoil na 
hÉireann, Maigh Nuad agus grúpaí na mBailte Slachtmhara.
Scéim Deontais um Oidhreacht Phobail: Cuireann Comhairle 
Contae Chill Dara Scéim Deontais um Oidhreacht Phobail i 
bhfeidhm agus tugadh tacaíocht léi in 2017 d’obair 58 ngrúpa 
oidhreachta i dtaca le cúram, caomhnú agus cur chun cinn na 
hoidhreachta i gContae Chill Dara.

Iniúchadh ar chuimhneacháin, plaiceanna agus comharthaí: 
Rinneadh Céim II den iniúchadh ar chuimhneacháin agus ar 
phlaiceanna sa chontae rud lena ndearnadh suirbhé, taifid 
agus grianghraif ar phlaiceanna, cuimhneacháin agus com-
harthaí oidhreachta atá suite ar fud an chontae.

Féile Mheánaoise Bhaile Chill Dara: Eagraíodh an Fhéile 
Mheánaoise Bhliantúil ag grúpa Bhaile Múrtha Chill Dara, grú-
pa Turasóireachta Chill Dara, grúpa Staire Áitiúla Chill Dara, 
Bailte Slachtmhara agus úinéirí gnólachtaí sa bhaile. Bhí níos 
mó ná 5,500 duine i láthair ar Dhomhnach fliuch báisteach. 

Turas Cholmán: Tháinig roinnt údarás áitiúil le chéile (ó thuais-
ceart agus deisceart na hÉireann) chun Grúpa Stiúrtha Thuras 
Cholmán a fhoirmiú d’fhonn bealach oilithreachta fadraoin a 
fhorbairt bunaithe ar thuras Naomh Colmán ó Éirinn go dtí an 
Eoraip ag críochnú in Bobbio (an Iodáil). Tríd an tionscadal 
ceanglaítear láithreáin ar a bhfuil eolas a bhaineann le Nao-
mh Colmán in Éirinn agus san Eoraip isteach ina mBealach 
Cultúrtha Eorpach.

Lá Oidhreachta Gastranamaíochta na Gaillimhe, 
le caoinchead Marie Mannion

An Chomhairle Oidhreachta| Tuarascáil Bhliantúil 2017 46



loughrea Medieval festival 

Scéalta ón Tírdhreach le Frank Glynn,
 le caoinchead Marie Mannion

An t-éiceolaí Éanna Ní Lamhna agus í ag fiosrú ghnáthóg na foraoise le 
leanaí bunscoile agus múinteoirí mar chuid de cheardlanna ‘Gnáthóga 

Cruthaitheacha’ le linn ‘Wainfest ‘ (Féile na Leanaí) arna eagrú ag Oifig 
Oidhreachta Chontae Dhún na nGall agus Seirbhís Leabharlann Chontae Dhún 

na nGall. Le caoinchead Joseph Gallagher

AÁith aoil ag Tulach gar don Chlochán Liath, Contae Dhún na nGall. 
Rinne Oifig Oidhreachta Chontae Dhún na nGall staidéar ar áithe-

anna aoil mar chuid de chur i bhfeidhm Phlean Oidhreachta Chontae 
Dhún na nGall in 2017. Le caoinchead Joseph Gallagher

Lá Bhaile Múrtha Bhaile Locha Riach 2017,
 le caoinchead Marie Mannion

Gné d’Fhéile Mheánaoise Bhaile Chill Dara,
le caoinchead Bridget Loughlin 

Photo credit: Paul McGuckin
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Geata an Daingin ag Caisleán Bhiorra, arna phéinteáil ag Rachel McKenna agus atá ina ghné den leabhar dá cuid 
‘Flights of Fancy’ arna fhoilsiú ag Comhairle Contae Uíbh Fháilí in 2017
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Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Chill Chainnigh 
Oifigeach Oidhreachta: Dearbhala Ledwidge

Seoladh Scannáin: Rinne an Oifig Oidhreachta ‘Naming 
Ground’ a choimisiúnú, scannán gairid nua arna spreagadh ag 
Tionscadal Ainmneacha Páirceanna Chill Chainnigh, le maoiniú 
ó Éire Ildánach. Is ceiliúradh den oidhreacht áitiúil an scannán 
agus den chaidreamh idir daoine agus áiteanna, teanga agus 
tírdhreach, sna ceantair Inis Tíog agus Cluain Iomaire. Seoladh 
i Nollaig é in Inis Tiog. Tá an scannán ina chuid de Thionscadal 
Ainmneacha Páirceanna Chomhairle Contae Chill Chainnigh 
atá ar siúl agus atá tacaithe ag an gComhairle Oidhreachta, 
trína dtugtar oiliúint agus tacaíocht d’oibrithe deonacha chun 
ainmneacha páirceanna a thaifeadadh agus a léarscáiliú i 
gCo. Chill Chainnigh.http://kilkennyheritage.ie/2017/08/kilken-
ny-field-name-recording-project-2/

D’éirigh go mór le Seachtain na hOidhreachta i gCo. Chill 
Chainnigh agus 98 n-imeacht ar siúl idir 19 agus 26 Lúnasa. 
Rinne 780 duine imeachtaí a eagrú lenar áiríodh grúpaí pobail, 
cumainn staire, Comhairle Contae Chill Chainnigh, an OPW 
agus Iontaobhas Cathartha Chill Chainnigh. Chuaigh  an Oi-
fig Oidhreachta i gcomhpháirtíocht le Rogh-Bheistrí Naomh 
Laichtín, Coiste Cúram Leanaí Chontae Chill Chainnigh, Ion-
ad Oideachais Chill Chainnigh, Gairdíní Woodstock, Líonra 
Pobail Bhaile Thomáis, Naomh Pól Bhaile an Phoill, Grúpa 
Staire Áitiúil Ghleanntán na Bearú agus Cumann Oidhreachta 
Chonachaidh chun imeachtaí a óstáil nó a thacú lenar áiríodh 
Rian Oidhreachta Leanaí an Achaidh Úir, imeacht scannáin 
Lá na Leanaí Fiáine, Scoil na Foraoise, Siúlóid feadh Abhann, 
taispeántais oidhreachta, físeáin agus laethanta oscailte.

‘Moments with Monuments’/Tráthanna le Treoirmharcanna. 
D’fhorbair an Oifig Oidhreachta agus KCLR, arna maoiniú 
ag Scéim Fuaime agus Físe Údarás Craolacháin na hÉireann 
agus ag Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Chill Chain-
nigh, sraith raidió sheachtainiúil dar teideal ‘Moments with 
Monuments’ lena ndearnadh na scéalta a thabhairt chun sun-
tais taobh thiar de 50 plaic, cuimhneacháin agus comharthaí i 
gContae Chill Chainnigh. Craoladh na cláir gach Céadaoin 
ar chlár KCLR ‘The Way it Is’ agus bhí cuid de na 300 plaic, 
cuimhneachán agus comhartha arna sainaithint in iniúchadh a 
rinne Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Chill Chainnigh In 
2015, le tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta, ina  ngnéithe 
den chlár. Dúirt láithreoir KCLR Sue Nunn “as na gnéchláir uile, 
seo an ceann a tharraingíonn na tráchtanna is mó ó dhaoine 
de gach aois”http://kilkennyheritage.ie/2017/01/kilkenny-monu-
ments-and-plaques-monuments-and-plaques/ 

Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Laoise: 
Oifigeach Oidhreachta: Catherine Casey

Pailneoirí: Chun feasacht a ardú ar phailneoirí i Laois, coimis-
iúnaíodh agus scríobhadh píosa ceoil i gcomhar le pobail sa 
chontae. Rinneadh an chéad taibhiú den phíosa le Ian Wil-
son ag Féile ‘Leaves’ i gCúirt Ioma i Samhain, le taibhiú ón 

sacsafónaí Cathal Roche ina thionlacan le scór taifeadta ghuth-
anna mhuintir Laoise agus fuaimeanna nádúrtha an chontae. 
Mar chuid den imeacht nochtadh Duais um Fhilíocht Phailneora, 
le hiontrálacha agus léimh ó aosaigh agus leanaí ó ar fud na 
tíre.

Tionscadail Caomhnaithe Phraiticiúil i Laois: Caomhnú sao-
irseachta cloiche, geataí Iarainn shaoirsithe a athchóiriú agus 
fásra a bhainistiú ag Sean-reilig Pheadair Naofa i bPort Laoise.

Rinneadh an teach scoile aon seomra ag Baile Uí Ruáin a chao-
mhnú, agus foinsíodh maoiniú chun forfhoirgneamh a thógáil 
Ina bhfuil seirbhísí agus bealach isteach nua, agus rochtain a 
sholáthar ar an teach scoile do chách. 

Rinneadh suirbhé tomhaiste ar Dhún an Chosantóra i bPort Lao-
ise agus rinneadh imscrúdú ar bhalla an dúin trí thochailt taigh-
de seandálaíochta.

Eagraíodh caomhnú ar eaglais na meánaoise Chill Abáin leis 
an bpobal áitiúil agus leis an gComhairle Oidhreachta mar 
chuid de thionscadal ilbhliantúil.

Pobail a Nascadh le hOidhreacht: Laois a Léarscáiliú - Lean-
adh le taighde ar leabhar nua léarscáileanna stairiúla Laoise, 
a fhoilseofar in 2018. Comóradh imeachtaí agus daoine an 
Chéad Chogaidh Dhomhanda, lena n-airítear buaiteoir Chros 
Victoria Jack Moyney. Comóradh Innealtóir Iarnróid William 
Dargan a rugadh i Laois i bPort Laoise.

Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Lú: 
Oifigeach Oidhreachta: Brendan McSherry

Ós rud é gur dúnadh Barbacán na 13ú haoise, ar a dtugtar 
Geata Labhrais, i nDroichead Átha, do thrácht feithiclí ar an lá 
roimh thosú Sheachtain na hOidhreachta, ba é sin an chéad 
uair le linn Sheachtain na hOidhreachta go raibh sé dúnta 
d’fheithiclí ach ar oscailt do dhaoine. Taibhíodh ‘Ceol ag an 
nGeata’ ansin gach mí ó shin amach. Bhí taibhithe ceoil againn 
freisin i Sean-mhainistir Dhroichead Átha don ‘Oíche Chultúir’ 
agus do charúil ag an Nollaig.

Oifig Oidhreachta Chomhairle Cathrach agus Contae Luim-
nigh: Oifigeach Oidhreachta: Tom O’Neill  

Ba é an buaicphointe i Luimneach in 2017 ná seoladh Phlean 
Oidhreachta Chathair agus Chontae Luimnigh 2017-2030. 
Sheol an Dr. Patrick Wallace, iar-Stiúrthóir an Mhúsaeim 
Náisiúnta agus dúchasach Eas Géitine, Co. Luimnigh an plean.

Ba bhuaicphointe oidhreachta eile i Luimneach ná an comórtas 
ealaíne do dhaoine óga ar ábhar oidhreacht thógtha, nádúrtha 
agus chultúrtha Luimnigh. In 2017 rinneadh Músaem Chathair 
Luimnigh - an músaem údaráis áitiúil is sine in Éirinn - a athlonnú 
chuig an tSean-mhainistir Phroinsiasach i gcroílár chathair Lui-
mnigh.
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Ag seoladh an scannáin ‘Naming the Ground’ i gCill Chainnigh bhí: 
Stiúrthóir Seirbhísí Mary Mulholland, an Clr. Michael Doyle, Alan Counihan, 

Jack Knox, Shane Hatton, Carmel Cummins, Dearbhala Ledwidge, Nora 
Brennan, an Clr. Fidelis Doherty. Le caoinchead Dearbhala Ledwidge

An t-éiceolaí Michael Jacob le beach-bháigh óga ag Cóisir na bPail-
neoirí i bPort Laoise, Seachtain na hOidhreachta 2017, 

le caoinchead Catherine Casey

Taibhíonn an sacsafónaí Cathal Roche an chéad taibhiú de phíosa ceoil nua mar cheiliúradh pailneoirí ag Cúirt 
Ioma, Co, Laoise, Dé Domhnaigh 12 Samhain le linn Fhéile ‘Leaves’, le caoinchead Catherine Casey

 Grianghraf: Michael Scully

Oifigeach Oidhreachta Mhuineacháin, Shirley Clerkin, ag ‘Drum, Portrait 
of a Village’, le caoinchead Shirley Clerkin

Taibhiú Ceoil i Sean-mhainistir Dhroichead Átha don Oíche Chultúir 2017, 
le caoinchead Brendan McSherry
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Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Mhuineacháin: 
Oifigeach Oidhreachta: Shirley Clerkin

Seoladh an scannáin faisnéise ‘Gothic Monaghan’ ag oíche 
oscailte Fhéile Scannán Chluain Eois. Arna léiriú ag an scan-
nánóir Dara McCluskey, agus arna chur i láthair ag Kevin. 
V. Mulligan agus Shirley Clerkin, léiríonn an scannán scéal 
na hailtireachta gotaí i Muineachán. Arna scannánú ar an 
láthair ag láithreáin ar fud an chontae déantar fiosrúchán leis 
ar chuid mhór de na reiligí agus foirgnimh oidhreachta nach 
bhfuil mórán eolais orthu. Taispeánadh é freisin ag an bhFéile 
Scannán Garáiste.

Bhí tionscnamh cultúrtha comhoibritheach suntasach ann i 
sráidbhaile an Droma idir an pobal áitiúil, Grúpa Oidhreachta 
an Droma, Dánlann na Grianghrafadóireachta agus oifigí eal-
aíon agus oidhreachta Chomhairle Contae Mhuineacháin, ag 
a raibh fíor-iarmhairt i mBaile Átha Cliath, Muineachán agus 
an Droma. Trí ‘Drum - Portrait of a Village’ rinneadh teagmháil 
le daoine áitiúla chun a gcuid albam grianghraf teaghlaigh 
a scanadh agus a thaifeadadh, chun saothar Krass Clements 
DRUM a thabhairt ar ais chuig Teach Tábhairne Anderson áit a 
ndearnadh é in 1991, chun ceardlanna agus cainteanna staire 
a eagrú sa sráidbhaile agus chun grianghrafadóir a choimis-
iúnú chun portráidí nua a dhéanamh den sráidbhaile agus de 
na daoine a chónaíonn ann d’fhonn taifead de léiriúchán dílis 
a chruthú.

Offaly County Council Heritage Office: 
Heritage Officer: Amanda Pedlow

Seo a leanas buaicphointí 2017 in Uíbh Fháilí: forbraíodh an 
tseirbhís cartlainne contae le Cumann Stairiúil Uíbh Fháilí agus 
an tseirbhís leabharlann; foilsíodh ‘Flights of Fancy: Exploring 
Landscape Demesnes in Offaly’, arna scríobh ag ailtire con-
tae Rachel McKenna agus arna fhoilsiú ag Comhairle Con-
tae Uíbh Fháilí; ceiliúradh eolaí na 19ú haoise Mary Ward 
le healaíontóirí Caroline Clancey agus Tina Claffey; Plean 
Uile-Éireann na bPailneoirí a chur chun cinn agus Géisill mar 
bhuaiteoir duais na mBailte Slachtmhara de Phailneoir Údaráis 

Áitiúil náisiúnta; agus aimsíodh teach feirme dúchasach an-
tábhachtach in aice leis an gCúirt a d’éirigh ina thionscadal 
suntasach leis na húinéirí agus an Dr. Clauda Kinmonth. Tugadh 
na tionscadail uile sin chun suntais i Seimineár Oidhreachta 
Bliantúil Uíbh Fháilí i Samhain.

Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Ros Comáin:
Oifigeach Oidhreachta: Nollaig Feeney

Thosaigh Mórshiúl na Tána ó Dhumha Ráth Cruachan an 19 
Bealtaine. Bhuail níos mó ná 100 dalta scoile ó 8 mbunscoil 
leis an mórshiúl ar Dhumha Ráth Cruachan agus in Ionad Cu-
airteoirí Ráth Cruachan agus léigh siad dánta molta do Bhan-
ríon Medbh agus thug siad slán lena harm go sármhaith. Bhí 
9 gceardlann scoile ar siúl chun an tionscadal a éascú. Is é 
aidhm an tionscadal tacú le hardú feasachta ar Láithreán Río-
ga Ráth Cruachan.

Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Thiobraid Árann
Oifigeach Oidhreachta: Róisín O’Grady

I measc na mbuaicphointí oidhreachta i gContae Thiobraid 
Árann in 2017 bhí an seoladh comhpháirteach de Phlean 
Oidhreachta Thiobraid Árann 2017-2021, agus Straitéis Eal-
aíon Thiobraid Árann ag ‘The Source’ i nDurlas; an Chuairt 
um Malartú Eolais de SWARE (bainistíocht inbhuanaithe ar 
oidhreacht réigiúin na n-uiscebhealaí) Interreg na hEorpa chun 
tionscadail agus tionscnaimh ar Abhainn na Siúire agus Loch 
Dearg a fheiceáil agus chun buaileadh le cuid dár bpáirtithe 
leasmhara agus comhpháirtithe den oidhreacht nádúrtha; ár 
Lá Teaghlaigh um Fhionnachtain an Fhiadhúlra le Cairde Éan-
laith Éireann ag Bogach Chabrach; Cruinniú na Cásca i bPáirc 
Bhaile an Teampaill Mhóir agus an comhoibriú ina dhiaidh sin 
faoi chlár Éire Ildánach; Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta 
Mhóir a bhí ar siúl ag Teach Cogaidh an Ghorta Mhóir 1848 
i mBaile an Gharraí agus an clár pobail lenar áiríodh an tion-
scadal um Thírdhreach an Ghorta Mhóir le scoileanna áitiú-
la; oiliúint thar roinnt saincheisteanna don fhoireann agus do 
ghrúpaí pobail lenar áiríodh pailneoirí, speicis ionracha  agus 
réadmhaoine a chothabháil.

SWARE partners including partners from South Holland, Milan, 
Slovakia and Latvia.

Courtesy  of Roisin O’Grady 
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Mórshiúl na Tána ag Ráth Cruachan, Co. Ros Comáin, 2017, 
le caoinchead Nollaig Feeney

D’fheidhmigh an Taoiseach agus an tAire Heather 
Humphreys ag Searmanas Cuimhneacháin Náisiún-
ta an Ghorta Mhóir ag Teach Cogaidh 1848 ag Baile 
an Gharraí, Co, Thiobraid Árann.
 Grianghraf creidiúnaithe do Maxwells
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The aim of the seminar is to:
• Report on progress delivering the 4th Offaly Heritage Plan 2017 – 2021
• To provide an opportunity for people interested in heritage to meet

Friday 17th & Saturday 18th November 2017
Birr Theatre & Arts Centre

Heritage Office, Offaly County Council, Áras an Chontae, Charleville Road, 
Tullamore, Co. Offaly • Ph: 057 9346839 • E: heritage@offalycoco.ie • www.offaly.ie/heritage

Offaly County Council
Comhairle Chontae Uíbh Fhailí

HERITAGE
SEMINAR
A N N U A L O F FA LY

SATURDAY 18TH NOVEMBER
MORNING BOOK YOUR SITE VISIT TO 
11.00am Tour of Hynes / Egan Carrigeen Farmhouse 

at Five Alley with Dr Claudia Kinmonth 
(limited to 15 places).  

OR
11.00am Follies of Birr Demesne Tour led by Rachel McKenna,

architect with Offaly County Council and Alicia
Clements of Birr Demesne. Meet at Visitor Centre. 

12.30 to 1pm Light Lunch at Birr Castle Coffee Shop
AFTERNOON SEMINAR IN BIRR THEATRE & ARTS CENTRE
2.00pm Welcome from Cllr Liam Quinn, 

Cathaoirleach of Offaly County Council. 
2.10pm Offaly Heritage Plan 2017 – 2021 Update on 

2017 projects in Offaly by Amanda Pedlow,
Heritage Officer  

2.30pm Carrigeen Thatched Farmhouse:
the context, contents and conservation 
of a sleeping beauty by Dr Claudia Kinmonth.

3.15pm Tea / Coffee.
3.45pm Swifts in Offaly – Brian Caffrey of 

BirdWatch Ireland will report on the 
2017 county wide survey.

4.15pm Mary Ward’s Amazing World of Wonder
A Creative Ireland community project directed 
by Caroline Conway and Tina Claffey.

5pm Close of seminar.

There is no charge for the seminar. 
Please email the heritage office on heritage@offalycoco.ie or call 
057 9346839 to say which sessions you would like to attend for tours,
seating and catering.

FRIDAY 17TH NOVEMBER
6.45pm for 7pm
Launch of Flights of Fancy, Follies,
families and Demesnes in Offaly 
by Rachel McKenna, 
published by Offaly County 
Council. Hosted by Birr Castle. 
Book with heritage@offalycoco.ie 
or call 057 9346839
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Oifigeach Oidhreachta Róisín O’Grady; an Clr. Siobhán Ambrose agus Cathaoirleach 
Fhóram Oidhreachta Thiobraid Árann an Clr. Roger Kennedy ag seoladh an Phlean 

Oidhreachta le Club Sorcais Chloch Shiurdáin. Le caoinchead Róisín O’GradyLe caoinchead Amanda Pedlow



Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae agus Cathrach Phort 
Láirge: Oifigeach Oidhreachta: Bernadette Guest

Glacadh le Plean Oidhreachta Phort Láirge 2017-2022 i mi 
Feabhra 2017 agus go luath ina dhiaidh sin rinne Cairde Éan-
laith Éireann staidéar ar Ghnáthóga Bhogach Chill Mhic Liag. 
Ó thaobh na hoidhreachta nádúrtha de, chuir Malone O’Re-
gan agus Seirbhísí Caomhnaithe suirbhé éiceolaíochta cuim-
sitheach i gcrích ar abhainn Naomh Eoin ón bhfoinse go dtí 
abhainn na Siúire d’fhonn plean feabhsaithe comhshaoil don 
abhainn a threorú.

An Scéim um Uchtú Séadchomhartha: Tosaíodh le hobair ar oi-
breacha caomhnaithe ar Eaglais Pharóiste Mheánaoise an Ch-
noic Bhuí. Baineadh fásra ón dá bhinn agus cuirfear oibreacha 
saoirseachta cloiche chun feidhme in 2018 d’fhonn cobhsaíocht 
an struchtúir a chinntiú. Roghnaigh an Chomhairle Oidhreachta 
an Eaglais mar cheann de 7 n-iomaitheoir sa bhabhta cean-

nais i Scéim um Uchtú Séadchomhartha 2017. Bhain Port Láirge 
tairbhe rathúil as meantóireacht do thrí thionscadal faoin Scéim 
um Uchtú Séadchomhartha. Is ionann iad agus Móta Chnoc 
na Croiche, Dún Garbhán, Móta an Chnoic Chruinn, Lios Mór 
agus Eaglais an Chnoic Bhuí.

In 2017 seoladh ‘Stad, Féach agus Éist - Amhráin Thraidisiúnta 
Ghlasbhealach Phort Láirge’ a bhí ar siúl i Scoil Choill Mhic 
Thomáisín i Meitheamh 2017. Rinne an t-ealaíontóir pobail 
Michael Fortune an tionscadal a choimeád agus is cuid de 
Straitéis Gníomhachtaithe Oidhreachta é do Ghlasbhealach 
Phort Láirge. https://www.facebook.com/StopLookListenWaterford 

Bhí comóradh céad bliain de chaillteanas SS Formby agus SS 
Coningbeg ar siúl 15-16 Nollaig 2017. D’fhreastail 200 duine 
ar an imeacht cuimhneacháin. http://www.decadeofcentena-
ries.com/15-16-december-2017-ss-formby-ss-coningbeg-centena-
ry-commemoration-waterford-city/

Eaglais Pharóiste Mheánaoise an Chnoic Bhuí 
le caoinchead Bernadette Guest

Grianghraf creidiúnaithe do Abarta Heritage

Lá Oidhreachta Lochlannach Phort Láirge ag Baile 
na Coille ar an nGlasbhealach.

 Le caoinchead  Bernadette Guest

Clé go deis: An Clr. Jason Murphy, Bernadette Guest - Oifigeach Oidhreachta, Joanne Rothwell - 
Cartlannaí, Ray McGrath - Cumann Staire Gaultier agus an Clr. Eddie Mulligan. 

le caoinchead Bernadette Guest

Baill de Choiste Cuimhneacháin Phort Láirge ag Cuimhneachán Céad Bliain de chaillteanas SS Formby agus 
SS Coningbeg, an 16 Nollaig 2017
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Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae na hIarmhí: 
Oifigeach Oidhreachta: Melanie McQuade

Ba é ceann de bhuaicphointí na hoidhreachta san Iarmhí in 
2017 ná ceapachán an Oifigigh Oidhreachta i Meitheamh, tar 
éis 10 mbliana nuair nach raibh oifigeach tiomanta sa phost ag 
an gcontae. Bunaíodh Fóram Oidhreachta nua agus cuireadh 
tús leis an bpróiseas de Phlean Oidhreachta a ullmhú don Iarm-
hí i Samhain 2017. Tionóladh sraith cruinnithe comhairliúcháin 
phoiblí.

Le linn Sheachtain na hOidhreachta bhí clár imeachtaí iomlán 
- 50 san iomlán - ar siúl ar fud an chontae. Ba cheann de na 
himeachtaí sin seoladh acmhainne foghlama do 3ú - 6ú rang 
na mbunscoileanna dar teideal ‘Leabhar Oibre Fionnachta-
na agus Foghlama maidir le Gnáthóga san Iarmhí’. Táirge-
adh í sin mar ghníomhaíocht de chuid Phlean Gníomhaíoch-
ta Bithéagsúlachta na hIarmhí 2014-2020 agus cuireadh ar 
fáil í saor in aisce do bhunscoileanna ar fud an chontae. Mar 
ghníomhaíocht eile an Phlean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta 
tógadh sraith comharthaí faisnéise ag sé chinn de na lochanna 
is tábhachtaí maidir le caomhnú an dúlra sa chontae.

Mar ghníomhaíocht den Phlean Oidhreachta (2010-2015) 
rinne Digital Heritage Age suirbhé léasair ar Chros Ard Bhéal 
Linne (Séadchomhartha Náisiúnta). Táirgeadh samhail idir-
ghníomhach 3T atá ar fáil ar láithreán gréasáin na Comhairle.
http://www.westmeathcoco.ie/en/ourservices/planning/conser-
vationheritage/heritageresources/ 

Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Chill Mhantáin: 
Oifigeach Oidhreachta: Deirdre Burns

Bhí an próiseas athbhreithnithe do Phlean Oidhreachta Chon-
tae Chill Mhantáin ar siúl in 2017, agus tar éis thréimhse chom-
hairliúcháin, ceardlanna poiblí agus cruinnithe, ghlac comhaltaí 
tofa leis an bplean i Samhain. D’eagraigh an Oifig Oidhreach-
ta dhá sheimineár phoiblí ar théamaí na Seandálaíochta Po-
bail (17 Bealtaine) agus ‘Stair Áitiúil a Dhéanamh’ (4 Sam-
hain). Ba dheis iontach na seimineáir chun tionscadail ábhartha 
a thaispeáint agus idéanna a chomhroinnt.

Bhí Tionscadal Seandálaíochta Pobail Ghleann Dá Loch ar 
siúl arís In 2017 agus síneadh é chun clár a chuimsiú do mhí 
iomlán Lúnasa. I measc na ngníomhaíochtaí bhí an méid a 
leanas: tochailt dhá seachtaine le hoibrithe deonacha arna 
maoirsiú ag COBÁC; tochailt aon lae do dhéagóirí; tochailt 
scoile allamuigh dhá seachtaine le COBÁC le turais threo-
raithe phoiblí laethúla le linn Sheachtain na hOidhreachta; 
léarscáil um Rian na Reiligí agus turais le treoraithe áitiúla; 
imeacht ‘Tochailt Mhór’ do leanaí agus imeacht ‘Bia & Acm-
hainní’ do theaghlaigh. Ghlac an tOifigeach Oidhreachta páirt 
i bhfoireann Chill Mhantáin Ildánach d’fhonn forbairt phlean 
cúig bliana an chontae a chomhordú mar chuid de thionsc-
namh Éire Ildánach (CI). Léiríodh beochan gairid ar théama na 
bPailneoirí i gcomhar le Comhairle Contae Chill Dara agus leis 
an Ionad Náisiúnta Bithéagsúlachta. Léiríodh scannán gairid 
maidir le Seachtain na hOidhreachta 2017 i gCill Mhantáin 
agus bainfear úsáid as le haghaidh promóisin in 2018.

Seachtain na hOidhreachta i Glendalough, 
 Le caoinchead Deirdre Burns 
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GNÉITHE NA 
hOIBRE IN 2017
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IALTÓGA SA BHÓITHEACH

Le Anna Meenan 
Reáchtálann an Chomhairle Oidhreach-
ta an scéim deontais um fhoirgnimh 
feirme thraidisiúnta GLAS i gcomh-
pháirtíocht leis an Roinn Talmhaíochta, 
Bia agus Muirí. Oibríonn faighteoirí an 
mhaoinithe sin chun foirgnimh agus bal-
laí feirme traidisiúnta a chaomhnú, nithe 
atá ina ngnéithe áille dár dtírdhreacha 
agus atá úsáideach don talmhaíocht, 
ach ag am céanna atá ina mbailte dár 
bhfiadhúlra. Cé go ndéanann foirgnea-
mh feirme traidisiúnta ar bith fónamh mar 
bhaile don fháinleog, fuarthas a lán faraí 
ialtóige - rud nach raibh eolas air roim-
he seo - in 2017. San áireamh leo siúd 
tá fara substaintiúil d’Ialtóga Leisler agus 
d’Ialtóga Sopránacha a bhí ag fáireadh 
i mballa cloiche i dTiobraid Árann. Agus 
ná déan dearmad ar an gcara is ansa 
leis na feirmeoirí, an scréachóg reilige….

I Mí Dheireadh Fómhair i mbliana rinne 
Ian Satchwell a dhéanann feirmeoireacht 
lena thuismitheoirí David agus Violet ar 
fheirm stoic thirim gar do na Creaga i 
gcontae na Gaillimhe, rinne sé teagm-
háil le Comhairle na hOidhreachta chun 
a chur in iúl dúinn go raibh scréachóga 
reilige ag fáireadh i mbóitheach a bh-
fuarthas cúnamh deontais ina leith in 
2013 faoi Scéim Deontais um Fhoirgnimh 
Feirme Thraidisiúnta REPS4.
 
Tá an fheirm faoi úinéireacht mhuintir 
Satchwell le ceithre ghlúin anois. Is co-
impléasc an-spéisiúil de thithe feirme í 
lena mbaineann líon mór foirgneamh 
feirme, lena n-áirítear muileann uisce, a 
théann siar go dtí lár na naoú haoise. Is 
feirm ar marthain slán annamh an fheirm 
iomlán, díol suntais i bhforbairt feirmea-
cha agus is láithreán tábhachtach í. Is 
de chineál na hAlbain an bóitheach, 
a bhfuarthas cúnamh deontais ina leith 
in 2013, rud atá neamhghnách in Éirinn 
(de réir dealraitheachta, thóg cuideachta 

conraitheoirí Albanacha na foirgnimh). Tá 
trí dhíon chomhthreomhara de chlaonadh 
‘A’ ina ngné den díon agus log-gháitéir 
inmheánacha eatarthu. Tá na díonta 
tacaithe ag trusanna ríphosta agus tá 
‘síleáil’ clár corpraithe leo, fionnachtain 
annamh iarbhír i bhfoirgneamh feirme.
                 
Baintear úsáid as an mbóitheach le 
haghaidh caorach, uanbhreithe agus 
breithe lao agus le haghaidh meaisínre 
feirme a stóráil. Rinne muintir Satchwell 
sár-iarracht chun í a chothabháil go 
maith, mar aon leis na foirgnimh feirme 
thraidisiúnta eile ar a bhfeirm, thar na 
blianta.

Rinneadh deontas measartha a thair-
iscint mar ní raibh níos mó de dhíth chun 
an foirgneamh dea-chothabháilte seo a 
choinneáil aimsirdhíonach agus úsáide-
ach. Fuarthas amach go raibh Ialtóga 
Sopránacha agus Ialtóga Fadchluasa-
cha Donna ag fáireadh sa bhóitheach 
nuair a rinneadh suirbhé ar fhiadhúlra 
in 2013 mar chuid den phróiseas um 
chúnamh deontais. Agus bhí fáinleoga 
ag neadú freisin mar is gnáth - agus iad 
go léir ag maireachtáil le chéile le caoir-
igh, uain, laonna agus daoine a úsáide-
ann an foirgneamh seo ar bhonn laethúil. 
Anois is féidir scréachóga a chur leis an 
meascán sona sin.

Ó fuair siad an deontas, rinne muintir 
Satchwell bosca baile do scréachóga 

reilige a shuiteáil sa bhóitheach chun 
scréachóga reilige a mhealladh. Tá péire 
scréachóg reilige goir ag úsáid an bhos-
ca agus nuair a rinne Ian teagmháil linn 
chun an nuacht chorraitheach a chur in iúl 
dúinn, bhí dhá shicín acu a bhí beagnach 
réidh chun ‘eitilt ón nead’.

Bhí níos lú ná cúig fhionnachtain chin-
nte de scréachóga reilige ag fáireadh 
i dtithe lasmuigh ó thús na scéime faoi 
REPS4 in 2009. Is éan ar an liosta dearg 
an scréachóg reilige ar imní caomhnaithe 
í in Éirinn mar gheall ar mheathlú 50% i 
líonta a daonra thar na 25 bliana seo 
a chuaigh thart. De réir thionscadal 
Chairde Éanlaith Éireann um Thaighde 
ar Scréachóga Reilige, ní thuigtear na 
cúiseanna lena meathlú go ceart, ach is 
dócha go bhfuil cailleadh na gnáthóige 
oiriúnaí mar gheall ar ghnéithe éagsúla 
de thalmhaíocht dhianaithe agus úsáid 
mhéadaithe creimiricídí antaithéachtacha 
na dara glúine ina gcúiseanna leis. Is iad 
fachtóirí rannchuiditheacha eile maid-
ir lena meathlú ná cailleadh láithreán 
neadaithe oiriúnach; fairsingiú ar líonraí 
mórbhóithre; agus déine mhéadaithe na 
ngeimhrí.

Tá áthas an domhain orainn go bhfuil 
baile compordach ag péire scréachóg 
reilige i mbóitheach mhuintir Satchwell. 
Tá a fhios againn go raibh na hoibreacha 
a rinne siad agus a dhéanann siad fós ina 
gcuidiú leis an toradh sin a bhaint amach. 
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CEILIÚRANN MSP 
A 10Ú BREITHLÁ
Le Lesley-Ann Hayden
Ar lá grianmhar álainn i mí Iúil chuaigh 
an tAire Ealaíon, Cultúir agus Gael-
tachta, Heather Humphreys TD, leis an 
gComhairle Oidhreachta, rannpháir-
tithe sa Chlár um Chaighdeáin Mú-
saem in Éirinn (MSPI), páirtithe leasm-
hara agus cairde chun comóradh 10 

mbliana an Chláir a cheiliúradh agus 
chun líon thar na bearta de theastais 
chreidiúnaithe a bhronnadh.

Tríd an imeacht, arna thionól le ta-
caíocht ón Roinn in Ionad Comhdhála 
Chaisleán Bhaile Átha Cliath, tugadh 
oibrithe músaeim, idir gairmithe agus 
oibrithe deonacha, le chéile ó ar fud 
fad na hÉireann, atá freagrach as bail-
iúcháin de gach cineál atá insamhlaithe 
lena n-áirítear: ábhair mhíochaine, lite-
artha, seandálaíochta, an ‘teach mór’, 
leabharlanna agus cartlanna, saothair 

ealaíne Éireannacha agus idirnáisiúnta 
agus taiscéalaíocht na bpol.

Chuir an Chomhairle Oidhreachta 
fáilte roimh na rannpháirtithe ó Chill 
Airne, Trá Lí, Lios Tuathail, Cluain Mea-
la, Cathair Chorcaí, Baile Átha Cli-
ath, an Cabhán agus Gaillimh chun a 
dteastais dea-thuillte a ghlacadh - 16 
san iomlán. I measc na n-aíonna bhí 
POFanna agus Méaraí na n-údarás 
áitiúil, iar-cheann scéim chreidiúnaithe 
na RA, agus cairde de chuid rann-
pháirtithe eile agus ó earnálacha mú-

Glasnevin Cemetery Museum| Interim Accreditation

The Little Museum of Dublin | Interim Accreditation Dublin Castle State Apartments, OPW |Full Accreditation

Highlanes Gallery | Full Accreditation

Drogheda Museum Millmount | Maintenance of Full Accreditation

Rathfarnham Castle, OPW | Full Accreditation

Kerry County Museum | Maintenance of Full Accreditation The Glucksman, University College Cork | Maintenance of Full 
Accreditation

Muckross House, Muckross Traditional Farms, Muckross 
House Research Library | Maintenance of Full Accreditation

Tipperary County Museum | Maintenance of Full 
Accreditation

Cavan County Museum | Maintenance of Full 
Accreditation

Galway City Museum | Full Accreditation

Seanchaí - Kerry Writers’ Museum | Interim Accreditation The Heritage Centre, Royal College of Physicians of Ireland | Interim 
Accreditation



-saem agus caomhnaithe na hÉireann.

Rinne Oifig na nOibreacha Poiblí rath 
dhá chinn dá Réadmhaoine Stairiú-
la a cheiliúradh ‘sa bhaile’. Bronnadh 
Teastais Chreidiúnaithe Iomláin ar 
Árasáin Stáit Chaisleán Bhaile Átha 
Cliath agus Caisleán Ráth Fearnáin. 
Tháinig Eithne Verling, Stiúrthóir Mhú-
saem Chathair na Gaillimhe, chuig 
Baile Átha Cliath freisin leis an bhfoire-
ann dá cuid chun teastas Creidiúnaithe 
Iomláin a ghlacadh agus mheabhraigh 
sí ar conas a réadaigh sí, agus ise 
ina hiar-Oifigeach Músaeim agus 
Oidhreachta leis an gComhairle 
Oidhreachta, sna 1990í go raibh gá le 
scéim chun cuidiú le hEarnáil na Mú-
saem in Éirinn caighdeáin agus muinín 
a ardú maidir le cúram agus rialachas 
bailiúchán agus maidir le seirbhísí do 
chustaiméirí.

Agus í ag trácht ar rath an Chláir 
dúirt an tAire ‘Rinneadh sárobair ar 
leibhéal áitiúil chun caighdeáin a ardú 
i Músaeim uile na hÉireann’. Ghlac 
an Clár leis an deis chun machnamh 
a dhéanamh ar a chuid éachtaí agus 
taispeánadh físeán ag an searmanas, 
lena gcomhcheanglaíodh íomhánna 
ó rannpháirtithe MSPI agus a gcuid 
bailiúchán ar taispeáint acu, cuairte-
oirí, teistiméireachtaí agus staitisticí. 
Thug sé faoi deara gur mhéadaigh an 
clár ó 14 go 60 láithreán, agus gur 
bhronn an Chomhairle Oidhreachta, 
sna deich mbliana seo a chuaigh thart, 
91 teastas Creidiúnaithe Eatramhaigh, 
Iomláin agus Choinnithe. Tugadh 135 
chuairt ar láithreáin agus scríobhadh 
136 thuarascáil mheasúnaithe. I measc 
na dteistiméireachtaí a fuarthas, dúirt 
rannpháirtithe MSPI:

‘Mar institiúid núíosach chuamar 
isteach i MSPI chun an cleachtas mú-

saeim is fearr is féidir a fhorbairt, a fhás 
agus a choimeád dár mbailiúcháin, 
dár dtaispeántais agus dár gclár poi-
blí.’

‘Déantar caighdeán leis an gClár chun 
oibriú ina leith, chun baint amach agus 
chun a choimeád. Tá rochtain againn 
freisin ar phobal níos leithne na Mú-
saem agus ar fhoghlaim fhoirmiúil agus 
neamhfhoirmiúil.’

‘Trí MSPI cinntítear eispéireas níos 
ciallmhaire agus níos suntasaí dár gcu-
airteoirí. Ardaíonn sé feasacht ar obair 
na músaem; go háirithe an obair nach 
bhfeictear agus nach n-aithnítear go 
minic.’

‘Le creidiúnú cuidíodh linn muinín na 
gcomhlachtaí rialtais, gníomhaireachtaí 
maoinithe agus deontóirí a ghnóthú.’

‘Táimid anois inár gcuid de phobal 
éagsúil na músaem agus na ndánlann 
in Éirinn, le comhghleacaithe nua agus 
deiseanna nua’.

Le linn shearmanas na nduaiseanna 

rinneadh agallaimh le rannpháirtithe 
MSPI freisin le haghaidh 6 fhíseán 
atá ar fail anois ar YouTube agus plé 
á dhéanamh iontu maidir le conas a 
chuidigh caighdeáin éagsúla lena 
músaeim agus pleanáil straitéiseach, 
taispeántais, cúram le haghaidh bail-
iúchán, agus an oiliúint arna tairiscint 
tríd an gclár san áireamh leo.

Chomhaontaigh an Chomhairle 
Oidhreachta 34 chaighdeán an Chláir 
chun tacú le nádúr agus scála na mú-
saem, dánlann agus bailiúchán in Éir-
inn a bhí incháilithe. Taispeántar go 
bhfuil sé sin déanta agus á dhéanamh 
fós trí na ceithre láithreán a rinne iar-
ratais agus dá dtugadh cuireadh chun 
dul isteach sa chlár ag deireadh 2017.

In 2018, rachaidh Músaem Muirí 
Náisiúnta na hÉireann, atá á reáchtáil 
ag oibrithe deonacha agus atá lon-
naithe in Eaglais na Mairnéalach, Dún 
Laoghaire, Co. Átha Cliath, isteach le 
ranna Músaem Náisiúnta Ársaíochtaí 
na hÉireann, na nEalaíon Maisiúil agus 
na Staire Nádúrtha chun tosú le próis-
eas an chreidiúnaithe.
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RIALACHAS CORPARÁIDEACH 

Is é beartas na Comhairle Oidhreachta na caighdeáin is airde de rialachas corparáideach a choimeád. Ar aon dul le 
beartais agus cleachtais lena nglactar go ginearálta, tá an Chomhairle tiomanta d’fhorálacha ábhartha an Chóid Cleach-
tais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú a chomhlíonadh arna fhoilsiú in 2016.

Bhunaigh an Chomhairle Oidhreachta Coiste Iniúchta, Riosca agus Airgeadais, a dhéanann athbhreithniú rialta ar chóras 
an rialaithe inmheánaigh agus a fhostaíonn saineolas seachtrach le haghaidh a chuid feidhmeanna a chur chun feidhme, 
agus feidhm an iniúchta inmheánaigh san áireamh, de réir mar is iomchuí. Comhlíonann an Chomhairle Oidhreachta treo-
irlínte an Rialtais le haghaidh caiteachas caipitiúil san earnáil phoiblí a mheas agus a bhainistiú. Comhlíontar beartas an 
Rialtais maidir le pá agus táillí stiúrthóirí freisin. Is comhlacht cáin-chomhlíontach an Chomhairle Oidhreachta ina hiomláine 
agus ní bhíonn sí rannpháirteach in idirbhearta seachanta cánach ‘ionsaitheacha’.

Íocaíochtaí Prapa 2017
Tá ceanglas ar an gComhairle Oidhreachta riachtanais I.R. Uimh. 580/2012 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach, 
2012 a chomhlíonadh (Íocaíochtaí Déanacha in Idirbhearta Tráchtála) agus a réamhtheachtaí a chomhlíonadh, an tAcht um 
Íocaíochtaí Prapa as Cuntais (ar a dtugtar ‘na Rialacháin’ go comhchoitianta). Is iad téarmaí creidmheasa na Comhairle 
arna thógáil, mura bhfuil a mhalairt sonraithe i socruithe conarthacha, 30 lá ó fháil an tsonraisc. Cuireadh nósanna imeachta 
i bhfeidhm lena soláthraítear dearbhú réasúnta i gcoinne neamhchomhlíonadh ábharach na Rialachán. Cé go bhfuil na 
nósanna imeachta deartha chun comhlíonadh na Rialachán a chinntiú, ní féidir ach dearbhú réasúnta agus ní dearbhú 
iomlán a sholáthar leo maidir le neamhchomhlíonadh ábharach an Achta 1997 agus IR Uimh. 580/2012.

Léirítear le hathbhreithniú ar gach íocaíocht a rinneadh sna blianta dar críoch 31 Nollaig 2017 7 n-íocaíocht de mhéid 
iomlán €10,230.65 a raibh pionós úis de €404.68 ina thoradh orthu faoi na rialacháin thuas.

Le héifeacht ón 1 Iúil 2017, bhí ceanglas ar an gComhairle Oidhreachta Cinntí S29296 ón rialtas an 19 Márta 2009 
agus an 2 agus 8 Márta 2011 a chomhlíonadh, maidir le riail um íocaíocht phrap 15 lá. Sonraítear thíos an nochtadh a 
theastaíonn i Meabhrán an Rialtais (MoG) lena dtacaítear leis na cinntí thuas don tréimhse 1 Eanáir 2017 go 31 Nollaig 
2017:

Líon na n-íocaíochtaí a rinneadh laistigh de 15 lá

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

Líon na n-íocaíochtaí a rinneadh tar éis 30 lá nó níos mó

Líon iomlán na n-íocaíochtaí a rinneadh sa tréimhse IOMLÁN

2,072,869

109,686

33,890

2,216,445

1790

70

22

1882

95.10

3.72

1.17

100.00

Sonraí Líon Céatadán (%) de líon iomlán na 
n-íocaíochtaí a rinneadhLuach  (€) 

 



RÁITEAS AIRGEADAIS  NA 
COMHAIRLE OIDHREACHTA 

DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH 
AN 31 NOLLAIG 2017

An Ráiteas Rialachais agus Tuarascáil Chomhaltaí an 
Bhoird 
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AN RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL 
CHOMHALTAÍ AN BHOIRD   

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

FREAGRACHTAÍ AN BHOIRD 
    
Tá obair agus freagrachtaí an Bhoird leagtha amach in sna Buan-Orduithe agus sna Feidhmeanna Forchoimeádta, 
ina bhfuil ábhair atá sonraithe gurb é an Bord agus an Bord amháin gur féidir cinneadh a dhéanamh maidir leo. 
Áirítear leis na buanmhíreanna a chuireann an Bord san áireamh:
         
- fógairt leasa, 
- tuarascálacha ó na coistí, 
- cuntais airgeadais/cuntais bhainistíochta agus,
- cúrsaí forchoimeádta.     
     
Ceanglaítear le hAlt 3 den Acht Oidhreachta go gcoimeádfaidh Bord na Comhairle Oidhreachta, i cibé foirm 
a cheadóidh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta le toiliú ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóiriú, 
na cuntais go léir is cuí agus is gnách ar an airgead go léir a gheobhaidh an Bord nó a chaithfidh sé.
   
Agus na ráitis airgeadais seo á réiteach, ceanglaítear an méid seo a leanas ar an gComhairle Oidhreachta:
    
• beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad sin a chur i bhfeidhm i gcónaí,
• breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama,
• ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn atá ar siúl, ach amháin más rud é go mbeadh sé neamhoiriúnach go gceapfaí
• go leanfaidh sé ar aghaidh ag feidhmiú, agus a lua cibé acu ar cloíodh nó nár cloíodh leis na caighdeáin chuntasaíoch-

ta infheidhme, faoi réir aon imeachtaí ábhartha a nochtar agus a mhínítear sna ráitis airgeadais.   
      

Tá an Bord freagrach as taifid chuntas leordhóthanacha a choimeád ina nochtar le cruinneas réasúnta, ag tráth 
ar bith, staid airgeadais an Bhoird agus a chuireann ar a gcumas a chinntiú go gcomhlíonann na ráitis airgeadais 
Alt 21 den Acht Oidhreachta 1995. Tá an Bord freagrach as cothabháil agus iontaofacht na faisnéise corparáidí 
agus airgeadais atá ar fail ar shuíomh gréasáin na Comhairle Oidhreachta.

Tá an Bord freagrach as faomhadh a dhéanamh ar an bplean bliantúil agus ar an mbuiséad. Rinneadh 
measúnacht ar fheidhmíocht na Comhairle Oidhreachta trí thagairt don phlean bliantúil agus don bhuiséad ar 
an 12 Aibreán 2018.
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Tá an Bord freagrach chomh maith as a chuid sócmhainní a chosaint agus as bearta réasúnta a dhéanamh, dá 
bhrí sin, chun calaois agus neamhrialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.

Is é tuairim an Bhoird ná go dtugtar léargas fíorcheart cóir ar staid chúrsaí na cuideachta i ráitis airgeadais na 
Comhairle Oidhreachta maidir le ioncam agus le caiteachas na Comhairle Oidhreachta amhail ar an 31 Nol-
laig 2017.
    

STRUCHTÚR AN BHOIRD     

         

Chuir an Bord tús le hathbhreithniú seachtrach measúnuithe ar éifeachtúlacht i mí Eanáir 2018 agus tugadh é sin chun críche 
i mí an Mhárta 2018.

AN RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL
CHOMHALTAÍ AN BHOIRD ar leanúint.
  

AINM     RÓL    DÁTA AR A CEAPADH É NÓ Í
     

                           

Kieran Coughlan             

Mary Gallagher     

Muiris O'Sullivan    

Brian Walsh    

Sinead Mc Cartan     

Miriam Fitzpatrick    

Marie Bourke    

Ivor Mc Elveen     

Jane Maxwell     

Fionnuala May    

Michael Parsons
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AN RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL
CHOMHALTAÍ AN BHOIRD ar leanúint.   
 
  
Tá an Bord tar éis ceithre choiste/ghrúpa a bhunú, mar atá sonraithe ag seo:     
   
1.An Coiste um Riosca & an Airgeadas (ARFC): lena gcuimsítear triúr comhaltaí de chuid an Bhoird agus ball 
amháin neamhspleách de ar ceapadh é ar an 21 Samhain 2017. Freastalaíonn Cathaoirleach an Bhoird ar na 
cruinnithe dá chuid chomh maith. Is é an ról atá ag an ARFC ná tacaíocht a thabhairt don Bhord i dtaca lena 
gcuid freagrachtaí d’ábhair a bhaineann le riosca, le rialú agus le rialachas, agus an dearbhú a bhaineann 
leis sin uile. Tá an ARFC neamhspleách ó bhainistíocht airgeadais na heagraíochta. Go sonrach, áirithíonn an 
Coiste go ndéantar monatóireacht ghníomhach agus neamhspleách ar na gcórais rialaithe inmhéanacha, lena 
n-áirítear gníomhartha iniúchta. Tuairiscíonn an ARFC don Bhord tar éis gach uile chruinniú.   
 
Is iad comhaltaí an ARFC ná: Kieran Coughlan (Cathaoirleach), Jane Maxwell, Mary Gallagher (suas go dtí 
an 18 Meán Fómhair 2017), Muiris O Sullivan (ón 12 Deireadh Fómhair), 2017 agus Ray Pembroke (comhalta 
seachtrach) (ón 21 Samhain, 2017).    
     
2. An Grúpaum Pleanáil Comharbais: lena gcuimsítear seisear comhaltaí. Is é ról an Ghrúpa um Pleanáil Com-
harbais ná: Sa ghearrthéarma - chun deimhniú go gceapfar an chéad Phríomhfheidhmeannach eile de chuid 
na Comhairle faoi dheireadh 2018 agus, sa Mheántéarma - pleanáil comharbais cuimsitheach a fhorbairt don 
eagraíocht lena gcuirtear na hathróga go léir san áireamh. Tuairiscíonn Coiste um Chomharbais don Bhord tar 
éis gach uile chruinniú.

Is iad comhaltaí an Choiste um Chomharbais ná: Micheal Parsons (Cathaoirleach), Kieran Coughlan, Miriam 
Fitzpatrick, Muiris O’Sullivan, Ivor McElveen agus Brian Walsh.     

3. An Grúpa Comhairleach Gnó: (BAG) lena gcuimsítearseacht ar comhaltaíde chuidan Bhoird. Is é ró lan 
BAG ná: Ról comhairliúcháin a glacadh maidir le socrú an chláir oibre i gcruinnithe Bhoird chun áirithiú, mar 
shampla, go gcomhlíontar leis na riachtanais Chaiteachais agus Feidhmíochta, chun cur leis an ról atá ag an 
gCathaoirleach agus ag an POF roimhe seo, chun socrú cad é an bunleibhéal de fhaisnéis bhainistíochta atá de 
dthíth lena mbeadh comhaltaí an Bhoird ag súil (faisnéis airgeadais ina measc), chun athbhreithniú a dhéanamh 
ar an rialachas, ar an struchtúr bainistíochta agus ar an airgeadas go ginearálta. Tuairiscíonn an BAG don Bhord 
tar éis gach uile chruinniú.

Is iad comhaltaí an BAG ná: Kieran Coughlan (Cathaoirleach), Michael Parsons, Mary Gallagher, Miriam Fitz-
patrick, Muiris O’Sullivan, Ivor McElveen agus Marie Bourke.    
    
4. An Grúpaum Athbhreithniúaran Straitéis: lena gcuimsítear naonúr comhaltaí Boird. Is é ról an Ghrúpa um 
Athbhreithniú ar an Straitéis ná chun comhairle a thabhairt don Chomhairle maidir le conas plean straitéiseach 
nua a fhorbairt. Tuairiscíonn an Grúpa um Athbhreithniú ar an Straitéis don Bhord tar éis gach uile chruinniú.

Is iad comhaltaí an Ghrúpa um Athbhreithniú ar an Straitéis ná: Muiris O’Sullivan (Cathaoirleach), Michael 
Parsons, Miriam Fitzpatrick, Ivor McElveen, Marie Bourke, Sinead McCartan, Fionnuala May, Jane Maxwell 
agus Brian Walsh.        
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SCEIDEAL TINRIMH, TÁILLÍ AGUS SPEANSAIS  

Tá sceideal tinrimh do na cruinnithe de chuid an Bhoird agus an in 2017 leagtha amach thíos. Tá na speansais a 
fuair gach aon chomhalta curtha san áireamh i Nóta 9 leis na ráitis airgeadais ar leathanach 87.
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AN RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL
CHOMHALTAÍ AN BHOIRD ar leanúint.   
 

BUNATHRUITHE SAN FHOIREANN

 
  

         

Nochtadh atá de dhíth faoin gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016)

Tá an Bord freagrach as go ndéanfar cinnte de go gcomhlíonann an Chomhairle Oidhreachta le ceangaltais 
an Chóid Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (“An Cód”), mar atá foilsithe ag an Roinn Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe i Lúnasa 2016. Ceanglaítear leis an gCód an t-ábhar seo a leanas a bheith noch-
ta: 

Costais Sainchomhairleora

Áirítear leis na costais sainchomhairleoireachta costas comhairleachta seachtraí don bhainistíocht agus ní 
cuimsítear leo feidhmeanna seachfhoinsithe gur gnáthghnó na heagraíochta iad.   
 
            
  

Ceapadh Michael Parsons ina Chathaoirleach ar an 5 Deireadh Fómhair 2017.   
      
Ceapadh Micheal O’Brien mar Cheann ar Sheirbhísí Gnó ar an 1 Meitheamh 2017 chun an folúntas
sin a tharla nuair a d’éirigh Liam Scott as in 2016 a líonadh.      
   
Ceapadh Helene O’Keefe chun ról Cheann Oideachais agus Cumarsáide ar an 2 Deireadh Fómhair 
2017 de thoradh an liúntas a bhí ann nuair a cuireadh Isabell Smyth amach ar iasacht. 

o

o

o

Comhairle dlí

Feabhsú Gnó

Acmhainní Daonna & Earcaíocht

Iniúchóireacht Inmheánach

S1003 Measúnuithe

Comhairle & Cigireachtaí Caomhnuithe

An tAirgeadas

Aighneachtaí Pleanála

Meastacháin luachála ar Shaothair Ealaíne

TOTAL

11,360

5,000

10,694

12,116

920

0

0

0

0

40,090

1,819

1,200

3,179

0

0

6,333

5,604

1,200

1,000

20,335

2017   2016
€ €
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Caiteachas ar Thaisteal agus Cothabháil 

Is mar seo a leanas a aicmítear caiteachas ar thaisteal agus cothabháil     
 
     

*1     
Áirítear leis seo taisteal agus cothabháil de €20,165 a íocadh go díreach le comhaltaí de chuid an Bhoird in 2017 (2016: €9,615). Baineann an 

fhuílleach de €4,346 (2016: €3,537) le caiteachas a chaith an Chomhairle Oidhreachta ar son Chomhaltaí an Bhoird. 

*2     
Áirítear leis seo taisteal agus cothabháil de €249 a íocadh go díreach le comhaltaí de chuid an Bhoird in 2017 (2016: €-).

Costais Dlí agus Socruithe Dlí

Níor thabhaigh an Chomhairle Oidhreachta aon chostais dhlíthiúla, aon socruithe dlíthiúla nó íocaíochtaí réitigh agus 
eadráine a bhain le conarthaí le tríú páirtithe acu. Áirítear na costais uile a bhaineann leis an gcomhairle dlí ghinearálta 
a fuair an Chomhairle Oidhreachta sna costais sainchomhairleoireachta thuas.    

Hospitality Expenditure

Áirítear leis an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais na speansais ar fháilteachas seo a leana6s:

Leis an bhfáilteachas, áirítear bia, cóiríocht agus sólaistí a thabhaítear i dtaca le soláthar cláir de chuid na Comhairle 
Oidhreachta le linn 2017.

Baile

An Bord*1

An Fhoireann

Idirnáisiúnta

Bord²

An Fhoireann

Iomlán

24,511

49,688

249

7,791

82,239

13,152

50,298

0

6,334

69,784

Fáilteachas don Bhord, don Fhoireann agus do Sholáthraithe  72,643 45,436

2017 
€ 

2016
€

2017 
€ 

2016
€
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RÁITEAS MAIDIR LE COMHLÍONADH

Comhlíonann an Chomhairle Oidhreachta le ceangaltais an Chóid Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú, 
mar atá foilsithe ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i Lúnasa 2016, cé is moite de na heisceachtaí 
seo a leanas:

Ní dhearnadh suntas d’aon cheann de pholasaithe ná gnásanna de chuid na Comhairle Oidhreachta sa chód 
a bhí i bhfeidhm in 2017. Áiríodh leo siúd an Creatlach um Rialachas, téarmaí tagartha an Bhoird, cód iom-
praíochta an Bhoird/na Foirne, an creatlach um Bainistíocht ar Rioscaí, agus Rúnaí an Choiste. Cuireadh tús le 
athbhreithniú seachtrach in 2017 agus déanfar clár chun áirithiú go mbeidh lánchomhlíontacht leis an gcód a 
comhaontú agus a chur i bhfeidhm in 2018.

Níor chomhlíon an Chomhairle leis an bpolasaí dá cuid maidir le soláthar earraí agus seirbhísí éagsúla in 2017. 
Cuireadh tús le hathbhreithniú seachtrach ar an gceannachán in 2017 agus déanfar clár gníomhaíochta chun 
áirithiú go mbeidh lánchomhlíontacht bainte amach curtha i bhfeidhm tar éis an athbhreithnithe seo.

Níl an féinmheasúnú ar an gCoiste Iniúchóireachta, Riosca & Airgeadais críochnaithe fós.

Tuairiscíonn an ARFC don Bhord i scríbhinn tar éis gach uile chruinniú ag tabhairt tuarascáil athfhillteacha ar fáil 
maidir le hobair a rinneadh é agus conclúidí a rinneadh agus meastar dá bharr sin go bhfuil sé riachtanach go 
ndéanfar an Tuarascáil Bhliantúil lena dtagraítear dó sa Téarmaí Tagartha Eiseamláireacha de chuid an Choiste 
Iniúchóireachta atá sa Chód.     

_________________________
Kieran Coughlan
Comhalta de chuid na Comhairle
13 Nollaig 2018

___________________________
Jane Maxwell
Comhalta de chuid na Comhairle
13 Nollaig 2018

AN RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL
CHOMHALTAÍ AN BHOIRD ar leanúint. 
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ULLMHAITHE AR AON DUL LEIS AN GCÓD CLEACHTAIS CHUN 
COMHLACHTAÍ STÁIT A RIALÚ 2016 AR FOILSÍODH É IN 2016

SCÓIP NA FREAGRACHTA
Thar ceann na Comhairle Oidhreachta, aithním an fhreagracht atá ar an mBord a chinntiú go ndéantar córas 
éifeachtach rialaithe inmheánaigh a chothabháil agus a fheidhmiú. Cuirtear san áireamh leis an bhfreagracht seo 
na ceangaltais faoin gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016).

CUSPÓIR LEIS AN GCÓRAS RIALAITHE INMHEÁNAIGH
Tá an Córas Rialaithe Inmheánaigh deartha chun bainisteoireacht a dhéanamh ar riosca go leibhéal infhu-
laingthe seachas chun déanamh réidh de ar fad. Dá bharr sin, ní féidir leis an gcóras ach dearbhú réasúnta, agus 
ní dearbhú iomlán, go ndéanfar sócmhainní a chosaint, idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i gceart, agus go 
ndéanfar earráidí nó mírialtachtaí ábhartha a chosc nó go ndéanfaí iad a aimsiú in am trátha.

Bhí an córas rialuithe inmheánacha, a réitíonn leis na treoracha a d’eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe, in ionad sa Chomhairle Oidhreachta don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2017 agus suas go dtí dáta 
faofa na ráiteas airgeadais, cé is moite de na fadhbanna rialaithe inmheánaigh atá leagtha amach thíos faoi 
“Fadhbanna Rialtaithe Inmheánaigh”.

AN CUMAS CHUN AN RIOSCA A LÁIMHSEÁIL
Tá Coiste Iniúcóireachta, Riosca & Airgeadais (ARFC) sa Chomhairle Oidhreachta lena gcuimsítear triúr comhal-
taí de chuid an Bhoird, gur duine díobh is é an chathaoirleach, agus gur comhalta seachtrach is é duine amháin 
eile, a bhfuil saineolas airgeadais agus iniúchtóireacha aige.  Tháinig an ARFC le chéile ceithre uaire le linn 2017. 

Tá an Chomhairle Oidhreachta tar éis sainchomhairleoirí seachtracha a cheapadh chun cúram a ghlac ar an 
bhfeidhm iniúchóireachta inmheánach lena dtugtar acmhainní leordhóthain di agus lena gcuirfear clár oibre i 
gcrích de réir mar atá comhaontaithe leis an ARFC.

Tá an ARFC tar éis polasaí um bainistiú riosca a fhorbairt lena leagtar amach an dúil sa riosca atá san ea-
graíocht, na próisis bainistíochta riosca atá socraithe agus sonraí faoi na dualgais agus na freagrachtaí atá ag 
an bhfoireann i dtaca leis an riosca. D’fhaomh an Bord an Polasaí um Riosca ar an 8 Márta, 2018. Táthar tar éis 
an polasaí a eisiúint do na bhaill foirne go léir atá beartaithe le bheith ag obair faoi pholasaithe um bainistíocht 
riosca na Comhairle Oidhreachta, chun an bainisteoireacht a chur san airdeall maidir le rioscaí éiritheacha, chun 
lagaí a rialú agus chun freagracht a ghlacadh as rioscaí agus rialaithe laistigh dá réimse chúraim féin.

CREAT RIOSCA AGUS RIALAITHE
Tá córas bainistíochta riosca curtha i bhfeidhm ag an gComhairle Oidhreachta a aithníonn príomhrioscaí agus a 
dhéanann iad a thuairisciú chomh maith leis na príomhghníomhartha a dhéantar chun déileáil leis na rioscaí sin 
agus, chomh fada is gur féidir, chun na rioscaí sin a mhoilliú.   

Tá clár rioscaí ann ina n-aithnítear na príomhrioscaí atá ann don Chomhairle Oidhreachta agus tá na rioscaí 
sin aitheanta, tá measúnacht déanta orthu agus tá siad grádaithe in ord suntasachta. Déanann an ARFC an clár 
seo a athbhreithniú agus a nuashonrú ar bhonn bliantóga. Úsáidtear torthaí na measúnaithe seo chun pleanáil a 
dhéanamh agus chun acmhainní a leithdháileadh ar shlí ina ndeimhnítear go ndéantar dóthain bainistíocht orthu. 
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Sa chlár rioscaí cuirtear síos sonraí ar na rialaithe agus ar na gníomhartha atá de dhíth chun rioscaí a mhaolú 
agus sanntar dualgais maidir le feidhmiú rialaithe do bhaill foirne ar leith. Deimhním go bhfuil timpeallacht ri-
alaithe i bhfeidhm a bhfuil na gnéithe seo a leanas mar chuid di: 

• tá taifead déanta i ndoiciméid ar na nósanna imeachta príomhacha,
• sannadh freagrachtaí airgeadais ar an leibhéal bainistíochta mar aon le cuntasacht chomhfhreagrach,
• tá córas cuí buiséadta ann ag a bhfuil buiséad bliantúil ar a ndéanann an bhainistíocht shinsearach athbh-

reithniú leanúnach,
• tá córais ann atá dírithe ar shlándáil na gcóras teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide a chinntiú,
• tá córais socraithe chun cosaint a thabhairt do na sócmhainní, agus
• le gnásanna rialaithe maidir leis an maoiniúchán deontas le gníomhaireachtaí seachtracha déantar a áir-

ithiú go bhfuil rialú leordhóthanach ar fhaomhadh deontas agus go ndéantar dóthain monatóireachta agus 
athbhreithnithe ar daoine a bhfaigheann deontais chun áirithiú gurb é leis an críoch a bhí beartaithe leis an 
maoiniú a caitheadh air.

MONATÓIREACHT AGUS ATHBHREITHNIÚ LEANÚNACH
Tá gnásanna foirmeálta curtha ar bhun chun monatóireacht a dhéanamh ar phróisis rialaithe agus cuirtear na 
daoine sin atá freagrach as gníomh ceartaitheach a dhéanamh chomh maith leis an mBord ar an eolas faoi aon 
lagaithe rialaithe, nuair is gá, ar bhealach tráthúil. Deimhním go bhfuil na córais monatóireachta leanúnacha i 
bhfeidhm de réir mar seo a leanas:

• go bhfuil na príomhrioscaí agus na rialaithe a baineann leo aitheanta agus go bhfuil próisis curtha i 
bhfeidhm chun monatóireacht a dhéanamh ar oibriúchán na príomhrialaithe sin agus chun aon lagaithe ar 
tugadh faoi deara iad a thuairisciú,

• go bhfuil socruithe tuairiscithe bunaithe ag na leibhéil uile ar bhfuil freagracht as bainistíocht airgeadais 
sannta, agus

• go ndéanann an lucht ardbhainistíochta athbhreithnithe rialta ar thuarascálacha tréimhsiúla agus bliantúla 
airgeadais agus feidhmiúcháin lena léirítear feidhmíocht airgeadais i gcomparáid le buiséid agus réam-
haisnéisí.

SOLÁTHAR
Deimhním go bhfuil gnásanna curtha i bhfeidhm ag an gComhairle Oidhreachta chun áirithiú go gcomhlíontar 
leis na rialacha agus treoracha reatha um sholáthar. Ag seo thíos, tá ceisteanna a bhaineann le rialúcháin ar 
sholáthar leagtha amach faoin teideal “Fadhbanna Rialaithe Inmheánaigh”.

ATHBHREITHNIÚ AR ÉIFEACHTÚLACHT
Deimhním go bhfuil gnásanna curtha i bhfeidhm ag an an gComhairle Oidhreachta chun monatóireacht a 
dhéanamh ar éifeachtúlachtacuidgnásannabainistíochtarioscaagusrialaithe. Déanannobairnainiúchóiríseachtra-
chaagusinmheánacha de chuid na Comhairle Oidhreachta, agus obair an ARFC, a dhéanann maoirseacht ar an 
obair sin, bonn eolais a chur ar an monatóireacht agus an athbhreithniú a dhéantar ar éifeachtúlacht an chórais 
rialú inmheánach atá againn agus tá an bhainisteoireacht shinsearach sa Chomhairle Oidhreachta freagrach as 
forbairt agus as cothabháil an creat rialaithe inmheánaigh.

Deimhním go bhfuil an Bord tar éis athbhreithniú bliantúil a dhéanamh ar éifeachtúlacht na srianta inmheánacha 
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CEISTEANNA A BHAINEANN LE RIALÚ INMHEÁNACH - CEISTEANNA ARDTOSAÍOCHTA
Laigí “Ard-Tosaíochta” is ea na laigí a bhfuil achoimre déanta orthu thíos de réir mar a rinneadh iad a shainaithint 
le linn iniúchtaí inmheánacha a rinne na hiniúchóirí inmheánacha , Mazars agus athbhreithniú neamhspleách ar 
an Maoiniú agus ar an gCaiteachas faoin Tionscnaimh Bailte Stairiúla a rinne Crowe. Más laige “Ard Tosaíoch-
ta” atá i gceist, is é sin a rá go bhfuil rioscaí oibríochtúla atá lárnach leis an ngnó a bhfuil gá ann don bhainistíocht 
dul i ngleic leo láithreach ball ionas nach ndéanfar dochar d’acmhainní, damáiste de chlú duine nó caillteanas 
faisnéise.

LAIGÍ I RIALAITHE I LEITH AN BHUISÉIDITHE

a) conas a mbítear a déileáil le Maoiniú um Thionscnaimh na mBailte Stairiúla
BhígáannBuiséad2017ath-dhréachúmargheallarsprioceasnamhde€1martugadhfaoidearaéimBealtaine2017. 
Bhí€1m de mhaoiniúchán caipitiúil breise um na Bailte Stairiúla leithdháilte ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta & 
Gaeltachta le buiséad na Comhairle Oidhreachta agus is éard a bhí socraithe ná gur cheart don mhaoiniúchán 
sin a bheith leithdháilte le sainchuspóir ar ar tugadh “Clár Treorach na 6 mBailte Stairiúla” seachas a bheith 
curtha leis an mbunchistiú. Rinne an Chomhairle Oidhreachta an maoiniúchán seo a leithdháil leis an mbunchistiú, 
áfach, rud a d’fhág go raibh sprioceasnamh de €1m ann.

Tugadh roinnt fadhbanna rialachais faoi deara i Tuarascáil an Athbhreithnithe Neamhspleáigh ar an Maoiniú 
agus ar an gCaiteachas faoin Tionscnaimh Bailte Stairiúla -18 Iúil 2018] mar seo a leanas:

• Déantar tiomantais maidir le maoiniú don Tionscnaimh um Bailte Stairiúla le linn 2017, roimh don fhaomhadh 
oiriúnach a bheith i bhfeidhm dá leithéid de mhaoiniúchán caipitiúil ón Roinn

• Bhí moill ar an POF teachtaireacht a thabhairt chuig Bord na Comhairle maidir le cóireáil €1m breise agus 
leasuithe a rinneadh le buiséad na Comhairle ina dhiaidh sin

• Rinneadh tiomantas chun íocaíocht amach de dheontais áirithe ó 2017 go dtí 2018, gan an faomhadh oir-
iúnach a bheith faighte le haghaidh maoiniúchán bainteach ón Roinn

Maidir leis na ceisteanna rialachais a bhaineann leis an tiomantas chun íocaíocht deontas a chur siar ó 2017 
go 2018, 018, gan an faomhadh oiriúnach a bheith faighte le haghaidh maoiniúchán bainteach ón Roinn, d’iar-
raidh Bord na Comhairle ceadú an Aire le haghaidh an iarchuir seo i Meán Fómhair 2017. I nDeireadh Fómhair 
2017, dheonaigh an Roinn don comhairle suim bhreise de €650,000, de bhun iarraidh chun maoiniúcháin a 
d’ullmhaigh an fheidhmeannach agus a d’eisigh an Bord, lena rabhthas ag súil leis go gclúdófar costas an Chláir 
Oidhreachta Uirbí in 2017. Mar gheall air sin, agus na coigilteas a tugadh faoi deara in 2017, fágadh nach raibh 
gá fós le iarchur íocaíocht na nDeontas siar go dtí 2018.

Tá roinnt mhaith gníomhaíochtaí a bhfuiltear tar éis a dhéanamh nó a bhfuiltear i mbun iad a chur i bhfeidhm faoi 
láthair chun a leithéid d’fhadhbanna maidir leis an rialachas ag tarlú den athuair:

Rinne an Bord iniúchóirí inmheánacha seachtracha a cheapadh i Iúil 2017 agus tá comhaontas déanta maidir 
le clár oibre a chlúdaíonn an tréimhse 2017 go dtí 2020 leis na hiniúchóirí Inmheánacha chun athbhreithniú a 
dhéanamh ar na Rioscaí go léir agus ar na Rialaitheoirí Inmheánacha sa Chomhairle Oidhreachta sa tréimhse 
seo. Déanfaidh an ARFC agus an Bord moltaí a thagann chun cinn ón gclár oibre seo a maoirsiú agus a fhorf-
heidhmiú agus beidh an liosta gníomhaíochtaí agus a stádas ina mhír athfhillteach ar chlár oibre chruinnithe an 
ARFC.
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Nochtadh riosca sa clár rioscaí, is é sin nach bhfaigheann comhaltaí an Bhoird faisnéis leordhóthanach ón bh-
Feidhmeannas chun iad a chur in a gcumas an ról maoirseachta/comhairliúcháin atá acu a chomhlíonadh go 
héifeachtúil agus táthar i mbun polasaí um nochtadh faisnéise a chur i bhfeidhm lenar:

b) Monatóireacht a dhéanamh ar Bhuiséid
Níl aon chórais foláirimh fhoirmiúla in áit chun athraithis ó na buiséid a chosc ná a bhrath agus ní dhéanann 
Ceannairí na Seirbhíse monatóireacht fhoirmiúil ar na buiséid.

Tá rochtain ar an gcóras airgeadais lena taispeántar difríochtaí beo idir suimeanna buiséadta agus suimeanna 
iarbhír curtha ar fáil do na Ceannasaithe Seirbhíse ar bhonn leanúnach agus tá gach aon Cheannasaí Seirbhíse 
freagrach as agus beidh air córas rabhaidh foirmeálta a chur ar fáil chun difríochtaí ó na suimeanna na fo-thei-
dil sa bhuiséad a bhraith. Cuireadh tús le tuairisciú na difríochta idir na suimeanna iarbhír agus na suimeanna 
buiséadta i Ráithe 4 de 2017 agus cuirfear na tuairiscithe go léir maidir leis an difríocht sin, agus anailís athraithis 
maidir leis an difríocht sin le haghaidh na buiséid go léir do na Ceannasaithe Seirbhíse uile ar fáil.

Tá an ARFC tar éis polasaí a thógáil isteach chun maoiniúchán a leithdháileadh le linn na bliana airgeadais, sa 
chás go sáraíonn an suim beartaithe le bheith leithdháilte thar €75,000, gur gá don ARFC an leithdháileachán 
sin a mheas agus don Bhord é a fhaomhadh. Rinne an Chomhairle an polasaí a fhaomhadh ar an 13 Meán 
Fómhair 2018.

LAIGÍ I RIALAITHE SOLÁTHAIR

Tugadh na fadhbanna a bhaineann leis an soláthar le linn iniúchóireacht inmheánach ar an soláthar:
• ceannachán earraí agus seirbhísí i gcásanna nach ndearnadh aon phróiseas um sholáthar ná aon phróis-

eas meastacháin a chur i bhfeidhm agus/nó nár úsáideadh ríomhthairiscintí,
• soláthar earraí agus seirbhísí nuair nach raibh aon chonradh ar comhad,
• cásanna lenar cuireadh sínithe ar fáil do chonarthaí nuair nach raibh fianaise ar cheadú dá leithéid de 

shíneadh conartha,
• cásanna nár sonraíodh suim airgeadaíochta sna conarthaí, 
• uireasa luachana nó líon luachana nach leor é faighte le haghaidh earraí nó seirbhísí

Athbhreithniú inmheánach ar an gcaitheachas le gach uile sholáthraí a bhfuil láimhdeachas de bhreis is €5,000 
(ag cur CBL san áireamh) acu. Rinneadh caiteachas de thimpeall €692,193 a shainaithint sa Chomhairle 
Oidhreachta in 2017 a thabhaíodh é i dtaca le hearraí agus seirbhísí agus nár gcomhlíon na gnásanna a 
chuireadh
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Táthar tar éis athbhreithniú ar na mbuiséad leithdháilte a chur mar bunmhír chláir sna cruinnithe ráithiúla atá 
á tionól idir an Toinn agus feidhmeannach na Comhairle Oidhreachta agus tá taifead den chruinniú ráithiúil 
idir an Roinn agus feidhmeannach na Comhairle Oidhreachta a scaipeadh chuig an mBord
Cuirtear cóip de chomhfhreagras na Roinne leis an fheidhmeannach maidir le ceisteanna buiséadacha ar 
aghaidh chuig Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta
Is mír seasta é an riosca i ngach cruinniú boird de chuid na Comhairle

(a)

(b)

(c)



chuireadh i bhfeidhm ina leith leis na treoirlínte ceannacháin. Is éard is cúis leis sin ná lena n-áirítear;

• Deireadh conarthaí agus tar-rolladh conarthaí
• Sárú tairseach de thoradh ar chomhbhailiú caiteachais a d’fhág gur úsáideadh an modh ceannacháin 

mícheart 
• Iarradh ar an líon tairiscintí/meastachán mícheart
• Rinneadh cothabháil ar thaifid neamhleor chun comhlíonadh a cruthú
• Soláthar seirbhísí cothabhála leanúnacha ag suiteálaithe an chórais

Cuireadh tús le athbhreithniú seachtrach ar ghnásanna um cheannachán na Comhairle in 2017 agus rinneadh é 
a chríochnú in 2018 agus rinneadh suntas do raon gníomhaíochtaí, agus amlínte bainteach leo, chun dul i ngleic 
le laigí i gcórais cheannacháin na Comhairle Oidhreachta. Déanfaidh an ARFC monatóireacht ar fhorfheidhmiú 
na ngníomhartha siúd.

Táthar tar éis gnásanna ceannacháin a nuashonrú agus go bhfuil gá ann don fhoireann go léir a bheith feasach 
ar an gá atá ann chomhlíonadh le polasaithe agus le gnásanna ceannacháin. Táthar tar éis oiliúint a chur ar fail 
don fhoireann le linn 2018.

Táthar tar éis clár conarthaí agus córas marcála le caiteachas neamh-iomaíoch a chur i bhfeidhm.
Tá an Chomhairle tar éis toilithe le roinnt creatlacha OGP agus tá an Comhairle ag úsáid an OGP le haghaidh 
ceannacháin earraí agus seirbhísí nuair atá sé oiriúnach.

Tá clár um sholáthar earraí agus seirbhísí curtha i gcrích. Tá athbhreithniú breise leis an iniúchóir inmheánach 
sceidealaithe do 2018 chun athbhreithniú a dhéanamh ar an dul chun cinn maidir le forfheidhmiú na ngníomhar-
tha athbhreithnithe maidir le ceannachán.

LAIGÍ I RIALAITHE I LEITH DEONTAS

a) Comhlíonadh le Ciorclán 13/2014
Ní chomhlíonann an Chomhairle Oidhreachta le Ciorclán 13/2014 “Bainistiú agus Freagracht i dtaca le De-
ontais ón Státchiste” maidir le deontaithe ag taispeáint cruthúnais d’íocaíocht ag céim íostarraingt an deontais. 
Níor glacadh leis seo maidir leis na híostarraingtí de dheontais ar thairg iad in 2017 agus i mblianta roimhe sin. 
Is ionann an tsuim sna tarraingt anuas deontais in 2017 agus €2,274,039 (Nóta 5).

Táthar tar éis an riachtanas íostarraingthe seo a leasú don bhliain 2018 maidir le tairiscintí deontais (cé is moite 
de dheontais le haghaidh an bhunchistithe) tríd an riachtanas a chur leis gur gá cruthúnas d’íocaíocht a chur ar 
fáil sula n-íoctar amach aon dheontais.

In Iúil 2018 lorg an Chomhairle Oidhreachta ceadú tarmligthe ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta 
chun deontais “um ghrúpa pobail” suas go €8,000 a íoc gan cruthúnas d’íocaíocht a bheith ann mar riachtanas 
íostarraingthe. I mí Nollag 2018 dhearbhaigh An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta comhaontú maidir
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le polasaí um íocaíocht deontas lena gceadófar an íocaíocht amach de dheontais faoi €8,000 le grúpaí de-
onacha gan cruthúnas d’íocaíocht.

b) Comhaontuithe Seirbhíse maidir le deontais mhórscála
Ní raibh aon Chomhaontuithe Seirbhísí maidir le deontais mhórscála i bhfeidhm le haghaidh deontais mhórscála 
de bhreis is €40,000.

Rinneadh an Chomhairle tuarascáil eatramhach ar Comhaontuithe Seirbhíse maidir le deontais a cuireadh ar fáil 
d’Eagraíochtaí a mhaoinítear iad go minic a mheas in 2018.
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_______________________
Michael Parsons               
Cathaoirleach na Comhairle 
13 Nollaig 2018
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Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais

An Chomhairle Oidhreachta

Barúil faoi na ráitis airgeadais

Táimse tar éis iniúchadh a dhéanamh ar ráitis airgeadais na Comhairle Oidhreachta don bhli-
ain darchríoch an 31 Nollaig 2017 de réir mar a cheanglaítear faoi fhorálacha alt 21 den Acht 
Oidhreachta 1995. Is éard a chuimsítear sna ráitis airgeadais ná

• an ráiteas faoi ioncam agus caiteachas agus cúlchiste ioncaim coinnithe
• an ráiteas ar ioncam cuimsitheach
• an ráiteas ar an staid airgeadais
• an ráiteas ar an sreabhadh airgid agus
• na nótaí gaolmhara leo siúd, lena n-áirítear achoimre ar pholasaithe suntasacha cuntasaíochta.

I mo thuairimse féin, tugtar léargas fíorcheart ar staid chúrsaí na cuideachta sna ráitis airgeadais i 
dtaca le sochair agus dochair na Comhairle Oidhreachta amhail ar an 31 Nollaig 2017 agus maidir 
lena ioncam agus lena chaiteachas don bhliain 2017 de réir an Chaighdeán Tuairisciú Airgeadais 
(FRS) 102  —  An Caighdeán Tuairisciú Airgeadais atá infheidhmithe in Éirinn agus sa RA.

Bonn na tuairime

Rinne mé m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais ar aon dul le Caighdeáin Idirnáisiúnta maid-
ir le hIniúchóireacht (ISAanna) de réir mar atá fógartha ag an Eagraíocht Idirnáisiúnta Uasfhoras 
Iniúchóireachta.  Tá cur síos ar na freagrachtaí a chuirtear orm de réir na caighdeán sin ar fáil san 
aguisín a ghabhann leis an tuarascáil seo.  Táim neamhspleách ar gComhairle Oidhreachta agus tá 
na freagrachtaí eiticiúla eile atá agam comhlíonta agam ar aon dul leis na caighdeáin.  

Measaim go bhfuil an fhianaise iniúchta atá bailithe agam leordhóthanach iomchuí chun bonn a 
chur le mo thuairim.

Tuairisc ar eolas nach mbaineann leis na ráitis airgeadais, agus ar ábhair eile

Tá an Chomhairle Oidhreachta tar éis roinnt eolais eile a chur i láthair in éineacht leis na ráitis airgea-
dais. Cuimsítear leis sin sceideal d’íocaíochtaí deontais, an tuarascáil bhliantúil, an ráiteas rialachais 
agus tuarascáil chomhaltaí an Bhoird chomh maith leis an ráiteas ar rialú inmheánach.  Tá cur síos ar 
fáil san aguisín a ghabhann leis an tuarascáil seo ar na freagrachtaí atá agam chun tuairisciú maidir 
le heolas dá leithéid, chomh maith le ar ábhair eile ar a dtuairiscím trí eisceacht.

Neamhchomhlíonadh le rialacha um sholáthar

Ba mhian liom aird a dhíriú ar an ráiteas ar rialú inmheánach ina nochtar gur dtabhaigh an Chom-
hairle Oidhreachta caiteachas suntasach in 2017 ar earraí agus seirbhísí nár réitigh a gceannachán 
leis na gnásanna oiriúnacha.  Sa ráiteas ar rialú inmheánach leagtar amach na céimeanna a thóg 
an Chomhairle chun na lagaithe maidir le soláthar a phlé chomh maith.

Seamus McCarthy
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste

20 Nollaig 2018 

Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste
Comptroller and Auditor General
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Appendix to the report

Freagrachtaí Chomhaltaí an Bhoird 

Sa Ráiteas Rialachais agus i dTuarascáil Chomhaltaí an Bhoird, 
leagtar amach na freagrachtaí atá ag comhaltaí an Bhoird.  Tá 
comhaltaí an Bhoird freagrach as 
• ullmhúchán ráitis airgeadais san fhoirm atá fhorordaithe in 

alt 21 Acht Oidhreachta 1995.
• cinntiú go dtugtar léargas fírinneach cóir sna ráitis airgea-

dais i gcomhréir le FRS 102
• rialtacht idirbhearta a chinntiú
• oiriúnacht na húsáide a bhaineann na stiúrthóirí as an 

mbonn cuntasaíochta gnóthais leantaigh a mheas, agus
• cibé rialú inmheánach a mheasann siad is gá le go bhféad-

far ráitis airgeadais a ullmhú atá saor ó mhíráiteas ábhartha, 
cibé acu mar gheall ar chalaois nó ar bhotún.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Ceanglaítear orm de réir alt 21 den Acht Oidhreachta 1995 
iniúchadh a dhéanamh ar ráitis airgeadais na Comhairle 
Oidhreachta agus tuairisc a thabhairt maidir leo faoi bhráid Thithe 
an Oireachtais.

Is é cuspóir m’iniúchta dearbhú réasúnta a fháil an bhfuil na 
ráitis airgeadais ina n-iomláine saor ó mhíráiteas ábhartha mar 
gheall ar chalaois nó ar bhotún. Is ionann dearbhú réasúnta 
agus leibhéal ard dearbhaithe, ach ní ionann é agus ráthaíocht 
go n-aimseoidh iniúchadh a dhéantar i gcomhréir leis na ISAnna 
mí-ráiteas ábhartha i gcónaí. Féadfaidh míráitis eascairt as ca-
laois nó botún agus meastar iad a bheith ábhartha más féidir a 
bheith ag súil go réasúnta go n-imreodh siad tionchar, go ha-
onair nó go comhiomlán, ar chinntí eacnamaíocha a dhéanann 
úsáideoirí ar bhonn na ráiteas.

Mar chuid d’iniúchadh i gcomhréir leis na ISAnna, úsáidim breit-
hiúnas gairmiúil agus sceipteachas gairmiúil ar feadh an iniúchta. 
Agus é sin á dhéanamh agam,
• Déanaim rioscaí maidir le míráitis ábhartha sna ráitis airge-

adais, cibé acu mar gheall ar chalaois nó ar bhotún, a 
shainaithint agus a mheas; déanaim nósanna imeach-
ta iniúchóireachta a dhearadh agus a chur i bhfeidhm 
a fhreagraíonn do na rioscaí sin; agus faighim fianaise 
iniúchóireachta atá leordhóthanach agus iomchuí le mo 
thuairim a bhunú uirthi. Tá an riosca nach n-aimseofar 
míráiteas ábhartha mar thoradh ar chalaois níos airde ná 
an riosca maidir le ceann a eascraíonn as botún, mar go 
bhféadfadh sé go mbeadh claonpháirteachas, brionnú, 
easnaimh d’aon ghnó, mífhaisnéis, nó gabháil treise ar an 
rialú inmheánach i gceist leis.

• Faighim tuiscint ar rialú inmheánach atá ábhartha don 
iniúchadh chun nósanna imeachta iniúchóireachta a dhear-
adh atá oiriúnach sna cúinsí, ach nach bhfuil oiriúnach chun 
tuairim a chur in iúl maidir le héifeachtacht na rialuithe in-
mheánacha.

• Déanaim measúnú ar oiriúnacht na bpolasaithe cun-
tasaíochta a úsáideadh agus réasúntacht na meastachán 
cuntasaíochta agus an nochta gaolmhar.

• Tagaim ar thátail maidir le hoiriúnacht na húsáide a 
bhaintear as an mbonn cuntasaíochta gnóthais leantaigh 
agus, bunaithe ar an fhianaise iniúchóireachta a fhaightear, 
maidir le cibé acu an bhfuil éiginnteacht ábhartha ann a 

bhaineann le himeachtaí nó cúinsí a d’fhéadfadh amhras 
sun-tasach a tharraingt ar chumas na Comhairle Oidhreach-
ta leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach. Má thagaim 
ar an tátal go bhfuil éiginnteacht ábhartha ann, éilítear orm 
aird a tharraingt i mo thuarascáil ar an nochtadh bainteach 
sna ráitis airgeadais nó, mura leor an nochtadh sin, mo thu-
airim a mhodhnú. Tá mo thátail bunaithe ar an bhfianaise 
iniúchóireachta a fuarthas suas go dáta mo thuarascála. 
D’fhéadfadh imeachtaí nó coinníollacha amach anseo, 
áfach, bheith ina gcúis deireadh a chur leis an gComhlairle 
Oidhreachta a bheith ina ghnóthas leantach.

• Déanaim measúnú ar chur i láthair, struchtúr agus ábhar fo-
riomlán na ráiteas airgeadais, lena n-áirítear an nochtadh, 
agus cibé acu an léiríonn na ráitis airgeadais na hidir-
bhearta agus imeachtaí bunúsacha ar bhealach lena 
mbaintear cur i láthair cóir amach.

Cuirim in iúl dóibh siúd atá freagrach as rialachas, i measc nithe 
eile, raon feidhme beartaithe agus uainiú an iniúchta agus tátail 
shuntasacha an iniúchta, lena n-áirítear aon easnaimh a aimsím 
le linn m’iniúchta i dtaca le rialachas inmheánach.

Eolas nach mbaineann leis na ráitis airgeadais

Ní chumhdaítear le mo thuairim faoi na ráitis airgeadais an t-eo-
las eile a chuirtear i láthair leis na ráitis sin, agus ní thugaim aon 
chineál tátail maidir le dearbhú ina leith.

I dtaca le m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais, éilítear orm faoi na 
ISAnna an t-eolas eile a léamh a cuireadh i láthair agus, le linn 
dom é sin a dhéanamh, breathnú an bhfuil an t-eolas eile nea-
mhchomhréireach go hábhartha leis na ráitis airgeadais nó leis 
an eolas a fuarthas le linn an iniúchta, nó an cosúil ar shlí eile go 
bhfuil míráiteas ábhartha déanta ina leith. Más rud é go mbainim 
an tátal, bunaithe ar an obair atá déanta agam, go bhfuil mírái-
teas ábhartha ann i dtaca leis an eolas eile sin, éilítear orm é sin 
a thuairisciú. 

Tuairisciú ar nithe eile

Déantar m’iniúchadh trí thagairt do na léirbhreithnithe speisialta 
a bhaineann le comhlachtaí Stáit maidir lena mbainistíocht agus 
lena bhfeidhmiú. Tuairiscím más rud é go bhfuil cúrsaí ábhartha 
eile ann a bhaineann leis an gcaoi ar cuireadh gnó poiblí i gcrích.

Déanaim iarracht fianaise a fháil faoi rialtacht na n-idirbheart 
airgeadais le linn an iniúchta. Tuairiscím más rud é go mbíonn 
aon ásc ábhartha nuair nár caitheadh airgead poiblí do na crío-
cha a bhí beartaithe nó nuair nach raibh na hidirbhearta de réir 
na n-údarás atá á rialú.

Chomh maith leis sin tuairiscím trí eisceacht sa chás, i mo thuairim 
féin, 
• nach bhfuair mé an t-eolas agus na mínithe ar fad a 

theastaigh uaim le haghaidh m’iniúchta, nó
• nach raibh taifid chuntasaíochta an Bhoird leordhóthanach 

chun iniúchadh a bheith déanta ar na ráitis airgeadais go 
réidh agus go cuí, nó

• nach réitíonn na ráitis airgeadais leis na taifid chuntasaíoch-
ta.
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RÁITEAS FAOI IONCAM AGUS CAITEACHAS 
AGUS CÚLCHISTE IONCAIM COINNITHE DON 
BHLIAIN DAR CHRÍOCH 
AN 31 NOLLAIG 2017
 

6,491,000

232,998

529,000

228,029

7,481,027

3,009,426

920,951

1,663,407

5,593,784

164,902

273,413

14,430

822

1,394,749

233,570

2,081,886

7,675,670

(194,643)

666,639

471,996

2

3

11 (c) 

4

5

6(a)

6(b)

7

8

9

10

12

 

Nótaí

Ioncam

Deontais ón Oireachtas

Ioncam Eile

Glanmhoainiú iarchurtha do phinsin 

Aistriú ón gCuntas Caipitil 

Ioncam Iomlán

Caiteachas

Deontais

Forbairt Beartais

Tacaíocht don Bhonneagar Oidhreachta

Iomlán na nDeontas, no bPolasaithe & na mBonneagar

Riarachán

Costais bhunaithe

Trealamh Oifige agus riarachán 

Táillí oinigh & speansais chomhaltaí na Comhairle 

Costais chomhaltaí an choiste

Costais foirne

Dímheas

Riarachán Iomlán

Caiteachas Iomlán

Farasbarr/(Easnamh) don bhliain

Méideanna tugtha ar aghaidh amhail an 1 Eanáir

Méideanna tugtha ar aghaidh amhail an 31 Nollaig

7,752,504

395,650

483,000

216,281

8,847,435

2,274,039

1,045,524

1,707,808

5,027,371

162,859

239,695

24,760

0

1,370,861

217,019

2,015,194

7,042,565

1,804,870

471,996

2,276,866

Cuimsítear an Ráiteas ar na Sreafaí Airgid chomh maith le Nótaí 1 - 22, agus an Sceideal d’Íocaíochtaí Deontais 
mar chuid de na ráitis airgeadais seo.

_____________________
Jane Maxwell
Comhalta de chuid na Comhairle
13 Nollaig 2018

___________________
Kieran Coughlan
Comhalta de chuid na Comhairle
13 Nollaig 2018

_________________
Michael Starrett                 
Príomhfheidhmeannach 
13 Nollaig 2018

2017 
€ 

2016
€
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AN RÁITEAS AR IONCAM CUIMSITHEACH 
DONBHLIAIN DAR CHRÍOCH 
AN 31 NOLLAIG 2017

_________________
Michael Starrett                 
Príomhfheidhmeannach
13 Nollaig 2018

1,804,870

(53,000)

(346,000)

(399,000)

399,000

1,804,870

11 (d)

Nótaí

Barrachas/(Easnamh) don Bhliain 

 

Tharla (caillteanais)/gnóthachain maidir le oibleagáidí sochair scoir. 

Athruithe ar thoimhdeanna atá mar bhonn agus taca le Luach Reatha 

Dualgais Sochair Scoir

 

(Caillteanais)/gnóthachain achtúireacha iomlán sa bhliain 

Coigeartú ar mhaoiniú um shochair scoir iarchurtha  

Ioncam Cuimsitheach Iomlán don Bhliain 

Cuimsítear an Ráiteas ar na Sreafaí Airgid chomh maith le Nótaí 1 - 22, agus an Sceideal d’Íocaíochtaí Deontais mar chuid 
de na ráitis airgeadais seo.

(194,643)

1,095,000

(1,076,000)

19,000

(19,000)

(194,643)

2017 
€ 

2016
€

_____________________
Jane Maxwell
Comhalta de chuid na Comhairle
13 Nollaig 2018

___________________
Kieran Coughlan
Comhalta de chuid na Comhairle 
13 Nollaig 2018
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RÁITEAS AR STAID AN AIRGEADAIS AMHAIL 
AR AN 31 NOLLAIG 2017

6,343,100

405,883

847,713

1,253,596

781,601

471,995

(6,654,000)

6,654,000

0

6,815,095

6,343,099

471,996

6,815,095

12

13

14

11(b)

11(b)

4

Nótaí

Sócmhainní Seasta

Maoin, Gléasra & Innealra

Sócmhainní reatha

Suimeanna Infhaighte

Airgead Tirim nó a chomhluach

Dliteanais Reatha (méideanna dlite taobh istigh d’aon bhliain amháin)

Iníoctha

Glansócmhainní Reatha

Sochair Scoir

Chomaoin um Shocair Scoir

Sócmhainn Maoinithe um Shochair Scoir Iarchurtha

Glansóchmainní Reatha Iomlán

Arna léiriú ag

Cuntas Caipitil

Cúlchiste Ioncaim Choinnithe

6,126,819

475,907

2,468,110

2,944,017

667,152

2,276,865

(7,536,000)

7,536,000

0

8,403,684

6,126,818

2,276,866

8,403,684

2017 
€ 

2016
€

_________________
Michael Starrett                 
Príomhfheidhmeannach 
13 Nollaig 2018

_____________________
Jane Maxwell
Comhalta de chuid na Comhairle 
13 Nollaig 2018

___________________
Kieran Coughlan
Comhalta de chuid na Comhairle 
13 Nollaig 2018

79 An Chomhairle Oidhreachta| Tuarascáil Bhliantúil 2017



80

RÁITEAS AR AN SREABHADH AIRGID
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH 
31 NOLLAIG 2017

(194,643)

233,570

(119,740)

181,573

(228,029)

(127,269)

(5,541)

(5,541)

0

(132,810)

980,523

847,713

12

4

4

Nótaí

Sreabhadh airgid ó oibriúcháin ghníomhartha

Farasbarr/(Easnamh) don bhliain 

Dímheas

(Méadú)/Laghdú ar infháltais

(Laghdú)/Méadú i suimeanna iníoctha

Luaitheanacht sa Chuntas Caipitil

Glan-insreabhadh airgid airgid ó Oibriúcháin Ghníomhartha

Sreafaí airgid ó oibriúcháin infheistithe

Íocaíochaí chun maoin, gléasra & innealra a shealbhú

Glanshreafaí Airgid ó oibriúcháin infheistithe

Sreafaí airgid ó Oibriúcháin Maoinithe

Glanshreafaí Airgid ó Oibriúcháin Maoinithe

Glanmhéadú/(glanlaghdú) san airgead tirim nó a chomhluach

Airgead tirim nó a chomhluach amhail ar an 1 Eanáir

Airgead tirim nó a chomhluach amhail ar an 31 Nollaig 

1,804,870

217,019

(70,024)

(114,449)

(216,281)

1,621,135

(738)

(738)

0

1,620,397

847,713

2,468,110

2017 
€ 

2016
€
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NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS 
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017
  
NÓTA 1 BEARTAIS CHUNTASAÍOCHTA    
Tá bonn na bpolasaithe cuntasaíochta suntasacha a bhfuil an Chomhairle Oidhreachta tar éis ghlacadh leo leagtha amach 
thíos. Táthar tar éis iad go léir a chur i bhfeidhm go seasta ar fad na bliana agus ar fad na bliana a tháinig roimpi.  
   
     Eolas Ginearálta

Cuireadh an Chomhairle Oidhreachta i mbun faoin Acht Oidhreachta 1995, agus a ceanncheathrú suite in Áras na 
hOidhreachta, Lána an Teampaill, Cill Chainnigh. Is iad seo a leanas bunchuspóirí na Comhairle Oidhreachta de réir 
mar atá leagtha amach in Alt 6 den Acht Oidhreachta 1995: polasaithe agus tosaíochtaí a mhol maidir le sainaithint, 
le cosaint, le caomhnú agus le feabhas ar an oidhreacht náisiúnta agus chun tuiscint faoin oidhreacht náisiúnta a chur 
chun cinn.
Ráiteas maidir le Comhlíonadh
Tá ráitis airgeadais an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2017 ullmhaithe i gcomhréir 
an Chaighdeáìn Tuairisciú Airgeadais atá infheidhmithe in Éirinn agus sa RA (FRS102) a d’eisigh an Bardas um Thu-
airisciú Airgeadais, agus ar fógraigh Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn iad.    

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

Íocaíochtaí Deontas
Cuireann an Chomhairle Oidhreachta deontais ar fáil do chomhlachtaí agus daoine éagsúla chun oibreacha a 
dhéanamh faoina scéimeanna um dheontais oidhreachta. Nuair a ghlacann deontaí le téarmaí agus coinníollacha 
tairisceana ón gComhairle, cuirtear tús le tiomantas idir an Oidhreacht agus an deontaí sin. Glactar leis an tiomantas 
sin mar fhabhrú chomh luath is a bhfuil sé breathnaithe go bhfuil téarmaí agus coinníollacha na tairisceana deontais 
comhlíonta ag an deontaí. Tá mionsonraí maidir leis na tiomantais deontais amhail an 31 Nollaig ar fáil i nóta 17.

Maoin, Gléasra agus Trealamh
Is ar a gcostas lúide an dímheas carnach atá maoin, gléasra agus trealamh léirithe, oiriúnaithe d’aon soláthar le 
bearnúchán. Tuairiscítear an dímheas ar Mhaoin, Gléasra agus Trealamh de réir méid chothroim agus ar rátaí a 
dhéantar iad a mheas ar mhaithe le na sócmhainní a laghdú go dtí luacha iarmharacha faoi dheireadh an saol atá 
beartaithe dóibh a bheith fós tairbhiúil mar seo a leanas:

Is éard atá i gceist leis an luach iarmharach ná an luach measta a bhainfear amach ó dhíuscairt sócmhainne faoi 
láthair, tar éis do na costais measta diúscairte a bheith bainte de, de réir mar a bheadh an sócmhainn roimhe seo ar 
an aois lena mbeifear ag súil leis a bheith mar dheireadh a shaol úsáide, agus an baill sin air.

Más rud é go bhfuil aon fhianaise ann de lagú ar luach sócmhainne, tuairiscítear an caillteanas laguithe sa Ráiteas faoi 
Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchiste Ioncaim Coinnithe sa bhliain.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Foirgnimh
Léasachtaí
Trealamh oifige
Saothair Ealaíne
Mótarfheithiclí
Gléasra & Innealra

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

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

10%/20%
25%

20%
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NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS 
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017 

NÓTA 1. Beartais Chuntasaíochta (ar leanúint)     

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

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

Sochair d'Fhostaithe     
Sochair Ghearrthéarmacha
Áirítear sochair ghearrthéarmacha, dála an phá saoire, mar chaiteachas a tharla sa bhliain, agus áirítear sochair a 
fhabhraítear ag deireadh bliana sna suimeanna Iníochta sa Ráiteas ar Staid an Airgeadais.

Sochair Scoir
Roimhe seo, bhunaigh an Chomhairle Oidhreachta scéim pinsin sochair shainithe dá cuid féin, a maoinítear í gach uile 
bhliain ar bhonn íoc-mar-a-úsáidtear ó airgead a chuireann an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ar fáil leis 
agus ó ranníocaíochtaí a bhaintear ó thuarastail na foirne agus na gcomhaltaí.

Chomh maithe leis sin, déanann an Chomhairle Oidhreachta an Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair (“An Scéim 
Aonair”) a fheidhmiú, gur scéim shochair shainithe í do sheirbhísigh phoiblí ar ceapadh iad ar an 1 Eanáir 2013 nó 
i ndiaidh an dáta sin. Is leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe a íochtar ranníocaíochtaí de chuid bhaill 
na Scéime Aonair. Ba cheart suntas a dhéanamh dó chomh maith nach bhfuil aon chomhaltaí den Scéim Aonair sa 
Chomhairle Oidhreachta faoi láthair na huaire.

Léiríonn costais pinsean na na sochair phinsin a ghnóthaigh fostaithe agus léirítear iad glan ó ranníocaíochtaí pinsin 
na mball foirne, a gcoinníonn an Chomhairle Oidhreachta iad. Aithnítear suim atá cothrom leis an táille um phinsean 
mar ioncam sa mhéid is go bhfuil sé in-aisghabhála, agus seach-churtha ag deontais a fuarthas sa bhliain d'fhonn 
íocaíochtaí pinsin a scaoileadh. Léirítear gnóthachain nó caillteanais achtúireacha a eascraíonn as dliteanais scéime i 
Ráiteas Ioncaim Chuimsithigh agus aithnítear coigeartú comhfhreagrach sa mhéid atá in-aisghabhála ón Roinn Cultúir, 
Oidhreachta agus Gaeltachta.

Léirítear sna ráitis airgeadais shócmhainní agus dliteanais a eascraíonn as oibleagáidí na Comhairle Oidhreachta 
agus aon mhaoiniúchán gaolmhar eile, ar luach cóir, agus tuairiscítear na costais a fhabhraítear chun sochair phinsin 
a sholáthar sna tréimhsí cuntasaíochta ina dtuilleann na fostaithe iad. Is ar bhonn cuntasaíochta a dhéantar dliteanais 
sochair scoir a thomhas de réir mhodh na n-aonad réamh-mheasta creidmheasa.
     
Cinntí agus Meastacháin maidir leis an gCuntasaíocht Chriticiúil
Chun ráitis airgeadais a ullmhú caithfidh an bainisteoireacht cinntí, meastacháin agus barúla a mbíonn tionchar acu ar 
na suimeanna a thuairiscítear mar shócmhainní agus dliteanais ag dáta an chláir chomhardaithe agus ar na suimeanna 
a thuairiscítear iad mar ioncam reatha agus mar speansais le linn na bliana. Ós rud é gur meastachán atá i gceist, 
tá seans maith ann go mbeidh difríocht idir na torthaí iarbhír agus na meastacháin sin, áfach. Is iad seo a leanas na 
breithiúnais ag a bhfuil an tionchar is suntasaí ar na suimeanna a thuairiscítear sna ráitis airgeadais.

Bearnúchán Maoine, Gléasra agus Trealaimh
Déantar athbhreithniú maidir leis an dímheas ar shócmhainní a dhéantar amúchtadh orthu aon uair a léirítear nach 
bhfuil an suim ghlanluacha in-aisghabhála in athruithe a thagann ar na dálaí. Tá caillteanas laguithe tuairiscithe don 
mhéid faoina sáraíonn suim ghlanluacha na sócmhainne thar an méid atá in-aisghabhála. Is ionann an méid atá 
in-aisghabhála agus an méid is airde nuair a bhaintear luach cóir sócmhainne an costas díol Chun críocha measúnú 
a dhéanamh ar lagú, déantar sócmhainní a aicmiú de réir an leibhéil is ísle dá bhfuil sreafaí airgid ar leith inaitheanta 
leo (aonaid giniúna airgid). Déantar athbhreithniú ar sócmhainní airgeadais a tharla laige dóibh go dtaga malartú 
féidearthach ar an laige ag gach uile dháta tuairiscithe.

g)

h)

i)

j)
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NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS 
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017 
  
Nóta 1. Beartais Chuntasaíochta (ar leanúint)
     

Nóta 2: Deontais ón Oireachtas
    
Leis an tsuim de €7,752,504, cuimsítear Deontais ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus ón gCiste um Chom-
hshaol a dhéanann an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil air agus ón Roinn Forbartha 
Tuatha agus Pobail maidir le Slí Bhéarna-Breifne. 

Deontais Riaracháin (An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Vóta 33, Fotheideal 
B.3.1)

Deontais Chaipitúla (An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Vóta 33, Fotheideal B. 
3.2)(maoinithe ag an gCrannchur Náisiúnta)

Deontais Neamhchaipitiúla (Ciste Comhshaoil: An Oidhreacht Nádúrtha)

Deontais Chaipitúla (An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachtam Seirbhís na 
Séadchomharthaí Náisiúnta)

Deontais Chaipitúla (An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Vóta 33, Fotheideal B. 
3.1)(maoinithe ag an gCrannchur Náisiúnta)

Deontas Caipitiúil (An Coiste Comhshaoil, An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na 
hAeráide & Comhshaoil, Vóta 29 )

An Roinn Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta - Maoiniú le Cumarsáid Bhliain Eorpach na 
hOidhreachta Cultúrtha

Éire Ildánach - Maoiniú le Clár Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha

An Roinn Forbartha Tuatha agus Pobail - Maoiniú le Forbairt Shlí Bhéara-Breifne

Iomlán 

1,468,000

2,098,000

447,158

40,000

2,338,000

748,000

45,000

75,000

493,346

         7,752,504 
 

1,468,000

2,087,000

460,000

40,000

1,688,000

748,000

0

0

0

6,491,000

2017 
€ 

2016
€

An Dímheas agus Luachanna Iarmharacha
Tá athbhreithniú déanta ag Bord na Comhairle Oidhreachta ar shaoltréimhsí na sócmhainní agus ar na luacha iarm-
haracha atá gaolhmar le gach aon aicme de shócmhainn sheasta daingneáin agus feistis agus tháinig an Bord ar an 
tuairim go raibh soaltréimhsí na sócmhainní agus na luacha iarmharacha iomchuí.

Chomaoin um Shocair Scoir
Déantar na toimhdeanna taobh thiar de na luachálacha achtúireacha lena áirítear na suimeanna a thuairiscítear sna 
ráitis airgeadais (lena n-áirítear rátaí lascaine, ráta an bhoilscithe, rátaí méadaithe sna leibhéil phá todhchaíoch , sna 
rátaí báis agus an aois scoir) a uasdátú uair sa bhliain de réir an staid eacnamaíochta a bhíonn i réim ag an am, agus 
de réir aon athruithe ábhartha a thagann ar théarmaí agus coinníollacha na bpleananna um pinsin agus iar-scoir.

Is féidir na nithe seo tionchar a bheith acu ar na toimhdithe:
(i)  
(ii)  
(iii)  

an ráta lascaine, athruithe sa ráta sochair ar bhannaí corparáide
ardchaighdeáin leibhéil chúitimh todhchaíoch, coinníollacha todhchaíoch sa
mhargadh fostaíocht; agus an ráta bás agus an aois scoir
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NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS 
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017 
 
  
Nóta 3: Ioncam Eile
    

Nóta 4: Cuntas Caipitil
 

An Roinn Talmhaíochta Ranníocaíocht leis an Scéim Foirgnimh Feirme Thraidisiúnta (An Roinn Talmhaíochta, 
Bia agus Mara Vóta 30, Fotheideal C.3.1)

Fáilte Éireann - Deontas chun tacú le Seachtain na hOidhreachta

Táille Ballraíochta & Ioncam ó Sheimineáir Bailte Múrtha na hÉireann

Ranníocaíochtaí ó Údaráis Áitiúla le Tionscadal an Bhreathnóra Oidhreachta

Ranníocaíocht ón mBord Bia le post an Comhordaitheora um Pailneoirí san Ionad Náisiúnta le Sonraí 
Bithéagsúlachta

Deontas le ‘hOiliúint don Oiliúnóir’ Erasmus maidir le: Building Limes

An Oidhreacht i Scoileanna - Ranníocaíocht ó Údaráis Áitiúla le Costas Cuairteanna Scoile

Fógraíocht le haghaidh Seachtain na hOidhreachta

Socruithe Árachais

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

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

Oifig na nOibreacha Poiblí - Maoiniú le Taighde de chuid an Discovery Programme

Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann - Maoiniú leis an Taighde le hAisfheistiú Foirgneamh

Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte - Aisíoc costas leis na baill foirne de chuid na Comhairle 
Oidhreachta atá ar iasacht

Fáilte Éireann - Aisíoc costas taistil agus cothaithe le comhaltaí foirne de chuid na Comhairle 
Oidhreachta a ghlac cúram ar phainéil bhreithiúnais Fáilte Éireann

Costais Thionscadail Life 11 ENV/IE/922 GeoparkLIFE Boirne aisíoctha 

Ilghnéitheach 

Iomlán   

  

71,876

30,000

72,490

30,000

30,000

0

300

6,328

0

3,525

2,868

50,000

8,938

43,771

978

44,088

488

395,650

65,838

30,000

67,037

29,500

25,000

5,282

1,960

6,048

672

0

0

0

0

0

0

0

1,661

232,998

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir

Aistriú (chuig)/ón gCuntas Ioncaim agus Caiteachais

An tsuim leithdháilte chun ceannacháin sócmhainní seasta a mhaoiniú 

Lúide: Amúchta ar aon dul leis an dímheas

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig

6,343,099

738

(217,019)

(216,281)

6,126,818

6,571,128

5,541

(233,570)

(228,029)

6,343,099

2017 
€ 

2016
€

2017 
€ 

2016
€
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NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS 
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017 
 

Nóta 5: Deontais Iníoctha

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

Áirítear na costais foirne i dtaca leis an riarachán ar thionscadal GLAS um Fhoirgnimh Feirme Thraidisiúnta faoin “gClár Cothabhála 
Coisctheach” de €101,659.

Nóta 6(a): Caiteachas ar Bheartais
 

Deontais Straitéiseacha do Thaighde Seandálaíochta in Éirinn

Deontais Reatha le haghaidh Tionscadail Reatha de Bhailte Múrtha na hÉireann

Deontais oibreacha caipitiúla le haghaidh Oibreacha Caipitiúla de Bhailte Múrtha na hÉireann 

Deontais Pholasaithe & Bonneagair

Deontais le haghaidh Pleananna Oidhreachta Contae

Deontais Oidhreachta Pobalbhunaithe

Deontais Chomhantais Tuí

Deontais Chláir do Chaighdeáin Mhúsaeim

Irish Landmark Trust Ltd. (Nóta 15)

Discovery Programme: Centre for Archaeology and Innovation Ireland (Nóta 16)

IOMLÁN

40,000

122,088

168,927

316,919

280,602

216,041

17,000

43,962

231,000

837,500

2,274,039

40,000

87,958

220,498

412,213

484,557

794,200

0

0

220,000

750,000

3,009,426

2017 
€ 

2016
€

Urlabhraíocht i leith Polasaithe maidir leis an Oidhreacht sa Tírdhreach Náisiúnta  

An Oidhreacht i Scoileanna  

Seachtain na hOidhreachta  

Urlabhraíocht maidir le gníomhartha na Comhairle   

Staidéar & Taighde   

Foilseacháin   

Clár nasctha don Oidhreacht Chultúrtha - Gné Chumarsáide   

Intéirneachtaí sa Chaomhnú   

Cur Chun Cinn an Chothabháil Choisctheach   

Burren GeoparkLIFE    

Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, 2018     

IOMLÁN    

83,737

332,082

328,406

58,786

0

4,531

2,527

50,575

101,659

34,608

48,613

1,045,524

76,045

244,432

305,913

97,728

14,895

9,439

7,954

36,251

89,661

38,633

0

920,951

2017 
€ 

2016
€
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NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS 
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017 
  

Nóta 6(b) Bonneagar Oidhreachta   
     

Nóta 7: Costais bhunaithe
 

Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta

Forbairt ar bhunachar sonraí do Chomhairleoirí um Leachtaí Allamuigh Clár Chaighdeáin 

Mhúsaeim

Clár na nOifigeach Oidhreachta

An Breathnóir Oidhreachta

Oidhreacht Uirbeach (lena n-áirítear Riarachán ar Líonra Bhaile Múrtha na hÉireann)  

 IOMLÁN   

818,309

2,140

145,059

529,649

41,185

171,466

1,707,808

789,998

2,140

122,730

548,897

110,804

88,838

1,663,407

Stóras

Cumhacht, teas agus solas 

Ceaintín, lónadóireacht agus glantóireacht

Cruinnithe

Deisiúcháin, cothabháil & slándáil

Saothair 

Ealaíne ar Cíos

TOTAL  

14,700

15,355

25,684

28,543

57,433

17,769

3,375

162,859

17,497

16,706

23,536

13,150

76,032

17,981

0

164,902

2017 
€ 

2016
€

2017 
€ 

2016
€
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1 I measc na bronntanais a bhí ann, áirítear bronntanas d’Oifigeach Oidhreachta ar fhágáil dó a phost mar Oifigeach Oidhreachta(€50), bronntanas 
d’Oifigeach Oidhreachta chun aitheantas a thabhairt ar cruinniú de chuid na Comhairle i Sligeach (€67), taispeántas dá Mhórgacht Ríoga Prionsa na 
Breataine Bige le linne dó cuairt a thabhairt do Chill Chainnigh inar chas sé leis an gComhairle Oidhreachta (€260), taispeántas don Chomhordaitheoir 
ar an gClár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn ar chomóradh deich bliana an Chláir sin (€93) agus bronntanais Nollag d’fhoilseacháin um an 
oidhreacht do comhaltaí na Comhairle (€300).

NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS 
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017 

Nóta 8: Trealamh Oifige agus riarachán
 

Teileafón agus postas

Stáiseanóireacht, clódóireacht & deisiúchán trealaimh oifige 

Tuarascáil Bhliantúil

Leabharlann

Soláthar agus cothabháil ríomhairí 

Táillí phroifisiúnta

Ilchineálach

Táillí Dlí

Síntiúis

An Táille Iniúchóireachta

Ús & Táillí

Bronntanais 1

IOMLÁN

19,818

14,783

11,974

106

112,653

47,090

1,733

11,360

8,555

9,000

1,853

770

239,695

25,798

20,100

9,586

874

127,591

66,012

2,593

1,819

7,739

7,100

2,100

2,101

273,413

2017 
€ 

2016
€

Nóta 9: Caiteachais Chomhaltaí na Comhairle
     

6,469

1,856

1,697

1,615

2,702

3,692

1,306

2,304

185

540

2,394

24,760

Speansais 
a Éilíodh

Michael Parsons

Sinead McCartan

Jane Maxwell

Mary Gallagher

Kieran Coughlan

Muiris O’Suilleabhain

Marie Bourke

Miriam Fitzpatrick

Fionnuala May

Ivor McElveen

Brian Walsh

TOTAL 

380

950

380

260

185

540

563

373

185

540

239

4,595

Cóiríocht & Béilí & 
Taisteal Curtha 

ar fáil

Iomlán

€ €
6,089

906

1,317

1,355

2,517

3,152

743

1,931

0

0

2,155

20,165

€

Ar aon dul lena litreacha ceapacháin, ní íoctar aon táillí le comhaltaí an Bhoird.
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Is ionann Líon na foirne fostaithe sa Chomhairle Oidhreachta ag deireadh na bliana agus 15. Is éard atá ann ná 14 ball 
foirne de chuid na Comhairle Oidhreachta chomh maith le baill foirne conartha ar fostaíodh iad le haghaidh tionscadail 
shainiúil. (2016 -13). Leis an meánlíon de bhaill foirne agus de thuarastal áirítear ball foirne amháin a bhí ar iasacht leis an 
Roinn Caiteachais & Athchóirithe (DPER) le héifeacht ón 22 Meitheamh 2017. Is le DPER a ghearrtar na costais tuarastail a 
bhaineann leis an mball foirne seo agus áirítear iad faoi Nóta 3, Ioncam Eile, eile leathanach 84 faoi “Oifig Náisiúnta um 
Sheirbhísí Comhroinnte - Aisíoc costas leis na baill foirne de chuid na Comhairle Oidhreachta atá ar iasacht”.  
  

Asbhaineadh €43,619 ón bhfoireann tríd an tobhach pinsin agus íocadh an suim sin leis An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta.

Pacáiste Luach saothair an POF
Fuair an POF íocaíochtaí tuarastail de €112,205 in 2017 (€109,451 in 2016). Níor íocadh aon íocaíocht leis an POF in 
2016 ná in 2017. Fuair an POF aisghabháil maidir le taisteal agus cothabháil de €6,293 (€6,466 in 2016). Ball de scéim 
neamh-chistithe sochair shainithe den earnáil phoiblí is ea an POF agus ní sháraíonn a theidlíochtaí pinsin na teidlíochtaí 
caighdeánacha i scéim aoisliúntais phinsean sochair sainithe na hearnála poiblí.

Leis an líon de catagóirí tuarastail thuas, áirítear ball foirne amháin a bhí ar iasacht leis an Roinn Caiteachais & Athchóirithe 
(DPER) le héifeacht ón 22 Meitheamh 2017.

NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS 
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017 
 

Nóta 10: Costais foirne

NÓTAÍ

Tuarastail agus pá na foirne 

Costais Earcaíochta

Costais Phinsin

Sláinte agus Socruithe na Foirne 

Taisteal agus Speansais 

Oiliúint

Fabhrú Saoire

TOTAL

860,742

11,883

426,000

330

57,479

14,427

0

1,370,861

836,454

5,934

473,000

130

56,632

24,673

(2,074)

1,394,749

2017 
€ 

2016
€

11 (a)

€60,000 TO €69,999

€70,000 TO €79,999

€80,000 TO €89,999

€90,000 TO €99,999

€100,000 TO €109,999

7

2

0

0

1

2017 2016

     Catagóir Tuarastail 

SOCHAIR D’FHOSTAITHE

Líon na bhFostaithe Líon na bhFostaithe

7

1

0

0

1

An Chomhairle Oidhreachta| Tuarascáil Bhliantúil 2017



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

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

(c) Maoiniúcháin Iarchurtha le haghaidh Sochair Scoir

Áiríonn an Chomhairle Oidhreachta na suimeanna seo mar sócmhainn a fhreagraíonn don dliteanas maoiniúcháin iarchurtha 
le haghaidh sochair scoir de réir an tuairim atá mínithe thíos agus de réir roinnt cásanna a tharla roimhe seo. Áirítear leis na 
hócáidí seo an bonn reachtúil faoinar mbunaíodh an scéim sochair scoir, agus an beartas agus an cleachtas atá ann faoi 
láthair chun pinsin na seirbhíse poiblí a mhaoiniú, lena n-áirítear ranníocaíochtaí ón fhostaí agus an próiseas meastacháin 
bliantúil. Níl aon fhianaise ag an an gComhairle Oidhreachta nach leanfar ar aghaidh riar ar na suimeanna dá dhála de 
réir an chleachtais reatha.

Is mar seo a leanas an glanmhaoiniú iarchurtha do shochair scoir a thuairiscíodh sa Ráiteas faoi Ioncam agus Caiteachas 
agus Cúlchiste Ioncaim Coinnithe 

Is ionann an sócmhainn maoiniúcháin iarchurtha le haghaidh sochair scoir amhail ar an 31 Nollaig 2017 agus €7.536m 
(2016: €6.654m).   

NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS 
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017 
  

Nóta 11: Scéim Aoisliúntais

Costais Seirbhísí Reatha

Ús ar Dhliteanais um Shocair Scoir na Scéime 

Ranníocaíochtaí Fostaithe

IOMLÁN

 362,000 

 126,000 

(62,000)

426,000

 365,000 

 169,000 

(61,000)

473,000

2017 
€ 

2016
€

Oibleagáid Sochair scoir glanluachála amhail ar an 1 Eanáir 

Costas na Seirbhíse Reatha

Ranníocaíochtaí Fostaithe

Costas Úis

(Caillteanais)/Gnóthachain achtúireacha

Sochair a íocadh sa bhliain

Glanluacháil Chomaoin um Shocair Scoir amhail ar an 31 Nollaig

 (6,654,000)

(300,000)

(62,000)

(126,000)

(399,000)

5,000

(7,536,000)

(6,144,000)

(304,000)

(61,000)

(169,000)

19,000

5,000

(6,654,000)

2017 
€ 

2016
€

Maoiniú atá in-aisghabhála maidir le costais sochair scoir na bliana reatha 

Deontas stáit a úsáideadh chun íoc as sochair scoir 

IOMLÁN

  488,000 

(5,000)

483,000

 534,000 

(5,000)

529,000

2017 
€ 

2016
€
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(d) Cuntas comaoin sochair sainithe

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

(e) Cuir Síos Ginearálta ar an Scéim

Socrú pinsin tuarastail deiridh shochair shainithe atá sa scéim sochair scoir ag a bhfuil sochair agus ranníocaíochtaí a 
shainítear trí thagairt a dhéanamh do rialacháin na scéime reatha poiblí ‘samhlaí’. Anuas air sin, soláthraíonn an scéim pin-
sean (an t-1/80 cuid in aghaidh na bliana seirbhíse), aisce nó cnapshuim (na trí 3/80 cuid in aghaidh na bliana seirbhíse) 
agus pinsin chéile agus leanaí. Is í an ghnáthaois scoir breithlá 65 bliain comhalta, agus tá comhaltaí atá ina gcomhaltaí ó 
thráth 2004 i leith i dteideal dul ar scor gan laghdú achtúireach ag 60 bliain d’aois. Is gnách go méadaítear na pinsin atá 
á n-íoc (agus á n-iarchur) ar aon dul le boilsciú ginearálta tuarastail na hearnála poiblí.

Ullmhaíodh na míreanna nochta thíos don Chomhairle Oidhreachta i dtaca leis na sochair atá iníoctha ó Scéim Aoisliúntais 
Fostaithe na Comhairle Oidhreachta 2003 agus ón Scéim Aoisliúntais Chéilí agus Leanaí. Scéimeanna neamh-mhaoinithe 
is iad, de chineál sochair sainithe, lena gcuirtear sochair scoir ar fáil de réir fad na seirbhíse agus an tuarastail inphinsean. 
Bunaíodh an luacháil a úsáideadh le haghaidh nochtadh FRS 102 ar mheasúnú ar dhliteanais na scéime amhail an 31 Nol-
laig 2017. Rinneadh na luacha láithreacha den oibleagáid shochair sainithe agus an costas seirbhíse a thomhas le modh na 
n-aonad réamh-mheasta creidmheasa. Sa nóta um nochtadh seo áirítear an clár comhardaithe agus na sonraí maidir leis 
an toimhdiú do na blianta airgeadais dar chríoch an 31 Nollaig 2017 agus an 31 Nollaig 2016.

Tá na bunthoimhdeanna achtúireacha lenar ghlac na hachtúirigh neamhspleácha chun na dliteanais de réir FRS 102 a 
áireamh leagtha amach thíos:

NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS 
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017 

Nóta 11: Scéim Aoisliúntais (ar leanúint)

   

Comaoin Sochar Sainithe

Méaduithe/ (Caillteanais) Taithí ar Dhliteanais Scéime * 

Céatadán Dliteanais na Scéime

7,536

(53)

-0.70%

6,654

1,095

16.50%

2017 2016 2015 2014 2013 
€ € € € €

6,114

(45)

-0.70%

6,097

94

1.54%

3,880

267

6.88%

Boilsciú

Ráta an mhéadaithe fhadtréimhse ginearálta ar thuarastail 

Ráta an mhéadaithe i sochair sonraigh 

Ráta an mhéadaithe i sochair iarchurtha 

Arduithe sna Pinsin

Ráta Lascaine do dhliteanais na scéime

1.90%

3.40%

1.90%

2.40%

2.40%

1.80%

 1.80%

3.30%

1.80%

2.30%

2.30%

1.90%

    31/12/17 31/12/16Toimhdeanna
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Foirgnimh Léasachtaí Trealamh 
Oifige

Trealamh 
oifige 

Gléasra & 
Innealra Ríomhairí

Ábhar 
Tagartha agus 
Ceadúnais OSI

Mótar-
fheithiclí

Saothair 
Ealaíne IOMLÁN

COSTAS

Amhail ar an 1 
Eanáir 2017

Breiseanna

Diúscairt 

Amhail ar an 31 
Nollaig 2017

Dímheas Car-
ntha

Amhail ar an 1 
Eanáir 2017

Táille don 
bhliain 

GLANMHÉIDEAN-
NA LEABHAIR

Amhail ar an 1 
Eanáir 2017

Amhail an 31 
Nollaig 2017

8,064,752

0

0

8,064,752

1,956,990

201,619

0

2,158,609

6,107,762

5,906,143

 429,417 

0

 429,417 

0

 429,417

0

429,417

0

0

0

225,433

738

0

226,171

218,189

565

0

218,754

7,244

7,417

198,046

0

0

198,046

188,787

3,300

0

192,087

9,259

5,959

18,147

0

0

18,147

14,609

911

0

15,520

3,538

2,627

803,320

0

0

803,320

791,240

10,624

0

801,864

12,080

1,456

457,204

0

0

457,204

457,204

0

0

457,204

0

0

20,703

0

0

20,703

20,703

0

0

20,703

0

0

203,217

0

0

203,217

0

0

0

0

203,217

203,217

10,420,239

738

429,417

9,991,560

4,077,139

217,019

429,417

3,864,741

6,343,100

6,126,819

         €                         €                          €                        €                       €                        €                       €                             €                     €               €
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Fireann, 45 bliana faoi láthair 

Fireann, 65 bliana faoi láthair 

Baineann, 45 bliana faoi láthair 

Baineann, 65 bliana faoi láthair

24.9

23.0

27.3

25.2

24.8

22.9

27.2

25.1

    31/12/17 31/12/16Ionchais Saoil ag 65 bliana d’aois 

Nóta 11: Scéim Aoisliúntais (ar leanúint)

Toimhdeanna maidir leis an mbásmhaireacht:  Amhail ar an 31 Nollaig 2017, is ar tháblaí básmhaireachta caighdeánacha atá na 
toimhdeanna maidir le básmhaireacht pinsinéirí reatha agus todhchaíoch bunaithe, agus feabhsaithe sa ráta básmhaireachta amach an-
seo curtha san áireamh iontu. Is mar seo a leanas a bheadh an ionchais saoil ó 65 bliana d’aois, de réir na toimhdeanna básmhaireachta 
(tá ionchais saoil an 31 Nollaig 2016 curtha ar fáil chun comparáid a dhéanamh):

Nóta 12: Maoin, Gléasra agus Trealamh
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Nóta 13: Suimeanna Infhaighte

NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS 
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017  
 

Féichiúnaithe 

Réamhíocaíochtaí & Féichiúnaithe Eile 

IOMLÁN  

 47,689

428,218

475,907

81,942

323,941

405,883

2017 
€ 

2016
€

Nóta 14: Suimeanna Iníoctha

Tabhaíodh íocaíochtaí cíosa de €20,000 leis an gComhairle Oidhreachta maidir le léas ar fhoirgneamh ina bhfuil Ionad 
Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta lonnaithe i gCloch an Óir, Co. Phort Láirge agus áirítear an tsuim sin le Costais Ionaid 
Náisiúnta na Bithéagsúlachta ag Nóta 6 (b). 

Nóta 15: The Irish Landmark Trust Ltd.

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

Nóta 16: Discovery Programme: Centre for Archaeology and Innovation Ireland

Maoiníonn an Chomhairle an Discovery Programme a bunaíodh é in 1991 agus ar cláraíodh é mar chuideachta faoi 
theorainn ráthaíochta ar an 15 Eanáir 1996. Tá an Chomhairle freagrach as cathaoirleach a ainmniú ar an Discovery Pro-
gramme, agus triúr dá stiúrthóirí chomh maith. Is ionadaí de chuid na Comhairle ar Bhord an Discovery Programme é an 
Príomhfheidhmeannach nó an té a ainmneodh seiseann. Déantar leibhéal an mhaoinithe le haghaidh gach bliain a mheas 
trí thagairt do Phleananna Cúig Bliana na gComhairlí, do Phlean Corparáideach an Irish Landmark Trust, agus do staid 
bhuiséadach foriomlán na Comhairle. Is éard is cuspóir an chláir ná an tuiscint atá ag daoine ar stair agus réamhstair na 
hÉireann a fheabhsú trí thaighde agus trí thochailtí seandálaíochta.

Creidiúnaithe 

Fabhruithe 

Creidiúnaithe agus Fabhruithe 

Ginearálta 

IOMLÁN

346,939

235,949

582,888

84,264

667,152

191,749

311,972

503,721

277,880

781,601

2017 
€ 

2016
€

An Chomhairle Oidhreachta| Tuarascáil Bhliantúil 2017



Fionnuala May

Michael Parsons

Brian Walsh

Ivor McElveen

€8,000 le Deontas le haghaidh Plean Oidhreachta Contae C06518 Níor íocadh in 2017 é ach 
áiríodh é leis na tiomantais dheontais de €1,387,837 ag nóta 17.

€7,000 le Deontas le haghaidh Phlean Oidhreachta Contae C06415

€1,700 le Deontas le haghaidh Dheontas Oidhreachta Pobalbhunaithe CH06754. Níor íocadh 
in 2017 é ach áiríodh é leis na tiomantais dheontais de €1,387,837 ag nóta 17. 

€9,500 le Deontas le haghaidh Dheontas Oidhreachta Pobalbhunaithe CH06849. Níor íocadh 
in 2017 é ach áiríodh é leis na tiomantais dheontais de €1,387,837 ag nóta 17. 

€8,000 le Deontas le haghaidh Dheontas Oidhreachta Pobalbhunaithe CH06814. Íocadh 
€2,6677 in 2017 é agus tá barraíocht an deontais áirithe leis na tiomantais dheontais de 
€1,387,837 ag nóta 17.

€25,000 le Deontas Foirgnimh Feirme Thraidisiúnta Glas1449. 
€18,750 le Deontas Foirgnimh Feirme Thraidisiúnta Glas 2088. 
€13,105 le Deontas Foirgnimh Feirme Thraidisiúnta Glas2242.
         
        

Nóta 17: Tiomantais Deontais 

Amhail ar an 31 Nollaig 2017 bhí tiomantais déanta ag an gComhairle maidir le gníomhartha a bhí beartaithe le tarlú i 
ndiaidh an dáta sin. Ní tuairiscítear an tsuim de €1,387,837 atá tiomanta sna ráitis airgeadais seo.

Nóta 18: Nochtadh ó Pháirtithe Gaolmhara

Is éard a gcuimsítear le hoibrithe príomhúla bainistíochta ná an POF agus comhaltaí an Bhoird. Is ionann an pá iomlán a 
íocadh le bhaill foirne bainisteoireachta príomhúla, lena n-áirítear speansais Chomhaltaí an Bhoird agus luach saothair 
iomlán an POF, agus €138,663 (2016: €126,810). Chun teacht ar bhriseadh síos ar an tuarastal agus ar na sochair a íoctar 
leis na comhaltaí príomhúla bainistíochta, féach ar nóta 9 agus ar nóta 10.

Glacann bord na Comhairle Oidhreachta le gnásanna a réitíonn leis na treoirlínte a d’eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí 
agus Athchóirithe a lena gcuimsítear leasa pearsanta chomhaltaí an Bhoird. I ngnáthchúrsa gnó féadfar don Chomhairle 
Oidhreachta deontais a fhaomh agus socruithe conartha a dhéanamh le ghnólachtaí ina bhfuil comhaltaí de chuid Bhord 
na Comhairle Oidhreachta atá fostaithe nó ina bhfuil leasa de chineáil eile acu iontu. I gcásanna ina bhfuil coinbhleacht 
leasa féideartha ann, ní ghlacann comhaltaí de chuid an Bhoird páirt in idirbheartaíocht a bhaineann leis na hidirbhearta 
seo, ná freastal ar a leithéid, fiú. Déantar clár maidir le gach uile eachtra dá leithéid a choimeád agus a chur ar fáil ach 
iarratas a bheith déanta.

Nochtadh na comhaltaí seo leanas leas in eagraíochtaí lenar faomhadh cúnamh airgeadais leo le linn na bliana. Ba cheart 
suntas a dhéanamh de go ndéanann an Chomhairle Oidhreachta Deontais Foirgnimh Feirme Thraidisiúnta a fhaomh ach 
is í an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara a íoctar, agus dá bharr sin ní thuairiscítear iad i ráitis airgeadais na Comhairle 
Oidhreachta.

NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS 
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017 
 

Deontais tiomanta amhail ar an 1 Eanáir 

Faomhadh le linn na bliana

Caiteachas ar dheontais sa bhliain 

Caiteachas ar dheontais sa bhliain 

Tiomantais Deontais amhail an 31 Nollaig

410,090

3,601,050

(349,264)

(2,274,039)

1,387,837

441,701

3,368,995

(391,180)

(3,009,426)

410,090

2017 
€ 

2016
€
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Nóta 19: Gnóthas Leantach

Faigheann an Chomhairle cistí ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta de réir mar is gá. Tuairiscítear an t-ioncam seo 
ar bhonn fáltas airgid ach tuairiscítear an caiteachas ar bhonn fabhraithe. Creidtear sa Chomhairle go leanfaidh an Roinn ar 
aghaidh ag maoiniú na gníomhaíochtaí faofa sin agus ar an mbonn sin meastar san Institiúid go bhfuil sé oiriúnach na ráitis 
airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh.

Nóta 20: An tÁitreamh     
     

Feidhmíonn an Chomhairle Oidhreachta in áitreabh in Áras na hOidhreachta, Lána an Teampaill, Cill Chainnigh, ina bhfuil 
sé in áitíocht agus atá faoina seilbh. 

Nóta 21: Ceapachán Bhord na Comhairle Oidhreachta 

Rinne an An tAire Ealaíona, Oidhreachta agus Gaeltachta Bord na Comhairle Oidhreachta a cheapadh ar an 19 Iúil 2016

Nóta 22: Faomhadh na Ráiteas Airgeadais

Rinne an Chomhairle na ráitis airgeadais a fhaomhadh ar an 26 Iúil 2018.      
           

NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS 
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017 
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Uimhir Tag. Ainm an Fhaighteora Údaráis Áitiúla €

WD05578

WD06307

WD06314

WD06738

WD06745

WD06759

WD06799

WD06818

WD06854

WD06855

WD06861

WD06878

WD06934

WD06938

WD06946

WD06972

WD07005

WD07060

WD07100

WD07160

WD07217

WD07253

Comhairle Chathair Dhoire & Cheantar 
an tSratha Báin, Tuaisceart Éireann 

Cairde Bhallaí Doire

Athlone Arts & Tourism Ltd.

Mid and East Antrim Borough Council 
(MEABC)

Grúpa Turasóireachta Bhaile Chill Dara

Iontaobhas Oidhreachta Loch Cairlinn

Comhairle Contae Chill Chainnigh

Comhairle Contae Thiobraid Árann

Comhairle Contae Chorcaí - Ceantar 
Ceantar Bardasach Chorcaí Thoir

Comhairle Contae Chorcaí - Ceantar 
Bardasach Chorcaí Thoir

Athlone Arts and Tourism Ltd

Grúpa Oidhreachta Chill na Mallach

Comhairle Contae na Gaillimhe

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Rothe House Trust

Féile Mheánaoiseach Bhaile Locha 
Riach

Comhairle Contae Chorcaí - Ceantar 
Bardasach Chorcaí Theas

Comhairle Contae na Gaillimhe

Comhairle Contae na Gaillimhe

Comhairle Contae Lú

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Forbairt Cheantar Ó Méith

Éire - An Tuaisceart

Éire - An Tuaisceart

An Iarmhí

Éire - An Tuaisceart

Cill Dara

Lú

Cill Chainnigh

Tiobraid Árann 

Corcaigh - Co. Chorcaí

Corcaigh - Co. Chorcaí

An Iarmhí

Corcaigh - Co. Chorcaí

Gaillimh - Contae na Gaillimhe

Baile Átha Cliath - 
Cathair Bhaile Átha Cliath

Cill Chainnigh

Gaillimh - Contae na Gaillimhe

Corcaigh - Co. Chorcaí

Gaillimh - Contae na Gaillimhe

Gaillimh - Contae na Gaillimhe

Lú

Baile Átha Cliath - 
Cathair Bhaile Átha Cliath

Lú

6,000

6,000

2,500

7,000

4,500

6,000

4,000

7,838

12,000

5,000

3,500

2,500

8,000

10,000

750

13,000

5,000

2,500

2,500

6,000

5,000

2,500

122,088

Lá Bhailte Múrtha na hÉireann, 2015

Lá Bhallaí Doire, 2016 - Bliain an Chlaímh

Clár Oiliúna do Threoraithe i gCaisleán Bhaile 
Átha Luain

Forbairt a dhéanamh ar an dear um léirmhíniú do 
Láithreán ‘Oidhreachta Tógtha’ do Chuairteoirí i 
gCarraig Fhearghais

Féile Mheánaoiseach Chill Dara, 2017

“An Uair Soilsithe”, staidéar indéantachta

Comharthaíocht um Ballaí Chathair Chill 
Chainnigh

Festival Cluain Meala 2017 - Ócáid Múrtha 
Bhaile & Ócáid de chuid Sheachtain na 
hOidhreachta

Féile Mheánaoiseach Eochaille, 2017

Oiliúint do Threoraithe Turais, Oidhreacht Tógtha 
Eochaille

Feabhsaithe d’Aonach Fhéile Mheánaoiseach 
Bhaile Átha Luain

Earnáil Oidhreachta atá inbhuanaithe a fhorbairt 
i mBailte Beaga in Éirinn

Lá Baile Múrtha Bhaile Átha an Rí 2017

Ionad Ealaíon Ché an Adhmaid - cruthú in-
neachar taispeántais

Teicstílí Síos Trí na Blianta

Féile Mheánaoiseach Bhaile Locha Riach, 2017

Conair Taisce agus Leabhar Gníomhaíochta an 
Tiarna Walter Raleigh

Conair Cárta Z timpeall Bhaile Locha Riach 
Mheánaoisigh

Conair Cárta Z timpeall Bhaile Átha Luain 
Mheánaoisigh

An Pleanáil Idirmhínithe (lena n-áirítear an 
tírdhreachadh) le haghaidh Gheata San Labhrás, 
Droichead Átha

Tionscadal ar líne Baile Átha Cliath aimsir na 
Lochlannach agus sna Meánaoiseanna - Céim 3

Stair, Oidhreacht agus Dúlra

                                                                             IRISH WALLED TOWNS NETWORK CURRENT GRANTS    

IOMLÁN

Uimhir Tag. Ainm an Fhaighteora Ainm an Thionscadail Údaráis Áitiúla €

                                                     DEONTAIS STRAITÉISEACHA DO THAIGHDE SEACDÁLAÍOCHTA IN ÉIRINN    

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh Ag féachaint siar thar an láithreán 2017 - Bliain 3 An Tír (Éire) ar Fad 40,000AR07287
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Ainm an Thionscadail

An Tír (Éire) ar Fad



Uimhir Tag. Ainm an Fhaighteora Údaráis Áitiúla €

W06277

W06690

W06731

W06749

W06847

W06924

W06940

W06953

W07041

W07116

W07117

Coiste um Baile Múrtha Dhroichead 
na Bandan

Grúpa Staire Áitiúil Dhíseart Diarmada

Comhairle Contae Thiobraid Árann

Grúpa Oidhreachta Chill na Mallach

Comhairle Contae Thiobraid Árann

Cathair agus Contae Phort Láirge

Comhairle Contae Chorcaí

Comhairle Contae Lú

Cathair Luimnigh & Comhairle Contae 
Luimnigh

Grúpa Oidhreachta Pharóiste Naomh 
Eoin

Comhairle Contae Loch Garman

Corcaigh - Co. Chorcaí

Cill Dara

Tiobraid Árann

Corcaigh - Co. Chorcaí

Tiobraid Árann

Port Láirge - Cathair Phort 
Láirge

Corcaigh - Co. Chorcaí

Lú

Luimneach - Contae Luimnigh

Ros Comáin

Loch Garman

2,754

3,704

30,000

30,000

20,000

3,469

10,000

4,000

30,000

30,000

5,000

168,927

Baint d’fhásra ó Bhalla Dhroichead na Bandain

Cuardaigh agus Coimeád: Tionscadal Cao-
mhnaithe Balla Baile Dhíseart Diarmada

Oibreacha Caomhnaithe ar an mBalla ag Ardea-
glais Naomh Eoin (Slí Oidhreachta)

Oibreacha Athchóirithe ar Bhalla Meánaoiseach 
Chill na Mallach 

Oibreacha Caomhnuithe agus Cobhsaithe le Ball 
an Bhaile i Limistéar Chaisleán Urumhan

Caomnhú Ballaí Cathrach Phort Láirge

Céim 9 d’Oibreacha Struchtúrtha chun Slánchúis 
Bhallaí Baile Eochaille a Chur Slán

Pleanáil le hoibreacha caomhnuithe sráid Lána 
an Chlúimh, Droichead Átha

Oibreacha caomhnuithe leis an mBalla Baile 
Thiar ar Shráid Emmet, Cill Mocheallóg, 2017

Oibreacha Caomhnuithe práinneacha leis an 
mBalla ag Rinn Dúin, Paróiste Naomh Eoin, Ros 
Comáin

Suirbhéanna Láithreáin Ullmhuithe, Zón 6 de 
Bhalla na Cathrach, Loch Garman 2017

                                                                      DEONTAIS CHAIPITIL DO LÍONRA DE BHAILTE MÚRTHA NA HÉIREANN   

IOMLÁN
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Uimhir Tag. Ainm an Fhaighteora Údaráis Áitiúla €

D05655

D06373

D06399

D06401

D06410

D06416

D06470

D06471

D06479

D06480

D06481

D06483

D06488

D06489

D07278

D07279

D07280

D07282

D07283

D07284

D07285

D07286

Institiúid Seandálaithe na hÉireann

Cumann Náisiúnta Príomhoidí & 
Leas-Phríomhoidí

Cumann Músaem na hÉireann

Institiúid na gCaomhnóirí - Athchóiritheoirí 
in Éirinn (ICRI)

Burrenbeo

Fóram Eorpach ar Chaomhnú an Dúlra 
agus ar an Tréadachas

Grúpa Tionscadal an Oileáin Mhóir

Cairt Chomhphobail Bhoirne

High Nature Value Services Ltd (HNVS)

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Ireland Reaching Out

Comhairle Cheantar Sléibhte Chill 
Mhantáin

Cumann Scoileanna Foraoise na 
hÉireann (IFSA)

Tionscadal Choillte Éireannacha

Cairde Éanlaith Éireann

Abbeyleix Bog Project Ltd

Ionad Náisiúnta le Sonraí 
Bithéagsúlachta

Michael Potterton

Liam Downey

Cumann Náisiúnta Príomhoidí & 
Leas-Phríomhoidí

Pat Reid

Atlas d’Bhailte Stairiúla na hÉireann 
(IHTA)

An Tír (Éire) ar Fad

Éire - Poblacht na hÉireann

An Tír (Éire) ar Fad

An Tír (Éire) ar Fad

Gaillimh, An Clár - Contae na 
Gaillimhe

Éire

Corcaigh - Co. Chorcaí

Gaillimh, An Clár - Contae na 
Gaillimhe

An Clár

An Tír (Éire) ar Fad

Gaillimh - Contae na Gaillimhe

Cill Mhantáin

An Tír (Éire) ar Fad

Éire - Poblacht na hÉireann

Gaillimh - Contae na Gaillimhe

Laois

Éire - Poblacht na hÉireann

An Tír (Éire) ar Fad

An Tír (Éire) ar Fad

An Tír (Éire) ar Fad

Cill Mhantáin

Baile Átha Cliath - Cathair 
Bhaile Átha Cliath

10,000

10,000

11,000

8,400

21,000

42,000

23,000

5,250

15,750

2,895

22,396

68,250

1,500

42,000

7,500

2,500

7,478

1,000

2,500

10,500

500

1,500

316,919

Comhordaitheoir IAI CPD

Clár um Ghabháil do na hEalaíona 2016

Bunchistiú 2017

Creidiúnú Gairmiúil 2017, foilseacháin, deontais 
CPD agus oiliúint do chaomhnóirí

Gníomhartha Foghlama agus Maoirseachta 
Pobail atá Pobalbhunaithe

Treoirthionscadal na Scéime Íocaíochta 
Comhshaoil Talmhaíochta Bunaithe ar Thorthaí 
Bliain 3

Gníomhaíochtaí forfheidhmithe le haghaidh 
Phlean Caomhnuithe an Oileáin Mhóir

Forfheidhmiú Chairt Chomhphobail Bhoirne, 
2017

Scéim Comhairleoir Leachtaí Allamuigh (FMA) 
2017

Ceardlann na hÉireann - Paca Acmhainní 
Digiteacha

Bainisteoir Acmhainní Oidhreachta le haghaidh 
Ireland Reaching Out

Bunchistiú 2017

Cumann Scoileanna Foraoise na hÉireann - 
Tacaíocht chun Tosaithe

Bunchistiú 2017

Athchóiriú agus aththógáil claí frithchreachadóirí 
Inis Aodha, 2017

Plean Straitéiseach Pobail Fóram na mBogach, 
2017 - Foilseachán 2020 & Seoladh 2017

Aicmiú Fásra Éireannaigh 2017 - Céim 3

Bailte in Éirinn sa Mheánaois: Seimineár

Foilseachán d’Antiques of Rural Ireland

Clár um Ghabháil do na hEalaíona 2017

Taispeántas ‘An Ealaín agus an tAtmaisféar’, 
Imeacht de chuid Sheachtain Oidhreachta 
Ghleann dá Loch, 2017

Comhdháil Mapála Bailedhearchtha 2017

                                                                                          DEONTAIS PHOLASAITHE & BONNEAGAIR   

IOMLÁN
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Uimhir Tag. Ainm an Fhaighteora Údaráis Áitiúla €

Luimneach - Cathair Luimnigh

Chiarraí

Chiarraí

Lú

Sligeach 

Lú

Tiobraid Árann 

Gaillimh - Contae na Gaillimhe

Uíbh Fhailí 

An Clár

Port Láirge - Contae Phort Láirge

Corcaigh - Cathair Chorcaí

Port Láirge - Contae Phort Láirge

Corcaigh - Cathair Chorcaí

Contae na Gaillimhe

Port Láirge - Contae Phort Láirge

Dún na nGall 

Contae na Gaillimhe

Contae na Gaillimhe 

Dún na nGall 

Tiobraid Árann

Laois

Laois

Laois 

Gaillimh - Contae na Gaillimhe

Cill Mhantáin 

An Clár

6,997

10,516

8,994

23,500

6,720

3,500

17,804

27,942

19,000

12,000

2,475

10,000

5,250

3,750

11,000

9,000

2,252

15,000

11,250

8,775

3,841

7,000

8,009

10,500

3,000

9,328

3,000

Atlas Digiteach de Luimneach

Oidhreacht Eaglasta Chiarraí

Iniúchadh ar Chuimhneacháin, Plaiceanna
agus Comharthaí Stairiúla, Contae Chiarraí

An dara céim d’Oibreacha Caomhnuithe ag 
Sean-mhainistir Dhroichead Átha

Mapáil Reilige agus Taifead an Chuimhneacháin 
- Reilig Shligigh

Leabhar dathúcháin - Cuir Dath ar Oidhreacht Lú

Iniúchadh Oidhreachta Abhann na Siúire, 2017

Tionscadal Bithéagsúlachta Chontae na 
Gaillimhe, an Muintir agus an Dúlra, 2017

Tionscadal Ceardlainne Contae - Digitiú agus 
Catalógú

Suirbhé sonraí ar Úsáid Éan d’Inbhear na Sion-
ainne-an Fhearghais

Suirbhé Éiceolaíochta ar Bhogach Chill Mhic 
Liag - Céim 2

Imeachtaí agus gníomhaíochtaí le haghaidh Lá 
Oscailte na hOidhreachta agus Seachtain na 
hOidhreachta
Imeachtaí agus gníomhaíochtaí le haghaidh 
Seachtain na hOidhreachta na Bitheolaíochta, 
2017

Ceardlann um scileanna traidisiúnta saoir 
chloiche

Iniúchadh ar Láithreáin Geolaíoch i Gaillimh - 
gContae na Gaillimhe, 2017 - Céim 1

Suirbhé Abhainn Naomh Eoin

Ceardlann Bhéaloidis 2017

Tionscadal Sheandálaí Pobail 2017

Iniúchadh Oidhreachta Eaglasta - Ceantar Gail-
limh - Bardasach Órán Mór/Bhaile Átha an Rí

Staidéar ar Thiníleacha i gContae Dhún na nGall 
(Gníomh 5.5)

Feasacht a spreagadh clár fiadhúlra 2017 in 
éineacht le Cairde Éanlaith Éireann

Gníomhaíochtaí um Fheasacht ar an Oidhreacht, 
Laois, 2017

Tionscadal um Chaomhnú Ailtireacht Laoise

Cónascú Pobail - ag dul i ngleic leis an 
Oidhreacht (Céim III)

Scéalta ón Tionscadal Tírdhreachta

Cuireadh tochaltán seandálaíochta pobail ar siúl 
i nGleann Dá Loch

Scéaltaí ón Tionscadal Tírdhreachta

    DEONTAIS LE HAGHAIDH PLEANANNA OIDHREACHTA CONTAE   

C05673

C05706

C05724

C05725

C05727

C05731

C06382

C06382

C06384

C06386

C06389

C06391

C06392

C06393

C06394

C06397

C06403

C06405

C06411

C06413

C06414

C06415

C06417

C06419

C06421

C06424

C06427

Cathair agus Contae Luimnigh

Comhairle Contae Chiarraí

Comhairle Contae Chiarraí

Comhairle Contae Lú

Comhairle Contae Shligigh

Comhairle Contae Lú

Comhairle Contae Thiobraid Árann

Comhairle Contae na Gaillimhe

Comhairle Contae Uíbh Fhailí

Comhairle Contae an Chláir

Cathair agus Contae Phort Láirge

Comhairle Cathrach Chorcaí

Cathair agus Contae Phort Láirge

Comhairle Cathrach Chorcaí

Comhairle Contae na Gaillimhe

Cathair agus Contae Phort Láirge

Comhairle Contae Dhún na nGall

Comhairle Contae na Gaillimhe

Comhairle Contae na Gaillimhe

Comhairle Contae Dhún na nGall

Comhairle Contae Thiobraid Árann

Comhairle Contae Laoise

Comhairle Contae Laoise

Comhairle Contae Laoise

Comhairle Contae na Gaillimhe

Comhairle Contae Chill Mhantáin

Comhairle Contae an Chláir
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Uimhir Tag. Ainm an Fhaighteora Údaráis Áitiúla €

Baile Átha Cliath - Cathair 
Bhaile Átha Cliath

Tiobraid Árann

Gaillimh - Contae na Gaillimhe

Dún na nGall

Luimneach - Contae Luimnigh

Laois

Tiobraid Árann

Port Láirge - Contae Phort 
Láirge

Sligo

Donegal

Waterford

Waterford - Waterford County

Corcaigh - Co. Chorcaí

Ceatharlach

Liatroim, Sligeach

Cill Dara

An Mhí

An Cabhán

Ciarraí

An Clár

Ciarraí

Corcaigh - Cathair Chorcaí

Dún na nGall

6,000

3,000

4,000

6,000

1,199

280,602

1,000

2,000

2,000

9,000

5,000

977

4,000

871

3,000

2,000

8,000

1,500

2,500

5,000

8,000

1,000

500

8,891

Tionscadal Feasach ar Choimisiún na Sráidean-
na Leathana

Scéalta ón Tírdhreacht - Céim 1

Campaí Samhraidh Go Wild!

Scoil Samhraidh Thrastheorann ar an Oidhreacht 
Tógtha

Oidhreacht Luimnigh - Comórtas fótagrafaíochta 
agus ealaíne don Aos Óg

    DEONTAIS LE HAGHAIDH PLEANANNA OIDHREACHTA CONTAE AR LEANÚINT  

C06430

C06441

C06442

C06454

C05661

CBH04896

CBH05866

CBH05872

CBH05915

CBH05939

CBH05950

CBH06039

CBH06183

CBH05123

CH06500

CH06528

CH06540

CH06546

CH06557

CH06579

CH06591

CH06604

CH06615

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i 
gcomhar le Comhairle Contae Fhine Gall/ 
Co Co Dún Laoghaire Ráth an Dúin /

Comhairle Contae Thiobraid Árann

Comhairle Contae na Gaillimhe

Comhairle Contae Dhún na nGall

Cathair agus Contae Luimnigh

Comhairle Contae Laoise

Cumann Bhailte Slachtmhara an Chais-
leáin Nua

Comhlucht Forbartha na nDéise

Cairde Phríosún Shligigh

Rúnaí, Reachtaire & Bardach Eaglaise 
pharóiste Eaglais na hÉireann Fhathain 
Íochtarach

Músaem Chontae Phort Láirge

Ard-Eaglais Chartaige, Lios Mór

Muintir Bháire Community Council

Drummin Bog Project St Mullin’s Ltd.

Tithe Inspiorádacha, Liatroim

Comhairle Chaomhnaithe Phortaigh na 
hÉireann

Sonairte, An t-ionad éiceolaíochta 
náisiúnta

Paróiste Dhroim Dhúin

Comhairle Chaomhnaithe Phortaigh na 
hÉireann

Cairde Cholún Cornelisu O’Brien

Comhairle Contae Chiarraí

Ó Bhéal Teoranta

Coiste Staire & Oidhreachta na gCealla 
Beaga

Clár d’imeachtaí a fhorbairt le haghaidh Seach-
tain Oidhreachta 2015

Plean Caomhnuithe le haghaidh Mhainistir 
Mhaigh Locha

Glanadh Reilig Bhaile Haicéid

Príosún Shligigh - Tionscadal um Chaomhnú 
Fuinneoga

Céim 1 den Phlean Caomhnuihe d’Eaglais 
Críost, Bun Cranncha

Suirbhé geoifisiceach Pobail ar Chnoc na 
Croiche

Plean Bainistíochta Caomhnuithe do Shlí 
Naomh Déaglán

Plean Caomhnuithe do Bhardscoil Uí Dhálaigh 
ar Rinn Mhuintir Bháire

Tionscadal Athchóirithe Phortach na Droiminne

Green-Door 2017 - féile na hailtireachta tuaithe

Athchóiriú leis an Gnáthóg Leochaileach por-
taigh ardaithe ag Lodge, Co. Chill Dara

Tábhacht bheach na hÉireann agus uasghrádú 
le Músaem Beacha Sonairte

Tionscadal Mapála um Reilig Chnoc Dhroim 
Dhúin

Forbairt Plean Bainistíochta Caomhnuithe le 
haghaigh ghnáthóg bratphortaigh thearcbhruite 
ag Portach an Chomhaid, Co. Chiarraí

Tionscadal um Chaomhnú Cholún Cornelius 
O’Brien, 2017

Líníochtaí Atógála Thírdhreach & Dhéantáin 
Thuama Ursanach Chill an Chlocháin

Oíche Filíochta - Daoine agus Dúlra, le 
haghaidh Sheachtain Oidhreachta ag Ó Bhéal

Tionscadal Caomhnú ar Eaglais San Caitríona

IOMLÁN

Uimhir Tag. Ainm an Fhaighteora Údaráis Áitiúla €

     DEONTAIS OIDHREACHTA POBALBHUNAITHE  
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Uimhir Tag. Ainm an Fhaighteora Údaráis Áitiúla €

Ciarraí 

Dún na nGall 

Corcaigh - Cathair Chorcaí 

Cill Dara 

Dún na nGall 

An Mhí 

Uíbh Fhailí

An Tír (Éire) ar Fad

Ros Comáin 

Port Láirge

An Clár

Dhún na nGall

Cill Mhantáin

Luimneach - Contae Luimnigh

Corcaigh - Co. Chorcaí, Gail-
limh - Contae na Gaillimhe, 
Ciarraí, Longphort

Port Láirge - Contae Phort
Láirge

Corcaigh - Co. Chorcaí 

Dún na nGall 

Baile Átha Cliath - Dún 
Laoghaire/ Ráth an Dúin

Baile Átha Cliath - Cathair 
Bhaile Átha Cliath

Corcaigh - Co. Chorcaí, Maigh 
Eo, Cill Mhantáin

Maigh Eo

Gaillimh - Contae na Gaillimhe

An Longfort

Éire - An Tuaisceart, Dún na 
nGall

 An Tír (Éire) ar Fad 

Laois

1,500

955

3,000

9,000

4,500

6,500

2,000

3,500

0

295

1,000

10,000

5,000

1,000

3,645

2,667

4,500

6,000

4,000

3,500

3,500

3,000

1,971

1,500

3,598

1,500

10,000

Tionscadal Taifeadta Seanreilig Chill Chuimín 
(Céim 1)

Mná in Oidhreacht agus i mBéaloideas Inis 
Eoghain

Ard-Eaglais Mhuire & Naomh Áine - Athchóiriú ar 
Chláir Phósta agus Baiste an Pharóiste

Forbairt a dhéanamh leis an ngnáthóg 
phórúcháin don Fhritileán Réisc ar Phortach na 
Loilí Móire Thiar

Scileanna Tógála Traidisiúnta i gCeantar Ard-Ea-
glais Leitir Ceannain

Suirbhé ar Ghnáthóg portaigh réitithe ar Phort-
ach na Greallaí NHA, Co. na Mí

Conair Oidhreachta & agus Turas Cloistreoir 
Éadan Doire

Modúl oiliúint do bhainisteoir oidhreachta don 
Big Dig

Oibreacha Éigeandála Caomhnuithe le
hEaglais Mheánaoiseach Chill Taobháin agus 
leis an tuama taobh léi

Comharthaí nua d’Ionad Cuairteoirí Gheopháirc 
Chósta an Chopair

Seachtain Oidhreachta 2017 i Lios Dúin Bhearna

Oibreacha Caomhnuithe do Mhainistir Ráth 
Maoláin

Iniúchadh Measúnaithe ar gnáthóg eanaigh ag 
Anaclann Dúlra an Chósta Thoir in 2017

Gníomhaíochtaí leis an dúlra bunaithe ar 
fhiagaithe-cnuasaitheoirí ag an Díseart, Contae 
Luimnigh

Swift Conservation Ireland 2017

Eaglais an Chnoic Bhuí agus na Clocha Oghaim
ann - measúnú um chaomhnú & suirbhéireacht 
3D

Ard Éireann Baile na Manach, Athchóiriú ar 
obair phlástair ón Ré Victeoiriach Luath agus 
Ceardlann

Oibreacha Deisiúcháin Caomhnuithe do Pilot’s 
Cottage, Dún gCuagáin, Dún Ing, 2017

Lá na Leanbaíochta i nDún Laoghaire, 2017

Trialacha Cruthaíochta & Ealaíne i bPáirc an 
Fhionnuisce, 2017

Siúlóid lántreoraithe ar fad na 5 conairí oili-
threach leis an scéim nua, scéim na bpas, le linn 
Sheachtain Oidhreachta 2017

Comhdháil Thionscnaimh Pór Neamhchoitianta 
Éireannacha

An Tionscadal An Pleanáil síos trí na Blianta

Bróisiúr Faisnéise Chonair Liteartha/ Oidhreach-
ta Mheathas Troim

Tionscadal Feasachta um Thírdhreactha Doire + 
Dhún na nGall Alive 2017

Suirbhé Éan Abhann neaduithe i Struchtúir 
Tógtha, 2017

Tionscadal Athchóirithe Saothair Luaidhe i Halla 
Shráid Bhaile, 2017

CH06636

CH06647

CH06662

CH06672

CH06692

CH06695

CH06714

CH06730

CH06739

CH06740

CH06746

CH06767

CH06769

CH06792

CH06807

CH06814

CH06848

CH06865

CH06871

CH06874

CH06875

CH06876

CH06888

CH06912

CH06926

CH06932

CH06952

Grúpa Staire Chill Chuimín

Tíortha Eoghain

Paróiste na hArdeaglaise Thuaidh

Comhairle Chaomhnaithe Phortaigh na 
hÉireann

Ceantar Ard-Eaglais Leitir Ceannain

Comhairle Chaomhnaithe Phortaigh na 
hÉireann

Cumann Staire Éadan Doire

Scoil Seandálaíochta na hÉireann

Coiste Reilig Chill Taobháin

Geopháirc Chósta an Chopair

Bailte Slachtmhara Lios Dúin Bhearna

Comhairle Contae Dhún na nGall

Cairde Éanlaith Éireann

ACM Community Development Society 
Ltd

Lynda Huxley

Nora White

Therese Ryan

Eddie Kelly

Ard-Mhúsaem na Leanbaíochta

Debbie Chapman

Conairí na nOilithreach in Éirinn

Seanchumann Ghabhar na hÉireann

Alison Mac Cormaic

Edgeworthstown District Development 
Association Clg

Mary Kerrigan

Cairde Éanlaith Éireann

Thomas Cosby

    DEONTAIS OIDHREACHTA POBALBHUNAITHE (AR LEANÚINT)  
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Uimhir Tag. Ainm an Fhaighteora Údaráis Áitiúla €

Maigh Eo

Tiobraid Árann

Baile Átha Cliath

Maigh Eo

Gaillimh, An Clár - Contae na 
Gaillimhe

Gaillimh - Contae na Gaillimhe

Gaillimh - Contae na Gaillimhe

Gaillimh - Contae na Gaillimhe

Dún na nGall

Tiobraid Árann

Ciarraí

Loch Garman

Laois

Dún na nGall

IOMLÁN

6,150

1,500

7,000

3,000

3,000

750

400

6,000

1,200

6,000

6,921

10,000

550

700

216,041

Bainisteoireacht Gnáthóige chun tacú leis an 
bhfiadhúlra i dTaisce Chluainte Thearmann 
Caithreach in 2017

Taispeántas An Choimín - sa Lá atá inniu ann 
agus sa Sean-Am

Glantachán, comhdhlúthú agus athchóiriú bhallaí 
teorann Theach an Déin Naomh Phádraig

Bainisteoireacht Gnáthóige d’éanlaith goir 
annamh ag Taisce an Eanaigh in 2017

Oibrithe Deonacha Caomhnuithe Burrenbeo a 
oibríonn i dtreo bainisteoireacht inbhuanaithe ar 
an mBoirinn 

Comhdháil: Ról an Tí Mhóír agus an Eastáit i 
Stair na hÉireann

Tionscadal Ealaíne & Dúlra Bhaile Átha an Rí/
Mhuine Mheá

Caomhnú bailte beaga: ceardlann agus collóci-
am, Gaillimh

Taifead a dhéanamh ar dhé dheiridh an fhásaigh 
i ngleannta iartharach pharóiste Ghleann Cholm 
Cille, 2017

Athchóiriú fuinneoga le Lóiste fiaigh a dhear 
John Nash (Mountain Lodge)

Athnuachán Shráid Deiní, Trá Lí

Caomhnú agus rochtain ar Mhainistir 
Agaistíneach ag champas Meánaoiseach Chlu-
ain Mín, Co. Loch Garman.

Tuarascáil Caomhnuithe Bratach Chonradh 
Talún Laoise (1880í)

Imeachtaí de chuid Sheachtain na hOidhreachta 
2017

CH06959

CH07003

CH07007

CH07022

CH07026

CH07039

CH07075

CH07077

CH07078

CH07089

CH07098

CH07162

CH07184

CH07225

Cairde Éanlaith Éireann

An tSean-Scoil

Ard-Eaglais Phádraig

Cairde Éanlaith Éireann

Burrenbeo Conservation Volunteers

South East Galway IRD Ltd

Ionad Ealaíon agus Oidhreachta Bhaile 
Átha an Rí

ICOMOS Ireland

Oideas Gael

Burncourt Community Council Ltd.

Tralee Chamber Alliance

Domini Codd

Jim Fleming

Cumann Pobail Chionn Mhálanna

    DEONTAIS OIDHREACHTA POBALBHUNAITHE (AR LEANÚINT)  

Uimhir Tag. Ainm an Fhaighteora Údaráis Áitiúla Amount Paid €

     DEONTAIS CHOMHANTAIS TUÍ 

TC06543

TC06822

TC07182

Paul Darby

Robert Davey

Paul Cramp

Tionscadal Tuíodóireachta Yew Cottage

Caomhnú dín tí ag Teach Gót, Loch Garman, 
2017

Stíl áitiúil dín tuí ar theachín tuí 

Cill Dara

Loch Garman

Loch Garman

7,000

7,000

3,000

17,000IOMLÁN
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     DEONTAIS CHLÁIR DO CHAIGHDEÁIN MHÚSAEIM 

Uimhir Tag. Ainm an Fhaighteora Údaráis Áitiúla €

Baile Átha Cliath - Cathair 
Bhaile Átha Cliath

Ciarraí

Lú

Cill Chainnigh

Baile Átha Cliath - Cathair 
Bhaile Átha Cliath

Ciarraí

Cill Mhantáin

Maigh Eo

Corcaigh - Co. Chorcaí

Laois

Corcaigh - Cathair Chorcaí

Tiobraid Árann - Tiobraid 
Árann Theas

Corcaigh - Cathair Chorcaí

Corcaigh - Co. Chorcaí

3,000

2,610

2,000

4,975

1,500

3,500

4,000

2,200

3,750

3,000

1,645

3,803

5,000

2,979

43,962

Caomhnú, Digitiú agus Stóráil Slándáil de na 
Tuarascálacha Bliantúla is sine ag an CLG, 
1911 - 1928

Bailiúcháin a Chaomhnú i Músaem Contae 
Chiarraí

Seilfeanna le haghaidh Saothair Ealaíne i 
mBailiúchán Ealaíne Dhroichead Átha

Buanbhailiúchán i nDánlann Butler: Tuarascáil 
2017 na gCaomhnóirí ar an mBail (Céim 3)

Caomhnú Bhailiúchán Pórtráidí an RCPI

Caomhnú agus Cosaint Bhailiúchán Iars-
malann Scríbhneoirí Chiarraí

Caomhnú Bhailiúchán Pictiúr Russborough

Meirge faoi Scrín Chnoc Mhuire ó 1954 a 
chaomhnú agus a chur ar taispeáint i Músaem 
Chnoc Mhuire

Caomhnú Pictiúir tírdhreacha ón 18 haois i 
dTeach Fhóite, Corcaigh

Straitéis um Chúram ar an mBailiúchán

Cúram a thabhairt ar shaothair ealaíne de 
chuid Brian O’Doherty

Oibreacha Caomhnuithe ar Fheisteas Iomlán 
Bantiarnaí ó Ré Victoria

Caomhnú Chartlann Jack Lynch

Caomhnú Dealbhóireachta Seandachta 2017

MC06532

MC06548 

MC06711

MC06815

MC06827

MC06883

MC06939

MC07016

MC07118

MC07130

MC07150

MC07179

MC07189

MC07267

Leabharlann agus Cartlann an CLG

Músaem Contae Chiarraí

Dánlann Highlanes

Butler Gallery

Ionad Oidhreachta RCPI

Iarsmalann Scríbhneoirí Chiarraí

Teach Russborough agus an Fearann 
Páirce atá ann

Músaem Chnoc Mhuire

Iontaobhas Oidhreachta na hÉireann

Comharchumann Theach na mBocht 
ó Aimsir an Ghorta & Mhúsaem Talm-
haíochta, Dhomhnach Mór, Teo.

Dánlann Lewis Glucksman

Músaem Contae Thiobraid Árann

Iarsmalann Phoiblí Chorcaí

Gailearaí Ealaíne Crawford
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