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Focal ón Aire 
 

Is cúis áthais dom an Tuarascáil Bhliantúil seo a chur i láthair ina mbreathnaítear siar ar 2019, bliain 
inar lean an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus a baill foirne de dhul chun cinn a 
dhéanamh ar sholáthar gealltanas ar feadh shainchúram leathan, dúshlánach. 
   
Is mian liom buíochas a ghabháil le bainistíocht agus le baill foirne na Roinne as a dtiomantas agus 
gairmiúlacht leanúnach a d’fhág gur éirigh thar cionn leis an Roinn arís sa bhliain 2019.    
  
Ba í sin an bhliain inar ghlac an Bhithéagsulacht a háit i gcroílár Bheartas an Rialtais nuair a tionóladh 

an Chéad Chomhdháil Náisiúnta Bithéagsúlachta agus nuair a leithdháileadh maoiniú chuig clár 

luathaithe chun tailte móna a bhunú agus chun oibreacha caomhnaithe a dhéanamh, agus chuig cláir 

chaomhnaithe agus bhithéagsúlachta eile, lena n-áirítear infheistiú inár bPáirceanna Náisiúnta.  

 

Lean ár n-earnálacha cultúir agus cruthaitheacha le ról mór a imirt i dtaobh ionadaíocht a dhéanamh 
d’Éirinn sa bhaile agus thar lear. Trí bhíthin a chlár síor-athraitheach agus nuálach, bhí ról lárnach ag 
Éire Ildánach i dtaobh cultúr agus cruthaitheacht a chur chun cinn agus a chothú. Buaicphointe faoi 
leith i rith na bliana a bhí i mbunú Le Chéile - Ceolfhoireann Oscailte Óige na hÉireann, ar daoine faoi 
mhíchumas na ceoltóirí ar fad inti. Buaicphointe eile a bhí i seoladh an chláir le haghaidh Gaillimh 
2020. Buaicphointe pearsanta dom féin a bhí i gceapadh cúigear Ambasadóir Cultúir faoin 
tionscnamh Éire Domhanda – Yvonne Farrell agus Shelley McNamara, Martin Hayes, Paul Muldoon 
agus Ruth Negga – le bheith ag obair le Cultúr Éireann chun an tionchar a bhíonn ag ealaíon na 
hÉireann ar fud an domhain a mhéadú. 
 

Táim sásta go bhfuil tuilleadh dul chun cinn á dhéanamh faoin bPlean um Chur i bhFeidhm 5 bliana 

mar chuid den Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030, nuair a ceadaíodh 3 phlean teanga nua. 

Beart eile ar cuireadh fáilte roimhe, gur cheannaigh an Roinn Aerfort Chonamara, beart a bheidh ina 

bhonn taca d’inbhuanaitheacht seirbhísí aeir chuig Oileáin Árann agus lena gcoinneofar an nasc 

iompair tábhachtach sin do chuairteoirí agus do mhuintir na n-oileán.  

Agus an Tuarascáil Bhliantúil seo á léamh, meabhraítear don léitheoir éagsúlacht ollmhór 

shainchúram na Roinne agus an méid a rannchuidíonn sí leis an tsochaí. Ba mhór an onóir domsa 

agus do mo chomhghleacaí, an tAire Stáit Seán Kyne T.D., oibriú lena leithéid d’fhoireann thiomanta 

chun obair na Roinne a bhrú chun cinn sa bhliain 2019 agus táim ag súil le leanúint leis an obair sin 

amach anseo. 

 

 

Josepha Madigan, T.D. 

An tAire Cultúir, Oidhreachta agus 

Gaeltachta 
 



5 

Focal ón Ard-Rúnaí 
 
Bliain dhúshlánach agus fhiúntach do gach cuid den Roinn a bhí sa bhliain faoi athbhreithniú agus sinn ag dul 
isteach sa dara bliain de chur i bhfeidhm na spriocanna agus de sholáthar na gcuspóirí arna leagan amach sa 
Ráiteas Straitéise 2018-2020. 
  
Is mian liom buíochas a ghabháil arís leis an Aire Madigan agus leis an Aire Stáit, Seán Kyne, as a 
gceannaireacht agus a dtiomantas i dtaobh clár oibre dúshlánach a chur i gcrích ar feadh na bpunann fairsing 
Cultúir, Oidhreachta, Gaeltachta agus na nOileán. 
  
Táim cinnte go bhfaighidh duine ar bith a léann an tuarascáil seo tuiscint ar luach agus ar thábhacht 
shainchúram fairsing na Roinne agus ar thionchar ár gcuid oibre, in Éirinn agus go hidirnáisiúnta. Leanaimid de 
thionscnaimh nua a chur i bhfeidhm i gcónaí chun dul chun cinn a dhéanamh ar bhaint amach ár spriocanna 
maidir leis na hEalaíona, le Cultúr, leis an nGaeilge agus lenár n-oileáin, agus maidir le caomhnú ár n-
oidhreachta saibhre.  
  
I measc an iliomad buaicphointí i rith na bliana bhí:  

 Rinneadh dul chun cinn leanúnach ar an gClár Éire Ildánach; d’éirigh thar cionn le Cruinniú na nÓg agus 
bunaíodh Ciste Cruthaitheachta Náisiúnta; 

 Tionóladh an chéad Seachtain na Scoileanna Ildánacha ón 4 go 8 Samhain 2019 i scoileanna agus i 

lárionaid ar fud na tíre; 

 Leanadh leis an Scéim Digitithe Cultúir; 

 Osclaíodh stór leabhar nua i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann faoi Clár Infheistíochta na bhForas Cultúir 

Náisiúnta; 

 Tionóladh comóradh ar Luíochán Shulchóid Bheag faoi stiúir an phobail mar chuid de Dheich mBliana na 

gCuimhneachán; 

 Seoladh Fhardal Náisiúnta d’Oidhreacht Chultúrtha Dholáimhsithe na hÉireann; 

 Reacháltádh an chéad Chomhdháil Náisiúnta Bithéagsúlachta – “Seeds for Nature”; 

 D’éirigh thar cionn le Seachtain na hOidhreachta. Tionóladh os cionn 2,000 imeacht agus d’fhreasail os 

cionn 423,000 duine orthu; 

 D’eisigh Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta eagráin nua d’íomhánna satailíte. An toradh air sin, gur 

iontráladh beagnach dhá oiread an líon bliantúil Taifead Láithreán agus Séadchomharthaí (TLS); 

 Cinntíodh maoiniú suntasach ón gclár EU LIFE le haghaidh dhá thionscadal – LIFE “Nádúr an Atlantaigh 

Fhiáin” agus “CREXLIFE”; 

 D’éirigh thar cionn leis an tionscadal “ObSERVE”, comhthionscadal idir an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe 

ar son na hAeráide agus Comhshaoil, a bhuaigh Gradam Barr Feabhais agus Nuálaíochta na Státseirbhíse; 

 Ceannaíodh Aerfort Chonamara, beart a sholáthróidh níos mó cinnteachta maidir le todhchaí na seirbhísí 

aeir chuig Oileáin Árann; agus 

 Soláthraíodh tacaíocht mhór airgeadais do ghrúpaí pobail sa Ghaeltacht mar chuid de Phróiseas Pleanála 

Teanga na Gaeltachta agus chun tacú le Líonraí Gaeilge a bunaíodh taobh amuigh den Ghaeltacht.  

Is léiriú iad na gnóthachtálacha thuas ar obair chrua, tionscnaíocht agus comhoibriú na foirne ar fud na Roinne. 
Is mian liom buíochas a chur in iúl as an tiomantas leanúnach don tseirbhís phoiblí agus as an ngairmiúlacht a 
léiríonn mo chomhghleacaithe ar fud na tíre gach lá.  
 
Cé gur léir gur thréimhse dhúshlánach atá roimh an Roinn agus roimh na hearnálacha dá bhfónaimid, táim 
muiníneach go leanfaimid dár n-inniúlachtaí a fhorbairt agus sinn ag obair lenár bpáirtithe leasmhara agus 
lenár gcomhghleacaithe ar fud na hearnála poiblí chun torthaí láidre a sholáthar inár sainchúram ar fad.  

 

 

 

Katherine Licken 

Ard-Rúnaí 
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An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta 

Sainchúram na Roinne 

Tacaíonn an Roinn leis an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta i gcomhlíonadh a cumhachtaí, 
dualgas agus feidhmeanna, faoi mar a bhforáiltear dó sa reachtaíocht a d’achtaigh an tOireachtas. Tá 
freagracht ar an Aire as réimse fairsing beartas agus seirbhísí a imríonn tionchar ar shaol ár saoránach 
agus mhuintir na hÉireann. 
 
Is iad príomhfheidhmeanna na Roinne: 

- tacaíocht bheartais agus chistithe a chur chun cinn agus a sholáthar chun na healaíona, an cultúr agus 

an chruthaitheacht a fhorbairt, bonneagar cultúir a fhorbairt ina measc; 

- tacaíocht a sholáthar d’Fhorais Chultúir na hÉireann; 

- oidhreacht thógtha agus nádúrtha na hÉireann a chaomhnú, a chosaint, a bhainistiú agus a chur i 

láthair, an fiadhúlra a chaomhnú, caomhnú éagsúlacht na bitheolaíochta a chur chun cinn, agus 

séadchomharthaí náisiúnta faoi chúram an Stáit a chosaint; 

- tacú leis an nGaeilge agus leis an úsáid a mbaintear aisti mar phríomhtheanga phobail na Gaeltachta 

a neartú; 

- cabhrú le forbairt inbhuanaithe ar phobail oileán, trí bhíthin naisc iompair a sholáthar; agus  

- comhar Thuaidh-Theas a chur chun cinn trí bhíthin obair Uiscebhealaí Éireann agus an Fhorais 

Teanga.  

Misean na Roinne 

Is é misean na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta: 

Ealaíona, cultúr agus oidhreacht na hÉireann a chur chun cinn, a chothú agus a fhorbairt; tacú le 

húsáid na Gaeilge agus í a chur chun cinn agus forbairt na Gaeltachta agus na nOileán a éascú. 

Comhlíontar an misean seo trí thabhairt faoi chúig Sprioc Ardleibhéil don Roinn: 

 Sprioc A: Tacú le hidirchaidreamh leis na healaíona, leis an gcultúr agus leis an gcruthaitheacht i 
measc daoine aonair agus pobal, idirchaidreamh leo a fhorbairt, agus folláine aonair agus phobail a 
shaibhriú dá bharr sin; agus ealaíona agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn ar fud an domhain.  

 Sprioc B: Ár n-oidhreacht thógtha agus nádúrtha a chaomhnú, a chosaint, a bhainistiú agus a chur i 
láthair mar gheall ar an luach bunúsach atá uirthi agus mar ábhar spreagtha don chruthaitheacht 
agus don tuiscint ar an timpeallacht, agus mar thaca, chomh maith, do phobail áitiúla, don fhorbairt 
eacnamaíochta réigiúnach agus don fhostaíocht inbhuanaithe.  

 Sprioc C: Tacú leis an úsáid a mbaintear as an nGaeilge ar fud na hÉireann agus an úsáid a mbaintear 

aisti mar phríomhtheanga phobail na Gaeltachta a neartú.  

 Sprioc D: Forbairt inbhuanaithe phobail oileán a éascú.  

 Sprioc E: Comhar Thuaidh-Theas a chur chun cinn, go háirithe i gcomhthéacs Fhorais Teanga agus 

Uiscebhealaí Éireann. 
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Eagrú na Roinne 

Eagraítear an Roinn ina ceithre Rannán - Cultúr, Oidhreacht, an Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na 

hOileáin, agus Corparáideach. Tá na Rannáin Chultúir, Oidhreachta agus Chorparáideacha faoi stiúir 

Rúnaí Cúnta agus tá an Rannan Gaeilge, Gaeltachta agus Oileán faoi stiúir Stiúrthóra. Tá ar Stiúrthóir 

maoirseacht a dhéanamh ar Chlár Éire Ildánach a sholáthar faoin mbliain 2022.

Cairt Eagrúcháin na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta 

 

Comhlachtaí faoi choimirce na Roinne 

Tacaíonn comhlachtaí atá faoina coimirce leis an Roinn, na Forais Chultúir Náisiúnta agus na 

Comhlachtaí agus gníomhaireachtaí ábhartha Thuaidh-Theas ina measc. Gné mhór den obair a 

dhéanann an Roinn lena gníomhaireachtaí is ea rialachas éifeachtach.  

Forais Chultúir Náisiúnta Gníomhaireachtaí 

An Chartlann Náisiúnta An Chomhairle Ealaíon 

An Ceoláras Náisiúnta An Chomhairle Oidhreachta 

Gailearaí Náisiúnta na hÉireann Fís Éireann 

Leabharlann Náisiúnta na 

hÉireann 

Údarás na Gaeltachta 

Ard-Mhúsaem na hÉireann Foras na Gaeilge  

Áras Nua-Ealaíne na hÉireann Uiscebhealaí Éireann 

Leabharlann Chester Beatty  

Dánlann Ealaíne Crawford  
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Caiteachas in 2019 

Chun tacú lena clár oibre in 2019, thabhaigh an Roinn €335.3m i gcaiteachas in 2019.  

Ollchaiteachas Vótáilte de réir Cláir, 2019 Ollchaiteachas Vótáilte de réir  

Pá, Reatha agus Caipitil, 2019 

 

 

 Áirítear le caiteachas tuarastail do na Gníomhaireachtaí 

agus na Comhlachtaí faoi Choimirce na Roinne 

Tionscadal Éireann 2020 – Plean Infheistíochta Caipitil 

 

Ó foilsíodh Infheistíocht a Dhéanamh inár gCultúr, inár dTeanga agus inár nOidhreacht (2018 – 

2027), plean infheistíochta earnála na Roinne faoi Thionscadal Éireann 2020, a sheoladh, tá an Roinn 

ag obair chun dul chun cinn a dhéanamh ar raon leathan oibreacha caiptiúla, ó athfhorbairtí móra i 

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann agus sa Chartlann Náisiúnta, go dtí clár cuimsitheach 

uasghráduithe ar chonairí ar fud ár líonra Páirceanna Náisiúnta agus Anaclann Dúlra.  

 

Bhí ról tábhachtach ag an infheistíocht a rinneamar i dtacú le geilleagair áitiúla agus iad a spreagadh, 

trí bhíthin tacú le forbairt fiontair ag Údarás na Gaeltachta, an infheistíocht a rinneamar in earnáil an 

chlosamhairc trí bhíthin Fís Éireann agus ár gcomhpháirtíocht straitéiseach le Fáilte Ireland chun 

eispéiris cuairteoirí a fheabhsú ar fud ár líonra Páirceanna Náisiúnta.  

 

Tugadh tacaíocht do dhaoine aonair agus do phobail trínár bPlean Infheistíochta Caipitil faoi 

Thionscadal Éireann 2040 ar feadh ár dtrí réimse clár – Cultúr, Teanga agus Oidhreacht – chun na 

nithe seo a leanas a dhéanamh: 

- Ár n-oidhreacht thógtha uathúil a chosaint le Scéim 

Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha agus leis an gCiste um Struchtúir Stairiúla; 

- Ár bpobail Ghaeltachta agus oileáin a chothú trí bhíthin 

raon scéimeanna tacaíochta Scéimeanna Tacaíochta Gaeltachta; 

- Tacú le hathnuachan áiseanna ealaíon agus cultúir ar fud 

na tíre faoi scéimeanna infheistíochta cultúir éagsúla, amhail an ceann is déanaí, an Scéim 
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Caipitil Cultúir, a reáchtálfar go dtí 2022. 

 

Lean an Roinn le comhpháirtíochtaí láidre a thógáil chun soláthar a dhéanamh ar feadh a clár caipitil, 

ag obair go dlúth le comhpháirtithe in Oifig na nOibreacha Poiblí, i bhFáilte Ireland agus sa Roinn 

Forbartha Tuaithe agus Pobail, i measc comhpháirtithe eile. Tacaíonn an Roinn le hinfheistíocht 

chaipitil sna huiscebhealaí intíre againn chomh maith, trí bhíthin Uiscebhealaí Éireann, comhlacht 

Thuaidh-Theas a bunaíodh faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta. 

 

Rinne an Roinn €70m de chaiteachas caipitiúil in 2019, an dara bliain den chlár Infheistíocht a 

Dhéanamh inár gCultúr, inár dTeanga agus inár nOidhreacht. 

 

Caiteachas caipitiúil ar Infheistíocht a Dhéanamh inár gCultúr, inár dTeanga agus inár nOidhreacht, 

2019 (Sealadach) 

Clár Réimse an Chláir Caiteachas 

Cultúr  € 35.04m 

 Clár FCN € 6.01m 

 Straitéis Chlosamhairc (Fís Éireann) € 16.20m 

 Bonneagar ealaíon áitiúil € 5.92m 

 Scéim Digitithe € 0.91m 

 Gaillimh, Príomhchathair Chultúir na hEorpa  € 6.00m 

Gaeltacht/Teanga/Oileáin  € 13.83m 

  Phróiseas Pleanála Teanga na Gaeltachta € 1.02m 

 Údarás na Gaeltachta  € 9.70m 

 Líonraí Gaeilge  € 0.10m 

 Na hOileáin agus bonneagar muirí oileán  € 3.00m 

Oidhreacht  € 21.4m 

 Páirceanna Náisiúnta agus Anaclanna 

Dúlra 

€ 3.00m 

 Cúram a dhéanamh do Thimpeallacht 

Stairiúil  

€ 7.76m 

 Oidhreacht Thógtha € 4.74m 

 Séadchomharthaí Náisiúnta € 0.31m 

 Oidhreacht agus Bithéagsúlacht Nádúrtha  € 5.59m 

Riarachán  €0.54m 

IOMLÁN  €70.81m 
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Buaicphointí in 2019 

Ealaíona, Cultúr agus Comóradh 

Tugadh roinnt tionscnamh nua isteach faoi 

Chlar Éire Ildánach – atá ar bun anois le trí 

bliana anuas – agus ba shamplaí suntasacha 

go leor díobh de chomhoibriú agus d’fhorbairt 

Thrasrannach agus idirghníomhaireachta: 

Is tionscnamh é Scoileanna Ildánacha lena 

dtugtar tacaíocht do gach scoil chun glacadh 

go hiomlán leis na healaíona agus leis an 

gcruthaitheacht do leanaí agus do dhaoine 

óga. Tionóladh an chéad Seachtain na 

Scoileanna Ildánacha ón 4 go 8 Samhain 2019 

i scoileanna agus i lárionaid ar fud na tíre. Leis 

an imeacht sin, soláthraíodh deis do 

scoileanna a gcruthaitheacht a thaispeáin 

agus a cheiliúradh.  

Cuireadh tús le raon tionscnam faoi bPlean 

Óige Cruthaithí sa bhlian 2019:  

 Fighting Words – cur ar chumas Fighting 

Words i bhfad níos mó leanaí agus daoine 

óga a aimsiú. Bunaíodh ceardlann nua 

Ghaeilge i gceantair Ghaeltachta freisin; 

 Amharclann Óige na hÉireann – forbairt 

náisiúnta nua chun comhpháirtíochtaí nua 

a bhunú le grúpaí áitiúla agus le 

soláthraithe seirbhísí don óige; 

 Sing Ireland – cuireadh tús le tionscadal 

nua, “YouthSing Ireland”, chun cur le 

deiseanna chun daoine óga a spreagadh le 

bheith rannpháirteach san amhránaíocht, 

chun tacú le múinteoirí trí bhíthin Forbairt 

Ghairmiúil Leanúnach níos fearr agus 

chun ábhar acmhainne nua i nGaeilge nó 

as Éirinn é a fhorbairt. 

 

Bunaíodh an Ciste Cruthaitheachta Náisiúnta 

chun tionscdail phíolótacha atá nuálach agus a 

chuireann luach suntasach le Clár Éire 

Ildánach a shainaithint, agus tacú leo.  

Bunaíodh na tionscnaimh seo a leanas faoin 

gCiste Cruthaitheachta Náisiúnta:  

 Bhunaigh Ceol-Acadamh Ríoga na 

hÉireann Le Chéile – Ceolfhoireann 

Oscailte Óige na hÉireann, ar daoine faoi 

mhíchumas na ceoltóirí ar fad inti, daoine 

a bhfuil siondróm Down, uathachas agus 

pairilis cheirbeach ag gabháil dóibh ina 

measc; 

 The Lullaby Project – Clár ceoil naoi mí in 

dhá shuíomh scoile i nGaillimh d’fhonn an 

ceol a úsáid chun tacú le folláine 

mhothúchánach agus muinín a fhorbairt i 

leanaí an-óga, ina dtuismitheoirí agus sna 

daoine a oibríonn i suíomhanna 

réamhscoile; 

 An Mol Sláinte Cruthaithí – chun tacú le 

leanaí agus daoine óga scaoileadh lena 

gcruthaitheacht, agus chun a léiriú go 

bhféadfaidh rannpháirtíocht 

chruthaitheach difear a dhéanamh do 

mheabhairshláinte agus d’fholláine leanaí 

lena mbaineann dúshláin shóisialta agus 

mhothúchánacha na breoiteachta 

fadtréimhsí.  

 

Choimisiúnaigh Clár Éire Ildánach tuarascáil 

(Engaging the Public on Climate Change 

through the Cultural and Creative Sectors) ina 

moltar bealaí a fhéadfaidh na hearnálacha 

cultúir agus cruthaitheacha an pobal a 

spreagadh le bheith rannpháirteach maidir le 

hathrú aeráide agus gníomhú ar son na 

haeráide, agus mar a fhéadfaidh siad cabhrú 

le bonn eolais a chur ar fáil don Chomhrá 

Náisiúnta faoi Ghníomhú ar son na hAeráide 

(NDCA). 
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Faoi Chlár Éire Ildánach, sheol An Chomhairle 

Ealaíon clár píolótach spreagthach nua dar 

teideal Áiteanna Cruthaitheacha. Forbraíodh 

clár píolótach trí bliana do phobail ar fud na 

tíre nach raibh deis acu roimhe seo leas a 

bhaint as infheistíocht phoiblí leanúnach sna 

healaíona.  

Sa bhliain 2019, thacaigh Cultúr Éireann le 

453 tionscadal ealaíonta ar feadh na 

bhfoirmeacha ealaíne ar fad i 55 thír ar fud an 

doimhain. Shroich na himeachtaí sin lucht 

féachana 6m duine.  

Ceapadh cúigear Ambasadóir Cultúir faoin 

tionscnamh Éire Domhanda – Yvonne Farrell 

agus Shelley McNamara, Martin Hayes, Paul 

Muldoon agus Ruth Negga – ag tús 2019 le 

bheith ag obair le Cultúr Éireann chun an 

tionchar a bhíonn ag ealaíon na hÉireann ar 

fud an domhain a mhéadú. 

Ba í an t-ealaíontóir Eva Rothschild a 

chruthaigh cur i láthair na hÉireann, dar 

teideal “The Shrinking Universe” ag 

Taispeántas Débhliantúil Ealaíne na Veinéise 

agus ba í Mary Cremin an coimeádaí ina 

leith.  

Maoiníodh tionscadail éagsúla faoin Scéim 

Digitithe Cultúir sa bhliain 2019, lena n-

áirítear Band Aid, páipéir phearsanta na 

ndaoine a shínigh an Conradh sular bunaíodh 

an Stát, agus taifid ghineolaíocha Eaglais na 

hÉireann.  

Reáchtáil Áras Nua-Ealaíne na hÉireann 

(IMMA) mórthaispeántas iardhearcach ar an 

ealaíontóir agus déantóir scannán cáiliúil ón 

mBreatain, Derek Jarman. Ba é sin an chéad 

uair ar tugadh snáitheanna éagsúla a chuid 

tallainne le chéile le breis agus 20 bliain.  

 
Osclaíodh stór leabhar nua ina bhfuil os cionn 

4,700 méadar líneach spáis, i Leabharlann 

Náisiúnta na hÉireann i mí an Mheithimh 2019 

faoi Chlár Infheistíochta na bhForas Cultúir 

Náisiúnta (€460m).  

 

I mí Iúil, sheol an tAire Fardal Náisiúnta na 

hÉireann d’Oidhreacht Chultúrtha 

Dholáimhsithe an Chine Daonna (OCD), ina 

bhfuil os cionn 30 cleachtas OCD taifeadta. I 

mí na Nollag, d’éirigh le hÉirinn an cleachtas 

seinm cláirsí na hÉireann a thaifeadadh ar 

Liosta Ionadaíoch UNESCO d’Oidhreacht 

Chultúrtha Dholáimhsithe an Chine Daonna.  

I mí Mheán Fómhair, sheol an tAire Madigan 

an clár cultúir le haghaidh Gaillimh 2020 – 

Príomhchathair Chultúir na hEorpa. I mí 

Dheireadh Fómhair, moladh Gaillimh 2020 le 

haghaidh gradam a bhfuil ardmheas air, 

Gradam Melina Mercouri an AE, lena 

mbaineann maoiniú €1.5m ón gCoimisiún 

Eorpach.  

Tugadh tacaíocht do Dáil 100, comóradh céad 

bliain ag Tithe an Oireachtais ar an gcéad suí 

den Dáil in Eanáir 1919, faoin gclár Deich 

mBliana na gCuimhneachán.  

 

D’oscail an tAire ‘tob-mhúsaem’ an 14 Nollaig 

2018 i dTeach an Chóiste i gCaisleán Bhaile 

Átha Cliath lena ndéantar ceiliúradh ar 100 

Bliain do Rannpháirtíocht na mBan sa 

Pholaitíocht agus sa Saol Poiblí, 1918 – 2018. 

Tugadh an tob-mhúsaem go Cathair Luimnigh, 

Leitir Ceanainn agus Ros Comáin sa bhliain 

2019 sular tugadh ar ais chuig ceanncheathrú 

na Roinne é ag 23 Sráid Chill Dara, Baile Átha 

Cliath.  

Thug an Roinn tacaíocht freisin do chomóradh 

faoi stiúir an phobail ar Luíochán Shulchóid 

Bheag a tharla an 21 Eanáir, 1919 agus do 

tharráil Seán Hogan ag Stáisiún Iarnróid Chnoc 

Loinge an 13 Bealtaine, 1919.  
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Tionóladh Cuimhneachán Náisiúnta an 

Ghorta Mhóir, a raibh an Taoiseach Leo 

Varadkar ina uachtarán air, i Sligeach an 19 

Bealtaine. Mar chuid den chlár pobail ag an 

imeacht bhí ceol ó cheoltóirí as an áit ó 

Chomhaltas Ceoltóirí Éireann Shligigh agus 

Cóir an Ghorta Mhóir, Sligeach ina bhfuil 60 

duine, a cuireadh ar bun go speisialta do 

Chuimhneachán. Sheol an tAire Cultúir, 

Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha 

Madigan, T.D., leabhrán a chuir an Coiste 

Náisiúnta Chuimhneachán an Ghorta Mhóir, 

Sligeach le chéile ar an nGorta Mór i 1997 

chun 150 bliain ó tharla an Gorta Mór a 

chomóradh. 

 

Oidhreacht 

Infheistíodh beagnach €3m in 2019 i mbearta 

chun an eispéireas cuairteoirí inár 

bPáirceanna Náisiúnta and Anaclanna Dúlra a 

chaomhnú agus a fheabhsú. 

I mí Feabhra 2019, d’óstáil an Roinn an chéad 

Chomhdháil Náisiúnta Bithéagsúlachta, as ar 

tháinig ‘Síolta don Dúlra’, sraith gealltanas ó 

na hearnálacha poiblí agus príobháideacha 

maidir leis an mbithéagsúlacht a chaomhnú. 

Rinne an Roinn €5.6m a infheistiú i rith na 

bliana chun caomhnú na bithéagsúlachta a 

chur chun cinn, chun tacú leis an bPlean 

Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht, 

2017-2021, agus chun ár dtailte móna a 

chosaint agus a athchóiriú.  

 

 

Rinne Uiscebhealaí Éireann beagnach €5.1m 

a infheistiú i gcothabháil ár n-uiscebhealaí 

intíre agus ar na hoibreacha leanúnacha chun 

Canáil Uladh a athchóiriú. 

Mhéadaigh Seirbhís na Séadchomharthaí 

Náisiúnta a rannpháirtíocht phoiblí leis an 

Taifid Láithreán agus Séadchomharthaí (TLS) 

nuair a eisíodh eagráin nua d’íomhánna 

satailíte. An toradh air sin, gur iontráladh 

beagnach dhá oiread an líon bliantúil TLS nua, 

ón 805 a tuairiscíodh in 2018 go 1,503 in 

2019.  

Thug Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta 

agus An Chomhairle Oidhreachta faoi chláir 

chun rannpháirtíocht leanaí bunscoile leis an 

gclár Oidhreacht i Scoileanna a mhéadú agus 

reáchtáladh comórtas scoileanna chun Emoji 

don Oidhreacht a dhearadh (ag nascadh le 

forbairt ar Oidhreacht 2030). 

I mí an Mhárta 2019, d’fhógair an tAire 

cúnamh deontais €4.3m do 478 dtionscadal 

oidhreachta i ngach contae sa tír faoin gCiste 

um Struchtúir Stairiúla agus faoin Scéim 

Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha.  

Ó thaobh ár n-oidhreacht ailtireachta a 

chosaint, lean an Roinn le tacaíocht airgeadais 

a thabhairt do thionscadail faoi 

raon Scéimeanna Cistithe Oidhreachta 

Tógtha: 

 Rinneadh 316 thionscadal ar fud na 

limistéar údaráis áitiúil a mhaoiniú 

tríd an Scéim Infheistíochta don 

Oidhreacht Thógtha;  

 Bronnadh ciste caipitil €1m ar shé 

bhaile stairiúla faoi Thionscnamh na 

mBailte Stairiúla de chuid na 

Comhairle Oidhreachta 2019 – An 

tAonach, Co. Thiobrad Árann; 

Mainistir na Búille, Co. Ros Comáin; 

Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall; An 

Uaimh, Co. na Mí; Cill Rois, Co. an 

Chláir; agus Béal an Átha, Co. Mhaigh 

Eo; agus, 

 Sa chéad bhliain den Chiste um 

Struchtúir Stairiúla 2019, íocadh 

deontais €1.77m le 67 dtionscadal. 
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D’fhreastail os cionn 423,000 duine ar níos mó 

ná 2,000 imeacht i rith Seachtain na 

hOidhreachta (Pasttimes – Past Times) i mí 

Lúnasa. 

Cuireadh dlús in 2019 faoi iarrachtaí chun 

gnáthóg portaigh ardaithe uathúil na 

hÉireann a athbheochan trí bhíthin bearta 

abhunaithe a chuir an Roinn i gcích ar 7 LCS 

phortach ardaithe agus trí bhíthin an 

tionscadail ‘Portach Beo’ LIFE an AE. Tá 

athbhunú ar an gcuid eile de láithreáin an 

tionscadail le tabhairt chun críche in 2020. 

Chuir an Roinn maoiniú €131,000 ar fáil do 13 

thionscadal faoi stiúir an phobail in 2019 

faoin Scéim Rannpháirtíochta Pobail Tailte 

Portaigh, chun ár dtírdhreach tailte móna a 

chur chun cinn agus a chaomhnú.  

Sa bhliain 2019, d’éirigh le hiarratas na Roinne 

ar mhaoiniú suntasach ó chlár LIFE an AE le 

haghaidh dhá thionscadal – LIFE “Nádúr an 

Atlantaigh Fhiáin” agus “CREXLIFE”. Leis an 

tionscadal LIFE “Nádúr an Atlantaigh Fhiáin”, 

soláthrófar an Creat Gníomhaíochta 

Tosaíochta do na Treoracha maidir le 

Gnáthóga éan ar bhonn náisiúnta. Leis an 

tionscadal “CrexLIFE”, féachtar le stádas 

caomhantais an traonaigh in Éirinn a 

fheabhsú.  

Bhuaigh an tionscadal “ObSERVE”, 

comhshaothar idir an Roinn seo agus an Roinn 

Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide 

agus Comhshaoil (agus le comhoibriú 

príomhshaineolaithe ar speicis mhara), 

Gradam Barr Feabhais agus Nuálaíochta na 

Státseirbhíse in 2019 sa chatagóir Taighde, 

Anailísíocht agus Léargas. Soláthraíodh méid 

mór faisnéise nua faoi mhíolta mora, 

deilfeanna agus éanlaith mhara sna farraigí 

timpeall ar Éirinn sna tuarascálacha ón 

tionscadal sin. 

An Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin 

Chuir an Roinn €9.7m ar fáil sa bhliain 2019 

chun tacú le hobair Údarás na Gaeltachta ó 

thaobh infheistiú i gcruthú post agus i 

dtionscnaimh forbartha fiontair i réigiúin 

Ghaeltachta, rud a chuir go díreach le forbairt 

inbhuanaithe na Gaeltachta. 

 

I mí na Nollag 2019, d’fhógair an Roinn gur 

cheannaigh sí Aerfort Chonamara. Mar gheall 

gur leis an Stát an tsócmhainn straitéiseach 

sin, tugtar níos mó cinnteachta ó thaobh 

todhchái na seirbhísí aeir chuig Oileáin Árann 

chun inbhuanaitheacht na bpobal orthu a 

mhéadú agus chun an nasc iompair 

tábhachtach sin a choimeád do chuairteoirí 

agus do mhuintir na n-oileán.  

 

 

Rinneadh dul chun cinn ar phleanáil 

d’fhorbairt chéanna Inis Oírr, Inis Meáin agus 

Mhachaire Rabhartaigh agus do sheirbhísí 

farantóireachta do Thoraigh, Co. Dhún na 

nGall, ag teacht leis na gealltanais in 

Infheistíocht a Dhéanamh inár gCultúr, inár 

dTeanga agus inár nOidhreacht, 2018-2027. 

Rinneadh 9 gconradh maidir le hiompar 

oileán a athnuachan in 2019. Thug an Roinn 

fóirdheontas do 26 bhealach ar leithligh do 

sheirbhísí Aeir, Farantóireachta agus Lastais 

d’oileáin an Stáit, sa bhliain 2019.  

Cuireadh os cionn €1.4m ar fáil in 2019 chun 

tacú le grúpaí pobail sa Ghaeltacht mar chuid 

de Phróiseas Pleanála Teanga na Gaeltachta 

agus chun tacú le Líonraí Gaeilge a bunaíodh 

taobh amuigh den Ghaeltacht. Rinneadh dul 

chun cinn suntasach faoin tionscnamh 

deireanach sin ó thaobh pleanáil a dhéanamh 
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do mhol suaitheanta teanga agus cultúir i 

gCathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le 

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, 

Conradh na Gaeilge, Fáilte Ireland agus Foras 

na Gaeilge. 

 

Maidir le hearnáil na gcoláistí Gaeilge, bhí os 

cionn 26,000 scoláire ábalta fanacht i 42 

choláiste samhraidh sa Ghaeltacht a 

bhuíochas do na fóirdheontais a chuir an 

Roinn ar fáil. Sholáthair 712 theaghlach 

cóiríocht sna seacht gceantar Gaeltachta ar 

fad. 

Tugadh tacaíocht do thionscadal sna 

hearnálacha daonnachtaí digiteacha agus 

téarmeolaíochta. I measc na dtionscadal ar 

cuireadh tús leo nó a ndearnadh dul chun cinn 

orthu in 2019 bhí Dúchas.ie, logainm.ie, 

abair.ie agus Clár TechSpace (aip nua i 

nGaeilge lena mbailítear le chéile na stáisiúin 

raidió Ghaeilge ar fad), Plean Digiteach don 

Ghaeilge agus Edcite as Gaeilge (acmhainn 

nua ábhair dhigitigh do scoileanna).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.duchas.ie/
http://www.logainm.ie/
http://www.abair.ie/


 

Sprioc A – Na hEalaíona, Cultúr, Scannáin agus Ceol 

Tacú le hidirchaidreamh leis na healaíona, leis an gcultúr agus leis an gcruthaitheacht i 

measc daoine aonair agus pobal, idirchaidreamh leo a fhorbairt, agus folláine aonair agus 

phobail a shaibhriú dá bharr sin; agus ealaíona agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn ar 

fud an domhain.  

Is iad Rannán an Chultúir agus na comhlachtaí faoi choimirce na Roinne den chuid is mó atá 

freagrach as sin – An Chomhairle Ealaíon, na Forais Chultúir Náisiúnta agus Fís Éireann – a thugann 

faoina mbaint amach trí bhíthin Ocht Straitéis Ardleibhéil.  

Rinneadh thart ar €174.9m i gcaiteachas sa bhliain 2019 chun tacú leis an sprioc sin, ag tacú le 

rannpháirtíocht chultúrtha sna healaíona ar fad, ag spreagadh na cruthaitheachta ar fud an stáit 

agus ag cur cultúr agus ealaíona na hÉireann chun cinn thar lear (lena n-áirítear pá agus riarachán 

dóibh siúd a oibríonn sna Forais Chultúir Náisiúnta agus sa Chomhairle Ealaíon). Ba iad na cúig 

phríomhréimse caiteachais don chláir: 

 Tacaíocht don Chomhairle Ealaíon, arbh ionann í agus €75m den chaiteachas in 2019; 

 Tacaíocht do na Forais for the Forais Chultúir Náisiúnta arbh ionann í agus €47m in 2019; 

 Maoiniú €20m le haghaidh Fís Éireann  

 Maoiniú €17.4m do Mhúsaeim, Dánlanna, Ionaid Chultúir Réigiúnacha agus tionscadail, lena 

n-áirítear le haghaidh Chlár Éire Ildánach; 

 Maoiniú €8.4m for Bonneagar agus Forbairt Cultúir, lena n-áirítear pleanáil agus cur i 

bhfeidhm chéimeanna luatha Phlean Caipitil 10 mbliana na Roinne Infheistíocht a 

Dhéanamh inár gCultúr, inár dTeanga agus inár nOidhreacht 2018-2027; 

 Maoiniú €1.18m don chlár Deich mBliana na gCuimhneachán; agus 

 Maoiniú €6m le haghaidh Gaillimh 2020 – Príomhchathair Chultúir na hEorpa. 

 

Caiteachas ar Sprioc A de réir an phríomhréimse caiteachais, 2019 
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Straitéis 1: Cultúr 2025 agus Clár Éire Ildánach a chur i bhfeidhm 

Beartas 'Culture 2025' agus Clár Éire Ildánach 2017-2022 a chur i bhfeidhm agus cláir leanúnacha 

chomhórtha a chur i bhfeidhm i gcomhar le páirtithe leasmhara náisiúnta agus áitiúla 

Éire Ildánach 

I rith 2019, lean lucht Chlár Éire Ildánach le bheith ag obair le rialtas láir agus áitiúil, le 

gníomhaireachtaí stáit, le comhlachtaí earnálacha, le heagraíochtaí neamhrialtasacha agus le raon 

leathan daoine aonair agus comhpháirithe chun cuspóirí an Chláir a chur chun cinn ar feadh na gcúig 

Cholún, chomh maith le tionscnaimh nua a fhorbairt lena ndéantar aidhmeanna an Chláir a bhrú 

chun cinn tuilleadh. 

Rinneadh dul chun cinn i rith 2019 ar roinnt tionscnamh chun na gníomhartha sa Phlean Óige 

Cruthaithí (Colún 1, Féidearthacht Chruthaitheach Leanaí agus Daoine Óga a Chumasú) a chur i 

bhfeidhm tuilleadh. 

Is tionscnamh suaitheanta Chlár Éire Ildánach é Scoileanna Ildánacha, atá faoi stiúir na Comhairle 

Ealaíon agus a fhaigheann tacaíocht maoinithe ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus 

ón Roinn Oideachais agus Scileanna. An aidhm fhadtréimhseach leis, go dtabharfar tacaíocht do gach 

scoil chun glacadh go hiomlán leis na healaíona agus leis an gcruthaitheacht do leanaí agus do 

dhaoine óga. D’éirigh go geal lena sheoladh i mí Mheán Fómhair 2018, agus tá sé geallta ag 

comhpháirtithe an Phlean Óige Cruthaithí an líon rannpháirtí sa tionscnamh a dhúbailt sa bhliain 

2019. I ndiaidh babhta nua iarratas i mí Feabhra 2019, tá 300 scoil ar fud na tíre rannpháirteach sa 

tionscnamh anois, tionscnamh ar aidhm leis na healaíona agus an chruthaitheacht a shuíomh i 

gceartlár saol leanaí agus daoine óga. Tionóladh an chéad Seachtain na Scoileanna Ildánacha – deis 

do scoileanna a gcruthaitheacht a roinnt, a chur os comhair an phobail agus a cheiliúradh – sa 

tseachtain ón 4 go dtí an 8 Samhain 2019 i scoileanna agus in ionaid ar fud na tíre. 
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Chomh maith le leanúint le tacaíocht a thabhairt do thionscnaimh amhail Braislí Cruthaitheacha, 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach do Mhúinteoirí agus Music Generation a leathnú amach, thosaigh Clár 

Éire Ildánach ag tacú le raon tionscnamh eile faoin bPlean Óige Cruthaithí in 2019: 

 Fighting Words – tá leathnú breise ar an tseirbhís saor in aisce seo á éascú faoin gClár, rud a 

chuireann ar chumas Fighting Words i bhfad níos mó leanaí agus daoine óga a aimsiú. 

Bunaíodh ceardlann nua Ghaeilge i gceantair Ghaeltachta freisin; 

 Amharclann Óige na hÉireann – cuireadh tús le leathnú náisiúnta nua chun 

comhpháirtíochtaí nua a bhunú le grúpaí áitiúla agus le soláthraithe seirbhísí don óige, 

chomh maith le struchtúr a cheapadh chun grúpaí amharclannaíochta óige a thionscain, a 

fhorbairt agus chun oiliúint a chur orthu; agus  

 Sing Ireland – cuireadh tús le tionscadal nua, “YouthSing Ireland”, chun cur le deiseanna 

chun daoine óga a spreagadh le bheith rannpháirteach san amhránaíocht, chun tacú le 

múinteoirí trí bhíthin Forbairt Ghairmiúil Leanúnach níos fearr agus chun ábhar acmhainne 

nua i nGaeilge nó as Éirinn é a fhorbairt. 

 

Bunaíodh an Ciste Cruthaitheachta Náisiúnta chun tionscdail phíolótacha atá nuálach agus a 

chuireann luach suntasach le Clár Éire Ildánach a shainaithint agus tacú leo, agus chun cabhrú le 

bonn eolais a chur ar fáil do bheartas agus/nó d’fhorbairt thrasrannach i réimse an chultúir, na 

cruthaitheachta agus na folláine. Lean Clár Éire Ildánach le bheith ag obair leis na foirne tionscadail 

ar fad agus tacú leo i rith 2019 le torthaí rathúla ar chuspóirí thionscadail faoi leith a chumasú agus 

chun an tionchar fadtréimhseach a d’fhéadfadh a bheith acu ar bheartas poiblí a mheas, amhail: 

 

 Le Chéile – Ceolfhoireann nua Oscailte Óige na hÉireann arna bunú ag Ceol-Acadamh Ríoga 

na hÉireann. Is ensemble uathúil é seo, an chéad cheann dá leithéid in Éirinn, ar daoine faoi 

mhíchumas na ceoltóirí ar fad inti, daoine a bhfuil siondróm Down, uathachas agus pairilis 

cheirbeach ag gabháil dóibh ina measc; 

 The Lullaby Project – thug Coiste Cúram Leanaí na Gaillimhe agus Groundswell Arts faoi chlár 

ceoil naoi mí in dhá shuíomh réamhscoile i nGaillimh, d’fhonn ceol a úsáid chun tacú le 

folláine mhothúchánach agus muinín a fhorbairt i leanaí an-óga, ina dtuismitheoirí agus sna 

daoine a oibríonn i suíomhanna réamhscoile; agus 

 An Mol Sláinte Cruthaithí – chun tacú le leanaí agus daoine óga scaoileadh lena 

gcruthaitheacht, agus chun a léiriú go bhféadfaidh rannpháirtíocht chruthaitheach difear a 

dhéanamh do mheabhairshláinte agus d’fholláine leanaí lena mbaineann dúshláin shóisialta 

agus mhothúchánacha na breoiteachta fadtréimhsí.  

 
Tá mar aidhm le “Plean Gníomhaíochta ar son na hAeráide chun dul i ngleic le Cliseadh Aeráide” de 

chuid an Rialtais Éire a bhogadh i dtreo na sprice maidir le neodracht ó thaobh carbóin de faoin 

mbliain 2050, trí bhíthin athruithe bonneagair, eacnamaíochta agus teicniúla agus trí bhíthin 

claochlú iompraíochta agus sóisialta (i.e. is dúshlán ollmhór cultúrtha é an t-athrú aeráide freisin). 

Mar fhreagra air sin, choimisiúnaíodh tuarascáil faoi Chlár Éire Ildánach (Engaging the Public on 

Climate Change through the Cultural and Creative Sectors) ina moltar bealaí a fhéadfaidh na 

hearnálacha cultúir agus cruthaitheacha an pobal a spreagadh le bheith rannpháirteach maidir le 

hathrú aeráide agus gníomhú ar son na haeráide, na cuir chuige éagsúla a fhéadfar a úsáid mar chuid 
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den insint níos leithne ar chúrsaí aeráide agus mar a fhéadfaidh siad cabhrú le bonn eolais a chur ar 

fáil don Chomhrá Náisiúnta faoi Ghníomhú ar son na hAeráide (NDCA). Déantar scrúdú sa tuarascáil 

faoin tslí le caidreamh a chothú idir oifigigh ábhartha sna hÚdaráis Áitiúla sna foirne cultúir agus 

cruthaitheachta agus na hOifigí Réigiúnacha um an Gníomhú ar son na hAeráide (CARO), ar an tslí le 

spéis a spreagadh agus tuiscint a chothú maidir leis an deis arna cur ar fáil ag na hearnálacha cultúir 

agus cruthaitheacha ó thaobh saoránach a spreagadh le bheith rannpháirteach i gcúrsaí aeráide. 

Sainaithnítear gníomhartha a bhféadfaí tabhairt fúthu freisin sa tuarascáil.  

 
Chuaigh an Roinn (trí bhíthin Clár Éire Ildánach) i gcomhpháirtíocht leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta 

agus Coimirce Sóisialaí ar athbhreithniú ar scéim phíolótach d’ealaíontóirí féinfhostaithe (amharc-

ealaíontóirí agus scríbhneoirí) a fhaigheann an Liúntas Cuardaitheora Post. Mar thoradh air sin, 

fógraíodh i mí Iúil 2019 go rabhthas chun an scéim a shíneadh go buan chuig ealaíontóirí 

féinfhostaithe, lena n-áirítear iad sin a oibríonn sna taibh-ealaíona, i gcúrsaí scannáin agus san 

ailtireacht. Ciallaíonn sin, ó Mheán Fómhair 2019, go bhfuil ealaíontóirí féinfhostaithe a fhaigheann 

an Liúntas Cuardaitheora Post ábalta díriú ar a n-iarrachtaí ealaíonta don chéad bhliain atá siad as 

obair, seachas ceanglas a bheith orthu páirt a ghlacadh sna gnáthghníomhaíochtaí gníomhúcháin um 

ghníomhachtú an mhargaidh saothair.  

I bhfianaise chomh maith agus a d’éirigh le hÁnrachtaí Músaeim Éire Ildánach agus Fulbright, shínigh 

Clár Éire Ildánach Comhaontú eile le Coimisiún Fulbright i rith 2019 chun ánracht eile a mhaoiniú 

lena gcuimsítear daoine gairmiúla a bhfuil taithí acu ag obair sna hearnálacha cultúir/oidhreachta 

cultúir agus cruthaitheacha. 

I gcomhréir le haidhmeanna Cholún 4 den Chlár (Éire ina hIonad Barr Feabhais sa Léiriú Meán), 

sainaithníodh i bPoist sa Todhchaí – Éire 2019 forbairt ar Treochlár do na Tionscail Chruthaitheacha 

mar phríomhrud insoláthartha chun ár mbonn fiontair a éagsúlú, rud a chinnteodh go mbeadh 

geilleagar na hÉireann níos athléimní agus inoiriúnaithe. I ndiaidh comhairliúchán suntasach a 

dhéanamh leis an lucht acadúil, le gnónna beaga, le hionadaithe tionscail agus le hoifigiigh AE (lena 

n-áirítear trí cheardlann mhóra agus suirbhé ar ghnónna dearaidh), d’oibrigh Clár Éire Ildánach le 

linn 2019 chun an Treochlár sin a dhréachtú i gcomhar le roinnt Ranna Rialtais eile agus 

Gníomhaireachtaí. 

An Chomhairle Ealaíon 

Cuireadh méadú 10% ar mhaoiniú na Comhairle Ealaíon go dtí €75m, lena n-áirítear os cionn €6m i 

maoiniú reatha, níos mó ná dhá oiread an mhéadaithe sa bhliain 2018. Díríodh an méadú ar 

mhaoiniú reatha na Comhairle Ealaíon ar chaidrimh leanúnacha le heagraíochtaí gairmiúla ealaíon 

agus le healaíontóirí gairmiúla atá ag cleachtadh a ngairmeacha, go príomha, trí bhíthin cláir 

mhaoinithe, Maoiniú Straitéiseach agus Maoiniú Deontas Ealaíon. Faoi Chlár Éire Ildánach, sheol An 

Chomhairle Ealaíon clár nua píolótach trí bliana dar teideal Áiteanna Cruthaitheacha, ina ndéanann 

An Chomhairle Ealaíon infheistiú mór in áit agus sna daoine ann, ag obair le príomhchomhpháirtithe 

áitiúla chun teacht ar phríomh-shócmhainní, acmhainní agus uaillmhianta gach láithreach. Chomh 

maith leis sin, chuir an Chomhairle méadú faoi dhó ar an líon scoileanna a bhainfidh leas as an clár 

Scoileanna Ildánacha. 
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Straitéis 2: Bailiúcháin a dhéanamh dár mbailiúcháin náisiúnta a sheasfaidh an aimsir 

Bailiúcháin a dhéanamh dár mbailiúcháin náisiúnta a sheasfaidh an aimsir lena chinntiú go mbíonn 
fáil orthu ag an nglúin amach anseo 
 

Infheistíocht a Dhéanamh inár gCultúr, inár dTeanga agus inár nOidhreacht, 2018-2027 

Is i bhfoirgnimh stairiúla atá go leor dár bhForais Chultúir Náisiúnta suite agus cé go gcuireann sin le 

heispéireas cultúir na saoránach agus na gcuairteoirí, tá infheistíocht mhór de dhíth le go sroichfidh 

siad caighdeáin idirnáisiúnta nua-aimseartha. Tá sin ríthábhachtach anois maidir le taispeántas agus 

feidhmíocht agus ar chúiseanna bunúsacha sláinte agus sábháilteachta, agus le go mbeidh rochtain 

orthu ag cách.  

Faoin bplean infheistíochta seo, samhlaítear méadú mór ar an infheistíocht sna Forais Chultúir 

Náisiúnta chun na saoráidí a athchóiriú agus a thabhairt cothrom le dáta ó thaobh eispeiris an 

chuairteora agus stóráil ár mbailiúchán náisiúnta – is ionann é agus ceann de na hinfheistíochtaí 

aonair is mó inár bhforais chultúir ó bunaíodh an Stát.  

I gcaitheamh na tréimhse 2018 go 2027, tá sé beartaithe ag an Rialtas €460m a infheistiú i 

dtionscadail chaipitil éagsúla inár bhForais Chultúir Náisiúnta. Mar seo a leanas an infheistíocht 

tháscach ón Rialtas i bpríomhthionscadail  

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann    €23m 

An Chartlann Náisiúnta      €22m 

Ard-Mhúsaem na hÉireann     €85m 

An Ceoláras Náisiúnta     €78m 

Dánlann Ealaíne Crawford     €22m 

Gailearaí Náisiúnta na hÉireann     €54m 

Amharclann na Mainistreach                  €80m 

Áras Nua-Ealaíne na hÉireann     €36m 

Leabharlann Chester Beatty     €20m 

 

Gailearaí Náisiúnta na hÉireann 

Cuireadh tús leis an ullmhúchán do Chéim 4a, lena gcuimsítear obair feabhais ó thaobh sláinte agus 

sábháilteacha in oifigí an Ghailearaí ag 88-90 Cearnóg Mhuirfean, sa bhliain 2019 nuair a 

leithdháileadh €495,000 le haghaidh 2020 chun aistriú chuig cóiríocht shealadach arna cur ar fáil ag 

Oifig na nOibreacha Poiblí. Táthar ag súil go dtabharfar céim 4a chun críche faoi dheireadh 2022. 

Ard-Mhúsaem na hÉireann 

I ndiaidh Máistir-Ráiteas Físe Ard-Mhúsaem na hÉireann don tréimhse 2018 go 2032 a fhoilsiú, tá tús 

curtha ag an Ard-Mhúsaem ar an tionscadal forbartha i Músaem na Staire Aiceanta.  
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Tá an Músaem ag obair leis an Roinn lena chinntiú go gcomhlíonfaidh an tionscadal forbartha riachtanais 

an Chóid Chaiteachais Phoiblí. Tá an tuarascáil measúnaithe straitéisigh tugtha chun críche agus tá tús 

curtha ag lucht an Mhusaeim leis an obair chun an réamh-chás gnó a ullmhú.  

Dánlann Ealaíne Crawford 

Is í Dánlann Ealaíne Crawford an t-aon Fhoras Chultúir Náisiúnta atá lonnaithe taobh amuigh de Bhaile 

Átha Cliath ina iomláine.  

Tá lucht an Crawford ag obair leis an Roinn go gcomhlíonfaidh an tionscadal forbartha riachtanais an 

Chóid Chaiteachais Phoiblí. Tá an tuarascáil measúnaithe straitéisigh tugtha chun críche agus tá tús 

curtha ag lucht an Crawford leis an obair chun an réamh-chás gnó a ullmhú.  

Tionscadail Digitithe 

I mí Dheireadh Fómhair 2017, d’fhógair an Roinn €2.3m le haghaidh Scéim nua Digitithe Cultúir, faoina 

bhfuiltear ag tabhairt cúnaimh d’Fhorais Chultúir faoi láthair, chomh maith le roinnt comhlachtaí 

oidhreachta cultúir eile, chun tógáil ar a dtairiscint dhigiteach agus chun a mbailiúcháin shaibhre, éagsúla 

a dhigitiú chun leasa an phobail. I measc na dtionscadal ar tugadh maoiniú dóibh in 2019 bhí Band Aid, 

páipéir phearsanta na ndaoine a shínigh an Conradh sular bunaíodh an Stát, agus taifid ghineolaíocha 

Eaglais na hÉireann. Cuirtear cainéal thar a bheith tábhachtach ar fáil le digitiú chun teagmháil a 

dhéanamh leis an Diaspóra – suas go 70m duine ar fud an domhain, meastar – agus spreagtar 

turasóireacht chultúir dá bharr.   

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann 

Tá €23m i maoiniú caipitil leithdháilte ar Leabharlann Náisiúnta na hÉireann (LNÉ) a athfhorbairt faoi 

Infheistíocht a Dhéanamh inár gCultúr, inár dTeanga agus inár nOidhreacht 2018-2027. Chuir an LNÉ 

tús le hoibreacha cumasúcháin sa chéad chuid den athfhorbairt i samhradh 2018 agus táthar ag súil 

go dtabharfar an obair chun críche sa bhliain 2022. Tugtar “An Leabharlann Náisiúnta a Athshamhlú” 

ar an gcéad tionscadal sin agus baineann an méid seo a leanas leis:  

 Sciathán Thiar áitreabh LNÉ ar Shráid Chill Dara (ar a dtugtar Foirgneamh NCAD freisin) a 

uasghrádú chun saoráid bhuan stórála agus chaomhnaithe a dhéanamh de. Tugadh an chéim 

sin chun críche i mí an Mheithimh 2019; agus 

 

 An Sciathán Thiar a uasghrádú – foirgneamh a tógadh sna 1890idí a fhéachann amach ar 

Shráid Chill Dara – agus é a athoiriúnú ina spáis taispeántais phoiblí. 

An Chartlann Náisiúnta 

Déanfar Taisclann Chartlainne shlán agus a rialaítear agus aird ar an timpeallacht faoi thionscadal 
athfhorbartha na Cartlainne Náisiúnta i gcomhréir le caighdeáin stórála cartlainne a nglactar go 
hidirnáisiúnta leo. Déanfar an spás reatha stórála a athoiriúnú ó trádstóras aonstóir ina Thaisclann 
Chartlainne dhá stór a mhéadóidh toilleadh stórála na Cartlainne Náisiúnta dhá thrian. Cuireadh tús 
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leis na hoibreacha cumasaithe in 2018. Táthar ag súil go mbronnfar an príomhchonradh foirgníochta 
don tionscadal seo sa dara leath de 2020. 

Straitéis 3: Na hearnálacha closamhairc 

Na deiseanna a fhairsingiú d’earnálacha closamhairc na hÉireann 

Sheol an tAire Plean Gníomhaíochta Closamhairc (Plean CA) i mí an Mheithimh 2018 faoi Chlár Éire 

Ildánach. Leagtar amach sa Phlean CA tosaíochtaí straitéiseacha ardleibhéil an Rialtais thar 

thréimhse deich mbliana chun earnáil bhríomhar léiriú meán agus closamhairc a fhorbairt, beart a 

mheallfaidh deiseanna eacnamaíochta nua chun na hÉireann, trí bhíthin tacaíocht bhreise ón Rialtas. 

Ba í 2019 an chéad bhliain iomlán inar cuireadh an Plean CA i bhfeidhm agus baineadh roinnt 

príomhghnóthachtálacha amach ó seoladh é.  

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach an cháin faoisimh scannáin, Alt 481, a shíneadh go dtí 2024. Ina 

theannta sin, tugadh isteach an creidmheas cuidiú d’fhorbairt réigiúnach scannán, lena soláthraítear 

creidmheas cánach breise sna ceithre bliana ó 2019 go 2022 mar dhreasacht don léiriú scannán in 

áiteanna taobh amuigh de na gnátháiteanna léiriúcháin.  

Cuireadh méadú ar an maoiniú d’Fhís Éireann sa bhliain 2019 chun tacú le níos mó infheistíochta i 

bpríomhscannáin agus i ndráma teilifíse. D’oscail Fís Éireann an scéim maoinithe maidir le Léiriú 

Dráma Teilifíse in 2019. Cuireadh deiseanna ar fáil leis an scéim sin do shraitheanna amhail 

Darklands, Normal People, arna scríobh ag an údar Éireannach Sally Rooney agus arna stiúradh ag an 

stiúrthóir Éireannach Lenny Abrahamson, ar moladh le haghaidh Oscar é, agus an dráma 

grinn/dráma, The South Westerlies.  

Cuireadh béim mhór ar oiliúint agus ar fhorbairt scileanna faoin bPlean CÁ. Thug Screen Skills Ireland 

cláir dheimhnithe nua isteach, lena n-áirítear ‘Ceannaireacht Chruthaitheach’ agus ‘Ard-Léiritheoirí’ 

(reáchtáiltear an dá chlár sin i gcomhar le hOllscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath). Tá ról lárnach 

ag Screen Skills Ireland anois i bpleananna forbartha scileanna a fhorbairt i gcomhar le cuideachtaí 

léiriúcháin mar chuid d’iarratais ar fhaoiseamh cánach scannán faoi Alt 481. 

Shínigh Éire Coinbhinsiún athbhreithnithe Chomhairle na hEorpa maidir le Comhléiriúchán 

Cineamatagrafach in 2019, lena n-éascófar comhpháirtíochtaí ar comhléirithe le tíortha eile san 

Eoraip. 

I measc phríomhghnóthachtálacha eile faoin bplean tá ceardlanna faoi mhaoin intleachtúil shaothar 

beochana a thráchtálú agus margaíocht níos fearr a dhéanamh ar earnáil an chlosamhairc in Éirinn. 

Thaistil an Taoiseach, Leo Varadkar TD, go Los Angeles i mí Mheán Fómhair 2019 agus d’oscail sé 

Ard-Chonsalacht nua na hÉireann mar chuid d’aidhm an Rialtais a lorg domhanda a leathnú mar 

chuid den tionscnamh Éire Domhanda 2025. Tugadh gealltanas faoin bplean Éire Domhanda 2025, 

faoin tionscnamh Ár gCultúr agus ár nOidhreacht a Thabhairt chuig an Domhan Mór borradh a chur 

faoi láithreacht Fhís Éireann in Los Angeles agus fógraíodh i rith chuairt an Taoisigh ar Los Angeles, 

go mbunóidh Fís Éireann oifig nua in Los Angeles sa bhliain 2020 chun caidrimh a chothú leis na 

stiúideonna agus leis na cuideachtaí léiriúcháin is mó ar domhain. 
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Straitéis 4: Tacú le tairiscint ardchaighdeáin chultúir 

Tacú lenár ngníomhaíochtaí agus le Forais Chultúir Náisiúnta chun tairiscint ardchaighdeáin 

chultúir a sholáthar don phobal  

 

Gailearaí Náisiúnta na hÉireann 

Cuimsíodh i gclár Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann don bhliain 2019 taispeántas ar shaothar 

Canaletto, ina raibh tuairim is 40 pictiúr agus 60 saothar ar pháipéar. Taispeánadh pictiúir, léaráidí 

agus priontaí le Canaletto, in éineacht le grúpaí pictiúr agus léaráidí le healaíontóirí comhaimeartha, 

lena n-áirítear Sebastiano agus Marco Ricci, Francesco Zuccarelli, Antonio Visentini agus Giovanni 

Battista Piazzetta. Reáchtáladh taispeántas suntasach eile dar teideal Sorolla: Spanish Master of 

Light a eagraíodh i ndlúthchomhoibriú leis an Museo Sorolla i Maidrid, agus le cúnamh ó Blanca 

Pons-Sorolla, iníon garpháiste an ealaíontóra agus saineolaí ar a shaothar. Thug breis agus 760,000 

duine cuairt ar an nGailearaí sa bhliain 2019. 

Áras Nua-Ealaíne na hÉireann 

Ba chlár forleathan clár Áras Nua-Ealaíne na hÉireann arís sa bhliain 2019 agus cuimsíodh ann 

ealaíontóirí idirnáisiúnta agus Éireannacha. Bhí taispeántais éagsúla ann, ón ealaíontóir as an 

gColóim, Doris Salcedo, go dtí taispeántas a dhírigh ar Freud agus Yeats. Leis an taispeántas sin, 

tugadh an dá ealaíontóir sin le chéile don chéad uair le 70 bliain anuas. I mí Mheán Fómhair, chuir 

Áras Nua-Ealaíne na hÉireann grúpthaispeántas mórscála ar bun ina bhfiosraíodh an ról athraitheach 

atá ag an mian san ealaíon agus sa saol, agus an gaol atá aige le struchtúir na cumhachta. 

Buaicphointe a bhí ann in 2019, mórthaispeántas iardhearcach ar an ealaíontóir agus déantóir 

scannán cáiliúil ón mBreatain, Derek Jarman. Ba é sin an chéad uair ar tugadh snáitheanna éagsúla a 

chuid tallainne le chéile le breis agus 20 bliain.  

 
An Ceoláras Náisiúnta 

Soláthraíodh clár ceoil éagsúil sa Cheoláras Náisiúnta arís in 2019. San áireamh bhí an tSraith 

Ceolchoirmeacha Idirnáisiúnta agus Perspectives, a dhírigh ar cheol comhaimseartha. Soláthraíodh 

an clár foghlama agus rannpháirtíochta freisin, inar cuireadh bealaí éagsúla ar fáil le taithí a fháil ar 

an gceol agus le foghlaim faoi.   

 

Leabharlann Chester Beatty 

Tá bailiúchán suntasach i Leabharlann Chester Beatty lena dtugtar léargas ar sheoda ealaíonta na 

gcultúr agus na gcreideamh mór sa domhan. Lean an Leabharlann leis an taispeántas dar teideal 

"Gifts of a Lifetime" go luath in 2019, inar cuireadh rogha sárshaothar ó bhailiúchán Beatty i láthair. 

Reáchtáladh taispeántas eile sa Leabharlann inar díríodh ar an mbailiúchán lámhscríbhinní 

Búdaíocha as an Téalainn lena mbaineann tábhacht idirnáisiúnta, cé nach bhfuil eolas ag mórán 

daoine fúthu.  
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Dánlann Ealaíne Crawford 

Tháinig méadú suntasach ar an líon cuairteoirí ar Dhánlann Ealaíne Crawford in 2019. Tháinig méadú 

ar an líon cuairteoirí go dtí 265,438. Ba léiriú é sin ar an gclár éagsúil agus tarraingteach a sholáthair 

Dánlann Crawford. San áireamh ann bhí an taispeántas "Seen not Heard" ina raibh rogha saothair ón 

18ú haois go dtí an lá atá inniu ann, ina ndearnadh scrúdú ar an tslí a léiríodh leanaí ón tslí stairiúil 

go dtí an tslí chomhaimseartha, ó bhailiúcháin ealaíne Éireannaí agus ó ealaíontóirí Éireannacha. 

 

Ard-Mhúsaem na hÉireann 

Sháraigh líon na gcuairteoirí ar Ard-Mhúsaem na hÉireann 1 mhilliún arís eile in 2019. Ba léiriú é sin 

ar an gclár tarraingteach taispeántas, lenar áiríodh, i measc nithe eile, béim ar an tionchar a bhí agu 

leictriú na tuaithe agus taispeántas faoi Cartier Bresson. Lean Ard-Mhúsaem na hÉireann le clár 

éagsúil foghlama agus rannpháirtíochta a sholáthar.  

 

Ionad Cultúir agus Oidhreachta 

Forbraíodh Ionad Cultúir agus Oidhreachta nua in Iúil ag Banc na hÉireann, Faiche an Choláiste, 

Baile Átha Cliath 2 mar chomhpháirtíocht idir an Roinn agus Banc na hÉireann agus osclaíodh é in Iúil 

2018. Is é ‘Seamus Heaney: Listen Now Again’, ina mbaintear leas as cartlann fhorleathan 

lámhscríbhinní Heaney i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, an taispeántas atá ar bun san Ionad 

faoi láthair. 

 

Thug breis agus 108,000 duine cuairt ar an taispeántas sa chéad bhliain don Ionad a bheith ar an 

bhfód (Iúil 2018 – Iúil 2019). Cuireadh fáilte roimh an 150,000ú cuairteoir ar an Ionad i mí na Samhna 

2019. Is léiriú iad na figiúirí sin ar dhéimeagrafach éagsúil lena gcuimsítear turasóirí ón mbaile agus ó 

thar lear, scoláirí acadúla, foghlaimeoirí fásta agus leanaí bunscoile agus iarbhunscoile.  

 

Straitéis 5: Ról údarás áitiúil a fheabhsú 

Ról údarás áitiúil a fheabhsú i dtaobh seirbhísí ealaíon agus cultúrtha agus comórtha a sholáthar 

Faoi Cholún 2 (Cruthaitheacht a Chumasú i ngach Pobal), cuirtear pobail áitiúla i dteagmháil leis an 

gcruthaitheacht faoi Chlár Éire Ildánach chun tacú le comhfhorbairt áite, comhtháthú sóisialta (lena 

gcuimsítear uilechuimsitheacht shóisialta), agus leis an ngeilleagar cruthaitheach áitiúil. Is iad na 

hÚdaráis Áitiúla, go príomha, a sholáthraíonn an méid sin. Tugtar aird i bPleananna Cultúir agus 

Cruthaitheachta 5 bliana na nÚdarás ar an ról ríthábhachtach atá ag Údaráis Áitiúla mar sholáthróirí 

agus mar chumasóirí eispéireas cultúir agus cruthaitheach i bpobal ar fud na hÉireann, agus ar na 

hiarmhairtí ríthábhachtacha sóisialta agus eacnamaíochta a leanann astu. 

Chuir an Roinn maoiniú €2.3m ar fáil d’Údaráis Áitiúla sa bhliain 2019, mar thacaíocht do chur i 
bhfeidhm a bPleananna Cultúir agus Cruthaitheachta 5 bliana. Chuir an Roinn Tithíochta, Pleanála 
agus Rialtais Áitiúil €1m leis sin. I dteannta a chéile, thacaigh an maoiniú sin le breis agus 730 
tionscadal trasearnála faoi stiúir an phobail in 2019 lena cuimsíodh an oidhreacht, an Ghaeilge, na 
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healaíona, ailtireacht, dearadh, gastranamaíocht, agus teicneolaíocht, chomh maith le go leor rudaí 
eile nach iad, fud fad na tíre. 

Dearadh Clár Éire Ildánach chun rannpháirtíocht an phobail i gníomhaíocht chruthaitheach a chur 

chun cinn, as a leanfadh impleachtaí dearfacha suntasacha d’fholláine agus do ghnóthú an duine 

aonair agus na sochaí. Agus aitheantas á thabhairt don ról tábhachtach atá le himirt ag an 

gcruthaitheacht trí bhíthin folláine shíceolaíoch agus mhothúchánach an duine aonair ina saol 

laethúil a fheabhsú, tá obair déanta ag Clár Éire Ildánach le hÚdaráis Áitiúla, le cleachtóirí aonair 

agus le heagraíochtaí chun raon tionscnamh a sholáthar. Is eiseamláirí iad na tionscadail sin ar an 

sárobair atá ar bun ag pobail chruthaitheacha ar fud na hÉireann, rud a chumasaíonn poitéinseal 

cruthaitheach ár saoránach, idir óg agus aosta, chun athrú fíor agus claochlaitheach a chur i gcrích 

inár mbailte agus inár bpobail: 

 Tionscnamh Chomhairle Contae an Chláir dar teideal Cultural Companion lena n-éascaítear 

do líonra daoine scothaosta leanúint de thaitneamh a bhaint as gníomhaíochtaí ealaíon 

agus cultúir. 

 Cuairt agus Cultúr de chuid Chomhairle Contae Dhún Laoghaire Ráth an Dúin, a bhfuil sé áras 

cúram cónaithe agus sé chleachtóir chruthaitheacha rannpháirteach agus lena leagtar 

amach clár imeachtaí do na cónaitheoirí. 

 A Sound Initiative de chuid Comhairle Contae Chorcaí, lena dtugtar deis do dhaoine uirlis 

cheoil a fháil ar iasacht chun a scileanna a thástáil sula gcaitheann siad méid mór airgid ar 

uirlis dá gcuid féin. 

Tá mar aidhm le Cruinniú na nÓg, lá náisiúnta cruthaitheachta do leanaí agus daoine óga faoi 18 

mbliana d’aois, rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga sa chultúr agus i ngníomhaíochtaí 

cruthaitheachta a cheiliúradh agus a spreagadh. I measc na ngníomhaíochtaí sin tá ealaín, ceol, códú 

agus ceardlanna amharclannaíochta, taibhithe, taispeántais, léitheoireachtaí, taispeántais scannán 

agus go leor eile. I ndiaidh an chéad Chruinniú an 23 Meitheamh 2018, d’éirigh níos fearr fós leis an 

dara ceann an 15 Meitheamh 2019 inar reáchtáladh breis agus 750 imeacht cruthaitheach saor in 

aisce (méadú 56% ar líon na n-imeachtaí in 2018). Sholáthair an Roinn maoiniú os cionn €700,000 

d’Údaráis Áitiúla chun sainchlár imeachtaí a fhorbairt agus a sholáthar do na leanaí agus do na 

daoine óga a chónaíonn ina limistéar. Chun an dara bliain den tionscnamh a cheiliúradh, ceapadh 

triúr ambasadóirí ar Cruinniú na nÓg chun tacú leis agus chun daoine óga a spreagadh páirt a 

ghlacadh i rud éigin cruthaitheach lá an Chruinnithe agus triail a bhaint as ceann de na ceardlanna nó 

na himeachtaí speisialta saor in aisce. Ós rud é go sroicheann Cruinniú na nÓg an tír ar fad, fuair Clár 

Éire Ildánach tacaíocht thar a bheith luachmhar ó RTÉ, a d’fheidhmigh mar chomhpháirtí chun 

feachtas fógraíochta raidió agus teilifíse a dhearadh agus a chraoladh. Leanadh leis an 

gcomhpháirtíocht le nuachtáin an Irish Independent freisin. 
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Straitéis 6: Bonneagar Ealaíon agus Cultúir 

Líonra inmharthana de bhonneagar ealaíon agus cultúir a bhaint amach agus a uasghrádú 

Amharclann na Mainistreach 

Tá foirgneamh reatha Amharclann na Mainistreach ann le breis agus 50 bliain agus aithnítear go 

fairsing go bhfuil sé ar an ngannchuid i dtaobh na saoráidí a sholáthraítear ann d’ealaíontóirí, don 

lucht féachana agus don fhoireann, i dtaobh na héifeachtúlachta fuinnimh. Beartaítear go léireofar 

meas ar stair agus leagáid na hamharclainne san fhoirgneamh nua agus go mbeidh sé chomh maith 

céanna le hamharclann ar bith eile i bPríomhchathracha na hEorpa. Cuirfidh an amharclann nua a 

bheartaítear, chomh maith, le ceann de phríomhcheantair Bhaile Átha Cliath 1 a athbheochan, ag an 

áit a dtrasnaíonn an dá líne mhór Luas a chéile. 

Tá lucht Amharclann na Mainistreach fós ag obair ar chás gnó ina dtabharfar cuntas ar an rogha is 

fearr chun athfhorbairt ollmhór a dhéanamh ar an amharclann. Níl an tionscadal ach i ndiaidh tosú 

ach tá dul chun cinn leanúnach á dhéanamh ina leith.  

Scéim Caipitil Cultúir nua 2019 – 2022 

 

In R4 2019, d’fhógair an tAire scéim infheistíochta caipitil nua ar fiú €4.7m í, d’ionaid ealaíon agus 

chultúir ar fud na tíre. Iarraidh iarratais ar an Scéim Caipitil Cultúir a reáchtálfar ó 2019-2022. 

Díreofar faoin Scéim ar chur le stoc reatha na n-ionad ealaíon agus cultúir a fheidhmíonn mar 

eagraíochtaí neamhbhrabúsachta ar fud na tíre agus a chuireann béim shainmhínithe ar na 

healaíona agus ar an gcultúr.   

  

Faoin scéim seo, cuirfear béim go háirithe ar lorg carbóin a laghdú chun teacht le gníomhú an Rialtais 

ar son an athraithe aeráide. Tabharfar tosaíocht do thionscadail a sholáthraíonn cumas breise 

d’ealaíontóirí agus don léiriú ealaíonta, go háirithe in ionaid ealaíon. Tógann an scéim ar rath na 

Scéime Caipitil Ealaíon agus Cultúir 2016-2018 inar leithdháileadh deontais ar 134 eagraíocht i 26 

chontae chun a saoráidí a athchóiriú agus a fheabhsú. Soláthraítear an maoiniú sin as leithdháileadh 

infheistíochta caipitil €40m don bhonneagar áitiúil ealaíon agus cultúir arna leagan amach in 

Tionscadal Éireann 2020 “Infheistíocht a Dhéanamh inár gCultúr, inár dTeanga agus inár 

nOidhreacht 2018-2027'.  

 

Díríonn an Scéim Caipitil Ealaíon agus Cultúir 2016-2018 ar an stoc reatha saoráidí ealaíon agus 

cultúir ar fud na tíre a athchóiriú agus a fheabhsú. Tríd is tríd, leithdháileadh maoiniú €10.214m ar 

134 thionscadal faoi thrí shruth deontais chomhlántacha.  

Is í sin an infheistíocht is mó a rinneadh sa bhonneagar cultúir le deich mbliana anuas agus maoiniú 

tugtha do raon saoráidí, lena n-áirítear ionaid ealaíon, amharclanna, gailearaithe agus músaeim, 

chomh maith le stiúdeonna agus spásanna cruthaitheacha ealaíontóirí. Tá liosta de na tionscadail ar 

fad ar éirigh leo maoiniú a fháil ar láithreán gréasáin na Roinne ag an nasc seo:  
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https://www.chg.gov.ie/arts/creative-arts/grants-and-funding/previous-schemes/ 

Amhail dheireadh 2019, tá 85 thionscadal ar bronnadh maoiniú orthu tugtha chun críche agus na 

deontas tarraingthe anuas go hiomlán; tá 4 thionscadal eile tugtha chun críche agus níl ach 

méideanna coinneála le híoc ina leith. Tá cuid dá ndeontais tarraingthe anuas ag 6 thionscadail. 

Rinneadh íocaíochtaí €2.18m le 43 thionscadal faoin Scéim in 2019, rud a fhágann gur beagán faoi 

bhun €4m an líon caiteachais iomlán.  

An Scéim Caipitil Ceoil 2018/2019 

 

An Roinn a mhaoiníonn an Scéim Caipitil Ceoil agus Music Network a dhéanann í a bhainistiú. Tá dhá 

dhámhachtain ar leithligh i gceist lena dtugtar maoiniú chun uirlisí ceoil a cheannach do ghrúpaí 

taibhithe neamhghairmiúla (Dámhachtain 1) agus do cheoltóirí taibhithe aonair (Dámhachtain 2). Is 

acmhainn ceoil ríthábhachtach atá sa Scéim atá ceaptha tacaíocht a sholáthar chun uirlisí ceoil a 

cheannach agus chun freagairt do raon leathan riachtanas caipitil san earnáil cheoil in Éirinn.  

 

Sa bhliain 2019, faoi Dhámhachtain 1, bronnadh €163,400 chun uirlisí ceoil a cheannach ar 34 

ghrúpa ceoil neamhbhrabúsacha agus pobail ar feadh raon leathan seánraí ceoil, lena n-áirítear 

Bannaí Máirseála/Ceolchoirme/Píob, grúpaí ilsheánra, grúpaí Traidisiúnta Éireannacha, grúpaí 

Popcheoil agus Comhaimseartha, grúpaí Clasaiceacha Comhaimseartha, grúpaí Popcheoil, grúpaí 

Córúla agus grúpaí Samba. Astu sin, bronnadh 5 dhámhachtain arbh fhiú €33,510 ar an iomlan iad, 

san contaetha tosaíochta: An Clár, Laois, Ros Comáin agus an Iarmhí. 

 

Sa bhliain 2019, faoi Dhámhachtain 2, bronnadh €82,040 ar 19 ceoltóir ard-éirimiúla a bhíonn ag 

seinm ar leibhéal gairmiúil, chun cabhrú leo uirlisí/trealamh a cheannach. I measc na seánraí ceoil a 

cuimsíodh sna leithdháiltí sin bhí Clasaiceach Comhaimseartha, Clasaiceach, Flamenco, Leictrea- 

acústach, Traidisiúnta Éireannach agus Luath/Barócach. 

 

An tÁras Náisiúnta Ceoldrámaíochta 

Leithdháileadh maoiniú €1m ar an Áras Náisiúnta Ceoldrámaíochta mar ullmhúchán d’oscailt oifigiúil 

Fhéile Ceoldrámaíochta Loch Garman 2018. Tá an maoiniú sin faoi réir choinníollacha arna leagan 

amach i gcomhaontú seirbhíse. Rachaidh an maoiniú seo i dtreo oibreacha riachtanacha 

nuashonraithe agus athchóirithe i gcaitheamh na chéad 3 bliana eile chun infheistíocht nach beag an 

Stáit san fhoirgneamh seo a chosaint agus lena chinntiú go leanann an Áras Náisiúnta 

Ceoldrámaíochta ag oibriú ar na leibhéil is airde caighdeán go ceann blianta fada amach romhainn. 

 

Pictiúrlann Sainealaíne Pálás 

Tionscadal a bhí i bPictiúrlann Sainealaíne Pálás a maoiníodh tríd an scéim ACCESS II. Tugadh 

Pictiúrlann Sainealaíne Pálás i nGaillimh chun críche agus osclaíodh don phobal í an 23 Feabhra 2018. 

Thug Element Pictures, ina cháil mar oibreoir na pictiúrlainne, tógáil na pictiúrlainne chun críche 

https://www.chg.gov.ie/arts/creative-arts/grants-and-funding/previous-schemes/
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agus tosaíodh á úsáid don phobal í go luath in 2018. Thug os cionn 75,000 duine cuairt ar an 

bpictiúrlann sa chéad bhliain oibríochta di, méid a sháraigh an líon cuairteoirí réamh-mheasta san 

iarratas bunaidh (64,107). Tá an phictiúrlann mar chuid d’infheistíocht níos fairsinge na Roinne sa 

Chathair mar chuid de Gaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa. 

Foilsíodh an chéad athbhreithniú iar-thionscadail ón Roinn ar thionscadal na Pictiúrlainne 

Sainealaíne Pálás i mí Dheireadh Fómhair 2019 chomh maith leis an mBuiséad, mar chuid den 

Athbhreithniú ar Chaiteachas 2019 de chuid na Roinne Caitheachais Phoiblí agus Athchóirithe. Is 

féidir an tuarascáil sin a léamh ar láithreán gréasáin na Roinne ag an nasc seo:  

https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2019/10/post-project-review-of-the-palas-cinema.pdf 

 

Straitéis 7: Tacú le healaíontóirí Éireannacha go domhanda 

Tacú le healaíontóirí Éireannacha a chur i láthair go domhanda, deiseanna nua a chruthú ina measc, 
mar chuid de straitéis um chur chun cinn idirnáisiúnta an Rialtais  

 

Éire Dhomhanda 

San áireamh sa tionscnamh Éire Dhomhanda, lena mbeartaítear tionchar domhanda na hÉireann a 

dhúbailt faoin mbliain 2025, tá an cultúr a chur chun cinn go hidirnáisiúnta mar phríomhfhócas don 

Rialtas. Ceapadh cúig Ambasadóir Cultúir, Yvonne Farrell agus Shelley McNamara, Martin Hayes, Paul 

Muldoon agus Ruth Negga, ag tús 2019, chun bheith ag obair le Cultúr Éireann chun cur le tionchar 

ealaíona na hÉireann ar bhonn domhanda. Tionóladh Comhdháil Chultúr Éireann-Éire Domhanda i 

gCaisleán Bhaile Átha Cliath Castle i mí Eanáir agus d’fheastail breis agus 250 toscaire uirthi. An aidhm a 

bhí leis an gcomhdháil, caidreamh a dhéanamh le príomhpháirtithe leasmhara ar an tslí a fhéadfaidh Éire 

an cháil idirnáisiúnta atá uirthi mar gheall ar an gcruthaitheacht a neartú agus a bhrú chun cinn go 

straitéiseach.  

Tacaíocht ó Chultúr Éireann  

I rith 2019, thug Cultúr Éireann tacaíocht do 453 thionscadal ealaíonta ar feadh na bhfoirmeacha ealaíne 

ar fad, i 55 thír ar fud an domhain. Cuireadh na himeachtaí sin i láthair lucht féachana de 6m duine. 

Tugadh tacaíocht do 219 láithreoir agus cláreagraí ó 28 dtír chun cuairt a thabhairt ar Éirinn agus taithí a 

fháil ar ealaíona na hÉireann á gcur i láthair sa bhaile, d’fhonn níos mó spéise in ealaíona na hÉireann a 

chruthú ar fud an domhain agus chun conarthaí camchuairte a aimsiú d’ealaíontóirí as Éirinn. Chomh 

maith le deiseanna camchuairte amach anseo a dhaigniú, thug Cultúr Éireann tacaíocht d’ealaíontóirí/do 

chompántais Éireannacha i bhfoirmeacha ealaíne éagsúla chun cur i láthair a dhéanamh ag 21 imeacht 

sárthaispeántais domhanda, os comhair phríomhtheagmhálaithe sa tionscal a dhéanann obair a 

chláreagrú go hidirnáisiúnta. 

 

https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2019/10/post-project-review-of-the-palas-cinema.pdf
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An Bhreatain 

Ba é Imagining Ireland in ionad an Barbican an t-imeacht deireanach i gclár GB18 de chuid Cultúr Éireann. 

Ceolchoirm ollmhór a bhí ann, inar sheinn ealaíontóirí as Éirinn agus as an mBreatain. Leanadh le 

tacaíocht a thabhairt do chlár láidir ealaíon Éireannach sa Bhreatain, lenar áiríodh imeachtaí sa London 

Irish Centre, Camden, ar fhógair an Rialtas tacaíocht airgeadais don athfhorbairt atá beartaithe ina leith. 

Taispeántas Débhliantúil Ealaíne na Veinéise 

Ba í an t-ealaíontóir Eva Rothschild a chruthaigh cur i láthair na hÉireann, dar teideal “The Shrinking 

Universe” ag Taispeántas Débhliantúil Ealaíne na Veinéise agus ba í Mary Cremin an coimeádaí ina 

leith. Bhí an-tóir ar an taispeántas agus reáchtálfar cur i láthair náisiúnta sa bhliain in 2020. 

“FreeMarket” a tugadh ar chur i láthair na Éireann ag Taispeántas Débhliantúil Ailtireachta na Veinéise 

2018, a raibh mar aidhm leis aird a tharraingt ar bhailte margaidh na hÉireann agus na háiteanna sin a 

bhaineann le hidirchaidreamh agus le pobal, a athbheochan. Tugadh an cur i láthair ar chamcuairt chuig 

roinnt de na bailte margaidh in Éirinn i rith 2019.  

 

Tionscnamh Mheiriceá Thuaidh  

I mí Eanáir 2019, thionóil Cultúr Éireann an dara cruinniú d’ealaíontóirí Éireannacha á gcláreagrú ag 

Ionaid Chultúir agus Ionaid Éireannacha i Meiriceá Thuaidh, i gcomhpháirtíocht leis an Ard-Chonsalacht i 

Nua Eabhrac. Bhí os cionn 50 ionadaí i láthair, chomh maith leis an Aire Madigan. Tá an líonra seo 

d’ionaid chultúir Éireannacha ag oibriú chun comhordú níos fearr ó thaobh camchuairteanna ealaíontóirí 

as Éirinn a bhaint amach agus chun aimsiú ealaíon na hÉireann i Meiriceá Thuaidh a mhéadú.  
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UNESCO 

I mí Iúil, sheol an tAire Fardal Náisiúnta na hÉireann d’Oidhreacht Chultúrtha Dholáimhsithe an Chine 

Daonna (OCD), cleachtas OCD taifeadta. Leis an bhFardal Náisiúnta, aithnítear agus cosnaítear OCD 

na hÉireann ar leibhéal Stáit. Tá iarratais ar thaifeadadh ar Fhardal Náisiúnta na hÉireann maidir le 

OCD fós á ndéanamh. Tá tuilleadh mionsonraí le fáil ag 

https://nationalinventoryich.chg.gov.ie/about/. 

I mí na Nollag, d’éirigh le hÉirinn an cleachtas seinm cláirsí na hÉireann a thaifeadadh ar Liosta 

Ionadaíoch UNESCO d’Oidhreacht Chultúrtha Dholáimhsithe an Chine Daonna. Cuireann sin leis an 

bhfeasacht ar an ngné sin de chultúr na hÉireann ar leibhéal domhanda agus cinntítear go bhfuil sí á 

gcosaint do na glúnta amach romhainn. 

  

Gaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa 

I mí Mheán Fómhair, sheol an tAire Madigan an clár cultúir le haghaidh Gaillimh 2020 – 

Príomhchathair Chultúir na hEorpa. Soláthróidh Gaillimh clár tuairim is 1,900 imeacht agus 

gníomhaíocht in 2020 lena léireofar saibhreas agus éagsúlacht an chultúir san Eoraip. I mí Dheireadh 

Fómhair, moladh Gaillimh 2020 le haghaidh gradam a bhfuil ardmheas air, Gradam Melina Mercouri 

an AE, lena mbaineann maoiniú €1.5m ón gCoimisiún Eorpach.  

 

Straitéis 8: Clár comórtha an Rialtais a sholáthar 

Clár comórtha an Rialtais a fhorbairt agus a sholáthar 

Lean an Rialtas ar aghaidh chun cuimhneachán céad bliain a dhéanamh ar imeachtaí seismeacha 
1918 faoi chlár Dheich mBliana na gCuimhneachán bunaithe ar an gcur chuige cuimsitheach, 
oscailte, comhairliúcháin agus a léiríonn meas atá mar shaintréith den chlár ó cuireadh tús leis in 
2012. 

https://nationalinventoryich.chg.gov.ie/about/
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Chuir an Sainghrúpa Comhairleach (SGC) um Chomóradh Céad Bliain comhairle agus tacaíocht ar fáil 
don Rialtas maidir lena phleananna agus ar théamaí agus imeachtaí stairiúla ar leith atá le comóradh 
ag an Stát. Foilsíodh Treoir Chéim a Dó de Dheich mBliana na gCuimhneachán 2018-2023 de chuid an 
Ghrúpa Chomhairligh an 8 Eanáir 2019, i ndiaidh próiseas comhairliúcháin phoiblí. Chas an SGC le 
chéile sé huaire in 2019. 

Cuireadh bonn eolais ar fáil d’fhorbairt agus do sholáthar an chláir Stáit trí bhíthin comhairliúchán 

leis an Sainghrúpa Comhairleach um Chomóradh Céad Bliain faoi Chathaoirleacht an Aire Madigan. 

Chas an Grúpa le chéile trí huaire in 2019. 

Clár Dheich mBliana na gCuimhneachán 2019 

 

Cuireadh an maoiniú reatha €1.1m ar fáil chun tacú le tionscnaimh chomórtha agus imeachtaí in 

2019, mar chuid de chlár Dheich mBliana na gCuimhneachán.  
 

Tá ceithre shnáithe théamacha i gClár Cuimhneacháin an Stáit don tréimhse 2019-2023:  
 

- Snáithe um Searmanais Stáit lena gcuimseofar líon teoranta gníomh comórtha náisiúnta 
siombalacha a dhíreoidh ar na téamaí cuimhneamh agus athmhuintearas agus ar na daoine ar 
fad a bhásaigh i rith na tréimhse sin a chomóradh.  

 

- Snáithe um Scrúdú Stairiúil lena gcuimseofar raon éagsúl imeachtaí atá ceaptha fíor-fhiosrú stairiúil 
faoin tréimhse sin a spreagadh agus úsáid foinsí cartlainne príomhúla a chur chun cinn. Forbrófar 
tionscnaimh i gcomhar le comhpháirtithe Stáit, na Forais Chultúir Náisiúnta, institiúidí foghlama agus 
páirtithe leasmhara eile.  

 

- Snáithe Pobail, ina mbeidh cur chuige comhoibríoch – cosúil leis an gcur chuige a glacadh le haghaidh 
chomóradh céad bliain 1916 – idir an Stát, an líonra Údarás Áitiúil agus eagraíochtaí pobail, lena n-
áiritear i dTuaisceart Éireann de réir mar is cuí.   

 

- Snáithe na Samhlaíochta Cruthaithí lena leanfar le léiriú ealaíonta agus cruthaitheach a spreagadh 
chun cuimhneamh ar na himeachtaí tábhachtacha stairiúla sa tréimhse 1919 go 1923 agus ar na 
daoine ar fad a bhásaigh.   
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Dáil 100 

Ba é Dáil100, comóradh céad bliain ag Tithe an Oireachtais ar an gcéad suí den Dáil in Eanáir 1919, a 

chuir tús le clár imeachtaí Dheich mBliana na gCuimhneachán 2019. 

Thug an Roinn tacaíocht do chomóradh faoi stiúir an phobail ar Luíochán Shulchóid Bheag a tharla an 
21 Eanáir, 1919, i gcomhar le Comhairle Contae Thiobraid Árann, agus do tharráil Seán Hogan ag 
Stáisiún Iarnróid Chnoc Loinge an 13 Bealtaine, 1919, i gcomhar le Comhairle Contae Luimnigh agus 
le Comhairle Cathrach Luimnigh. 

Tionóladh an cuimhneachán bliantúil Dhomhnach Cásca ar Éirí Amach 1916 ag Ard-Oifig an Phoist, 
an 21 Aibreán 2019 (arna eagrú ag Roinn an Taoisigh). Tionóladh cuimhneachán roimhe sin i Reilig 
Ghlas Naíon faoi stiúir an Aire Madigan, ina cuimsíodh searmanais fleascleagain ag Leacht 
Cuimhneacháin Sigerson agus ag uaigheanna Edward Holywood agus Peader Kearney. 

100 bliain de Mhná sa Saol Polaitiúil 

D’oscail an tAire ‘tob-mhúsaem’ leis an gcoimeádaí an Dr. Sinéad McCoole, dar teideal 100 Bliain do 

Rannpháirtíocht na mBan sa Pholaitíocht agus sa Saol Poiblí, 1918 – 2018, an 14 Nollaig 2018 i 

dTeach an Chóiste i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Tugadh an tob-mhúsaem go Cathair Luimnigh, Leitir 

Ceanainn agus Ros Comáin sa bhliain 2019 sular tugadh ar ais chuig an bhFoirgneamh Tionsacail agus 

Tráchtála, 23 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath é. Is ann atá an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 

Gaeltachta lonnaithe faoi láthair, agus an Roinn of Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta. Soláthraíodh clár 

imeachtaí tacaíochta áitiúla ag gach ionad. 

 

Thug an tAonad Cuimhneacháin tacaíocht dhíreach do roinnt tionscnamh eile i rith 2019, ina measc: 
 

 An mórthionscnamh Beyond 2022 - Ireland’s Virtual Record Treasury faoi stiúir Choláiste na 

Tríonóide, Baile Átha Cliath, i gcomhar le neart comhpháirtithe agus rannchuiditheoirí náisiúnta 

agus idirnáisiúnta. D’fhógair an Taoiseach agus an tAire Madigan maoiniú €2.5m ón Rialtas don 

tionscnamh ag ócáid a sheolta an 5 Nollaig; 

 Comhoibriú idir RTÉ agus Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, chun tairiscint dhigiteach a fhorbairt 

bunaithe ar an leabhar sárdhíola Atlas of the Irish Revolution; 

 Maoiniú d’údaráis áitiúla chun imeachtaí agus tionscnaimh chuimhneacháin áitiúla a fhorbairt 

faoi Chlár Deich mBliana na gCuimhneachán; agus  

 Sparánachtaí Flanders Fields, lenar tugadh cúnamh do bheirt scoláirí stair na hÉireann oibriú ar 

an tionscadal Liosta Ainmneacha i Músaem Flanders Fields. 

Clár Scoileanna Scairte History Ireland 

Thug an Roinn tacaíocht do History Ireland i dtionsnamh comhoibríoch inar phléigh 

mionchomhdhálacha le raon éagsúil ábhar agus inar mhúscail siad feasacht an phobail ar chomóradh 

ar leibhéal réigiúnach agus áitiúil. Tionóladh sé Scoil Scairte:  

 12 Aibreán 2019: Leabharlann Halla an Línéadaigh (Béal Feirste) – 'A Century of Women' from 

1919 in the wake of the Great War up to 2019 
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 23 Aibreán 2019: Cóbh – The Irish Revolution – local or global? 

 15 Bealtaine 2019: Ollscoil Dhún Éideann : Scotland and the global Irish Revolution  

 19 Meán Fómhair 2019: Pobalscoil Mhulladh Íde - A Century on – how do we view the War of 

Independence 

 8 Samhain 2019: Galway Mechanics Institute: Labour, the North and the National Question 

 9 Samhain 2019: Béal Átha Seanaidh – ‘Mobilise the poets’- art and culture in the Irish Revolution 

Foilseacháin agus Meáin Leictreonacha 

Lean an Roinn le roinnt tionscnamh comhoibritheach le comhpháirtithe eile, ina measc:  

 Scaipeadh foilseachán History Ireland dar teideal A Global History of the Irish Revolution ar 

iarbhunscoileanna,  

 Scaipeadh 75,000 cóip den Fhorlíonadh Cuimhneachán Céad Bliain 2019 de chuid an Irish Times, 

1919 War and Peace, inar scrúdaíodh imeachtaí agus téamaí stairiúla 1919 ar 

iarbhunscoileanna; agus 

 Tionscadal nuachtán stairiúil ar líne Century Ireland, arna tháirgeadh ag foireann taighdeoirí ag 

Boston College Ireland agus arna óstáil ag RTÉ, inar insíodh scéal na n-imeachtaí in Éirinn céad 

bliain ó shin; agus 

 An láithreán gréasáin decadeofcentenaries.com arna oibriú agus History Ireland i 

gcomhpháirtíocht leis an Roinn. 
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Sprioc B – Oidhreacht Thógtha agus Nádúrtha 
Ár n-oidhreacht thógtha agus nádúrtha a chaomhnú, a chosaint, a bhainistiú agus a chur i láthair 
don luach bunúsach atá aige agus mar ábhar spreagtha don chruthaitheacht agus chun an 
timpeallacht a léirthuiscint agus mar thaca, chomh maith, do phobail áitiúla, forbairt gheilleagrach 
réigiúnach agus fostaíocht inbhuanaithe  

An Rannán Oidhreachta – atá comhdhéanta den tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, 

Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta, agus an Rannán Oidhreachta Tógtha – agus An Chomhairle 

Oidhreachta, comhlacht faoi choimirce na Roinne, atá freagrach as an sprioc seo go príomha. 

Tugtar fúithi trí bhíthin Sé Straitéis Ardleibhéil. Thabhaigh an Roinn caiteachas €55.4m ar na 

straitéisí sin in 2019. Bhain €24.4m le pá, rud a léiríonn an cion suntasach d’fhoireann na Roinne 

atá fostaithe chun ár bPáirceanna Náisiúnta agus Anaclanna Dúlra a chothabháil, a chuireann 

seirbhísí eolaíochta ar fáil, a chuireann caomhnú na héagsúlachta bitheolaíochta chun cinn, a 

chuireann an tAcht um Fhiadhúlra (arna leasú) agus na Treoracha maidir le Gnáthóga agus Éin i 

bhfeidhm tríd an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, agus lena gcuirtear baill foirne ar 

fáil do Sheirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta. 

Is iad na trí phríomhréimse caiteachais don chlár: 

 Caiteachas beagnach €17.5m ar chaomhnú na héagsúlachta bitheolaíochta agus ar 

chostaint an fhiadhúlra agus ár n-oidhreachta nádúrtha tríd an tSeirbhís Páirceanna 

Náisiúnta agus Fiadhúlra; 

 Tacaíocht €6.6m d’obair na Comhairle Oidhreachta, a bhfuil ról ríthábhachtach aici maidir 

le feasacht ar oidhreacht nádúrtha agus thógtha na hÉireann a chur chun cinn; agus  

 Tacaíocht €6.9m do thionscnaimh chun ár n-oidhreacht thógtha a fheabhsú agus a 

chosaint, lena n-áirítear an Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha, agus tacaíocht 

d’Iontaobhas Oidhreachta na hÉireann. 

 

Caiteachas ar Sprioc B de réir an phríomhearra caiteachais, 2019 

 

An tSeirbhís 
Páirceanna 

Náisiúnta agus 
Fiadhúlra

32%
€17.5m

An Chomhairle 
Oidhreachta

12%
€6.6m

Oidhreacht Thógtha
12%

€6.9m

Pá & Riarachán
44%

€24.4m
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Straitéis 1: Seirbhísí Oidhreachta a chur ar fáil go héifeachtach 

A chinntiú go gcuirtear seirbhísí oidhreachta ar fáil don chustaiméir ar bhealach chomh 

héifeachtach agus is féidir, i gcomhar le comhpháirtithe eile  

An Chomhairle Tailte Móna 

In 2019, lean an Roinn, i gcomhpháirt leis an gComhairle Tailte Móna, lena hiarrachtaí limistéir faoi 

chaomhnú speisialta (LCSanna) phortach ardaithe na hÉireann a chaomhnú agus a chosaint laistigh 

de chreat Threoir ón AE maidir le Gnáthóga.  

Fuair an Chomhairle Tailte Móna 7 n-iarraidh ar achomharc in 2019 maidir leis na cinntí a rinne an 

Roinn seo faoin Scéim Chúitimh um Scor de Bhaint Móna. Sheas An Chomhairle Tailte Móna le 

cinneadh na Roinne i ngach cás.  

Grúpa Forfheidhmithe Straitéis na dTailte Móna 

Rinne an Grúpa Forfheidhmithe Straitéis na dTailte Móna, a bunaíodh in 2016 faoin Straitéis 

Náisiúnta Tailte Móna chun gach Roinn Rialtais, gníomhaireacht agus comhlacht leathstáit a 

thabhairt le chéile, dul chun cinn ar an obair ar a dara tuarascáil chuig an Rialtas maidir le 

forfheidhmiú na Straitéise.  

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) 

Braitheann oidhreacht nádúrtha na hÉireann ar úinéirí talún, ar bhainisteoirí agus ar raon leathan 

comhlachtaí a bhfuil feidhmeanna rialála agus eile acu. Mar shampla, tá go leor de bhithéagsúlacht 

na hÉireann ag brath ar chineálacha éagsúla cleachtas feirmeoireachta agus foraoiseachta. 

In 2019, d’oibrigh an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra le páirtithe leasmhara éagsúla, 

lena n-áirítear úinéirí talún, feirmeoirí, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus go leor eile, chun 

feirmeoireacht agus foraoiseacht a chur chun cinn ar bhealaí a dhéanann tairbhe don dúlra. Tugadh 

faoi sin ar leibhéal beartais agus ar leibhéal ‘ar an talamh’. Bhí baint ag an tSeirbhís Páirceanna 

Náisiúnta agus Fiadhúlra le tionscadail LIFE a bhain le feirmeoireacht agus le foraoiseacht 

thairbheach, le Comhpháirtíochtaí Eorapacha um Nuálacíocht faoi stiúir na Roinne Talmhaíochta, Bia 

agus Mara, le Scéimeanna náisiúnta Agra-chomhshaoil (lena n-áirítear GLAS agus Scéim Plean Feirme 

na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra) agus le bainistiú tailte faoi úinéireacht na Seirbhíse 

Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra. D’fhorbair Aonad Eolaíochta na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta 

agus Fiadhúlra tograí faoi Scéim na gCoillte Dúchasach chun coillearnaigh ag 5 láithreán arna 

mbainistiú ag SNPF/RPOG a athbhunú. 

Dhréachtaigh an tAonad Eolaíochta agus Bithéagsúlachta an chéad leagan eile de chuid na hÉireann 

den “Chreat Gníomhaíochta Tosaíochta chun na Treoracha maidir le Gnáthóga agus Éan a 

Fhorfheidhmiú 2021-2027”. Tá an creat sin ceaptha léirmhíniú agus tosaíocht a thabhairt do na 

bearta riachtanacha caomhnaithe i ngach láithreán Natura 2000 don tréimhse 2021-2027. 

Sainaithnítear na riachtanais mhaoinithe agus na sásraí soláthair riachtanacha sa chreat ach ní 
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gealltanas ceangailteach caiteachais é. Mar sin féin, táthar ag súil go mbainfidh Éire agus an 

Coimisiún Eorpach úsáid as mar bhonn eolais do chláir oibriúcháin AE amhail an chéad 

Chomhbheartas Talmhaíochta eile, an Ciste Eorpach Muirí, Iascaigh agus Dobharshaothraithe agus 

pleananna náisiúnta. Tionóladh cruinnithe comhairliúcháin le roinnt de na Ranna Rialtais agus 

gníomhaireachtaí ábhartha in 2019, lena n-áirítear an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus 

Teagasc. Tabharfar faoi bhreis comhairlúcháin le húinéirí talún agus le páirtithe leasmhara eile agus 

cuirfar an Creatdhoiciméad ar aghaidh chuig an Rialtas ina dhiaidh sin lena cheadú, sular seolfar 

chuig an gCoimisiún é.  

Leanadh leis an bpróiseas ainmniúcháin do Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta agus do Limistéir faoi 

Chosaint Speisialta. Rinneadh 270 Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta agus 150 Limistéar faoi 

Chosaint Speisialta a ainmniú go foirmiúil le hIonstraimí Reachtúla amhail mhí na Nollag 2019. 

Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta 

Lean Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta de chuid na Roinne le béim a leagan ar an acmhainn 

oidhreachta seandálaíochta a chosaint trí chur chun feidhme agus forfheidhmiú na reachtaíochta. De 

réir mar atá méadú suntasach ag teacht ar líon na n-idirghabhálacha seandálaíochta forbartha ar aon 

dul le fás an gheilleagair, próiseáladh agus rinneadh faireachán ar líon i bhfad níos mó ceadúnas 

tochailte agus suirbhé de réir reachtaíocht na Séadchomharthaí Náisiúnta. Tá fás easpónantúil ag 

teacht ar an líon tuairiscí ar shéadchomharthaí nua-aitheanta arna gcur ar aghaidh ag ‘seandálaithe 

is saoránaigh’ de bharr na rannpháirtíochta ag páirtithe leasmhara leis an Taifead Láithreán agus 

Séadchomharthaí agus de bharr íomhánna nua satailíte a bheith á n-eisiúint. Tháinig ardú ar an líon 

iontrálacha nua sa Taifead Láithreán agus Séadchomharthaí sa bhliain 2019 – ardú go 1503 in 2019, I 

gcomparáid le 805 in 2018. Is léiriú í an dúbailt ar an líon fógraí a fuarthas faoi oibreacha ag 

séadchomharthaí nó in aice leo le blianta beaga anuas ar an méadú atá ag teacht ar fheasacht na n-

úineírí talún faoina bhfreagrachtaí maidir le séadchomharthaí a chosaint ó idirghabhálacha mí-

oiriúnacha.  

Lean an Roinn le haird a tharraingt ar an tábhacht a bhaineann le séadchomharthaí a chosaint trí 

oibriú le páirtithe leasmhara lena n-áirítear Oifig na nOibreacha Poiblí, ar ár séadchomharthaí agus 

maoine atá faoi úinéireacht an Stáit; an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, a chuireann cúnamh 

deontais ar fáil d’fheabhsúcháin feirme/foraoiseachta; agus an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, 

a thacaíonn le deontais do thionscadail forbartha oidhreachta faoi na cláir URDF agus RRDF. Leanadh 

le cláir oideachais seandálaíochta a fhorbairt leis Roinn Oideachais agus Scileanna, le comórtas 

speisialta do bhunscoileanna chun Emoji a dhearadh don oidhreacht, mar ag nascadh le forbairt ar 

Oidhreacht Éireann 2030. 

Leanadh le hidirchaidreamh rialta leis na soláthraithe fóntais agus bonneagair a bhfuil roinnt cód 

cleachtais comhaontaithe leo, a bhfuil sé mar aidhm leo suíomhanna agus séadchomharthaí 

seandálaíochta a chosaint (e.g. Bord na Móna, Bonneagar Iompair Éireann). Ina theannta sin, 

cuireadh cláir feasachta ar fáil leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Teagasc, agus eagraíochtaí 

feirme a bhí dírithe ar thuiscint ar shaincheisteanna a bhaineann le feirmeoireacht agus 

seandálaíocht a mhéadú. 
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Lean an Roinn ag obair le Grúpa Stiúrtha Chlár Bhoirne agus páirtithe leasmhara áitiúla chun an 

limistéar íogair a chosaint. Treisíodh an comhoibriú leis an gComhpháirtíocht Nuálaíochta Eorpach ag 

Ráth Cruachan, agus iarrachtaí á ndéanamh chun inbhuanaitheacht feirme agus caomhnú an 

tírdhreacha seandálaíochta ag an láithreán ríoga ársa seo i Ros Comáin a chinntiú. Mar gheall ar an 

gcomhoibriú leis an Rannán Oidhreachta Tógtha lenar cuimsíodh ábhair imní a bhain leis an 

tseandálaíocht agus leis an ailtireacht araon, cuireadh tús le comhthionscadail, comhshiompósiam, 

cuir i láthair agus foilseacháin. Leanadh leis an gcomhpháirtíocht straitéiseach le Fáilte Ireland agus 

le hOifig na nOibreacha Poiblí, agus rinneadh obair ar shéadchomharthaí agus ar mhaoine 

tábhachtacha atá faoi chúram an Stáit.  

Bhí caidreamh dearfach ag Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta le hOifig na nOibreacha Poiblí 

agus leis na páirtithe leasmhara ábhartha ar fad i ndáil leis an gClár Náisiúnta Faoisimh Tuile le súil 

agus a chinntiú go gcuirfear struchtúir leordhóthanacha i bhfeidhm chun dul i ngleic go héifeachtach 

leis an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ar an oidhreacht seandálaíochta agus oidhreachta mar gheall 

ar fhorfheidhmiú na scéimeanna sin. Sa bhreis air sin, leanadh leis an gcaidreamh le hUisce Éireann 

maidir le straitéisí comhchosúla a bhunú chun an tionchar a mhaolú. Rinneadh imscrúduithe i ndáil 

le 134 thuairisc ar bhagairtí nó damáiste do shéadchomharthaí. Rinneadh dul chun cinn ar cheithre 

thionscadal tarrthála maidir le hanailís iar-thochailte ar thaisí daonna. Eisíodh 1212 cheadúnas 

tochailte agus 122 cheadúnas tumtha, chomh maith le 295 thoiliú chun seirbhísí braite a úsáid. Thug 

Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta nós imeachta comhlíonta nua isteach faoina ndéantar gach 

iarratas ar cheadúnas tochailte seandálaíochta a scrúdú ó thaobh comhlíonadh an iarratasóra leis na 

riachtanais a bhain le ceadúnais a eisíodh roimhe sin, maidir le tuarascálacha ar thochailtí 

seandálaíochta a chur isteach laistigh d’amlínte sonraithe. Cuireann an beart comhlíonta sin le 

céimeanna a glacadh in 2016 go 2017 lena chinntiú go mbíonn gach ceadúnas tochailte faoi réir ag 

coinníollacha lena sonraítear go mbeidh mar thoradh ar mhainneachtain ó thaobh coinníoll 

ceadúnais a chomhlíonadh go ndiúltófar ceadúnas eile go dtí go réiteofar an neamhchomhlíonadh. Is 

cuid de shraith beart é sin atá á gcur ar bun chun nósanna imeachta rialála a neartú, le súil agus tacú 

le hardchaighdeáin cleachtais seandálaíochta agus iad a chothabháil. Phléigh Seirbhís na 

Séadchomharthaí Náisiúnta le breis agus 205 chás comhlíonta in 2019.  

Bronnadh 70 toiliú ar oibreacha faoi Alt 14 d’Acht na Séadchomharthaí Náisiúnta agus eisíodh 116 

shíneadh ar thionscadail oibre reatha. Eisíodh 37 nOrdachán ón Aire maidir le hoibreacha 

seandálaíochta ar thionscadail bhóithre náisiúnta. Leanadh leis an gcothabháil leanúnach ar an Taifid 

Láithreán agus Séadchomharthaí agus leis an obair ar mhapáil, bainistiú comhad agus 

comhpháirteanna sonraí do chontaetha na hIarmhí agus Chill Chainnigh, go háirithe, agus tá an obair 

sin beagnach tugtha chun críche. Ina theannta sin, rinne an Roinn dul chun cinn ar an an obair a 

bhain lena taifid ar an mBreathnóir Timpeallachta Stairiúla ar líne a nuashonrú, le béim faoi leith ar 

na contaetha ar chósta an iarthair; Maigh Eo, Gaillimh, An Clár agus Luimneach, an áit ar cuireadh 

tús leis an obair. Cuireadh 1503 thaifead breise leis an Taifid Láithreán agus Séadchomharthaí in 

2019.  

Leanadh leis an obair a bhain le sonraí a thiomsú do Bhreathnóir na mBád Báite Stairiúil sular 
seoladh é in Aibreán 2018, agus cuireadh breis is 100 iontráil in eagar. I ndeireadh na dála, beidh 
faisnéis ann faoin 18,000 bád báite, ó gach tréimhse, atá suite amach ó chladaí na hÉireann agus in 
uiscebhealaí intíre. 
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Rinneadh dul chun cinn ar an suirbhé agus ar an imscrúdú ar roinnt crann snámha ar thángthas orthu 

le déanaí ar Loch Coirib. Fuarthas roinnt déantán seandálaíochta ón tréimhse Neoiliteach go dtí an 

tréimhse iar-Mheánaoiseach. Is é cuspóir na n-imscrúduithe leanúnacha sin measúnú a dhéanamh ar 

na bagairtí ar na láithreáin sin ó fhoinsí éagsúla, agus, i gcomhar le hArd-Mhúsaem na hÉireann, 

straitéis bainistithe fhadtéarmach a cheapadh ina leith.  

An Oidhreacht Thógtha 

Údaráis Áitiúla 

D’oibrigh an Roinn leis an 31 údarás áitiúil ar fad in 2019 chun tacaíochtaí a chur ar fáil d’úinéirí agus 
do choimeádaithe thart ar 49,000 struchtúr cosanta agus stairiúil ar fud na tíre. Áiríodh ina measc 
scéimeanna deontais, imeachtaí Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) d’oifigigh Chaomhantais 
Ailtireachta, agus sainchomhairle a chur ar fáil. 
 
Cláir Infheistíochta Caipitiúla 

Leithdháileadh maoiniú caipitiúil €3.3m ar thionscadail chaomhnaithe in 2019 faoi dhá scéim 

deontais don Oidhreacht Thógtha. Is iad na húdaráis áitiúla de ghnáth a riarann iad sin.  

Is scéim í an Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha chun déanmhais ar an Taifead ar Dhéanmhais 

Chosanta de chuid Údarás Áitiúil a dheisiú agus a chaomhnú. Tá an scéim ceaptha leas a bhaint as 

caipiteal príobháideach lena infheistiú i dtionscadail chaomhnaithe mhionscála ar fud na tíre agus tacú le 

gairmithe caomhantais oilte a fhostú. Íocadh deontais €2.39m in 2019 le haghaidh 316 thionscadal ar 

fud na tíre. Cruthaíodh beagnach 16,000 lá fostaíochta sna tionscail chaomhantais agus tógala agus 

cabhraíodh le ceantair uirbeacha agus thuaithe a athbheochan. Baineadh leas as os cionn €4m 

d’infheistíocht chaipitiúil freisin tríd an scéim.  

 

Baineadh úsáid as an gCiste um Struchtúir Stairiúla 2019 le haghaidh caomhnú agus feabhsú 

mórscála ar dhéanmhais oidhreachta agus ar fhoirgnimh stairiúla, faoi úinéireacht phríobháideach 

agus phoiblí araon, chun leasa an phobail. Íocadh deontais €1.77m, tugadh maoiniú do 67 dtionscadal 

agus cruthaíodh os cionn 8,000 lá fostaíochta faoin gCiste in 2019.  

  

An Chomhairle Oidhreachta 

Chuir an Roinn maoiniú €6.588m ar fáil don Chomhairle Oidhreachta in 2019, lenar áiríodh maoiniú 

caipitiúil €1m chun Tionscnamh na mBailte Stairiúla a sholáthar.  

Is comhghnóthas de chuid na Roinne agus na Comhairle Oidhreachta é Tionscnamh na mBailte 

Stairiúla, ar aidhm leis athghiniúint bhailte stairiúla oidhreacht na hÉireann a chur chun cinn. Áirítear ar 

an gclár sin oibreacha ar fhoirgnimh stairiúla thábhachtacha, caomhnú sráid-dhreacha agus na ríochta 

poiblí, agus is léiriú é an an mbealach is féidir an oidhreacht a úsáid chun ionaid uirbeacha a athghiniúint. 

Roinneadh maoiniú €1m ar An tAonach, Mainistir na Búille, Leitir Ceanainn, An Uaimh, Cill Rois agus Béal 

an Átha sa bhliain 2019. 
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 I measc bhuaicphointí ghníomhaíochtaí na Comhairle in 2019 was Seachtain Náisiúnta na 

hOidhreachta 2019 (Pastimes – Past times) lenar fiosraíodh na bealaí fíor-spéisiúla a cruthaíodh ár 

gcaitheamh aimsire leis na céadta bliain de scéalaíocht, ceardaíocht, spórt agus ceol. D’fhreastail os cionn 

423,000 duine ar níos mó ná 2,000 fud fad na tíre.  

Reáchtáil an Chomhairle Oidhreachta roinnt Scéimeanna agus Clár Deontais in 2019, lena n-áirítear 

an Clár Oidhreachta sna Scoileanna, trínar thug 2,500 duine cuairt ar os cionn 1,000 bunscoil. Ghlac 

tuairim is 60 foras páirt sa Chlár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn lena ndéantar tagarmharcanna a 

thabhairt do chaighdeáin maidir le cúram bailiúchán agus iad a chur chun cinn. I measc na 

dtionscnamh eile bhí an Scéim maidir le Séadchomhartha a Uchtú, a fuair maoiniú ó Éire Ildánach 

agus a bhfuil mar aidhm léi an oidhreacht áitiúil a thabhairt ó imeall pobail go dtí a chroílár.  

Chuir An Chomhairle Oidhreachta maoiniú ar fáil do raon comhlachtaí in 2019, ina measc Irish 

Landmark Trust, An Clár Fionnachtana, Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin agus Líonra Bhailte 

Múrtha na hÉireann, ina bhfuil 29 mbaile ina mbaill ann, bailte ar fud na hÉireann, thuaidh agus 

theas. Cuireann an tacaíocht maoinithe a chuireann An Chomhairle Oidhreachta ar fáil do 

Phleananna Oidhreachta Contae le cláir oibre oibríochtúla na nOifigeach Oidhreachta sna húdaráis 

áitiúla. Fuair naoi n-údarás áitiúil is fiche maoiniú faoin gclár sin in 2019 chun 67 dtionscadal a 

sholáthar. Leanann An Chomhairle Oidhreachta de thacaíocht a chur ar fáil do Chlár na nOifigeach 

Oidhreachta, ó ionchur airgeadais go hoiliúint agus forbairt. Rinneadh scór bliain ar an bhfód don 

chlár a cheiliúradh in 2019.  

Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta (NBDC) a thugtar ar chlár a bhunaigh An Chomhairle 

Oidhreachta in 2006. Tá an clár leagtha amach mar chonradh le haghaidh seirbhísí agus tá sé á oibriú 

faoi dhá chonradh a cuireadh amach ar thairiscint phoiblí iad, idir an Chomhairle agus cuideachta 

phríobháideach. Tá síneadh go dtí deireadh 2020 curtha ar an gconradh leis an gcuideachta. Tugann 

NBCD aghaidh ar an riachtanas a shainaithin an Chomhairle go ndéanfaí sonraí faoi bhithéagsúlacht 

na hÉireann a bhailiú, a thaifeadadh agus a dhéanamh go hiomlán inrochtana don phobal. Faigheann 

sé cómhaoiniú ón gComhairle Oidhreachta agus ón Roinn. In 2019, d’éascaigh an tIonad 24 

cheardlann inar cuireadh oiliúint ar 399 rannpháirtí maidir le bithéagsúlacht na hÉireann a 

shainaithint agus a thaifeadadh. Fuair sé díreach os cionn 125,000 taifead bithéagsúlachta trí bhíthin 

an Tairseach Eolaíochta Saoránach. An Roinn agus An Chomhairle Oidhreachta a mhaoiníonn an t-

ionad. Tugadh athbhreithniú ar an rialachas, an t-oibriú agus na samhlacha airgeadais atá mar bhonn 

taca don obair thábhachtach sin chun críche in 2019 agus bunaíodh meitheal oibre chun torthaí na 

tuarascála sin a chur i bhfeidhm. Beidh toradh an athbhreithnithe mar bhonn eolas don chéad 

iarraidh eile ar thairiscintí. Mar is amhlaidh le gach conradh poiblí, tá an obair seo faoi réir ag 

rialacha soláthair phoiblí.  

Oifig na nOibreacha Poiblí 

Cuireann an Roinn maoiniú ar fáil d’Oifig na nOibreacha Poiblí chun caomhnú, buanchoimeád agus 

cur i láthair a dhéanamh maidir le réadmhaoin stairiúil agus Séadchomharthaí Náisiúnta ata faoi 

chaomhnóireacht an Aire agus á mbainistiú ag Oifig na nOibreacha Poiblí. Cuireadh maoiniú 

€378,000 ar fáil d’Oifig na nOibreacha Poiblí in 2019 chun cabhrú le hoibreacha caomhnaithe ag Emo 

Court, Co. Laois agus ag Brú na Bóinne, Co. Lú. 
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Comhlachtaí Eile 

Chuir an Roinn maoiniú €650,000 ar fáil d’Iontaobhas Oidhreachta na hÉireann in 2019 chun tacú 

lena chuid oibre ag Teach agus Gairdíní Fhóite (lena n-áirítear athchóiriú ar Theachín an 

Phríomhgharraíodóra), Teach agus Músaem an Ghorta Mhóir, Caisleán Bhaile Shéain agus 11 

Cearnóg Parnell. 

I measc na gcomhlachtaí eile ar cuireadh tacaíocht ar fáil dóibh bhí Fondúireacht Ailtireachta na 

hÉireann, Cartlann Ailtireachta na hÉireann, Cumann Thithe Stairiúla na hÉireann, ICOMOS Ireland 

agus The Follies Trust, ina réimsí cosanta ailtireachta agus oidhreachta faoi seach.  

Chuir an Roinn comhairle ar fáil maidir le cúrsaí oidhreachta ailtireachta le linn 2019 ar Uiscebhealaí 

Éireann, Oifig na nOibreacha Poiblí, Fáilte Ireland, Tionscnamh Cláir Nasctha an AE, an 

Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus ar Rannáin eile laistigh den Roinn.  

Straitéis 2: Comhlíonadh le hoibleagáidí oidhreachta náisiúnta agus idirnáisiúnta a chinntiú  

Cur i bhfeidhm éifeachtach beartas, reachtaíocht, gníomhartha cuí a chinntiú, chun ár n-

oibleagáidí oidhreachta náisiúnta agus AE a chomhlíonadh  

Oidhreacht Nádúrtha 

Reachtaíocht 

I rith 2019, lean an Roinn le hathbhreithniú agus le nuashonrú a dhénamh ar reachtaíocht maidir le 

caomhnú an dúlra d’fhonn Limistéir faoi Chosaint Speisialta a ainmniú go foirmiúil agus chun an 

Treoir um Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta 2014 a thrasuí.  

Cásanna cúirte 

D’oibrigh an Roinn go dlúth le hOifig an Phríomh-Aturnae Stáit, le hOifig an Ard-Aighne agus le Ranna 

Rialtais eile ar athbhreithnithe breithiúnacha a bhí dírithe ar an gcomhshaoil, chun an fhreagairt is 

fearr is féidir do dhúshláin a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar Limistéir faoi Chosaint Speisialta 

agus ar Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta. Bhí ról gníomhach ag an Roinn i dtrí chás cúirte a bhain 

leis an gcomhshaol – ceann as Éirinn agus dhá cheann as an mBeilg – a cuireadh faoi bhráid Chúirt 

Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.  

Bainistiú Tailte Móna 

Leanadh le clár beart caomhnaithe a leagadh amach i bPlean Bainistithe Náisiúnta na bPortach 

Ardaithe i Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta 2017-2022 sa bhliain 2019. Leagtar amach sa Phlean 

treochlár fadtéarmach do bhainistiú, caomhnú agus athchóiriú phortaigh ardaithe chosanta na 

hÉireanna, ag teacht le hoibleagáidí dlíthiúla, go háirithe faoin Treoir ón AE maidir le Gnáthóga. I 

measc na bpríomhbheart bhí athchóiriú an LCS agus líonra portach ardaithe Limistéar Oidhreachta 

Nádúrtha chun caomhnú leanúnach phortaigh ardaithe chosanta na hÉireann a chinntiú. 
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Straitéis Athchóirithe na bPortach Ardaithe 

In 2019, tugadh bearta athchóirithe chun críche ar LCSanna 7 bportach ardaithe (Portach Ard an 

Chuilinn, Co. an Longfoirt, Cheathrú Bheithí/Portach na Ceachrach, Co. Ros Comáin, Portach 

Cheathrú na gCapall, Co. na Gaillimhe, Portach Chlóirthigh, Co. Uíbh Fhailí, Portach an Ráithín Mhóir, 

Co. Uíbh Fhailí, Portach Mhaigh Cláir, Co. Uíbh Fhailí agus Portach an Fhéir Bháin, Co. Uíbh Fhailí) 

faoi thionscadal cúig bliana ar fiú €5.4m é, arna mhaoiniú trí bhíthin chlár LIFE Natura 2014-2020 an 

AE, chun portach ardaithe gníomhach a athchóiriú (gnáthóg tosaíochta faoin Treoir maidir le 

Gnáthóga ón AE) ar 12 LCS portach ardaithe in Éirinn. Tá oibreacha athchóirithe ar an gcuid eile de 

na láithreáin sa tionscadal le tabhairt chun críche in 2020. 

Thug Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne bearta athchóirithe chun críche ar 

thailte faoi úinéireacht an Stáit laistigh de Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta Phortach na 

Seanchoille Thiar, Co. na Gaillimhe, agus rinneadh obair ullmhúcháin ar na láithreáin eile. I ndiaidh 

fógra a fháil go leithdháilfí €5m i mBuiséad 2020 chun tailte móna a athchóiriú, cuireadh tús le 

soláthar seirbhísí agus leis an bpróiseas chun conraitheoir a fhostú chun oibreacha a dhéanamh i 

ndáil le bearta athchóirithe ar os cionn 1,800 heicteár de phortach ardaithe ar suas le 9 limistéar faoi 

chaomhnú speisialta agus ar láithreáin ar limistéir oidhreachta nádúrtha iad i 7 gcontae 2020.  

Cuireadh béim leanúnach in 2019 ar Phleananna Bainistithe Draenála do Limistéir faoi Chaomhnú 

Speisialta portach ardaithe agus chun Pleananna Athchóirithe a ullmhú don líonra Limistéar 

Oidhreachta Nádúrtha na bportach ardaithe. 

Lean an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, i gcomhar leis an nGarda Síochána (AGS) agus 

leis an Aerchór, le faireachas a dhéanamh ar shuíomhanna bainte móna. Baineadh móin ó thart ar 

306 phlota ar 17 gceann de na láithreáin chosanta. Léiriú é sin ar laghdú 34 ón meastachán do 2017 

agus, ar an iomlán, laghdú suntasach i gcomparáid leis an méid a bhí ann ag tús 2011 (1,500 plota). 

Faoin Scéim Chúitimh um Scor de Bhaint Móna, rinneadh 3,214 íocaíocht bhliantúil agus 73 

seachadadh móna in 2019. Rinneadh íocaíochtaí dreasachta aonuaire arbh fhiú €500 iad i ndáil le 76 

iarratasóir. Leanadh leis an obair ar athlonnú bainteoirí móna ó LCSanna portach ardaithe go dtí 

portaigh neamhainmnithe.  

Scéim Chúitimh um Scor de Bhaint Móna, 2016-2019 

 
Go 

deireadh 
2016 

Go deireadh 
2017 

Go deireadh 
2018 

Go deireadh 
2019 

Iarratais faighte 3,482 3,905 4,039 4,113 

Íocaíochtaí déanta  11,536 14,166 17,033 20,160 

Seachadtaí móna 902 995 1,077 1,150 

Comhaontuithe Dlí curtha ar ais 1,827 2,011 2,102 2,148 

Íocaíochtaí aonuaire (€500) 1,703 1,824 1,873 1,948 
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Ainmniúcháin 

Leanadh leis an gclár ainmniúcháin foirmiúil maidir le Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta (LCS) agus 

bhí 270 LCS ainmnithe go foirmiúil ag Ionstraim Reachtúil faoi dheireadh 2019. 

Leanadh leis an gclár ainmniúchán foirmiúil maidir le Limistéir faoi Chosaint Speisialta (SPA) agus bhí 

150 SPAnna ainmnithe go foirmiúil ag Ionstraim Reachtúil faoi dheireadh 2019. 

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) 

Cheadaigh an Seanad an Bille um Fhiadhúlra (Leasú) 2016 i mí na Samhna 2019. Déantar foráil sa leasú 

seo go mbeidh sé mar oibleagáid ar gach comhlacht poiblí ábhartha, agus iad i mbun a gcuid 

feidhmeanna a chur i gcrích, aird a thabhairt ar bheartais, ar threoirlínte agus ar chuspóirí chun caomhnú 

na bithéagsúlachta agus an Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bhithéagsúlacht a chur chun cinn. 

Rinneadh athbhreithniú sa bhliain 2019 ar fheidhmiú an Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um 

Bhithéagsúlacht (2017-2021) go dtí seo. Tá 8 ngníomh de na 119 Gníomh atá sa Phlean curtha i 

bhfeidhm agus táthar ag leanúint ar aghaidh le 97 gníomh agus ó thaobh 14 gníomh, is beag dul chun 

cinn atá déanta nó tá an dul chun cinn teoranta. Is de chineál leanúnach nó de chineál oscailte iad 88 

gníomh de na 119 Gníomh. 

Éilítear sna Treoracha maidir le hÉin agus Gnáthóga AE tuairisciú mionsonraithe a dhéanamh gach 

uile 6 bliana ar stádas na ngnáthóg agus speicis atá liostaithe sa Treoir maidir le Gnáthóga agus 

maidir leis an speiceas éan atá ag tarlú go nádúrtha sa Stát. Cuireadh na tuarascálacha seo faoi 

bhráid an Choimisiúin Eorpaigh sa bhliain 2019. Tá na tuarascálacha a chuirtear faoi bhráid na 

Comhairle fada agus ar mhéid ollmhór, mar sin, foilsíodh tuairisc achomair maidir le stádas gnáthóga 

agus speicis; agus foilsíodh trí thuarascáil gearra ar éin mhara, éin bhogaigh agus speicis atá 

forleathan faoin tuath, ar líne ar láithreán gréasáin an NPWS www.npws.ie.  

Go luath sa bhliain 2019, chuir an Roinn an 6ú Tuarascáil Náisiúnta de chuid na hÉireann faoi bhráid 

Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le hÉagsúlacht Bhitheolaíoch. Rinneadh athbhreithniú sa 

tuarascáil 4 bliana seo ar dhul chun cinn na hÉireann maidir leis na cúig Sprioc Straitéiseacha agus 20 

Sprioc Bithéagsúlachta a leag an CBD síos sa bhliain 2010 lena gcur i bhfeidhm faoin mbliain 2020. 

Déantar athbhreithniú sa tuarascáil freisin ar an bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bhithéagsúlacht.  

Foilsíodh cuspóirí caomhnaithe mionsonraithe suíomhoiriúnaithe do na 39 Limistéar faoi 

Chaomhnú Speisialta (SACanna) sa bhliain 2019. 

Sa bhliain 2019, rinne an NPWS coimisiúnú nó thug siad faoi thionscadail taighde eolaíochta atá ag 

líonadh na mbearnaí ar mhaithe le bearta caomhnaithe éifeachtacha a aithint agus a chur i 

bhfeidhm do ghnáthóga agus do speicis éagsúla, ar nós sceir amach ón gcósta, eanaigh, portaigh 

agus a gcuid hidreolaíochta, rónta, giorriacha, cnádáin, ialtóga, cráifisc, céiticigh agus éin mhara.   

Mar shampla, rinneadh an suirbhé deiridh sa bhliain 2019 ar “SeaROVER”, clár suirbhé trí bliana a 

rinne imscrúdú ar ghnáthóga domhainmhara agus monatóireacht ar an mbithéagsúlacht mhara 

shaibhir amach ó chósta na hÉireann. Rinne Rialtas na hÉireann agus an Ciste Eorpacha Muirí agus 

Iascaigh an AE cómhaoiniú ar an gclár. Thug an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, an Roinn Cultúir, 

http://www.npws.ie/


42 

Oidhreachta agus Gaeltachta agus an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus 

Comhshaoil tacaíocht don tionscnamh trasrialtais mar chuid de Scéim Bhithéagsúlachta Mhara EMFF 

Fhoras na Mara. Bhí an NPWS rannpháirteach sna suirbhéanna amach ón gcósta, a bhain úsáid as an 

fheithicil uathoibrithe faoin uisce an Holland I le fiosrú a dhéanamh ar ghnáthóga domhainmhara 

agus ar speicis i bhfad siar ó chósta na hÉireann.  

Bhain an Roinn Gradam Feabhais agus Nuálaíochta na Státseirbhíse amach freisin sa chatagóir, 

Taighde, Anailísíochta agus Léargais, as a ról sa chlár ObSERVE, clár a ndearna an Roinn forbairt air i 

gcomhair leis an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil. Chruthaigh 

an clár, a tugadh chun críche sa bhliain 2017, sonraí ar ardchaighdeán do dháileadh farraige céiticigh 

agus éin mhara agus meastacháin líonmhaireachta ar fud an Limistéir Eisiach Geilleagraí.  

Cuireadh obair mhór isteach sa dá thionscadal sa bhliain 2019 a fuair maoiniú suntasach amach ó 

chlár LIFE an AE. Mairfidh an chéad cheann de na tionscadail seo, “an Nádúr san Atlantach Fhiáin” 

LIFE”, ar feadh 9 mbliana le buiséad iomlán de €20,623,808, agus ranníocaíocht AE de €12,374,000. 

Cuirfidh an tionscadal seachadadh Creat Gníomhaíochta Tosaíocht do na Treoracha maidir le hÉin agus 

Gnáthóg chun cinn ar bhonn náisiúnta, le fócas faoi leith ar chur le feasacht ar luach maidir le láithreán 

Natura 2000 a chosaint don tsochaí; agus comhthreomhar leis sin, feabhas a chur ar chaomhnú agus ar 

bhainistíocht gnáthóga bratphortaigh sa Tuaisceart agus san Iarthar.  

Déantar iarracht, leis an dara tionscadal, “CrexLIFE”, feabhas a chur ar stádas caomhnaithe an Traonaigh 

in Éirinn, tríd an líonra Limistéar faoi Chosaint Speisialta agus an talamh feirme mórthimpeall air a 

fheabhsú. Beidh saolré de 5 bliana ag an tionscadal le buiséad iomlán de €5.9 milliún, lena n-áirítear, 

maoiniú AE de €4.3 milliún. 

 
 

Leagtar amach sa Chreat Náisiúnta um Oiriúnú (NAF) an comhthéacs lena chinntiú gur féidir le 

hearnálacha, lena n-áirítear, bithéagsúlacht príomhrioscaí agus leochaileacht athrú aeráide, gníomhartha 

ina bhfuil teacht aniar ó thaobh na haeráide a chur i bhfeidhm agus a chinntiú go ndéantar breithnithe 

oiriúnaithe aeráide sruthlínithe i gceapadh beartais áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta go léir. Tá an 

Bhithéagsúlacht difriúil ó earnálacha eile a rinne forbairt ar Phleananna Oiriúnaithe mar gheall nach 

“earnáil” atá i gceist leis ach tacaíocht bhunúsach a chur faoina hearnála eile seo, ar nós Talmhaíocht, 

Foraoiseacht, srl. Foilsíodh an Plean Earnála um Oiriúnú d’Athrú Aeráide maidir le Bithéagsúlacht i mí 

Deireadh Fómhair 2019. Dírítear gníomhartha laistigh den Phlean seo ar fheabhas a chur ar thalmhaíocht 
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inbhuanaithe, ar bhainistiú ithreach agus talún níos fearr agus, níos práinní fós, ar athchóiriú a dhéanamh 

ar chórais nádúrtha. 

Chomh maith leis sin, rinne an Roinn, i gcomhar leis an EPA, cómhaoiniú ar ghlao thaighde trí shnáth 

BiodivERsA an AE lena ndéanfar imscrúdú ar thorthaí athrú aeráide ar bhithéagsúlacht agus an 

fhéidearthacht maidir le réitigh atá bunaithe ar an nádúr le hathrú aeráide a mhaolú. Sa bhliain 2020 i 

ndiaidh measúnacht an EPA. 

Sa bhliain 2019, rinneadh dul chun cinn suntasach ar chur i bhfeidhm an Rialacháin Speicis 

Choimhthíocha Ionracha (1143/2014) an AE agus forbairt creat reachtaíochta agus beartais 

éifeachtach chun bainistiú a dhéanamh ar thabhairt isteach agus ar scaipeadh speicis choimhthíocha 

ionracha. Tugadh dréacht-reachtaíocht chun Rialachán IAS AE a chur i bhfeidhm go hiomlán agus leis 

na rialacháin náisiúnta atá ann cheana féin maidir le speicis choimhthíocha ionracha a thabhairt 

cothrom le dáta agus a neartú, chun críche sa Roinn le comhairle ón gComhairleoir Dlí agus tá sé 

curtha chuig an OPC lena shocrú agus a thabhairt chun críche agus táthar ag súil go mbeidh sé 

críochnaithe le linn na bliana 2020.  

Tá an tír seo ina sínitheoir, ach níl sí ina comhpháirtí go fóill de chuid Phrótacal Nagoya don 

Choinbhinsiún um Éagsúlacht Bhitheolaíoch. Foráiltear i Rialachán ABS (511/2014) an AE do chreat 

leis an bPrótacal a chur i bhfeidhm san Aontas Eorpach. Sa bhliain 2019, tugadh an reachtaíocht 

náisiúnta in Éirinn chun gnéithe de Rialachán ABS an AE a aistriú, ar inniúlacht na mBallstát iad, a 

thabhairt chun críche, agus rinneadh na Rialacháin iarmhartacha de chuid an Aontais Eorpaigh 2019 

(Prótacal Nagoy ar Rochtain chuig Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Leasa) i mí an Mheithimh 

2019.   

Is é an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta an t-údarás inniúil in Éirinn le Coinbhinsiún maidir 

le Trádáil Idirnáisiúnta ar Speicis i mBaol (CITES) a chur i bhfeidhm agus tá an NPWS freagrach as dlús 

a chur faoi fheidhmeanna Údarás Bhainistíochta CITES thar ceann an Aire. Maidir leis sin, d’eisigh an 

NPWS 1,099 ar an iomlán de cheadanna agus de theastais CITES sa bhliain 2019. Chuir an NPWS 

seirbhís ar fáil freisin ag cruinnithe Bainistíochta CITES AE sa Bhruiséil a bhíonn ar siúl ceithre huaire 

le linn na bliana.  

Tugadh isteach reachtaíocht thánaisteach freisin sa bhliain 2019 chun nósanna imeachta simplithe 

CITES a chur i bhfeidhm d’onnmhairiú samplaí áirithe atá marbh de réir Airteagal 19 de Rialachán Cur 

Chun Feidhme an AE, 865/2006. Forálfar sa reachtaíocht seo do dhaoine údaraithe úsáid a bhaint as 

ceadanna onnmhairithe CITES réamhlíonta i gcásanna áirithe, agus ceadófar don Roinn déileáil le 

líon níos mó onnmhairithe CITES .  

Sa bhliain 2019, rinne an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, ina cáil mar údarás náisiúnta 

ceadúnaithe zú, cigireacht ar 69 zú. Ag tús na bliana 2019, bhí os cionn 90 zú ceadúnaithe in Éirinn le 

measúnú a dhéanamh orthu ach dúnadh cuid acu agus rinneadh laghdú orthu ar feadh na bliana mar 

gheall air sin agus mar gheall ar dhíolúintí rialála. Táthar ag súil go dtiocfaidh ardú ar an líon sin sa 

bhliain 2020 mar gheall ar chigireacht sceidealaithe ar thaispeántais seabhcóireachta óstán-

bhunaithe a thagann faoi rialacháin ceadúnaithe zú freisin.  
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Reachtaíocht, Ceadúnú agus Bainistiú Réadmhaoine 

Sa bhliain 2019, fuair an Roinn 8,063 iarratas pleanála agus próiseáladh iad agus cuireadh ar aghaidh 

chuig an Aire ina ról mar chomhairlí reachtúil faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt (arna Leasú) 2000 

ó thaobh tuairimí nó aighneachtaí ar impleachtaí na bhforbairtí beartaithe a bhféadfadh tionchar a 

bheith acu ar an oidhreacht nádúrtha nó thógtha. Chuathas i gcomhairle le ranna oidhreachta na 

Roinne freisin maidir le forbairtí beartaithe ag an gcéim réamhphleanála.  

Chomh maith leis sin, fuair an tAire, ina ról mar ‘chomhlacht comhairliúcháin’ nó ‘comhlacht 

forordaithe’ faoi reachtanna éagsúla eile, os cionn 2,245 atreorú ó údaráis phoiblí sa bhliain 2019 ó 

thaobh tuairimí nó aighneachtaí ar impleachtaí na ngníomhaíochtaí atá á rialú acu, a bhféadfadh 

tionchar a bheith acu ar an oidhreacht nádúrtha nó thógtha (m.sh. iarratais ar cheadúnas urthrá, 

ceadúnais chun crainn a leagan). 

Tá an Roinn freagrach as ceanglais maidir le ceadúnú faoi na hAchtanna Fiadhúlra agus Rialacháin na 

gComhphobal Eorpach maidir le (Éin agus Gnáthóga Nádúrtha) 2011 go 2015. D’eisigh an Roinn 

díreach os cionn 8,800 ceadúnas agus cead do ghníomhaíochtaí éagsúla sa bhliain 2019, agus eisíodh 

66% (os cionn 5,800) d’fhiach i gcomparáid le beagnach 8,300 ceadúnas agus cead a eisíodh sa 

bhliain 2018. 

An Oidhreacht Thógtha 

Clár an Fhardail Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta (NIAH) 

Cuirfidh tabhairt chun críche Chéim 3 de shuirbhé Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin agus Céim 14 de 

shuirbhé Chathair Bhaile Átha Cliath sa bhliain 2019 ar chumas an Aire moltaí a eisiúint do 

mhíreanna beartaithe breise a chur leis na Taifead ar Dhéanmhais Chosanta na n-údarás áitiúil seo 

le linn na bliana 2020. An Beartas Náisiúnta ar Ailtireacht  

Rinne coiste stiúrtha doiciméad comhairliúcháin do dhíospóireacht phoiblí a fhorbairt sa bhliain 

2019 inar tugadh breac-chuntas ar scóip agus ar uaillmhian an Bheartais Náisiúnta ar Ailtireacht, 

bhí an coiste stiúrtha faoi chathaoirleacht na Roinne agus áiríodh ar an gcoiste oifigigh ó Oifig na 

nOibreacha Poiblí, ón Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, an Roinn Oideachais agus 

Scileanna, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Cumann Ailtirí Cathrach agus Contae, Institiúid 

Ríoga Ailtirí na hÉireann, na scoileanna ailtireachta, an Chomhairle Ealaíon agus Foras Ailtireachta 

na hÉireann. Tacóidh an Beartas nua atá beartas atá beartaithe le straitéisí fadtéarmacha pleanála 

agus cuideoidh le haghaidh a thabhairt ar phríomhshaincheisteanna, lena n-áirítear, folláine na 

sochaí, athrú aeráide agus athnuachan uirbeach. Cuireadh tús le tréimhse comhairliúcháin phoiblí 

ag tarraingt le deireadh na bliana 2019 agus oibreoidh an Roinn le páirtithe leasmhara ar mhaithe 

le comhairliúchán chomh leathan agus is féidir a fháil chun maith le ceardlanna éagsúla agus 

imeachtaí a reáchtáil agus cur leo sa chéad chuid den bhliain 2020.  

An Creat Náisiúnta um Oiriúnú 

D’fhoilsigh an Roinn, an 31 Deireadh Fómhair 2019, an Plean Earnála um Oiriúnú d’Athrú Aeráide 

don Oidhreacht Thógtha agus Ailtireachta, mar chuid den Chreat Náisiúnta um Oiriúnú (NAF) a bhí 
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á chomhordú ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil. Tá an 

Plean ar cheann de naoi gcinn de phleananna oiriúnaithe atá ullmhaithe ag seacht gcinn de Ranna 

Rialtais dhifriúla mar chuid den NAF. Clúdaíonn na hearnálacha atá san áireamh, caipiteal nádúrtha 

agus cultúrtha, acmhainn uisce, bainistíocht riosca i gcás tuile agus sláinte poiblí agus leagtar 

amach bearta um oiriúnú aeráide atá riachtanach lena chinntiú go bhfuil an Stát ullmhaithe le 

daoine a chosaint ó thionchair dhiúltacha athrú aeráide in Éirinn agus na céimeanna atá 

riachtanach le damáiste de chineál ar bith a theorannú. Rinneadh forbairt ar an bplean trí shraith 

cruinnithe duine le duine le heagraíochtaí agus comhlachtaí ar dócha go mbeadh spéis 

straitéiseach acu sa phlean. Reáchtáladh dhá cheardlann comhairliúcháin do pháirtithe leasmhara i 

mBaile Átha Cliath agus i nGaillimh agus rinneadh próiseas comhairliúcháin phoiblí a stiúradh i 

míonna na Bealtaine/an Mheithimh 2019. 

Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta 

Tugadh dréachtú agus comhdhlúthú agus uasdátú an Bhille um Oidhreacht Séadchomharthaí agus 

Seandálaíochta chun críche le linn na bliana.  

Lean an Roinn ar aghaidh lena bheith rannpháirteach le Plean Láithreán Oidhreachta Domhanda 

Bhrú na Bóinne, lena n-áirítear, oibleagáidí maidir leis an bpobal a rannpháirtiú ag leibhéal áitiúil. 

Osclaíodh Ionad Cuairteoirí nua Bhrú na Bóinne i mí na Nollag 2019, mar chuid de chomhpháirtíocht 

na Roinne le Fáilte Éireann agus leis an OPW chun cur le léirmhíniú agus le cur i láthair an Láithreáin 

Oidhreachta Domhanda. Seoladh mar chuid den chomhpháirtíocht seo freisin, ionad léirmhínithe 

nua i gCaisleán Urumhan. Leanadh le rannpháirtíocht leis na páirtithe leasmhara i réimse na 

hOidhreachta Domhanda, lena n-áirítear, leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, údaráis 

áitiúla agus le ICOMOS Ireland. Chuir an Roinn tús lena hathbhreithniú ar Liosta Sealadach na 

hÉireann de láithreáin Oidhreachta domhanda agus lean le maoiniú a dhéanamh ar Chiste Taighde 

Acadamh Ríoga na hÉireann atá dírithe ar Oidhreacht Dhomhanda. 

Tugadh faoi chomhairliúchán poiblí maidir le plean bainistíochta deich mbliana (10) do Láithreán 

Oidhreachta Domhanda Sceilg Mhichíl agus cuireadh tús le próisis maidir le Measúnacht 

Straitéiseach Timpeallachta agus Measúnú Oiriúnachta don phlean. Leagfar amach tosaíochtaí do 

bhainistiú na láithreáin Oidhreachta Domhanda agus do chothabháil a Sárluach Uilíoch sa Phlean 

Bainistíochta nua atá le foilsiú faoi dheireadh na bliana 2020.  

Agus forbairt a dhéanamh ar bheartas nua oidhreachta náisiúnta- Oidhreacht Éireann 2030, 

cruthaigh doiciméad comhairliúchán poiblí a foilsíodh i mí na Samhna 2018 sraith 

príomhcheisteanna mar chuid den chomhrá náisiúnta maidir leis an oidhreacht. Tionóladh, thar 

tréimhse chomhairliúcháin ceithre mhí, thart ar 70 imeacht poiblí chun cur le feasacht ar Oidhreacht 

Éireann 2030. Tionóladh imeachtaí ceardlainne i gcomhpháirtíocht le príomhghníomhaireachtaí 

oidhreachta. Fuarthas 2,156 aighneacht faoi Mhárta 2019. Cuireadh an anailís ar aighneachtaí a 

rinne foireann ildhisciplíneach i láthair ag Lá Faisnéise Oidhreacht Éireann 2030 i gCaisleán Bhaile 

Átha Cliath i mí na Bealtaine 2019. Foilsíodh anailís mionsonraithe de na haighneachtaí go léir i mí na 

Samhna 2019. 
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Ag teacht le ról na Roinne le linn deich mbliana na gcuimhneacháin, chuir Seirbhís na 

Séadchomharthaí Náisiúnta, i gcomhar le Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann, INFOMAR, Foras 

na Mara agus líon saineolaithe neamhspleácha, leabhar ar fáil maidir leis an mbád báite, RMS 

Lusitania, agus tá íomhánna comhaimseartha agus íomhánna ó shuirbhé ar ghrinneall na farraige ina 

bhfuil os cionn 1000 árthach a chuaigh go tóin poill in uiscí thart timpeall na hÉireann le linn an 

Chéad Chogadh Domhanda. Seoladh an Tuarascáil um Oiriúnú don Athrú Aeráide d’Oidhreacht 

Thógtha agus Seandálaíochta i mí na Samhna 2019 mar chuid de Phlean Gníomhaithe ar son na 

hAeráide an Rialtais agus tháinig Grúpa Comhairleach um Athrú Aeráide na Roinne Cultúir, 

Oidhreachta agus Gaeltachta de pháirtithe leasmhara agus saineolaithe le chéile an 21 Samhain le 

cur i bhfeidhm agus athbhreithniú an plean sna blianta atá romhainn a iniúchadh.  

Straitéis 3: Tuiscint ar ár n-oidhreacht shaibhir a chur chun cinn  

Feasacht, meas agus tuiscint ar oidhreacht shaibhir na hÉireann a chur chun cinn ar mhaithe lena 

luach intreach agus mar thaitneamhacht cultúrtha, oideachais agus caitheamh aimsire do 

dhaoine aonair agus don phobal agus mar acmhainn luachmhar freisin don ghnó agus d’íomhá 

ghlas na hÉireann  

Le linn na bliana 2019, chuaigh Clár Éire Chruthaitheach na Roinne i gcomhpháirtíocht leis an 

gComhairle Oidhreachta chun seachadadh a dhéanamh ar thionscnaimh sainoiriúnaithe bunaithe ar 

oidhreacht lena n-acmhainneacht cur le pobail áitiúla níos cuimsithí, níos comhtháite agus níos 

bríomhaire ó thaobh an gheilleagair de a iniúchadh. Áiríodh sna tionscadail, Séadchomhartha a 

Ghlacadh faoi Chúram agus ‘ghlac’ cúig phobal déag (15) le séadchomhartha a bhí ina gceantar féin 

agus d’oibrigh siad le saineolaithe le pleananna agus réitigh a chur i bhfeidhm chun aghaidh a 

thabhairt ar shaincheisteanna ríthábhachtacha maidir le caomhnú; Tionscadal maidir le Mothúcháin 

Nádúrtha, thráth ar dhírigh Cairde Éanlaith Éireann, Caomhnú Ialtóg Éireann agus Comhairle 

Náisiúnta na hÉireann do na Dall, ar thaithí agus feasacht níos fearr ar an gcomhshaol nádúrtha a 

thabhairt do dhaoine le lagú amhairc; an Tearmann Fiadhúlra a d’oibrigh le Comhairle Caomhnaithe 

Tailte Móna na hÉireann agus le hIontaobhas Phortach Mhainistir Laoise chun rannpháirtíocht agus 

malartú cultúrtha daoine atá ag lorg tearmainn agus oibrithe deonacha caomhantais atá láraithe i 

gCo. Laoise a éascú.   

Cuireadh líon tionscnaimh chun cinn freisin faoi Chlár Éire Chruthaitheach, tionscnaimh a bhaineann 

úsáid as cruthaitheacht ealaíonta agus cultúrtha chun tuilleadh forbartha a dhéanamh ar raon 

tionscnaimh oidhreachta agus iad a chur chun cinn. Áirítear orthu seo:  

 iCAN – a thacaíonn le Ard-Mhúsaem na hÉireann chun tuilleadh forbartha a dhéanamh ar 

Líonra Chartlanna Pobail na hÉireann, trína gcruthaíonn grúpaí deonacha i bpobail áitiúla 

ábhair chartlainne digiteacha ar líne inar féidir leo stair, oidhreachta agus cultúir an phobail 

áitiúil a thaifeadadh agus a léiriú faoi threoir agus le tacaíocht ó lucht gairme agus 

cleachtóirí oidhreachta áitiúla.  

 Tithe Stairiúla na hÉireann (HHI) – ag obair leis an HHI chun bealaí nuálacha a iniúchadh le 

húsáid a bhaint as Tithe Stairiúla na hÉireann, a gcuid tithe lasmuigh, gairdíní agus eastáit ó 

thaobh dul chun leasa dá gcuid úinéirí, don phobal áitiúil agus earnálacha oidhreachta agus 

cultúrtha na hÉireann faoi théamaí Pobail Chruthaitheacha, Spásanna Cruthaitheacha agus 
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Leanaí Cruthaitheacha. ReImagine – tionscadal ailtireachta agus deartha faoi stiúir an 

phobail chun feabhas a chur ar sé cinn de cheantair áitiúla roghnaithe (Tamhlacht, Co. 

Bhaile Átha Cliath, Cill Rois, Co. an Chláir, Maothail, Co. Liatroma, Baile Locha Riach, Co. na 

Gaillimhe, Ceanannas, Co. na Mí agus Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall);  

 Ag Fágáil Lorg – a chumasaíonn tionscadal suntasach aistrithe scileanna sa Mhúsaem 

Náisiúnta Cló le printéirí agus có-eagraithe atá imithe ar scor lena saineolas agus 

sainscileanna a chomhroinnt le grúpaí dearthóirí agus printéirí óga, agus go bhfuil na 

daoine óga sin tiomanta ansin an cheird a chomhroinnt le daoine atá ag teacht ina ndiaidh.  

Thacaigh Clár Éire Chruthaitheach freisin le hÚdaráis Áitiúla chun raon tionscadal a chur chun cinn a 

chuirfeadh le feasacht agus ní amháin sin ach a chuirfeadh le réitigh nuálacha agus cruthaitheacha a 

lorg le hathnuachan, athúsáid, glacadh agus caomhnú gnéithe dár dtimpeallacht thógtha stairiúil. 

Áirítear ar bhuaicphointí 2019, tacaíocht do thionscadal nuálach i gCathair Luimnigh, dar teideal: "Ag 

Nascadh leis an Eangach: 250 bliain de Phleanáil Uirbeach i Luimneach" a bhfuil athnuachan, 

caomhnú agus athúsáid mar phríomhfhócas acu; Tionscadal A Stitch in Time Chomhairle Chontae na 

Gaillimhe a rinne maoiniú ar dhá theach dhéag tuí sa bhliain 2019; agus tionscadal nuálach in Uíbh 

Fhailí, chun sraith d’aon bhaois déag a chaomhnú agus a athchóiriú ar fud an chontae atá 

tábhachtach do na pobail áitiúla agus atá ina ngnéithe tábhachtacha de thírdhreach saibhir éagsúil 

an chontae – bhí an fócas sa bhliain 2019 ar bhaois Bhéal Átha Chomair.  

Scéim Rannpháirtíochta Pobail Tailte Móna  

Sa bhliain 2019, d’fhógair an tAire glao ar iarratais faoin Scéim Rannpháirtíochta Pobail Tailte Móna, 

chun pobail áitiúla, eagraíochtaí agus daoine aonair áitiúla tailte móna a spreagadh chun a bheith 

rannpháirteach leis an Roinn maidir le portaigh ardaithe a chaomhnú agus rannpháirtíocht an 

phobail a chur chun cinn ó thaobh feasacht ar an oidhreacht nádúrtha. 

Tugadh maoiniú de €131,000 do 13 tionscadal sa bhliain 2019. Fuair líon mór tionscadail éagsúla 

tacaíocht faoin scéim. Chuaigh na tionscadail seo ó uasghrádú a dhéanamh ar chosáin siúil, cláir 

oideachais, staidéir agus siúlóid allamuigh, taifeadadh stair bhéil maidir le portaigh, taispeántais 

ghrianghrafadóireachta, suirbhéireacht agus monatóireacht ar phortaigh ardaithe agus croísamplaí 

móna go pailin a bhailiú do dhátú sonraí radacarbóin. Thacaigh an Roinn freisin le hoifigeach 

forbartha páirtaimseartha a fhostú d’Fhóram Pobail maidir le Bogaigh.   
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Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta (NMS) 

Lean Seirbhís Séadchomharthaí Náisiúnta na Roinne ar aghaidh ag obair leis an OPW, déanann an 

OPW bainistíocht ar os cionn 1000 láithreán atá faoi chúram an Stát, chun a chinntiú go bhfuil 

cothabháil agus caomhnú a dhéanamh ar na láithreáin seo, chun faisnéis maidir le suirbhé a 

thabhairt cothrom le dáta agus chun saoráidí feabhsaithe do chuairteoirí a sholáthar don líon mór 

cuairteoirí agus do na glúine atá le teacht.   

Lean an NMS ar aghaidh, faoin straitéis chomhpháirtíochta leis an OPW agus le Fáilte Éireann atá 

luaite thuas, ag obair chun a chinntiú go bhfuil caighdeán na faisnéise atá á cur i láthair ag na 

príomhláithreán oidhreachta ar an gcaighdeán agus ar an mbarántúlacht is airde is féidir. Chuir an 

Roinn a comhpháirtíocht straitéiseach oibre chun cinn leis an OPW agus le Fáilte Éireann chun 

láithreáin a aithint d’infheistíocht amach anseo. Ghlac siad Teach Geata Phort Omna ar láimh ar 

mhaithe le láthair Chaisleán Phort Omna a fheabhsú agus a chosaint. D’oibrigh an Roinn leis na 

húdaráis áitiúla, le páirtithe leasmhara agus le pobail freisin, chun bainistíocht caomhantais 

príomhláithreáin oidhreachta, lena n-áirítear, Cnoc na Teamhrach a chur chun cinn.  

Thug Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta faoi leibhéil arda rannpháirtíochta pobail, lena n-

áirítear, léachtaí poiblí ar fud na tíre leis an fhoireann, agallaimh raidió, cláir teilifíse agus 

foilseacháin agus chuir siad sin go léir le poiblíocht a thabhairt d’imeachtaí agus do chomhoibriú atá 

ábhartha d’obair Sheirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta. Reáchtáladh an 2ú comhdháil phoiblí 

seandálaíochta Sheirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta i gCaisleán Bhaile Átha Cliath i mí Deireadh 

Fómhair, 2019, áiríodh san imeacht - ‘Encountering the Sacred: seandálaíocht agus oidhreacht 

oilithreachta, lena n-áirítear raon leathan páipéir a chuir seandálaithe ó Éirinn, an Ríocht Aontaithe, 

an Eoraip agus na Stáit Aontaithe ar fáil. Sheol an tAire foilseachán i mí na Nollag 2019 freisin ‘RMS 

Lusitania – an Scéal taobh thiar de bhád a chuaigh go tóin poill’ a bhí mar thoradh ar chomhoibriú 

idir Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta, Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann agus Foras na 

Mara agus atá ag cruthú go leor spéise go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta araon.  

Baineadh úsáid as ardáin meáin shóisialta an NMS mar bhealach le faisnéis seandálaíochta a 

scaipeadh ar dhaoine aonair, ar phobail agus ar lucht gairme na hoidhreachta ar fud na tíre agus thar 

lear ar spéis leo a leithéid sin faisnéise agus baintear úsáid astu freisin le cur le cuairteanna ar 

láithreán gréasáin an NMS agus le níos mó feasachta a chruthú ar an Amharcóir Timpeallachta 

Stairiúil agus ar an Amharcóir maidir le Báid a chuaigh go tóin poill.  

Rinne an NMS maoiniú ar Sheimineár Taighde (Léargas ar an Am atá Caite), a chuir torthaí taighde 

tochailte ar fáil a bhí maoinithe ag an NMS/an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta trí 

struchtúir deontais Acadaimh le blianta beag anuas.  

Cuireadh tús le Céim 2 den Tionscadal Comhoibrithe Cartlainne (CAP): Ceantar Chill Airne, a dhírigh 
ar chatalóga de na comhaid, foinsí agus ábhair chartlainne ábhartha go léir a chur le chéile a 
bhaineann le séadchomharthaí náisiúnta i gCeantar Chill Airne.  
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Oidhreacht Nádúrtha  

Reáchtáladh an chéad Chomhdháil Náisiúnta Bithéagsúlachta, ‘New Horizons for Nature', i mí 

Feabhra 2019 agus tháinig os cionn 500 toscaire le chéile, lena n-áirítear, 90 cainteoir, chun labhairt, 

éisteacht agus foghlaim maidir leis an mbealach chun cinn don bhithéagsúlacht in Éirinn. Áiríodh ar 

thoscairí, lucht déanta beartais, acadóirí, gnólachtaí, grúpaí pobail, caomhantóirí, éiceolaithe, 

feirmeoirí, iascairí, foraoiseoirí, údaráis áitiúla, NGOanna agus polaiteoirí. Bhí sé mar chuspóir leis an 

gcomhdháil dúshláin a aithint agus réitigh a fhiosrú maidir le conas oibriú le chéile chun ár 

gcomhsprioc a bhaint amach, sé sin, cailliúint na bithéagsúlachta a iompú droim ar ais agus an Plean 

Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht a chur i bhfeidhm. Rinneadh earnálacha a spreagadh le 

cion a chur i dtreo feachtas “Seeds for Nature” ag Comhdháil Náisiúnta na Bithéagsúlachta 2019 le 

hiarracht a dhéanamh borradh a chur faoin dul chun cinn i dtreo cuspóirí an Plean Gníomhaíochta 

Náisiúnta um Bhithéagsúlacht a bhaint amach. Áirítear ar thiomantais shuntasacha, Ardán Gnó agus 

Bithéagsúlachta a bhunú; Measúnú ar Riachtanais Airgeadais don Bhithéagsúlacht; Fondúireacht 

Comhshaoil Pobail na hÉireann agus Ciste don Nádúr a sheoladh. 

Thacaigh an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara leis 

an eagraíocht Feirmeoireacht don Nádúr chun líon gníomhartha a fhorbairt agus a leathadh amach 

chun treoir agus faisnéis a sholáthar a thacaíonn leis an nádúr ar fheirmeacha.  

Sa bhliain 2019, bhí an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra rannpháirteach i raon 

imeachtaí poiblí agus é mar aidhm béim a chur ar oidhreacht nádúrtha shaibhir agus éagsúil na 

hÉireann agus an gá atá ann leis an oidhreacht sin a chosaint. Áiríodh ar na himeachtaí seo, 

Taispeántas na nEolaithe Óga, an Comórtas Náisiúnta Treabhdóireachta agus Electric Picnic.  

Chuir an Roinn maoiniú de €500,000 ar fáil mar thacaíocht don Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta um 

Bhithéagsúlacht 2017-2021, ag leibhéal áitiúil. Rinne an maoiniú seo éascú ar 28 Údarás Áitiúil chun 

gníomhartha bithéagsúlachta a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear, pleananna gníomhaíochta áitiúla 

agus bainistíochta; dul i ngleic le speicis choimhthíocha ionracha, tionscnaimh pailneoirí; iarrachtaí 

réigiúnacha comhordaithe chun suirbhé a dhéanamh ar an ngabhlán gaoithe. Chuir an Scéim 

Rannpháirtíochta Pobail Tailte Móna €200,000 ar fáil sa bhliain 2019 chun pobail áitiúla, grúpaí 

áitiúla, scoileanna agus grúpaí páirtithe leasmhara eile a spreagadh chun a bheith rannpháirteach 

leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta maidir le caomhnú agus athbheochan a 

dhéanamh ar Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta (SACanna), Limistéir Oidhreachta Nádúrtha 

(NHAanna) portaigh ardaithe agus limistéir portaigh ardaithe eile agus rannpháirtíocht agus feasacht 

an phobail inár n-oidhreacht nádúrtha a chur chun cinn.  

Cuireann an Roinn deontais ar fáil chun maoiniú a dhéanamh ar imeachtaí éagsúla le linn Seachtain 

na Bithéagsúlachta gach aon bhliain agus tugadh deontas de €25,000 do Líonra Comhshaoil na 

hÉireann sa bhliain 2019 chun seachadadh a dhéanamh ar raon imeachtaí bithéagsúlachta agus cur 

le feasacht ar fud na tíre. Bíonn Seachtain na Bithéagsúlachta ar siúl i mí na Bealtaine gach aon 

bhliain atá eagraithe ag an am céanna leis an Lá Idirnáisiúnta um Bhithéagsúlacht.  

Lean an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) ar aghaidh ag obair chun tacú leis an 

mbithéagsúlacht i bpobail áitiúla. Tá Clár Caomhnaithe an Chrotaigh ar cheann de shamplaí den sórt 
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sin, trínar fostaíodh daoine áitiúla den chuid is mó sna limistéir is tábhachtaí ó thaobh pórú an 

Chrotaigh, chun oibriú le pobail áitiúla agus le húinéirí talún chun bearta caomhnaithe an Chrotaigh, 

atá i mbaol díothaithe in Éirinn, a sheachadadh. Áiríodh ar thionscnaimh sa bhliain 2019, an dara Lá 

Domhanda de chuid an Chrotaigh, smaoineamh a cuireadh i bhfeidhm in Éirinn, trína dtagann pobail 

áitiúla le chéile chun an Crotach a cheiliúradh, i meascán d’imeachtaí éagsúla, lena n-áirítear, ceol 

agus damhsa chomh maith le Cupán an Chrotaigh, comórtais peile lena bhfuil baint ag scoileanna atá 

i limistéir an Chrotaigh.  

Tá ról tábhachtach ag an Ionad Náisiúnta maidir le Sonraí Bithéagsúlachta (NBDC), atá á mhaoiniú ag 

an Roinn agus ag an gComhairle Oidhreachta, ó thaobh cur le feasacht agus le rannpháirtíocht 

dhíreach. Cuireann láithreán gréasáin (www.biodiversityireland.ie) an ionaid faisnéis atá ar 

ardchaighdeán ar fáil do raon páirtithe leasmhara ar ghnéithe éagsúla bithéagsúlachta. Dírítear an 

fhaisnéis ar dhaoine aonair, grúpaí pobail, scoileanna, NGOanna agus ar eagraíochtaí eile a bhfuil 

deis acu a bheith rannpháirteach in imeachtaí bithéagsúlachta, le nithe a chonacthas a chur faoi 

bhráid nó cur le heolaíocht saoránach.  

D’fhoilsigh an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra naoi gcinn déag (19) eile de 

Lámhleabhar Fiadhúlra sa bhliain 2019, chomh maith le foilseacháin eolaíochta éagsúla eile. Faoi 

dheireadh na bliana bhí 119 tuarascáil foilsithe sa tsraith IWM. Freastalaíonn an tsraith seo mar 

taifead inrochtana ar obair eolaíochta ar tugadh fúithi nó a bhí coimisiúnaithe ag an Roinn faoina 

cuid dualgas caomhnaithe maidir leis an nádúr agus leis an mbithéagsúlacht.  

Foilsíodh Liosta Dearg (Uimh.12) na hÉireann ar Mhamaigh Talún sa bhliain 2009 a tháinig in ionad 

foilseachán na bliana 2009. Tá an liosta le fáil ag www.npws.ie. Áirítear sa liosta, sonraí maidir leis na 

27 speiceas de mamaigh talún dúchasacha go mamaigh talún atá tugtha chun cineáil in Éirinn roimh 

an mbliain 1500. Rinneadh measúnú ar fhiche a cúig speiceas mar speiceas ar Bheag Imní, agus 

rinneadh measúnú ar speiceas amháin mar a bheith Díothaithe go Réigiúnach (an Faolchú Liath) agus 

speiceas amháin mar a bheith Leochaileach (an Francach Dubh).   

Leanadh le taifeadadh agus scaipeadh a dhéanamh ar fhaisnéis maidir le speicis le linn na bliana 

2019, i gcomhair leis an Ionad Náisiúnta Sonraí Bithéagsúlachta agus an tIonad do Shonraí 

Comhshaoil agus do Thaifeadadh (i mBéal Feirste) agus le saineolaithe ábhartha ar speicis na 

hÉireann. Áiríodh anseo, éascú a dhéanamh air agus rannpháirtíocht i gcúrsaí oiliúna. 

An Oidhreacht Thógtha  

Oideachas agus Feasacht  

Lean an Roinn le forbairt a dhéanamh ar a Sraith maidir le Comhairle d’úinéirí agus do 

choimeádaithe tithe stairiúla nuair a ullmhaíodh imleabhar nua sa bhliain dar teideal ‘Tubaiste: 

treoir chun cosc a chur air agus ullmhacht sa timpeallacht thógtha stairiúil’. Tá an tSraith maidir le 

Comhairle deartha chun treoir a thabhairt dóibh siúd atá freagrach as foirgnimh stairiúla maidir leis 

an mbealach is fearr lena réadmhaoin a chosaint, a dheisiú agus cothabháil a dhéanamh orthu. 

Cuirfidh an tSraith maidir le Comhairle, comhairle ar fáil maidir leis an mbealach le tubaiste a 

sheachaint, ar nós dóiteáin agus tuile agus maidir le pleananna bainistíochta riosca tubaiste a 

ullmhú a bheifear in ann a chur i bhfeidhm le linn éigeandála.  

http://www.biodiversityireland.ie/
http://www.npws.ie/
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Is ionann Scéim Oidhreachta sna Scoileanna na Comhairle Oidhreachta agus tionscnamh oideachas 

oidhreachta bunscoile a éascaíonn bunscoileanna trína dtugann líon Saineolaithe ar oidhreacht 

nádúrtha, cultúrtha agus tógtha na hÉireann cuairteanna ar scoileanna agus is é seo 

príomhghníomhaíocht na Comhairle Oidhreachta do bhunscoileanna. Cuireann an Scéim acmhainn 

bhreise ar fáil do mhúinteoirí agus tacaíonn leis na haidhmeanna agus leis na cuspóirí atá luaite 

maidir le curaclam Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta (SESE) agus cuirtear béim ar 

rannpháirtíocht leis an oidhreacht áitiúil trí fhoghlaim áit-bhunaithe agus foghlaim seomra ranga 

amuigh faoin aer. Sa bhliain 2019, tugadh breis is 2,500 cuairt faoin scéim ar os cionn 1,000 

bunscoil. 

Faigheann Foras Ailtireachta na hÉireann tacaíocht le seachadadh a dhéanamh ar a chlár 

oideachais agus feasachta trína dhá mhórghníomhaíocht maoinithe: Teach Oscailte agus Scéim 

Náisiúnta Ailtirí sna Scoileanna. 

Lean an Roinn ar aghaidh ag tacú le páirtithe leasmhara oidhreachta agus ag chur le feasacht ar 

phrionsabail agus ar chleachtas na hoidhreachta ailtireachta agus ar obair na Roinne trí cur i láthair 

d’Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann, Innealtóirí Éireann, Cónaidhm Thionscal na Foirgníochta, 

Cumann Seoirseach na hÉireann, institiúidí acadúla agus eagraíochtaí eile. 

Straitéis 4: Bainistíocht sonraí digiteacha a fheabhsú  

Bainistíocht sonraí digiteacha a fheabhsú  

Rinneadh dul chun cinn sa bhliain 2019 ar fheidhmiú athbhreithniú seachtrach ar phróisis agus ar 

bhonneagar Bainistíochta Faisnéise agus Sonraí a ndearna Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta 

(NMS) coimisiúnú air i ndeireadh na bliana 2019. Is é a bhí mar aidhm leis an athbhreithniú seo an 

baol a bhaineann le caillteanas sonraí a laghdú, iompar/disciplín bainistíochta sonraí a fheabhsú, 

éifeachtúlachtaí a chinntiú agus deireadh a chur le dúbailt in aonaid éagsúla na Seirbhíse Náisiúnta 

Séadchomharthaí (NMS). Tháinig an t-athbhreithniú chun críche sa bhliain 2019 agus tabharfar 

léargas cuimsitheach ar Bhainistíocht Faisnéise agus Sonraí san NMS. 

Chuir Aonad Cartlainne an NMS ‘Faigh Cúnamh’ a liostaíonn gach tuarascáil seandálaíochta atá ar fáil 

do lucht taighde. Foilsíodh an ‘Faigh Cúnamh’ seo is féidir a íoslódáil ó www.archaeology.ie, i mí 

Eanáir. Tabharfar cothrom le dáta é ar bhonn leathbhliana chun sealbhúcháin nua chun na cartlainne 

a léiriú. Seasann líon iomlán na dtuarascálacha tochailte atá sa chartlann i láthair na huaire ag 

34,449. 

I mí Deireadh Fómhair, cuir an tSeirbhís Náisiúnta Séadchomharthaí (NMS) páipéar i láthair an 

Fhóraim ar Chaighdeáin Fhaisnéise san Oidhreacht i mBéal Feirste - tá sé mar aidhm leis an Fhóram 

caighdeáin sonraí a fhorbairt lena n-úsáid san earnáil oidhreachta agus rinne an ASI cur síos ar 

chomhthéacs rialála na hÉireann. Rinne an tSeirbhís Náisiúnta Séadchomharthaí (NMS) páirtchistiú 

ar Fhóram ar Oidhreacht Dhigiteach in Ollscoil na hÉireann Gaillimh, an 18 Deireadh Fómhair 2019, 

inar tugadh breac-chuntas ar uaillmhian na Roinne maidir leis an oidhreacht dhigiteach. Tá na 

cainteanna ag cur faisnéise ar fáil don treo beartais foriomlán.  

http://www.archaeology.ie/
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Tá tacair sonraí monatóireachta agus measúnachta bithéagsúlachta ar fáil le húsáid ag tríú páirtithe 

ag npws.ie/maps-and-data agus tá na ceanglais le haghaidh inrochtaineacht sonraí, caighdeáin 

choitianta agus dearbhú cáilíochta atá leagtha síos i dTreoir INSPIRE ag tacú leo. 

Tá an Roinn i mbun oibre faoi láthair le Coiste Stiúrtha INSPIRE na Roinne Tithíochta, Pleanála agus 

Rialtais Áitiúil agus le Coiste Stiúrtha ar fhoilsiú sonraí INSPIRE ar láithreán gréasán GeoPortal 

INSPIRE Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann. Tá 45 Tacar Sonraí Oscailte foilsithe ag an tSeirbhís 

Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) agus sraith tacair sonraí go dtí seo ar data.gov.ie. Tá a 

gcuid próisis foilseacháin sonraí bithéagsúlachta ailínithe ag eagraíochtaí comhpháirtíochta le 

Straitéis Sonraí Oscailte na hÉireann agus tá saibhreas mór d’acmhainní bithéagsúlachta le fáil saor 

in aisce anois mar Shonraí Oscailte trí láithreán gréasáin Thairseach Sonraí Oscailte Rialtas na 

hÉireann www.data.gov.ie.  

Déileáladh go tráthúil freisin le gach iarratas rochtain ar shonraí an NPWS maidir le gnáthóga agus le 

speicis ar bhealach tráthúil; tagann na hiarratais seo isteach ó raon páirtithe eile ar nós, 

gníomhaireachtaí rialtais, lucht forbartha, comhairleoirí, srl., agus is féidir úsáid a bhaint astu chun 

faisnéis a chur ar fáil d’iarratas do thoiliú forbartha, agus do mheasúnuithe éiceolaíochta gaolmhara 

agus maithe le pleananna agus cláir náisiúnta.  

Straitéis 5: Acmhainn scileanna oidhreachta a thógáil 

Acmhainn scileanna oidhreachta a thógáil lena chinntiú go mbainimid amach ardchaighdeáin 

d’inniúlachtaí pleanála, bainistíochta agus cosanta do chinnteoirí oidhreachta ag gach leibhéal 

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) 

Sa bhliain 2019, socraigh an Roinn suas scéim deontais beag chun tacú agus spreagadh a thabhairt 

don líonra reatha nádúraithe agus le forbairt a dhéanamh ar an gcéad ghlúin eile de shaintaifeadóirí. 

Tá na deontais dírithe ar oibrithe deonacha, taifeadóirí nach bhfaigheann íocaíocht, nó grúpaí agus 

cumainn nach bhfuil a rochtain theoranta/nó gan rochtain ar bith acu ar thacaíochtaí airgid dá gcuid 

oibre.   

 

http://www.npws.ie/maps-and-data
http://www.data.gov.ie/
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Rinne an Roinn maoiniú ar fhorbairt ERICA (Uirlis Aicmithe Fásra na hÉireann), is feidhmchlár 

gréasáin atá i gceist anseo chun do chuid sonraí fásra féin a shannadh chuig pobail atá sonraithe ag 

Aicmiú Fásra na hÉireann. 

 

An tSeirbhís Náisiúnta Séadchomharthaí (NMS)  

Chomhoibrigh an tSeirbhís Náisiúnta Séadchomharthaí (NMS) leis an Roinn Forbartha Tuaithe agus 

Pobail freisin ar scéim oidhreachta LEADER. Tá bearta le haghaidh cothabháil choisctheach 

séadchomharthaí curtha san áireamh sa scéim agra-chomhshaoil is déanaí de chuid na Roinne 

Talmhaíochta, Bia agus Mara. Chomh maith leis sin, lean an Roinn le teagmháil rialta le soláthróirí 

fóntais agus bonneagair, agus cláir fheasachta leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Teagasc, 

agus eagraíochtaí feirme. Leanadh le cláir oideachais seandálaíochta a fhorbairt leis an Roinn 

Oideachais agus Scileanna le comórtas faoi leith do bhunscoileanna chun Emoji a dhearadh chun 

nascacht oidhreachta a dhéanamh le forbairt Oidhreacht Éireann 2030. 

Lean Seirbhís Séadchomharthaí Náisiúnta na Roinne lena comhpháirtíocht le Scéim Deontais 

Tochailte Acadamh Ríoga na hÉireann, Ciste Taighde Dírithe agus Ciste Taighde na hOidhreachta 

Domhanda chun tacú le páirtithe leasmhara seachtracha, trína Meabhrán Tuisceana nua le 

hInstitiúid Seandálaithe na hÉireann chun cabhrú le CPD a chur chun cinn agus le forbairt caighdeán 

agus treoirlínte dea-chleachtais don ghairm amach anseo. Reáchtáladh trí shraith agallaimh 

d’iarratasóirí céaduaire ar cheadúnais tochailte sa bhliain 2019 i gcomhar le hArd-Mhúsaem na 

hÉireann chun cabhrú le déileáil le saincheisteanna acmhainne sa ghairm cheadúnaithe. Cuireadh 

tacaíocht ar fáil do chomhdhálacha gairme éagsúla ar feadh na bliana. 

An Oidhreacht Thógtha 

Braitheann caomhnú, bainistíocht agus cur i láthair oidhreacht thógtha na hÉireann ar fhoireann 

chumasach. Is codanna lárnacha dár n-oidhreacht nach mór iad a chosaint agus a chur ar aghaidh 

chuig an gcéad ghlúin eile iad ceirdeanna tógála agus scileanna caomhantais traidisiúnta. Sa bhliain 

2019, leanadh le hobair ag leibhéal AE ar scileanna oidhreachta cultúrtha a fhorbairt agus déanfar an 

obair seo a chomhtháthú le gníomhartha Oidhreacht Éireann 2030. 

Sa bhliain 2019, rinne an Chomhairle Oidhreachta clár oiliúna nua a sheachadadh ar aisfheistiú tithe 

stairiúla le héifeachtúlacht fuinnimh níos fearr a bhaint amach. Rinne Údarás Fuinnimh Inmharthana 

na hÉireann maoiniú ar an gclár seo agus chuir oiliúint ar fáil do lucht gairme tógála maidir le 

sárchleachtais idirnáisiúnta. Leanfar ar aghaidh leis seo sa bhliain 2020.  
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Straitéis 6: Ár gcaidreamh oidhreachta AE a fheabhsú  

Ár gcaidreamh oidhreachta AE a fheabhsú  

An tSeirbhís Náisiúnta Séadchomharthaí (NMS)  

Rinneadh dul chun cinn ar bhailiúchán faisnéise sa bhliain d’ilchuspóirí AE ar nós tuairisciú Airteagal 

17 agus Airteagal 12 faoi na Treoracha maidir leis an Dúlra, dréachtú Rialacháin maidir le Speicis 

Choimhthíocha Ionracha agus ABS agus ullmhú an Chreata Gníomhaíochta Tosaíochta d’Éirinn agus 

d’fhreastail an Roinn ar roinnt cruinnithe oibre agus ar chruinnithe grúpa saineolaithe AE maidir leo 

sin agus le próisis eile. 

Lean an tionscadal KerryLIFE, ar a bhfuil an Roinn ina tairbhí comhordaithe, lena chuid oibre le 

feirmeoirí agus le foraoiseoirí chun bearta éifeachtacha a fhorbairt do chaomhnú an diúilicín péarla 

fionnuisce. Tá an tionscadal seo á chómhaoiniú ag an AE. Tá athchóiriú á dhéanamh ar dhá cheann 

déag de phortaigh ardaithe mar chuid den Chlár Portach Beo atá á mhaoiniú faoi chlár LIFE an AE. 

Rinne an Roinn cómhaoiniú ar thionscadal LIFE AE, tionscadal atá á chomhordú ag an Aontas Idirnáisiúnta 

um Chaomhnú an Dúlra ó 2015-2018, chun Liosta Dearg Eorpach de Brífít (caonaigh agus aelusanna) a 

bhunú. Foilsíodh torthaí na hoibre seo i mí Meán Fómhair 2019 (Mion-Domhan ag Meath – an Liosta 

Dearg Eorpach de Chaonaigh, Aelusanna agus Cornlaigh, IUCN 2019). Is tír thábhachtach í an tír seo do 

bhrífít, le beagnach 50% den fhlóra Eorpach, agus fuarthas amach de réir measúnuithe an Liosta Dearg go 

bhfuil 31 speiceas de chuid na hÉireann faoi bhagairt díothaithe ag leibhéal Eorpach. Tá an Roinn ag tacú 

le tionscadal anois leis na limistéir chaomhantais is tábhachtaí don speiceas brífíte atá sa réigiún Eorpach 

a aithint.  

Lean an Roinn le tacaíocht a thabhairt do 2 thionscadal comhoibríocha trasteorann,”Comhoibriú 

Trasteorann don Bhithéagsúlacht” (2017-2022), atá á mhaoiniú ag INTERREG VA an AE chun coinníoll 

ardtailte SACanna agus SPAanna a fheabhsú; agus Gníomh Comhoibríoch do Líonra Natura, 

tionscadal eile de chuid INTERREG le Tuaisceart Éireann agus le hAlbain, atá ag feidhmiú chun tailte 

móna agus bogaigh eile atá ag tacú le speicis atá faoi bhagairt ar nós an chrotaigh agus cromán na 

gcearc a shábháil. 

Táthar ag leanúint ar aghaidh le hullmhúcháin do chlár PeacePLUS a chuirfidh tacaíocht ar fáil chomh 

maith le INTERREG. 

Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta  

Lean an Roinn ag obair le Comhairle Seandálaíochta na hEorpa, lena n-áirítear a háit ar an mBord a 

choinneáil. Rinne an NMS i gcomhpháirtíocht leis an OPW óstáil ar an 20ú Siompóisiam Bainistíochta 

Oidhreachta de chuid an EAC. ‘Láithreáin seandálaíochta agus séadchomharthaí atá i gcúram an Stát 

– ag comhroinnt ár dtaithí’, a bhí mar théama sa Siompóisiam.  
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Leanadh leis an bplé le hAmbasáid na Spáinne faoi Mheabhrán Tuisceana a bhaineann le cur chun 

cinn na feasachta ar Oidhreacht Chultúrtha Fhomhuirí chomhroinnte. 

Chuaigh Príomhseandálaí na Roinne chuig cruinniú d’Airí Ballstáit atá i bhFeighil an Bheartais 

Cultúrtha agus Gnóthaí Eorpacha, in éineacht leis an Aire Stáit i mí na Bealtaine, agus shínigh an tír 

seo Dearbhú chun oidhreacht atá i gcontúirt a chosaint.   

Lean an NMS ag cuidiú le tionscadal CHERISH atá á mhaoiniú ag an AE ar fiú €1.4 milliún é. Is ionann 

tionscadal cúig bliana na hÉireann-na Breataine Bige agus tionscadal tras-disciplíne atá dírithe ar 

chur le tuiscint agus le feasacht tionchar athrú aeráide, stoirmeacha agus eachtraí drochaimsire ar 

oidhreacht cultúrtha ár bhfarraigí agus ár gcósta san am a caitheadh, sa lá atá inniu agus sula i bhfad.  

Oidhreacht Thógtha 

Bhí ionadaí na Roinne ar ghrúpa oibre Mhodh Oscailte Comhordúcháin an Choimisiúin Eorpaigh, mar 

eagarthóir stiúrtha ar an tuarascáil a bhí bunaithe ar an téama Scileanna, Oiliúint agus Aistriú Eolais 

sna Gairmeacha Oidhreachta Cultúrtha, a foilsíodh i mí Iúil 2019. Thug an t-ionadaí, ag eascairt as an 

eagarthóireacht dhá (2) chur i láthair maidir leis an tuarascáil ag leibhéal AE (don Choiste Gnóthaí 

Cultúrtha i mí Iúil, agus don Fhóram nua ar Oidhreacht Chultúrtha AE i mí Deireadh Fómhair). 

Oibreoidh an Roinn le cuibhreannas de chomhghleacaithe Eorpacha chun iarratas a ullmhú do 

mhaoiniú Erasmus+ (spriocdháta mí Feabhra 2020) faoin Treoirphlean um Chomhar Earnála maidir le 

Scileanna.  

Oidhreacht Thógtha agus rannpháirtíocht Eorpach  

Rinne oifigigh Roinne ionadaíocht ar Éirinn ar roinnt comhlachtaí Eorpacha, lena n-áirítear Coiste 

Stiúrtha Chomhairle na hEorpa um Oidhreacht Chultúrtha agus Fóram na gCeann Eorpach 

Oidhreachta chomh maith le Grúpa Dhún Éideann (an Ríocht Aontaithe agus Éire). Bhí an Roinn 

rannpháirteach freisin le stiúrthóireachtaí ábhartha de chuid an Aontais Eorpaigh maidir leis an 

oidhreacht thógtha agus d’fhreastail ionadaithe agus rinne siad cur i láthair ag comhdháil 

saineolaithe a bhí á heagrú ag Uachtaránacht na Rómáine Chomhairle an AE ar ‘Oidhreacht na 

hEorpa – taithí comhroinnte agus sainiúlacht réigiúnach’. 

Rinne an Roinn ionadaíocht ar an tír seo freisin mar bhreathnóir ar Pháirt-Chomhaontú Méadaithe 

maidir le Bealaí Cultúrtha Eorpacha Chomhairle na hEorpa. 
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Sprioc C & D – An Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin 

Tacú le húsáid na Gaeilge ar fud na hÉireann agus cur lena húsáid mar phríomhtheanga pobail na 

Gaeltachta.  

Forbairt inbhuanaithe phobail na n-oileán a éascú. 

Tríd is tríd, tá Rannán na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán agus na comhlachtaí atá faoina 

choimirce – Údarás na Gaeltachta agus an Coimisinéir Teanga, trí ceithre Straitéis Ardleibhéil, 

freagrach as na spriocanna seo. Thabhaigh an Roinn €55.3m ar na straitéisí seo sa bhliain 2019, 

ag tacú le tionscnaimh sna ceantair Ghaeltachta agus sna hOileáin, agus ag tacú le húsáid na 

Gaeilge ar fud an Stáit trí chur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge. 

Is iad na trí réimse caiteachais a bhí laistigh den chlár sa bhliain 2019  

 Tacaíocht €31.5m do phobail Ghaeltachta, lena n-áirítear €23m do mhaoiniú Údarás na 

Gaeltachta, agus €8.5m i maoiniú do Scéimeanna Tacaíochta Gaeltachta; 

 Tacaíocht €10.6m do phobail na nOileán, lena n-áirítear seirbhísí bonneagair agus 

tarrthála; 

 Tacaíocht €8.6m don Ghaeilge, lena n-áirítear obair an Choimisinéara Teanga, Scéimeanna 

Tacaíochta don Ghaeilge, agus cur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge. 

 

 

Caiteachas ar Spriocanna C & D de réir míre caiteachais 

Tacaíocht don 

Ghaeltacht 
57%

€31.5m

Na hOileáin

19%
€10.6m

An Ghaeilge

16%
€8.6m

Pá & Riarachán

8%
€4.7m
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Straitéis 1: Plean Gníomhaíochta 5 Bliana don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a Chur i bhFeidhm, 

2010-2030 

Tacú leis an nGaeilge, laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht trí Phlean Gníomhaíochta 5 Bliana 

don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010- 2030 a chur i bhfeidhm  

Ar mhaithe le dlús a chur faoi fheidhmiú na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030, d’fhoilsigh 

an Roinn Plean Gníomhaíochta 5 Bliana don Ghaeilge don tréimhse 2018 go 2022 i mí an Mheithimh 

2018, tar éis cead an Rialtais. Cé gurb ionann Plean Gníomhaíochta 2018-2022 agus forléargas ar an 

dul chun cinn a rinneadh maidir le cur i bhfeidhm na straitéise ón mbliain 2010, is é príomhaidhm an 

phlean gníomhartha a shoiléiriú agus a chur i láthair atá le cur i bhfeidhm thar thréimhse 5 bliana idir 

2018 agus 2022 chun tuilleadh tacaíochta a thabhairt don teanga, agus ar an mbealach sin, chun 

tacú le feidhmiú na straitéise 

 

Áirítear sa phlean breis is 180 beart sonrach atá le cur i bhfeidhm ag breis is 60 páirtí leasmhar ar 

bhonn tras-Rialtais i rith na tréimhse, agus ag an am céanna breac-chuntas a thabhairt ar chur chuige 

níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí i ndáil le monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn chun 

breis cuntasachta agus soiléireachta a chur ar fáil. Gné lárnach den chur chuige athbhreithnithe seo 

ar mhonatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn é foilsiú tuarascáil ar dhul chun cinn gach bliain, i 

ndiaidh don Rialtas an tuarascáil a cheadú. Tá grúpa maoirseachta - atá freagrach as monatóireacht a 

dhéanamh ar dhul chun cinn, bunaithe. 

 

Áirítear ar bhuaicphointe eile sa bhliain 2019 chun tacú leis an nGaeilge agus le réigiúin na 

Gaeltachta:  

 

 Clár Tacaíochta Pobail agus Teanga na Gaeltachta – Caipiteal:  

Cuireadh leithdháileadh iomlán de €2.322m ar fáil do thionscadail chaipitil sa bhliain 2019. 

Áirítear ar phríomhbhearta:  

o Leithdháileadh de €1.022m chun tacú le 55 tionscadal a áiríodh ina measc tógáil agus 

uasghrádú saoráidí teanga agus pobail ar fud réigiúin na Gaeltachta. 

 

 Clár Tacaíochta Pobail agus Teanga na Gaeltachta – Caiteachas Reatha: 

Cuireadh leithdháileadh iomlán de €7.53m ar fáil do chaiteachas reatha sa bhliain 2019. Áiríodh 

ar phríomhbhearta: 

o Tacaíocht fóirdheontais luach €4.447m via Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge chun tacú le 

26,00 dalta, 42 coláiste Gaeilge agus 712 teaghlach Gaeltachta. 

o Cuireadh leithdháileadh méadaithe de suas le €3.6m ar fáil thar thréimhse trí bliana do Scéim 

na gCúntóirí Teanga sa bhliain 2019 a rachaidh chun leasa do scoileanna Gaeltachta atá 

rannpháirteach sa Bheartas ar Oideachas Gaeltachta 2017-2022 (DES) a chuirfidh ar a 

gcumas cúntóirí teanga a fhostú ar feadh 6 seachtaine bhreise le linn na scoilbhliana 

(comhionann le 32 seachtain ar an iomlán). Ó thaobh iarbhunscoileanna, beidh feidhm le 31 

seachtain. Tagann an beart seo de bhun beart ar chuir an Roinn tús leis ar dtús sa bhliain 

2018 agus a rinne éascú ar 32 scéim eile a thabhairt san áireamh faoin scéim, arbh ionann é 

agus gach scoil Ghaeltachta atá rannpháirteach sa Bheartas ar Oideachas Gaeltachta. 
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o Tugadh tuilleadh tacaíochta d’Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, chun cúrsaí tríú leibhéil a 

chur ar fáil sna hionaid Ghaeltachta atá acu – i nGaoth Dobhair, Carna agus sa Cheathrú Rua 

trí mhaoiniú trí bliana de €2.7m a cheadaíodh sa bhliain 2018. 

o Scéim na gCampaí Samhraidh: rinneadh €330,000 a leithdháileadh don scéim sa bhliain 2019 

chun tacú le deiseanna foghlama agus saibhrithe teanga do dhaoine óga óna ceantair 

Ghaeltachta. Bhain thart ar 6,500 leanbh agus 200 campa samhraidh leas as na fóirdheontais 

a cuireadh ar fáil faoin scéim sa bhliain 2019. 

o Fuair 12 eagraíocht atá lonnaithe sa Ghaeltacht agus a chuireann bearta tacaíochta teanga ar 

fáil maoiniú faoin gclár  

 

 An Próiseas Pleanála Teanga:  

Cuireadh leithdháileadh iomlán de €3.2m ar fáil chun feidhmiú an Próiseas Pleanála Teanga a 

chur chun cinn sa bhliain 2019. Áiríodh ar phríomhbhearta:  

o Ceadaíodh pleananna teanga i ndáil le 3 Cheantar Pleanála Teanga Ghaeltachta sa bhliain 

2019, a chiallaigh go bhfuil líon iomlán de 16 plean ceadaithe;  

o Ceapadh 4 Oifigeach Pleanála Teanga i limistéir Phleanála Teanga sa Ghaeltacht, chun 

pleananna teanga ceadaithe a chur i bhfeidhm ina bpobail; 

o Rinneadh Fógraí de réir fhorálacha alt 9 d’Acht na Gaeltachta 2013 maidir leis an gClochán 

Liath, Dún Garbhán agus Trá Lí, i mí Feabhra 2018. Rinneadh fógra breise i mí an Mheithimh 

2018 maidir le Caisleán an Bharraigh – a chuir tús go bunúsach leis an bpróiseas pleanála 

teanga sna bailte sin. Rinneadh tuilleadh dul chun cinn ar ullmhú pleananna teanga i 

gCathair na Gaillimhe, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall 

agus Cathair Chorcaí mar aon leis na Líonraí Gaeilge i mBaile Locha Riach, Inis agus Cluain 

Dolcáin;  

o Chun tacaíocht bhreise a chur faoin bPróiseas Pleanála Teanga sna Réigiúin Ghaeltachta 

leanadh le tacaíocht a thabhairt do réimsí na luathbhlianta, an teaghlaigh agus na healaíona 

traidisiúnta, le linn na bliana 2019. Chuir Tuismitheoirí na Gaeltachta agus Comhar Naíonraí 

na Gaeltachta araon faoi seach tús le bliain a dó de chlár maoinithe trí bliana chun tacú leis 

an teaghlach agus leis na luathbhlianta faoi seach. Cuireadh tús le clár maoinithe trí bliana 

d’Ealaín na Gaeltachta Teo sa bhliain 2019. 

o Foilsíodh an 5ú heagrán de na Treoirlínte Pleanála Teanga i mí Eanáir 2019. 
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Straitéis 2: Tacú le forbairt inbhuanaithe phobail na Gaeltachta agus na n-oileán  

Tacú le forbairt inbhuanaithe phobail na Gaeltachta agus na n-oileán go háirithe trí phoist a 

chruthú agus an méid fostaíochta atá ann faoi láthair a choimeád  

Ba €22.992m sa bhliain 2019 an leithdháileadh iomlán Státchiste d’Údarás na Gaeltachta, an t-

údarás réigiúnach atá freagrach as forbairt eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha na Gaeltachta. Ag 

deireadh na bliana, bhí an líon iomlán daoine fostaithe i gcliantchuideachtaí an Údaráis cothrom le 

8,437, agus poist lánaimseartha bhí in 7,844 acu sin agus 523 ina bpoist páirtaimseartha. Chruthaigh 

cliantchuideachtaí an Údaráis 593 post lánaimseartha le linn na bliana 2019. Nuair a chuirtear na 

poist a cailleadh san áireamh, bhí glanmhéadú de 219 post ar fad i gceist. 

 

Chomh maith leis sin, cuireadh maoiniú caipitil de €2.9m ar fáil d’Údarás na Gaeltachta do 3 

phríomhthionscadal turasóireachta, nuálaíochta agus forbartha pobail i réigiúin Ghaeltachta 

Chorcaigh, Chiarraí agus Mhaigh Eo faoin gCiste Athnuachana Tuaithe agus Forbartha, agus táthar ag 

leanúint le pleanáil chun ionad forbartha nuálaíochta agus mara a fhorbairt ag Páirc na Mara i gCill 

Chiaráin, Co. na Gaillimhe. Is comhfhiontar é an tionscadal seo idir Údarás na Gaeltachta, Ollscoil na 

hÉireann, Gaillimh agus Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Mhaigh Eo (GMIT) agus tá maoiniú 

caipiteal de €2m ceadaithe ón gCiste Forbartha Fiontraíochta Réigiúnach. 

 

Lean Údarás na Gaeltachta le scéimeanna éagsúla fostaíochta sóisialta a riaradh sa bhliain 2019, atá 

á maoiniú ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, ag a bhfuil ról tábhachtach i 

dtaithí oibre agus oiliúint a chur ar fáil do phobail na Gaeltachta. Bhí 1,032 rannpháirtí sna 

scéimeanna le linn na bliana 2019 agus 49 maoirseoir fostaithe ar fud na Gaeltachta.  

 

Straitéis 3: Deireadh a chur leis an maolú ar úsáid na Gaeilge san AE 

Leanúint ag obair lenár gcomhpháirtithe san AE agus é mar aidhm againn deireadh a chur leis an 

maolú ar úsáid na Gaeilge san AE faoin mbliain 2022  

Scéimeanna Teanga 

Le linn na bliana 2019, bhí 24 scéim teanga ar an iomlán deimhnithe, lena n-áirítear, 6 scéim 

tionscnaimh, 6 scéim dara babhta, 8 scéim tríú babhta agus 4 scéim ceathrú babhta. Faoi dheireadh 

na bliana, bhí 132 scéim i bhfeidhm. Chomh maith leis sin, bhí plé gníomhach ar bun le 124 

comhlacht poiblí chun scéimeanna teanga a chomhaontú leo. Tá gach scéim ar fáil ar láithreán 

gréasáin an Choimisinéara Teanga ag www.coimisineir.ie. Tá gach scéim i bhfeidhm ar feadh trí 

bliana nó go dtí go gcomhaontaítear scéim nua idir an comhlacht poiblí atá i gceist agus an tAire, 

cibé acu is déanaí.  

Is fiú a thabhairt ar aird go bhfuil líon na gcomhlachtaí poiblí a raibh baint acu leis faoi Acht na 

dTeangacha Oifigiúla laghdaithe go suntasach mar thoradh ar réasúnú agus sruthlíniú na 

gcomhlachtaí poiblí Stáit le blianta beaga anuas. Tá na hathruithe seo á leasú i gcomhthéacs an 

athbhreithnithe ar an gCéad Sceideal den Acht atá beagnach tugtha chun críche agus beidh dréacht 

deiridh réidh lena cheadú gan mhoill. 

http://www.coimisineir.ie/
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Athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla  

Is é príomhchuspóir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a chinntiú go bhfuil na seirbhísí poiblí atá á 

gcur ar fáil trí Ghaeilge feabhsaithe. I ndiaidh athbhreithniú cuimsitheach agus tréimhse 

chomhairliúcháin le príomhpháirtithe leasmhara, rinneadh dul chun cinn suntasach ar an 

athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla chun foráil a dhéanamh le haghaidh leasuithe ar an 

Acht. Cuireadh cinn Bille athbhreithnithe faoi bhráid an Rialtais an 29 Bealtaine 2017. Fuarthas ceadú 

ón Rialtas leanúint le dréachtú an Bhille. 

Bhí an grinnscrúdú réamhreachtach curtha i gcrích ag an gCoiste Oireachtais ábhartha sa bhliain 

2018, agus leanadh le hobair dréachtaithe ar an mBille i gcomhar le hOifig an Ard-Aighne ar feadh na 

bliana 2019. Bhreithnigh agus cheadaigh an Rialtas an dréacht-Bhille i mí na Nollag 2019.  

Straitéis 4: Ag infheistiú i mbonneagar agus i seirbhísí dár bpobail ar na hoileáin 

Leanúint ag tacú le pobail inbhuanaithe ar ár n-oileáin amach ón gcósta trí infheistiú i seirbhísí 

iompair tarrthála agus i mbonneagar pobail, fiontraíochta agus mara  

Lean an Roinn ag tacú le pobail ar na hoileáin amach ón gcósta trí infheistiú i seirbhísí iompair 

tarrthála agus i mbonneagar oileáin agus bonneagar a bhaineann leis na hoileáin. Sa bhliain 2019, 

rinne an Roinn fóirdheonú ar 26 bealach aonair seirbhís Aeir, Bád Farantóireachta agus Lastais 

d’oileán sa Stát.  

Sa bhliain 2019, rinneadh 40,319 turas aonair ar bháid fharantóireachta atá fóirdheonaithe ag an 

Roinn, iompraíodh 491,207 paisinéir idir na hoileáin atá amach ón gcósta agus an mhórthír. 

Rinneadh 5,920 turas aeir aonair ar an iomlán, iompraíodh 29,513 paisinéir idir Oileáin Árann agus 

Aerfort Chonamara. D’iompar an tseirbhís héileacaptair fóirdheonaithe do Thoraigh 533 paisinéir 

thar thréimhse 21 lá le linn séasúr an gheimhridh.  

Tugtar breac-chuntas sa tábla seo a leanas ar an gclár athnuachana conarthaí do sheirbhísí iompair 

atá fóirdheonaithe ag an Roinn amhail deireadh na bliana 2019, agus ar chlár athnuachana don 

bhliain 2020.  

Seirbhís                                       2019                       Téarma 

Seirbhís Farantóireachta Inis Bó Finne  01/01/2020 – 31/12/2025 

Seirbhís Farantóireachta Oileán Chléire  01/02/2019 – 31/01/2024 

Seirbhís Farantóireachta - Árainn Mhór  01/09/2019 – 31/08/2024 

Seirbhís Héileacaptair Thoraigh 11/10/2019 – 10/04/2020 

Seirbhís Aeir Oileáin Árann  01/10/2019 – 01/04/2020 

Bainistíocht Aeradróim 01/10/2019 - 30/09/2020 

Seirbhís Farantóireachta Oileán Chléire 01/02/2019 – 31/04/2024 

Seirbhís Lastais Oileán Baoi  01/09/2019 – 31/08/2021 

Seirbhís Lastais Fhaoide 01/03/2019 - 28/02/2021 
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 Seirbhís                                  2020                       Téarma 

Aerfort Chonamara  10/03/2020 – 30/09/2020 

Seirbhís Farantóireachta Inis Bigil  01/04/2020 - 31/03/2025 

Seirbhís Farantóireachta Inis Fada (Long Island) 01/04/2020 – 31/03/2025 

Seirbhís Aeir go hÁrainn 01/04/2020 – 31/03/2021 

Seirbhís Héileacaptar Thoraigh 11/10/2020 – 10/04/2021 

Seirbhís Lastais an Oileáin Mhóir 01/05/2020 – 30/04/2022 

Seirbhís Lastais - Maigh Eo: Inis Laidhre, Claínis & Collain Mhór  01/05/2020 - 30/04/2022 

Seirbhís Lastais Thoraigh 01/06/2020 - 31/05/2022 

Bainistíocht Aeradróim Oileáin Árann & an Clochán agus Inis 
Bó Finne 

01/10/2020 - 30/09/2024 

Seirbhís Farantóireachta Fhaoide 01/11/2020 – 31/10/2025 

 

Ar feadh na bliana 2019, lean an Roinn ar aghaidh ag tacú le líon tionscnamh aonair cosúil le Clár BA 

sna hAmharc-Ealaíona i gcomhar le hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath ar Inis Arcáin, Co. 

Chorcaí. 

Beartas maidir leis na hOileáin  

Bhunaigh an tAire Stát coiste idir-rannach maidir le forbairt na n-oileán chun faisnéis a chur ar fáil 

don phróiseas maidir le beartas nua tras-Rialtais. Foilsíodh an beartas roimhe seo maidir leis na 

hoileáin sa bhliain 1996. Tá forbairt déanta ag Ranna aonair ar líon beartais cheana féin chun tacú le 

pobal na n-oileán. Is é atá mar aidhm leis an mbeartas nua do na hoileáin agus leis an bplean 

gníomhaíochta ina dhiaidh sin, na beartais seo a tharraingt le chéile agus le beartas uileghabhálach 

Rialtais uile a fhorbairt chun tacaíocht a thabhairt do agus pobail na n-oileán a fhorbairt. 

Tháinig an coiste le chéile dhá uair le linn na bliana 2019, agus chuir na Ranna Rialtais ábhartha 

mionsonraí maidir lena gcuid beartas agus scéimeanna reatha do na hoileáin faoi bhráid na Roinne 

lena gcuimsiú i bpáipéar comhairleach. Sheol an Tánaiste agus an tAire Gnóthaí Eachtracha agus 

Trádála, Simon Coveney T.D., an páipéar comhairleach a chuireann faisnéis ar fáil don chéim 

chomhairliúcháin ar Inis Arcáin i mí na Samhna 2019  

Clár Caipitil  

Tá ceithre thionscadal faoi Chlár na nOileán curtha san áireamh sa Phlean Forbartha Náisiúnta, 

Tionscadal Éireann 2040, – forbairt cé ag Inis Oírr, Inis Meáin agus Machaire Rabhartaigh, agus bád 

farantóireachta nua a chur ar fáil do Thoraigh, Co. Dhún na nGall. Leanadh leis na tionscadail seo, cé 

go raibh siad ag céimeanna difriúla forbartha, a fhorbairt sa bhliain 2019. Chuir buiséad caipitil 2019 

d’oileáin atá amach ón gcósta ar chumas na Roinne cómhaoiniú a dhéanamh ar chlár oibreacha ar 

oileáin amach ón gcósta. Rinneadh deontas foriomlán de €753,350 a leithdháileadh faoin chlár 
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mionoibreacha na Roinne chun soláthar a dhéanamh do dheisiú bóithre agus cothabháil a dhéanamh 

ar chéanna a mbaintear úsáid astu leis na hoileáin a rochtain. Tabharfar faoina hoibreacha seo sa 

bhliain 2020 i gcomhar leis na húdaráis áitiúla ábhartha.  

Chomh maith leis sin, fuair an Roinn seilbh ar Aerfort Chonamara thar ceann an Stáit ar chostas de 

€2.75m i mí na Nollag 2019. Cuireadh maoiniú ar fáil chun Aerfort Chonamara a cheannach trí 

leithdháileadh buiséid na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus ciallaíonn sé go bhfuil an 

tseirbhís aer Oileáin Árann ag a bhfuil na ceithre aerfort ag brath air faoi úinéireacht an Stát.  

 

Scéimeanna Tacaíochta Teanga 

Leanadh le maoiniú a chur ar fáil, faoi na Scéimeanna Tacaíochta don Ghaeilge, do raon leathan 

eagraíochtaí agus tionscnamh Gaeilge. Tabhaíodh caiteachas de €4.231m. Áiríodh orthu sin: 

 Deontais reatha agus chaipitil íoctha le heagraíochtaí éagsúla Gaeilge atá ag feidhmiú 

lasmuigh den Ghaeltacht, mar shampla, Gaillimh le Gaeilge, Gnó Mhaigh Eo, Gael Taca, 

Taibhdhearc na Gaillimhe, agus an Cumann Scoildrámaíochta.  

 Tacaíodh le tionscadail a bhain leis na daonnachtaí digiteacha agus na hearnálacha 

téarmaíochta, ar nós Dúchas.ie, logainm.ie agus abair.ie, chomh maith le tionscadal LEX a 

sholáthraíonn téarmaí Gaeilge don AE.  

 Teagasc na Gaeilge i 44 ollscoil idirnáisiúnta, lena n-áirítear 13 ollscoil faoi choimirce 

Choimisiún Fulbright, agus 8 n-ollscoil faoi choimirce Fhondúireacht Ollscoile na hÉireann 

agus Cheanada;  

 Tacaíocht do 12 cúrsa tríú leibhéal in Éirinn faoin Tionscnamh Ardscileanna Gaeilge;  

 Tacaíocht do thionscadail sna hearnálacha gnó agus ealaíon;  

 Tionscadail chaipitil ag Gaelphobal Thamhlachta i mBaile Átha Cliath, Conradh na Gaeilge, 6 

Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, agus tionscadal Chlár TechSpace (chun maoiniú a chur 

http://www.duchas.ie/
http://www.logainm.ie/
http://www.abair.ie/
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ar fáil do scoileanna/ionaid ógra chun deis a thabhairt dóibh trealamh meán digiteach a 

cheannach chun Clár TechSpace a bhunú). 

Rinneadh dul chun cinn ar thionscadail chun an Ghaeilge a fhorbairt sa teicneolaíocht, teicneolaíocht 

mheaisínaistriúcháin, céim ar líne sa Ghaeilge agus i gcultúr traidisiúnta na Gaeilge, Clár TechSpace, 

aip raidió Gaeilge nua chun gach stáisiún raidió Gaeilge a thabhairt le chéile, Plean Digiteach don 

Ghaeilge, Edcite as Gaeilge (chun acmhainn inneachair dhigitigh nua a chruthú agus a chomhroinnt 

do theagasc scoile), agus Plean Gníomhaíochta Gaeilge RTÉ. Cuireadh maoiniú ar fáil freisin do Raidió 

Rí-Rá, stáisiún cairte do dhaoine óga a chraolann trí Ghaeilge.  
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Sprioc E – Comhoibriú Thuaidh-Theas 

Comhoibriú Thuaidh-Theas a chur chun cinn, go háirithe i gcomhthéacs an Fhorais 

Teanga agus Uiscebhealaí Éireann. 

Tabhaíodh caiteachas de €41.1m ar iarrachtaí comhoibrithe Thuaidh-Theas sa bhliain 2018 trí dhá 

Chomhlacht Forfheidhmithe Thuaidh-Theas a raibh an Roinn ag tacú leo - An Foras Teanga agus 

Uiscebhealaí Éireann. Chomh maith leis sin, faigheann na comhlachtaí seo maoiniú ón Roinn 

Cumarsáide agus ón Roinn Bonneagair i dTuaisceart Éireann.  

Fuair an dá chomhlacht an méid seo a leanas ón Roinn sa bhliain 2019: 

 Fuair Uiscebhealaí Éireann maoiniú de €25.8m chun ár n-uiscebhealaí agus aibhneacha 

inseolta a chothabháil agus infheistiú iontu; agus, 

 Fuair An Foras Teanga €12.8m chun an Ghaeilge a chur chun cinn i ngach gné den saol ar 

fud an oileáin agus chun cur leis an bhfeasacht atá ar an teanga agus ar an gcultúr Ultaise. 

 

Caiteachas ar Sprioc E de réir na míre caiteachais sa bhliain 2019 

 

Uiscebhealaí 
Éireann
€25.8m

63%

An Foras Teanga
€12.8m

31%

Pá & Riarachán
€2.4m

6%
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Straitéis 1: Oibriú leis na Ranna cómhaoinithe i dTuaisceart Éireann chun tacú le hobair na 

gComhlachtaí Forfheidhmithe Thuaidh/Theas 

Leanúint leis an rannpháirtíocht leis na Ranna cómhaoinithe i dTuaisceart Éireann chun tacú le 

hobair an dá Chomhlachta Forfheidhmithe Thuaidh/Theas, an Foras Teanga agus Uiscebhealaí 

Éireann  

Sa bhliain 2019, leanadh leis an rannpháirtíocht leis na Ranna cómhaoinithe i dTuaisceart Éireann 

chun tacú le hobair an dá Chomhlachta Forfheidhmithe Thuaidh/Theas, An Foras Teanga agus 

Uiscebhealaí Éireann. 

Tionóladh sé chruinniú monatóireachta faoi Uiscebhealaí Éireann sa bhliain 2019. Cinntíodh go raibh 

maoirseacht agus rialachas i gceist trí chumarsáid leanúnach rialta le Roinn Choimircíochta an 

Tuaiscirt agus leis an nGníomhaireacht agus ag cruinnithe eile. 

Tionóladh ceithre chruinniú monatóireachta faoin Fhoras Teanga sa bhliain 2019. Cinntíodh go raibh 

maoirseacht agus rialachas i gceist trí chumarsáid leanúnach rialta le Roinn Choimircíochta an 

Tuaiscirt agus leis na Gníomhaireachtaí agus ag cruinnithe eile. 

Tá an Roinn tiomanta do chómhaoiniú agus do thacú leis an Fhoras Teanga (a chuimsíonn Foras na 

Gaeilge agus Tha Boord o Ulstèr-Scotch) agus do chabhrú leis an gComhlacht Forfheidhmithe 

Thuaidh/Theas seo a chuid feidhmeanna a chur i gcrích i gcomhthéacs Chomhaontú Aoine an 

Chéasta agus Chomhaontú Chill Rìmhinn. Tá An Foras Teanga freagrach don Chomhairle Aireachta 

Thuaidh Theas (NSMC) agus d’Airí na Ranna Coimircíochta, m.sh. an Roinn seo agus an Roinn Pobal 

(DfC) i dTuaisceart Éireann. 

 Cuireann Foras na Gaeilge na freagrachtaí ainmnithe ar fad a bhaineann leis an nGaeilge i 

gcrích, lena n-áirítear forbairt na Gaeilge sa saol poiblí agus príobháideach a éascú agus a 

chur chun cinn. 

 Tá Tha Boord o Ulstèr-Scotch freagrach as forbairt na hUltaise, lena n-áirítear feasacht a 

mhéadú agus cur le húsáid na teanga agus tuiscint ar shaincheisteanna cultúrtha a 

bhaineann leis an Ultais. 

Tá a gcuid boird féin ag Foras na Gaeilge agus ag Tha Boord o Ulstèr Scotch, arb ionann baill na 

mbord sin i dteannta a chéile agus bord an Fhorais Teanga. 

 

An Foras Teanga 

Foras na Gaeilge 

Áiríodh i measc bhuaicphointí chlár oibre sa bhliain 2019, comóradh 20 bliain ar bhunú Fhoras na 

Gaeilge agus tairseach an dá mhilliún úsáideoir uathúla a bheith sáraithe den chéad uair riamh ag 

foclóir.ie (2.1m úsáideoir uathúil sa bhliain 2019 i gcomparáid le 1.8m úsáideoir sa bhliain 2018).  
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Áirítear ar roinnt de na príomhéachtaí eile:-  

 738.9k imprisean, 162.4k amharc, 2k lucht leanúna nua agus 115.3k idirghníomh mar chuid 

d’fheachtas físeáin trasardáin, #ÁrdTeangaFéin. Ainmníodh an feachtas do dhámhachtainí 

Ríomhsheirbhísí Rialtais agus do Dhámhachtainí Irish Content Marketing.  

 Seoladh feachtas físeáin trasardáin, #Foras20, chun comóradh a dhéanamh ar 20 bliain de 

chur chun cinn na Gaeilge i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí ceannais na Gaeilge.  

 Rinne TG4 Comórtas Beo 2019, comórtas amhráin nua-chumtha do dhaoine óga idir 11 go 

18 bliain d’aois (comhthionscadal le hÚdarás na Gaeltachta), a shaolsruthú beo ó Oireachtas 

na Samhna i Citywest. 

 Bronnadh Gradam na Gaeilge (urraithe ag Foras na Gaeilge) ar Mhisean Oirthear Bhéal 

Feirste ag Gradaim Aisling an 29 Samhain. 

 Tá pleananna teanga ullmhaithe ag na 5 Líonra Gaeilge (Cluain Dolcáin, Baile Locha Riach, 

Inis, Carn Tóchair agus Oirthear Bhéal Feirste), agus cuireadh 3 phlean teanga sa deisceart 

faoi bhráid lena gceadú ag an Aire Stáit.  

 Bailte Seirbhíse Gaeltachta: ullmhaíodh plean teanga do chathair na Gaillimhe agus cuireadh 

an plean faoi bhráid lena cheadú ag an Aire Stáit. Táthar ag leanúint le hobair ar Phleananna 

Teanga do 6 Bhaile Seirbhíse Gaeltachta eile (Leitir Ceanainn, Trá Lí, Caisleán an Bharraigh, 

Dún Garbhán, Chathair Chorcaí agus Cathair Saibhín). 

 Cuireadh 457 deontas ar an iomlán ar fáil le linn na bliana 2019. 

 83 campa samhraidh a thug deis do dhaoine óga idir 3-18 bliain d’aois freastal ar imeachtaí 

spóirt, drámaíochta, damhsa, ceoil agus scannánaíochta, mar aon le dul ar thurais. 

 72 gníomhaíocht faoi Scéim Imeachtaí na nÓg i rith na scoilbhliana 2019/20. 

 Cuireadh an Ghaeilge chun cinn ag 46 féile agus in 18 cuideachta drámaíochta thuaidh agus 

teas. 

 Ghlac 84 bunscoil agus 70 iarbhunscoil páirt i scéim na Gaelbhrataí i rith na scoilbhliana 

2018/19. 

 Tháinig ardú ar líon na ndaoine a bhfuil úsáid á baint acu as suíomh an fhoclóra 

www.focloir.ie agusteanglann.ie; Foclóir.ie: 2.1m úsáideoir sa bhliain 2019 (ardú 12% ón 

mbliain 2018) agus 27m amas (ardú 21% ón mbliain 2018). Teanglann.ie: 1.8m úsáideoir sa 

bhliain (ardú 30% ón mbliain 2018) agus 31m amas (ardú 14% ón mbliain 2018).  

 Uaslódáladh 10,100 téarma ar www.tearma.ie, lena n-áirítear 1,010 téarma nua. Seoladh 

leagan nua de láithreán gréasáin téarma.ie, an Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don 

Ghaeilge, i mí Eanáir 2019. 

 D’eagraigh an Coiste Téarmaíochta ceardlann idirnáisiúnta TOTh (Téarmeolaíocht, 

Ointeolaíocht agus Teoiric) in oifigí Fhoras na Gaeilge, i mí na Samhna 2019. D’fhreastail os 

cionn 40 saineolaí as níos mó ná 15 tír. 

 Ghlac 5,544 leanbh páirt agus scríobhadh 3,596 leabhar faoin thionscnamh Scríobh Leabhar. 

 Foilsíodh 108 leabhar faoi Scéim na Foilsitheoireachta sa bhliain 2019. 

 Áis: Dáileadh os cionn 200,000 leabhar ar 255 siopa ar oileán na hÉireann agus ar 10 siopa 

thar lear sa bhliain 2019. 

 Áiríodh catagóir arís do Ghradam Leabhar An Post do Leabhar Gaeilge na Bliana a raibh go 

leor poiblíochta ag gabháil leis (a bhí maoinithe ag Foras na Gaeilge trí Loveleabhar Gaeilge). 

http://www.focloir.ie/
http://www.tearma.ie/
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An Ghníomhaireacht Ultaise 

Sa bhliain 2019 lean an Ghníomhaireacht lena fócas láidir maidir lena chinntiú go bhfuil foghlaim faoi 

chultúr, oidhreacht agus teanga na hUltaise comhtháite sa chóras oideachais. Áiríodh i measc 

phríomhéachtaí sa bhliain 2019:  

 Bronnadh cáilíocht creidiúnaithe ar 374 foghlaimeoir, 135 foghlaimeoir i bPíobaireacht Lann 

Bheag agus Bonnteastas ar 239 foghlaimeoir don Phíobaireacht, Drumadóireacht nó don 

Druma Mór. Reáchtáladh imeacht cur i láthair i bhFoirgnimh na Parlaiminte chun na héachtaí 

a cheiliúradh.  

 Bhí Seachtain na hUltaise ar siúl ón 25 go 30 Samhain 2019. Bhí 25 imeacht ar an iomlán ar 

siúl ar fud ionaid thart timpeall Uladh. 

     Rinneadh forbairt ar chlár foghlama do dhaoine fásta (2 chúrsa) maidir le gnéithe de chultúr 

na hUltaise.  

     Rinne an Ghníomhaireacht forbairt ar ábhar le linn na bliana agus ghlac páirt in 8 lá 

feasachta náisiúnta agus idirnáisiúnta, lena n-áirítear Domhnach Cuimhneacháin agus Lá 

Naomh Aindrias.  

     38 imeacht for-rochtana eagraithe ar fud Thuaisceart Éireann agus i gcontaetha an Chabháin 

agus Mhuineacháin.  

     For-rochtain pobail, lena n-áirítear, 24 scoil samhraidh, 8 bhféile, cláir oiliúna, ceardlanna 

faisnéise do 162 grúpa, 20 caint agus 20 taispeántas. 

     Teagasc Ceoil agus Damhsa i 70 scoil chomh maith le seirbhís a chur ar fáil do 32 scoil sa 

chlár ceannais agus rinneadh seachadadh ar 30 club tráthnóna. 

    Forbairt déanta ar 6 chomhimeacht le comhpháirtithe Stáit Aontaithe Mheiriceá, lena n-

áirítear, comhchúrsa ar líne le Tionscadal Maine-Ultaise. 

Cuirtear maoiniú ar fáil don Fhoras Teanga ón Roinn seo agus ón Roinn Pobal i dTuaisceart Éireann i 

gcomhréir le buiséid atá ceadaithe ag NSMC. Tá faisnéis mhionsonraithe bhreise le fáil ar láithreán 

gréasáin www.forasnagaeilge.ie (Foras na Gaeilge) agus www.ulsterscotsagency.com (Tha Boord o 

Ulstèr Scotch). 

Straitéis 2: Ag infheistiú i mbonneagar ríthábhachtach uiscebhealaí  

Ag oibriú le hUiscebhealaí Éireann chun dlús a chur faoina chlár infheistíochta i mbonneagar 

ríthábhachtach uiscebhealaí  

Tacaíonn agus maoiníonn an Roinn seo, i gcomhar leis an Roinn Bonneagair i dTuaisceart Éireann 

agus an NSMC le hUiscebhealaí Éireann, chun na huiscebhealaí intíre a bhainistiú, a chothabháil, a 

fhorbairt agus a athchóiriú. 

Sa bhliain 2019, chuir an Roinn maoiniú de €25.842m ar fáil d’Uiscebhealaí Éireann. Bhí 96% den 

uisce inseolta oscailte le linn na tréimhse ó Eanáir go mí na Nollag 2019. Bhí ardú ar na leibhéil 

ghníomhaíochta le tabhairt faoi deara ar fud na n-uiscebhealaí. Ar loingseoireacht Loch Éirne, 

cláraíodh 443 bád nua (Bhí 6,869 bád ar an iomlán cláraithe ar Loch Éirne an 31 Nollaig 2019)agus 

bhí 477 bád nua cláraithe ar loingseoireacht na Sionainne. (Bhí 8,624 bád ar an iomlán cláraithe ar 

loingseoireacht na Sionainne an 31 Nollaig 2019). 

Áiríodh an méid seo a leanas ar na príomhthorthaí a baineadh amach le linn na bliana:  

http://www.forasnagaeilge.ie/
http://www.ulsterscotsagency.com/
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Athchóiriú agus Deisiú Chora Mhíleac 

Cuireadh tús le hobair ar Chora Mhíleac le linn na bliana 2019. Tá athchóiriú na córa, a bealach 

siúlóide, cláir inchlaonta na cora chomh maith le riachtanais ríthábhachtacha bonneagair eile 

(athsholáthar geataí loic, athsholáthar na cé, oibreacha ar na claífoirt agus láidriú an droichid) i gceist 

leis na hoibreacha. Is feabhsúchán suntasach a bheidh i gcóras nua inchlaonta na cora ó thaobh 

sláinte agus sábháilteachta d’fhostaithe atá i mbun bainistithe ar leibhéal uisce ar an suíomh. 

Tabharfar an tionscadal chun críche faoi lár na bliana 2020.  

Glasbhealach na Canálach Móire 

Lean Uiscebhealaí Éireann lena chuid oibre le Chomhairle Chontae Uíbh Fhailí, Comhairle Contae 

Chill Dara, Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 

chun  cosán tarraingthe na Canálach Móire a fhorbairt ó Dhuga na Canálach Móire go Caladh na 

Sionainne i gCo. Uíbh Fhailí mar bhealach siúlóide agus rothaíochta chun críocha caitheamh aimsire, 

turasóireacht agus comaitéara.  

Glasbhealach na Canálach Ríoga 

Osclaíodh an rotharbhealach is faide agus rotharbhealach nach bhfuil ar bhóthar feadh na Canálach 

Ríoga ó Mhaigh Nuad go Cluain Dá Ráth sa bhliain 2019.  

Tugadh oibreacha chun críche ar “Ghlasbhealach na Canálach Ríoga” idir Maigh Nuad agus Caladh 

Richmond / Baile an Longfoirt. Cuirfidh oscailt an Ghlasbhealaigh sa bhliain 2020 cosán fadraoin ar 

fáil atá oiriúnach do lucht siúlóide agus rothaíochta araon.  

Glasbhealach Chanáil Uladh  

Mar chomhpháirtí stiúrtha, tá 22km de Ghlasbhealach á fhorbairt ag Uiscebhealaí Éireann feadh 

bealach Chanáil Uladh ó na Mullaí i gCo. Mhuineacháin chomh fada leis an mBaile Láir i gCo. Ard 

Mhacha.  

Sa bhliain 2019, ceapadh comhairleoirí do Chéim 2 de Ghlasbhealach Canáil Uladh. Cuirfear síneadh 
leis an tionscadal seo ar Ghlasbhealach Bhaile Mhuineacháin atá ann cheana féin siar chomh fada 
leis na Mullaí agus soir chomh fada leis an mBaile Láir i gCo. Ard Mhacha. Tá cosán a cheanglóidh leis 
an nGlasbhealach beartaithe freisin feadh bealach Seachbhealach Bhaile Muineacháin. Leanfaidh an 
tionscadal 22km seo bealach Chanáil Uladh cibé uair is féidir. 

Cuan Thulach Mhór  

Tá Uiscebhealaí Éireann agus iad ag obair le Chomhairle Chontae Uíbh Fhailí, go gníomhach ag 

iarradh athfhorbairt a dhéanamh ar an gcaladh agus ar chraobhlíne sa Tulach Mhór mar phointe 

fócasach ar an gCanáil Mhór do lucht úsáide caitheamh aimsire agus mar cheantar nua uisce i lár 

Thulach Mhór le meascán gnó, cónaitheach agus taitneamhachtaí caitheamh aimsire. Tá suíomh 

iosta nua aitheanta ag Uiscebhealaí Éireann atá 1.5km ón Tulach Mhór agus leanadh le hobair chun é 

sin a fhorbairt sa bhliain 2019. 
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Gormbhealach an Bhearrúin 

Fuarthas cead an Bhoird Pleanála le cosán tarraingthe an Bhearrúin a fhorbairt mar Ghormbhealach 

ó Bhaile Ló go Droichead an Chapaill i mBaile Átha Í mí an Mhárta 2019 (achar de 46km).  

Meastar go mbeidh leas eacnamaíochta de €2.5m in aghaidh na bliana ag gabháil le forbairt an 

chosáin tarraingthe ó úsáid turasóireachta agus caitheamh aimsire. Táthar ag súil go gcruthóidh an 

tionscadal thart ar 90 post le linn céim na tógála agus thart ar 130 post go díreach agus go hindíreach 

sna hearnálacha turasóireachta, caitheamh aimsire agus fáilteachais. 

Rinne Comhairle Chontae Chill Dara i gcomhpháirtíocht le Comhairle Chontae Laoise agus 

Uiscebhealaí Éireann iarratas rathúil faoin gCiste um Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe agus 

fuarthas 75% de mhaoiniú faoin gCiste i mí Deireadh Fómhair 2019. 

Bunaíodh Coiste Stiúrtha Forbartha i mí na Nollag 2019 agus tabharfar faoi anailís mionsonraithe 

agus faoi dhearadh an bhealaigh agus an bhonneagair idir mí Eanáir agus mí an Mheithimh 2020. 

Imeachtaí agus Margaíocht Uiscebhealaí Éireann  

Bhí Duga na Canálach Móire faoi shoilse le linn imeacht Bram Stoker i mí Deireadh Fómhair 2019 

agus bhí thart ar 20,000 duine ar an Duga don ócáid. 

Shínigh Uiscebhealaí Éireann straitéis chomhpháirtíochta le Fáilte Éireann sa bhliain 2019 agus 

baineadh dul chun cinn suntasach amach maidir le Máistirphlean na Sionainne. 

Chuir clúdach ardleibhéil dearfach sna meáin le cur chun cinn Margaíochta Uiscebhealaí Éireann, 

lena n-áirítear 5 lá scannánaíochta le Nationwide RTÉ a chuir béim ar Ghorbhealach na Sionainne – 

na hÉirne agus Gormbhealach na Sionainne, mheall an clár 500,000 lucht féachana.  

I mí Meán Fómhair 2019, bhí sraith Scéalta Oidhreachta ó Uiscebhealaí Éireann sa bhabhta ceannais i 

nDámhachtainí ríomhRialtais agus Dámhachtainí Eorpacha maidir le Gluaiseacht Oidhreachta, 

comórtas idirnáisiúnta chun úsáid ilmheáin in oidhreacht chultúrtha san Eoraip a léiriú.  
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Straitéis 3: Ag Tabhairt Faoi Chomhoibriú Thuaidh-Theas  

Tabhairt faoi dheiseanna le comhpháirtithe i dTuaisceart Éireann chun comhoibriú a fheabhsú i 

réimsí eile atá faoinár gcúram, lena n-áirítear, na healaíona, cultúr, oidhreacht, comóradh agus 

gnóthaí tuaithe  

Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann 

Bhuanaigh an Chomhairle Oidhreachta Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann (IWTN) sa bhliain 2005 chun 

cuidiú le háiteanna níos fearr le maireachtáil, le hoibriú agus le cuairt a thabhairt orthu a dhéanamh do 

bhailte múrtha na hÉireann. Tá 56 baile múrtha ‘cruthaithe’ ar oileán na hÉireann, agus tá 29 den na 

bailte sin san IWTN. Tá sé mar ról ag an líonra iarrachtaí na n-údarás áitiúil atá bainteach le bainistíocht, 

caomhnú agus feabhsú bailte múrtha na hÉireann, ó thuaidh agus ó dheas araon, a thabhairt le chéile 

agus a chomhordú, ag cuidiú le bailte múrtha na hÉireann a bheith ina n-áiteanna iontacha le 

maireachtáil, le hoibriú agus le cuairt a thabhairt orthu.  

Cuirtear treoir agus cúnamh ar fáil do bhailte comhaltais trí dheontais na Comhairle Oidhreachta a chur 

ar fáil do chaomhnú, d’fhéilte agus do léirmhíniú oidhreachta ar na bailte múrtha. Cuirtear oiliúint ar fáil 

do ghrúpaí pobail maidir leis an mbealach is fearr le leas a bhaint as oidhreacht an bhaile a rachaidh chun 

leasa dóibh siúd atá ina gcónaí ann agus déanaimid taighde ar bhonn rialta ar dhoiciméid chomhairleacha 

atá sothuigthe agus foilsímid iad.  

Sa bhliain 2019, tugadh cuidiú deontas do thionscadail léirmhínitheacha agus d’fhéilte i nDoire agus i 

gCarraig Fhearghais. Is iad seo an dá bhaile comhaltais i dTuaisceart Éireann.  

Mar thoradh ar mhaoiniú ón gComhairle Oidhreachta, chuir Comhairle Cathair Dhoire agus Cheantar an 

tSratha Báin (DCSDC) saineolaithe ar fáil chun tabhairt faoi staidéar caomhantais ar an ngunna mór ar 

Bhallaí Dhoire. Ag eascairt as sin, cuireadh taispeántas agus leabhrán faisnéise gaolmhar ar fáil maidir leis 

an ngunna mór ar Bhallaí Dhoire. Bhí an taispeántas le feiceáil i Músaem an Bhaile agus seoladh é le linn 

Seachtain na hOidhreachta. Cuireadh físeán bolscaireachta agus oideachais ar fáil maidir leis an ngunna 

mór freisin a dhírigh ar a bhunú, a chuspóir agus an ról a bheith aige amach anseo.  

Cuireadh tacaíocht ar fáil freisin chun Lá Bhallaí Dhoire 2019 a chumasú a bhí ar siúl Dé Sathairn an 14 

agus Dé Domhnaigh an 15 Meán Fómhair, agus bhí léacht, cleachtadh mapála, músaem mír aníos agus 

tóraíocht taisce san áireamh ansin. 

Cuireadh tacaíocht ó thaobh cúnaimh deontais ar fáil do Charraig Fhearghais trí Chomhairle Buirge 

Aontroma Láir agus Theas sa bhliain 2019 chun taispeántas agus imeachtaí gaolmhara a chur ar fáil. 

Seoladh an taispeántas an 12 Meán Fómhair 2019, agus d’oscail Méara Chomhairle Buirge Aontroma Láir 

agus Theas an taispeántas go hoifigiúil.  

Tá ionadaithe ó Charraig Fhearghais ar Choiste Bainistíochta an IWTN chomh maith le hionadaithe ó 

Roinn Pobail Thuaisceart Éireann, an Rannán Timpeallachta Stairiúil.  
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An Clár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn  

Bhunaigh an Chomhairle Oidhreachta an Clár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn (MSPI) sa bhliain 2007 

chun tagarmharcáil a dhéanamh ar agus caighdeáin ghairmiúil ó thaobh cúram bailiúcháin a chur chun 

cinn agus an méid atá bainte amach ag na caighdeáin sin laistigh d’earnáil músaem in Éirinn a aithint trí 

chreidiúnú. Is é an t-aon chlár músaem in Éirinn é ag a bhfuil 60 institiúid rannpháirtíochta ar fud oileán 

na hÉireann.  

Tá músaem amháin i dTuaisceart Éireann atá rannpháirteach – Músaem Saor Dhoire, atá rannpháirteach i 

Scéim Creidiúnaithe Músaem na Ríochta Aontaithe freisin. Tháinig Músaem Saor Dhoire, atá faoi 

úinéireacht Iontaobhas Dhomhnach na Fola, isteach sa chlár sa bhliain 2008. Bronnadh Teastas 

Creidiúnaithe Eatramhach ar an Músaem ag searmanas i mBaile Átha Cliath an 29 Meitheamh 2011.  

Dúnadh an músaem ar feadh roinnt blianta le hathchóiriú a dhéanamh air agus le síneadh a chur leis agus 

le spás taispeántais agus saoráidí stórála a chur leis. Ceadaíodh iarchur don mhúsaem le hiarratais a chur 

faoi bhráid do Chreidiúnú Iomlán na Comhairle Oidhreachta le linn an ama seo agus ceadaigh an 

Chomhairle Oidhreachta Creidiúnú Eatramhach dó i mí Iúil 2019. Tá Músaem Saor Dhoire ag obair go 

gníomhach anois le hiarratas a chur faoi bhráid do Chreidiúnú Iomlán i Meán Fómhair na bliana seo más 

féidir. 

Gnóthaí Corparáideacha  

Acmhainní Daonna  

Bhí 688 comhalta foirne lánaimseartha fostaithe sa Roinn ag deireadh na bliana 2019, ardú de 45 (7%). 

Rinneadh ceapacháin nua tar éis cleachtadh tosaíochta a bhí bunaithe ar phróiseas pleanála straitéiseach 

fórsa saothair. 

Rinne Foireann Athnuachana na Státseirbhíse maoirseacht ar chruthú líon grúpaí oibre inmheánacha 

chun treallús a chur faoi fheabhsúcháin atá aitheanta trí shuirbhé rannpháirtíochta fostaithe agus trí 

chruinnithe i halla an bhaile a lean é. Áiríodh ar réimsí a clúdaíodh, Cumarsáid Inmheánach, Aitheantas 

Fostaithe, Scéim Tuairimí Fostaithe, Soghluaisteacht, Éagsúlacht agus Ionchuimsiú agus cuireadh líon 

páipéir ar aghaidh chuig an mbord bainistíocht le plé agus athbhreithniú a dhéanamh orthu. Táthar ag 

leanúint ar aghaidh ag obair ar na réimsí seo.  

Dúnadh an Clár Píolótach Meantóireachta le linn na bliana le himeacht ar éirigh thar barr leis a léirigh 

roinnt de na príomhnithe a foghlaimíodh óna 51 péireáil a bhí rannpháirteach sa scéim.   

Bhí níos mó fócais ar ghrúpaí líonraithe foirne agus bhí cruinnithe tionscnaimh grúpaí líonraithe 

Tionsclaíoch agus EO ar siúl le linn na bliana.  

D’éirigh thar barr leis an Roinn i nGradam d’Ardchaighdeán Feabhais agus Nuálaíochta sa Státseirbhís 

agus baineadh amach Ardchaighdeáin sa chatagóir Cultúir, Luachanna agus Éagsúlacht agus mar chuid de 

chomhiontráil sa chatagóir Taighde Anailísíochta agus Léargais.  
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Cuireadh tacaíocht ar fáil d’Oiliúint agus d’Fhorbairt foirne trí raon gníomhaíochtaí, lena n-áirítear cúrsaí 

oiliúna foirmiúla, cúrsaí sonracha sláinte agus sábháilteachta, agus cláir forbartha tallainne. Tugadh Córas 

nua Bainistíochta Foghlama isteach le linn na bliana agus táthar ag súil go gcuirfidh an córas seo feabhas 

ar sheachadadh cúrsaí Aon-Fhoghlama, go háirithe don fhoireann siúd atá lonnaithe i suíomhanna 

réigiúnacha.  

Teicneolaíocht Faisnéise  

Tá an tAonad ICT freagrach as bainistíocht agus as soláthar seirbhísí tacaíochta ICT do Rannáin Cultúir, 

Gaeltachta, Oidhreachta agus Gnóthaí Corparáideacha na Roinne.  

Thug an tAonad faoi thionscadal suntasach le saoráidí ICT an Rannáin Oidhreachta, cuntais úsáideoirí, 

ríomhphoist, sonraí agus láithreáin a aistriú chuig líonra ICT na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus 

Gaeltachta. Mar thoradh na hoibre seo tá ardú ar bhunachar úsáideoirí an Aonaid ó thart ar 300 úsáideoir 

deiridh go 700 úsáideoir deiridh; agus tháinig ardú ar líon na láithreán a fhaigheann tacaíocht ó 6 

láithreán go dtí os cionn 50 láithreán. 

Tugadh isteach tuilleadh córais seirbhísí atá curtha le chéile lena gcomhroinnt le linn na bliana; saoráidí 

sainoiriúnaithe cianrochtana don Rannán Oidhreachta; leathadh amach thart ar 400 ríomhaire pearsanta; 

leathadh amach thart ar 100 ríomhaire glúine chun tacú le feidhm IT ar fud na Roinne atá níos 

comhtháite; cruthú fearann nua tiomanta le hailtireacht bhunúsach agus leanúint le tacaíocht a chur ar 

fáil ag an am céanna do láithreáin atá ann cheana féin agus do bhonn úsáideoirí atá méadaithe. 

An tAonad Measúnaithe 

Tá an Roinn tiomanta do chultúr cinnteoireachta agus ceapadh beartas fianaisebhunaithe a chothú 

sa Roinn agus inár nGníomhaireachtaí Stáit. Chuige sin, thug an tAonad Measúnaithe trí pháipéar 

maidir le hathbhreithniú caiteachais chun críche freisin le linn na bliana 2019 agus rinne moltaí leis 

an aonad gnó ábhartha agus don ghníomhaireacht stáit bunaithe ar thorthaí na n-athbhreithnithe. 

Áiríodh sna athbhreithnithe, a d’fhoilsigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe mar chuid 

de thimthriall bliantúil Athbhreithnithe Caiteachas IGEES (Seirbhís Eacnamaíoch agus Measúnaithe 

Rialtas na hÉireann); 

- Athbhreithniú ar fheidhmiú moltaí athbhreithnithe na Comhairle Oidhreachta;  

- Athbhreithniú ar scéim deontais ACCESS (Scéim Tacaíochta Feabhsúcháin Caipitil Ealaíon 

agus Cultúir); 

- Athbhreithniú iar-thionscadal ar thionscadal pictiúrlann an Pálás. 

 

Chuir an tAonad Measúnaithe seirbhís chomhairleach cuimsitheach ar fáil don fhoireann go léir lena 

chinntiú go bhfuil deontais agus tionscadail á sheachadadh de réir dea-chleachtas.  

An tAonad Airgeadais  

Tacaíonn an tAonad Airgeadais leis na Rannáin chun tabhairt faoina gcuid gníomhaíochtaí airgeadais 

ó lá go lá ar bhealach cuí agus éifeachtúil a chinntíonn go bhfuil go bhfuil córas éifeachtach rialaithe 

inmheánach airgeadais á choimeád agus á oibriú ag an Roinn. Tá an tAonad Airgeadais freagrach as 

Meastacháin a ullmhú agus a chomhordú freisin do Vóta na Roinne agus aird á thabhairt ar 
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thosaíochtaí maidir le leithdháileadh acmhainní. Áirítear anseo bainistíocht airgeadais caiteachais 

agus fáltais don Roinn mar aon le tuairisciú rialta inmheánach agus seachtrach. Ullmhaíonn an 

tAonad Airgeadais an Cuntas Leithreasa Bliantúil chomh maith leis na faisnéisithe a bhaineann le 

láithrithe Oireachtais éagsúla. Chomh maith leis sin soláthraíonn an tAonad Airgeadais feidhm 

mhaoirseachta Soláthair don Roinn. 

Rialachas Corparáideach agus Seirbhísí  

Tá an Roinn tiomanta do sheirbhís ar ardchaighdeán, éifeachtúil agus éifeachtach a chur ar fáil dá 

custaiméirí go léir. Tá Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí na Roinne agus an Chairt 

um Sheirbhís do Chustaiméirí le fáil ar láithreán gréasáin na Roinne. 

Saoráil Faisnéise agus Rochtain ar Eolas faoin gComhshaol  

Idir an 1 Eanáir 2019 agus an 31 Nollaig 2019, fuair an Roinn the 225 iarratas faoi Acht um Shaoráil 

Faisnéise 2014. Amach as na 225 iarratas, ceadaíodh 53 ina n-iomláine, ceadaíodh 60 i bpáirt, agus 

diúltaíodh 45. Tarraingíodh siar 38 iarratas nó déileáladh leo lasmuigh den Acht um Shaoráil 

Faisnéise.  

Idir an 1 Eanáir 2019 agus an 31 Nollaig 2019, fuair an Roinn 34 iarratas faoi Rochtain ar Eolas maidir 

leis na Rialacháin Chomhshaoil. As na 34 iarratas, ceadaíodh 12 ina n-iomláine, ceadaíodh 13 i bpáirt, 

agus diúltaíodh 5. Tarraingíodh siar 2 iarratas nó déileáladh leo lasmuigh de rialacháin Rochtain ar 

Eolas, agus bhí agus bhí 2 chás fós gníomhach ag deireadh na bliana.” 

 

CUMARSÁID  

Ag teacht le straitéis an Rialtais “Cumarsáid agus rannpháirtíocht leis an bpobal a fheabhsú go mór” (Ár 

Seirbhís Phoiblí 2020: Gníomh 4), cheap an Roinn Ceann Cumarsáide sár-oilte sa bhliain 2019, ar aon dul 

le líon Ranna Rialtais eile. Tá straitéis nua cumarsáide ar na bacáin, lena cinntiú go gcoinnítear daoine den 

phobal agus páirtithe leasmhara rannpháirteach leis na forbairtí maidir le tosaíochtaí straitéiseach na 

Roinne, mar a leagtar amach i Ráiteas Straitéise na Roinne. 

Preasoifig 

D’eisigh an Phreasoifig thart ar 256 Preasráiteas agus Ráiteas Roinne le linn na bliana. Eisíodh, astu sin, 

81% i nGaeilge agus i mBéarla ag an am céanna.  

Cuireadh fócas nua ar na meáin shóisialta le linn na bliana 2019. Rinneadh athbheochan ar chuntas 

Twitter na Roinne, le hábhar nua agus ábhar mealltach a léirigh tionchar agus cuspóir iliomad tionscadal 

agus cláir na Roinne ar fud na tíre. Tháinig ardú ar idirghníomhaíocht phoiblí mar thoradh ar sin, le hardú 

48% go 8,625 ar an lucht leanúna le linn na bliana. 

I mí na Bealtaine 2019, sheol an Roinn cuntas nua ar Instagram agus Facebook, a rinne cur i láthair ar 

obair na Roinne, rud a rinne cumasú ar rannpháirtíocht leis an bpobal agus aiseolas ón bpobal. Tháinig fás 
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láidir ar na hardáin seo le linn na bliana le 1,657 agus 2,995 faoi seach lucht leanúna faoi dheireadh na 

bliana. 

Cumarsáid Inmheánach 

D’oibrigh foireann an Phreasoifig go dlúth le linn na bliana 2019, le comhghleacaithe sna Rannáin Líne 

chun tacú le cumarsáid éifeachtach inmheánach agus seachtrach agus leanfaidh ar aghaidh le hacmhainn 

sa réimse seo ar fud na Roinne a neartú.  

Chuir grúpa ilréimsiúil ar Chumarsáid Inmheánach, a bunaíodh faoi chlár Athnuachana na Státseirbhíse, 

mar fhreagra ar ábhair a ardaíodh i Suirbhé ar Rannpháirtíocht Fostaithe na Státseirbhíse (2017), dréacht-

Bheartas maidir le Cumarsáid Inmheánach agus Pleananna Gníomhaíochta tacaíochta, ar fáil. 

Sheol an Roinn i Ráithe 4, inlíon nua don fhoireann (Roinnfo), le cuidiú ó Oifig Phríomh-Oifigeach 

Faisnéise an Rialtais. Is uirlis thábhachtach atá san Inlíon seo chomh maith le Líonraí Gráid, 

nuachtlitreacha foirne agus teagmhálacha bainistíochta líne ó thaobh tacú le feidhmeanna Roinne agus 

cur an méid is fearr is féidir le cumarsáid inmheánach, comhroinnt fhaisnéise agus spiorad foirne.  
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Aguisín 1: Clár do Rialtas Comhpháirtíochta 2016  
Tiomantas a bhaineann leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta 

Is iad na tiomantais dá dtagraítear dóibh anseo, maidir leis an gClár do Rialtas comhpháirtíochta 2016, 

iad siúd a bhfuil an Roinn freagrach astu go príomha. 

Ealaíona, Cultúr agus Oidhreacht 

 Leanúint leis an bpróiseas reatha lena bhfuil baint ag gach páirtí leasmhar, lena n-áirítear, an 

NPWS, eolaithe ceaptha ag an Rialtas agus ag an TCCA. Déanfaidh an Rialtas a bhfuil ar a 

chumas chun an próiseas seo a éascú agus a bhrostú, lena n-áirítear, acmhainní breise a chur 

ar fáil, rogha chomhaontaithe agus réasúnta a chur ar fáil do lucht bainte móna a bhfuil 

tionchar aige orthu, agus é mar aidhm dul chun cinn suntasach a dhéanamh laistigh de 

shaolré an Rialtais seo. 

 Reachtaíocht nua a fhoilsiú chun 46 NHA a dhí-ainmniú laistigh den chéad 100 lá den Rialtas. 

 Athbhreithniú a dhéanamh ar an amchlár atá luaite le gníomhartha a bhaineann le NHAanna a 

chur i bhfeidhm i gcomhairle leis an AE.  

 Cur leis an dul chun cinn atá déanta cheana féin maidir le SACanna agus leanúint leis an obair 

chun borradh a chur faoin bpróiseas athlonnaithe. 

 Tionscnamh na mBailte Stairiúla a leathnú chun níos mó bailte a thógáil san áireamh. 

 Tacú le hoidhreacht thraidisiúnta na litríochta, an cheoil, na n-amhrán agus an damhsa. 

 Leanúint le comóradh a dhéanamh ar na himeachtaí is suntasaí i stair an Stáit, ag cinntiú go 

bhfuil gach comóradh uilechuimsitheach, agus cur lenár dtuiscint ar ár stair choiteann, go 

háirithe i measc leanaí agus daoine óga, ionas go mbeidh tionchar dáiríre, a mhairfidh go ceann i 

bhfad, ag na himeachtaí seo. 

 Plean Oidhreachta Náisiúnta nuashonraithe a fhorbairt agus a fhoilsiú ina leagtar amach ann 

beartais do chosaint agus do chur chun cinn ár n-oidhreacht thógtha agus nádúrtha, agus a 

fhreagraíonn do dhúshláin san earnáil oidhreachta. 

 Coinbhinsiún UNESCO maidir le Cosaint na hOidhreachta Doláimhsithe a chur i bhfeidhm ionas 

go dtugtar aitheantas agus stádas UNESCO d’oidhreacht chultúrtha uathúil na hÉireann, cosúil le 

hiománaíocht, píobaireacht uilleann, agus an Bailiúchán Béaloidis i gColáiste na hOllscoile, Baile 

Átha Cliath. 

 Obair a dhéanamh de réir a chéile chun an méid maoinithe atá ar fáil do na healaíona a mhéadú, 

lena n-áirítear an Chomhairle Ealaíon agus Fís Éireann, de réir mar a thagann feabhas ar an 

ngeilleagar. 

 An Chairt Ealaíona san Oideachas a chur i bhfeidhm, a sholáthraíonn deis nach raibh ann riamh 

roimhe seo do leanaí agus do dhaoine óga a bheith páirteach sna healaíona san oideachas in 

Éirinn ar bhealach réamhghníomhach agus fiúntach. 

 Gach údarás áitiúil a spreagadh chun ról na n-oifigeach caomhantais ealaíon, oidhreachta agus 

ailtireachta a láidriú. Cruthóimid naisc níos fearr idir na hoifigigh chaomhantais ealaíon, 

oidhreachta agus ailtireachta, an OPW, Fáilte Ireland, An Chomhairle Ealaíon, mar aon le hOifigí 

Fiontair Áitiúla, chun deiseanna do thurasóireacht ealaíon agus cultúrtha a fhorbairt agus a chur 

chun cinn. 
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 Cur leis na tacaíochtaí atá ar fáil do mhúsaeim réigiúnacha agus níos mó iasachtaí idir ár bhForais 

Chultúrtha Náisiúnta agus ár líonra de mhúsaeim réigiúnacha a éascú. 

 Oibriú le Fís Éireann/Screen Ireland lena chinntiú go mbaintear an méid úsáide agus is féidir as 

Éirinn mar shuíomh chun scannáin idirnáisiúnta a dhéanamh inti.  

 Tús áite a thabhairt d’fhoilsiú Chultúr 2025, an chéad bheartas náisiúnta cultúir. Cuirfear 

saincheisteanna tábhachtacha éagsúla san áireamh lena n-áirítear: tacú le healaíontóirí agus le 

hoibrithe cruthaitheacha, rochtain ar chultúr a fheabhsú, deireadh a chur le bacainní i réimse an 

eisiaimh shóisialta agus na míbhuntáiste, agus conas a chuireann éagsúlacht chultúrtha leis an 

gcultúr trí chéile. Foilsíodh Cultúr 2025 i ndiaidh próiseas comhairliúcháin leathan le páirtithe 

leasmhara ábhartha. 

 Tús a chur le scéim nua de dheontais bheaga chun uasghráduithe riachtanacha a sholáthar 

d’ionaid ealaíon agus cultúrtha réigiúnacha ar fud na tíre, amharclanna réigiúnacha san áireamh. 

 Tacú le scéim infheistíochta don oidhreacht thógtha ar bhonn bliantúil chun tacú le caomhnú nó 

déanmhais oidhreachta agus athnuachan limistéar uirbeach agus tuaithe. 

 Naisc láidre, a théann chun tairbhe do chách a spreagadh idir an pobal gnó agus eagraíochtaí 

ealaíon. Bunófar an cur chuige seo ar chabhrú le heagraíochtaí ealaíon tairbhe a bhaint as 

deiseanna urraíochta, agus comhpháirtíochtaí gnó agus scileanna bailithe airgid a fhorbairt. 

 An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a chur i bhfeidhm, líon na ndaoine a úsáideann an Ghaeilge 

ina saol laethúil a mhéadú agus a chinntiú go bhfuil an Ghaeilge níos sofheicthe i sochaí an lae 

inniu, mar theanga labhartha, agus i réimsí cosúil le comharthaíocht agus litríocht. 

 Cur le hinfheistíocht sa Ghaeilge. 

 Díriú ar phoist a chruthú sa Ghaeltacht, trí Údarás na Gaeltachta. 

 Spreagadh a thabhairt chun leanaí a chur chuig réamhscoileanna Gaeilge nó naíonraí sna limistéir 

Ghaeltachta. 

 Aitheantas a thabhairt do thábhacht stádas na Gaeilge mar theanga oibre iomlán in institiúidí an 

AE agus obair chun deireadh a chur leis an maolú, a mhéid is féidir. 

An Ghaeilge 

Is gné thábhachtach dár n-oidhreacht agus cultúr í an Ghaeilge. Ní mór don Rialtas nua an Straitéis 20 

Bliain don Ghaeilge a chur i bhfeidhm go córasach, líon na ndaoine a úsáideann an Ghaeilge ina saol 

laethúil a mhéadú, agus a chinntiú go bhfuil an Ghaeilge níos sofheicthe i sochaí an lae inniu, mar theanga 

labhartha, agus i réimsí cosúil le comharthaíocht agus litríocht.  

Beimid ag díriú, i measc bearta eile, ar:  

 Poist a chruthú sa Ghaeltacht, trí Údarás na Gaeltachta  

 Spreagadh a thabhairt chun leanaí a chur chuig réamhscoileanna Gaeilge nó naíonraí sna limistéir 

Ghaeltachta  

 Aitheantas a thabhairt do thábhacht stádas na Gaeilge mar theanga oibre iomlán in institiúidí an 

AE agus obair a dhéanamh chun deireadh a chur leis an maolú, a mhéid is féidir  

 Cur le hinfheistíocht sa Ghaeilge. 

Bainfimid buntáiste iomlán as cóir fhabhrach na hinfheistíochta caipitil faoi na rialacha fioscacha chun 

infheistíocht chaipitil réigiúnach bhreise a mhaoiniú thar an tréimhse 5 bliana idir 2017-21, lena n-

áirítear: 

 €300 milliún breise i maoiniú caipitil idir Fiontraíocht Éireann agus Údarás na Gaeltachta 

chun deis a thabhairt dóibh breis tacaíochta maoinithe a chur ar fáil d’fhiontair atá faoi 
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úinéireacht Éireannach. Cuirfidh an maoiniú breise seo tuilleadh acmhainní ar fáil d’Oifigí 

Fiontair Áitiúla agus d’ionaid cothaithe fiontar chun cabhrú le gnólachtaí nuathionscanta 

agus gnóthaí beaga ar fud na tíre  

Comhoibriú Thuaidh/Theas  

An Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas. 

Leanfaimid le dlús a chur faoin gcomhoibriú Thuaidh Theas, go háirithe trí chomhlachtaí trasteorann na 

Comhairle Aireachta Thuaidh Theas (NSMC) agus bainfear tairbhe as an fhéidearthacht a bhaineann le 

Comhaontú Theach Stormont chun réimsí comhoibrithe nua a bhunú cosúil le trádáil, turasóireacht, spórt 

agus slándáil. 
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Aguisín 2: Caiteachas 2019  

FOTHEIDEAL TEIDEAL TORADH 

 RIARACHÁN €’000 

X.1 Tuarastail, Pánna agus Liúntais 34,436 

X.2 Taisteal agus Cothú 1,239 

X.3 Oiliúint agus Forbairt agus Costais Theagmhasacha 969 

X.4 Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide  446 

X.5 Trealamh Oifige agus Seirbhísí IT Seachtracha  2,096 

X.6 Costais Áitribh Oifige 831 

X.7 Seirbhísí Comhairleoireachta agus Luach ar Airgead agus 
Athbhreithnithe Beartais 

0 

 IOMLÁN 40,017 

 CULTÚR   

A.1 Riarachán – Pá 6,894 

A.2 Riarachán – Neamhphá 1,605 

A.3 Íocaíochtaí chun acmhainní ginte ag an gCartlann Náisiúnta a 
mheaitseáil 

40 

A.4 
Costais Ghinearálta na Cartlainne Náisiúnta agus na Comhairle 
um an gCartlann Náisiúnta 
 
 
 

1,138 

A.5 
Costais Ghinearálta Áras Nua-Ealaíne na hÉireann, Leabharlann 
Chester Beatty, An Ceoláras Náisiúnta agus Gailearaí Crawford 

13,373 

A.6 Músaeim, Gailearaithe, Ionaid agus Tionscadail Chultúrtha 
Réigiúnacha 

12,455 

A.7 Bonneagar agus Forbairt Chultúrtha 8,400 

A.8 Cultúr Éireann 4,942 

A.9* An Chomhairle Ealaíon  75,002 

A.10 Costais Ghinearálta Ard-Mhúsaem na hÉireann 14,109 

A.11 Costais Ghinearálta Leabharlann Náisiúnta na hÉireann 7,825 

A.12 Fís Éireann / Screen Ireland 20,040 

A.13 Costais Ghinearálta Dhánlann Náisiúnta na hÉireann 10,547 

A.14 Cathair Chultúir na hEorpa 6,000 

A.15 Deich mBliana na gCuimhneachán 1912-1922 1,100 

A.16 Lárionad Imeachtaí Chorcaí 0 

 IOMLÁN 183,470 
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OIDHREACHT  

B.1 Riarachán – Pá 22,687 

B.2 Riarachán – Neamhphá 1,732 

B.3* Deontas na Comhairle Oidhreachta (Heritage Council)  6,558 

B.4 Oidhreacht Thógtha 3,863 

B.5 Oidhreacht Nádúrtha (An tSeirbhís Náisiúnta Páirceanna agus 
Fiadhúlra) 

13,498 

B.6 Iontaobhas Oidhreachta na hÉireann 649 

B.7 Scéim Infheistíochta na hOidhreachta Tógtha 2,388 

B.8 Athchóiriú Tailte Móna 4,038 

 IOMLÁN 55,413 

 AN GHAELTACHT  

C.1 Riarachán – Pá 3,484 

C.2 Riarachán – Neamhphá 1,191 

C.3 Scéimeanna Tacaíochta Gaeltachta 8,547 

C.4* Scéimeanna Tacaíochta don Ghaeilge 5,148 

C.5 An Coimisinéir Teanga 808 

C.6 Údarás na Gaeltachta – Riarachán 9,442 

C.7 Údarás na Gaeltachta – Clár Caiteachais Reatha 3,850 

C.8 
Údarás na Gaeltachta – Deontais do Thionscadail agus 
Caiteachas Caipitil ar Áitreabh 

9,700 

C.9 Na hOileáin 10,566 

C.10 Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge - 2010-2030 2,625 

 IOMLÁN 55,361 

 COMHOIBRIÚ THUAIDH/THEAS   

D.1 Riarachán – Pá 1,371 

D.2 Riarachán – Neamhphá 1,053 

D.3 An Foras Teanga 12,833 

D.4 Uiscebhealaí Éireann 25,842 

 IOMLÁN 41,099 

OLLCHAITEACHAS IOMLÁN  335,343 

LEITHREASAÍ-I-gCABHAIR 5,046 

GLANCHAITEACHAS IOMLÁN 330,297 

(*páirtmhaoinithe ag an gCrannchur Náisiúnta) 
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Aguisín 3: Ráiteas maidir le Cothromaíocht Inscne do Bhoird Stáit 
Rinneadh 16 ceapachán ar an iomlán ar fud 14 Bord Stáit a bhí ag feidhmiú faoi choimirce na Roinne sa bhliain 

2019 - 56% mná agus 44% fir. Ceapadh cathaoirleach amháin (fear). B’ionann cothromaíocht inscne ar an 

meán agus fir 51% agus mná 49% a bhí fónamh mar chomhaltas ar na Boird Stáit seo an 31 Nollag 2019 agus ní 

raibh aon bhord ann le comhaltas fir amháin nó le comhaltas mná amháin. Tríd is tríd, d’fhreastail 10 gcinn 

(71%) de na 14 bord ar sprioc an Rialtais d’ionadaíocht 40% ón dá inscne a bheith ag fónamh mar chomhaltas 

ar gach Bord Stáit. Is iad na ceithre Bhord atá fanta: 

• Foras na Gaeilge   33% fir agus 67% mná; 

• Screen Ireland   29% fir agus 71% mná; 

• Údarás na Gaeltachta  67% fir agus 33% mná; 

• An Ghníomhaireacht Ultaise 75% fir agus 25% mná. 

Tá na bearta seo a leanas beartaithe le cothromaíocht inscne cuí a chur chun cinn ar na Boird seo:  

1. Nósanna imeachta inmheánacha do cheapacháin ar Bhoird Stáit tugtha suas chun dáta le cothromaíocht 

inscne agus ainmniúcháin ó chomhlachtaí seachtracha a thabhairt san áireamh: ‘Ba chóir do Chathaoirligh 

agus Rannáin Líne dul i dteagmháil le comhlachtaí ainmniúcháin seachtracha maidir leis an gcuspóir 

cothromaíocht inscne níos fearr d’ainmniúcháin ar Bhoird Stáit a chur chun cinn’; 

2. Is ionann cothromaíocht inscne agus breithniú ríthábhachtach maidir leis na folúntais atá ag teacht aníos 

trí phróiseas PAS; 

3. Tá athbhreithniú ar siúl i láthair na huaire maidir leis an bpróiseas le folúntais a líonadh ar Bhord Fhoras 

na Gaeilge agus Bord na Gníomhaireachta Ultaise (Comhlachtaí Thuaidh Theas), atá ag feitheamh ar 

chruinniú den Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas. 

Comhaltas na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ar Bhoird Stáit amhail 31 Nollaig 2019 

Bord Stáit 
Líon 
Folúntas 

Comhaltaí 
Boird 
Mná  

Comhaltaí 
Boird Fir Iomlán Mná % Fir % 

Folúntais 
Reatha 

An Chomhairle Ealaíon 13 6 7 13 46% 54% 0 

Dánlann Ealaíne Crawford  12 8 4 12 67% 33% 0 

Foras na Gaeilge2 16 4 4 8 50% 50% 8 

An Chomhairle Oidhreachta3 11 6 5 11 55% 45% 0 

Coimisiún Lámhscríbhinní na 
hÉireann 

20 8 12 20 40% 60% 0 

Áras Nua-Ealaíne na hÉireann1 12 5 6 11 45% 55% 1 

An Chomhairle um an 
gCartlann Náisiúnta  

12 5 7 12 42% 58% 0 

An Ceoláras Náisiúnta1 9 4 4 8 50% 50% 1 

Gailearaí Náisiúnta na 
hÉireann 

17 8 9 17 47% 53% 0 

Leabharlann Náisiúnta na 
hÉireann 

12 6 6 12 50% 50% 0 

Ard-Mhúsaem na hÉireann 1 16 9 5 14 64% 36% 2 

Screen Ireland3 7 5 2 7 71% 29% 0 

Údarás na Gaeltachta 12 4 8 12 33% 67% 0 

An Ghníomhaireacht Ultaise 2 8 1 3 4 25% 75% 4 

Iomlán 177 79 82 161 49% 51% 16 
1. Cuireadh tús le Próiseas PAS leis na folúntais atá ann faoi láthair a líonadh;      

2. Is í an Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas a dhéanann na ceapacháin ar Bhoird na gComhlachtaí Thuaidh/Theas a 

eascraíonn as ainmniúchán ar bhonn 50:50 ag gach dlínse. Tá an cinneadh maidir leis an bpróiseas le folúntais atá ann 

cheana féin a líonadh agus ar feitheamh ar chruinniú den Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas;    

3. Tús curtha le próiseas PAS maidir le folúntais atá ag teacht aníos.  


