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Intreoir
Tharla roinnt forbairtí suntasacha in 2010 sa chomhairle 
aireachta Thuaidh Theas (caTT).

Cruinnithe CAtt

ag an chruinniú iomlánach ar 5 iúil, bhí plé cuimsitheach 
ag comhaltaí Fheidhmeannas Thuaisceart Éireann agus 
rialtas na hÉireann maidir leis na dúshláin fhioscacha 
atá roimh an dá dhlínse agus na bearta atá á ndéanamh 
le buiséid a dhaingniú agus le hullmhú faoi choinne 
téarnamh geilleagrach. Pléadh na príomhghníomhartha 
leanúnacha comhoibrithe agus scrúdaíodh na 
féidearthachtaí a bhaineann le comhoibriú i dtaca le 
comhacmhainneacht de i leith taighde agus forbartha. 
ag éirí as an phlé seo, cuireadh cuireadh roimh an 
choimisinéir Eorpach um Thaighde, nuálaíocht agus 
Eolaíocht, Máire Geoghegan-Quinn, labhairt ag cruinniú 
caTT um Fhorbairt Trádála agus Gnó, rud a rinne sí i mí 
na samhna 2010.

Bhí fiche cruinniú san iomlán ag airí ó Fheidhmeannas 
Thuaisceart Éireann agus rialtas na hÉireann mar chuid 
d’imeachtaí na comhairle aireachta Thuaidh Theas. 
clúdaíodh réimse iomlán na saincheisteanna agus 
rinneadh dul chun cinn, nó rinneadh cinntí suntasacha, i 
réimsí éagsúla lena n-áirítear na bóithre, an a5 (achadh 
na cloiche go dtí Tairseach an iarthuaiscirt) agus an 
a8 (Béal Feirste go latharna); soláthar ionad nua 
radaiteiripe in Ospidéal allt Mhic Dhuibhleacháin; bunú 
an láithreáin ghréasáin nuálaíoch, an Mol chosaint 
Páistí Thuaidh Theas; réimse beart um shábháilteacht 
ar bhóithre; straitéis uile-Éireann um shláinte agus 
leas ainmhithe agus baint ar shiúl dramhaíola a 
bhíonn dumpáilte go mídhleathach ó shuíomhanna i 
dTuaisceart Éireann (féach an tuarascáil faoi choinne 
sonraí ar na saincheisteanna áirithe seo atá luaite agus 
cinn eile nach iad).

rinneadh athbhreithniú ag cruinnithe caTT chomh 
maith ar obair na bhForas Feidhmithe Thuaidh Theas 
agus ar Thurasóireacht Éireann. Fuair an chomhairle 
tuarascálacha ó na Forais ar a gcuid feidhmíochta 
de réir na spriocanna atá leagtha amach ina gcuid 
Pleananna Gnó agus corparáideacha. rinne na hairí 
pleananna gnó agus buiséid faoi choinne 2010 a 

chomhaontú, lena n-áirítear coigilteas éifeachtúlachta 
bunaithe ar na treoirlínte a chomhaontaigh an dá roinn 
airgeadais. rinne na hairí athbhreithniú fosta ar an 
dul chun cinn atá déanta ag na Forais le Pleananna 
corparáideacha 2011-13, Pleananna Gnó 2011 agus a 
gcuid Tuarascálacha Bliantúla agus cuntas a ullmhú. 
Foilsíodh athbhreithnithe a rinne an comhchoiste 
Oireachtais agus Feidhmeannais um chuntais Phoiblí ar 
na forais Thuaidh Theas i mí an Mheithimh 2010.

SoghluAiSteACht trASteorAnn

Thug muid tuairisc ag cruinniú iomlánach caTT i mí 
iúil 2010 go raibh roinnt saincheisteanna aitheanta 
againn maidir le soghluaisteacht trasteorann, lena 
n-áirítear cánachas, rochtain ar shochair leasa agus 
ar na seirbhísí comhairle a ghabhann leo, seirbhísí 
iompair trasteorann, comhaithint cáilíochtaí gairmiúla, 
rochtain ar oiliúint ghairmiúil, agus seirbhísí poist 
trasteorann, rud ar gá aird a dhíriú air. Ó shin i leith tá 
comhrúnaíocht caTT ag fiosrú na gceisteanna seo ar 
bhealach níos cuimsithí in éineacht leis na ranna cuí 
agus le forais eile lena fháil amach an amhlaidh atá 
fíorchonstaicí ann a éilíonn athrú ar an dóigh a ndéantar 
riarachán nó ar an reachtaíocht nó an é easpa eolais 
agus cumarsáide an bhunfhadhb. Mar chuid den obair 
seo, chuir ionadaí na hÉireann sa líonra Eorpach um 
shaorghluaiseacht taobh istigh den aontas Eorpach 
cuireadh romhainn bheith rannpháirteach i seimineár 
i mBaile átha cliath i mí na samhna urraithe ag an 
choimisiún Eorpach maidir le saorghluaiseacht oibrithe. 
ag an seimineár seo labhair muid ar na hiarrachtaí 
atá ar siúl ag caTT chun aghaidh a thabhairt ar na 
saincheisteanna a mbíonn daoine i dTuaisceart Éireann 
agus i bPoblacht na hÉireann ag plé leo agus iad ina 
gcónaí i ndlínse amháin agus ag obair i ndlínse eile.

gníomhAíoChtAí For-roChtAnA

lean muid ar aghaidh sa chomhrúnaíocht lenár 
gcuid iarrachtaí dea-chaidreamh a chothabháil le 
hionadaithe a toghadh go háitiúil agus leo siúd atá 
ag plé leis an ghnó, le hionadaithe na n-eaglaisí agus 
le hionadaithe poiblí. lean muid ar aghaidh leis an 
chomhphlé le heagrais a bhíonn ag plé leis an chineál 
chéanna oibre a bhíonn ar siúl againne, mar shampla, 
comhpháirtíochtaí trasteorann, comhlachais tráchtála 
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agus údaráis áitiúla i réigiún na teorann. Fuair muid 
cuireadh ó líonra lárcheantar Teorann na hÉireann 
(icBan) dul go dtí an Bhruiséil le páirt a ghlacadh i 
seimineár leis an choimisiún Eorpach agus le hoifigigh 
eile a bhíonn ag plé leis na réimsí uile a mbíonn na 
húdaráis áitiúla ag plé leo. Bhí teagmháil rialta againn 
leis an ionad um staidéar Trasteorann, leis an ionad 
idirnáisiúnta um Fhorbairt áitiúil agus réigiúnach 
agus le comh-chomhairle Ghnó iBEc/cBi. rinne muid 
cur i láthair maidir le hobair caTT do ghrúpaí éagsúla, 
lena n-áirítear cumann Fear Eaglais na hÉireann agus 
grúpa daoine gairmiúla atá i lár a saol oibre as stáit 
nuadhaonlathacha agus tíortha atá i mbéal forbartha, 
an Bhanglaidéis agus Vítneam ina measc (ba í Ollscoil 
Birmingham a d’eagraigh an chuairt seo mar chuid de 
chlár comhaltachta chevening ‘Democracy, the rule of 
law and security’).

Mar chuid dár n-imeachtaí for-rochtana cultúrtha thug 
muid tacaíocht le réimse imeachtaí in 2010, scoil 
samhraidh John hewitt ina measc, agus bhí muid mar 
chomhóstaigh in éineacht le comhairle cathrach agus 
ceantair ard Mhacha ar an chéad tionól riamh taobh 
amuigh de Bhaile átha cliath den aosdána (grúpa 
d’ealaíontóirí cruthaitheacha in Éirinn).

CóiríoCht nuA

i ndiaidh deich mbliana a bheith caite againn i 
gcóiríocht shealadach, d’aistrigh an chomhrúnaíocht 
go cóiríocht nua shaintógtha in 58 sráid na nGall 
uachtar, ard Mhacha i mí aibreáin 2010. Foirgneamh 
nua-aimseartha trí urlár atá ann ina bhfuil oifigí 
agus áiseanna cruinnithe. is féidir réimse iomlán na 
gcruinnithe aireachta de chuid caTT a eagrú ann. 
Tá an foirgneamh féin ag teacht le hailtireacht agus 
le hoidhreacht an cheantair. Tá na caighdeáin is 
airde comhshaoil agus tíosacht fuinnimh i bhfeidhm 
chomh maith agus bronnadh an rátáil is airde air 
de réir an mhodh measúnachta comhshaoil ar 
fhoirgnimh, BrEEaM. Bronnadh an scór is airde air as 
na hoifigí ar fad in Éirinn. chomh maith leis sin, mar 
aitheantas ar inrochtaine an fhoirgnimh do chách, 
daoine atá faoi mhíchumas san áireamh, bronnadh 
Gradam William Keown access capital air. Ba mhaith 
linn buíochas a ghabháil le foireann chomhairle 
cathrach agus ceantair ard Mhacha as an chuidiú 

agus as an tacaíocht leanúnach atá tugtha acu do 
chomhrúnaíocht caTT agus as cuidiú linn aistriú 
réidh a dhéanamh go dtí an chóiríocht nua. chomh 
maith leis sin, ba mhaith linn buíochas a ghabháil 
leis an roinn airgeadais agus Pleanála agus le hOifig 
na nOibreacha Poiblí as a gcuidiú siúd chun saothar 
fóirsteanach ealaíne a chur ar fáil san fhoirgneamh. Tá 
saothar ealaíne ó na bailiúcháin phoiblí sa dá dhlínse 
ar taispeáint ar fud an fhoirgnimh, agus tá píosa nua 
ealaíne coimisiúnaithe don fhoirgneamh ag comhairle 
cathrach agus ceantair ard Mhacha mar chuid 
d'fhiontar i gcomhar leis an chomhrúnaíocht. Beidh sé 
le feiceáil i mí an Mheithimh 2011.

Bhí an-bhrón orainn nuair a cailleadh ár gcomhghleacaí 
caroline rice-hynds i mí aibreáin i ndiaidh di a bheith 
tinn le tamall fada. Thosaigh caroline ag obair leis an 
chomhrúnaíocht in 2001 agus d’fhan sí ann go dtí 2009. 
in ómós di, d’eagraigh foireann na comhrúnaíochta 
tráth na gceist i mí Mheán Fómhair. Bhí an-rath ar an 
ócáid agus bailíodh breis agus £2,000 faoi choinne 
action cancer.

Mar fhocal scoir, ba mhaith linn comhghairdeas 
a ghabháil le Tom hanney a thosaigh ag obair ina 
phost nua mar ambasadóir na hÉireann sa Bheilg i 
mí iúil. Bhí ceithre bliana caite aige mar chomhrúnaí 
(Theas). Gabhaimid buíochas leis as an obair ar fad a 
rinne sé leis an chomhairle aireachta Thuaidh Theas 
agus guímid gach rath air sa todhchaí. Ba mhaith 
linn buíochas a ghabháil fosta leis na hoifigigh i 
bhFeidhmeannas Thuaisceart Éireann, i ranna rialtas na 
hÉireann, sna forais Thuaidh Theas, sa chomhrúnaíocht, 
agus lenár gcomhghleacaithe agus cairde go léir as 
cuidiú agus comhoibriú linn i gcaitheamh na bliana.

Mary Bunting  anne Barrington
comhrúnaí (Thuaidh) comhrúnaí (Theas)  
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1.1 Tháinig caTT le chéile faoi choinne cruinniú 
iomlánach ar 5 iúil i dTeach Farmleigh, Baile átha cliath. 
Ba é an Taoiseach Brian cowen TD a bhí mar cheann na 
toscaireachta ó rialtas na hÉireann agus ba iad an ró-
Onórach Peter robinson, cTr agus chéad-aire, agus an 
leaschéad-aire Martin McGuinnes, MP, cTr a bhí mar 
chinn na toscaireachta ó Fheidhmeannas Thuaisceart 
Éireann. Tá an comhráiteas a eisíodh i ndiaidh an 
chruinnithe le fáil ar www.northsouthministerialcouncil.
org 

1.2 rinneadh plé cuimsitheach ar na dúshláin 
fhioscacha atá roimh gach dlínse agus ar na bearta atá 
i bhfeidhm le buiséid a dhaingniú agus le hullmhú faoi 
choinne téarnamh geilleagrach. aithníodh an gá atá le 
luach ar airgead a chinntiú sa chaiteachas go léir san 
earnáil phoiblí i gcomhthéacs na ndálaí reatha crua 
eacnamaíochta. D’fháiltigh na hairí roimh an idirphlé 
leanúnach atá ar bun ag an dá aire airgeadais chun 

coigilteas féideartha a aimsiú i dtaca le costais de trí 
chomhoibriú agus acmhainní a chomhroinnt. 

1.3 Phléigh an chomhairle comhoibriú chun an 
nuálaíocht a chur chun cinn, rud atá mar bhunchloch 
fhás na heacnamaíochta agus trína gcruthaítear 
fostaíocht. Phléigh siad dearbháin nuálaíochta a 
thabhairt isteach ar bhonn uile-Éireann, maoiniú a 
chuirtear ar fáil tríd an chlár Taighde in institiúidí 
Tríú leibhéal, taighde ar ailse, comhoibriú níos mó 
chun maoiniú a fháil faoi choinne taighde faoin 
seachtú clár creata de chuid an aE (FP7), agus rath na 
comhpháirtíochta Forbartha Taighde idir saM/Poblacht 
na hÉireann agus Tuaisceart Éireann.

1.4 D’fháiltigh na hairí roimh na féidearthachtaí 
a bhaineann le comhoibriú le comhacmhainneacht an 
dá dhlínse i dtaca le Taighde agus Forbairt de a chur 
chun cinn. Thug siad spreagadh go mór mhór le hobair 

airí ag an deichiú cruinniú iomlánach de chuid caTT ar 5 iúil 2010, Teach Farmleigh, Baile átha cliath

CAIBIDILAhAON:CruinniúIomlánachCatt
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na hearnála Forbartha Trádála agus Gnó de chuid 
caTT maidir le nuálaíocht, taighde agus forbairt, agus 
éiceachóras uile-Éireann don nuálaíocht. aontaíodh 
cuireadh a chur roimh an choimisinéir Eorpach um 
Thaighde, nuálaíocht agus Eolaíocht, Máire Geoghegan-
Quinn, freastal ar chruinniú de chuid caTT sa todhchaí. 
Bhí an coimisinéir Geoghegan-Quinn i láthair ag 
cruinniú caTT um Fhorbairt Trádála agus Gnó ar 12 
samhain 2010.

1.5 rinneadh plé ag an chruinniú sin ar na hábhair 
imní maidir leis an earnáil baincéireachta agus an 
earnáil árachais. rinneadh plé ar lipéadú bia maidir 
leis an tír arb as é. aithníodh an tábhacht a bhaineann 
le trádáil trasteorann sna tionscail bhia agus rinneadh 
nóta de go raibh na hairí cuí ag plé na gceisteanna seo.

tuArASCÁil nA gComhrÚnAithe Ar Dhul Chun Cinn 
nA hoiBre

1.6 ag an chruinniú iomlánach, mheas na hairí 
na forbairtí atá déanta i réimsí éagsúla comhoibrithe 
caTT bunaithe ar thuarascáil a bhí curtha isteach ag 
na comhrúnaithe ar dhul chun cinn na hoibre. ar na 
saincheisteanna a pléadh bhí:

• bóthar an a5 (achadh na cloiche go Tairseach an 
iarthuaiscirt) agus bóthar an a8 (Béal Feirste go 
latharna). Tuairiscíodh go bhfuil an obair ag dul 
ar aghaidh go maith. Bhí gach cuma ar an scéal 
go mbainfí amach na chéad phríomhspriocanna 
eile sna tionscadail seo – Foilsiú Orduithe 
Dréachta go mall in 2010/go luath in 2011. Bhí 
na hoibreacha bóthair ar an a1 leis an nasc idir 
Baile átha cliath agus Béal Feirste a chríochnú 
beagnach réidh ag an am a bhí an cruinniú ar 
siúl. Osclaíodh an carrbhealach nua faoi choinne 
tráchta i mí iúil 2010;

• dul chun cinn maidir le forbairt ionad nua 
satailíte radaiteiripe in Ospidéal allt Mhic 
Dhuibhleacháin. D’aontaigh rialtas na hÉireann, 
i bprionsabal, ranníocaíocht chaipitiúil agus 
ioncaim a dhéanamh. i mí na nollag 2010 thug 
aire airgeadais an Fheidhmeannais le fios sa 
ráiteas a rinne sé os comhair Thionól Thuaisceart 
Éireann maidir le buiséad dréachta an 

Fheidhmeannais go mbeifí in ann dul ar aghaidh 
leis an tionscadal mór seo;

• dul chun cinn i dtaca le réimse saincheisteanna 
de maidir le cosaint páistí, lena n-áirítear 
seoladh an Mhoil chosaint Páistí Thuaidh Theas. 
creidtear gurb é seo an chéad mhol den chineál 
seo ar domhan;

• laghdú ar leibhéil alcóil san fhuil sa dá dhlínse le 
sábháilteacht ar bhóithre a fheabhsú; 

• comhaithint dícháiliú tiománaithe sa ríocht 
aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann a 
tugadh isteach ar 28 Eanáir 2010 agus an obair 
leanúnach ar an chuspóir fhadtéarmach pointí 
pionóis a chomhaithint;

• comhaontú maidir le straitéis uile-Éireann um 
shláinte agus leas ainmhithe

• bearta a cuireadh i bhfeidhm lena chinntiú 
go mbainfí ar shiúl dramhaíl ó shuíomhanna i 
slaitíneach, co. Fhear Manach agus in aice le 
Trileac, co. Thír Eoghain.

• dul chun cinn maidir le feidhmiú na gclár de 
chuid an aE, sÍOcháin iii agus inTErrEG iVa;

• an t-eolas is deireanaí maidir leis an ionad 
uathachais i gcoillidh chanannáin mar a bhfuil 
an Bord athbhunaithe faoi choinne téarma eile 3 
bliana, agus

• dul chun cinn maidir le saincheisteanna 
ginearálta oideachas múinteoirí agus 
saincheisteanna sonracha Gaeloideachais. 
Tuairiscíodh go raibh comhordú agus comhoibriú 
déanta le dul i ngleic le tearcghnóthachtáil, le 
ceannasaíocht i scoileanna agus le ceisteanna 
Gaeloideachais.

AthBhreithniÚ Ar ChomhAontÚ Chill rÌmhinn

1.7 ag an chruinniú iomlánach, aontaíodh go gcuirfí 
moltaí atá le fáil i dtuarascáil a d’ullmhaigh painéal 
comhairleach saineolaithe/comhairleoirí don Ghrúpa 

CAIBIDILAhAON:CruinniúIomlánachCatt
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athbhreithnithe ar aghaidh chuig na hairí atá freagrach 
as na Forais Thuaidh Theas le gur féidir leo a dtuairim 
siúd a thabhairt orthu. rinneadh nóta de chomh maith 
go raibh próiseas comhairliúcháin ar siúl laistigh de 
ranna an Fheidhmeannais maidir leis na dara agus na 
tríú téarmaí tagartha san athbhreithniú ar chomhaontú 
chill rìmhinn. comhaontaíodh go bpléifí toradh an 
phróiseas comhairliúcháin a bhí ar siúl sa dá dhlínse ag 
cruinniú eile de chuid caTT sa todhchaí.

FórAm ComhAirliÚChÁin thuAiDh theAS

1.8 rinne an chomhairle nóta de go raibh rialtas na 
hÉireann i ndiaidh an dara comhdháil chomhairliúcháin 
a éascú agus go raibh páirtithe sóisialta agus 
grúpaí eile sochaí sibhialta as fud fad na hÉireann 
rannpháirteach inti.

FórAm PArlAiminteACh thuAiDh theAS

1.9 rinne an chomhairle nóta de go raibh 
comhchruinniú ag na Grúpaí Oibre de chuid an Fhóraim 
Pharlaimintigh Thuaidh Theas ar 21 Meitheamh 
2010 chun plé a dhéanamh ar an chomhdháil 
chomheagraithe go luath i mí Dheireadh Fómhair a 
bhíothas a mholadh. chomhaontaigh na Grúpaí Oibre 
go dtiocfadh oifigigh ón dá reachtas le chéile ar bhonn 
leanúnach chun gnéithe den chlár dréachta comhdhála 
a shocrú agus go dtabharfaidís tuairisc do na grúpaí 
oibre cuí d’fhonn clár deiridh na comhdhála a shocrú. 
rinne an chomhairle nóta de gur ceist don Oireachtas 
agus do Thionól Thuaisceart Éireann é Fóram a bhunú.

SCeiDeAl Cruinnithe SA toDhChAí

1.10 Pléadh sceideal cruinnithe sa todhchaí agus 
rinneadh comhaontú maidir leis an cheist seo.  
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sa chaibidil seo tá achoimre le fáil ar chruinnithe caTT in 2010 de 
réir earnála. Tá na comhráitis ó na cruinnithe seo le fáil ar www.
northsouthministerialcouncil.org

CAIBIDILADÓ:CruinnitheCattDeRéirEarnála
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clé go deas: Brendan smith TD, aire Talmhaíochta, iascaigh agus Bia, Michelle Gildernew MP, cTr, aire Talmhaíochta agus 
Forbartha Tuaithe agus Edwin Poots cTr, aire comhshaoil.

2.1.1 Tháinig caTT le chéile de réir fhormáid na 
hearnála Talmhaíochta i gcromghlinn ar 31 Márta 
agus i mBaile átha cliath ar 13 Deireadh Fómhair. Bhí 
Brendan smith TD, aire Talmhaíochta, iascaigh agus 
Bia, Michelle Gildernew MP, cTr, aire Talmhaíochta 
agus Forbartha Tuaithe agus Edwin Poots cTr, aire 
comhshaoil, i láthair ag an dá chruinniú. Bhí Pat 
carey TD, aire Gnóthaí Pobail, comhionannais agus 
Gaeltachta ar an chruinniú i mí Dheireadh Fómhair.

StrAitéiS uile-éireAnn um ShlÁinte AguS leAS Ainmhithe

2.1.2 comhaontaíodh straitéis uile-Éireann um 
shláinte agus leas ainmhithe atá deartha le sláinte 
ainmhithe ar fud na hÉireann a bharrfheabhsú trí 
na polasaithe ar rialú galar ainmhithe a leasú le 
go mbeidh siad ag teacht le chéile. aithníodh go 
bhféadfaí scaipeadh galar ainmhithe a laghdú agus a 
chosc agus trádáil a éascú ach comhoibriú iomlán a 
dhéanamh i dtaca le ceisteanna sláinte ainmhithe de. 
chomhaontaigh na ranna Talmhaíochta Plean Gnímh do 
2010/11 chun na príomhghnéithe den straitéis a chur i 
bhfeidhm.

ComhoiBriÚ mAiDir le tAighDe

2.1.3  rinne oifigigh cur i láthair faoi chomhoibriú 
maidir le Taighde inar pléadh na struchtúir agus na 
sruthanna reatha maoinithe faoi choinne taighde sa dá 
dhlínse agus léiríodh an tábhacht agus na buntáistí a 
bhaineann le comhoibriú leanúnach. D’fháiltigh na hairí 
roimh na pleananna chun leanacht leis an chomhoibriú 
seo agus leis an teagmháil atá acu le chéile maidir le 
réimsí comhspéise agus comhleasa, lena n-áirítear 
rochtain ar chláir mhaoinithe idirnáisiúnta agus aE.

ForBAirt tuAithe

2.1.4  rinne oifigigh cur i láthair maidir lena gcur 
chuige i leith a gcuid Páipéar Bán féin ar chúrsaí tuaithe 
agus pléadh na gnéithe trasteorann den obair seo. 

2.1.5 rinne na hairí an Tionscadal cumasaithe Tuaithe 
a cheadú go foirmiúil. Pléann an tionscadal seo, ar 
ceadaíodh £2.7m lena aghaidh faoin chlár sÍOcháin 
iii, leis an seicteachas agus leis an chiníochas i 
gcomhthéacs tuaithe.

Talmhaíocht

CAIBIDILADÓ:CruinnitheCattDeRéirEarnála
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2.1.6  rinne siad nóta den spéis mhór a léiríodh sa 
mhaoiniú €10m atá ar fáil faoin mhír um Fhorbairt 
Tuaithe i gclár inTErrEG iVa chun aghaidh a thabhairt 
ar mhíbhuntáistí / dhíothacht tuaithe trí ghníomhartha 
straitéiseacha trasteorann taobh istigh de na ceantair 
lena mbaineann, mar atá Tuaisceart Éireann, na 
contaetha i bPoblacht na hÉireann atá ar an teorainn 
agus iarthar alban. rinne coiste stiúrtha interreg iVa 
maoiniú a fhaomhadh don chéad chuid de na tionscadail 
Forbartha Tuaithe sa chlár seo ar 14 Deireadh Fómhair 
2010.

SlÁinte PlAnDAí AguS lotnAiDiCíDí

2.1.7  rinne na hairí nóta den dul chun cinn atá 
déanta le clár oibre a fhorbairt faoi choinne cur chuige 
straitéiseach i gcoiteann maidir le sláinte Plandaí agus 
lotnaidicídí agus chuir siad in iúl go bhfuil siad ag súil 
leis an chlár oibre atá le cur i láthair ag an chruinniú 
Talmhaíochta de chuid caTT go luath in 2011. rinne 
siad nóta chomh maith den chomhoibriú leanúnach 
maidir le briseadh amach de Phytophthora ramorum i 
roinnt foraoisí ina bhfuil learóga seapánacha. nuair a 
thosaigh an briseadh amach, cuireadh na pleananna 

cuí teagmhasachta i bhfeidhm sa dá dhlínse agus bhí 
comhoibriú leanúnach suntasach ann idir an dá roinn 
Talmhaíochta.

ComhPholASAí tAlmhAíoChtA AguS An eAgrAíoCht DhomhAnDA 
trÁDÁlA

2.1.8 Bhí géarchéim thromchúiseach sa tionscal 
Eorpach déiríochta i gcaitheamh an chuid is mó de 
2009 mar gheall ar thitim shuntasach ar phraghas táirgí 
déiríochta, rud a d’fhág gur tháinig laghdú mór ar na 
praghsanna a íocadh le feirmeoirí déiríochta. Go mall in 
2009, tháinig feabhas ar an mhargadh déiríochta agus 
bhí cobhsaíocht le mothú sna torthaí in 2010. D’fháiltigh 
na hairí roimh an fheabhas a tháinig ar an mhargadh 
déiríochta in 2010 agus roimh leithdháileadh €300m ag 
an aE le cuidiú le feirmeoirí déiríochta a raibh tionchar 
mór ag an ghéarchéim déiríochta orthu.

2.1.9  chomhaontaigh na hairí fanacht i dteagmháil 
lena chéile go dlúth sa tréimhse roimh an 
idirbheartaíocht agus le linn na hidirbheartaíochta ar an 
athbhreithniú ar bhuiséad an aE agus ar thodhchaí an 
chomhpholasaí Talmhaíochta.

CAIBIDILADÓ:CruinnitheCattDeRéirEarnála
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2.2.1  Tháinig caTT le chéile de réir na hearnála 
Oideachais ar an Phointe ar 23 Meitheamh. D’fhreastail 
Máire ní chochlainn TD, Tánaiste agus aire Oideachais 
agus scileanna, caitríona ruane cTr, aire Oideachais 
agus sir reg Empey cTr, aire Fostaíochta agus 
Foghlama ar an chruinniú seo.

teArCghnóthAChtÁil oiDeAChASÚil

2.2.2  D’éist na hairí le cur i láthair le cleachtóirí agus 
oifigigh maidir le tionscnaimh a dhíríonn ar dhul i ngleic 
leis an tearcghnóthachtáil oideachasúil i bpobail atá 
faoi mhíbhuntáiste.

2.2.3  D’fháiltigh siad roimh an chomhoibriú idir an 
dá roinn maidir le litearthacht agus uimhearthacht 
lena n-áirítear obair ar oideachas an lucht siúil, an 
tuarascáil dhearfach ón chomhdháil ar uimhearthacht 
san iar-Bhunscoil agus an clár uile-Éireann um leabhair 
do Pháistí. D’fháiltigh siad chomh maith roimh an 
phleanáil faoi choinne comhdhála i mí Feabhra 2011 a 
bhfuil ‘scoileanna ag tacú le litearthacht pháistí’ mar 
theideal sealadach uirthi.

2.2.4  rinne an chomhairle nóta de go bhfiosródh 
oifigigh na féidearthachtaí a bhaineann le ‘himeacht 
Piarfhoghlama um Fhreastal scoile’ a reáchtáil a 
dhíreodh ar iar-bhunscoileanna. Tuairiscíodh go 
mbeadh an obair ar oideachas an lucht siúil, lena 
n-áirítear próiseas comhairliúcháin leis an lucht siúil a 
thabhairt i gcrích, mar chuid de mholtaí an Tascfhórsa 
um Oideachas an lucht siúil.

2.2.5  rinneadh nóta chomh maith de sheoladh 
“sraith straitéisí don Éagsúlacht” do réamhscoileanna, 
iar-bhunscoileanna agus scoileanna speisialta mar 
thacaíocht do mhúinteoirí agus scoileanna agus iad 
ag freastal ar riachtanais daltaí nua agus a gcuid 
tuismitheoirí.

ClÁir mhAlArtAithe SCoileAnnA, óige AguS mÚinteoirí

2.2.6  rinneadh nóta de go raibh athbhreithniú ar an 
chomhoibriú maidir le malartú oideachasúil mar chuid 
den chomhstaidéar chuimsitheach ar chomhoibriú 
Thuaidh Theas san Oideachas. Tá an dá roinn oideachais 
le leanacht ar aghaidh leis an chomhoibriú seo.

clé go deas: an ró-urr. John canon Kearney, cathaoirleach Bhord na nGobharnóirí, ardscoil san Marcas, an Pointe, Michelle 
corkey, Príomhoide, caitríona ruane cTr, aire Oideachais, Máire ní chochlainn TD, Tánaiste agus aire Oideachais agus scileanna, 
Eithne lennon agus Joe Mccann, leas-Phríomhoidí. 

Oideachas
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2.2.7  rinneadh nóta chomh maith den teagmháil idir 
an dá roinn oideachais agus comh-chomhairle Ghnó 
iBEc/cBi maidir le sraith fiontraíochta a fhorbairt mar 
chuid den tionscadal Dissolving Boundaries. Tá sé 
beartaithe measúnú a dhéanamh ar obair na chéad 
bhliana den tsraith phíolótach fiontraíochta seo.

CÁilíoChtAí mÚinteoirí

2.2.8  D’fháiltigh na hairí roimh athbhunú an 
Ghrúpa Oibre um cháilíochtaí Múinteoirí agus roimh 
an dul chun cinn atá déanta maidir le comhoibriú ar 
shaincheisteanna a bhaineann le hoideachas múinteoirí 
go ginearálta agus leis an Ghaeloideachas go sonrach. 

2.2.9  D’fháiltigh siad chomh maith roimh bhearta 
breise le comhordú agus comhoibriú maidir le 
ceannasaíocht i scoileanna agus an Gaeloideachas 
a láidriú, lena n-áirítear gealltanas chun ábhair agus 
áiseanna a roinnt, nuair is féidir, d'fhonn dúbláil a 
sheachaint.

2.2.10 D'fháiltigh an chomhairle roimh an mhéid a chuir 
malartuithe idir cigirí an dá roinn oideachais le forbairt 
leanúnach na gcleachtas cigireachta sa dá dhlínse, lena 
n-áirítear fócas ar leith ar na malartuithe in 2009/2010 
a dhírigh ar théamaí an dea-chleachtais in oideachas 
na litearthachta agus na huimhearthachta agus in 
oideachas luathóige.

oiDeAChAS Do PhÁiStí A BhFuil riAChtAnAiS SPeiSiAltA 
oiDeAChAiS ACu

2.2.11 D'fháiltigh an chomhairle roimh an dul chun 
cinn leanúnach atá á dhéanamh ag ionad uathachais 
choillidh chanannáin lena n-áirítear, athcheapadh an 
Bhoird faoi choinne téarma eile trí bliana, cur i bhfeidhm 
pacáistí breise oiliúna ar fud na hÉireann, soláthar 
comhairle agus treorach do scoileanna, taighde 
leanúnach agus seirbhísí eolais.

2.2.12  Thug na hairí le fios go dtabharfaidh siad 
tacaíocht go leanúnach le hiarrachtaí an ionaid agus 
an dá roinn oideachais le plean ilbhliantúil a shocrú ar 
mhaithe leis an ionad a fhorbairt sa todhchaí.

CAIBIDILADÓ:CruinnitheCattDeRéirEarnála
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2.3.1  Tháinig caTT le chéile de réir fhormáid na 
hearnála comhshaoil ar 5 Márta i mBaile átha cliath 
agus ar 20 Deireadh Fómhair in ard Mhacha. D’fhreastail 
John Gormley TD, aire comhshaoil, Oidhreachta agus 
rialtas áitiúil agus Edwin Poots cTr, aire comhshaoil 
ar an dá chruinniú. D’fhreastail Margaret richie cTr, 
aire Forbartha sóisialta ar an chruinniú i mí an Mhárta 
agus d’fhreastail conor Murphy MP, cTr, aire Forbartha 
réigiúnaí ar an chruinniú i mí Dheireadh Fómhair.

tuAiriSCiÚ ComhShAoil AguS tAighDe

2.3.2  D’fháiltigh na hairí roimh chur i láthair a rinne 
Gníomhaireacht comhshaoil Thuaisceart Éireann (GcTÉ) 
agus an Ghníomhaireacht um chaomhnú comhshaoil 
(Gcc) i gcomhar lena chéile ina raibh sonraí na moltaí 
maidir le comhchlár oibre. áirítear sa chlár oibre 
meicníochtaí le hobair a ailíniú agus/nó le cómhaoiniú 
a dhéanamh ar thaighde riachtanach, ar bhainistiú 
agus comhroinnt sonraí agus ar chomhoibriú idir Gcc 
agus GcTÉ d’fhonn cuidiú leis an dá eagraíocht eolas a 
thabhairt dá chéile ar an taithí agus ar an eolas atá acu 
agus iarratas a fhorbairt faoi choinne comhthionscadail 
phríomha.

2.3.3  rinne na hairí nóta den fhorbairt a rinne 
ccG agus an rannóg láir staidrimh agus Taighde i 
dTuaisceart Éireann, ar son GcTÉ, i gcomhar le chéile 
maidir le táscairí comhshaoil i gcoiteann a fhorbairt.

2.3.4  rinne siad nóta de chomh maith go bhfuil obair 
ar siúl ag Gcc agus GcTÉ le comhiarratas a dhéanamh 
ar mhaoiniú faoi choinne taighde comhshaoil faoi chláir 
an tseachtú creat (FP7), interreg agus liFE+, agus 
d’fháiltigh siad roimh an mholadh ó ccG agus GcTÉ 
tionscadal taighde iarrthóra a thabhairt chun cinn faoi 
choinne maoiniú aE le linn 2011.

AiStriÚ DrAmhAíolA trASnA nA teorAnn

2.3.5  D'fháiltigh an chomhairle roimh bhaint ar shiúl 
dramhaíola ó shuíomh i slaitíneach, co. Fhear Manach 
agus roimh an dul chun cinn atá déanta ag suíomh eile i 
dTrileac, co. Thír Eoghain. Beidh an measúnú a dhéanfar 
ar an obair atá curtha i gcrích ag an dá shuíomh 
ardtosaíochta seo mar bhunús leis an phleanáil le 
dramhaíol a bhaint ar shiúl ó na hocht suíomh déag 
eile. D’fháiltigh na hairí roimh ghealltanas an dá údarás 
inniúla caingean oiriúnach dlí a dhéanamh in éadan 

clé go deas: conor Murphy MP, cTr, aire Forbartha réigiúnaí, John Gormley TD, aire comhshaoil, Oidhreachta agus rialtas áitiúil 
agus Edwin Poots cTr, aire comhshaoil.

Comhshaol
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úinéirí suíomhanna agus oibritheoirí mídhleathacha. 
D’fháiltigh siad chomh maith roimh chomhchigireachtaí 
a rinneadh i rith na bliana agus roimh an phlé a 
bhí ar siúl idir an dá údarás le gníomhaíochtaí eile 
forfheidhmithe a bhí aitheanta acu a chomhaontú. 

BAiniStíoCht DrAmhAíolA

2.3.6  Phléigh na hairí straitéisí bainistithe dramhaíola 
sa dá dhlínse agus forbairt cur chuige um bainistiú 
áiseanna i leith bhainistíocht dramhaíola. D’éiligh na 
dúshláin agus an dul chun cinn sa dá dhlínse chun 
rialacháin a thabhairt chun cinn leis an chreat-Treoir 
Dramhaíola a aistriú, d’éiligh siad méadú suntasach 
ar athúsáid agus ar athchúrsáil i réimsí éagsúla 
dramhaíola, lena n-áirítear dramhaíl tí agus dramhaíl 
foirgníochta. aithníodh na dúshláin atá roimh an dá 
dhlínse chun an Treoir a aistriú. 

2.3.7  rinne an chomhairle nóta den dul chun cinn 
a bhí déanta le cur chuige um bainistiú áiseanna a 
fhorbairt i leith bhainistíocht dramhaíola lena n-áirítear 
seoladh an chiste chaipitiúil um athmhachnamh ar 
Dhramhaíol i dTuaisceart Éireann, ciste ina bhfuil £5m, 
agus an ráiteas nua polasaí um dhramhaíl a bhí á 
phlé mar chuid de phróiseas poiblí comhairliúcháin i 
bPoblacht na hÉireann. 

2.3.8  rinne an Grúpa stiúrtha Thuaidh Theas um 
Fhorbairt Margaí, a sholáthair cur chuige comhoibríoch 
i dtaca le forbairt margaí de ar dhá thaobh na teorann, 
rinne siad cur i láthair ag an chruinniú i mí an Mhárta. 
rinneadh nóta de go ndíreodh an Grúpa sa chéad dul 
síos ar chlár oibre lena n-áireofaí dramhaíl thoirtiúil 
mar throscán agus earraí leictreachais, prótacail de 
cháilíocht agus cás-staidéir ar an chleachtas is fearr i 
dtaca le hathchúrsáil de. ag an chruinniú i mí Dheireadh 
Fómhair d’fháiltigh na hairí roimh an dul chun cinn a 
bhí déanta maidir le clár oibre an Ghrúpa agus rinneadh 
nóta de go bhfuil Tuaisceart Éireann san áireamh sa 
staidéar Plastic arisings.

Cur i BhFeiDhm ChreAt-treoir uiSCe An Ae

2.3.9  D’fháiltigh na hairí roimh fhoilsiú na bPleananna 
um Bainistiú abhantrach sa dá dhlínse. D’fháiltigh siad 
roimh na socruithe leis na pleananna a chur i bhfeidhm 
lena n-áirítear an chomhcháipéis “Working Together, 
Managing Our shared Waters”, go ndéanfadh an Grúpa 
Oibre Thuaidh Theas ar cháilíocht an uisce maoirsiú ar 
chur i bhfeidhm comhordaithe na bpleananna agus go 
leanfadh an Grúpa orthu ag tabhairt tuairiscí ar a gcuid 
dul chun cinn do caTT.

CAIBIDILADÓ:CruinnitheCattDeRéirEarnála
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2.4.1  Tháinig caTT le chéile de réir fhormáid na 
hearnála sláinte in ard Mhacha ar 2 Meitheamh 
agus san iúr ar 10 samhain. D’fhreastail Michael 
McGimpsey cTr, aire sláinte, seirbhísí sóisialta agus 
sábháilteachta Poiblí, Michelle Gildernew MP, cTr, 
aire Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe agus Barry 
andrews TD, aire Gnóthaí leanaí agus Óige ar an dá 
chruinniú. D’fhreastail Mary harney TD, aire sláinte 
agus leanaí ar an chruinniú i mí an Mheithimh.

CoSAint PÁiStí

2.4.2  D'fháiltigh an chomhairle roimh sheoladh 
an Mhoil chosaint Páistí Thuaidh Theas (an Mol), 
tionscadal nuálaíoch. is áis ar líne í seo a dhíríonn 
go sonrach ar chosaint páistí. san áireamh tá 
taighde, treoir maidir le polasaithe agus cleachtais, 
tuarascálacha cigireachta, athbhreithnithe ar chásanna 
tromchúiseacha agus físeáin a bhaineann le cosaint 
páistí sa dá dhlínse mar aon le hábhar foilsithe ó fhoinsí 
eile. Bainfidh lucht ceaptha polasaithe, cleachtóirí 
proifisiúnta, taighdeoirí agus oideachasóirí úsáid as an 
Mhol le heolas a chomhroinnt agus lena gcuid eolais 
féin a fheabhsú, le cleachtas bunaithe ar fhianaise a 

fhorbairt agus, i ndeireadh an lae, le cuidiú a thabhairt 
le páistí leochaileacha a chosaint.

2.4.3  Fáiltíodh roimh sheoladh na straitéise 
cumarsáide um chosaint Páistí agus an ráitis a 
bhaineann léi chomh maith. is é is aidhm leis an 
straitéis feasacht i measc an phobail a mhéadú agus 
cuidiú le gach duine a gcuid dualgas i leith cosaint 
páistí a chomhlíonadh. Tá cur síos sa ráiteas ar na 
dóigheanna ina ndéanfar comhoibriú d’fhonn páistí 
a chosaint, a leas a chinntiú, faisnéis agus smaointe 
a chomhroinnt, eolas a chomhroinnt maidir le dea-
chleachtas, prótacail a fhorbairt agus a chinntiú go 
gcuirfear na teachtaireachtaí céanna chun cinn sa 
phobal.

2.4.4  D’fháiltigh an chomhairle roimh an dul chun 
cinn a bhí déanta maidir le réimse saincheisteanna 
a bhaineann le cosaint páistí, lena n-áirítear obair le 
comhphrótacal a fhorbairt maidir le páistí atá faoi 
chúram agus maidir leo siúd atá ar an chlár cosanta 
páistí agus a bhíonn ag bogadh ó dhlínse go dlínse, sa 
chás go bhfuil cúiseanna imní ann fúthu.

clé go deas: Michael McGimpsey cTr, aire sláinte, seirbhísí sóisialta agus sábháilteachta Poiblí, Michelle Gildernew MP, cTr, 
aire Talmhaíochta, Mary harney TD, aire sláinte agus leanaí agus Barry andrews TD, aire Gnóthaí leanaí agus Óige.

Sláinte
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2.4.5  D’fháiltigh na hairí chomh maith roimh an obair 
leanúnach sa dá dhlínse le déileáil le mí-úsáid páistí san 
am a chuaigh thart, ceist atá an-chasta agus an-íogair. 
D’fháiltigh siad roimh an chomhoibriú sa dá dhlínse 
maidir le ciontóirí gnéis a bhainistiú. 

FéinmhArÚ A ChoSC

2.4.6  Phléigh an chomhairle an dul chun cinn a bhí 
déanta maidir leis an Phlean Gnímh uile-Éireann chun 
an Féinmharú a chosc. rinne siad nóta den tionchar 
féideartha a bhí ag an staid reatha eacnamaíochta i 
dtaca leis an fhéinmharú agus chomhaontaigh siad 
gníomh nua a chur sa Phlean Gnímh - Féinmharú agus 
staid na hEacnamaíochta. Fáiltíodh chomh maith roimh 
bhunú na seirbhíse nua monatóireachta ar na meáin 
i dTuaisceart Éireann agus roimh thabhairt i gcrích 
an mheasúnaithe uile-Éireann ar Oiliúint i scileanna 
Feidhmeacha idirghabhála Féinmharaithe.

Cur Chun Cinn nA SlÁinte

2.4.7  Phléigh na hairí an comhoibriú leanúnach 
maidir le cur chun cinn na sláinte, mí-úsáid drugaí 
agus alcóil agus sláinte na bhfear agus gníomhaíochtaí 
fisiciúla, agus rinneadh nóta de go mbeadh eolas 
ar mheifeadrón agus ar dhrugaí eile siabhráin atá 
dleathach le fáil den chéad uair riamh sa suirbhé um 
leitheadúlacht úsáid Drugaí i bPoblacht na hÉireann 
agus i dTuaisceart Éireann.

SeirBhíSí CAirDiAChA PéiDiAtrAiCeAChA ComhBhreithe

2.4.8  Tugadh le fios ag an chruinniú go raibh ag 
éirí leis an Mháinliacht chairdiach Phéidiatraiceach 
chomhbhreithe Trasteorann agus le cairdeolaíocht 
idirghabhálach i dTuaisceart Éireann.

rADAiteiriPe

2.4.9  Phléigh na hairí an t-amscála a bhí beartaithe 
maidir le hionad nua satailíte radaiteiripe in Ospidéal 
allt Mhic Dhuibhleacháin agus luadh go raibh sé 
aontaithe ag rialtas na hÉireann, i bprionsabal, 
íocaíocht chaipitiúil agus ioncaim a dhéanamh.

 interreg iV

2.4.10  rinne co-operation and Working Together 
(caWT) cur i láthair don chomhairle maidir leis an 
dul chun cinn atá déanta chun clár inTErrEG iVa um 
shláinte agus cúram sóisialta a chur i bhfeidhm. 
Bronnadh €30 milliún ar an dá roinn sláinte trí chlár 
inTErrEG iVa faoi choinne gníomhaíochtaí sláinte 
agus cúraim shóisialta. roghnaigh na ranna sláinte 
caWT le réimse gníomhaíochtaí a bhainistiú agus a 
sheachadadh. 

CAIBIDILADÓ:CruinnitheCattDeRéirEarnála
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2.5.1  Tá Turasóireacht Éireann Teo. freagrach 
as margaíocht a dhéanamh thar sáile ar Éirinn ina 
hiomláine mar áit turasóireachta. Tá 12 chomhalta ar 
Bhord Thurasóireacht Éireann, iad ceaptha ag caTT. 
is é hugh Friel an cathaoirleach agus is í ciara Boyle 
an leas-chathaoirleach. Tá liosta de na comhaltaí 
Boird reatha le fáil in aguisín a Trí. is é niall Gibbons 
Príomhfheidhmeannach Thurasóireacht Éireann. Tá níos 
mó sonraí le fáil at www.tourismireland.com

3.5.2  Tháinig caTT le chéile de réir fhormáid 
na hearnála Turasóireachta in ard Mhacha ar 16 
Meitheamh. D’fhreastail Mary hanafin, TD, aire 
Turasóireachta, cultúir agus spóirt, arlene Foster, cTr, 
aire Fiontar, Trádála agus infheistíochta, agus an taire 
sóisearach Gerry Kelly, cTr, ar an chruinniú.

3.5.3  Thug an cathaoirleach agus an 
Príomhfheidhmeannach an t-eolas ba dheireanaí don 
chomhairle maidir le hobair Thurasóireacht Éireann. 
Phléigh an chomhairle chomh maith na dálaí deacra 
domhanda a raibh tionchar diúltach acu ar fheidhmíocht 
turasóireachta in 2010. Phléigh siad chomh maith an 

brúchtadh bolcánach san Íoslainn agus an tionchar a 
bhí aige sin ar aerthaisteal; ba rud drámatúil, uathúil é 
agus ní raibh aon súil leis.

3.5.4. Phléigh na hairí chomh maith pleananna 
Thurasóireacht Éireann le líon na gcuairteoirí a mhéadú 
an athuair trí fheachtais bheartacha margaíochta 
a dhíreodh ar na margaí ionchais is fearr agus a 
chraobhscaoilfeadh an teachtaireacht go bhfuil luach 
ar airgead le fáil. rinneadh athbhreithniú ar na sonraí 
a bhain le gníomhaíochtaí eile a bhí beartaithe don 
bhliain a bhí luaite i bpáipéir an Bhoird. i measc na 
ngníomhaíochtaí sin bhí:

• feachtas speisialta margaíochta (a reáchtáladh 
sa samhradh agus san fhómhar) le Baile átha 
cliath a chur chun cinn i margadh na Breataine 
Móire, ag díriú ar an ghradam a bronnadh ar 
Bhaile átha cliath mar an ‘chathair is cairdiúla 
san Eoraip'.

• feachtas margaíochta arbh fhiú £500,000 é ag 
cur Béal Feirste chun cinn mar chathair cheoil 

clé go deas: niall Gibbons, Príomhfheidhmeannach, Turasóireacht Éireann, arlene Foster cTr, aire Fiontar, Trádála agus 
infheistíochta agus nelson Mccausland cTr, aire cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta i mBéal Feirste ag ócáid ag ar fógraíodh na sonraí 
maidir le sárthaispeántas mór de chuid Thurasóireacht Thuaisceart Éireann a eagraíodh i nua-Eabhrac i mí Mheán Fómhair 2010.

Turasóireacht
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Mary hannafin TD, aire Turasóireachta, cultúir agus spóirt (an tríú duine ón chlé) i mBarra an Teampaill i mBaile átha cliath 
le Príomhfheidhmeannach Thurasóireacht Éireann, niall Gibbons (an dara duine ón deas) agus teaghlach ón Ghearmáin, Max, 
Wolfgang, sophie agus Katrin Kuerner as Dresden a bhí ar cuairt i mBaile átha cliath den chéad uair nuair a bhí Feachtas 
Margaíochta Thurasóireacht Éireann ar Bhaile átha cliath á sheoladh. caitheadh €1 milliún ar an fheachtas.

agus ag díriú ar oidhreacht shaibhir cheoil Bhéal 
Feirste. Dhíreodh an feachtas seo ar dhaoine 
sa Bhreatain Mhór, á mealladh go Béal Feirste 
le bheith páirteach sna himeachtaí ceoil agus 
sna féilte agus le blaiseadh dá bhfuil ar fáil sa 
chathair.

• feachtas dírithe ar suas le 10 milliún duine de 
chuid dhiaspóra na hÉireann i stáit aontaithe 
Mheiriceá (a seoladh sa samhradh). 'i mbliana tá 
sé in am teacht abhaile' an bhunteachtaireacht a 
bhí leis an fheachtas mar iarracht le teacht i dtír 
ar dhigitiú dhaonáirimh 1901 agus 1911.

• pleananna faoi choinne Taispeántas Titanic i 
halla Vanderbilt, stáisiún Grand central, nua-
Eabhrac. Ba é an aidhm a bhí leis an imeacht 
seo feasacht ar Thuaisceart Éireann mar áit 
turasóireachta a ardú agus an Titanic a nascadh 
le Béal Feirste in intinn na ndaoine. (reáchtáladh 
an t-imeacht seo i mí Mheán Fómhair 2010).

CAIBIDILADÓ:CruinnitheCattDeRéirEarnála
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2.6.1  Tháinig caTT le chéile de réir fhormáid na 
hearnála iompair san iúr ar 3 Márta agus in ard Mhacha 
ar 20 Deireadh Fómhair. D’fhreastail noel Dempsey TD, 
aire iompair, Edwin Poots cTr, aire comhshaoil agus 
conor Murphy MP, cTr, aire Forbartha réigiúnaí ar an dá 
chruinniú.

2.6.2  ag na cruinnithe seo, rinne na hairí nóta den 
chomhoibriú trasteorann maidir le Pleanáil straitéiseach 
iompair agus sábháilteacht ar Bhóithre agus d’fháiltigh 
siad roimh an deis na cúrsaí seo a phlé.

Bóithre

2.6.3  rinne an chomhairle nóta de gur ceapadh 
conraitheoirí le dul ag obair ar an dá thionscadal 
bóthair, an a5 (Tairseach an iarthuaiscirt go hachadh 
na cloiche) agus an a8 (Béal Feirste go latharna) 
agus go raibh forbairtí eile idir lámha, lena n-áirítear 
próiseas comhairliúcháin le húinéirí talún agus páirtithe 
leasmhara eile. comhaontaíodh sceideal íocaíochta lena 
n-áirítear ranníocaíocht mheasta charnach rialtas na 
hÉireann de réir mar a bhaintear amach gach clochmhíle 
sa tionscadal.

2.6.4  D’fháiltigh na hairí roimh oscailt an débhealaigh 
nua idir cnoc na Feá agus an chlochóg i mí iúil 2010. 
leis an oscailt seo, cuireadh i gcrích an obair le 
mótarbhealach/débhealach a dhéanamh den bhealach 
iomlán idir Béal Feirste agus Baile átha cliath. Osclaíodh 
dhá stáisiún seirbhísí ar an M1, i mí Mheán Fómhair 
2010, ceann acu i mBaile an Ghearlánaigh, co. lú, agus 
an ceann eile i lusca, co. Bhaile átha cliath.

SÁBhÁilteACht Ar Bhóithre

2.6.5  Phléigh na hairí ceisteanna maidir le 
sábháilteacht ar bhóithre tuaithe i gceantar na teorann, 
básanna ar an bhóthar sa dá dhlínse, comhoibriú maidir 
le straitéisí sábháilteachta ar bhóithre agus gníomhartha 
forfheidhmithe, go mór mhór comhoibriú i gceantair 
ar an teorainn le clG, clubanna Feirmeoirí Óga uladh 
agus eagraíochtaí eile spóirt. Dhírigh an túdarás um 
shábháilteacht ar Bhóithre ar na ceantair ar an teorainn 
mar chuid de na cláir ‘a call to action’ agus ‘Wrecked.ie’, 
clár a reáchtáladh ar bhonn píolótach i nDún na nGall.

clé go deas: Edwin Poots cTr, aire comhshaoil, noel Dempsey TD, aire iompair agus conor Murphy MP, cTr, aire Forbartha 
réigiúnaí.

Iompar
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2.6.6  rinne na hairí nóta de chomh maith gur tugadh 
isteach agus gur cuireadh i bhfeidhm go rathúil 
comhaithint dícháiliú tiománaithe sa ríocht aontaithe 
agus in Éirinn. is cuspóir níos fadtéarmaí é pointí pionóis 
a chomhaithint agus bhí oifigigh i mbun pleanála lena 
fháil amach cad iad na gníomhartha is féidir a dhéanamh 
leis seo a thabhairt chun cinn. 

2.6.7 rinne na hairí nóta de na socruithe sa dá 
dhlínse le tástáil a dhéanamh maidir le comhlíonadh 
rialachán teicniúil/sábháilteachta/feithiclí ag 
Oibritheoirí hGV/lastais. rinneadh nóta chomh maith 
den leibhéal comhoibrithe a bhí ann cheana féin idir na 
gníomhaireachtaí forfheidhmithe agus de na pleananna 
faoi choinne sraith rialachán forfheidhmithe trasteorann 
i dtaca le busanna agus cóistí de.

teorAinneAChA um thiÚChAn AlCóil SAn Fhuil

2.6.8  Phléigh na hairí an dul chun cinn a bhí déanta 
maidir le teorainneacha alcóil san fhuil a ísliú sa 
dá dhlínse; bhíothas ag fanacht le toradh mholtaí 
Thuarascáil north. socraíodh go leanfaí ar aghaidh leis 
na fiosruithe le teorainneacha nua a thabhairt isteach de 
réir cur chuige comhordaithe. rinne na hairí nóta de go 
raibh oifigigh ag teacht le chéile, sa chás gur chuí, le plé 
a dhéanamh ar chomhroinnt eolais maidir le trealamh 
nua tástála anála a fháil.

iomPAr inmhArthAnA

2.6.9  rinne an chomhairle nóta d’fhoilsiú an chreata 
Pholasaí náisiúnta rothaíochta ag an roinn iompair, 
creat a leanann an polasaí um Thaisteal níos cliste. 
rinneadh nóta de chomh maith go raibh an roinn 
Forbartha réigiúnaí ag cur an tsiúil, na rothaíochta, 
iompair phoiblí agus roinnt carranna chun cinn i 
measc lucht gnó, lucht comaitéireachta agus lucht na 
scoileanna tríd an tionscnamh TravelWise. rinneadh 
nóta de chomh maith go raibh an roinn Forbartha 
réigiúnaí ag obair ar Fhóram um Thaisteal Gníomhach a 
bhunú.

2.6.10  Tá oifigigh ag obair de réir chlár oibre an 
iompair inmharthana ar bhonn leanúnach agus ag cur 
eolais chuig a chéile maidir le ceisteanna éagsúla, 
mar shampla, rathúlacht na seachtaine rothaíochta 

2010 ar fud na hÉireann a raibh comhphleanáil agus 
comhimeachtaí mar chuid di. Orthu siúd bhí an Grand 
Prix rothaíochta i mBéal Feirste agus i mBaile átha 
cliath.

2.6.11  D’fháiltigh na hairí roimh an dul chun cinn 
leanúnach agus rathúlacht na scéime comhroinnte 
carranna i réigiún an iarthuaiscirt, lena n-áirítear bunú 
suíomh gréasáin, tábhacht na n-iarrachtaí leis an 
scéim a chur chun cinn ag an tús agus méadú ar líon na 
rannpháirtithe.

2.6.12  D’fháiltigh siad chomh maith roimh an 
chomhoibriú agus roimh an chomhairle leanúnach a thug 
Bord soláthair an leictreachais don roinn comhshaoil 
agus don roinn Forbartha réigiúnaí agus tairiscint á 
cur isteach acu chuig an roinn iompair maidir leis an 
tionscnamh Plugged in Places. 

DroiChiD

2.6.13 Osclaíodh droichid go hoifigiúil ar an teorainn idir 
Tír Eoghain agus Muineachán ag cnoc an Ghainimh agus 
ag an Eanach rua i mí Dheireadh Fómhair 2010.

2.6.14  Tuairiscíodh go raibh tuarascáil curtha ag 
comhairle contae lú chuig an roinn iompair maidir le 
tionscadal atá molta i dtaca le droichead de ag caol 
uisce agus go raibh athbhreithniú á dhéanamh ar an 
tuarascáil ag an údarás um Bóithre náisiúnta ar son 
na roinne. D’fhéadfaí aghaidh a thabhairt ar mhaoiniú 
na hoibre tógála nuair a bheadh na próisis reachtúla 
phleanála curtha i gcrích.

 FórAm lAStAiS

2.6.15 rinneadh athbhreithniú ar thoradh an chéad 
chruinniú a bhí ag an Fhóram lastais i gcaisleán Bhaile 
átha cliath ar 29 Eanáir 2010. D’fhreastail réimse leathan 
páirtithe leasmhara ar an chruinniú, daoine a bhainfidh 
leas as an earnáil lastais a bheith inbhuanaithe.

2.6.16 Tá grúpaí oibre bunaithe leis na saincheisteanna 
ardtosaíochta a aithníodh a scrúdú. áirítear 
leo acmhainn iomaíochta na hearnála a bheith 
inbhuanaithe, iompar lastais a bheith níos sábháilte de 
réir an dlí, iompar éici-éifeachtúil, iompar ar bhóithre 

CAIBIDILADÓ:CruinnitheCattDeRéirEarnála
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agus féidearthachtaí ailtéarnacha iompair, nascacht 
idirnáisiúnta agus bainistiú líonraí.

iArnróD

2.6.17  D’fháiltigh na hairí roimh cheadú na 
bhfeabhsúchán atá á gcur i bhfeidhm ar mhaithe le 
hiontaofacht na seirbhíse Enterprise faoin tionscadal 
invest to save.

2.6.18  Tuairiscíodh go raibh an dá chomhlacht iarnróid 
ag déanamh a machnaimh go leanúnach ar phraghas 
na dticéad a dhéanamh cothrom ar an tseirbhís iarnróid 
idir Baile átha cliath agus Béal Feirste. Ba chuspóir níos 
fadtéarmaí córais chomhtháite ticéadaithe a fhorbairt ar 
fud na hÉireann.

2.6.19 cuireadh an staidéar ar Fhorbairt Phasáiste 
iarnróid an Tuaiscirt i gcrích. Dhírigh an tuarascáil ar 
na féidearthachtaí a bhaineann leis an líne idir an Baile 
Meánach agus Doire a fhorbairt.
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2.7.1  Tagann caTT le chéile de réir fhormáid earnála 
an Dobharshaothraithe agus Muirí chun cinntí a 
dhéanamh maidir le polasaithe agus gníomhartha atá 
le cur i bhfeidhm ag coimisiún an Fheabhail, chairlinn 
agus shoilse na hÉireann (cFcsÉ). Tá 12 chomhalta 
Boird ag cFcsÉ, iad ceaptha ag caTT. Feidhmíonn an 
Bord de réir fheidhmeanna an fhorais maidir le ceantair 
an Fheabhail agus chairlinn trí Ghníomhaireacht na 
loch.

2.7.2  is é Tarlach Ó crosáin cathaoirleach an Bhoird 
agus is í Jacqui Mcconville an leas-chathaoirleach. Tá 
liosta de na comhaltaí Boird reatha le fáil in aguisín 
a Trí. is é Derick anderson Príomhfheidhmeannach 
Ghníomhaireacht na loch. Tá níos mó eolais le fáil ar 
www.loughs-agency.org

2.7.3  Bhí cruinnithe Dobharshaothraithe agus Muirí ag 
caTT i gcromghlinn ar 31 Márta agus in ard Mhacha ar 9 
Meán Fómhair. D’fhreastail conor lenihan TD, aire stáit 
um acmhainní nádúrtha, Michelle Gildernew MP, Mla, 
aire Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe agus Edwin 
Poots Mla, aire Talmhaíochta ar an chruinniú i mí an 

Mhárta. D’fhreastail Éamon ryan TD, aire cumarsáide, 
Fuinnimh agus acmhainní nádúrtha, Michelle Gildernew 
MP, cTr, aire Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe agus 
an taire sóisearach robin newton cTr ar an chruinniú i 
mí Mheán Fómhair. 

2.7.4  Thug an cathaoirleach agus an 
Príomhfheidhmeannach tuarascáil don chomhairle ar 
dhul chun cinn na hoibre ag Gníomhaireacht na loch. ar 
na príomhfhorbairtí a pléadh bhí:

• dul chun cinn maidir le feidhmiú straitéis 
na Gníomhaireachta i dtaca le Forbairt na 
Turasóireachta Muirí trí fheidhmiú tionscadal a 
bhfuil tacaíocht acu ó inTErrEG iV, comhoibriú 
rathúil le Bord Turasóireachta Thuaisceart 
Éireann, tionscnamh céim 3 de Thionscadal 
riverwatch agus tionscnamh clár for-rochtana 
eolaíochta comhshaoil riverwatch i gcomhar le 
scoileanna;

• éifeachtúlacht fhreagairt na Gníomhaireachta 
maidir le teagmhais truaillithe san Fheabhal 

clé go deas: conor lenihan TD, aire stáit um acmhainní nádúrtha, Michelle Gildernew MP, cTr, aire Talmhaíochta agus Forbartha 
Tuaithe agus Edwin Poots cTr, aire comhshaoil.

DobharshaothrúagusCúrsaíMara
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agus dea-thionchar rialú an iascaigh oisrí i loch 
Feabhail lena n-áirítear an méid a cheapfaí le linn 
séasúr 2009-2010 a fheabhsú;

• an chomhpháirtíocht, atá i mbéal forbartha, 
maidir le turasóireacht idir Gníomhaireacht na 
loch, Bord Turasóireachta Thuaisceart Éireann 
agus comhairle contae lú; 

• úsáid phraiticiúil na monatóireachta ar 
éagsúlacht na speiceas éisc i loch Feabhail 
agus mar a chuirtear i bhfeidhm í sin agus cinntí 
bainistíochta á ndéanamh ag Gníomhaireacht 
na loch i nDobharcheantar an Fheabhail. 
rinne na hairí nóta de go bhfuil soitheach nua 
monatóireachta na Gníomhaireachta, MMV 
Ostrea, i mbun oibre agus gur éascaigh sé an 
tsuirbhéireacht ar na ceantair i loch chairlinn 
ina bhfuil síol diúilicíní agus ar an iascach oisrí 
dúchasacha i loch Feabhail. rinne na hairí 
nóta de na dóigheanna praiticiúla gur féidir na 
Tuarascálacha stádais ar Dhobharcheantair a 
chur i bhfeidhm lena chinntiú go gcaomhnaítear 
agus go gcosnaítear iascaigh fhionnuisce agus 
acmhainní uisce i gcórais an Fheabhail agus 
chairlinn; agus

• faomhadh ceithre shraith de na rialacháin atá 
de dhíth faoi choinne caomhnú agus cosaint 
na n-iascach i gceantair an Fheabhail agus 
chairlinn: 

• na rialacháin um limistéar an Fheabhail 
agus limistéar cairlinn (Duántacht) 
(leasú) 2010;

• na rialacháin um limistéar an Fheabhail 
(iascaireacht Oisrí a cheadúnú) (leasú) 
2010;

• na rialacháin um limistéar an Fheabhail 
(iascaireacht Oisrí a cheadúnú) (leasú) 
2010; agus

• na rialacháin um limistéar an Fheabhail 
(rialú iascaireachta) 2010;
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Michael McGimpsey cTr, aire sláinte, seirbhísí sóisialta agus sábháilteachta Poiblí ag ócáid de chuid biaslán

SábháilteachtBhia

2.8.1  Tagann caTT le chéile le ceisteanna maidir le 
sábháilteacht bhia a phlé agus le cinntí a dhéanamh 
i dtaca le polasaithe de agus gníomhartha atá 
le déanamh ag an Bhord um chur chun cinn na 
sábháilteachta Bia. Feidhmíonn an Bord seo faoin 
bhranda “safefood” nó “biaslán”. Tá Bord comhairleach 
ann ar a bhfuil 12 chomhalta, arna gceapadh ag caTT, 
agus is é an príomhdhualgas atá orthu sábháilteacht 
bhia a chur chun cinn agus tacaíocht a thabhairt le 
comhoibriú eolaíochta idir institiúidí atá ag obair sa 
réimse sin. is é John Dardis cathaoirleach an Bhoird 
agus is é campbell Tweedie an leas-chathaoirleach. Tá 
liosta de na comhaltaí Boird reatha le fáil in aguisín a 
Trí. is é Martin higgins Príomhfheidhmeannach biaslán. 
Tá níos mó eolais le fáil ar www.safefood.eu.

2.8.2  Tháinig caTT le chéile de réir fhormáid na 
hearnála sábháilteachta Bia in ard Mhacha ar 2 
Meitheamh agus san iúr ar 10 samhain. D’fhreastail 
Mary harney TD, aire sláinte agus leanaí, Michael 
McGimpsey cTr, aire sláinte, seirbhísí sóisialta agus 
sábháilteachta Poiblí, Michelle Gildernew MP, cTr, aire 
Talmhaíochta agus Forbairt Tuaithe agus Barry andrews 

TD, aire Gnóthaí leanaí agus Óige ar an chruinniú i mí 
an Mheithimh.

2.8.3  Thug an cathaoirleach agus an 
Príomhfheidhmeannach tuarascáil don chomhairle 
maidir le dul chun cinn na hoibre ag an Bhord um chur 
chun cinn sábháilteachta Bia. ar na príomhfhorbairtí a 
pléadh bhí:

• réimse na ngníomhaíochtaí taighde atá 
á dtabhairt chun cinn ag biaslán, lena 
n-áirítear staidéar trasghearrthach ar an 
daonra maidir le salann ina gcuid bia, 
taighde cáilíochta a dhíríonn ar riachtanais 
faisnéise grúpaí leochaileacha agus grúpaí 
ar doiligh eolas maidir le sábháilteacht bhia 
a chraobhscaoileadh orthu. Tugadh le fios go 
bhfuil roinnt tionscadal nua taighde idir lámha ar 
dhearcadh daoine; 

• rathúlacht leanúnach na ngníomhaíochtaí le 
biaslán a chur chun cinn agus urraíocht ag 
biaslán ar imeacht i mBéal Feirste le dul i ngleic 
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leis an mhurtall i measc daoine óga. D’fháiltigh 
na hairí roimh na gníomhaíochtaí seo agus 
roimh fhorbairt líonraí faisnéise don lucht 
proifisiúnta ar fud na hÉireann;

• ceapachán choiste comhairleach Eolaíochta 
biaslán. rinneadh ceapadh an Dr Ken Baird agus 
an Ollaimh charles Daly mar chathaoirleach 
agus mar leas-chathaoirleach a cheadú; agus

• obair atá déanta ag biaslán mar chuid den 
dualgas reachtúil atá air monatóireacht a 
dhéanamh ar ghalair sa bhia, agus obair 
an choiste comhairleach Eolaíochta le 
teacht ar chur chuige i gcoiteann i leith na 
monatóireachta seo.
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2.9.1 Tá uiscebhealaí Éireann freagrach as bainistiú, 
cothabháil, forbairt agus athchóiriú a dhéanamh ar 
na huiscebhealaí inseolta intíre ar fud na hÉireann, 
chun críche áineasa go príomha. Tá sé freagrach as 
na huiscebhealaí seo a leanas i láthair na huaire: 
loingseoireacht na Bearú, córas na hÉirne, an chanáil 
Mhór, loingseoireacht na Banna Íochtair, an chanáil 
ríoga, uiscebhealach na sionainne-na hÉirne agus 
loingseoireacht na sionainne. is ionann é sin agus thart 
ar 1,000km san iomlán d’uiscebhealaí inseolta. Tá sé 
freagrach chomh maith as an chuid sin de chanáil uladh 
idir cluain Eois agus loch Éirne uachtair a athchóiriú 
agus, nuair a bheidh an t-athchóiriú déanta, as a 
bainistiú, a cothabháil agus a forbairt. is é John Martin 
Príomhfheidhmeannach uiscebhealaí Éireann. Tá níos 
mó eolais le fáil ar www.waterwaysireland.org

 2.9.2  Tháinig caTT le chéile de réir fhormáid na 
hearnála uiscebhealaí intíre in ard Mhacha ar 26 
Bealtaine agus ar 3 samhain. D’fhreastail Pat carey TD, 
aire Gnóthaí Pobail, comhionannais agus Gaeltachta, 
nelson Mccausland cTr, aire cultúir, Ealaíon agus 

Fóillíochta agus caitríona ruane cTr, aire Oideachais ar 
an dá chruinniú.

2.9.3  Thug an Príomhfheidhmeannach tuarascáil don 
chomhairle ar dhul chun cinn na hoibre ag uiscebhealaí 
Éireann. Pléadh na príomhfhorbairtí, ina measc:

• idir Eanáir agus Deireadh Fómhair 2010, chuir 
uiscebhealaí Éireann 490 méadar breise de 
phoill feistithe ar fáil ar na huiscebhealaí. 
leanadh ar aghaidh leis an chlár chothabhála ar 
na huiscebhealaí uile agus chuathas i ngleic go 
háirithe le fás mór na bhfiailí san Éirne agus sna 
canálacha;

• bhain uiscebhealaí Éireann an gradam mór-
ráchairte as “inrochtaine comhshaoil” mar 
chuid de Ghradaim acmhainneachta O2 2010 
agus bronnadh stádas orthu mar “cuideachta 
acmhainneachta” sa dá chatagóir “inrochtaine 
comhshaoil" agus "seirbhís do chustaiméirí”;

clé go deas: Pat carey TD, aire Gnóthaí Pobail, comhionannais agus Gaeltachta, caitríona ruane cTr, aire Oideachais agus nelson 
Mccausland cTr, aire cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta. 

UiscebhealaíIntíre
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• gníomhaíochtaí leanúnacha margaíochta 
uiscebhealaí Éireann, lena n-áirítear na 
foilseacháin nua atá curtha ar fáil acu le 
huiscebhealaí agus úsáid na n-uiscebhealaí 
a chur chun cinn agus urraíocht ar imeachtaí 
móra ar na huiscebhealaí in 2010. leanadh ar 
aghaidh le tionscnamh na lochanna agus na 
nuiscebhealaí intíre agus leis an fheachtas 
margaíochta i leith chóras na hÉirne-na 
sionainne agus osclaíodh ionad cuairteoirí 
uiscebhealaí Éireann an athuair ar 20 iúil 2010;

• rannpháirtíocht uiscebhealaí Éireann, i gcomhar 
le 17 bpáirtí eile as 11 tír san aE, an iorua agus 
an tseirbia, i dtionscadal aE de chuid inTErrEG 
iVc (clár Trasnáisiúnta) dar teideal uiscebhealaí 
chun cinn (uiscebhealaí intíre na hEorpa 
roimhe seo). Mar chuid den tionscadal 3 bliana 
seo, beidh uiscebhealaí Éireann mar óstach ar 
chruinniú ag ionadaithe de chuid an 17 bpáirtí go 
mall in 2011;

• dul chun cinn maidir le hathchóiriú na coda 
sin de chanáil uladh idir cluain Eois agus 
loch Éirne uachtair. cuireadh i gcrích faoi lár 

2010 obair ar an Mheasúnacht straitéiseach 
Timpeallachta agus cuireadh i gcrích obair ar an 
Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta go mall in 
2010. aimsíodh bealach níos fearr ó thaobh na 
teicniúlachta/innealtóireachta de;

• dul chun cinn maidir le forbairt uiscebhealach na 
sionainne-na hÉirne agus na forbairtí atá déanta 
ó athosclaíodh é, lena n-áirítear atógáil chanáil 
bhunaidh Bhéal an átha Móir/Béal átha conaill 
mar uiscebhealach na sionainne-na hÉirne;

• na féidearthachtaí a bhainfidh leis na 
huiscebhealaí amach anseo lena n-áirítear 
buntáistí eacnamaíochta do phobal na háite, don 
tionscal áineasa, don tionscal turasóireachta 
agus don gheilleagar;

• tabhairt i gcrích athchóiriú na canála ríoga ag 
deireadh mhí Mheán Fómhair lena hathnascadh 
leis an tsionainn; agus

• comhaontú maidir le diúscairt maoine i 
gcomhthéacs réimse moltaí forbartha i dtaca leis 
na huiscebhealaí de.
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clé go deas: caitríona ruane Mla, aire Oideachais, Pat carey TD, aire Gnóthaí Pobail, comhionannais agus Gaeltachta agus 
nelson Mccausland cTr, aire cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta taobh amuigh d’oifigí nua chomhrúnaíocht na comhairle aireachta 
Thuaidh Theas. 

Teanga

2.10.1  Tá an Foras Teanga comhdhéanta de dhá 
ghníomhaireacht ar leith – Foras na Gaeilge 
agus Gníomhaireacht na hultaise. cuireann na 
gníomhaireachtaí teanga agus cultúr na Gaeilge 
agus teanga agus cultúr na hultaise chun cinn. is é 
caTT a cheapann Bord an Fhoras Teanga. is é liam Ó 
Maoilmhichíl cathaoirleach Fhoras na Gaeilge. Bhí 
John hunter mar chathaoirleach ar Ghníomhaireacht 
na hultaise go dtí 31 nollaig 2010. Tá siad beirt mar 
chomh-chathaoirligh ar an Fhoras Teanga.

2.10.2  Tá 15 chomhalta eile ar Bhord Fhoras na Gaeilge 
agus seachtar eile ag Gníomhaireacht na hultaise. 
Tá liosta acu le fáil in aguisín a Trí. is é Ferdie Mac an 
Fhailigh Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge agus 
is í hazel campbell Príomhfheidhmeannach Eatramhach 
Ghníomhaireacht na hultaise. Tá níos mó sonraí le fáilar 
www.forasnageilge.ie  aguswww.ulsterscotsagency.
com

2.10.3  Tháinig caTT le chéile de réir fhormáid na 
hearnála Teanga ar 26 Bealtaine agus ar 3 samhain in 
ard Mhacha. D’fhreastail Pat carey TD, aire Gnóthaí 

Pobail, comhionannais agus Gaeltachta, nelson 
Mccausland cTr, aire cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta 
agus caitriona ruane cTr, aire Oideachais ar an dá 
chruinniú. 

2.10.4  Thug cathaoirligh agus Príomhfheidhmeannaigh 
an dá ghníomhaireacht tuarascálacha don chomhairle 
ar a gcuid dul chun cinn. ar na príomhfhorbairtí a pléadh 
bhí:

• an comhoibriú leanúnach idir Foras na 
Gaeilge agus Gníomhaireacht na hultaise lena 
n-áirítear bileog eolais faoin Fhoras Teanga, an 
tsraith leanúnach de léachtaí ar ghnéithe dár 
gcomhoidhreacht a raibh léacht nua ar stair na 
dteangacha mar chuid di; 

• scéim nua Oibrithe Pobail a bheith tugtha 
isteach ag Gníomhaireacht na hultaise d’fhonn 
cumas grúpaí pobail a fheabhsú agus ceapachán 
oibrithe riaracháin ar bhonn páirtaimseartha in 
ocht gcinn d’eagraíochtaí pobail agus deonacha;
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• oscailt oifige nua ag Foras na Gaeilge i 
nGaoth Dobhair agus foilsiú an nuachtáin nua 
sheachtainiúil Ghaeilge, Gaelscéal;

• na moltaí a rinne Gníomhaireacht na hultaise 
san athbhreithniú ar na heagraíochtaí 
bunmhaoinithe. D'iarr an chomhairle ar an 
Ghníomhaireacht a machnamh a dhéanamh ar an 
dóigh is fearr leis an moltaí sin a chur i bhfeidhm 
lena chinntiú go mbaintear amach luach ar 
airgead agus obair de cháilíocht; agus

• athbhreithniú Fhoras na Gaeilge ar na 
heagraíochtaí bunmhaoinithe. D’aontaigh an 
chomhairle go dtiocfadh le Foras na Gaeilge 
leanacht orthu ag cur maoiniú eatramhach ar 
fáil do na heagraíochtaí atá bunmhaoinithe faoi 
láthair suas go dtí deireadh mhí na Bealtaine 
2011, ach dul chun cinn sásáuil a bheith déanta 
maidir le feidhmiú na moltaí.
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clé go deas: sammy Wilson MP, cTr, aire airgeadais agus Pearsanra, Margaret ritchie cTr, aire Forbartha sóisialta agus Brian 
lenihan TD, aire airgeadais.

CláirSpeisialtaAE

2.11.1  is é misean an Bhoird um chláir speisialta 
aE (BcsaE) cláir mhaoinithe a bhainistiú agus a 
chur i bhfeidhm go héifeachtúil ar son an dá rialtas 
agus an aontais Eorpaigh, cláir arb é is aidhm leo 
feabhsúcháin shóisialta agus eacnamaíochta a bhaint 
amach i saol mhuintir Thuaisceart Éireann agus 
Phoblacht na hÉireann trí chomhoibriú trasteorann, 
trasnáisiúnta agus idir-réigiúnach. is é Pat colgan 
Príomhfheidhmeannach BcsaE.

2.11.2  Tháinig caTT le chéile de réir fhormáid earnála 
na gclár speisialta Eorpach ar 17 Feabhra i mBaile átha 
cliath. D’fhreastail Brian lenihan TD, aire airgeadais, 
sammy Wilson MP, cTr, aire airgeadais agus Pearsanra 
agus Margaret ritchie cTr, aire Forbartha sóisialta ar 
an chruinniú seo.

2.11.3 ag an chruinniú, thug Príomhfheidhmeannach 
an Bhoird um chláir speisialta aE tuarascáil don 
chomhairle maidir le dul chun cinn obair an Bhoird. ar 
na príomhfhorbairtí a pléadh bhí:

• druidim na gclár sÍOcháin ii agus inTErrEG 
iiia;

• dul chun cinn maidir le cur i bhfeidhm na gclár 
sÍOcháin iii agus inTErrEG iVa ó thaobh 
iarratais a mheasúnú agus tionscadail a 
cheadú de. ag deireadh 2010 cheadaigh BcsaE 
126 tionscadal, ar fiú €207m iad, faoin chlár 
sÍOcháin iii Programme agus €57m a bhí caite. 
cheadaigh siad chomh maith 49 tionscadal, ar 
fiú €153m iad, faoin chlár inTErrEG iVa agus 
€38.15m a bhí caite;

• cúnamh faoi choinne tionscadal san 
iarthuaisceart (sÍOcháin iii agus inTErrEG iVa); 
cúnamh d’íobartaigh agus dóibh siúd a tháinig 
slán ó choimhlintí (sÍOcháin iii); grúpaí a bhfuil 
tearc-ionadaíocht déanta orthu a spreagadh a 
bheith rannpháirteach, lena n-áirítear an pobal 
Protastúnach (sÍOcháin iii); agus albain a 
bheith páirteach sna tionscadail (inTErrEG iVa); 
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• bhí aghaidh á tabhairt ar na cúiseanna 
imní a bhí léirithe ag cúig cinn de ghrúpaí 
atá bunaithe sna húdaráis áitiúla maidir le 
faomhadh a gcuid Pleananna ilbhliantúla faoi 
choinne inTErrEG iVa;

• trí obair BcsaE éascaíodh, ar bhonn leanúnach, 
rannpháirtíocht Thuaidh Theas i gcláir 
thrasnáisiúnta agus idir-réigiúnacha interreg iV. 
in 2010 shocraigh BcsaE 44 páirtí tionscadail 
sna cláir chuí; agus

• lean BcsaE orthu de bheith ag craobhscaoileadh 
na teachtaireachta maidir le dea-thionchar na 
gclár aE trí imeachtaí ardcháile, cuid acu a raibh 
páirt ag airí iontu. airíodh leis na himeachtaí 
sin comhdháil mhór sÍOcháin iii i mBéal Feirste 
agus tacaíocht le réigiún Thoir na Teorann 
agus iad mar óstaigh ar chomhdháil Bhliantúil 
chumann na réigiún Teorann san Eoraip i mí 
Dheireadh Fómhair 2010 i nDún Dealgan agus 
san iúr.
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2.12.1  Bunaíodh an Foras um Fhorbairt Trádála agus 
Gnó, interTradeireland chun eolas a chomhroinnt agus 
obair ar fhorbairt trádála agus gnó agus ar chúrsaí 
ábharthacha eile a chomhordú i gceantair sa dá dhlínse 
a measann an dá roinn riaracháin go mbeadh sé chun a 
gcomhleasa siúd go sonrach a leithéid a dhéanamh. Tá 
12 chomhalta ar Bhord interTradeireland, iad ceaptha ag 
caTT. is é an Dr David Dobbin an cathaoirleach agus is é 
John Fitzgerald an leas-chathaoirleach. Tá liosta de na 
comhaltaí Boird reatha le fáil in aguisín a Trí. is é liam 
nellis Príomhfheidhmeannach interTradeireland. Tá níos 
mó eolais le fáil arwww.intertradeireland.com

2.12.2  Tháinig caTT le chéile de réir fhormáid na 
hearnála um Fhorbairt Trádála agus Gnó in ard 
Mhacha ar 30 Meitheamh agus ar 12 samhain. 
D’fhreastail Batt O’Keeffe TD, aire Fiontar, Trádála agus 
nuálaíochta, arlene Foster cTr, aire Fiontar, Trádála 
agus infheistíochta agus conor Murphy MP, cTr, aire 
Forbartha réigiúnaí ar an dá chruinniú. D’fhreastail 
Danny Kennedy cTr, aire Fostaíochta agus Foghlama ar 
an chruinniú i mí na samhna agus bhí sé páirteach sa 
phlé ar chomhoibriú maidir leis an nuálaíocht.

2.12.3  ag na cruinnithe seo, thug an cathaoirleach agus 
an Príomhfheidhmeannach tuarascáil do na hairí ar dhul 
chun cinn na hoibre ag interTradeireland. áiríodh inti:

• eolas ar obair interTradeireland leis an phobal 
gnó le comhairle a chur ar fáil mar aon le 
rochtain ar chláir thrádála agus nuálaíochta 
trasteorann d’fhonn cur leis an téarnamh 
geilleagrach. sa tréimhse Eanáir 2010 go 
Meitheamh 2010, bhain 1370 cuideachta 
úsáid as seirbhísí Eolais agus comhairle 
Trasteorann interTradeireland ar chúrsaí Gnó 
agus thionscnaigh 151 cuideachta tionscadail 
Trádála nó nuálaíochta interTradeireland. 
Baineadh amach sprioc interTradeireland 
faoi choinne 2010 i dtaca leis an toradh 
meánach infheistíochta de, is é sin 8:1, i ngach 
cuid den phunann de chláir Thrádála agus 
nuálaíochta agus thuairisc na cuideachtaí a bhí 
rannpháirteach sna cláir go raibh 94 post nua 
cruthaithe trí ghníomhaíochtaí interTradeireland;

clé go deas: Danny Kennedy cTr, aire Fostaíochta agus Foghlama, arlene Foster cTr, aire Fiontar, Trádála agus infheistíochta, 
an coimisinéir Eorpach Máire Geoghegan-Quinn, Batt O’Keeffe TD, aire Fiontar, Trádála agus nuálaíochta agus conor Murphy MP, 
cTr, aire Forbartha réigiúnaí

ForbairtTrádálaagusGnó
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• Monatóireacht ráithiúil interTradeireland 
ar chúrsaí Gnó trína gcuirtear ar fáil eolas 
úsáideach maidir leis an tionchar a bhíonn 
ag forbairtí eacnamaíochta ar an earnáil 
phríobháideach, ar an dóigh a bhfuil téarnamh 
geilleagrach ag titim amach agus ar cheisteanna 
iomaíochta; agus

• obair interTradeireland le comhoibriú maidir leis 
an nuálaíocht a chur chun cinn lena n-áirítear 
comhoibriú le Fiontraíocht Éireann agus investni 
agus an chomhdháil rathúil nuálaíochta a bhí ag 
interTradeireland in 2010.

ComhoiBriÚ mAiDir leiS An nuÁlAíoCht

2.12.4  D’fhreastail an coimisinéir Eorpach Máire 
Geoghegan-Quinn ar an chruinniú earnála um Fhorbairt 
Trádála agus Gnó i mí na samhna. Ba é seo an chéad 
uair a d’fhreastail coimisinéir Eorpach ar chruinniú 
de chuid caTT. Dúirt an coimisinéir go mbeadh lán-
tacaíocht agus cúnamh le fáil óna hoifig féin dóibh siúd 
ar mhaith leo dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann 
leis an tionscnamh, an taontas nuálaíochta, agus na 
deiseanna a bhaineann leis a thapú. chuir na hairí fáilte 
roimh an choimisinéir Geoghegan-Quinn agus ghabh 
siad buíochas léi as freastal ar an chruinniú agus bhí 
siad ag súil le tacaíocht leanúnach uaithi maidir le clár 
oibre na nuálaíochta.

2.12.5 ag an chruinniú seo cuireadh páipéar le 
interTradeireland faoin chomhoibriú agus nuálaíocht 
faoi bhráid na nairí agus an choimisinéara.

2.12.6 D’fháiltigh na hairí roimh rathúlacht 
leanúnach agus forbairt na comhpháirtíochta Taighde 
agus Forbartha idir saM agus Éire agus roimh 
chomhthionscadail trasteorann trí chlár creata an 
aE FP7. rinne siad nóta de go bhfuil seacht gcinn de 
thionscadail rathúla chomhpháirtíochta bunaithe 
tríd an chomhpháirtíocht Taighde agus Forbartha 
idir saM agus Éire ar fiú £12.5m/€15m san iomlán iad 
mar aon le 33 comhthionscadal rathúil trasteorann 
tríd an chlár FP7. rinneadh nóta den rathúlacht níos 
airde i gcomhthionscadail trasteorann agus phléigh 
an chomhairle dóigheanna leis an chomhoibriú a 
mhéadú agus le teacht i dtír ar na deiseanna a chuirtear 
ar fáil tríd an chlár creata aE. rinneadh nóta de go 
gcuirfeadh interTradeireland acmhainní ar leith ar 
fáil go sonrach le rannpháirtíocht sa chomhoibriú a 
mhéadú agus le córas a fhorbairt le moltaí féideartha 
faoi choinne FP7 a aithint go luath agus go n-oibreodh 
siad go dlúth le investni, le líonra náisiúnta Tacaíochta 
Phoblacht na hÉireann agus le lucht gnó agus le lucht na 
hacadúlachta.





34

sa tábla seo thíos tá liosta de na cruinnithe a bhí ag caTT in 2010:

NSMCMeeting Dáta Áit

iomlánach 5 iúil Baile átha cliath

Talmhaíocht 31 Márta cromghlinn

13 Deireadh Fómhair Baile átha cliath

Oideachas 23 Meitheamh an Pointe

comhshaol 5 Márta Baile átha cliath

20 Deireadh Fómhair ard Mhacha

sláinte agus sábháilteacht Bhia 2 Meitheamh ard Mhacha

10 samhain an tiúr

Turasóireacht 16 Meitheamh ard Mhacha

iompar 3 Márta an tiúr

20 Deireadh Fómhair ard Mhacha

Dobharshaothrú agus Muirí 31 Márta cromghlinn

9 Meán Fómhair ard Mhacha

uiscebhealaí intíre 26 Bealtaine ard Mhacha

3 samhain ard Mhacha

Teanga 26 Bealtaine ard Mhacha

3 samhain ard Mhacha

cláir speisialta aE 17 Feabhra Baile átha cliath

Forbairt Trádála agus Gnó 30 Meitheamh ard Mhacha

12 samhain ard Mhacha

AGUISÍNAhAON:LiostaDeChruinnitheCattIn2010
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Faigheann an chomhairle aireachta Thuaidh Theas 
(caTT) tacaíocht ó chomhrúnaíocht sheasta a bhfuil 
foireann ag obair ann ó státseirbhís Thuaisceart Éireann 
agus ó státseirbhís Phoblacht na hÉireann. is í Oifig 
an chéad-aire agus an leaschéad-aire an mháthair-
roinn ag státseirbhísigh Thuaisceart Éireann agus is 
í an roinn Gnóthaí Eachtracha an mháthair-roinn ag 
státseirbhísigh Phoblacht na hÉireann.

is í Mary Bunting an comhrúnaí (Thuaidh) agus is í 
anne Barrington an comhrúnaí (Theas). Tháinig anne 
i gcomharbacht ar Tom hanney i mí iúil 2010. is iad na 
leas-chomhrúnaithe Pat Donaghy (Thuaidh) agus Bill 
nolan (Theas).

Feidhmeanna
áirítear le feidhmeanna na comhrúnaíochta:

• cruinnithe na comhairle a eagrú de réir na 
bhformáidí éagsúla; 

• comhaontú polaitiúil a chinntiú roimh 
chruinnithe na comhairle maidir leis na cláir 
oibre; 

• páipéir a ullmhú agus a choimisiúnú faoi choinne 
cruinnithe na comhairle, lena n-áirítear páipéir a 
bhaineann leis an chlár oibre; 

• dréachtaí a dhéanamh de chomhráitis agus de 
Thaifead cinntí na comhairle; 

• cinntí na comhairle a chur in iúl don phobal agus 
monatóireacht ar a gcur i bhfeidhm; 

• dréacht de thuarascáil bhliantúil maidir le 
himeachtaí na comhairle a dhéanamh; 

• bheith mar bhealach cumarsáide idir na Forais 
Fheidhmithe; 

• nuair is cuí, ceangal a dhéanamh le rúnaíocht 
chomhdháil idir-rialtasach na Breataine-na 
hÉireann, le rúnaíocht chomhairle na Breataine-
na hÉireann agus leis an chomhfhóram 
pharlaiminteach Thuaidh Theas agus le 
fóraim neamhspleácha chomhairliúcháin 
nuair a bhunaítear iad, agus an méid sin uile a 
dhéanamh tríd an roinn nó an Oifig tharmligthe i 
gceachtar den dá dhlínse; agus

• tascanna eile a dhéanamh de réir mar a éileoidh 
an chomhairle.

Maoiniú
is iad Oifig an chéad-aire agus an leaschéad-aire agus 
an roinn Gnóthaí Eachtracha a chuireann maoiniú ar 
fáil faoi choinne costas foirne. roinntear na costais eile 
uile a bhaineann leis an chomhrúnaíocht agus le caTT 
idir an dá roinn riaracháin. £2,509,457/€2,927,383 * 
an costas a bhain leis an chomhrúnaíocht a reáchtáil in 
2010.

* san áireamh san fhigiúr seo tá £818,884/€955,145 a bhain le costais chaipitiúla feistis sa chóiríocht nua.

AGUISÍNADÓ:ComhrúnaíochtNaComhairleAireachtaThuaidhTheas





36

An Bord Um Chur Chun Cinn 
Na Sábháilteachta Bia 
John Dardis (cathaoirleach)

campbell Tweedie (leas-chathaoirleach)

Ken Baird

lynn ní Bhaoighealláin

Joe Byrne

Brian cunningham

aoife healy

susan heraghty

neven Maguire

séamus sheridan

con Traas

Jane Wells

 

An Foras Teanga Thuaidh-
Theas Foras Na Gaeilge
liam Ó Maoilmhichíl

(cathaoirleach Fhoras na Gaelige/comh-chathaoirleach 
an Fhorais Teanga)

Eoghan Mac cormaic (leas-chathaoirleach)

áine andrews 

lucilita Breathnach

seanna Breathnach

adelaide nic cárthaigh

Peter Gallagher

Máiréad nic Giolla Mhichíl

norman henry (D’éirigh sé as i mí lúnasa 2010)

liam Kennedy

Éamonn Kinch

Marcus Mac ruairí

Dónal Ó Bearra 

Pádhraic Ó Biadha

Diarmuid Ó Murchú

caoilfhionn nic Pháidín 

Gníomhaireacht Na Hultaise
John hunter (cathaoirleach Ghníomhaireacht na 
hultaise/comh-chathaoirleach an Fhorais Teanga 
Thuaidh Theas. D’éirigh sé as i mí na nollag 2010)

ian adamson

Tony crooks

angela Graham

William humphrey (D’éirigh sé as i mí an Mheithimh 
2010)

hilary singleton (ceaptha i mí an Mheithimh 2010)

William leathem

Jacqui reed

Michael Mcloone (ceaptha i mí na Bealtaine 2010)

Coimisiún An Fheabhail, 
Chairlinn Agus Shoilse Na 
Héireann
Tarlach Ó crosáin (cathaoirleach)

Jacqui Mcconville (leas-chathaoirleach)

Enda Bonner

Brendan Byrne

John Byrne

Denis haughey

alan Mcculla

Joe Miller

John Mulcahy

Winston Patterson

Thomas sloan

Jim Wilson

AGUISÍNATRÍ:ComhaltaíBoirdNaBhforasThuaidhTheas



37

An Foras Forbartha Trádála 
Agus Gnó
David Dobbin (cathaoirleach)

John Fitzgerald (leas-chathaoirleach)

Brendan Butler

ray Doherty

seán Gallagher

Jack Gilmour

hugh logue

Pádraig Mac lochlainn

Patricia McKeown

an Dr Gerard O’hare

Vincent Parker

Tom scott

Turasóireacht Éireann Teo
hugh Friel (cathaoirleach)

ciara Boyle (leas-chathaoirleach)

Brian ambrose

howard hastings

David lyle

robert Manson

Mandy Martin

Bill McGinnis

Moira Mcnamara

John Power

shaun Quinn

ann riordan

AGUISÍNATRÍ:ComhaltaíBoirdNaBhforasThuaidhTheas


