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Tá áthas orainn an tuarascáil bhliantúil
seo, an tríú ceann de chuid na Comhairle
Aireachta Thuaidh/Theas (CATT) a chur i
láthair. Mar a thug an Chomhairle faoi
deara ag an chruinniú Iomlánach i Mí an
Mheithimh 2002, rinneadh dul chun cinn
suntasach trasna réimse leathan earnálacha.
Lean na Comhlachtaí Forfheidhmithe
Thuaidh/Theas lena gcuid feidhmeanna a
chomhlíonadh ar mhaithe le comhleas an
dá chuid den oileán, agus rinne siad a
suíomh a chinntiú mar chuid den
ailtireacht institiúideach a bunaíodh faoi
chineachadh.

Nuair a cuireadh an Tionól ar fionraí ar
14 Deireadh Fómhair 2002 leasaíodh an
Comhaontú idir an dá Rialtas a bhunaigh
na Comhlachtaí trí Litreacha a Mhalartú.
Faoi théarmaí an leasaithe, “Déanfaidh
an dá rialtas s’againne cinntí de chuid
na Comhairle Aireachta Thuaidh/Theas
ar bheartais agus ar ghníomhaíocht a
bhaineann leis na Comhlachtaí
Forfheidhmithe, Turasóireacht Éireann
Teoranta nó a gcuid feidhmeanna faoi
seach. Ní bhronnfar aon fheidhmeanna
nua ar na Comhlachtaí Forfheidhmithe”.
Leagadh amach mar sin é chun a chinntiú
go mbeadh na Comhlachtaí ábalta
leanúint ar aghaidh ag comhlánú a
gcuid feidhmeanna tábhachtacha poiblí
ar bhonn cúraim agus cothaithe. Agus
an tuarascáil seo ag dul i gcló, tá an dá
rialtas ag leanúint ar aghaidh lena gcuid
iarrachtaí Rialtas cineachta i dTuaisceart
Éireann a athbhunú arís.

Pribhléid a bhí ann dúinn oibriú lenár
gcomhleacaithe sa Chomhrúnaireacht
agus muid ag tacú le hobair na n-Airí
agus ag cuidiú le gnóthaí a chur i gcrích
go héifeachtach. Ag tarraingt ar dheireadh
na bliana, cuireadh an obair thábhachtach
sin i gcrích cé go raibh deacrachtaí ann
sa phróiseas pholaitiúil, agus molaimid
foireann na Comhrúnaireachta as a gcuid
tiomantais do sheirbhís d’ardchaighdeán
a chur ar fáil i dtimpeallacht chasta.

Ba mhaith linn ár mbuíochas ó chroí a
ghabháil as an chomhoibriú agus tacaíocht
a thug Airí, feidhmeannaigh sa dá dhlínse,
na Boird agus foireann na bhForas
Thuaidh/Theas; gan a leithéid bheadh ár
jab dodhéanta. Táimid ag súil lenár
bpáirt a ghlacadh i gcur chun cinn an
chomhoibrithe Thuaidh/Theas ar
mhaithe le comhleasa. 
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1.1 Bunaíodh an Chomhairle
Aireachta Thuaidh/Theas (CATT)
Déardaoin 2 Nollaig 1999 ar
theacht i bhfeidhm do Chomhaontú
na Breataine - na hÉireann ón 8
Márta, a shínigh Rialtas na
Breataine agus Rialtas na hÉireann
mar chuid den Chomhaontú ar
thángthas air sna Caibidlí Ilpháirtí
i mBéal Feirste ar Aoine an Chéasta,
10 Aibreán, 1998. Ordaíonn an
Comhaontú go dtabharfaidh an
Chomhairle Aireachta Thuaidh/
Theas le chéile iad siúd a bhfuil
freagrachtaí feidhmiúcháin orthu
i dTuaisceart Éireann agus Rialtas
na hÉireann chun comhcomhairle,
comhoibriú agus gníomhaíocht a
fhorbairt laistigh d’oileán na
hÉireann- lena n-áirítear sin a
dhéanamh trí fhorfheidhmiú ar
bhonn uile-oileáin agus
trasteorann - maidir le hábhair
chomhleasa atá laistigh
d’inniúlacht na gCóras Riaracháin,
Thuaidh agus Theas.Tá Airí ó
Riarachán Thuaisceart Éireann
agus ó Rialtas na hÉireann sa
CATT, agus iad ag obair le chéile
chun comhoibriú a chur chun
tosaigh idir an dá chuid den
oileán ar mhaithe le comhleasa.

RÉIMSÍ OIBRITHE NA
COMHAIRLE

1.2 Socraíodh faoin Chomhaontú go
sainaithneofaí 12 ábhar ar a
laghad le haghaidh comhoibriú
agus forfheidhmiú ar mhaithe le
comhleasa faoi choimirce na

Comhairle. Chuirfí comhoibriú sna
hábhair sin i bhfeidhm in dhá
bhealach - i gcás sé cinn acu ar a
laghad trí úsáid a bhaint as
comhlachtaí atá ann cheana féin i
ngach dlínse ar leithligh
(tagraítear dóibh siúd chomh
maith mar na hÁbhair le
haghaidh comhoibriú), agus i
gcás sé cinn eile ar a laghad trí
Chomhlachtaí úra Forfheidhmithe
(tagraítear dóibh siúd chomh
maith mar na Comhlachtaí Thuaidh/
Theas) ag feidhmú ar leibhéal
trasteorann nó uile-oileáin.

1.3. Seo a leanas na hÁbhair a
sainaithníodh mar na sé cinn ina
gcuirfeadh na Comhlachtaí úra
Forfheidhmithe Thuaidh/Theas
comhoibriú chun cinn:

• Uiscebhealaí Intíre

• Sábháilteacht Bia

• Forbairt Trádála agus Gnó

• Cláir Speisialta AE

• Teanga (Gaeilge agus Ultais)

• Dobharshaothrú agus Ábhair
Mhuirí

1.4 Sainaithníodh gnéithe de sé Ábhar
eile mar na cinn ina gcuirfeadh
comhlachtaí atá ann cheana féin
comhoibriú chun tosaigh i ngach
dlínse ar leithligh:
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• Talmhaíocht

• Oideachas

• Timpeallacht

• Sláinte

• Iompar

• Turasoireacht, lena n-áirítear
Turasóireacht Éireann Teoranta

1.5 Tháinig Rialtas na Breataine agus
Rialtas na hÉireann ar Chomhaontú
ina dhiaidh sin, ar bhunú na
gComhlachtaí Thuaidh/Theas-

“An Comhaontú idir Rialtas na
hÉireann agus Rialtas Ríocht
Aontaithe na Breataine Móire agus
Thuaisceart Éireann a bhunaíonn
Comhlachtaí Forfheidhmithe,” a
síníodh 8 Márta, 1999. (Comhaontú
na Breataine - na hÉireann 8
Márta 1999”). Leag sé sin amach
go foirmiúil feidhmeanna agus
struchtúr na gComhlachtaí
Thuaidh/Theas agus na
comhshocruithe a bhaineann leo,
agus tugadh éifeacht intíre dó,
Thuaidh agus Theas, trí mhéan an
Ordú (Tuaisceart Éireann) um
Chomhoibriú Thuaidh/Theas
(Comhlachtaí Forfheidhmithe) 1999,
agus Acht um Chomhaontú na
Breataine - na hÉireann, 1999,
faoi seach.

1.6 Comhdhéanann an 12 Ábhar na
saincheisteanna sin ar ar féidir leis
an Chomhairle cinntí a ghlacadh
trí chomhaontú ar (a) bheartais a
bheidh le forfheidhmiú ar leithligh
i ngach dlínse agus ar (b) bheartais
agus ar ghníomhaíocht ar leibhéal

uile-oileáin agus trasteorann a
bheidh le forfheidhmiú ag na
Comhlachtaí Thuaidh/Theas.
Maidir le haon fhorbairt bhreise ar
na socruithe sin déanfar é sin trí
chomhaontú sa Chomhairle agus
le tacaíocht shonrach Thionól
Thuaisceart Éireann agus an
Oireachtais, faoi réir mhéid na n-
inniúlachtaí agus na freagrachta
atá ag an dá Chóras Riarachán. 
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2.1 Tagann CATT le chéile i roinnt
Formáidí. Tagann sí le chéile i
bhFormáid Iomlánach nuair a
bhíonn toscaireacht Fheidhmeannas
Thuaisceart Éireann ann faoi
cheannas an Chéad-Aire agus an
LeasChéad-Aire agus toscaireacht
Rialtas na hÉireann faoi cheannas
an Taoisigh agus an Tánaiste. Is é
tasc an Chruinnithe Iomlánaigh
suirbhé ginearálta a dhéanamh ar
chomhoibriú ar an oileán agus ar
na hinstidiúidí Thuaidh/Theas.
Tháinig CATT le chéile i
bhFormáid Iomlánach uair
amháin sa bhliain 2002. Ba é sin
in Ard Mhacha ar 28 Meitheamh.

2.2 Tagann CATT le chéile i bhFormáid
Institiúideach chomh maith nuair
a bhíonn an Chéad-Aire agus an
LeasChéad-Aire ag déanamh
ionadaíochta d’Fheidhmeannas
Thuaisceart Éireann agus an tAire
Gnóthaí Eachtracha ag déanamh
ionadaíochta do Rialtas na hÉireann.
Is é tasc na Formáide Iomlánaí
saincheisteanna institiúideacha
agus crosearnáileacha a mheas,
lena n-áirítear ábhair i ndáil leis
an Aontas Eorpach agus chun
easaontas a shocrú. Ní raibh aon
chruinnithe CATT i bhFormáid
Institiúideach sa bhliain 2002.

2.3 Tagann CATT le chéile i bhFormáid
Earnáileach chun comhoibriú a
mhaoirsiú sna 12 Ábhar nó Earnáil,
mar a cuireadh síos orthu i gCaibidil
1. Ag na cruinnithe sin, déanann
an tAire a bhfuil freagracht na
hEarnála sin air/uirthi ionadaíocht
do Rialtas na hÉireann, fad is go
ndéanann beirt Airí, arna gceapadh
ag an Chéad-Aire agus an Leas-
Chéad-Aire ar bhonn trasphobail,
ionadaíocht do Riarachán

Thuaisceart Éireann; de ghnáth
bíonn duine amháin acu ina Aire
agus freagracht na hEarnála cuí air/
uirthi laistigh den Fheidhmeannas.
Tá sé sin ag teacht le riachtanais
an Chomhaontaithe agus an
Northern Ireland Act 1998 a deir
go gcaithfidh an Feidhmeannas
páirt a ghlacadh sa CATT ar
dhóigh a chinntíonn go bhfuil
daoine ón dá phobal páirteach
ann. Bhí 17 cruinniú i bhFormáid
Earnáileach le linn 2002.

2.4 Glactar gach cinneadh de chuid
CATT le comhaontú idir an dá
thaobh sa Chomhairle. 

FEIDHMEANNA NA
COMHAIRLE

2.5 Comhlíonann an Chomhairle roinnt
feidhmeanna de réir Sraith Dó
den Chomhaontú. Leagadh síos
sa Chomhaontú iad mar a leanas:

• Déanfaidh sí faisnéis a mhalartú,
déanfaidh sí plé agus rachaidh sí i
gcomhairle d’fhonn comhoibriú
ar ábhair chomhleasa atá laistigh
d’inniúlacht an dá Chóras
Riaracháin, Thuaidh agus Theas;

• Déanfaidh sí gach dícheall chun
teacht ar chomhaontú maidir le
comhbheartais a ghlacadh, i réimsí
ina bhfuil comhthairbhe trasteorann
agus uile-oileáin i gceist, agus atá
laistigh d’inniúlacht an dá Chóras
Riaracháin, Thuaidh agus Theas,
agus iarrachtaí daingne á ndéanamh
chun aon easaontais a shárú;

• Déanfaidh sí cinntí a ghlacadh trí
chomhaontú ar bheartais a
bheidh le forfheidhmiú ar
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leithligh i ngach dlínse ar leith, i
réimsí suntasacha iomchuí atá
laistigh d’inniúlacht an dá Chóras
Riaracháin, Thuaidh agus Theas;

• Déanfaidh sí cinntí a ghlacadh trí
chomhaontú ar bheartais agus ar
ghníomhaíocht ar leibhéal uile-
oileáin agus trasteorann a bheidh
le forfheidhmiú ag na
Comhlachtaí Thuaidh/Theas.

COMHLACHTAÍ
THUAIDH/THEAS

2.6 Feidhmíonn gach ceann de na sé
Chomhlacht Thuaidh/Theas ar
bhonn uile-oileáin. Cé go bhfuil
raon soiléir cúraimí oibríochta
acu, feidhmíonn gach ceann acu
faoi threorú foriomlán na Comhairle
Aireachta Thuaidh/Theas, le línte
cuntasachta siar go dtí an
Chomhairle agus go dtí an
tOireachtas agus go Tionól
Thuaisceart Éireann.

2.7 Is iad seo na Comhlachtaí:

Uiscebhéalaí Éireann

An Bord um Chur Chun Cinn
Sábháilteachta Bia (BCCCSB)

An Foras Forbartha Trádála agus
Gnó (Idir-Thradáil Éireann)

Foras na gClár Speisialta AE (FCSAE)

An Foras Teanga (tá dhá
Ghníomhaireacht i gceist leis seo
.i. Foras na Gaeilge agus Tha Boord
o Ulstèr-Scotch)

Coimisiún an Fheabhail, Chairlinn
agus Shoilse na hÉireann (CFCSÉ)
(tá dhá Ghníomhaireacht i gceist
leis seo .i. Gníomhaireacht na
Lochanna agus Gníomhaireacht
na Soilse)

2.8 I dtaca le trí cheann de na
Comhlachtaí, Idir-Thradáil

Éireann, An Foras Teanga agus
CFCSÉ, comhlíonann Bord, arna
cheapadh ag CATT, feidhmeanna
gach Comhlacht. Tá Bord
Comhairleach, arna cheapadh ag
CATT chomh maith, ag Comhlacht
eile, BCCCSB. Ina chás-sa,
comhlíonann an Príomhfheid-
hmeannach feidhmeanna an
Chomhlachta. Níl aon Bhoird ag an
dá Chomhlacht eile, Uiscebhealaí
Éireann agus FCSAE; i ngach ceann
de na cásanna seo, comhlíonann
Príomhfheidhmeannach
feidhmeanna an Bhoird.

2.9 Maoinítear na Comhlachtaí
Thuaidh/Theas ó dheontais a
chuireann an dá Chóras Riaracháin
ar fáil, Thuaidh agus Theas.
Féadfaidh na Comhlachtaí
foireann a fhostú nó féadfaidh
seirbhísí daoine eile a fhostú ar
mhaithe le sainchuspóirí. Nuair a
bhíothas ag gabháil do na
Comhlachtaí a bhunú ag an tús,
bhí státseirbhísigh ag obair iontu
agus iad ar iasacht óna gcuid
príomhranna, Thuaidh agus Theas.
Mar sin féin, bhí na Comhlachtaí
ag fostú foirne a earcaíodh go
díreach chomh maith.

2.10 Leagtar amach níos mó faisnéise
faoi obair na gComhlachtaí
Thuaidh/Theas i gCaibidil 4.

ÁBHAIR LE HAGHAIDH
COMHOIBRIÚ

2.11 Comhaontaíodh go mbeadh
comhoibriú ann sna hÁbhair seo
a leanas agus comhaontaíodh go
ndéanfadh CATT breithniú tosaigh
ar na gnéithe seo chomh maith: 

• Iompar: pleanáil straitéiseach agus
comhoibriú trasteorann a fhorbairt
(cé go mbainfeadh comhoibriú le
pleanáil bóithre agus iarnród go
príomha, chuirfeadh sé
saincheisteanna san áireamh a
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thiocfadh aníos in earnálacha
calafort agus aerfort), agus
sábháilteacht bóithre agus iarnród. 

• Talmhaíocht: plé a dhéanamh ar
shaincheisteanna a bhaineann leis
An Chomhbheartas Talmhaíochta,
polasaithe um sláinte na n-
ainmhithe agus na bplandaí agus
taighde agus forbairt tuaithe.

• Oideachas: oideachas do pháistí
faoi riachtanais speisialta (m.sh.
uathachas, lagú éisteachta),
tearcghnóthachtálaíocht oideachais,
cáilíochtaí múinteoirí agus
malartuithe scoileanna, ógra agus
múinteoirí;

• Sláinte: pleanáil timpistí agus
eigeandála, seirbhísí eigeandála,
comhoibriú ar threalamh ard-
teicneolaíochta, taighde ar ailse
agus cothú sláinte;

• Timpeallacht: taighe ar chosaint
na timpeallachta, bainistíocht ar
cháilíocht an uisce agus
bainistíocht dramhaíola i
gcomhtéacs trasteorann;

• Turasóireacht: comhaontaíodh go
mbunófaí cuideachta phoiblí
theoranta chun oileán na hÉireann
a mhargú thar saile mar cheann
scríbe turasóireachta.

2.12 Leagtar amach faisnéis bhreise
faoi obair na Comhairle sna
réimsí seo i gCaibidil 4.

2.13 Nuair a cuireadh Tionól Thuaisceart
Éireann ar fionraí ar 14 Deireadh
Fómhair 2002, rinneadh comhaontú
idir Rialtas Ríocht Aontaithe na
Breataine agus Thuaisceart
Éireann agus Rialtas na hÉireann
agus bhí sé sin le fáil i malartú
nótaí arna ndátú 19 Samhain
2002. Chuir an comhaontú seo
meicníocht ar fáil le haghaidh
cinntí a bheadh le glacadh ar
bheartais agus ar ghníomhaíocht

a bhaineann leis na Comhlachtaí
Forfheidhmithe agus Turasóireacht
Éireann fad is go mbeadh an
Tionól curtha ar fionraí.

2.14 Measadh go raibh sé riachtanach
socrú a dhéanamh ionas gurbh
fhéidir cinntí bunriachtanacha a
ghlacadh chun leanúnachas a
chinntiú sna seirbhísí sin arna
soláthar ag na Comhlachtaí
Forfheidhmithe. Ní ghlactar ach
na cinntí sin a bhfuil gá leo chun
cúram ceart agus cothabháil
Thurasóireacht Éireann agus na
gComhlachtaí Forfheidhmithe a
chinntiú i bhfeidhmíocht a gcuid
feidhmeanna poiblí riachtanacha
faoi Nósanna Imeachta
Eatramhacha, mar a thugtar orthu.
Ní leanann an dá Rialtas ar aghaidh
ach leis na beartais agus na
gníomhaíochtaí a comhaontaíodh
cheana féin sa Chomhairle Aireachta
Thuaidh/Theas agus ní thugann
siad isteach aon bheartais nua.
Tugann an comhaontú le fios go
soiléir “Nach mbronnfar aon
fheidhmeanna nua ar na
Comhlachtaí Forfheidhmithe”.
Téann an dá rialtas i gcomhairle
lena chéile mar is cuí i bhfeidhmiú
na gcumhachtaí sin chun a
chinntiú go mbíonn rialachas
maith, ar bhonn leanúnach, ag na
Comhlachtaí Forfheidhmithe agus
ag Turasóireacht Éireann.

COMHRÚNAIREACHT NA
COMHAIRLE AIREACHTA
THUAIDH/THEAS.

2.15 Tacaíonn buan-chomhRúnaireacht
le hobair na Comhairle Aireachta
Thuaidh/Theas, agus tá comhaltaí
de Státseirbhís Thuaisceart Éireann
agus de Státseirbhís Rialtas na
hÉireann mar fhoireann aici.
- Féach Cibidil 5.
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3.1 Tháinig an Chomhairle le chéile i
bhFormáid Iomlánach in Óstán
Chathair Ard Mhacha, Ard Mhacha,
28 Meitheamh. Ag an chruinniú
seo, an ceathrú Cruinniú Iomlánach,
bhí The Rt. Hon David Trimble
MP, MLA agus LeasChéad-Aire,
An tUas. Mark Durkan, MLA i
gceannas ar thoscaireacht
Fheidhmeannas Thuaisceart
Éireann, agus rinne an bheirt acu
comhchathaoirleacht ar an
chruinniú. Ba é an Taoiseach,
Bertie Ahern TD, a bhí i gceannas
ar thoscaireacht Rialtas na hÉireann.

Gníomhaíochtaí

3.2 D’athbhreithnigh an Chomhairle
clár an chomhoibrithe, clár a
mhaoirsíonn sí agus mheas sí
roinnt moltaí sonracha.

3.3 Thug an Chomhairle aitheantas
do Thuarascáil Bhliantúil 2001 ar
ghníomhaíochtaí na Comhairle
Aireachta Thuaidh/Theas. Chomh
maith leis sin, fuair an

Chomhairle tuarascáil ar dhul
chun cinn na hoibre a rinne CATT
ina cruinnithe earnáileacha idir 1
Eanáir 2002 agus 14 Meitheamh
2002. Chuala an Chomhairle
tuairiscí ar an obair luachmhar
atá á déanamh sna hearnálacha
éagsúla. Tá an dá thaobh ag dúil
le níos mó buntáistí inláimhsithe
a sholáthar don dá dlínse.

Fóram Comhairleach
Thuaidh/Theas

3.4 Tháinig an Chomhairle ar
chomhaontú maidir leis an
struchtúr ginearálta a bheas ag
Fóram Comhairleach Thuaidh/
Theas. Beidh comhdháil ann dhá
uair sa bhliain, ag a mbeidh
ionadaithe ón tsochaí shibhialta,
Thuaidh agus Theas. Bheadh
grúpa stiúrtha ó Fhóram
Saoránaíochta Thuaisceart
Éireann agus na comhpháirtithe
sóisialta sa Deisceart ag glacadh
páirte sa Mheicníocht um
Athbhreithniú Lárnach maidir leis

14

CRUINNIÚ
IOMLÁNACH CATT 



an Chlár um Rathúnas agus
Cothroime freagrach as an phleanáil
agus an eagrú a bhaineann leis
an chéad chomhdháil, agus iad i
dteagmháil leis an dá chóras
riaracháin. Tabharfaidh an grúpa
stiúrtha cuireadh d’ionadaithe ó
réimse eagraíochtaí ábhartha,
Thuaidh agus Theas, chun páirt a
ghlacadh sna comhdhálacha.

Fóram Parlaiminteach
Thuaidh/Theas

3.5 Cé go n-aithníonn an Chomhairle
go mbaineann aon fhorbairt de
ChomhFhóram Parlaiminteach le
Tionól Thuaisceart Éireann agus
Tithe an Oireachtais, chomhaontaigh
an Chomhairle gur chóir
d’fheidhmeannaigh ón dá
riarachán dul i dteagmháil le
feidhmeannaigh sna hinstitiúidí
tofa agus tuairisc a thabhairt don
chéad Chruinniú Iomlánach eile.

Ábhair Chomhoibrithe

3.6 Chomhaontaigh an Chomhairle
gur chóir do na hAirí iomchuí in
earnáileacha CATT faoi seach
breithniú ar cé acu bhí nithe ag
titim nó nach raibh d’ábhair
chomhoibrithe atá ann cheana
féin, nithe a d’dhéadfaí cur isteach
sa chlár oibre a bheidh ann sa
todhchaí sna hábhair sin.
Chomhaontaigh Airí freisin go
scrúdódh an Chomhairle moltaí
maidir le comhoibriú Thuaidh/
Theas atá ag dul ar aghaidh faoi
láthair taobh amuigh CATT. Chomh
maith leis sin, chomhaontaigh an
Chomhairle go raibh seans ann
go mbainfí tairbhe as comhoibriú
i réimsí mar infheistíocht
straitéiseach / bonneagar (lena n-
áirítear saincheisteanna straitéiseacha
iompair). D’admhaigh an
Chomhairle go mbeadh tacaíocht
shonrach Thionól Thuaisceart

Éireann agus Thithe an Oireachtais
de dhíth ar aon leathnú ar chlár
oibre CATT mar atá faoi láthair.

Comhoibriú ar Chúrsaí An
Aontais Eorpaigh

3.7 Aithníonn an Chomhairle an
tábhacht a bhaineann leis an
Aontas Eorpach (AE) don dá
dhlínse, agus dá thairbhe sin, chinn
an Chomhairle go bhféadfaidh
Airí ag an chéad chruinniú eile de
CATT i ngach earnáil breithniú a
dhéanamh ar dhiminsiún AE ar
chomhoibriú Thuaidh/Theas san
earnáil sin, agus gur chóir do
Ghrúpa Oibre AE measúnú foriomlán
a thabhairt chun tosaigh,
measúnú ar shaincheisteanna AE a
d’fhéadfadh a theacht aníos.
Déanfar tuilleadh breithnithe ar
an dóigh ar féidir tuairimí na
Comhairle a chur i láthair go cuí
ag cruinnithe AE. 

Constaicí ar Shogluaisteacht
Trasteorann.

3.8 Bhreithnigh an Chomhairle ar
mholtaí maidir le Constaicí ar
Shoghluaisteacht Trasteorann ar
oileán na hÉireann. Rinne
sainchomhairleoirí staidéar ar an
ábhar sin agus foilsíodh an
cinneadh ní ba luaithe sa bhliain,
agus bhí comhlairliúchán forleathan
poiblí ann ina dhiaidh sin.

3.9 Bhí an Chomhairle sásta tabhairt
faoi deara gur forfheidhmíodh
roinnt moltaí cheana ó
coimisiúnaíodh an staidéar agus
an próiseas comhairliúcháin. Mar
fhreagairt ar mholtaí ar an
deacracht a bhaineann le faisnéis
a fháil faoi shaincheisteanna i
ndáil le soghluaisteacht
trasteorann, chomhaontaigh an
Chomhairle láithreán gréasáin a
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bhunú, a chuirfeadh faisnéis
chuimsitheach ar fáil a mbeidh
daoine ábalta teacht uirthi go
furasta. Chinn an Chomhairle gur
chóir do Ranna Rialtais iomchuí
breithniú a dhéanamh ar mholtaí
sna hábhair seo a leanas:
Oideachas agus Oibriú, Sláinte
agus Pinsin agus ba chóir do na
Ranna sin mionmholtaí a
thabhairt chun tosaigh faoina
bhforfheidhmiú, costais san
áireamh. Mar aon leis sin,
chomhaontaigh an Chomhairle
gur chóir d’fheimeannaigh ón dá
dhlínse tuilleadh scrúdaithe a
dhéanamh ar mholtaí eile. 

Soilse na hÉireann

3.10 Rinne an Chomhairle breithnú ar
na forálacha sa Chomhaontú a
bhunaíonn na Comhlachtaí
Thuaidh/Theas maidir le
feidhmeanna a aistriú, feidhmeanna
a chomhlíonann Coimisínéirí
Shoilse na hÉireann faoi láthair,
go dtí Coimisiún an Fheabhail,
Chairlinn agus Shoilse na hÉireann.
Thug an Chomhairle faoi deara
go bhfuil sainsheisteanna casta i
gceist lena leithéid d’aistriú agus
d’iarr sí ar na hAirí agus na
Ranna iomchuí, Thuaidh agus
Theas, na féidearachtaí
malartacha a scrúdú mar bheart
práinne agus moltaí a thabhairt
ar ais chuig an Chomhairle.

Lóistín CATT

3.11 Thug an Chomhairle aitheantas
do Bhreithmheas Eacnamaíoch a
críochnaíodh ar na mallaibh ar na
roghanna atá ann maidir le loistín
do Chomhrúnaireacht CATT in
Ard Mhacha agus chomhaontaigh
an Chomhairle gur chóir don dá
dhlínse breithniú a dhéanamh ar
na moltaí seo agus iad i dtadhall
le foireann an chomhfhiontair

agus iad a tharraingt anuas i
gcruinniú eile den Chomhairle
amach anseo.

Láithreán Gréasáin CATT

3.12 Sheol an Chéad-Aire, LeasChéad-
Aire agus an Taoiseach an láithreán
gréasáin do Chomhairle Aireachta
Thuaidh/Theas. Is í an aidhm atá
ag an láithreán gréasáin ná go
mbeidh sé mar a bheadh
chéadphointe teagmhála ann
dóibh siúd a bhfuil suim acu
teacht ar níos mó faisnéise faoin
Chomhairle Aireachta Thuaidh/
Theas agus an obair a dheanann
sí. Is féidir teacht ar an láithrean
gréasáin ag
www.northsouthministerialcouncil
.org

3.13 Tá liosta na nAirí a d’fhreastail ar
an Chruinniú Iomlánach leagtha
amach in Aguisín 1.
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FORAS FORBARTHA
TRÁDÁLA AGUS GNÓ - IDIR-
THRÁDÁIL ÉIREANN

4.2.1 Tagann an Chomhairle le chéile
san Earnáil um Fhorbairt Trádála
agus Gnó ar mhaithe le cinntí a
ghlacadh i dtaca le beartais agus
gníomhaíocht a bheidh le
forfheidhmiú ag an Fhoras
Forbartha Trádála agus Gnó -
Idir-Thrádáil Éireann. Bhí dhá
chruinniú den CATT san Earnáil
Forbartha Trádála agus Gnó sa

bhliain 2002. Bhí na cruinnithe
sin ar siúl i Luimneach ar 23
Eanáir agus i mBéal Feirste ar 26
Meitheamh.

4.2.2 Is é an Dr. Martin Naughton an
té a dhéanann cathaoirleach ar
Bhord Idir-Thrádáil Éireann agus
is é Barry Fitzsimons an
Leaschathaoirleach. Tá comhaltaí
an Bhoird leagtha amach in
Aguisín 5.
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CRUINNITHE
EARNÁILEACHA &
GNÍOMHAÍOCHTAÍ CATT
INTREOIR

4.1.1 Cuireann an Chaibidil seo achoimre ar fáil ar an obair a rinne CATT i
bhFormáid Earnáileach le linn 2002. Tá liosta na nAirí a d’fhreastail ar na
cruinnithe ar fáil in Aguisín 2.
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FEIDHMEANNA/
AIDHMEANNA

4.2.3 Is é bunchuspóir Idir-Thrádáil
Éireann, mar atá ráite sa Phlean
Corparáideach s’aige 2002-2004,
“forbairt gheilleagrach an oileáin
a threorú trí mheán ionchuir
shoaitheanta, bunaithe ar an eolas,
a mbeidh torthaí suntasacha
orthu, i réimsí na trádála agus
gnó trasteorann.” Is é an sprioc
foriomlan atá aige ná forbairt
thrádála agus ghnó Thuaidh/Theas
a chur chun cinn. Chun é sin a
bhaint amach tá Idir-Thrádáil
Éireann ag obair chun cumas
gnónna a fhorbairt ionas go
mbeidh said ábalta trádáil ar
bhonn uile-oileáin tríd an stoc
eolais agus faisnéise atá de dhíth
ar ghnónna agus ag lucht déanta
polasaithe a mhéadú, agus trí
sruth an eolais sin a fheabhsú
dóibh siúd atá ábalta úsáid a
bhaint as chun luach a chruthú.

4.2.4 Faoi stiúr foriomlán polasaithe
CATT, comhoibríonn Idir-Thradáil
Éireann leis an Roinn Fiontar,
Trádála agus Infheistíochta, Béal
Feirste, An Roinn Fiontar, Trádála
agus Fostaíochta, Baile Átha Cliath
agus leis na gníomhaireachtaí
forbartha atá ann cheana féin,
Thuaidh agus Theas.

4.2.5 Mar aon leis sin, tá sé mar aidhm
ag Idir-Thrádáil Éireann iomaíocht
fhiontraíochta a fheabhsú i
gcomhthéacs Thuaidh/Theas i
réimsí mar infhaighteacht scileanna,
telecoms, teicneolaíocht na
faisnéise agus tráchtáil leictreonach.

Gníomhaíochtaí

4.2.6 Bhí cruinniú ag an Chomhairle
san Earnáil seo ar 23 Eanáir agus
seo a leanas na nithe a rinne sí:

• d’fhaomh sí Plean Oibriúcháin
Idir-Thrádáil Éireann don bhliain
2002;

• d’fhaomh sí scéim Chúnamh
Airgeadais Idir-Thradáil Éireann;

• thug sí aitheantas do thuarascáil
eatramhach le PriceWater-
HouseCoopers ar Sholáthar Poiblí
ar oileán na hÉireann.

4.2.7 Bhí cruinniú ag an Chomhairle san
Earnáil seo ar 26 Meitheamh agus
seo a leanas na nithe a rinne sí:

• d’fhaomh sí i bprionsabal an creat
a bhaineann le coincheap an
Oileáin Digitigh a fhorbairt;

• thug sí aitheantas do pháipéar ar
an acmhainneacht a bhaineann le
comhoibriú breise i réimse na
hEolaíochta agus Teicneolaíochta;

• thug sí aitheantas do chreatPhlean
Oibriúcháin Idir-Thrádáil Éireann
don bhliain 2003;

• d’fhaomh sí an Scéim
Mheastóireachta atá beartaithe ag
Idir-Thrádáil Éireann maidir le
Cruthúnas Foirne. 

• thug sí aitheantas d’Athbhreithniú
Bliantúil Idir-Thrádáil Éireann ar
Ghníomhaíochtaí agus Chuntais
Bhliantúla 2001.

4.2.8 Cuireann Plean Oibriúchain Idir-
Thrádáil Éireann don bhliain 2002
síos ar thionscadail a dhéanfaí le
linn 2002 mar an chéad chuid de
Phlean Corporáideach an Fhorais
2002-2004. Mhol an Plean
Oibriúcháin mórchláir
ghníomhaíochta a bhí bunaithe ar
choincheap an eolais, mar a
bhaineann sé le trí Fhearann an
Eolais - Caipiteal an Eolais, Bealaí
an Eolais agus Carraeirí an Eolais.
Bhí tionscadail sa Phlean a
chuirfeadh ginniúint, scaipeadh
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agus saothrú an eolais chun cinn
mar aon leis an saineolas atá ag
teastáil ó ghnónna agus lucht
déanta polasaithe chun trádáil
uile-oileáin, forbairt ghnó agus
comhoibriú eacnamaíoch a
mhéadú. Agus í ag tabhairt
aitheantais do Phlean Oibriúcháin
Idir-Thrádáil Éireann, d’iarr an
Chomhairle go gcuirfeadh sé an
bhéim ar eochair-thionscadail
inláimhsithe nach mbeadh ag
teacht salach ar ghníomhaíochtaí
atá beartaithe ag gníomhaireachtaí
eile a thacaíonn le fiontar.

4.2.9 Próiseas láidir do mheasúnú, do
mhonatóireacht agus do
mheastóireacht ar mholtaí a
thagann ó thríú páirtí le haghaidh
cúnaimh airgeadais, i gcás nach
bhfuil na hacmhainní airgeadais
ag an tionscnóir, tionscadal a
chur chun tosaigh; sin an toradh
atá ar mholtaí Idir-Thrádáil
Éireann i dtéarmaí Scéim um
Chúnamh Airgeadais a bheith
ann. Caithfidh go mbeidh na
tionscadail ábalta cuidiú i ndáiríre
le cuspóirí straitéiseacha Idir-
Thrádáil Éireann a chur i gcrích.
Chomh maith leis sin, thug na
hAirí aitheantas do thuarascáil
eatramhach le PriceWater-
HouseCoopers, ar Sholáthar Poiblí
ar oileán na hÉireann. 

4.2.10 Le linn 2002 chuir Idir-Thrádáil
Éireann níos mó ná 30 tionscnamh
uile-oileáin i gcrích fad is gur
mhéadaigh sé a inniúlacht agus
cumas eagrúcháin ag an am
céanna, próiseas a bhain le
foireann nua a earcú agus a
cheanncheathú nua a oscailt go
hoifigiúil in Iúr Cinn Trá.

4.2.11 Seo a leanas na tionscnaimh uile-
oileáin ba thábhachtaí de chuid Idir-
Thrádáil Éireann sa bhliain 2002:

• Clár um Líonra Cothromais- ag
cur le feasacht agus dúshaothrú

úsáid an chothromais
phríobhaidigh chun fás cuideachta
a mhaoiniú, go háirithe san
earnáil a bhaineann le Fiontair
Bheaga agus Mheánmhéide ar
fud an oileáin;

• FUSION - tionscadal uile-oileáin
um aistriú teicneolaíochta ag
ceangal cuideachtaí i ndlínse
amháin le hinstitúidí taighde sa
dlínse eile trí cheimithe eolaíochta
agus teicneolaíochta a lonnú
laistigh de chuideachtaí chun
tairgí agus próisis nua a fhorbairt;

• FOCUS - struchtúr agus
meicníocht uile-oileáin chun
deiseanna margaíochta agus
díolacháin a mhéadú trí úsáid a
bhaint as socrúcháin do
cheimithe chun deiseanna nua
margaíochta a aithint.

• Samhail Ghnó Uile-Oileáin- Mar
chuid den tionscadal sin beidh an
An Institiúid um Thaighde
Eacnamaíochta agus Sóisialta,
Comhairle Thuaisceart Éireann
um Thaighde Eacnamaíochta, An
Lároifig Staidrimh, Brainse na
Stáitisticí sa Roinn Fiontar, Trádála
agus Infheistíochta gníomhach i
seachadadh na faisnéise nua
staitisticúla ar thrádáil trasteorann
agus na treochtaí a bhaineann leis. 

• ACUMEN - ag cur tionscadal ar
bun chun foireann comhairleachta
agus foireann a thacóidh le
díolacháin a chur ar fáil d’fhiontair
bheaga agus meánmhéide, chun
cuidiú leo a leibhéal trádála
trasteorann a mhéadú;

• Eolaíocht & Teicneolaíocht-
gréasáin agus acmhainní a thógáil
i measc na bpobal eolaíoch,
teicneolaíoch agus airgeadas chun
cuidiú le fiontraithe tuiscint a fháil
ar na buntaistí a bhaineann le
gaolmhaireachtaí nua a chruthú
agus bealaí nua a chruthú le gnó
a dhéanamh;
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• Seirbhísí um Fhaisnéis Ghnó
seirbhísí um fhaisnéis ghnó ar
luach níos airde a sholáthar do
ghnónna Thuaidh agus Theas;

• Oileán Digiteach- Creatlach beartas
atá deartha chun an saothrú is
mó de theicneolaíochtaí digiteacha
a thionscnú mar thacú le trádáil
agus forbairt ghnó a mhéadú ar
an oileán;

4.2.12 Chuir tionscnaimh eile an fócas ar
sholáthar poiblí le GO-
SOURCE.COM, eolaire uile-oileáin
a bhaineann le deiseanna soláthar
poiblí; fóram tagarmhairc uile-
oileáin a bhfuil sé mar aidhm
aige cuidiú le Fiontair Bheaga
agus Meánmhéide a gcumas agus
a mbrabúsacht a fhorbairt; agus
cumas biteicneolaíochta ar an
oileán a mhapáil.

4.2.13 Tháinig meadú ar chaipiteal an
eolais chomh maith trí chlár
cuimsitheach taighde um
pholasaithe geilleagracha agus
gnó, clár a áiríonn réiteach na
trádála trasteorann agus staitisticí
a bhaineann leis sin, tuarascálacha
earnáileacha agus staidéir ar
chásanna. Éascaíodh comhordú,
gabháil agus craobhscaoileadh an
stoc eolais sin, trí Ionad Acmhainní
Faisnéise agus láithreán gréasáin
Idir-Thrádáil Éireann a fhorbairt.

4.2.14 Chruthaigh sraith duaiseanna,
comhdhálacha agus seimineár;
mar shampla, duaiseanna trádála
uile-oileáin, comhdháil uile-
oileáin ar chothromas um
chaipiteal fiontair ag a raibh níos
mó ná 300 ionadaí ó thionscal na
seirbhísí airgeadais, agus ceithre
fhóram ar Ghó Thuaidh/Theas,
chruthaigh siad deiseanna
líonraithe ar bhonn uile-oileáin
agus chuir siad leis an eolas,
faisnéis agus feasacht ar thrádáil
a dhéanamh sa dlínse eile. Lena
chois sin, ghlac Idir-Thrádáil

Éireann páirt thábhachtach in
earnáil na biteicneolaíochta ag
Cruinniú Mullaigh Ghnó SAM/Éire
a bhí ar siúl in Washington i
Meán Fómhair 2002.

4.2.15 Tá níos mó faisnéise ar Idir-
Thrádáil Éireann le fáil ar
láithreán gréasáin an Fhorais
www.intertradeireland.com
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AN BORB UM CHUR CHUN
CINN SÁBHÁILTEACHTA BIA

4.3.1 Tagann an Chomhairle le chéile
san Earnáil um Shábháilteacht Bia
ar mhaithe le cinntí a ghlacadh ar
pholasaithe agus beartais a bheidh
le forfheidhmiú ag an Bhord um
Chur Chun Cinn Sábháilteachta Bia
(BCCCSB). Tháinig an Chomhairle
le chéile dhá uair san Earnáil um
Shábháilteacht Bia i 2002. Bhí na
cruinnithe sin ar siúl ar 27 Feabhra
agus ar 28 Meitheamh.

4.3.2 Is é príomhchúram an Bhoird um
Chur Chun Cinn Sábháilteachta
Bia, sábháilteacht bia a chur chun
cinn agus tacaíocht a thabhairt
do chomhoibriú eolaíochta
Thuaidh/Theas agus nascanna idir
instititúidí, a oibríonn sa réimse
sábháilteachta bia, a chothú. Tá
Bord Comhairleach 12 ball aige,
arna ainmniú ag CATT. Déanann
an tUas. Bertie Kerr cathaoirleach
ar an Bhord agus tá an tOllamh
Charlie Daly mar Leaschathaoirleach
air. (Tá baill an Bhoird leagtha
amach in Aguisín 5)

FEIDHMEANNA/
AIDHMEANNA

4.3.3 Feidhmíonn an Bord um Chur
Chun Cinn Sábháilteachta Bia
faoin aitheantóir branda ‘Biaslán’,
agus tá trí stiúrthóireacht i gceist
leis; Eolaíoch agus Teicniúil,
Margaíocht agus Cumarsáid, agus
Pleanáil agus Acmhainní. Cinntíonn
an struchtúr sin go bhfuil go leor
acmhainní ag an Chomhlacht agus
go bhfuil na tacaí riachtanacha
ann chun na cláir a fhorbairt agus
a chur i gcrích, cláir a thacaíonn
lena téarmaí tagartha agus lena
bhunchuspóir a fhorfheidhmiú.

4.3.4 Comhlíonann an Bord um Chur
Chun Cinn Sábháilteachta Bia a
ról trí fheachtais phoiblí,
comhdhálacha, gairmithe agus an
pobal i gcoitinne a thraenáil agus
comhairle a thabhairt dóibh. Lena
chois sin, tugann sé tacaíocht do
chomhoibriú eolaíochta
trasteorann, agus nascanna idir
instituidí a oibríonn sa réimse
sábháilteachta bia - saotharlanna,
gníomhaireachtaí reachtúla
infórsála sábháilteachta bia, forais
taighde baile agus idirnaisiúnta.
Tá de dhualgas fosta ar an Bhord
forbairt a dhéanamh ar thrialliú
speisialta saotharlainne arbh fhiú
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a luach é. Chomh maith leis sin, tá
ról ag an Bhord mar sholáthróir
neamhspleách measúnú eolaíoch ar
nithe a bhaineann le sábháilteacht
bia. Tá an comhoibriú trasteorann
sna réimsí seo uile, idir eagraíochtaí
a shaothraíonn sna réimsí seo,
lárnach d’obair an Bhoird.

Gníomhaíochtaí

4.3.5 Bhí cruinniú ag an Chomhairle san
Earnáil seo ar 27 Feabhra agus
seo a leanas na nithe a rinne sí:

• thug sí aitheantas do Thuarascáil
Bhliantúil BCCCSB agus Ráitis
Airgeadais, a chlúdaíonn an
tréimhse Mí na Nollag 1999 - Mí
na Nollag 2000;

• d’fhaomh sí méadú i mballraíocht
Choiste Comhairliúcháin Eolaíoch
BCCCSB go dtí 18, trí cheapachán
na n-ainmnithe ón Údarás um
Shábháilteacht Bia in Éirinn
(USBÉ) agus an Áisíneacht um
Chaighdeáin Bhia i dTuaisceart
Éireann (ACBTÉ):

• d’fhaomh sí socruithe luach
saothair do bhaill fhoirne seachas
an príomhoifigeach feidhmiúcháin.

4.3.6 Bhí cruinniú ag an Chomhairle
san Earnáil seo ar 28 Meitheamh
2002 agus seo a leanas na nithe
a rinne sí:

• d’fhaomh sí dréachtStraitéis
Corpóráideach BCCCSB le
haghaidh 2002-2004;

• d’fhaomh sí dréachtPhlean Nua
Gníomhaíochta BCCCSB a
Dhíríonn ar Riachtanais Shóisialta.

• d’fhaomh sí dréachtScéim
Chomhionannais BCCCSB (foirm
leasaithe) sula gcuirfí faoi bhráid an
Choimisiúin um Chomhionannais
í ar mhaithe lena faomhadh.

4.3.7 Ag na cruinnithe a bhí ag an
Chomhairle san Earnáil seo, fuair
sí tuarascálacha ó bhéal ó
Phríomhfheidhmeannach
Eatramhach BCCCSB a dhírigh ar
an dul chun cinn a rinne an Bord.
Cuid de na nithe a clúdaíodh sna
tuarascálacha sin ná earcú foirne,
loistín, obair an Choiste
Comhairliúcháin Eolaíoch,
comhaltachtaí taighde, nascálacha
saotharlanna, tadhall le
gníomhaireachtaí eile sa réimse
sábháilteachta bia Thuaidh agus
Theas, seoladh láithreán gréasáin
an Fhorais, saincheisteanna
cumarsáide, cothú, faire agus
tionscnaimh oideachasúla.

4.3.8 Seo a leanas cuid de na
gníomhaíochtaí a raibh BCCCSB
páirteach iontu i rith na bliana:

• Choimisiúnaigh BCCCSB roinnt
tionscadal taighde chun teacht ar
thuiscint níos fearr ar na tosca a
théann i bhfeidhm ar iompraíocht
tomhaltóirí agus chun na bealaí is
eifeachtúla a fhorbairt maidir leis
na saincheisteanna agus an fhaisnéis
a bhaineann le sábháilteacht bia
a chur in iúl. Bhí comhoibriú le
taighdeoirí i Sasana mar aon le
comhoibriú Thuaidh/Theas mar
chuid den taighde seo;

• Cuireadh Eolaire ar Sheirbhísí
Saotharlanna le chéile, agus is é an
aidhm a bhí leis sin ná forbhreathnú
a chur ar fáil ar na seirbhísí
anailíseacha atá ann cheana féin
ó thaobh sábháilteacht bia de,
arna soláthar ag gníomhaireachtaí
oifigiúla, comhlachtaí poiblí
neamhrannacha/gníomhaireachtaí
stáit agus saotharlanna
príobháideacha údaraithe
ceadaithe ar oileán na hÉireann;

• Mar chuid dá fhreagracht faire
trasteorann a chur chun cinn,
d’éascaigh an Bord um Chur
Chun Cinn Sábháilteachta Bia
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grúpa saineolach chun
athbhreithniú a dhéanamh ar an
fhaire a dhéantar ar ghalair bhia-
iompartha. Foilsíodh páipéar
comhairliúcháin ‘I dTreo Faire ar
Ghalair Bhia-Iompartha a
Fheabhsú’ agus tuarascáil ‘Faire ar
Shábháilteacht Bia Miocróbach ar
Oileán na hÉireann’ agus dáileadh
chuig gairmithe sláinte phoiblí
agus gníomhaireachtaí ar fud
oileán na hÉireann iad. Tá an
Coiste Comhairleach Eolaíochta
ag déanamh athbhreithniú ar na
ráitis a tháinig aníos sa phróiseas
comhairliúcháin;

I Márta 2002, d’fhoilsigh BCCCSB
tuarascáil “Athbhreithniú ar na
hÉifeachtaí Sláinte a bhaineann le
Deochanna Spreagthacha”.
Rinneadh an staidéar i ndiaidh
don Roinn Sláinte agus Leanaí
iarratas a dhéanamh i Samhain
2000 go ndéanfaí athbhreithiú ar
na héifeachtaí féideartha ar an
phobal mar gheall ar dheochanna
spreagthacha a ól, bearnaí eolais
a mheas agus breithniú a
dheanamh ar aon chéimeanna a
bheadh de dhíth chun cosaint
chuí a chur ar fáil ar mhaithe le
sláinte phoiblí;

• Mar chuid den tSeachtain
Sábháilteachta Bia i dTuaisceart
Éireann, chuaigh BCCCSB i mbun
an fheachtais shamhraidh
“Cogaíocht Frídíní” in éineacht le
Gníomhaireacht um Chaighdeáin
Bhia, Tuaisceart Éireann. Thacaigh
26 comhairle ceantair leis sin, agus
chuir an fhormáid teachtaireachtaí
oideachasúla agus sláinteachais in
iúl ar bhealach a chuir an pobal
ag smaoineamh go gníomhach;

• Cuireadh tús le feachtas mór
fógraíochta i dTuaisceart Éireann
arna pháirtmhaoiniú i dTuaisceart
Éireann ag BCCCSB agus an
Ghníomhaireacht um Chaighdeáin
Bhia, chun feasacht a mhéadú go

mór agus an riosca a bhaineann
le nimhiú bia a laghdú i
mbialanna agus in asraonta eile
bia. Ag an tús cuireadh an bhéim
ar lucht lónadóireachta, agus bhí
fógraí de chuid an fheachtais ar
an teilifís, ar an raidió, i
nuachtáin agus in irisí trádála.

4.3.9 Bhunaigh feachtais fhógraíochta
nasc soiléir chuig BCCCSB mar
fhoinse na fáisnéise údarásaí ó
thaobh sábháilteachta bia de agus
thug siad poiblíocht d’
uimhreacha Líne Cabhbraí
Biaslán. Is léir go bhfuil tionchar
ag an fheachtas; faigheann Líne
Cabhraí Biaslán 400 scairt in
aghaidh na míosa faoi láthair.
Tapaítear gach deis chun suntas a
thabhairt don Líne Cabhraí mar
fhoinse faisnéise iontaofa don
phobal trí fhógraíocht, ábhair
eagarthóireachta agus ábhair le
haghaidh nithe a chur chun cinn.

4.3.10 Ta níos mó fáisnéise ar BCCCSB
le fáil ar láithreán gréasáin an
Chomhlachta
www.safefoodonline.com
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COIMISIÚN AN FHEABHAIL,
CHAIRLINN AGUS SHOILSE
NA HÉIREANN

4.4.1 Tagann an Chomhairle le chéile
san Earnáil um Dhobharshaothrú
agus Ábhair Mhuirí ar mhaithe le
cinntí a ghlacadh ar bheartais
agus ar ghníomhaíocht a bheidh
le forfheidhmiú ag Coimisiún an
Fheabhail, Chairlinn agus Shoilse
na hÉireann (CFCSÉ). Tháinig an
Chomhairle le chéile dhá uair san
earnáil sin sa bhliain 2002. Bhí
na cruinnithe ar siúl ar 1 Feabhra
agus ar 15 Aibreán.

4.4.2 Comhlíonann CFCSÉ a chuid
feidhmeanna trí dhá
ghníomhaireacht. Déantar obair
an Choimisiúin i dtaca le limistéir
an Fheabhail agus Chairlinn trí
ghníomhaireacht ar a dtugtar
Gníomhaireacht na Lochanna. Ghlac
Gníomhaireacht na Lochanna ionad
Choimisiún Iascaigh an Fheabhail.
Bhí sé beartaithe chomh maith go
mbeadh CFCSÉ ina Údarás
Ginearálta um Thithe Solais d’oileán

na hÉireann. Faoi láthair titeann
an dualgas sin ar Choimisineirí
Shoilse na hÉireann agus caithfidh
siad cuntas a thabhairt don Roinn
Iompair, Rialtais Áitiúla agus na
Réigiún RA, mar Iontaobhach Chiste
Ginearálta na dTithe Solais. Faoi na
forálacha cuí, bhéarfaí reachtaíocht
Breataineach agus Éireannach chun
tosaigh ar mhaithe le feidhmeanna
Choimisinéirí Shoilse na hÉireann a
aistriú go CFCSÉ agus ina dhiaidh
sin comhlionfaí na feidhmeanna
sin trí ghníomhaireacht de chuid
CFCSÉ, darb ainm Gníomhaireacht
na Soilse.

4.4.3 Go dtí seo níor éirigh leis na
hiarrachtaí feidhmeanna
Choimisinéirí Shoilse na hÉireann
a aistriú go dtí CFCSÉ, beart ar
tugadh údarás dó i gComhaontú
na Breataine-na hÉireann agus a
bhunaíonn CFCSÉ. Tá
saincheisteanna casta i gceist
agus is gá go ndéanfar leasuithe,
trí mheán reachtaíocht RA, ar an
Merchant Shipping Act, 1995.
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4.4.4 Pléadh an t-ábhar seo ag Cruinniú
Iomlánach CATT ar 28 Meitheamh.
D’aithin an Chomhairle go bhfuil
saincheisteanna fite fuaite ina
leithéid d’aistriú agus d’iarr ar Airí
agus Ranna cuí, Thuaidh agus
Theas, scrúdú a dhéanamh ar na
féidearthachtaí malartacha mar
bheart práinne agus moltaí a
thabhairt ar ais chuig an
Chomhairle.

4.4.5 Tá plé ag dul ar aghaidh idir an
dá Rialtas ar bhonn leanúnach
agus na Ranna cuí i dTuaisceart
Éireann chun aghaidh a thabhairt
ar na saincheisteanna reachtacha,
corporáideacha agus airgeadais a
bhaineann leis. 

4.4.6 Tá Bord 12 comhalta ag CFCSÉ
arna n-ainmniú ag CATT. Is é an
tUas. Peter Savage Cathaoirleach an
Choimisiúin agus is é Lord Cooke of
Islandreagh an Leaschathaoirleach.
Tá ballraíocht an Choimisiúin
leagtha amach in Aguisín 5.

GNÍOMHAIREACHT NA
LOCHANNA

FEIDHMEANNA/
AIDHMEANNA

4.4.7 Tugadh cúraimí Choimisiún
Iascaigh an Fheabhail do
Ghníomhaireacht na Lochanna ar
2 Nollaig 1999. Cuireadh limistéar
Chairlinn san áireamh fosta leis
na dualgais, “caomhnú, cosaint
agus feabhsú iascaigh limistéir an
Fheabhail.” Chomh maith leis sin,
tá an Ghníomhaireacht freagrach
as fhorbairt Loch Feabhail agus
Loch Cairlinn ar bhonn gnó agus
fóillíochta ó thaobh iascaireacht
mhara agus cúrsaí
dobharshaothraithe de, i dtaca le
forbairt na turasóireachta mara
agus dobharshaothrú a cheadúnú
agus a fhorbairt i limistéir an
Fheabhail agus Chairlinn.

4.4.8 Is rud bunúsach é, má tá an
Ghníomhaireacht le réimse iomlán
na ndualgas seo a chomhlíonadh,
go ndéanfar an
phríomhreachtaíocht faoinar
oibrigh Coimisiún Iascaigh an
Fheabhail a leasú. Tá na leasuithe
riachtanacha ar an reachtaíocht
seo - Foyle Fisheries Act 1952,
agus Foyle Fisheries Act (Northern
Ireland) 1952 - á n-ullmhú faoi
láthair ag An Roinn Cumarsáide,
Mara agus Acmhainní Nadúrtha
agus An Roinn Talmhaíochta agus
Forbartha Tuaithe. 

Gníomhaíochtaí

4.4.9 Ag an chruinniú a bhí aici san
Earnáil seo, rinne an Chomhairle
na nithe seo a leanas:

• d’fhaomh sí Plean Corporáideach
Ghníomhaireacht na Lochanna le
haghaidh 2002-04 agus a Plean
Gnó le haghaidh 2002;

• thug sí aitheantas d’fhorbairtí
maidir le Fóram Comhairleach a
bhunú chun cuidiú le
Gníomhaireacht na Lochanna
agus í i mbun oibre i limistéir an
Fheabhail agus Chairlinn;

• thug sí faoi deara gur fhaomh an
Coimisiún um Chomhionannas
Scéim Chomhionannais
Ghníomhaireacht na Lochanna;

• d’fhaomh sí Plean Úr
Gníomhaíochta de chuid na
Gníomhaireachta a Dhíríonn ar
Riachtanais Shóisialta;

• rinne sí athbhreithniú ar an
seasamh maidir le Ceadúnas
Dobharshaothraithe i limistéar
amháin de chuid Loch Cairlinn;

• thug sí aitheantas don seasamh i
láthair na huaire maidir le
reachtaíocht iascaigh a thabhairt
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chun tosaigh, reachtaíocht atá de
dhíth faoin chomhaontú ar
Chomhlachtaí Forfheidhmithe idir
Rialtas Ríocht Aontaithe na
Breataine agus Thuaisceart
Éireann agus Rialtas na hÉireann;

• thug sí aitheantas don seasamh i
láthair na huaire maidir le
feidhmeanna Choimisinéirí Shoilse
na hÉireann a aistriú go dtí
Coimisiún an Fheabhail, Chairlinn
agus Shoilse na hÉireann.

4.4.10 Ag an chruinniú a bhí aici san
Earnáil seo ar 15 Aibreán, rinne an
Chomhairle na nithe seo a leanas:

• thug sí aitheantas do mholadh
Ghníomhaireacht na Lochanna
ceardlann lae amháin a thionól
chun plé a dhéanamh ar
idirghníomhú na rónta agus
bradáin an Aigéin Atlantaigh;

• thug sí faoi deara go gcuirfí an
tuarscáil ar Fhoireann
Ghníomhaireacht na Lochanna
agus Áthbhreithniú Struchtúr faoi
bhráid go foirmiuil an Roinn
Cumarsáide, Mara agus
Acmhainní Nadúrtha agus faoi
bhráid an Roinn Talmhaíochta
agus Forbartha Tuaithe agus faoi
bhráid na Ranna Airgeadais,
Thuaidh agus Theas.

4.4.11 Leagann Plean Corporáideach
Ghníomhaireacht na Lochanna
amach na gníomhaíochtaí atá
beartaithe ag an Ghníomhaireacht
do na blianta 2002-2004, agus leag
a Plean Gnó amach mionchlár
oibre don bhliain 2002. Táthar le
tionscnaimh nua a chur chun
cinn le cuidiú le bainistiú stoic na
n-iasc, a bhfuil an
Ghníomhaireacht freagrach astu.
Áiríonn siad bailiú, iniúchadh
agus síneadh na faisnéise a
bhaineann le táirigiúlacht ó Loch
Cairlinn agus Loch Feabhail agus
forbairt na dteicnící um
mhonatóireacht ghéiniteach ar

mhaithe le stoic bradán a mheas
agus a bhainistiú. Cuid de na
príomhghníomhaíochtaí ná leanúint
ar aghaidh leis na hiarrachtaí
minicíocht na hiascaireachta
mídhleathaí do bhradáin óga a
ísliú, forbairt na n-iascach a chur
i gcrích, ag cuidiú le forbairt na
hiascaireachta mar chaitheamh
aimsire agus comhairle theicniúil
na n-iascach a sholáthar ionas go
mbeadh laghdú i minicíocht an
damaiste comhshaoil do chúrsaí
uisce dhobharcheantair an
Fheabhail agus Chairlinn.

4.4.12 D’fhostaigh an Ghníomhaireacht
PriceWaterhouseCoopers chun
próiseas earcaíochta agus
roghnóireachta a dhéanamh chun
Fóram Comhairleach a bhunú,
rud ar thug CATT údarás dó,
chun cuidiú le Gníomhaireacht na
Lochanna agus í ag iarraidh
Limistéir an Fheabhail agus
Chairlinn a bhainistiú go
héifeachtach. Tá sé beartaithe go
dtabharfaidh an Fóram sin deis
do gheallchoimheádaithe a gcuid
tuairimí féin a chur in iúl maidir
le cinntí ar pholasaithe na
Gníomhaireachta. Bhí an chéad
chruinniú den Fhóram ar 23 Eanair
2002 le cruinnithe iartheachtacha
i rith na bliana. Tá 49 comhalta
ag an Fhóram a sheasann do
ghrúpaí éagsúla sainleasa ar fud
na ndobharcheantar .i. éisc
shliogánacha, iascaireacht
thráchtála le líontáin,
slatiascaireacht, úinéirí iascach,
turasóireacht, uisce/séarachas,
gnó/tionscal comhairlí/rialtas,
calafort/cuan, comhshaol,
foraoiseacht agus talmhaíocht.
Mar aon leis sin, bunaíodh grúpaí
fócais chun bradáin agus bric
gheala agus iascaigh shliogánacha
agus turasóireacht mhara a
bhreithniú agus chun taighde a
dhéanamh orthu.
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4.4.13 Bhí ceann de na rití bradán ab
fhearr ag Limistéar an Fheabhail le
blianta beaga anuas le spriocanna
céimshrianta na n-aosach sáraithe
ar na craobh-aibhneacha uile le
háiritheoirí. Síníodh séasúr na
líontán tráchtáil de bharr na
dtorthaí sin don chéad uair ó
tugadh isteach Rialacháin Limistéar
an Fheabhail (Séasúr Coiscthe)
1999. Thug Gníomhaireacht na
Lochanna le fios don Chomhairle
chomh maith gur léirigh na figiúirí
atá ar fáil go raibh luach £4m/€6m
ar na diúilicíní agus oisrí Eorpacha
agus Seapanacha a thairg iascaigh
shlioganacha i rith 2001.

4.4.14 Chuaigh an Ghníomhaireacht i
ngleic le ceann de na hábhair a
bhí ag cur as go mór dá cuid
geallchoimheadaithe “bradán” trí
cheardlann an-rathúil a reachtáil
ar an idirghníomhú idir bradáin
agus rónta. Bhí saineolaithe ón
Bhreatain agus ó Cheanada i
láthair ag an cheardlann eolaíoch
ar 15 Bealtaine agus rinne siad
athbhreithniú ar sheantaighde agus
ar thaighde nua a bhaineann le
réimsí mar: an bia a itheann
rónta, iompar agus idirghníomhú
le bradáin agus iascaigh bhradán.
Rinne an cheardlann moltaí go
ndéanfaí tuilleadh taighde maidir
le hidirghníomhú rónta le stoic
bhradán a chainníochtú i limistéar
an Fheabhail go háirithe. I measc
na moltaí bhí, “réimse beartas nua-
aimseartha a bhaineann le rónta
a smachtú ar chóir iad a thriail in
inbhear an Fheabhail go háirithe”.

4.4.15 Ag tarraingt ar dheireadh na
bliana 2002 críochnaíodh
iniúchadh ar Acmhainn Foillíochta
agus Caitheamh Aimsire bunaithe
ar Iascaigh i limistéir an Fheabhail
agus Chairlinn agus beidh sé sin
mar bhunchloch do
chomhairliúchán le grúpaí
sainleasa agus d’ullmhachán
plean forbartha do Limistéir an
Fheabhail agus Chairlinn.

4.4.16 Ba í an fhorbairt ba shuntasaí sa
straitéis for-rochtana ná deireadh
a chur le “Riverwatch” áis
oideachais agus fhaisnéise. Tá an
áis sin dírithe ar níos mó ná na
geallchoimheadaithe atá ann
cheana féin agus tá spriocanna ar
leith aici: pobail an dá
dobharcheantar a chur ar an
eolas faoi na hacmhainní
luachmhara faoi leith atá i gceist
leis na lochanna, aibhneacha agus
srutháin. Tabharfaidh sí
aitheantas do na deiseanna a
chuireann siad ar fáil do leas
eacnamaíoch, sóisialta agus
comhshaoil do dhaoine aonair,
ghnónna agus phobail.

4.4.17 Tá níos mó fáisnéise ar
Ghníomhaireacht na Lochanna le
fáil ar láithreán gréasáin an
Chomhlachta www.loughs-
agency.org 
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4.5.1 Tagann an Chomhairle le chéile
san Earnáil um Chláir Speisialta an
AE ar mhaithe le cinntí a ghlacadh
ar bheartais agus ar ghníomhaíocht
a bheidh le forfheidhmiú ag Foras
Um Chláir Speisialta an AE
(FCSAE). Tháinig an Chomhairle
le chéile dhá uair san earnáil sin
sa bhliain 2002. Bhí na cruinnithe
sin ar siúl ar 20 Feabhra agus ar
9 Deireadh Fómhair.

FEIDHMEANNA/
AIDHMEANNA

4.5.2 Ghlac FCSAE na cúraimí a
bhaineann leis na Cláir AE um
Chistí Struchtúracha sa bhliain
1999. Roimhe sin bhí siad faoi
chúram na Roinne Airgeadais
agus Pearsanra sa Tuaisceart agus
na Roinne Airgeadais sa Deisceart.
Mar chuid den fhreagracht sin,
caithfear deireadh a chur leis na
cláir sin ag tráth nach déanaí ná
31 Márta 2003. Tá FCSAE ina
Údarás Bainistíochta chomh
maith do PEACE II agus Cláir
INTERREG IIIA Éire/Tuaisceart
Éireann agus déanann sé
monatóireacht ar fheidhmíocht na
n-eilimintí Thuaidh/Theas sna
Cláir eile a bhaineann le
Tionscnamh Pobail (LEADER+,
EQUAL agus URBAN II). Chomh
maith leis sin, tá cúram ag FCSAE
i leith monatóireachta agus cur

chun cinn fhorfheidhmiú na
ngníomhartha comhoibrithe
Thuaidh/Theas trí théarmaí na
Comhchaibidle sa Phlean
Forbartha Náisiúnta (PFN)
d’Éirinn agus Plean Chistí
Struchtúrtha Thuaisceart Éireann. 

Gníomhaíochtaí

4.5.3 Ag an chruinniú a bhí aici san
Earnáil seo rinne an Chomhairle
na nithe seo a leanas:

• d’fhaomh sí Tuarascáil Bhliantúil
agus Ráiteas na gCuntas FCSAE
don tréimhse 2 Nollaig 1999 - 31
Nollaig 2000;

• d’fhaomh sí Plean Corporáideach
FCSAE do 2002-2004 agus a
Phlean Gnó don bhliain 2002;

• fuair sí tuarascáil ar dhul chun
cinn na hearcaíochta do phoist
cheadaithe agus d’fhaomh roinnt
saincheisteanna a bhaineann le
scálaí tuarastail agus íocaíochta;

• thug sí aitheantas don dul chun
cinn a rinneadh ar Chlár Peace II
a fhorfheidhmiú agus ar Chlár
INTERREG III a oibríochtú;

• thug sí aitheantas do
thuarascálacha ar dhul chun cinn
obair an Chomhghrúpa Stiúrtha.
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4.5.4 Ag an chruinniú a bhí aici san
Earnáil seo ar 9 Deireadh
Fómhair, rinne an Chomhairle na
nithe seo a leanas:

• thug sí faoi deara an dul chun
cinn ar dhruidim na gClár PEACE
I agus INTERREG II;

• chomhaontaigh sí struchtúr agus
ballraíocht Choiste Stiúrtha
INTERREG IIA agus
chomhaontaigh sí go dtiocfadh
Coiste Monatóireachta INTERREG
IIIA ar réiteach maidir leis na
hainmniúcháin dheireanacha do
bhallraíocht an Choiste;

• thug sí aitheantas do thuarascáil
ón Chomhghrúpa Stiúrtha ar an
Chomhchaibidil;

• thug sí aitheantas do Phlean Úr
Gníomhaíochta FCSAE a dhíríonn
ar Riachtanais Shóisialta.

4.5.5 Agus an nos imeachta in úsáid
aici a éascaíonn cinntí i
bhformáidí earnáileacha eile,
d’fhaomh an Chomhairle páipéar
thar ceann Fhoras um Chláir
Speisialta an AE a shainigh na
Téarmaí Tagartha do
Chomhghrúpa Stiúrtha na
Comhchaibidle ag an chruinniú a
bhí aici san Earnáil Talmhaíoch ar
15 Aibreán.

Saincheisteanna
Corporáideacha

4.5.6 Tá na príomhchuspóirí agus na
spriocanna oibriúcháin a
úsáideann an Chomhairle chun
monatóireacht a dhéanamh ar
fheidhmíocht agus
gníomhaíochtaí FCSAE le fáil sa
Phlean Corporáideach agus sa
Phlean Gnó. Tá an t-eolas is
deireanaí le fáil sna pleannanna
sin agus léiríonn siad dhá ní:
forfheidhmiú fairsingíoch na

gcúraimí a chaithfidh FCSAE a
chur i gcrích de réir mar a
thosaigh PEACE II agus
INTERREG IIIA a bheith níos
oibríochtúla, agus leibhéil na
bhfoireann ar cóimhéid leis sin
agus iad ar aon dul leis an
struchtúr eagrúcháin, rud a
d’fhaomh an Chomhairle roimhe
sin. Lena chois sin, thug CATT
aitheantas don Phlean Nua
Gníomhaíochta de chuid FCSAE a
dhíríonn ar riachtanais speisialta.

Clár PEACE II

4.5.7 Thosaigh Clár PEACE II ag
feidhmú go hiomlánach i 2002.
Ós rud é go raibh níos mó ná 50
iarratas le haghaidh tionscadal ó
Chomhlachtaí Forfheidhmithe,
Compháirtíochtaí Áitiúla
Straitéiseacha agus Tascfhorsaí
arna stiurú ag Comhairlí Contae,
agus Ranna Rialtais, Thuaidh
agus Theas, bhí FCSAE iontach
gnóthach agus é ag iarraidh
polasaí oibriúcháin agus
comhairle a fhorbairt agus a
scaipeadh chun a chinntiú go
mbeadh leanúnachas agus
cothrom na féinne ann mar aon
le hionracas i dtaca le riachtanais
an Chláir agus Rialacháin AE.
Cuireadh tús le feachtas
substaintiúil poiblíochta fosta.

4.5.8 I rith na bliana 2002, cheadaigh
na Comhlachtaí éagsúla
Forfheidhmithe níos mó ná 900
iarratas, agus iad ag ofráil
deontas do thionscadail le luach
€210m orthu. Ceadaíodh na
tionscadail sin trasna réimse
iomlánach gníomhaíochtaí an
Chláir lena n-áirítear: caidrimh
phoiblí, tacaíocht d’íobartaigh,
cuimsiú sóisialta, forbairt
gheilleagrach; comhoibriú
trasteorann. Tá ról lárnach ag
gach ceann de na tionscadail
mhaoinithe ó thaobh cuspóirí
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foriomlánacha an Chláir a chur i
gcrích sa mhéid is go dtugann
siad aghaidh ar leagáid na
coinbhleachta agus/nó deiseanna
a thapú a thagann aníos mar
gheall ar an tsíocháin. Chun a
chinntiú go leanfar leis an fhócas
sin den Chlár, rinneadh
sainmhínithe feabhsaithe a
fhorbairt in éineacht le Coimisiún
na hEorpa i dtaca le critéir
“sainiúla” agus tugadh isteach
iad. Lena chois sin, bhí ar gach
tionscadal ceadaithe páirt a
ghlacadh i ngníomhaíochtaí a
éascaíonn athmhuintearas.

4.5.9 De réir mar a thosaigh na
tionscadail ag caitheamh na n-
acmhainn, thosaigh FCSAE ar
mhonatóireacht a dhéanamh ar
an ranníoc maidir le proifíl an
chaiteachais airgeadais
riachtanaigh de chuid na Cistí ón
AE, rud a chaithfidh tarlú ar
bhonn leanúnach chun a chinntiú
nach mbainfear airgead ón Chlár
faoin chéad spriocdháta
caiteachais, 31 Nollaig 2003.
Rinne an Comhlacht cathaoirleach
ar trí chruinniú de chuid Coiste
Monatóireachta PEACE 11 a thug
údarás do mholtaí chun a
chinntiú go mbaintear caiteachas
amach agus go gcuirtear i
ngníomh é agus d’fhaomh sé
beartais cheartúcháin mar a ba
chuí, lena n-áirítear foirm
iarratais nua agus níos simplí a
thabhairt isteach mar aon le
foirm i bhfad níos lú do
dheontais bheaga.

INTERREG 111A
Clár Tionscnamh Pobail

4.5.10 Thosaigh Tionscnamh Pobail na
hÉireann/Thuaisceart Éireann
INTERREG 111A ag feidhmú go
hiomlánach sa bhliain 2002
chomh maith. D’fhaomh
Coimisiún na hEorpa an Clár

Oibriúcháin i Márta 2002 agus
bhí an chéad chruinniú den
Choiste Monatóireachta ar siúl i
nDún Dealgan i Meitheamh 2002,
agus rinne Airí, Thuaidh agus
Theas le chéile, an Clár a
sheoladh go foirmiúil i Samhain.
Feitheoireacht agus
monatóireacht a dhéanamh ar
fhorfheidhmú straitéiseach an
Chláir is ea ról an Choiste, agus
tá ionadaithe ó Ranna Rialtais,
ionadaithe áitiúla tofa, agus
comhpháirtí sóisialta laistigh de
na limistéir inroghnaithe i
dTuaisceart Éireann agus Reigiún
na Teorann in Éirinn. Agus é ag
aontú leis an struchtúr agus leis
an bhallraíocht a moladh do
Choiste Stiúrtha INTERREG 111A,
chomhaontaigh CATT fosta gurbh
é an Coiste a d’fhaomhfadh na
hainmniúcháin dheireanacha do
bhallraíocht an Choiste Stiúrtha.

4.5.11 Tá foireann um Thionscnaimh
Phobail lonnaithe san oifig atá ag
FCSAE i Múineachán, agus
d’oibrigh sé as lámha le chéile leis
na trí Ghrúpa ó Dhorchla na
Teorann chun Comhpháirtíochtaí
INTERREG 111A a bhunú chun trí
Bheart de Thosaíocht 1 an Chláir
a chur i gcrích. Tá FCSAE ina
Údarás Íocaíochta agus ina
Údarás Bainistíochta don Chlár
agus chun freagrachas a chinntiú,
comhlíonann foireann
Thionscnaimh Phobail an ról atá
ag an Údarás Bainistíochta, fad is
go gcomhlíonann Roinn na
Seirbhísí Corporáideacha i mBéal
Feirste an ról a bhaineann leis an
Údarás Íocaíochta.

Tionscnaimh eile Pobail

4.5.12 Maidir leis na Tionscnaimh eile
Pobail, lean FCSAE ag comhoibriú
leis na hÚdaráis Bhainistíochta
agus leis na hiarrachtaí chun
caidrimh Thuaidh/Theas a
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fhorbairt. D’éirigh go han-mhaith
le seiminéar a bhí ar siúl i gCora
Droma Rúisc i mBealtaine nuair a
tháinig Comhpháirtíochtaí
“Cothromacha”, Thuaidh agus
Theas le chéile chun plé a
dhéanamh ar ábhair chomhleasa
agus chun ábhair a fhorbairt i
dtéarmaí comhoibriú san am atá
le teacht. Shainigh na hÚdaráis
Bhainistíochta do Urban 11
(Tuaisceart Bhéal Feirste agus
Baile Farmaid, Baile Átha Cliath)
saincheisteanna forfheidhmiúcháin
ina mbeadh beartais chomhoibrithe
ábalta cuidiú lena gcuid Clár.
Lean na Coistí Monatóireachta
Leader +, Thuaidh agus Theas ag
comhoibriú lena chéile, agus bhí
an Coiste Stiúrtha um Fhorbairt na
Tuaithe Trasteorann freagrach as
roinnt tionscadal a thabhairt chun
tosaigh ina mbíonn comhoibriú
Thuaidh/Theas ag cuidiú le
forfheidhmiú an Chláir seo. 

Comhchaibidil

4.5.13 Thug an Chomhairle faoi deara
gur bunaíodh Comhghrúpa
Stiúrtha na Comhchaibidle, ina
bhfuil an dá chóras riaracháin
agus Comhrúnaireacht CATT
páirteach chun tacú le FCSAE
agus é ag cur chun tosaigh obair
ar an Chomhchaibidil le Ranna,
Thuaidh agus Theas.
Chomhaontaigh an Comhghrúpa
Stiúrtha go bhforbródh sé
modheolaíocht agus clár oibre a
bhaineann leis sin chun
Gníomhaíocht na Comhchaibidle
a thaifeadadh. Rinneadh an obair
thosaigh a bhaineann le
forfheidhmú na modheolaíochta
agus an chláir oibre a
thaifeadadh, lena n-áirítear
fardail a fhorbairt agus taifead a
dhéanamh ar ionchuir ón
Chomhchaibidil. Dhírigh cuid de
láithreán gréasáin FCSAE ar an
Chomhchaibidil agus cuirfidh sé

sin tuilleadh faisnéise agus
fógraíochta ar fáil.

4.5.14 Tá níos mó faisnéise ar FCSAE le
fáil ar láithreán gréasáin an
Chomhlachta www.seupb.org. 
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AN EARNÁIL TEANGA
AN FORAS TEANGA
THUAIDH/THEAS

4.6.1 Tagann an Chomhairle le chéile
san Earnáil Teanga ar mhaithe le
cinntí a dhéanamh ar bheartais
agus ar ghníomhaíocht a bheidh le
forfheidhimú ag An Fhoras Teanga
Thuaidh/Theas. Tháinig an
Chomhairle le chéile uair amháin
san Earnáil Teanga sa bhliain 2002.
Bhí an cruinniú sin ar siúl i mBaile
Átha Cliath ar 14 Meitheamh.

FEIDHMEANNA/
AIDHMEANNA

4.6.2 Foras amháin is ea An Foras Teanga
a thuairiscíonn don Chomhairle
Aireachta Thuaidh/Theas, ach tá
dhá ghníomhaireacht ar leith i
gceist leis agus iad uathlathach don
chuid is mó: Foras na Gaeilge agus
Gníomhaireacht na hUltaise/Tha
Boord o Ulstèr Scotch.

4.6.3 Tá Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge,
Maighréad Uí Mháirtín, agus
Cathaoirleach Tha Boord o Ulstèr
Scotch, Lord Laird of Artigarvan
mar chomhchathaoirligh ar an
Fhoras Teanga. Tá 24 comhalta ar
Bhord an Fhorais agus iad ceaptha
ag CATT. Tá liosta de Chomhaltaí
an Bhoird agus a gcuid
gníomhaireachtaí in Aguisín 5.

4.6.4 Ag an chruinniú a bhí aici san
Earnáil seo ar 14 Meitheamh, rinne
an Chomhairle na nithe seo a leanas:

• d’fhaomh sí an dréachtScéim
Chomhionannais don Fhoras
Teanga agus chomhaontaigh go
gcuirfí faoi bhráid an Choimisiúin
um Chomhionannaís;

• d’fhaomh sí na Cóid Chónasctha
Iompraíochta do Chomhaltaí
Boird an Fhorais Teanga;

• d’fhaomh sí Plean Gnó 2002
Fhoras na Gaeilge agus Tha
Boord o Ulstèr Scotch;

• thug sí aitheantas don eolas is
deireanaí maidir le hullmhúchán
na bPleananna Corporáideacha
d’Fhoras na Gaeilge agus Tha
Boord o Ulstèr Scotch;

• d’fhaomh sí a raibh istigh sna
dréachtThuarascálacha
Gníomhaíochtaí don tréimhse 2
Nollaig 1999-31 Nollaig 2000
d’Fhoras na Gaeilge agus Tha
Boord o Ulstèr Scotch;

• thug sí aitheantas do na
dréachtChuntais neamhiniúchta
don tréimhse 2 Nollaig 1999-31
Nollaig 2000 d’Fhoras na Gaeilge
agus Tha Boord o Ulstèr Scotch;

• chomhaontaigh sí le foilseachán
na dTuarascálacha ceadaithe
Gníomhaíochtaí de chuid Foras
na Gaeilge agus Tha Boord o
Ulstèr Scotch;

4.6.5 Agus an nós imeachta in úsáid aici
trína ndeantar cinntí i bhformáidí
earnáileacha eile, rinne an
Chomhairle na nithe seo a leanas:

• dheimhnigh sí ceapachán an tUas.
Seosamh Mac Donncha mar
Phríomhfheidhmeannach Fhoras
na Gaeilge ag an chruinniú san
Earnáil Thalmhaíoch ar 25 Eanáir;

• d’fhaomh sí páipéar ar earcaíocht
agus íocaíocht in Foras na Gaeilge,
agus d’fhaomh ceapachán Mhairéad
Nic Sheagháin chuig Bord an
Fhorais Teanga ag an chruinniú san
Eanráil Thalmhaíoch ar 15 Aibreán;

• thug sí údarás do thionscadal a
bhaineann le feabhas a chur ar
ábhair theagaisc Ghaeilge i
mbunscoileanna Gaeltachta agus i
nGaelscoileanna, agus an próiseas
earcaíochta do bhaill fhoirne atá
de dhíth ar Fhoras na Gaeilge, ag
an chruinniú de chuid An Fhorais
Um Chláir Speisialta an AE ar 9
Deireadh Fómhair.

33

t u a r a s c á i l  b h l i a n t ú i l   2 0 0 2



FEIDHMEANNA/
AIDHMEANNA

4.6.6 Tá sé mar chúram ag Foras na
Gaeilge an Ghaeilge a chur chun
cinn ar bhonn uile-oileáin. 

4.6.7 Chomh maith le feidhmeanna
Bhord na Gaeilge a thabhairt
chuige féin, tugadh réimse
leathan d’fheidhmeanna don
ghníomhaireacht chun cur lena
héifeacht maidir le cur chun cinn
na Gaeilge. Mar shampla, in achar
an oideachais, foclóirí agus na
téarmaíochta, ghlac sí chuici féin
cúram an Choiste Téarmaíochta
agus ghlac chuige féin na
feidhmeanna a bhí ag an Ghúm. 

4.6.8 Tá Maighréad Uí Mháirtín ina
Cathaoirleach ar Fhoras na Gaeilge
agus tá 15 comhalta eile ar an
Bhord.

Gníomhaíochtaí

4.6.9 Chuir Plean Gnó Fhoras na
Gaeilge don bhliain 2002 síos ar
na gníomhaíochtaí a bhí le cur i
gcrích chun aghaidh a thabhairt
ar na príomhdhúshláin agus na
cuspóirí atá ina Plean Straitéiseach,
mar aon leis na hacmhainní a
úsáidfidh sé.

4.6.10 Seo a leanas cuid de na
gníomhaíochtaí a rinne Foras na
Gaeilge i rith na bliana:

• Chuir sé maoiniú ar fáil do níos
mó ná 20 eagraíocht, Thuaidh
agus Theas, mar aon le níos mó
ná 100 tionscadal substainteach
agus suas le 400 mionfhiontar.

• Chuir sé moltaí polasaithe chun
cinn i ndáil le Bille na dTeangacha
Oifigiúla, 2002 agus i réimse an
Oideachais, Craolacháin, na
Gaeltachta, agus na nEalaíon.

• Sheol An Ceann Comhairle i
mBaile Átha Cliath An Foclóir
Parlaiminte i mí an Mhárta agus
sheol Ceann Comhairle Thionól
Thuaisceart Éireann, i gCnoc an
Anfa, i mí na Bealtaine é.

• Chuir Foras na Gaeilge maoiniú ar
fáil do chuid mhaith tionscadal
fiúntach lena n-áirítear, Cluiche
Ceannais Camógaíochta na
hÉireann i bPáirc an Chrocaigh,
Féile an Phobail i mBéal Feirste,
Ros na Rún ar TG4, Comórtas na
mBailte Slachtmhara, agus Féile
Naomh Pádraig.

• I réimse na bhfoilseachán, chuir
Foras na Gaeilge maoiniú ar fáil
do Foinse, Lá, Comhar, Feasta, An
tUltach, An Láithreán Greasáin
www.beo.ie agus lena chois sin
d’fhoilsigh sé 11 eagran dá
nuachtán féin Saol.

• Leanadh ar aghaidh leis an Scéim
um Oifigigh Fhorbartha Ghaeilge
in údaráis áitiúla agus i mboird
sláinte, agus ceapadh
comhordaitheoir Gaeilge ag
Coimisiún Craolacháin na hÉireann
i gcomhpháirt le Foras na Gaeilge.

• Cuireadh tús leis an phróiseas
tairisceana don chéad chuid den
tionscadal a bhaineann leis an
fhoclóir Béarla/Gaeilge.

• Rinneadh níos mó na 60 foil-
seachán lena n-áirítear acmhainní
oideachais bhunscoile agus
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iarbhunscoile, téacsleabhair, ábhar
tagartha teangacha agus ábhar
léitheoireachta do dhaoine óga.

• Chuir sé tús le tionscadal maidir
le hacmhainní Gaeilge do
bhunscoileanna lánGhaeilge in
éineacht leis An Roinn Oideachais
agus Eolaíochta sa Deisceart.

• Rinneadh eagarthóireacht ar liosta
téarmaí eagsúla a chuimsíonn 16
bliain d’fhiosrúcháin a phléigh
Coiste Stiúrtha an Choiste
Téarmaíochta agus rinneadh iad a
lipéadú agus cuireadh amach ar
an láithreán gréasáin
www.acmhainn.ie iad.

• Críochnaíodh an obair
eagarthóireachta ar fhoclóir nua
ina bhfuil níos mó na 10,000
téarma ríomhaireachta.

• Tháinig Foras na Gaeilge agus an
Roinn Oideachais agus Eolaíochta
ar chomhaontú maidir le hábhar
acmhainní a dhéanamh chun
cuidiú le teagasc na Gaeilge i
mbunscoileanna Gaeltachta agus
bunscoileanna lánGhaeilge.

• Forbraíodh scéim chun comhoibriú
a éascú idir iarbhunscoileanna
lánGhaeilge agus bunscoileanna
ina gcuid dobharcheantar maidir
le gníomhaíochtaí a sholáthar trí
mheán na Gaeilge.

• Rinneadh taighde i
gcomhpháirtíocht le Gael Linn ar
dhearcadh an phobail Thuaidh
agus Theas maidir le húsáid
bogearra ríomhairí agus an Idirlín
ar fhoghlaim na Gaeilge.

• Rinneadh forbairt i
gcomhpháirtíocht leis an earnáil
phríobáideach ar bhogearra
ríomhairí d’fhoghlaim na Gaeilge.

• Forbraíodh cúrsaí traenála do
mhúinteoirí, i gcomhpháirtíocht le

NCTE agus Lárionaid Oideachais
maidir le bogearra ríomhairí saor
ó ábhair a chrúthú agus a úsáid.

• €1,019,665 an luach a bhí ar
dhíolacháin Áis (rannóg mhórdhíola
leabhar Fhoras na Gaeilge) sa
bhliain 2002, méadú 6.88% ar an
bhliain roimhe sin. Bhí 176
foilseachán Gaeilge nua curtha
leis an liosta sa bhliain 2002. 

• I gcomhpháirtíocht le Comhairle
na nEalaíon Thuaisceart Éireann,
Gníomhaireacht na hUltaise, agus
Iontaobhas Ultach choimisiúnaigh
Foras na Gaeilge taighde ar Ealaíon
na Gaeilge agus na hUltaise i
dTuaisceart Éireann, mar aon le
hanailís ar riachtanais agus
iniúchadh, agus cuireadh dréacht-
thuarascáil ar fáil i Nollaig 2002.

• Tugadh deontais do níos mó ná
30 gníomhaireacht aistriúcháin
agus tionscadal a bhaineann le
téarmaíocht agus aistriúchán ag
ríomhaire agus bunaíodh láithreán
gréasáin d’aistritheoirí, Acmhainn.ie.
Go dtí seo tugadh níos mó ná
60,000 cuairt ar an láithreán.

• Reáchtáladh ceardlanna traenála
do scríbhneoirí cruthaitheacha
agus aisteoirí Gaeilge i mBéal
Feirste, Conamara, Tír Chonaill,
Baile Átha Cliath, Corcaigh,
Gaillimh & Ciarraí.

4.6.11 Tugadh tacaíocht do níos mó ná
100 tionscadal, a bhaineann leis na
healaíona, ó dhráma (páistí agus
daoine fásta), go féilte ealaíne, go
dtí na hamharcealaíona, go
hamhránaíocht sean-nós, go
scéalaíocht agus go mím, ar fud
an oileáin.

4.6.12 Tá níos mó faisnéise faoi Fhoras
na Gaeilge le fáil ar láithreán
gréasáin an Chomhlachta
www.forasnagaeilge.ie 
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FEIDHMEANNA/
AIDHMEANNA
5.6.13 Tá Gníomhaireacht na hUltaise

freagrach as tuilleadh feasachta a
chur chun cinn i dtaca le
saincheisteana cultúrtha Albanacha
Uladh agus úsáid níos leithne na
hUltaise a spreagadh, taobh istigh
de Thuaisceart Éireann agus ar
fud an oileáin.

4.6.14 Is é Lord Laird of Artigarvan
Cathaoirleach Tha Boord o Ulstèr
Scotch agus tá 7 comhalta eile ar
an Bhord.

Gníomhaíochtaí
4.6.15 Tá Plean Gnó Ghníomhaireacht na

hUltaise ailínithe le Plean Corporái-
deach na Gníomhaireachta don
bhliain 2001-2003 i dáil le ceithre
théama straitéiseacha: Forbairt
Theangeolaíoch, Cultúr, Oideachas,
agus Tuiscint an Phobail ó thaobh
Teanga agus Cultúr Albainis Uladh.
Sainíonn an plean acmhainní,
cuspóirí, na príomhnithe is féidir cur
i gcrích, spriocanna agus na tionchair
a bhaineann le gníomhaíochtaí
ceangailte leis na ceithre théama.

4.6.16 Forbairt shuntasach don
Ghníomhaireacht i rith 2002 ná
coimisiúnú Choláiste Ollscoile an
tSrutháin Mhilis tionscadal a
dhéanamh chun ábhair acmhainní
a chur ar fáil d’Eochairchéimeanna
1&2 i mBunscoileanna. Tugadh
beirt mhúinteoirí ar iasacht óna
gnáthdhualgais teagaisc chun an
tionscadal a chur i gcrích faoi
mhaoirseacht bhainisteoir
tionscadail ón Choláiste. Tá cuid
mhaith ábhar déanta go dtí seo
agus rinneadh seiminéir a

reáchtáil chun comh-mhúinteoirí
agus eile a chur ar an eolas faoin
mhéid atá á moladh. Fuair sé sin
aiseolas an-deimhneach. Táthar ag
súil an t-ábhar a sheoladh amach
chuig scoileanna roghnaithe ar
bhonn píolótach ó Mheán Fómhair
2003 mar réamhbheart sula
mbeadh sé ar fáil go ginearálta.

4.6.17 Leanann an Ghníomhaireacht le
cúnamh airgeadais a thabhairt do
réimse leathan grúpaí pobail a
ghlacann páirt i ngníomhaíochtaí
Albainis Uladh lena n-áirítear ceol,
rince agus drama. Tá an tacaíocht
sin ag cruthú suime nua i gcultúr
na nAlbanach Uladh go háiríthe i
measc an aois óig. Tá sé iontach
suntasach an fás a tharla i líon na
ndaoine i ranganna rince na
nGarbhchríoch. Na tóstail agus
féilte Albanacha Uladh a
socraíodh i gCill Chaoil agus in
Iúr Cinn Trá agus sa Maiden City
Festival; leag siad síos bunsraith
do mhéadú féideartha i
dturasóireacht chultúrtha.

4.6.18 D’fháiltigh Cathaoirleach na
Gníomhaireachta roimh Eamon
O’Cuív, An tAire Pobail Tuaithe
agus Gaeltachta sa Deisceart,
nuair a tháinig sé go Tuaisceart
Éireann faoi choinne turais ar
láithreáin thábhachtacha
Albanacha Uladh i Meán Fómhair
2002. D’áirigh sé sin Áitreabh
Jackson ag Boneybefore in aice le
Carraig Fheargusa, Templecorran
agus Baile Cora.

4.6.19 Sheol an Ghníomhaireacht a
nuachtán féin “The Ulster-Scot” i
rith 2002, foilseachán a chuirtear
amach mar shaofhorlíonadh sa
Belfast Newsletter. Solathraíonn
sé seo réimse leathan faisnéise
agus nuachta faoi
shaincheisteanna agus
gníomhaíochtaí Albanacha Uladh.

4.6.20 Tá níos mó faisnéise ar
Ghníomhaireacht na hUltaise le
fáil ar láithreán gréasáin na
Gníomhaireachta
www.ulsterscotsagency.com 36
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UISCEBHEALAÍ ÉIREANN

4.7.1 Tagann an Chomhairle le chéile
in Earnáil na nUiscebhealaí chun
cinntí a ghlacadh ar bheartais
agus ar ghníomhaíocht a bheidh
le forfheidhmiú ag Uiscebhealaí
Éireann. Tháinig an Chomhairle le
chéile uair amháin in Earnáil na
nUiscbhealaí Intíre sa bhliain
2002. Bhí an cruinniú sin ar siúl i
mBéal Feirste ar 26 Meitheamh.

FEIDHMEANNA /
AIDHMEANNA

4.7.2 Is í príomhfheidhm Uiscebhealaí
Éireann bainistíocht, cóiriú,
forbairt agus athnuachán an
chórais taistil uiscebhealaí intíre a
dhéanamh, ar mhaithe le siamsa
go háirithe. Tá Uiscebhealaí
Éireann i bhfeighil na gcóras
taistil seo a leanas, a bhíodh
roimhe seo faoi chúram an Aire
Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta
agus Oileán, sa Deisceart, agus 
an Roinn Talmhaíochta agus
Forbairt Tuaithe i dTuaisceart
Éireann: Uiscebhealach na

Sionainne is na hÉirne, Córas na
hÉirne, An Canáil Mhór, Córas an
Bharra, Córas na Banna
Íochtaraigh, An Canáil Ríoga,
Córas na Sionainne.

4.7.3 Chomh maith leis sin, tá de
chúram ag Uiscebhealaí Éireann
staidéir bhreise agus measúnuithe
a thabhairt chun tosaigh i dtaca
le féideartheachtaí maidir le
hathnuachán Chanail Uladh.

4.7.4 Feidhmíonn an Foras i dtrí réigiún:
Tuaisceart, Oirthear agus Iarthar.

Gníomhaíochtaí

4.7.5 Ag an chruinniú a bhí aici san
Earnáil seo ar 26 Meitheamh, rinne
an Chomhairle na nithe seo a leanas:

• d’fhaomh sí Plean Corporáideach
agus Gnó Uiscebhealaí Éireann
don tréimhse 2002-2004;

• thug sí aitheantas don seasamh
maidir le riachtanais loistín, mar
aon leis an mholadh gur chóir
buanfhoirgneamh a bheith ann
mar cheanncheathrú in Inis

37

t u a r a s c á i l  b h l i a n t ú i l   2 0 0 2

EARNÁIL NA NUISCEBHEALAÍ INTÍRE



Ceithleann, agus chomhaontaigh
sí na saincheisteanna loistín a
shocrú go déthaobhach;

• d’fhaomh sí Plean Nua
Gníomhaíochta Uiscebhealaí
Éireann a dhíríonn ar Riachtanais
Shóisialta;

• d’fhaomh sí Scéim Chomhionannais
Uiscebhealaí Éireann sula gcuirfí
faoi bhráid an Choimisiúin um
Chomhionannas í go foirmiúil;

• thug sí aitheantas don seasamh
maidir le hearcaíocht agus
foireann in Uiscebhealaí Éireann;

• thug sí aitheantas do Ráiteas na
gCuntas Uiscebhealaí Éireann don
bhliain 2000;

• thug sí aitheantas do thuarascáil
ar an dul chun cinn sa phróiseas
comhairliúcháin a bhaineann 
le Staidéar Féidearthachta 
Chanáil Uladh.

4.7.6 Faoi mhalartú na nótaí ar 19
Samhain 2002 d’fhaomh Airí
duaiseanna íocaíochta dlite ó 1
Deireadh Fómhair 2002
d’fhostaithe Uiscebhealaí Éireann.

4.7.7 Cuireadh tús le clár forleathan
earcaíochta chun an líon iomlán
foirne a bhaint amach i dtéarmaí
riaracháin, teicniúla agus gairmiúla.
Rinneadh dul chun cinn ar roinnt
saincheisteanna eile a bhaineann
le riarachán an Fhorais nua, lena
n-áirítear nósanna imeachta
riachtanacha nua airgeadais a chur
in áit agus córas teicneolaíochta
faisnéise a fhorbairt. Cuireadh tús
le láithreán gréasáin eatramhach
don eagraíocht i mí Iúil. Bunaíodh
PreasOifig agus Oifig Faisnéise
agus tosaíodh ar shraith treoracha
cumarsáide a fhorbairt, lena n-
áirítear Straitéis um Chúram
Custaiméirí

4.7.8 Tá comhionannas corporáideach
forbartha ag Uiscebhealaí Éireann
agus beidh sé sin le feiceáil ina
chuid foilseachán agus comharthaí
mar chuid de chlár leanúnach.
Miotaseolaíocht agus béaloideas
na gCeilteach, a chuireann in iúl
gur shíl na Ceiltigh go raibh
aibhneacha, tobair, fuaráin agus
lochanna mar fhoinsí cumhachta
teiripeacha; sin an inspioráid a
bhí taobh thiar de chruthú an
tsuaitheantais a sheasann
d’Uiscebhealaí Éireann. 

4.7.9 Rinneadh dul chun cinn ar an obair
a bhaineann le dréachtstraitéis
mhargaíochta agus chothaithe a
chur le chéile sa bhliain 2002 le
cuideachta neamhspleách
chomhairleachta a rinne taighde
allamuigh ar na huiscebhealaí uile
ar son Uiscebhealaí Éireann.

4.7.10 Rinneadh bróisiúr ocht leathanach
dar teideal “Spléachadh ar ár n-
Uiscebhealaí” agus é lándaite agus
cuireann sé faisnéis úsáideach ar
fáil mar aon le sónraí teagmhála do
gach ceann de na huiscebhealaí
agus don Fhoras.

4.7.11 Rinneadh físteip sábháilteachta
chomh maith in éineacht leis na
gníomhaireachtaí a ligeann báid ar
cíos. Solathraíonn an fhísteip treoir
cuimsitheach ar shábháilteacht ar
na huiscebhealaí agus thart orthu.

4.7.12 Bhí an chéad chomhdháil foirne
de chuid Uiscebhealaí Éireann
ann sa bhliain 2002. D’aitheasc
Stiúrthóirí Uiscebhealaí Éireann
an comhdháil agus bhí
aoichainteoirí ann lena n-áirítear
ionadaithe ó Uiscebhealaí na
Breataine, na príomhranna agus
Comhrúnaireacht CATT.

4.7.13 Lean Uiscebhealaí Éireann le
hidirghníomaíochtaí a dhéanamh
le húsáideoirí uile na n-
uiscebhealaí lena n-áirítear
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úsáideoirí a fhaigheann báid ar
cíos ó chuideachtaí tráchtála agus
úsáideoirí príobháideacha bád,
agus na pobail agus na Comhairlí
le taobh na n-uiscebhealaí.

4.7.14 Ag leibhéal oibriúcháin,
chríochnaigh Uiscebhealaí Éireann
síneadh Chóras na Sionainne ó
Loch Rí go pointe iontach
congarach do Mainistir na Búille,
Co. Ros Comáin. Ligeann sé sin
do bháid teacht isteach sa bhaile
a bheag nó a mhór agus tá seans
acu stopadh ag cuan ag a bhfuil
spás do 27 soitheach mar aon le
staisiún caidéalaithe, bloc seirbhíse
le gach trealamh, carrchlós, agus
áis chun brúscar a chur de láimh.
Beidh méadú ar na háiseanna
feistithe ar Chóras na Sionainne
chomh maith mar gheall ar na
móroibreacha caipitil a tosaíodh
as Béal Átha Liag, Droichead na
Sionainne agus An Scairbh. Bhí
tionscadail eile ann chomh maith
lena n-áirítear cabhsa rochtána
agus tonnchosc ag Cuan Spencer,
Co Liatroma.

4.7.15 Atógáil claífort agus tógáil
droichid nua in aice le Droichead
Pake, droichead atá ann cheana
féin i gCo. Longfort, a bhí mar
chuid de chlár cuimsitheach
oibreacha caipitil d’athchóiriú
leanúnach an Chanáil Ríoga.
Rinneadh feabhsú ar Chosáin
Tharraingthe agus athchóiríodh
locanna canála chomh maith.

4.7.16 Thángthas ar chomhaontú maidir
le moltaí a bhaineann le
hinfrastruchtúr loingseoireachta a
fhorbairt ar Chóras na hEirne agus
ar Chóras na Banna Íochtaraí trí
lamairní nua a fhorbairt, marcóirí
nua agus feistithe a shuiteáil agus
uasghrádú a dhéanamh ar
áiseanna caidéalaithe chun uisce
a phumpáil amach, mar aon le
comharthaí a fheabhsú.

4.7.17 Críochnaíodh staidéar
féidearthachta leis an eolas is
deireanaí ar Chanáil Uladh a
athoscailt agus tugadh do Ranna
é. Ós rud é gur féidir leis sin a
bheith ina thionscadal suntasach
trasteorann le himpleachtaí móra
airgeadais, geilleagracha,
comhshaoil agus sóisialta, tá
próiseas cuimsitheach
measúnaithe ar siúl.

4.7.18 Tá níos mó faisnéise faoi
Uiscebhealaí Éireann le fáil ar
láithreán gréasáin an
Chomhlachta
www.waterwaysireland.org 

39

t u a r a s c á i l  b h l i a n t ú i l   2 0 0 2



4.8.1 San Earnáil seo maoirsíonn an
Chomhairle obair Thurasóireacht
Éireann Teoranta, an chuideachta
phoiblí theoranta, atá freagrach
as oileán na hÉireann a mhargú
thar sáile mar cheann scríbe
turasóireachta. Tá 12 comhalta ar
Bhord na Cuideachta agus iad
ceaptha ag CATT. Is é an tUas.
Andrew Coppel Cathaoirleach na
Cuideachta agus is í Ann Riordan
an Leaschathaoirleach.

4.8.2 Tháinig an Chomhairle le chéile uair
amháin in Earnáil na Turasóireachta
sa bhliain 2002. Bhí an cruinniú
sin ar siúl ar 22 Feabhra.

4.8.3 Mheas an Chomhairle tuarascáil ar
dhul chun cinn le Cathaoirleach
Thurasóireacht Éireann Teoranta,
a rinne achoimre ar an dul chun
cinn a rinneadh i ndáil le seoladh
na cuideachta a clár margaíochta,
earcaíocht agus áitreabh. Lena
chois sin, mheas an Chomhairle
Plean Oibriúcháin Thurasóireacht
Éireann Teoranta don bhliain
2002, a leag amach cláir
chorporáideacha agus
mhargaíochta Thurasóireacht
Éireann mar aon le hachoimre ar
na hacmhainní a bhí de dhíth
don bhliain 2002. Tháinig an

Chomhairle ar Chomhaontú
maidir le Plean Corporáideach
2002-2004 Thurasóireacht
Éireann fad is go socródh an dá
dhlínse na buiséid agus go
ndéanfaidís iad a fhaomhadh.
Chomh maith leis sin, tháinig an
Chomhairle ar chomhaontú maidir
le Clár Margaíochta Thurasóireacht
Éireann agus buiséad faoi réir
fhaomhadh na nAirí Airgeadais.
Thug an Chomhairle faoi deara
go ndéanfaidh an Chuideachta
beartais shofaisticiúla
fheidhmíochta a fhorbairt
d’earnáil na turasóireachta agus
don Chuideachta í féin, agus go
mbeidh siad sin mar bhonn chun
feidhmíocht na Cuideachta a
thomhas i dtaca leis an sprioc sin
a bhaint amach, an sprioc a leag
an Chomhairle síos fána coinne.

4.8.4 Faoi mhalartú na nótaí ar 19
Samhain 2002 rinne na hAirí na
nithe seo a leanas:

• d’fhaomh siad Plean Margaíochta
agus Oibriúcháin Thurasóireacht
Éireann don bhliain 2003;

• thug siad aitheantas do
Thuarascáil Bhliantúil agus
Cuntais Thurasóireacht Éireann
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don bhliain 2001, sula gcuirfí faoi
bhráid Tionól Thuaisceart Éireann
agus Tithe an Oireachtais iad.

• d’fhaomh siad buiséad foriomlán
Thurasóireacht Éireann don
bhliain 2002, €47,853,000 /
£29,656,000;

4.8.5 Tá dhá phríomhchuspóir ag
Turasóireacht Éireann -
turasóireacht a mhéadú go dtí
oileán na hÉireann agus tacaíocht
a thabhairt do Thuaisceart Éireann
a acmhainneacht turasóireachta a
bhaint amach. Sa chéad bhliain
oibriúcháin, d’éirigh le
Turasóireacht Éireann a céad
chlár cuimsitheach uile-oileáin
margaíochta agus cumarsáide a
chur i gcrích, beart suntasach i
stair na turasóireachta ar an oileán.
Sula bhfoirmligh Turasóireacht
Éireann a straitéis mhargaíochta
don bhliain 2002, chuaigh sí i
mbun athbhreithniú cuimsitheach ar
fhaisnéis mhargaíochta i ndiaidh
ar tharla ar 11 Meán Fómhair
chun measúnú a dhéanamh ar an
iarmhairt ar phatrúin thaistil
idirnáisiúnta, in éineacht le Bord
Fáilte, Bord Turasóireachta
Thuaisceart Éireann agus tionscal
na turasóireachta. I ndiaidh don
chuideachta a Clár Margaíochta a
sheoladh in Éirinn i Samhain
2001, lean sí le sraith seoltaí ina
príomhmhargaidh, eadhon, SAM,
Ceanada, An Bhreatain, An
Ghearmáin, agus An Fhráinc. Ba é
seo an chéad chlár margaíochta
imeasctha uile-oileáin do
thurasóireacht ar oileán na
hÉireann. Tá an feachtas
margaíochta faoi lán seoil anois i
níos mó ná fiche tír ar fud na
cruinne. Bhí buiséad níos mó ná
£6m / €10m ar feadh bliain amháin
ag an fheachtas fógraíochta, rud
a ionchorpraíonn fógraíocht
theilifíse agus nuachtán.

4.8.6 Cuspóir tábhachtach de chuid
Turasóireacht Éireann ná tacaíocht

a thabhairt d’iarrachtaí thionscal
na turasóireachta i dTuaisceart
Éireann a acmhainneacht a bhaint
amach trí fhás incriminteach a
fháil do Thuaisceart Éireann a
sháraíonn an leibhéal a bhaineann
oileán na hÉireann amach ina
iomláine. Tá Turasóireacht Éireann
ag comhlíonadh an dualgais sin
trí Thuaisceart Éireann a dhíol
mar bhunchuid de cheann scríbe
turasóireachta amhain .i. oileán
na hÉireann agus trí láithreacht
agus suntasacht Thuaisceart
Éireann a mhéadú i bhfeachtais
mhargaíochta agus tionscnaimh
os comhair an tsaoil mhóir.

4.8.7 Sa bhliain 2002 dhírigh
Turasóireacht Éireann a clár
margaíochta ar ghnó a fháil trí
acmhainní agus iarracht a
chomhdhíriú ar mhargaidh agus
nideoga a sainíodh mar áiteanna
a d’fhéadfaí cur chun tosaigh cé
go raibh bacanna ar thaisteal
ann. Cuid lárnach dá straitéis ná
obair i gcomhpháirtíocht le tionscal
na turasóireachta agus uastacaíocht
tionscnaimh a chur ar fáil. Téann
Turasóireacht Éireann i gcomhairle
ar bhonn rialta leis na Comhpháirt-
íochtaí uile-oileáin um
Mhargaíocht Turasóireachta a
bhunaigh sí ar bhonn uile-oileáin
agus thar sáile chun cursaí
straitéise agus pleananna a phlé
ar bhonn leanúnach.

4.8.8 Cé go raibh deacrachtaí agus
dúshláin i dtimpeallacht na
turasóireachta sa bhliain 2002,
léiríonn figiúirí oifigiúla gur
tháinig méadú 2.4% san iomlán
ar líon na gcuairteoirí go dtí
oileán na hÉireann. Ciallaíonn sé
sin gur éirigh go han-mhaith leis
an tionscal mar a shamhlaigh
Turasóireacht Éireann ag deireadh
na bliana 2001 agus léiríonn na
figiúirí chomh maith go bhfuil
éacht suntasach déanta ag an
earnáil ina iomláine. Mar sin féin,
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folaíonn an figiúr foriomlán sin
roinnt dúshlán lena n-áirítear
athrú i ‘meascán’ na dturasóirí a
thagann go dtí an t-oileán agus
beidh ar Thurasóireacht Éireann
agus tionscal na turasóireachta
aghaidh a thabhairt orthu sa
bhliain atá ag teacht. Leag an
chuideachta síos sprioc di féin, is
é sin le rá, líon na dturasóirí a
thagann go dtí an t-oileán a
mhéadú agus tacaíocht a
thabhairt do Thuaisceart Éireann
a acmhainneacht a bhaint amach
mar cheann scríbe turasóireachta.
Le linn na tréimhse 2002-2004,
tá sé mar aidhm aici líon na
dturasóirí a thagann go dtí an t-
oileán a mhéadú faoi 15.4% .i.
go dtí 7.9 milliún cuairteoir in
aghaidh na bliana. Thacaigh an
Chomhairle leis an sprioc sin agus
gheall sí don chuideachta go mbeidh
sí ag cuidiú léi agus í ag cinntiú go
mbainfear amach acmhainneacht
an tionscail san iomlán.

4.8.9 Tá athrú neamhchorrach bainte
amach ag an eagraíocht ó thaobh
cúrsaí oibríochtúla de. Chuir an
chuideachta isteach a foireann
iomlán bainistíochta agus tá sí ag
cur deiridh leis an phróiseas a
bhaineann le baill fhoirne a aistriú

ó Bhord Fáilte Éireann agus ó
Bhord Turasóireachta Thuaisceart
Éireann. Osclaíodh oifigí nua i
mBaile Átha Cliath agus i gCúl
Raithin níos moille sa bhliain
agus tá níos mó ná 150 duine ag
Turasóireacht Éireann agus iad
lonnaithe in oifigí i mBaile Átha
Cliath, Cúil Raithin agus i 14
suíomh ar fud an domhain. Lena
chois sin, chomhaontaigh CATT
gur chóir don chuideachta oifig
nua amháin a bhunú i Londain,
fad is go bhfuil na Ranna
urraíochta sásta leis an suíomh
agus le costais.

4.8.10 Agus í ag úsáid na gcleachtas is
fearr ón dá bhord turasóireachta
agus ó shaineolas nua, mhéadaigh
Turasóireacht Éireann a cumais
taighde agus d’fhorbair sí corais a
ligeann di gníomhú go gasta de
réir mar a thagann deiseanna
aníos. Tá deiseanna maithe ag an
eagraíocht anois agus í chun
tosaigh i dtéarmaí margaíochta
um thurasóireacht idirnaisiúnta. 

4.8.11 Tá níos mó faisnéise ar
Thurasóireacht Éireann Teo. le fáil
ar láithreán gréasáin na cuideachta
www.tourismireland.com
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4.9.1 Comhaontaíodh go ndéanfadh an
Chomhairle Aireachta Thuaidh/
Theas breithniú tosaigh ar na
gneithe seo a leanas, gneithe a
bhaineann le comhoibriú Thuaidh/
Theas i réimse an Oideachais:
oideachas do pháistí faoi riachtanais
speisialta, tearcghnóthachtálaíocht
oideachais, cailíochtaí múinteoirí,
agus malartuithe scoileanna, ógra
agus múinteoirí.

4.9.2 Tháinig CATT le chéile uair
amháin in Earnáil an Oideachais
sa bhliain 2002. Bhí an cruinniú
sin ar siúl ar 11 Aibreán.

4.9.3 Thug an Chomhairle aitheantas don
dul chun cinn atá á dhéanamh ag
an Ghrúpa Comhordaithe um
Oideachas Speisialta atá ag díriú,
ag an tús, ar Uathachas agus ar
an Disléais. Áiríonn sé sin:

• údarás a thabhairt don
chomhaontú ar tháinig an dá
Roinn Oideachais agus ionadaithe
ó St Louis Order air, maidir le
hiar-Ionad Traenála d’Ógánaigh
Naomh Seosamh, Baile Lár, Co.
Ard Mhacha, a cheannach, agus
Ionad Feabhais a bhunú ann a
dhíreodh ar oideachas do pháistí
a bhfuil Neamhoird ó Speictream
an Uathachais orthu (NSU). Áis
uile-oileáin a bheas san ionad sin
agus é ag cur comhairle saineolaí
ar fáil mar aon le treoraíocht ar
na cleachtais is fearr ó thaobh
measúnú a dhéanamh ar pháistí
agus daoine óga a bhfuil NSU
orthu, treanáil múinteoirí agus
daoine gairmiúla eile, tacaíocht
do thuismitheoirí,  dhéanamh ar
pháistí agus daoine óga  a bhfuil
NSU orthu. Chomh maith leis sin
cuirfidh sé traenáil ar fáil do
mhúinteoirí agus do ghairmithe
eile agus tacóidh sé le
tuismitheoirí, agus forbróidh sé
pleananna oideachais do dhaoine

aonair. Beidh áis thaighde agus
acmhainní do NSU ann mar chuid
den áis;

• foilsiú ceithre mhiontuarascáil ó
na Tascfhórsaí ar an Uathachas
agus ar an Disléais a bunaíodh ar
leithligh ag An Roinn Oideachais
agus An Roinn Oideachais agus
Eolaíochta;

• pleananna do mhúinteoir um
Oideachas Speisialta a bheith ar
iasacht san Ionad um Staidéar
Trasteorann, Ard Mhacha chun clár
comh-mhaoinithe a eagrú agus a
éascú chun idirphlé gairmiúl agus
comhoibriú ag leibhéal straitéiseach
a chur chun tosaigh;

• forbairt fístéipeanna do
thuismitheoirí a bhfuil uathachas
nó disléais ar a gcuid páistí agus
ábhar CD-ROM/DVD-ROM do
mhúinteoirí agus daoine gairmiúla
eile sna réimsí seo a bhaineann le
hoideachas speisialta.

4.9.4 Thug an Chomhairle aitheantas
don dul chun cinn a rinne an
Grúpa Oibre um Litearthacht/
Uimhearthacht ar mholtaí chun
scrúdú a dhéanamh ar an
fhéidearthacht agus ar an
oiriúnacht a bhaineann le háis
uile-oileáin a bheith ann chun
oidí a thraenáil le scileanna
léitheoireachta a bhisiú agus chun
luathscileanna litearthachta a
fhorbairt. Thug an Chomhairle
faoi deara chomh maith go bhfuil
comhoibriú ag leanúint ar
aghaidh maidir le comhthraenáil
do mhúinteoirí agus ábhair
theagaisc a roinnt.
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4.9.5 Thug an Chomhairle faoi deara
chomh maith go bhfuil obair ag
leanúint ar aghaidh i ndáil leis na
saincheisteanna a bhaineann le
haoisliúntas agus cailíochtaí
múinteoirí, mar chuid den
iarracht na bacanna a laghdú i
dtéarmaí soghluaisteachta
Thuaidh/Theas sa ghairm seo. 

4.9.6 Thacaigh an Chomhairle le
haidhm na Ranna Oideachais,
Thuaidh agus Theas, leanúint ar
aghaidh le héifeacht a thabhairt
do mholtaí ó chuibhreannas
comhlachtaí na hearnála poiblí
chun feabhas a chur ar na bealaí
ina mbainistítear agus ina n-
éascaítear malartuithe scoileanna,
ógra agus múinteoirí. I measc na
moltaí tá: socruithe nua uile-
oileáin a chruthú lena n-áirítear
coiste bainistíochta clár,
buanchoiste comhairleach agus
comhghníomhaireacht soláthair.
Thug an Chomhairle aitheantas
don dul chun cinn agus an
comhoibriú a rinne an dá Roinn
Oideachais go dtí seo agus iad ag
riaradh agus ag bainistiú Beart
5.5 den Chlár PEACE 11.
Cuireann an beart sin comhoibriú
scoileanna agus ógra chun cinn i
gcomhthéacs trasteorann. 

4.9.7 Cuireadh in iúl don Chomhairle go
bhfuil An Roinn Sláinte, Seirbhísí
Sóisialta agus Sábháilteachta Poiblí
ag dul reachtaíocht a thabhairt
isteach i dTionól Thuaisceart
Éireann chun riar do chosaint na
bpáistí agus na n-aosach
leochaileach. Tá An Roinn
Oideachais agus Eolaíochta le dul i
gcomhairle le páirtithe leasmhara
chomh maith maidir le clár a
fhorbairt ar a mbeadh daoine
mífheiliúnacha chun obair a
dhéanamh le páistí agus daoine óga.

4.9.8 Mar gheall ar mholadh AE an
bhliain 2004 a ainmniú mar “An
Bhliain Eorpach d’Oideachas trí
Spórt”, chomhaontaigh an
Chomhairle go raibh deiseanna
ann do chomhthionscnaimh ina
mbeadh oideachas, sport agus
cúrsaí sláinte páirteach. 



45

t u a r a s c á i l  b h l i a n t ú i l   2 0 0 2

EARNÁIL NA
TALMHAÍOCHTA

4.10.1 Comhaontaíodh go ndéanfadh an
Chomhairle Aireachta Thuaidh/
Theas breithniú tosaigh ar na
gneithe seo a leanas, gneithe a
bhaineann le comhoibriú Thuaidh/
Theas i réimse na Talmhaíochta:
saincheisteanna a bhaineann leis
An Comhbheartas Talmhaíochta
(CAP), sláinte ainmhithe agus
plandaí agus forbairt tuaithe.

4.10.2 Tháinig CATT le chéile trí huaire
in Earnáil na Talmhaíochta i rith
2002. Bhí na cruinnithe sin ar
siúl ar 15 Aibreán agus ar 27
Meán Fómhair.

4.10.3 D’admhaigh Airí go bhfuil an dá
dhlínse ag comhoibriú go dlúth
lena chéile agus gur laghdaíodh
tionchar an Ghalar Chrúb is Béil
(GCB) ar oileán na hÉireann dá
bharr. Aontaíodh gur chóir iarraidh
ar ionadaithe ón dá dhlínse páirt
a ghlacadh in athbhreithnuithe ar
GCB atá á mbreithniú ar leithligh sa
Tuaisceart agus sa Deisceart. Lena
chois sin, tháinig an Chomhairle ar
chomhaontú gur chóir cur chuige
comhlántach comhordaithe a
fhorbairt agus a chothabháil
maidir le rialúcháin chalaidh.

4.10.4 Maidir le sláinte ainmhithe thug
an Chomhairle aitheantas do
pháipéar a chuireann in iúl na
príomhdhifríochtaí polasaithe, na
féidearthachtaí le haghaidh
coinbhéirseachta agus an clár
ama le haghaidh gníomhaíochta
chun coinbhéirseacht a chur i
gcrích. Bhí na cruinnithe sin ar
siúl ar 14  agus an clár ama le
haghaidh gníomhaíochta chun
coinbhéirseacht a chur i gcrích.
Thacaigh an Chomhairle leis an
pháipéar mar chéim amháin eile
san fheachtas chun Straitéis uile-
oileáin um Shláinte Ainmhithe a

fhorbairt agus d’admhaigh go
raibh níos mó dul chun cinn ar
pholasaithe agus bearta a ailíniú
iontach tábhachtach d’fhorbairt
na straitéise. Thug an Chomhairle
faoi deara an clár ama a moladh
le haghaidh coinbhéirseachta
agus chomhaontaigh gur chóir
d’fheimeannaigh iarracht a
dhéanamh an plé le húdaráis na
Breataine Móire a thabhairt chun
críche sula dtiocfadh CATT ar
chomhaontú deiridh faoin straitéis. 

4.10.5 I ndáil le saincheisteanna
fíteashláintíocha a bhaineann le
Sláinte Plandaí agus Lotnaidicídí,
thug an Chomhairle aitheantas do
leibhéal an chomhoibrithe atá ann
cheana féin agus spreag siad na
húdaráis chuí, Thuaidh agus Theas,
coinneáil leis na hábhair a moladh
le haghaidh tuilleadh comhoibrithe
ó thaobh Sláinte Plandaí de, lena
n-áirítear breithniú ar dheiseanna
le haghaidh comhoibrithe i
dTaighde cuí agus i bhForbairt
chuí. Rinne an Chomhairle
breithniú ar pháipéar faoi “Shláinte
Plandaí - Lotnaidicídí, Diagnóisic
agus Taighde ar Chomhoibriú”,
agus thug sí aitheantas don
leibhéal gníomhaíochta trasteorann
atá ann cheana féin sna réimsí
sin agus an leibhéal atá á moladh.
Lena chois sin, thug an Chomhairle
suntas do na forbairtí i ndáil le
monatóireacht a dhéanamh ar
lotnaidicídí agus athbhreithniú ar
chúrsaí clárúcháin, mar aon leis
an mholadh, réimse nithe a eagrú
chun comhoibriú eolaíoch agus
teicniúil trasteorann a chur i
gcomhréir le chéile i dtéarmaí
sláinte plandaí; foraoiseacht san
áireamh. Seo a leanas na nithe a
moladh: cuairteanna deilíneacha
chun taithí a thabhairt do dhaoine,
ceardlanna, oiliúint foirne agus
tástálacha fáinneacha chun
críocha diagnóiseacha.
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4.10.6 Thug an Chomhairle aitheantas
don dul chun cinn a bhaineann
leis an dá staidéar Trasteorann
arna gcoimisiúnú ag an Choiste
Stiúrtha ar Fhorbairt Tuaithe
Trasteorann.Thacaigh an
Chomhairle leis an phrionsabal
gur chóir cur chuige bunaithe ar
limistéar a úsáid maidir le forbairt
tuaithe trasteorann, rud a
chuirfear chun tosaigh tríd an
Chlár INTERREG 111. Lena chois
sin, thug an Chomhairle faoi
deara go ndéanfaidh an Coiste
Stiúrtha tuilleadh breithniúcháin
ar na freagairtí cuí ar na moltaí
sa staidéar ar Oideachas, Oiliúint
agus Taighde Trasteorann. Faoi
PEACE 11 thug an Chomhairle
faoi deara gur éirigh le Líonra an
Phobail Thuaithe (Rural
Community Network) agus Nasc
Tuaithe na hÉireann (Irish Rural
Link) ina gcuid iarratas Tosaíocht
5 Beart 6 (a) a chur i gcrích
eadhon, Comhoibriú ar Fhorbairt
Tuaithe agus Talmhaíochta:
Forbairt Pobail Trasteorann.

4.10.7 I ndáil le Tionscal na Muc,
chomhaontaigh an Chomhairle
gur chóir d’fheidhmeannaigh
coinneáil leis an phróiseas ina
mbíonn siad i dteagmháil le
dTionscal na Muc agus na
gníomhaireachtaí forbartha ar
mhaithe le moltaí an chomhstaidéir,
arna choimisiniú ag an Chomhairle,
a chur chun tosaigh, agus ar
mhaithe le feabhas a chur ar
iomaíochas earnáil na muc san
iomlán ar an oileán.

4.10.8 Fuair an Chomhairle an t-eolas is
deireanaí ar na hábhair seo a
leanas: caibidlí de chuid na
hEagraíochta Domhanda Trádála,
méadú AE agus leasú ar An
Chomhbheartas Talmhaíochta

AN EARNÁIL COMHSHAOIL

4.11.1 Comhaontaíodh go ndéanfadh an
Chomairle Aireachta Thuaidh/
Theas breithniú tosaigh ar na
gneithe seo a leanas, gneithe a
bhaineann le comoibriú Thuaidh/
Theas i réimse an Chomhshaoil:
bainistíocht ar cháilíocht an uisce,
bainistíocht dramhaíola i
gcomhtheacs trasteorann, taighde
ar chosaint an chomhshaoil,
bunachair shonraí ar an
chomhshaol, tionchar na
talmhaíochta ar an chomhshaol,
agus malartú faisnéise agus
feasacht ar chomhshaol.

4.11.2 Tháinig an Chomhairle le chéile uair
amháin san Earnáil Comhshaoil sa
bhliain 2002. Bhí an cruinniú sin
ar siúl ar 17 Aibreán.

4.11.3 Maidir le bainistíocht ar cháilíocht
an uisce, chomhaontaigh Airí gur
chóir don obair a rinneadh ar na
scéimeanna bainistíochta do
dhobharcheantair an Fheabhail
agus na hÉirne a ionchorprú isteach
sna socruithe atá á bhforbairt
maidir le Creat-Treoir Uisce AE
(CTU) a fhorfheidhmiú i ndáil le
habhantracha trasteorann i
gcoitinne. Lean an obair i rith na
bliana ar réimse leathan
gníomhaíochtaí maidir le CTU a
fhorfheidhmiú. Mar a d’iarr an
Chomhairle, forbraíodh moltaí le
haghaidh Limistéir Abhantracha
Idirnaisiúnta (LAInna) a sceitseáil,
mar is gá faoin Treoir, dréachtaíodh
páipéar comh-Chomhairliúcháin
ar fhorfheidhniú CTU agus
sceitseáil na LAInna go mór mór
agus coinníodh le cúrsaí
maoiniúcháin (lena n-áirítear
Interreg 111 Thuaidh/Theas) i
ndáil le gníomhaíochtaí
forfheidhmithe trasteorann CTU
agus tionscadail bhainistíochta LAI.

4.11.4 I dtaca le bainistíocht dramhaíola
chomhaontaigh an Chomhairle
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roimhe sin gur chóir cur chuige
comhoibrithe a bheith ann chun
tacú le leathnú na hathchúrsála
dramhaíola agus chun í a
spreagadh. Thug an Chomhairle
aitheantas don tuarascáil ar dhul
chun cinn ón Ghrúpa Stiúrtha a
bunaíodh chun cur chuige
struchtúrach comhoibrithe a
fhorbairt maidir le Clár Forbartha
don chomh-Mhargadh. Shainigh
an Grúpa Stiúrtha taighe a
coimisiúnaíodh ar na mallaibh ar
shrutháin dramhaíola, a chuirfeadh
faisnéis luachmhar ar fáil dá Clár
Oibre. Chomhaontaigh an
Chomhairle gur chóir don Ghrúpa
Stiúrtha moltaí a chur faoina bráid
maidir le cur chuige straitéiseach
uile-oileáin a fhorbairt i dtéarmaí
forbairt mhargaidh d’ábhar ar féidir
é a athchúrsáil, ag cur forbairtí sa
Bhreatain san áireamh, agus moltaí
a dhéanamh ar nascanna cuí idir
Cláir um Fhorbairt Margaidh,
Thuaidh agus Theas. Lean an
obair i rith na bliana agus
rinneadh dul chun cinn maith ar
na moltaí sin a dhréachtú. 

4.11.5 Thainig Rialachán an AE ar
Shubstaintí a Ídíonn an tÓzón
(SIO) i bhfeidhm ar 1 Eanáir 2002
do chuisneoirí agus reoiteoirí
baile. Ordaíonn an Rialachán go
mbaintear gach SIO ó chuisneoirí
agus reoiteoirí nuair a chaitear
amach iad. Níl aon áis in Éirinn i
láthair na huaire chun SIO a
bhaint amach agus ní bheadh go
leor oibre ann i gceachtar de na
dlínsí a ligfeadh d’áis a bheith
inmharthana. Aithnítear gur sin
mar atá an scéal agus ós rud é go
bhfuil seans ann do bhuntáistí ó
bharainneachtaí an mhórscála,
bhí an dá roinn comhshaoil ag
comhoibriú lena chéile chun
tacaíocht údaráis áitiúil a fháil
chun teacht ar réiteach uile-
oileáin ar an fhadhb. Thug an
Chomhairle aitheantas don chomh-
chur chuige atá á fhorbairt in

éineacht le húdaráis áitiúla
Thuaidh agus Theas ar mhaithe le
seirbhís uile-oileáin a sholáthar.
Fáiltíodh roimh thairscintí i Meán
Fómhair 2002 maidir le conradh a
shocrú le haghaidh córas
éifeachtach bainistíochta, lena n-
áirítear bailiúchán, iompar, stóráil
agus cóireáil na gcuisneoirí agus
na reoiteoirí tréigthe sa dá
dhlínse. Bhíothas fós ag gabháil
do na tairiscintí a mheas ag
deireadh na bliana.

4.11.6 Lena chois sin thug an Chomhairle
aitheantas don dul chun cinn a
rinneadh ar mholadh gur chóir
Líonra Athchúrsála Pobail uile-
oileáin a bhunú mar aon le
sainchomhairleoirí a choimisiúnú
chun breithmheas geilleagrach a
ullmhú ar an mholadh. Rinneadh
an breithmheas sin sa bhliain
2002. Tá sé beartaithe ag na
sainchomhairleoirí go gcuirfidh
siad comhthuarascáil ar an
mholadh faoi bhráid na nAirí in
am is i dtráth agus beidh moltaí
ann le haghaidh beartas don am
atá le teacht. 

4.11.7 Thug an Chomhairle faoi deara
gur críochnaíodh an obair a
choimisiúnaigh sí maidir le
comhchlár a bhunú ar a mbeadh na
tionscadail thaighde chomhshaoil
atá ag dul ar aghaidh i láthair na
huaire. In Aibreán 2002 sheol Airí
an láithreán gréasáin, aNSwer, go
foirmiúil (láithreán gréasáin Thuaidh
Theas a bhaineann le Taighde
Comhshaoil) a sholathraíonn
rochtain ar fhaisnéis faoi thaighde
comhshaoil ar oileán na hÉireann.
Beidh daoine agus eagraíochtaí ar
speis leo an comhshaol ábalta fáil
amach cén taighde atá ag dul ar
aghaidh i láthair na huaire agus
daoine eile a chur ar an eolas faoi
na hábhair a bhfuil siad ag
déanamh taighde orthu. Tríd an
fhaisnéis sin a roinnt, táthar ag
súil go gcuideoidh sé le



48

taighdeoirí agus le hurraitheoirí
dúbláil iarrachta agus costais a
sheachaint, comhpháirtithe a fháil
le haghaidh comhoibriú agus
foinsí féideartha maoiniúcháin a
aithint. Is féidir teacht ar an
láithreán gréasáin aNSwer tríd a
sheoladh féin (www.answer-
online.org) agus tríd na láithreáin
ghréasáin atá ag Dúchas agus An
Ghníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil.

4.11.8 Mar aon leis sin, thug an
Chomhairle faoi deara gur
críochnaíodh an tionscadal chun
comhbhunachar sonraí a fhorbairt
(Dúchas agus An Ghníomhaireacht
um Chaomhnú Comhshaoil le
chéile) chun faisnéis ar an
chomhshaol a thaifeadadh. Is
féidir teacht ar an chomhbhunachar
sonraí tríd an láithreán gréasáin
aNSwer. Soláthraíonn an
comhchlár d’Fhoinsí Sonraí
Comhshaoil áis chuardaigh,
bunaithe ar an Ghréasán, a
sheachadann faisnéis faoi na
sonraí comhshaoil atá ann agus
infhaighteacht na sonraí céanna
laistigh d’oileán na hÉireann. Bhí
faisnéis faoi cháilíocht an uisce sa
bhunachar sonraí ag an tús. Mar
sin de, chomhaontaigh an
Chomhairle go leanfaidh Dúchas
agus An Ghníomhaireacht um
Chaomhnú Comhshaoil ar aghaidh
ag comhoibriú lena chéile maidir
le sonraí a shainscagadh agus
faisnéis a chur ar an láithreán
gréasáin faoi ábhair thosaíochta
eile ar nós caighdeán an aeir,
caomhnú an dúlra agus dramhaíl.

4.11.9 Roimhe sin d’fhaomh an
Chomhairle staidéar raonach ar
phríomhthionchair chomhshaoil
na talmhaíochta agus é mar
aidhm acu comhoibriú a fhorbairt ar
bhainistiú na gcothaitheach agus
múirín beacán atá caite. Roghnaíodh
taighdeoirí chun a staidéar a chur
chun tosaigh faoi mhaoirseacht

eolaíoch agus tuarascáil a
thabhairt do Ghrúpa Stiúrtha
d’Fheidhmeannaigh ó Ranna
Comhshaoil agus Talmhaíochta
agus gníomhaireachtaí Thuaidh
agus Theas. Thug Airí aitheantas
don obair a rinne na taighdeoirí
agus bhí an comhthuarascáil, ag
leagan amach na faisnéise a
shainigh an cleachtadh raonach,
mar aon le roinnt moltaí le
haghaidh comhoibriú san am atá
le teacht, chóir a bheith réidh
faoi dheireadh na bliana.

4.11.10 Maidir le malartú faisnéise agus
ardú na feasachta ar chúrsaí
comhshaoil, d’fhaomh an
Chomhairle clár oibre 12 mí ina
raibh réimse comharthionscnamh
ar chomhfhoinsí faisnéise. Dhírigh
an clár ar ábhair a mhalartú/
chomhthiomsú lena n-áirítear
comhthaispeántais, bileoga fíricí,
leabhrán ar chúrsaí dramhaíola,
nascanna go láithreáin ghréasáin
agus eolaire a liostaíonn na
láithreáin ghréasáin chomhsaoil;
comhoibriú idir feidhmeannaigh
um Oideachas Comhshaoil ó
Údaráis Áitiúla sa Deisceart agus
daoine a bhfuil dualgais
choibhéiseacha orthu sa Tuaisceart;
agus dréachtmholadh maidir le
baill fhoirne a mhalartú chun
comhthuiscint a mheadú agus
ionchais le haghaidh tuilleadh
comhoibrithe a fheabhsú.

EARNÁIL NA SLÁINTE

4.12.1 Comhaontaíodh go ndéanfadh an
Chomairle Aireachta Thuaidh/
Theas breithniú tosaigh ar na
gneithe seo a leanas, gneithe de
chomoibriú Thuaidh/Theas i réimse
na Sláinte: Seirbhísí Timpistí agus
Éigeandála, Pleanáil he haghaidh
Éigeandálaí Móra, Trealamh Ard-
Teicneolaíochta, Taighde ar Ailse
agus Cothú na Sláinte.
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4.12.2 Tháinig an Chomhairle le chéile
dhá uair in Earnáil na Sláinte sa
bhliain 2002. Bhí na cruinnithe
sin ar siúl ar 27 Feabhra agus ar
28 Meitheamh.

4.12.3 Chuala an Chomhairle faoin dul
chun cinn atá á dhéanamh maidir
le comhoibriú a fhorbairt i dtaca
le Seirbhísí Timpistí agus
Éigeandála. Thacaigh sí leis an
chomhoibriú leanúnach
trasteorann i dtéarmaí seirbhísí
ospidéil, arna mhaoirsiú ag an
Ghrúpa Thuaidh/Theas um
Sheirbhísí Ospidéil Réigiúnaigh
(GTTSOR), a bunaíodh sa bhliain
2000. Lena chois sin, tuairiscíodh
go ndearnadh dul chun cinn ar
thionscnaimh áitiúla trasteorann
atá á bhforbairt ag CAOC
(Comhoibriú agus Ag Obair le
Chéile), a bhí ag ransú na
ndeiseanna atá ann le haghaidh
tuilleadh comhoibrithe trasteorann
a mhéadú idir ospidéil. Thug an
Chomhairle aitheantas don
chomhoibriú atá ag dul ar
aghaidh maidir le measúnú a
dhéanamh ar an fhéidearthacht a
bhaineann le seirbhísí um nódú
orgán a fhorbairt ar bhonn uile-
oileáin, agus maidir le malartú
rialta faisnéise i rith na n-
athbhreithnuithe reatha, mar a
bhí ag an am sin, ar Sheirbhísí
Duánacha, Thuaidh agus Theas.
Chomh maith leis sin, tuairiscíodh
go ndearnadh dul chun cinn i
roinnt tionscnamh trasteorann atá
ann cheana féin mar aon le
tionscnaimh nua lena n-áirítear
dianchúram nua-naíoch a sholáthar,
cúram treasach d’ailse a sholáthar,
agus foireann trasteorann um
mháinliacht na gcíoch a fhorbairt
san Iarthuaisceart, foireann a
mbeadh sainchomhairleoirí i
gceannas air.

4.12.4 Thacaigh an Chomhairle leis an
dul chun cinn a rinne na Grúpaí
Oibre go dtí seo maidir le Pleanáil

le haghaidh Éigeandálaí. Cuireadh
in iúl do CATT go raibh clár cúrsaí
traenála trasteorann ann cheana
féin, cúrsaí a bhaineann le pleanáil
le haghaidh éigeandálaí; cuireann
na cúrsaí sin san áireamh an
fhreagairt mhíochaine a bheadh
ann i gcás teagmhais mhóir.
Chuala Airí gur fáiltíodh roimh
thairiscintí maidir le staidéar
féidearthachta a dhéanamh agus
tuarascáil a thabhairt ar na
costais agus na buntáistí a
bhaineann le Seirbhís Éigeandála
Héileacaptair uile-oileáin a
thabhairt isteach, moladh ar
thacaigh CATT leis ag a cruinniú
ar 16 Samháin. Cuireadh in iúl
d’Airí ina dhiaidh sin gur ceapadh
sainchomhairleoirí chun an
staidéar a dhéanamh.

4.12.5 Forbraíodh mionmholtaí i ndáil
leis na saincheisteanna praiticiúla
a bhaineann le comhfhreagairtí ar
Thimpistí Bóthair (TB) i limistéir
na Teorann. Thug an Chomhairle
faoi deara, mar chéad chéim sna
hiarrachtaí atá ag dul ar aghaidh
chun roinnt saincheisteanna a
réiteach maidir le cumarsáid,
comhoiriúnacht an trealaimh agus
freagairtí comhordanáidithe; go
raibh clár á fhorbairt, clár a
thabharfaí isteach céim ar chéim
agus a thabharfadh taithí agus
comhthraenáil do Bhriogáidí
Dóiteáin atá taobh na Teorann.
Chomh maith leis sin, thug an
Chomhairle faoi deara go raibh
obair bhreise pleanáilte maidir le
Feachtais Fheasachta um
Choisctheacht Dóiteán,
comhthraenáil le haghaidh
freagairtí ar thimpistí bóthair
agus chun tuilleadh forbartha a
dhéanamh ar straitéis fhreagartha
chun deileáil le timpistí bóthair.
Forbraíodh comhfheachtais meán
ar choisctheacht dóiteán agus ar
shábháilteacht dóiteán le haghaidh
scoileanna i limistéir na teorann.
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4.12.6 Rinne an Chomhairle
athbhreithniú ar an dul chun cinn
a rinneadh ar chomhoibriú maidir
le Trealamh Ard-Teicneolaíochta.
D’fhaomh an Chomhairle moladh
chun scéim iniúchta um fhisic
radaiteiripe Thuaidh/Theas a bhunú.
Mar aon leis sin, thug an Chomhairle
faoi deara go raibh creat á fhorbairt
chun oibríocht na teicneolaíochta
a mheasúnú ar bhonn uile-oileáin,
teicneolaíocht a bhaineann le
Tomagrafaíocht Astú na bPosatrón
(TAP) agus go mbeadh seimineár
mór ann i Meán Fómhair 2002,
seimineár ar na forbairtí ard-
teicneolaíochta a bhí ag teacht
chun cinn. Thug an Chomhairle
faoi deara go rabhthas ag déanamh
taighde ar an acmhainneacht a
bhaineann le comhoibriú uile-
oileáin maidir le nithe a fháil
agus traenáil oibríochtúil sna
seirbhísí riachtanacha taca san
earnáil ghéar.

4.12.7 Maidir le Taighde ar Ailse, rinne
an Chomhairle athbhreithniú ar an
chomhoibriú leanúnach laistigh
den Chomhaontú Trípháirteach
(Meabhrán Tuisceana a bhí de
thoradh air sin a bhunaigh
Cuibhreannas Ailse idir Institiúid
Náisiúnta Ailse SAM agus na
Ranna Sláinte, Thuaidh agus
Theas). Cuireadh in iúl don
Chomhairle gur tharla cruinnithe
rialta chun bailiúchán sonraí idir
clárlanna a chaighdeánú chun
tionscadail ar fud an oileáin a
éascú. Dá bharr spreagadh ón
Chuibhreannas Ailse, rinneadh
breithniú ar an samhail is cuí
maidir le hinfrastruchtúr um
trialacha cliniciúla a fhorbairt ar
fud an oileáin. Thug an Chomhairle
aitheantas don chomhoibriú
leanúnach laistigh de Mheabhran
na Tuisceana agus go háirithe an
obair atá á déanamh ag an ghrúpa
clárlanna um chomhthaighde
agus é ag leagan amach
tosaíochtaí le haghaidh taighde

comhoibrithe. Lena chois sin,
thug an Chomhairle faoi deara gur
fógraíodh go mbeadh maoiniú
suntasach ann le haghaidh taighde
ar theiripe ailse agus thug sí suntas
do na forbairtí a rinneadh go dtí
seo maidir leis an ghníomhaíocht
a bhaineann le trialacha cliniciúla
uile-oileáin a chomhordú.

4.12.8 Thug an Chomhairle suntas don
dul chun cinn a rinneadh go dtí
seo i réimse tionscnamh a
bhaineann le Cur Chun Cinn na
Sláinte, lena n-áirítear meastóireacht
ar fheachtas an aigéid fhólaigh,
tionscnaimh fhrithchaithimh, agus
cothú. Chomh maith leis sin, thug
an Chomhairle suntas don dul
chun cinn a rinneadh maidir leis
na nithe seo a leanas: clár oibre
comhoibríoch um chur chun cinn
na sláinte a fhorbairt, lena n-
áirítear na pleananna le haghaidh
comhdháil ollmhór trasteorann ar
ghníomhaíocht fhisiciúil a bheas
in Iúr Cinn Trá i Samhain 2002,
breithniú ar acmhainneacht
maidir le tionscnamh sláinte uile-
oileáin don láithreán oibre a
fhorbairt, agus ceapachán
beartaithe na mBainisteoirí Clár,
Thuaidh agus Theas, chun an
obair sin a chur chun tosaigh. 



AN EARNÁIL IOMPAIR

4.13.1 Comhaontaíodh go ndéanfadh an
Chomairle Aireachta Thuaidh/
Theas breithniú tosaigh ar na
gneithe seo a leanas, gneithe a
bhaineann le chomoibriú Thuaidh/
Theas i réimse an Iompair: pleanáil
straitéiseach agus sábháilteacht ar
bhóithre agus iarnóid. Bíodh gur i
dtaca le pleanáil bóthar agus
iarnród is túisce a thiocfadh an
comhoibriú chun tosaigh,
thabharfadh sé deis fosta ar
cheisteanna a eascródh sna
hearnálacha port agus aerphort.

4.13.2 Tháinig CATT le chéile uair
amháin san Earnáil Iompair sa
bhliain 2002. Bhí an cruinniú sin
ar siúl ar 17 Aibreán.

4.13.3 Bhain an cruinniú sin le
saincheisteanna um
Shábháilteacht ar Bhóithre. Ní
raibh deis ann cruinniú a shocrú
maidir leis na gneithe eile ar
aontaíodh orthu i gcomhair
comhoibrithe san Earnáil Iompair,
mar nach raibh an tAire cuí i
dTuaisceart Éireann ar fáil. 

4.13.4 Maidir le Tionscnaimh Oideachais
dírithe ar Shábhailteacht ar
Bhóithre, thug an Chomhairle
suntas don leibhéal gníomhaíochta
atá ag dul ar aghaidh faoi láthair,
agus thacaigh sí leis, agus
dhearbhaigh sí go leanfadh a
tiomantas ar aghaidh don
chomhoibriú maidir le hoideachas
faoi shabháilteacht ar bhóithre.
Lena chois sin, d’fhaomh an
Chomhairle moladh chun Comh-
Chomhdháil Thuaidh/Theas faoi
Shábháilteacht ar Bhóithre a
reachtáil agus breithniú a
dhéanamh ar a leithéid de
chomhdháil a reáchtáil gach bliain
chun cuidiú le líonra gairmithe a
fhorbairt, agus iad ag díriú ar
shábháilteacht ar bhóithre.

4.13.5 Maidir le Comhfheachtais um
Shábháilteacht ar Bhóithre, thug
an Chomhairle suntas don dul
chun cinn ar an mholadh gur
chóir comhfheachtas nua bheith
ann dírithe ar shábháilteacht na
gcoisithe agus d’fhaomh an
fhorbairt bhreise atá beartaithe de
chuid an fheachtais sin.

4.13.6 Thug an Chomhairle suntas do na
socruithe reatha atá ann maidir le
Sábháilteacht ar Bhóithre a
Thuarascáil, Thuaidh agus Theas
agus na teorainneacha i dtéarmaí
comhbhonn a fhorbairt faoi
choinne a leithéid de mhodhanna
tuarascála. Spreag an Chomhairle
gníomhaireachtaí cuí imscrúdú a
dhéanamh ar na cosúlachtaí agus
na difríochtaí atá ann sna
himbhuailtí a tharlaíonn i limistéir
áirithe den teorann. Chomh maith
leis sin, tugadh mionteagasc don
Chomhairle faoi na socruithe nua
atá ann maidir le faisnéis faoi
shábháilteacht ar bhóithre a
mhalartú.

4.13.7 Maidir le Pointí Pionóis/
Saincheisteanna Forfheidhmiúcháin,
thug an Chomhairle suntas don
seasamh i dtaca le pointí pionóis
sa Deisceart agus córas na bpointí
pionóis atá ann cheana féin i
dTuaisceart Éireann. Thug an
Chomhairle suntas don seasamh
maidir le Coinbhinsiún na hEorpa
um Dhícháilíochtaí Tiomána. Mar
aon leis sin, thug an Chomhairle
aitheantas don acmhainneacht atá
ann ar bhonn trasteorann dul sa
tóir ar dhaoine a bhfuil fíneálacha
tráchta le híoc acu i gcomhthéacs
go bhfuil seans ann go nglacfar leis
an Chomhaontú ar Chomhoibriú
idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh
in Imeachtaí a bhaineann le
Cionta Tráchta.
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CÚLRA

5.1 Dúradh go speisialta i Sraith a Dó
den Chomhaontú go mbeidh buan-
chomhRúnaireacht mar thaca leis
an Chomhairle Aireachta Thuaidh/
Theas, agus comhaltaí de
Státsheirbhís Thuaisceart Éireann
agus de Státsheirbhís na hÉireann
mar fhoireann aici. Feidhmíonn
an taobh ó Dheas den
Chomhrúnaireacht faoi scáth an
Roinn Gnóthaí Eachtracha, agus
feidhmíonn an taobh ó Thuaidh
faoi scáth Oifig an Chéad-Aire
agus an LeasChéad-Aire.

FOIREANN

5.2 Leag an Meamram um Thuiscint
ar Nós Imeachta, ar ghlac an
Chomhairle leis ag an Chéad
Chruinniú Iomlánach in Ard
Mhacha 13 Nollaig 1999, leag sé
amach na socruithe i gcomhair
Chomhrúnaireacht na Comhairle
agus a cuid feidhmeanna.

• Faoi théarmaí an Mheamraim
comhaontaíodh go mbeadh an
Chomhrúnaireacht lonnaithe in
Ard Mhacha agus go mbeadh
Comhrúnaithe i gceannas air,
duine amháin acu ceaptha ag
gach Riarachán. Bhí de dhualgas
ar an dá thaobh fosta
leaschomhrúnaí a ainmniú mar
aon le foireann eile tacaíochta
rúnaíochta agus riaracháin.
Oibríonn oifigigh ó dhá thaobh
na Rúnaireachta taobh lena chéile
i gcomhairíocht in Ard Mhacha.
D’oibrigh Dick Mackenzie mar
Chomhrúnaí an Tuaiscirt go dtí
Aibreán agus tháinig An Dr. Peter
Smyth ina áit i Mí an Mheithimh.
Is é Tim O’Connor Comhrúnaí an
Deiscirt agus tá seisean sa phost
s’aigese ó Nollaig 1999. Ba iad an
bheirt Leaschomhrúnaithe le linn
2002 ná Helen Browne (Deisceart)
agus Pat Donaghy (Tuaisceart). 

FEIDHMEANNA

5.3 Ar fheidhmeanna na
Comhrúnaireachta mar atá faoi
théarmaí an Mheamraim tá:

• eagrú sceidil chruinnithe na
Comhairle sna formáidí éagsúla;

• réamhghlacadh polaitiúil/na nAirí
le cláracha oibrithe chruinnithe
na Comhairle a fháil;

• ullmhúchán nó coimisiúnú
páipéar le haghaidh chruinnithe
na Comhairle, lena n-áirítear i
dtaca lena clár oibre;

• dréachtú comhráitéisí agus
cuntais ar chinntí na Comhairle;

• scaipeadh eolais mar gheall ar
chinntí na Comhairle agus
monatóireacht a dhéanamh ar na
dóigheanna ina gcuirtear i
bhfeidhm iad;

• dréachtú tuarascáil bhliantúil ar
ghníomhaíochtaí na Comhairle;

• feidhmiú mar mheán cumarsáide
leis na Comhlachtaí
Forfheidhmithe agus a gcuid
forbartha a éascú;

• tadall a dhéanamh mar is cuí idir
an Roinn nó idir an Oifig a
ainmnítear i gceachtar den dá
dhlínse agus Rúnaireacht
Chomhdháil Idir-Rialtasach na
Breataine/na hÉireann agus leis
an chomhfhóram parlaiminte
Thuaidh/Theas agus le fóram
neamhspleách comhairleach nuair
a bhunófar iad;

• agus tascanna ar bith eile a
chomhlíonadh, de réir mar a
iarrann an Chomhairle orthu sin a
dhéanamh.
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MAOINIÚ

5.4 Seasann an t-aoi-riarachán
costais chruinnithe na Comhairle
Aireachta Thuaidh/Theas, agus
íocann na riaracháin chuí costais
taistil agus maireachtála na nAirí
agus na n-oifigeach- féach
Aguisín 3.

5.5 Íocann na príomhriaracháin na
costais foirne a bhaineann leis an
Chomhrúnaireacht. Déantar na
costais uile eile a bhaineann leis
an Chomhrúnaireacht nó leis an
Chomhairle a roinnt go cothrom
idir an dá riarachán. (Féach
Aguisín 3).
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Liosta Airí Thuaisceart Éireann Liosta Airí an Deiscirt

AN CHOMHAIRLE AIREACHTA
THUAIDH/THEAS CRUINNIÚ I 
BHFHORMÁID IOMLÁNACH

Dé hAoine 28 Meitheamh 2002, Óstán Chathair Ard Mhacha

58

Rt Hon David Trimble MP MLA
(Céad-Aire)

An tUas. Mark Durkan MLA
(LeasChéad-Aire)

Bairbre de Brún MLA
(An tAire Sláinte, Seirbhísí Sóisialta agus
Sábháilteachta Poiblí)

An Dr. Seán Farren MLA
(An tAire Airgeadais agus Pearsanra)

Carmel Hanna MLA
(An tAire Fostaíochta agus Foghlama)

An tUas. Martin Mc Guinness MP MLA
(An tAire Oideachais)

An tUas. Dermot Nesbitt MLA
(An tAire Comhshaoil)

Bríd Rodgers MLA
(An tAire Talmhaíochta agus Forbairt
Tuaithe)

An tUas. Bertie Ahern TD
(Taoiseach)

An tUas. Joe Walsh TD
(An tAire Talmhaíochta agus Bia)

An tUas. Charlie Mc Creevy TD
(An tAire Airgeadais)

An tUas. Brian Cowan TD
(An tAire Gnóthaí Eachtracha)

Noel Dempsey TD
(An tAire Oideachais agus Eolaíochta)

An tUas. Dermot Ahern TD
(An tAire Cumarsáide, Mara agus
Acmhainní Nádúrtha)

An tUas. John O’Donoghue TD
(An tAire Ealaíon, Spóirt agus
Turasóireachta)

An tUas. Micheál Martin TD
(An tAire Sláinte agus Leanaí)

An tUas. Seamus Brennan TD
(An tAire Iompair)

An tUas. Michael McDowell TD
(An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais
agus Athchóirithe Dlí)

An tUas. Martin Cullen TD
(An tAire Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil)

An tUas. Éamon Ó Cuív TD
(An tAire Pobail, Tuaithe agus
Gaeltachta)

Mary Coughlan TD
(An tAire Gnóthaí Sóisialacha agus
Teaghlaigh)
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Dáta Earnáil Áit Riarachán Thuaisceart Éireann Rialtas na Éireann

Dé Céadaoin Forbairt Trádála Luimneach An Ridire Reg Empy, Mary Harney, TD, Tánaiste agus
23 Eanáir agus Gnó MLA, An tAire Fiontar, An tAire Fiontar, Trádála agus

Trádála agus Fostaíochta Fostaíochta (Cathaoirleach)
Carmel Hanna, MLA, An tAire
Fostaíochta agus Foghlama

Dé hAoine Talmhaíocht Cill Chéile Dé, Bríd Rodgers, MLA, An tAire An tUas. Joe Walsh, TD, An tAire
25 Eanáir Co. Fhear Manach Talmhaíochta agus Forbairt Tuaithe Talmhaíochta, Bia agus 

(Cathaoirleach) Sam Foster, MLA, Forbairt Tuaithe
An tAire Comhshaoil

Dé hAoine CFCSÉ Cill Shléibhe, Bríd Rodgers, MLA, An tAire An tUas. Frank Fahey,
1 Feabhra Co. Ard Mhacha Talmhaíochta agus Forbairt Tuaithe TD, Aire na Mara agus 

(Cathaoirleach) An tUas. Dermot Acmhainní Nádúrtha
Nesbitt, MLA, Aire in Oifig an 
Chead-Aire agus an LeasChéad-Aire

Dé Céadaoin Cláir Speisialta AE An Baile Meánach An Dr. Seán Farren, MLA, An tUas. Charlie Mc Creevy, TD,
20 Feabhra An tAire Airgeadais agus Pearsanra An tAire Airgeadais agus Pearsanra

(Cathaoirleach) Dermot Nesbitt,
MLA, An tAire Comhshaoil

Dé hAoine Turasóireacht Cill Chéile Dé, An Ridire Reg Empey, MLA, An tAire An Dr. James Mc Daid, TD, An tAire
22 Feabhra Co. Fhear Manach Fiontar, Trádála agus Infheistíocht Turasóireachta, Spóirt agus Áineasa

(Cathaoirleach) Bairbre de Brún, MLA,
An tAire Sláinte, Seirbhísí Sóisialta
agus Sábháilteachta Poiblí

TTINREAMH AG CRUINNITHE EARNÁILEACHA NA COMHAIRLE AIREACHTA THUAIDH THEAS 2002



61

tu
a

ra
s

c
á

il b
h

lia
n

tú
il  2

0
0

2

Dáta Earnáil Áit Riarachán Thuaisceart Éireann Rialtas na Éireann

Dé Céadaoin Sábháilteacht Baile Átha Cliath Bairbre de Brún, MLA, An tAire An tUas. Micheál Martin, TD,
27 Feabhra Bia/Sláinte Sláinte, Seirbhísí Sóisialta agus An tAire Sláinte agus Leanaí

Sábháilteachta Poiblí An tUas. (Cathaoirleach) An Dr. Tom Moffatt,
James Leslie, MLA, Aire in Oifig TD, Aire Stáit, An Roinn
an Chéad-Aire agus an LeasChéad-Aire Sláinte agus Leanaí

Déardaoin Oideachas Ard Mhacha An tUas. Martin Mc Guinness, MP, Dr. Michael Woods, TD,
11 Aibreán MLA, An tAire Oideachais An tAire Oideachais agus Eolaíochta

An tUas. Dermot Nesbitt, MLA,
An tAire Comhshaoil

Dé Luain CSFCÉ Baile Átha Cliath Bríd Rodgers, MLA, An tAire An tUas. Frank Fahey, TD,
15 Aibreán Talmhaíochta agus Forbairt Tuaithe Aire na Mara agus Acmhainní

An tUas. James Leslie, MLA, Nádúrtha (Cathaoirleach)
(Cathaoirleach) Aire in Oifig an   
Chéad-Aire agus an LeasChéad-Aire

Dé Luain Talmhaíocht Baile Átha Cliath Bríd Rodgers, MLA, An tAire Joe Walsh, TD, An tAire Talmhaíochta,
15 Aibreán Talmhaíochta agus Forbairt Tuaithe Bia agus Forbairt

James Leslie, MLA, Aire in Oifig Tuaithe (Cathaoirleach)
an Chéad-Aire agus an LeasChéad-Aire

Dé Céadaoin Comhshaol Baile Átha Cliath Dermot Nesbitt, MLA, An tAire Noel Dempsey, TD, An tAire 
17 Aibreán Comhshaoil Denis Haughey, MLA, Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil 

Aire in Oifig an Chéad-Aire agus (Cathaoirleach)
an LeasChéad-Aire

TTINREAMH AG CRUINNITHE EARNÁILEACHA NA COMHAIRLE AIREACHTA THUAIDH THEAS 2002
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TTINREAMH AG CRUINNITHE EARNÁILEACHA NA COMHAIRLE AIREACHTA THUAIDH THEAS 2002

Dáta Earnáil Áit Riarachán Thuaisceart Éireann Rialtas na Éireann

Dé Céadaoin Iompar Baile Átha Cliath An tUas. Dermot Nesbitt, MLA, An tUas. Noel Dempsey, TD,
17 Aibreán An tAire Comhshaoil An tUas.  An tAire Comhshaoil agus

Denis Haughey, MLA, Aire in Oifig an Rialtais Áitiúil (Cathaoirleach)
Chéad-Aire agus an LeasChéad-Aire

Dé hAoine Teanga Baile Átha Cliath An tUas. Michael McGimpsey, MLA, An tUas. Eamon Ó Cuív, TD,
14 Meitheamh An tAire Cultúir, Ealaíon agus An tAire Pobail, Tuaithe agus 

Fóillíochta Bairbre de Brún, MLA, Gaeltachta (Cathaoirleach)
An tAire Sláinte, Seirbhísí Sóisialta 
agus Sábháilteachta Poiblí

Dé Céadaoin Uiscebhéalaí Béal Feirste An tUas. Michael McGimpsey, MLA, An An tUas. Eamon Ó Cuív, TD,
26 Meitheamh tAire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta An tAire Pobail, Tuaithe

Carmel Hanna, MLA, An tAire agus Gaeltachta
Fostaíochta agus Foghlama

Dé Céadaoin Forbairt Trádála Béal Feirste An Ridire Reg Empy, MLA, An tAire Mary Harney, TD, 
26 Meitheamh agus Gnó Fiontar, Trádála agus Infheistíochta Tánaiste agus An tAire Fiontar, 

(Cathaoirleach) Carmel Hanna, Trádála agus Fostaíochta
MLA, An tAire Fostaíochta 
agus Foghlama
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TTINREAMH AG CRUINNITHE EARNÁILEACHA NA COMHAIRLE AIREACHTA THUAIDH THEAS 2002

Dáta Earnáil Áit Riarachán Thuaisceart Éireann Rialtas na Éireann

Dé hAoine Sláinte/ Ard Mhacha Bairbre de Brún, MLA, An tAire Sláinte, An tUas. Micheál Martin, TD,
28 Meitheamh Sábháilteacht Bia Seirbhísí Sóisialta agus Sábháilteachta An tAire Sláinte agus Leanaí

Poiblí (Cathaoirleach) An tUas. James 
Leslie, MLA, Aire in Oifig an 
Chéad-Aireagus an LeasChéad-Aire

Dé hAoine Talmhaíocht Dún Pádraig Bairbre de Brún, MLA, An tAire Sláinte, An tUas. Joe Walsh, TD, 
27 Meán Fómhair Seirbhísí Sóisialta agus Sábháilteachta An tAire Talmhaíochta agus Bia. 

Poiblí (Cathaoirleach) An tUas. James An tUas. Eamon Ó Cuív, TD,
Leslie, MLA, Aire in Oifig an An tAire Pobail,
Chéad-Aire agus an LeasChéad-Aire Tuaithe agus Gaeltachta

Dé Céadaoin Cláir Speisialta AE Baile an Chaistil An Dr. Seán Farren, MLA, An tAire An tUas. Tom Parlon, TD,
9 Meán Fómhair Airgeadais agus Pearsanra Aire Stáit, An Roinn Airgeadais.

(Cathaoirleach) An Ridire Reg Empy, 
MLA, An tAire Fiontar, 
Trádála agus Infheistíochta
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FAISNÉIS AIRGEADAIS
1 EANÁIR 2002 - 31 NOLLAIG 2002
Íocaíochtaí agus Buiséad (Thuaidh agus Theas)

B’ionann íocaíochtaí iomlána don tréimhse airgeadais 1 Eanáir 2002 - 31 Nollaig
2002 agus £1, 525, 790 / €2, 426,900 agus seo thíos briseadh síos ar na
príomhréimsí caiteachtais:

Caiteachas CATT - 1 Eanáir 2002 - 31 Nollaig 2002

Saghas Stg £ Euro

Tuarastáil 926,137 1,473,380

Riarachán 462, 133 735, 065

Cruinnithe CATT 79, 091 125, 800

Comhairliúchán 38,189 60,745

Caiteachas Caipitleach 20,060 31, 910

IOMLÁN £1, 525, 790 €2, 426, 900
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UISCEBHEALAÍ ÉIREANN

Ceanncheathrú
20 Sráid Darling
Inis Ceithleann
Co. Fhear Manach
BT74 7EW
Fón: (028) 6632 3004
Facs: (028) 6634 6237
Ríomhphost: info@waterwaysireland.org
Láithreán Gréasáin:
www.waterwaysireland.org

An Réigiún Thuaidh
each Somerview
Seanbhóthar Bhaile Átha Cliath
Cora Droma Rúisc
Co. Liatroma
Fón: (078) 50787
Facs (078) 22866

Réigiún an Iarthair
Cearnóg an Mhargaidh
An Scairbh
Co. an Chláir
Fón: (061) 922033
Facs: (061) 922036

Réigiún an Oirthir
Urlár 2, Bloc C, 
Geata Bhaile na Fuinseoige
Bóthar na hUaimhe
Baile Átha Cliath 15
Fón: (01) 8680148
Facs: (01) 8383647

AN BORD UM CHUR CHUN
CINN SÁBHÁILTEACHTA BIA

7, Ascaill Gheata an Oirthir
Geata an Oirthir
An tOileán Beag
Corcaigh
Fón: (021) 230 4100
Facs: (021) 230 4111
Ríomhphost: info@safefoodonline.com
Láithreán
Gréasáin:www.safefoodonline.com

Bloc B, An 4ú hUrlár
Cúirt na Mainistreach
Sráid na Mainistreach Íochtarach
Baile Átha Cliath 1
Fón: (01) 817 1317
Facs: (01) 4480699

IDIR-THRÁDÁIL ÉIREANN -
an Foras Forbartha Trádála
agus Gnó

Idir-Thrádáil Éireann,
Páirc Ghnó na SeanGhaslainne
Sráid Chill Mhuire
An tIúr
Co. an Dúin BT34 2DE
Fón: (028) 3083 4100
Facs: (028) 3083 4155
Ríomhphost: info@Idir-Thradáil
Éireann.com
Láithreán Gréasáin:
www.intertradeireland.com 

FORAS UM CHLÁIR
SPEISIALTA AN AE

Teach AE
6 Plás Chromaic
Béal Feirste BT7 2JB
Fón: (028) 9026 6660
Facs: (028) 9026 6661
Ríomhphost: info@seupb.org
Láithreán Gréasáin: www.seupb.org

Teach AE
11, Bóthar Chúil Mhín
An Ómaigh
Co. Thír Eoghain
BT78 1LB
Fón: (028) 8225 5750
Facs (028) 8224 8427
Ríomhphost: omagh@seupb.org
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SONRAÍ TEAGMHÁLA NA
gCOMHLACHTAÍ THUAIDH/THEAS



Teach AE
Cúirt Chluain an Chaisleáin
Bóthar Bhaile Átha Cliath
Muineachán
Fón: (047) 77003
Facs: (047) 71258
Ríomhphost: interreg@seupb.ie

AN FORAS TEANGA
THUAIDH/THEAS 

FORAS NA GAEILGE
Foras na Gaeilge
7 Cearnóg Mhuirfean,
Baile Átha Cliath 2
Fón: (01) 693 8400
Facs: (01) 693 8401
Ríomhphost: eolas@forasnagaeilge.ie
Láithreán Gréasáin:
www.forasnagaeilge.ie

THA BOORD O ULSTÈR-SCOTCH
Tha Boord o Ulstèr-Scotch
Teach Franklin
10 - 12 Sráid Brunswick
Béal Feirste BT2 7GE
Fón: (028) 9023 1113
Facs: (028) 9023 1898
Ríomhphost:info@ulsterscotsagency.org.
uk
Láithreán Gréasáin:
www.ulsterscotsagency.com

COIMISIÚN AN FHEABHAIL,
CHAIRLINN AGUS SHOILSE
NA HÉIREANN

Gníomhaireacht na Lochanna
22 Bóthar Victoria
Doire BT47 2AB
Fón: (028) 7134 2100
Facs: (028) 7134 2720
Ríomhphost: general@loughs-
agency.org
Láithreán Gréasáín: www.loughs-
agency.org

Teach Eolais
Lána na SeanChé
Cairlinn
Co. Lú
Fón: (042) 9383888
Facs: (042) 9383888
Ríomhphost:
carlingford@loughsagency.org

TURASÓIREACHT 
ÉIREANN TEO

Turasóireacht Éireann Teo
An 5ú hUrlár
Cearnóg an tEaspaig
Cnoc Redmond
Baile Átha Cliath 2
Fón: (01) 476 3400
Facs: (01) 476 3666
Ríomhphost: info@tourismireland.ie
Láithreán Gréasáin:
www.tourismireland.com

69

t u a r a s c á i l  b h l i a n t ú i l   2 0 0 2



70



A G U I S Í N  5

C O M H A L T A Í  B O I R D  N A
g C O M H L A C H T A Í T H U A I D H / T H E A S

71



Go dtí 12 Nollaig 2002 Ón 13 Nollaig 2002

An Comhairleoir Bertie Kerr An Comhairleoir Bertie Kerr
(Cathaoirleach) (Cathaoirleach)

An tOllamh Mike Gibney An tOllamh Charlie Daly
(LeasChathaoirleach) (LeasChathaoirleach)

An tUas. Don Anderson An tUas. Don Anderson 

An tUas. Leslie Craig An tUas. Leslie Craig

Carmel Foley Carmel Foley

An tUas. Ronan Garvey An tOllamh Patrick Fottrell

An tOllamh Cecily Kelleher An tUas. Odran Flynn

An tUas. Damien O’Dwyer An tUas. Patrick McColgan

An Dr. Danny O’Hare Catherine Murphy

Anne Speed An tUas. Damien O’Dwyer

An tOllamh Seán Strain Anne Speed

An tUas. Michael John Walker An tOllamh Seán Strain
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AN BORD UM CHUR CHUN CINN SÁBHÁILTEACHTA BIA
AN BORD COMHAILREACH 

Go dtí 12 Nollaig 2002 Ón 13 Nollaig 2002

An Dr. Martin Naughton An Dr. Martin Naughton
(Cathaoirleach) (Cathaoirleach)

An Dr. Harold Ennis An tUas. Barry Fitzsimons
(LeasChathaoirleach) (LeasChathaoirleach)

The Duke of Abercorn Mary Ainscough

Mary Ainscough Mary Breslin

Mary Breslin An tUas. Trefor Campbell

Jackie Harrison An tUas. John Fitzgerald

An tUas. Carl McCann Jackie Harrison

An tUas. Fergal McCormack An tUas. Carl Mc Cann

An Dr. Inez McCormack An tUas. Fergal McCormack

An tUas. Kieran McGowan An Dr. Inez McCormack

An tUas. Robbie Smyth An tUas. Robbie Smyth

AN BORD UM FHORBAIRT TRÁDÁLA AGUS GNÓ
COMHALTAÍ AN BHOIRD
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Go dtí 12 Nollaig 2002 Ón 13 Nollaig 2002

Maighréad Uí Mháirtín Maighréad Uí Mháirtín
(Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge/ (Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge/

Comhchathaoirleach An Fhorais Teanga) Comhchathaoirleach An Fhorais Teanga)

An tUas. Liam Corey An tUas. Liam Corey

Anne Craig Anne Craig

An tUas. Gordon McCoy An tUas. Gordon McCoy

An tUas. Aodán Mac Póilín An tUas. Aodán Mac Póilín

An tUas. Gearóid Mac Siacais An tUas. Gearóid Mac Siacais

An tUas. Patrick McGlone An tUas. Patrick McGlone

Treasa Ní Ailpín Treasa Ní Ailpín

Jacqueline Ní Fhearghusa Caitríona Ní Cheallaigh

Máiréad Nic Sheaghain Máiréad Nic Sheaghain

(ceaptha 15 Aibreán 2002)

An tUas. Maolsheachain Ó Caollaí An tUas. Maolsheachain Ó Caollaí

An tUas. Leachlainn Ó Catháin An tUas. Leachlainn Ó Catháin

An tUas. Liam Ó Cuinneagáin An tUas. Pádraig Ó Duibhir

An tUas. Pádraig Ó Duibhir An tUas. Gearóid Ó hEara

An tUas. Gearóid Ó hEara An tUas. Diarmuid Ó Murchú

Bríd Uí Néill Bríd Uí Néill

AN FORAS TEANGA THUAIDH/THEAS
COMHALTAÍ BOIRD FHORAS NA GAEILGE

Go dtí 12 Nollaig 2002 Ón 13 Nollaig 2002

Lord Laird of Artigarvan Lord Laird of Artigarvan
(Cathaoirleach Tha Boord o Ulstèr-Scotch/ (Cathaoirleach Tha Boord o Ulstèr-
ComhChathaoirleach An Fhorais Teanga Scotch/ComhChathaoirleach An 

Fhorais Teanga Thuaidh/Theas)

Thuaidh/Theas) 

An Dr Pádraig de Bhál An Dr Pádraig de Bhál

An tUas. James Devenney An tUas. James Devenney

An tUas. John Erskine An Dr. Linde Lunney

An Dr. Linde Lunney An tUas. Éamon O’Domhnaill

An tUas. John McIntyre An tUas. Alistair Simpson

An tUas. Éamon O’Domhnaill An tUas. Robert Stoker

An Dr. Philip Robinson Folúntas
(éirithe as 22 Iúil 2002)

THA BOORD O ULSTÈR-SCOTCH
COMHALTAÍ AN BHOIRD
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An tUas. Andrew Coppel
(Cathaoirleach)

Ann Riordan
(Leaschathaoirleach)

An tUas. Roy Bailie

An tUas. Alan Clarke

An tUas. Dennis Galway

An tUas. Howard Hastings

An tUas. Tony Kelly

An tUas. Noel McGinley

An tUas. Felix Mooney

An tUas. John Power

An tUas. Niall Reddy

An tUas. Charles Sinnott

BORD STIÚRTHÓIRÍ THURASÓIREACHT ÉIREANN TEORANTA

Go dtí 12 Nollaig 2002 Ón 13 Nollaig 2002

An tUas. Peter Savage An tUas. Peter Savage
(Cathaoirleach) (Cathaoirleach)

Lord Cooke of Islandreagh Lord Cooke of Islandreagh

(Leaschathaoirleach) (Leaschathaoirleach)

An tUas. Jack Allen An tUas. Jack Allen

An tUas. Keith Anderson An tUas. Keith Anderson

An tUas. Dick Blakiston-Houston An tUas. Dick Blakiston-Houston

An tUas. Francis Feely An tUas. Francis Feely

An Dr. Patrick J Griffin An Dr. Patrick J Griffin

Siobhan Logue Siobhan Logue

An tUas. Joseph Martin Jacqui McConville

An tUas. Arthur Morgan An tUas. Joseph Martin

Sheila Tyrrell An tUas. Tarlach O Crosain
(éirithe as 20 Feabhra 2002)

An tUas. Andrew Ward An tUas. Andrew Ward

COMHALTAÍ BOIRD CHOIMISIÚN AN FHEABHAIL,
CHAIRLINN AGUS SHOILSE NA HÉIREANN
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RANNA LÁRNACHA

Oifig an Chéad-Aire agus an 
LeasChéad-Aire
Foirgnimh na Parlaiminte
Eastát Chnoc an Anfa
Béal Feirste BT4 3XX
Fón: (028) 9052 1639
Facs: (028) 9052 1283
Láithreán Gréasáin:
www.northernireland.gov.uk

Comhrúnaireacht Feidhmiúcháin *
Oifig an Chéad-Aire agus
an LeasChéad-Aire
Foirgnimh na Parlaiminte
Eastát Chnoc an Anfa
Béal Feirste BT4 3XX
Fón: (028) 9052 1639
Facs: (028) 9052 1283
Láithreán Gréasáin:
www.northernireland.gov.uk

Rannán Thuaisceart Éireann
Roinn an Taoisigh
Foirgnimh an Rialtais
Sráid Mhuirfean Uachtarach
Baile Átha Cliath 2
Fón: (01) 662 4888
Facs: (01) 662 1972
Láithreán Gréasáin:
www.irlgov.ie/taoiseach

An Earnáil Thuaidh/Theas
An Rannán Angla-Éireannach
An Roinn Gnóthaí Eachtracha**
80, Faiche Stiofáin
Baile Átha Cliath 2
Fón: (01) 478 0822
Facs: (01) 478 5949
Láithreán Gréasáin: www.gov.ie/iveagh

* ról comhordúcháin i 
dTuaisceart Éireann

** ról comhordúcháin ar an 
taobh ó Dheas

EARNÁIL NA
NUISCEBHEALAÍ INTÍRE

An Roinn Cultúir, Ealaíon agus
Fóillíochta
3ú hUrlár Interpoint
20-24 Sráid Eabhrach
Béal Feirste
BT15 1AQ
Fón: (028) 9025 8825
Facs: (028) 9025 8906
Ríomhphost: dcal@dcalni.gov.uk
Láithreán Gréasáin: www.dcalni.gov.uk

An Roinn Pobail, Gnóthaí Tuaithe agus
Gaeltachta
Dún Aimhirgin
43 - 49 Bóthar Mespil
Baile Átha Cliath 4
Fón: (01) 647 3000
Facs: (01) 647 3051
Ríomhphost: eolas@pobail.ie
Láithreán Gréasáin: www.pobail.ie

EARNÁLACHA UM SHLÁINTE
AGUS SÁBHÁILTEACHT BIA

An Roinn Sláinte, Seirbhísí Sóisialta
agus Sábháilteachta Poiblí
Foirgnimh an Chaisleáin
Cnoc an Anfa
Béal Feirste
BT4 3SJ
Fón: (028) 9052 0500
Facs: (028) 9052 3136
Ríomhphost:
webmaster@dhsspsni.gov.uk
Láithreán Gréasáin: www.dhsspsni.gov.uk

An Roinn Sláinte agus Leanaí
Teach Hawkins
Sráid an Phoill Bhig
Baile Átha Cliath 2
Fón: (01) 635 4000
Facs: (01) 635 4001
Ríomhphost: webmaster@health.irlgov.ie
Láithreán Gréasáin: www.doh.ie
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AN EARNÁIL UM
FHORBAIRT TRÁDÁLA 
AGUS GNÓ

An Roinn Fiontar, Trádála agus
Infheistíochta
Netherleigh
Ascaill Massey
Béal Feirste
BT4 2JP
Fón: (028) 9052 9900
Facs: (028) 9052 9273
Ríomhphost: information@detini.gov.uk
Láithreán Gréasáin: www.detini.gov.uk

An Roinn Fostaíochta agus Foghlama
Teach Adelaide
39-49 Sráid Adelaide
Béal Feirste
BT2 8FD
Fón: (028) 9025 7777
Facs: (028) 9025 7778
Ríomhphost: del@nics.gov.uk
Láithreán Gréasáin: www.delni.gov.uk

An Roinn Fiontar, Trádála agus
Fostaíochta
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
Fón: (01) 631 2121
Facs: (01) 631 2827
Ríomhphost: webmaster@entemp.ie
Láithreán Gréasáin: www.entemp.ie

AN EARNÁIL UM CHLÁIR
SPEISIALTA AN AE

An Roinn Airgeadais agus Pearsanra
Teach Rath gCaol
Bóthar Bhaile Aodha
Beannchar
Co. an Dúin
BT19 7NA
Fón: (028) 9127 9279
Facs: (028) 9185 8109
Ríomhphost: dfpni@nics.gov.uk
Láithreán Gréasáin: www.dfpni.gov.uk

An Roinn Airgeadais
Forignimh an Rialtais
Sráid Mhuirfean Uachtarach,
Baile Átha Cliath 2
Fón: (01) 676 7571
Facs: (01) 678 9936
Ríomhphost:
webmaster@finance.irlgov.ie
Láithreán Gréasáin: www.gov.ie/finance

AN EARNÁIL TEANGA
An Roinn Cultúir, Ealaíon agus
Fóillíochta
3ú hUrlár Interpoint
20-24 Sráid Eabhrach
Béal Feirste
BT15 1AQ
Fón: (028) 9025 8825
Facs: (028) 9025 8906
Ríomhphost: dcal@dcalni.gov.uk
Láithreán Gréasáin: www.dcalni.gov.uk

An Roinn Pobail, Gnóthaí Tuaithe 
agus Gaeltachta
Dún Aimhirgin,
43 - 49 Bóthar Mespil,
Baile Átha Cliath 4
Fón: (01) 647 3000
Facs: (01) 647 3051
Ríomhphost: eolas@pobail.ie
Láithreán Gréasáin: www.pobail.ie

AN EARNÁIL UM
CHOIMISIÚN AN FHEABHAIL,
CHAIRLINN AGUS SHOILSE
NA HÉIREANN

An Roinn Talmhaíochta agus
Forbairt Tuaithe
Teach Dhún Dhónaill
Bóthar Bhaile Nua na hArda Uachtarach,
Béal Feirste
BT4 3SB
Fón: (028) 9052 4999
Facs: (028) 9052 5003
Ríomhphost: library@dardni.gov.uk
Láithreán Gréasáin: www.dardni.gov.uk
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An Roinn Cumarsáide, Mara agus
Acmhainní Nadúrtha
Lána Leeson
Baile Átha Cliath 2
Fón: (01) 619 9200
Facs: (01) 661 8214
Ríomhphost: contact@marine.gov.ie
Láithreán Gréasáin: www.marine.gov.ie

AN EARNÁIL IOMPAIR

An Roinn Comhshaoil
Cúirt Clarence
10-18 Sráid Adelaide
Béal Feirste
BT2 8GB
Fón: (028) 9054 0540
Facs: (028) 9054 1169
Ríomhphost: cmb@doeni.gov.uk
Láithreán Gréasáin: www.doeni.gov.uk

An Roinn Forbartha Réigiúnaí
Cúirt Clarence
10-18 Sráid Adelaide
Béal Feirste
BT2 8GB
Fón: (028) 9054 0540
Facs: (028) 9052 006
Ríomhphost: cmb@drdni.gov.uk
Láithreán Gréasáin: www.drdni.gov.uk

An Roinn Iompair
44 Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
Fón: (01) 670 7444
Facs: (01) 670 9633
Ríomhphost: webmaster@tec.irlgov.ie
Láithreán Gréasáin: www.gov.iw/tec

EARNÁIL NA
TALMHAÍOCHTA

An Roinn Talmhaíochta agus 
Forbartha Tuaithe
Teach Dhún Dhónaill
Bóthar Bhaile Nua na hArda Uachtarach,
Béal Feirste
BT4 3SB
Fón: (028) 9052 4999
Facs: (028) 9052 5003
Ríomhphost: library@dardni.gov.uk
Láithreán Gréasáin: www.dardni.gov.uk

An Roinn Talmhaíochta agus Bia
Teach na Talmhaíochta
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
Fón: (01) 607 2000
Facs: (01) 661 6263/ 607 2079
Ríomhphost: maryp.doyle@daff.irgov.ie
Láithreán Gréasáin: www.irlgov.ie/daff

AN EARNÁIL OIDEACHAIS

An Roinn Oideachais
Teach Rath gCaol
Bóthar Bhaile Aodha
Beannchar
BT19 7PR
Fón: (028) 9127 9279
Facs: (028) 9127 9100
Ríomhphost: deni@nics.gov.uk
Láithreán Gréasáin: www.deni.gov.uk

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta
Sráid Marlborough
Baile Átha Cliath 1
Fón: (01) 873 4700
Facs: (01) 872 9093
Ríomhphost: webmaster@ educ.irlgov.ie
Láithreán Gréasáin: www.education.ie

AN EARNÁIL COMHSHAOIL

An Roinn Comhshaoil
Cúirt Clarence
10-18 Sráid Adelaide
Béal Feirste
BT2 8GB
Fón: (028) 9054 0540
Facs: (028) 9054 1169
Ríomhphost: cmb@doeni.gov.uk
Láithreán Gréasáin: www.doeni.gov.uk

An Roinn Comhshaoil agus 
Rialtais Áitiúil
Teach an Chustaeim
Baile Átha Cliath 1
Fón: (01) 888 2000
Facs: (01) 888 2888
Ríomhphost: press-
office@environ.irlgov.ie
Láithreán Gréasáin: www.environ.ie
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AN EARNÁIL
TURASÓIREACHTA

An Roinn Fiontair, Trádála agus
Infheistíochta
Netherleigh
Ascaill Massey
Béal Feirste
BT4 2JP
Fón: (028) 9052 9900
Facs: (028) 9052 9273
Ríomhphost: information@detini.gov.uk
Láithreán Gréasáin: www.detini.gov.uk

An Roinn Ealaíon, Spóirt agus
Turasóireachta
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
Fón: (01) 631 3800
Facs: (01) 661 1201
Ríomhphost: webmaster@dast.gov.ie
Láithreán Gréasáin: www.gov.ie/tourism-
sport
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An Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas
An Chomhrúnaireacht
39, Sráid na Mainistreach
Ard Mhacha
BT61 7EB

Fón: Tuaisceart 028 3751 8068
Deisceart 048 3751 1470

Facs: Tuaisceart 028 3751 1406
Deisceart 048 3751 1874

Ríomhphost:
Tuaisceart: kevin.lyons@ofmdfmni.gov.uk
Deisceart: frank.dillon@iveagh.irlgov.ie

Láithreán Gréasáin: www.northsouthministerialcouncil.org


