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Is í príomhfheidhm Ghníomhaireacht 
Forbartha Ghráinseach Ghormáin ná 
an láithreán ag Gráinseach Ghormáin 
a fhorbairt mar champas den chéad 
scoth, a sholáthróidh oideachas agus 
cúram sláinte d’Institiúid Teicneolaíochta 
Thamhlachta, don FSS agus don phobal 
i gcoitinne. Tá an Máistirphlean mar 
bhunchloch spreagtha don fheidhm 
seo, ag taispeáint toradh na físe mar 
cheathrú nua spleodrach don chathair; 
chomh maith le Plean Straitéiseach 
Ghráinseach Ghormáin a mhíníonn cé 
mar a bhainfear, le himeacht ama, an 
fhís sin amach. 

Mar Chathaoirleach ar an mBord, tuigim an tiomantas 
agus an díograis a theastaíonn chun togra athnuaite ar 
nós togra seo Ghráinseach Ghormáin a chur i gcrích 
agus an lear mór páirtithe leasmhara a bhí ar bord chun 
an fhís, a bhí taobh thiar den Mháistirphlean, a fhíorú. 
Mar gheall air sin ba mhaith liom, thar aon rud eile, ómós 
a thabhairt don chathaoirleach a bhí againn roimhe seo, 
Oliver Cussen, a d’éag, ar an drochuair, i ndeireadh na 
bliana 2019. Léirigh Oliver díograis dochreidte agus 
ceannasaíocht dhiongbháilte a threoraigh an togra 
agus chuidigh é a thabhairt go dtí an áit ag a bhfuil sé 
inniu. Thar ceann an Bhoird ba mhaith liom buíochas a 
ghlacadh le teaghlach Oliver agus comhbhrón ó chroí a 
dhéanamh leo. 

Le linn 2019 bhí dul chun cinn déanta ar roinnt 
tionscadail straitéiseacha thábhachtacha, go háirithe 
mar a bhain leis an obair thógála leanúnach ar an 
gCearnóg Láir agus ar an Chearnóg Thoir, áit a 
bheidh, tráth a gcríochnófar é, mar bhunáit do bhreis 
agus 10,000 scoláire agus thart ar 1,200 ball foirne de 
chuid Institiúid Teicneolaíochta Thamhlachta. Chomh 
maith leis na foirgnimh acadúla, cuireadh tús i 2019 le 
mórthionscadal caomhnaithe a chuirfi dh beocht arís 
sa Teach Íochtarach, a raibh drochbhail air tráth. Ionad 

breá, bríomhar a bheidh anseo do na mic léinn agus 
beidh sé ina shainchomhartha stairiúil i measc fhoirgnimh 
Ghráinseach Ghormáin. Céim ríthábhachtach, chomh 
maith, is ea coimisiúnú an Ionaid Fuinnimh eatramhach 
le go bhféadfaidh príomhbhonneagair an láithreáin 
feidhmiú. 

Sa chéad chéim eile tógfar Scoil Náisiúnta nua Ag 
Foghlaim le Chéile do Bhaile Átha Cliath 7 agus 
Comharsanacht Cúraim Cónaithe don FSS. Baineann 
dearadh tomhaiste, nuálach, leis an dá thogra seo agus 
cothóidh sé caidreamh idirghlúine, mar atá leagtha 
amach sa Máistirphlean. I gClár 111, tríd an Mol Acadúil 
& An Leabharlann, a bheidh mar chroílár acadúil don 
champas, cuirfear i bhfeidhm cuid shuntasach d’fhís an 
Mháistirphlean. 

Chomh maith leis sin, tá an-dul chun cinn déanta maidir 
leis an dearadh ar an gCearnóg Thiar, rud a chuirfi dh ar 
chumas Choláiste Gnó agus Scoil na dTeangacha agus 
an Dlí Institiúid Teicneolaíochta Thamhlachta, atá i Sráid 
Aungier athlonnú go Gráinseach Ghormáin.

Gné shuntasach d’obair Ghníomhaireacht Forbartha 
Ghráinseach Ghormáin is ea an meas a léirítear ar 
an stair agus ar an gcultúr a bhaineann le láithreán 
Ghráinseach Ghormáin. Ar an ábhar sin ba mhaith 
liom aitheantas a thabhairt don Grúpa Oibre don 
Ealaín Phoiblí (PAWG) agus don Ghrúpa Oibre ar Stair 
Ghráinseach Ghormáin as a dtacaíocht do na cláir 
ealaíne agus chultúir; agus an taighde a bhí déanta ar 
stair an láithreáin. 

Is gá aitheantas a thabhairt freisin dá bhfuil déanta 
ag Fóram Saothair agus Foghlama Ghráinseach 
Ghormáin chun aird a tharraingt ar na deiseanna atá 
ann do mhuintir an cheantar ó thaobh fostaíochta agus 
forbairt gnó, chomh maith leis an obair a rinne sé leis an 
gClár luath-óige, atá lonnaithe i gceantar Ghráinseach 
Ghormáin.

Cé go raibh tionchar nach bhféadfaí a bheith ag súil leis 
ag an bpandéim Covid-19 ar sheachadadh an chláir i 
2020, tá an Bord agus an Feidhmeannas ag leanúint den 
obair agus ag dul i ngleic leis na dúshláin chun an togra 
a bhrú ar aghaidh. 

Paul O’Toole, Cathaoirleach

Fáilte ón 
gCathaoirleach



Ar an ábhar sin, ba mhaith liom buíochas a ghlacadh 
le mo chomhghleacaithe ar Bhord Ghníomhaireacht 
Forbartha Ghráinseach Ghormáin as a saineolas 
pearsanta agus a dtiomantas agus iad ag obair i 
dteannta a chéile. 

De bharr go mbíonn siad sásta bhfreagracht a ghlacadh 
agus oibriú le chéile i mbun maoirseachta ar dhea-
rialachas i leith an togra, bíonn an Feidhmeannas in ann 
díriú ar sheachadadh an chláir. Tá buíochas ar leith ag 
dul do Penelope Kenny a ghníomhaigh chun an Bord a 
stiúradh sa tréimhse eatramhach sular ceapadh mise. 

Tá an-buíochas tuillte freisin ag Ger Casey, POF; an 
Feidhmeannas; agus foireann oibre Ghníomhaireacht 
Forbartha Ghráinseach Ghormáin a bhfuil an rath atá 
go dtí seo ar an bhforbraíocht mar theistiméireacht ar a 
ndíograis agus a dtiomantas.

Ba phléisiúr domsa é a bheith ag obair i bpáirt leis an 
bhfoireann seo, ar thogra atá chomh mór agus chomh 
tábhachtach leis.Mar fhocal scoir, caithfear aitheantas 
a thabhairt don obair a déanann an lear mór páirtithe 
leasmhara a bhfuil baint acu leis an togra. 

Tá muid an-bhuíoch as an dea-chaidreamh atá idir 
an Ghníomhaireacht agus An Roinn Oideachais agus 
Scileanna, agus ó 21 Deireadh Fómhair ar aghaidh, 
An Roinn Breisoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus 
Eolaíochta, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath; in 
éineacht leis na príomhpháirtithe leasmhara- Institiúid 
Teicneolaíochta Thamhlachta, FSS agus muintir an 
cheantair. Tá an caidreamh seo an-tábhachtach dúinn.

Tá muid ag súil go mór leis an dlúthchaidreamh sin a 
chothú agus an chéad chéim eile den fhorbairt ag dul 
chun cinn. 



Fáilte ó POF na
Gníomhaireachta

Ger Casey, 
POF Gníomhaireacht Forbatha Ghráinseach Ghormáin

Bliain ríthábhachtach ab ea 2019 don 
Áisíneacht tráth ar cuireadh tús leis an 
gcéad chéim de Thogra Ghráinseach 
Ghormáin. Bhí ceiliúradh Topping Out ar 
bun sa Chearnóg Láir agus sa Chearnóg 
Thoir ag a raibh an tAire Oideachais 
agus Scileanna, Joe McHugh TD agus 
an tAire Airgeadais, Caiteachais Phoiblí 
agus Athchóirithe, Paschal Donohoe 
TD i láthair. Díríodh an obair thógála ar 
fheistiú a dhéanamh ar na háiseanna 
agus ar na seirbhísí ag réiteach don 
aistriú i 2020. 

Céimeanna tábhachtacha eile ab ea tógáil an Ionaid 
Fuinnimh eatramhaigh mar áis do na Cearnóga chomh 
maith le tús a bheith curtha le tionscadal uaillmhianach 
aisghabhála chun go mbeifí in ann an Teach Íochtarach 
a úsáid arís. Foirgneamh tábhachtach ó thaobh na 
hoidhreachta is ea é seo agus tabharfar brí agus 
fuinneamh nua dó nuair a bheidh sé á úsáid ag na mic 
léinn ar bhealaí éagsúla, le go mbeidh sé ansin ina 
chroílár campais do scoláirí Ghráinseach Ghormáin. 
Osclóidh an Teach Íochtarach agus an Chearnóg Thoir, 
den chéad uair leis na blianta, taobh thoir an láithreáin 
amach le go gceanglófar Gráinseach Ghormáin, 

Osclóidh an Teach Íochtarach agus an Chearnóg Thoir, 
den chéad uair leis na blianta, taobh thoir an láithreáin 
amach le go gceanglófar Gráinseach Ghormáin, 
tuilleadh, leis an gceantar máguaird. Chomh maith leis 
sin i 2019 chuir an Ghníomhaireacht an obair thógála ar 
an scoil náisiúnta nua Ag Foghlaim le Chéile do Bhaile 
Átha Cliath 7, ina mbeidh 24 seomra, amach chun 
tairiscintí. Is iad Grafton Architects, comhlacht a bhfuil 
cáil idirnáisiúnta bainte amach aige, a rinne an obair 
dheartha don scoil nua.

Rinne Transport Infrastructure Ireland and Comhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath dul chun cinn freisin, i rith 
2019, ar Phlás na Cloiche Leithne. Osclófar an spás 
poiblí nua seo, atá ina phríomhbhealach isteach chuig 
Gráinseach Ghormáin, don phobal i 2020 and nascfaidh 
sé Bealach Bhreandáin Thoir le Cnoc na Bunreachta.

Ó thaobh na pleanála de, bhí an-dul chun cinn déanta i 
dtús na bliana nuair a fuarthas cead pleanála don Mhol 
Acadúil & An Leabharlann (Céim 1) agus don Chearnóg 
Thiar. Ciallaíonn sé sin go bhféadfaidh an dá thogra seo 
dul ar aghaidh i 2020.

Ó thaobh an chúraim sláinte de, is é an chéad togra eile 
de chuid an FSS ar an suíomh ná Comharsanacht an 
Chúraim Cónaithe –tithíocht agus ionad cúraim lae do 
dhaoine aosta atá deartha ar bhealach nuálach. Tá an 
obair dheartha ar siúl agus tá súil againn go mbeidh an 
togra seo á chur chun tairisceana againn i 2020. 

Tháinig ardú ar an leibhéal fostaíochta sa cheantar 
i 2019 de réir mar a bhí níos mó oibre ar bun ar an 
láithreán agus deiseanna printíseachta á gcur ar fáil 
ag Sisk FCC i bpáirt le Fóram Saothair agus Foghlama 
Ghráinseach Ghormáin. Fógraíodh chomh maith gurb é 
Garrett Phelan a bhí roghnaithe chun tabhairt faoi obair 
ealaíne chomhaimseartha, ar an suíomh: THE GOLDEN 
BANDSTAND – Sculpture. Bunaíodh Stair Ghráinseach 
Ghormáin freisin chun oibriú i bpáirt le hAcadamh Ríoga 
na hÉireann agus taighde a dhéanamh maidir le stair an 
láithreáin agus an cheantair máguaird, ag dul siar 200+ 
bliain. Déanfaidh Sainghrúpa Oibre Stair Ghráinseach 
Ghormáin, a bhfuil an Dr Philip Cohen ina chathaoirleach 
air, maoirseacht ar an togra.  

Bhí briseadh croí i ndán dúinn áfach i 2019, nuair a d’éag 
ár gcara agus ár gCathaoirleach Oliver Cussen agus gur 
fágadh muid gan a chomhairle agus a cheannasaíocht. 
Airíonn muid ar fad Oliver uainn go mór agus ba mhaith 
linn aitheantas a thabhairt don sárobair a rinne sé ar son 
Thogra Ghráinseach Ghormáin le linn a thréimhse ceithre 
bliana. 



Tá muid go mór faoi chomaoin freisin ag na páirtithe 
leasmhara ar fad a thugann a gcuid ama agus a gcuid 
fuinnimh go fi al dúinn an t-am ar fad. Ina measc seo tá 
baill Bhord an GDA, An Grúpa Comhairleach, An Coiste 
Teagmhála Pobail, An Grúpa Oibre don Ealaín Phoiblí, 
Sainghrúpa Oibre Stair Ghráinseach Ghormáin agus 
Fóram Saothair agus Foghlama Ghráinseach Ghormáin.

Ní bheadh an oiread dul chun cinn déanta ar an 
láithreán i 2019 murach an sárobair a rinne ár bhfoireann 
deartha, ár gcomhairleoirí agus ár gconraitheoirí, a 
oibríonn chomh dícheallach le go bhfeicfear fís Thogra 
Ghráinseach Ghormáin faoi bhláth.

Tá muid buíoch freisin dár gcomhghleacaithe sa Roinn 
Oideachais agus Scileanna, in Institiúid Teicneolaíochta 
Thamhlachta, sa FSS agus sa Ghníomhaireacht 
Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta, as a dtacaíocht agus a 
ndíograis. 

Tá muid ag tnúth le caidreamh a chothú lenár 
gcomhghleacaithe sa Roinn nua a bunaíodh i 2020, An 
Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, 
Nuálaíochta agus Eolaíochta.

Bheinn faillíoch mura ndéanfainn tagairt don tionchar a 
bhí ag an bpaindéim Dhomhanda Covid-19 ar obair na 
Gníomhaireachta, agus ar an bpobal i gcoitinne chomh 
maith. Tá áthas orm a rá gur éirigh le Togra Ghráinseach 
Ghormáin, in ainneoin na ndúshlán, dul chun cinn a 
dhéanamh. 

Tá a bhuíochas sin ag dul, cuid mhaith, don chomhoibriú 
agus an rannpháirtíocht lenár bpáirtithe leasmhara agus 
tá súil againn go leanfaidh siad de bheith ag tacú linn sna 
blianta atá amach romhainn. 
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Íomhá: Barrow Coakley Photography
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I
Pleanáil

Ainmníodh láithreán Ghráinseach 
Ghormáin ina Chrios Forbartha 
Straitéisí (SDZ) i 2010 agus ghlac 
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 
go foirmeálta leis an Scéim Phleanála i 
2012. 

Soláthraíonn an cháipéis reachtúil seo eolas don 
Ghníomhaireacht agus dá páirtithe leasmhara maidir lena 
bhféadfar agus nach bhféadfar a fh orbairt ar an láithreán.

Tá an Scéim Phleanála faoi choimeádaíocht Chomhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath, atá ag déanamh maoirseachta ar 
an gcur i bhfeidhm. 
Ón am ar glacadh go foirmeálta leis an scéim pleanála SDZ go 
dtí Nollaig 2019, cheadaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath 41 iarratas ar chead pleanála.

I rith 2019, ceadaíodh seacht n-iarratas ar chead pleanála: 

I mí na 2018 Nollag, faoi Mhír 28 den Acht um Phleanáil agus 
Forbairt foilsíodh treoirlínte reachtúla do na hÚdaráis Pleanála 
maidir le ‘An Fhorbairt Uirbeach agus Airde na bhFoirgneamh.’ 
Leagtar béim sna treoirlínte seo ar a thábhachtaí agus atá sé gur 
forbairt inbhuanaithe a dhéanfaí i gcás na forbartha uirbí, in 
áit fairsingiú uirbeach ísealdlúis. Faoin bPolasaí um Phleanáil 
ar Leith, Cuid 3, atá mar chuid de na Treoirlínte, caithfi dh an 
Ghníomhaireacht athbhreithniú a dhéanamh maidir leis an 
airde i gcás Chrios Forbartha Straitéisí Ghráinseach Ghormáin. 
Tabharfar faoin athbhreithniú seo sa bhliain atá amach 
romhainn. 

Iarratas  Reg. Ref. Dáta an Iarratais  Dáta an Chinnidh  

An tIonad Fuinnimh  GSDZ2116/19 24/01/2019 20/03/2019 
An Mol Acadúil GSDZ2346/19 25/02/2019 04/06/2019 
An Teach Íochtarach  GSDZ2529/19 19/03/2019 17/07/2019 
An Chearnóg Thiar  GSDZ3536/19 18/07/2019 11/09/2019 

 
An Teach Thuaidh Iartharach  GSDZ4193/19 11/10/2019 04/12/2019 
Áiseanna Sealadacha Spóirt   GSDZ4601/19 02/12/2019 04/02/2020 
Ceardlann Sealadach Déanamh Priontaí  GSDZ4602/19 02/12/2019 04/02/2020 
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Íomhá: McCullough Mulvin  and TODD Architects
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II
Sláinte

Forbairt an FSS i nGráinseach Ghormáin

Leagadh amach na gnéithe de Mháistirphlean Ghráinseach 
Ghormáin a bhaineann le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
(FSS) ar mhaithe leis na haidhmeanna tábhachtacha seo a 
bhaint amach:  

• Go mbeadh áiteanna cónaithe an FSS imeasctha le pobal 
an cheantair a bhfuil sé, den chuid is mó, ag freastal air 
agus le pobal Institiúid Teicneolaíochta Th amhlachta. 

• Go gcinnteofar go mbeidh príobháideachas agus dínit 
curtha ar fáil do chliaint an FSS agus don dream a 
úsáideann a gcuid foirgneamh. 

• Go bhfeidhmeoidh sé ar bhealach áisiúil agus éifeachtach 
d’fh oireann oibre an FSS. 

• Go gcuirfí fearann poiblí inléite, sothuigthe i gcrích. 
• Go mbeadh fáil ar réimse spásanna amuigh faoin aer, ó 

spásanna sábháilte go dtí spásanna atá oscailte amach ar 
fad, de réir riachtanais na n-othar agus na gcliant. 

• Go ndéanfaí grádú cáiréiseach ar airde na bhfoirgneamh 
ó scála na dtithe cónaithe suas go dtí foirgnimh 
mheastóireachta. 

Chun na haidhmeanna seo a bhaint amach tá an fh orbairt 
críochnaithe ag an nGníomhaireacht ar Ionad Cúraim Féinics, 
an tIonad Meabhairshláinte úrscothach atá á chur in áit 
Ospidéal Naomh Breandán; agus ar an Ionad Sláinte Cúraim 
Phríomhúil a sholáthraíonn teiripí éagsúla, spásanna cliniciúla, 
cúram pobail agus seirbhísí dochtúir ginearálta do phobal 
Chabrach Th oir agus Ghráinseach Ghormáin.

 Comharsanacht an Chúraim Cónaithe
 
Is é an tríú togra de chuid an FSS a ndéanfar forbairt air faoi 
Mháistirphlean Ghráinseach Ghormáin ná Comharsanacht 
an Chúraim Cónaithe, a thógfar taobh leis an Ionad Sláinte 
Cúraim Phríomhúil agus a mbeidh bealach isteach chuige ón 
gCuar Bhóthar Th uaidh. Beidh thart ar 100 cónaitheoir ag cur 
fúthu sa Chomharsanacht agus cuirfear leigheas comhlántach 
ar fáil ann, lena n-áirítear teach altranais pobail, ionad cónaithe 
meabhairshláinte, ionad cúraim lae, cógaslann, spásanna 
le haghaidh riarachán agus gairdíní príobháideacha agus 
leathphríobháideacha. 

Is gné shuntasach den tógáil é go bhfuil roinnt tithe tógtha thart 
ar ghairdíní clóis. Bhí an dearadh faoi stiúir Ailtirí McCullough 
Mulvin agus Ailtirí Todd agus is múnla nuálach é ó thaobh an 
chúraim atá duine lárnach, mar gur féidir leis na gcónaitheoirí 
maireachtáil go neamhspleách ach, ag an am céanna, baint a 
bheith acu leis an mórphobal thar timpeall orthu.  
Ar gach teach acu beidh saothar ealaíne daite a rinne an 
t-ealaíontóir Fergus Martin, ina n-úsáideann sé dathanna 
beoga- gorm, glas agus dearg chun an spéir, an féar, agus na 
rósanna a léiriú. Cuirfi dh siad seo go mór leis an obair ealaíne 
atá curtha i gcrích cheana féin ag an ealaíontóir Oisín Byrne 
(Long live the weeds and the wilderness yet) agus obair Joy 
Gerrard (Dul faoi/Éirí na Gréine) agus atá le feiceáil in Ionad 
Cúraim Féinics an FSS.

I rith 2019, fuair Comharsanacht an Chúraim Cónaithe cead ón 
FSS do Chéim 1 chun go bhféadfaí  dul ar aghaidh go dtí Céim 
2a “Dearadh Forbartha.” Tá sé i gceist iarratas ar chead pleanála 
a chur isteach don togra i 2020agus is é 2022/23 an sprioc dáta 
faoi láthair don obair a bheith críochnaithe.
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Íomhá: Tom Coakley
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Is é tógáil an champais nua cathrach 
d’Institiúid Teicneolaíochta Thamhlachta, 
ar shuíomh 73-acra i nGráinseach 
Ghormáin an togra tógála is mó san 
Eoraip don ardoideachas agus chomh 
maith leis sin an infheistíocht ba mhó 
dá ndearna an Stát riamh sa chóras 
ardoideachais. 

Cuirfi dh an campas sárthimpeallacht 
foghlama ar fáil a thacóidh le taighde, 
nuálaíocht agus cur chun cinn an eolais. 
Cuirfi dh an Scoil Náisiúnta nua Ag 
Foghlaim le Chéile do Bhaile Átha Cliath 
7, le cultúr na foghlama agus beidh 
deis don chaidreamh idirghlúnta ann, 
idir an Scoil Náisiúnta, an Ollscoil agus 
Comharsanacht an Chúraim Cónaithe. 

Na Cearnóga Láir agus Thoir 

Rinneadh ceiliúradh Topping Out ar an gCearnóg Láir 
agus ar an gCearnóg Th oir i 2019 agus d’fh reastail an tAire 
Oideachais agus Scileanna Joe McHugh TD agus an tAire 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe Paschal Donohoe TD ar 
na hócáidí. Th arla ócáid cheiliúrtha na Cearnóige Th oir ar 3 
Aibreán agus eagraíodh ócáid níos mó don Chearnóg Láir ar 
4 Meán Fómhair. I rith na bliana bhí an obair thógála dírithe 
ar na háiseanna agus na seirbhísí a fh eistiú mar ullmhúchán 
don fh oirgneamh a bheith á thabhairt ar láimh d’Institiúid 
Teicneolaíochta Th amhlachta i 2020.

Nuair a bheidh siad inn úsáid beidh na Cearnóga mara 
bheadh baile ann do 10,000 mac léinn de chuid Institiúid 
Teicneolaíochta Th amhlachta. Sa Chearnóg Láir a lonnófar 
na hEolaíochtaí Bitheacha agus Sláinte, na hEolaíochtaí 
Ceimiceacha agus Cógaisíochta, na hEolaíochtaí 
Ríomhaireachta , An Eolaíocht Bia agus Sláinte Comhshaoil, 
na Eolaíochtaí Matamaiticiúla, Fisice, Cliniciúla agus 
Raideolaíochta, An Teicneolaíocht Ealaíona Cócaireachta 
agus Bia, Bainistíocht Fháilteachais agus Turasóireachta agus 
an Innealtóireacht Leictreach agus Leictreonach. Beidh an 
Chearnóg Th oir mar chuid den Mhol Cultúir agus is ann a 
bheidh Scoil na nEalaíon Cruthaitheacha, Scoil na Meán, 
Ardscoil an Cheoil agus na Drámaíochta agus na hEolaíochtaí 
Sóisialta d’Institiúid Teicneolaíochta, Th amhlachta.

Is iad Feilden Clegg Bradley Studios a dhear An Chearnóg Láir 
agus dhear AHR Architects an Chearnóg Th oir. Tá Sisk FCC, 
cuid den Eriugena Consortium, i mbun na tógála faoi chonradh 
aonair Chomhpháirtíocht Phríobháideach Phoiblí. 

Agus é seo á scríobh tá sé i gceist An Chearnóg Th oir a 
thabhairt ar lámh d’Institiúid Teicneolaíochta Th amhlachta i 
mí na Samhna 2020. Cuireadh moill ar thógáil na Chearnóige 
Láir mar gheall ar shrianta Covid-19 agus is é tús na bliana an 
spriocdháta anois don lonnaíocht. 
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An Teach Íochtarach 

Fuarthas cead pleanála ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath i 2019 chun tabhairt faoi thionscadal uaillmhianach 
athshlánaithe ar an Teach Íochtarach, an foirgneamh is sine 
i nGráinseach Ghormáin. Déanadh cobhsú ar struchtúr an 
fh oirgnimh agus faoi dheireadh na bliana bhí tús maith curtha 
leis an athchóiriú, rud a chinnteoidh nach mbeidh an iomarca 
brú ar chreatlach stairiúil an fh oirgnimh. 

Nuair a chríochnófar é cuirfear ar fáil ann réimse seirbhísí 
do mhic léinn Institiúid Teicneolaíochta Th amhlachta, ar 
nós rannóg bia, stiúideonna aclaíochta, seomraí cleachtadh 
ceoil, spás oibre le haghaidh Aontas na Mac Léinn, stiúideo 
damhsa agus seirbhísí ginearálta tacaíochta. Chun an ceangal 
idir an seansaol agus saol an lae inniu a threisiú d’oibrigh Stair 
Ghráinseach Ghormáin leis an bhfoireann a dhear an Teach 
Íochtarach chun go mbeadh sraith íomhánna ar taispeáint sa 
bhfoirgneamh a thabharfaidh léargas ar an úsáid a baineadh as 
an bhfoirgneamh san am a chuaigh thart agus na cleachtais a 
bhain leis an suíomh .

Tá an togra casta seo á sholáthar ag faoi mhaoirseacht 
Fitzgerald Kavanagh and Partners, stiúideo ailtireachta agus 
bainistíochta togra a bhí ceaptha ag an nGníomhaireacht 
chun bheith i gceannas ar fh oireann deartha ildisciplíneach. 
Ceapadh Purcell Construction chun an obair a dhéanamh agus 
thosaigh siad ag obair ar an láithreán i Meán Fómhair 2019. 
Eagraíodh cruinniú eolais le muintir na háite sular thosaigh an 
conraitheoir ag obair ar an láithreán. 

Nuair a chríochnófar an obair ar an Teach Íochtarach agus ar an 
gCearnóg Th oir beidh an taobh thoir de láithreán Ghráinseach 
Ghormáin oscailte den chéad uair ó thosaigh an fh orbairt. 
Beidh an réimse poiblí agus an tírdhreachtú ina nasc freisin idir 
na foirgnimh agus an gréasán cosán agus sráideanna máguaird. 

Faoin gclár oibre don Teach Íochtarach bhí sé i gceist go 
mbeadh an foirgneamh in úsáid faoin am a dtabharfaí An 
Chearnóg Th oir agus an Chearnóg Láir ar láimh d’Institiúid 
Teicneolaíochta Th amhlachta agus faoin am a mbeadh 10,000 
mac léinn tagtha go dtí an campas. Agus é seo á scríobh, tá an 
dáta críochnaithe curtha siar go dtí Nollaig 2020. 

Scoil Náisiúnta Ag Foghlaim le Chéile 
Bhaile Átha Cliath 7 

24 seomra ranga a bheidh sa Scoil Náisiúnta Ag Foghlaim le 
Chéile do Bhaile Átha Cliath 7, a dhear na hailtirí Graft on 
Architects, a bhfuil cáil idirnáisiúnta orthu. Roghnaíodh 
suíomh na scoile as an Máistirphlean mar go mbeadh teacht air 
go héasca ó Bhóthar Ghráinseach Ghormáin agus ó Bhóthar 
Rath an Dúin agus mar gheall ar go raibh sé cóngarach d’ 
Institiúid Teicneolaíochta Th amhlachta agus d’fh oirgnimh 
an FSS. Is buntáiste don scoil chomh maith go bhfuil teacht 
go héasca acu, ó dheas díobh, ar pháirceanna, ar spásanna 
súgartha agus ar páirceanna imeartha. Beidh fáil ar fh aiche 
súgartha do pháistí i rith ama scoile agus beidh sé oscailte don 
phobal ag amanna eile, faoi bhainistiú Eastát Ghráinseach 
Ghormáin. Beidh fáil ag na daltaí freisin to pháirceanna 
imeartha an láithreáin.

Tá an scoil leagtha amach mar dhá fh oirgneamh ar leith. Sa 
chéad cheann tá seomraí móra ilchuspóireacha atá nasctha le 
chéile agus a d’fh éadfadh pobal na háite agus pobal champais 
Ghráinseach Ghormáin a úsáid go neamhspleách tar éis am 
scoile. Sa dara foirgneamh beidh an tAonad Riachtanais 
Speisialta agus Áiseanna Teagaisc. Tá lear mór spásanna 
imeartha faoin aer mar chuid den dearadh; áit súgartha na 
sóisir, an tAonad Riachtanais Speisialta, ina bhfuil áit súgartha 
bog agus crua agus an gairdín céadfach. Is féidir teacht orthu 
seo ar fad ón bpríomhbhealach isteach. Tá fáil freisin ar dhá 
áit súgartha eile and cúirteanna liathróide le n-úsáid ar leibhéil 
éagsúla.

 I 2019, lorg Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin 
tairiscintí le haghaidh tógáil na scoile. Agus é seo á scríobh, tá 
Litir Intinne eisithe chuig an bhfochonraitheoir atá roghnaithe, 
ag súil go dtosóidh an obair ar an suíomh faoi dheireadh 2020. 
Sula n-osclóidh an scoil nua, déanfar obair riachtanach freisin 
ar acomhal Bhóthar Rath an Dúin agus Bhóthar Ghráinseach 
Ghormáin Uachtarach chun feabhas a chur ar an leagan amach 
agus ar an réimse poiblí ann agus chun é a chur in oiriúint 
mar bhealach isteach chuig scoil. Táthar ag 
súil go beidh an dá thogra seo tugtha chun 
críche i 2022. 
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An Mol Acadúil & An Leabharlann 

Th art ar 19,000 méadar cearnach a bheidh sa Mhol Acadúil 
& Leabharlann, beidh sé thar shé urlár agus feidhmeoidh sé 
mar chroílár acadúil don champas agus mar shainchomhartha 
i measc fh oirgnimh Ghráinseach Ghormáin. Is iad ailtirí 
O’Donnell + Tuomey, a bhfuil duaiseanna bainte amach acu, 
a rinne an dearadh, ina bhfuil cnuasach d’fh oirgnimh leagtha 
amach thart timpeall ar chúirt sheachtrach a bhfuil an Teach 
Th uaidh, foirgneamh faoi chosaint, mar chuid de. 

San áireamh beidh urlár íochtarach spleodrach ina mbeidh 
seirbhísí do na mic léinn, caiféanna, spásanna le haghaidh 
taispeántais agus seomraí foghlama comónta. Beidh 
leabharlann nua na hInstitiúide ar an leibhéal uachtarach. 
Samhlaítear gur lóchrann geal solais a bheidh anseo a 
thabharfaidh radharc iontach trasna na cathrach. Tá sé i 
gceist go mbeadh an foirgneamh mar a bheadh mhol ann don 
fh oghlaim, don taighde agus do na himeachtaí atá ag croílár 
acadúil Institiúid Teicneolaíochta Th amhlachta, ar champas 
Ghráinseach Ghormáin.

Bhí cead pleanála faighte don Mhol Acadúil & An Leabharlann 
i dtús na bliana 2019 agus tá sé i gceist c.12,500 méadar 
cearnach den fh oirgneamh a chríochnú sa chéad chéim eile 
den obair agus é a bheith críochnaithe ina iomláine i 2023. 
Idir an dá linn, tá Institiúid Teicneolaíochta Th amhlachta ag 
déanamh athfh orbartha ar Th each na Páirce mar sheirbhís 
leabharlainne sealadach don champas. Fuarthas cead pleanála 
don athfh orbairt seo chomh maith i 2029. 

Agus é seo á scríobh, tá an obair thógála ar an Mol Acadúil & 
an Leabharlann curtha amach ar tairiscint. 

III
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An Chearnóg Thiar 

Is í an Chearnóg Th iar an tríú ceann de na cearnóga de chuid 
Institiúid Teicneolaíochta Th amhlachta a bhí forbartha ar an 
láithreán. Beidh sé mar bhaile do thart ar 4,000 mac léinn de 
chuid Institiúid Teicneolaíochta Th amhlachta – ón Scoil Ghnó 
College (Sráid Aungier), agus Scoil na dTeangacha agus an Dlí. 
Is ann chomh maith a bheidh Halla Bronnta na hOllscoile a 
bhfuil áit ann do thart ar 800 duine.  

Is iad Ailtirí Heneghan Peng atá ag stiúradh na foirne deartha 
don togra seo. I gcaitheamh 2019, bhí an fh oireann ag obair 
ar ‘dhearadh forbartha’ agus leagadh síos na bunphrionsabail 
deartha agus aontaíodh iad leis an úsáideoir deiridh agus leis 
na páirtithe leasmhara. Chuir an Ghníomhaireacht iarratas ar 
chead pleanála isteach don togra i mí Iúil 2019 agus fuarthas 
cead pleanála ina leith ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath i mí Dheireadh Fómhair. 

Mar chuid den chlár ealaíne poiblí cuireadh amach gairm 
oscailte ag iarraidh ar ealaíontóirí freagairt don iarratas ar 
ealaín oidhreachta don Chearnóg Th iar. Roghnaíodh Walker 
and Walker chun tairiscint a réiteach don choimisiún seo i 
bpáirt leis na hAiltirí Heneghan Peng. 
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Fóram Saothair agus Foghlama 
Ghráinseach Ghormáin 

I gcaitheamh 2019, lean an Fóram de bheith ag obair i 
ndlúthpháirt le conraitheoirí Ghráinseach Ghormáin, An 
Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialta /Intreo 
agus na Seirbhísí Fostaíochta Áitiúla chun Cairt Fhostaíochta 
Ghráinseach Ghormáin, a thacaíonn le fostaíocht mhuintir na 
háite, a chur i bhfeidhm. 

Fostaíocht Áitiúil
Mar chéatadán den líon iomlán a bhí fostaithe ar an láithreán 
tógála gach mí bhí an leibhéal fostaíochta ag idir 8% and 11% 
i rith na bliana, bhí an leibhéal dífh ostaíochta íseal agus bhí 
tionchar ag an nganntanas lucht saothair oilte i réimse na tógála 
ar líon na n-oibrithe ón áit a fostaíodh ar an láithreán.  

I mí Feabhra d’eagraigh the GLLF ócáid ‘Buail leis an 
gConraitheoir’, a raibh freastal maith uirthi, ar Champas 
Ghráinseach Ghormáin le deis a thabhairt do dhaoine a bhí 
ar thóir fostaíochta bualadh le naoí gconraitheoir de chuid 
Gráinseach Ghormáin. I láthair chomh maith bhí ionadaithe ó 
Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin, Institiúid 
Teicneolaíochta Th amhlachta, An Roinn Gnóthaí Fostaíochta 
Sóisialaí /Intreo, Cónaidhm Th ionscal na Foirgníochta, seirbhís 
treorach aosach Bhord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile 
Átha Cliath, Comhpháirtíocht Cheantar Bhaile Átha Cliath 
Th iar Th uaidh agus Gréasán Lárchathair Bhaile Átha Cliath 
Th iar Th uaidh. 

Printíseachtaí agus Oiliúint 
I mBealtaine 2019, d’óstaigh Fóram Saothair agus Foghlama 
Ghráinseach Ghormáin, i bpáirt le Sisk FCC, Maidin Eolais 
do Phrintísigh i nGráinseach Ghormáin le deis a thabhairt 
do dhaoine óga a mbeadh suim acu i bprintíseachtaí bualadh 
le conraitheoirí a bhí ag fostú, agus leis na heagraíochtaí 
tacaíochta éagsúla atá i réimse na printíseachta. I rith na 
bliana chomh maith, lean Fóram Saothair agus Foghlama 
Ghráinseach Ghormáin de bheith ag cur tacaíochta ar fáil 
d’imeachtaí bainteach leis an gclár nuálach de chuid Institiúid 
Teicneolaíochta Th amhlachta, Rochtain ar Phrintíseacht. 
I mí Dheireadh Fómhair, rinne an Fóram feidhmiú céimneach 
ar chúrsa oiliúna páirtaimseartha, ocht seachtaine, a bhí saor in 
aisce do dhaoine as an áit a mbeadh spéis acu sna poist bhuana 

a chuirfí ar fáil, sa bhforbairt ar Ghráinseach Ghormáin. Bhí 
teastais agus socrúcháin oibre le fáil mar thoradh ar an gcúrsa, 
chomh maith le tacaíocht i ndiaidh an chúrsa ó thaobh dul i 
mbun plé le conraitheoirí a bhí ag fostú oibrithe. Th ug Fóram 
Saothair agus Foghlama Ghráinseach Ghormáin tacaíocht, i 
rith an ama, do dhaoine as ceantar Ghráinseach Ghormáin a 
bhí dífh ostaithe le go mbeidís in ann freastal ar chúrsa oiliúna i 
Scileanna Tógála a bhí ar bun i gCeantar na nDugaí, agus obair 
a fh áil dá bharr.

An Fhoghlaim Idirghlúine 
Sa leath deireanach den bhliain cuireadh tú le scéim phíolótach 
ar an bhfoghlaim idirghlúine i nGráinseach Ghormáin, i 
gcomhpháirt le hEalaín Phoiblí Ghráinseach Ghormáin, 
Institiúid Teicneolaíochta Th amhlachta, Ard-Mhúsaem na 
hÉireann – Ealaíona Maisiúla & Stair (Dún Uí Choileáin), agus 
Seirbhísí Pobail Iníonacha na Carthanachta. 

Gnó agus Fiontar 
D’eagraigh Foghrúpa Gnó agus Fiontair Fhóram Saothair agus 
Foghlama Ghráinseach Ghormáin Bricfeastaí Gnó Ghráinseach 
Ghormáin – imeachtaí eolais agus líonraithe, bunaithe ar 
théamaí, do phobal gnó an cheantair agus do na heagraíochtaí 
a thacaíonn leo– san Aibreán (bia agus fáilteachas) agus i 
nDeireadh Fómhair (fi ontair shóisialta). 

Déanadh uasdátú, nuair a d’fh éadfaí , ar Chlár na nGnóthaí 
Áitiúla a tugadh do pháirtithe leasmhara Ghníomhaireacht 
Forbartha Ghráinseach Ghormáin agus do na conraitheoirí atá 
ag obair ar an láithreán d’fh onn iad a spreagadh le tacaíocht a 
thabhairt do na gnóthaí áitiúla.

I mí Mheán Fómhair tugadh cuireadh d’ Fóram Saothair agus 
Foghlama Ghráinseach Ghormáin cur i láthair a dhéanamh 
maidir lena chuid oibre ag an gComhdháil Buying for Social 
Impact Conference for Procurers (tionscnamh de chuid An 
Choimisiúin Eorpaigh, EASME agus DG Grow) agus ag 
cruinniú mullaigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar 
an bhFiontar Sóisialta i mí Dheireadh Fómhair. 

IV
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An Grúpa Comhairleach 

Is grúpa reachtúil é An Grúpa Comhairleach a bunaíodh faoin 
Acht TGDA 2005. Tá ionadaíocht ar an ngrúpa ag réimse 
leathan de pháirtithe leasmhara Ghráinseach Ghormáin agus tá 
tréimhse trí bliana aige. 

Th áinig éifeacht le tréimhse nua in oifi g don Ghrúpa 
Comhairleach reatha i 2019 agus rinne An Bord é a dhaingniú 
i ndeireadh na bliana 2018. Tá liosta iomlán de bhaill reatha An 
Ghrúpa Comhairleach ar fáil i bhFoscríbhinn na cáipéise seo. 

Bhí ceithre chruinniú ag an nGrúpa Comhairleach i 2019 – i 
mí Márta, Meitheamh, Meán Fómhair agus Nollaig. Ag na 
cruinnithe tugtar an t-eolas is deireanaí do na baill maidir le 
gach ceann de thograí Ghráinseach Ghormáin agus bíonn deis 
acu ceisteanna a phlé le hionadaithe na bpáirtithe leasmhara. 
Ar cheann de na príomhábhair a pléadh i 2019 bhí an córas 
taistil poiblí agus bainistiú tráchta, ábhar a d’eascair as an togra 
BusConnects. 

Th arla folúntas ócáideach ag teacht gar do dheireadh na bliana 
2019 le haghaidh duine de na hionadaithe ar son an Phobail. 
Mar gheall air seo bhí ar an nGníomhaireacht próiseas vótála a 
eagrú le haghaidh ionadaí nua a thogh i dtús na bliana 2020. 

An Coiste Teagmhála Pobail 

Bunaíodh An Coiste Teagmhála Pobail ar dtús i 2011 ar 
mhaithe leis gceathrú nua uirbeach a neadú isteach leis an 
bpobal atá cheana féin i gceantar Ghráinseach Ghormáin. 
Fóram atá ann a thugann deis do na páirtithe leasmhara plé a 
dhéanamh ar aon rud a mbeidís buartha faoi maidir le tionchar 
Th ogra Ghráinseach Ghormáin. Casann an Grúpa le chéile uair 
in aghaidh na míosa agus is ag na páirtithe leasmhara seo a 
leanas atá ionadaíocht;

• 2 ionadaí ón bpobal ar nGrúpa Comhairleach 
• 1 ionadaí ón bpobal ar An mBord 
• 2 ionadaí tofa ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha  

Cliath ar an nGrúpa Comhairleach 
• 1 ionadaí tofa ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 

ar An mBord
• 2 bhall foirne de chuid Ghníomhaireacht Forbartha 

Ghráinseach Ghormáin 
• 1 Ionadaí ó na Gardaí 
• 1 Ionadaí ón FSS
• 1 Ionadaí ó Institiúid Teicneolaíochta Th amhlachta 
• 2 ionadaí ó Scoil Náisiúnta Ag Foghlaim le Chéile         

Bhaile Átha Cliath 7 
• 1 ionadaí ó Aontas na Mac léinn, Institiúid Teicneolaíochta 

Th amhlachta 

Tugtar cuireadh d’eagraíochtaí eile páirt ghlacadh sna 
cruinnithe, mí ar mhí, de réir mar is gá. Pléadh réimse leathan 
ábhar ag na cruinnithe i 2019; ina measc teagmháil idir na 
conraitheoirí agus na cónaitheoirí, bealach isteach chuig an 
láithreán, comharthaíocht, áiseanna spóirt, ceansú tráchta 
i nGráinseach Ghormáin Íochtarach , slándáil agus déileáil 
le hiompraíocht, glantachán sa cheantar , agus urraíocht 
Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin, chomh 
maith le plé ar fh orbairt leanúnach an láithreáin. 
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Imeachtaí Poiblí

Is spás a bhfuil rochtain shaor ag an bpobal air ónar osclaíodh 
é sa bhliain 2014 é campas Ghráinseach Ghormáin agus tá 
an-chuid turas, imeachtaí ealaíne pobail agus imeachtaí a 
bhaineann le spórt, gréasánú agus pobal curtha ar siúl ann ó 
shin. Seo thíos imeachtaí de chuid an GDA a cuireadh ar siúl 
sa bhliain 2019.

Tráthnónta Eolais don phobal 

I rith 2019 eagraíodh cúig thráthnóna eolais le deis a 
thabhairt do mhuintir na háite breathnú ar na pleananna 
tógála do láithreán Ghráinseach Ghormáin. Ina measc seo 
bhí: an plean don Ionad Fuinnimh Eatramhach agus Teach 
na Páirce; An Chearnóg Th iar; an Teach Íochtarach; agus an 
dá thogra sealadach– an Ceardlann Déanamh Priontaí agus 
na hÁiseanna Feistis Spóirt. Ag an gceann deireanach de na 
tráthnónta eolais thug Purcell Construction tuairisc maidir leis 
an obair thógála ar an Teach Íochtarach. 

3D City Data Hackathon

Rinne an Ghníomhaireacht comhurraíocht le Comhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath ar an 3D City Data Hackathon 
a bhí ar siúl den chéad uair i mBaile Átha Cliath, agus a 
heagraíodh lasmuigh den láithreán ó 10 go 12 Bealtaine. 
Tugadh an dúshlán do na hiomaitheoirí teacht ar réitigh, 
feidhmchláir agus seirbhísí a chabhródh le múnlú a dhéanamh 
ar thodhchaí Bhaile Átha Cliath, a rachadh chun tairbhe don 
dream ar fad atá ag maireachtáil nó ag obair sa chathair nó a 
thugann cuairt uirthi. Bhí sé dírithe ar dhaoine a raibh suim 
acu i sonraíocht 3 T agus sa timpeallacht thógtha, idir an 

dream atá ag obair le BIM (Building Information Modelling) na 
forbróirí aipeanna agus cluichí, agus na Pleanálaithe Uirbeacha. 

I dTreo an tSolais 

Is imeacht carthanais idirnáisiúnta é I dTreo an tSolais a 
thugann cúnamh do Pieta House. Siúlann rannpháirtithe, ar 
fud an domhain, 5km i dtreo éirí na gréine chun tacú leo siúd 
a fágadh faoi bhrón nuair a chuir duine a bhain lámh ina bhás 
féin. Ba é seo an dara huair a raibh I dTreo an tSolais 
á óstáil i nGráinseach Ghormáin. Bhí imeacht na bliana 2019 ar 
siúl ar 12 Bealtaine agus bhí i bhfad níos mó daoine páirteach 
ann ná mar a bhí an bhliain roimhe sin. 

Mná san Ailtireacht 

I bpáirt le hInstitiúid Teicneolaíochta Th amhlachta ghlac 
cúigear Ailtire Sinsearach, mná ar fad, atá ag obair ar Th ogra 
Ghráinseach Ghormáin, páirt san imeacht ‘Mná san Ailtireacht’ 
i Séipéal Naomh Labhrás ar 20 Meitheamh. Bhí sé mar 
chuspóir ag an imeacht aird a tharraingt ar Th ogra Ghráinseach 
Ghormáin agus ar an ról lárnach sa bhforbairt atá ag 
comhpháirtithe seachadadh na Gníomhaireachta. Rinne gach 
ailtire cur i láthair ar an togra aici féin i nGráinseach Ghormáin 
agus bhí Mary Conway ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath ina héascaitheoir .

I measc na n-ailtirí bhí:
Elizabeth Gaynor, Heneghan Peng Architects
Deirdre Keeley, Fitzgerald Kavanagh & Partners
Denise Murray, (formally) O’Donnell & Tuomey Architects
Simona Castelli and Andrea Doyle, Graft on Architects,
Faela Guiden, McCullough Mulvin Architects 
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Féile Samhraidh Bhóthar na gCloch 

Bhí An Ghníomhaireacht ar cheann d’urraithe Fhéile 
Samhraidh Bhóthar na gCloch, a bhí ar siúl ar feadh trí lá idir 
21 agus 23 Meithimh. Ba é 2019 an tríú bliain ag an bhféile 
agus bhí níos mó ná riamh de na himeachtaí ar bun ar champas 
Ghráinseach Ghormáin agus timpeall air.  

Oíche Chultúir 

Eagraíodh an Oíche Chultúir ar 20 Meán Fómhair agus bhí 
áthas ar an nGníomhaireacht a bheith páirteach san imeacht 
náisiúnta seo arís i mbliana. Bhí roinnt imeachtaí ealaín phoiblí 
ar siúl i dTeach Rath an Dúin, ina measc seoladh Time as Form. 
Sa taispeántas seo a cuireadh i láthair den chéad uair go poiblí 
de shaothar ealaíne a rinne lucht iarrtha tearmainn teifi gh agus 
a léirigh Spirasi. Léiríodh an-spéis san imeacht go ginearálta 
agus bhí freastal maith air. 

Bhain an Ghníomhaireacht úsáid as an Oíche Chultúir 
freisin chun eolas a scaipeadh maidir leis an Togra ar Stair 
Ghráinseach Ghormáin agus chun ceangal, tríd an mbealach 
isteach ag Cloch Leathan, le imeachtaí eile a bhí ar bun sa 
chomharsanacht, in Óstaí an Rí agus i Log an tSneachta, ar 
mhaithe le tuilleadh nasc a chothú taobh istigh den phobal. 

Open House

Eagraíodh an t-imeacht bliantúil seo a mbíonn Fondúireacht 
Ailtireachta na hÉireann ina bhun idir 11 agus 13 Deireadh 
Fómhair. Is é téama fh éile na bliana seo ná ‘City in Motion’. 
Ar 12ú Deireadh Fómhair rinne an Ghníomhaireacht óstáil ar 
‘Drawing Matters’ i nGráinseach Ghormáin, chun líníochtaí 
nua den chathair ó plattenbaustudio a sheoladh. Phléigh 
painéal an ról a bhíonn ag an líníocht agus cathair á tógáil. 
Ghlac James Mary O’Connor (Moore Ruble Yudell Architects 
& Planners), Jennifer O’Donnell agus Jonathan Janssens 
(plattenbaustudio) agus Valerie Mulvin (McCullough Mulvin 
Architects) páirt sa phlé faoi stiúir an ealaíontóra, Dorothy 
Smith, atá ina cónaí sa cheantar. 

Comhrá Cathrach #3

I mí na Nollag chuaigh an Ghníomhaireacht agus Institiúid 
Teicneolaíochta Th amhlachta 
i bpáirt le Create (An Ghníomhaireacht Náisiúnta do na hEalaíona 
Comhoibríocha sa chomhthéacs shóisialta agus pobail) agus 
Fondúireacht Ailtireachta na hÉireann chun Daisy Froud (Th e Bartlett 
School of Architecture, London) a thabhairt go Gráinseach Ghormáin. 
Bhí an t-imeacht seo saor in aisce don phobal agus bhreathnaigh sé ar 
an mbealach a bhféadfadh tograí ealaíne agus ailtireachta, i bpáirt le 
saineolaithe cathrach, beocht a chur sa réimse poiblí agus samhail nua 
a chruthú dár gcathracha, dár mbailte agus dar gcomharsanachtaí. 
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Bainistíocht Eastáit Ghráinseach 
Ghormáin 

Is píosa talún mór agus casta é ceantar uirbeach Ghráinseach 
Ghormáin, a dhéanann freastal ar lear mór úsáideoirí éagsúla. 
Cé go mbíonn gach foirgneamh á bhainistiú agus á rith ag an 
eagraíocht atá lonnaithe ann, tá an eastát féin, a chuimsíonn 
50% d’achar an láithreáin, oscailte do chách. Tá grúpa stiúrtha- 
Grúpa Oibre Bainistíochta Eastáit Ghráinseach Ghormáin 
(GEM), freagrach as bainistíocht a dhéanamh ar eastát 
Ghráinseach Ghormáin. Ar an ngrúpa oibre seo tá ionadaithe 
ó Institiúid Teicneolaíochta Th amhlachta, FSS, Comhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath agus Gníomhaireacht Forbartha 
Ghráinseach Ghormáin. Ó lá go lá, déanann Eastáit Institiúid 
Teicneolaíochta Th amhlachta bainistiú ar an gcampas agus 
bíonn an Ghníomhaireacht i mbun na bainistíochta faoi 
thalamh. 

Tá GEM freagrach as prótacail agus ceisteanna oibríochtúla 
ina measc: rochtain ar áiseanna, cothabháil tailte, slándáil, 
am oscailte geataí, déileáil le hiompar frithshóisialta, 
sláinte agus sábháilteacht ar an gcampas, bonneagar an 
láithreáin, comhordú ar mhór imeachtaí a bhíonn ar siúl 
ar fud an láithreáin, bainistiú ar pháirceáil carranna agus 
rothair, bainistíocht dramhaíola, srianadh lotnaidí, agus 
comharthaíocht ar an gcampas.

Ionad Fuinnimh Eatramhach 

Fuair an Ghníomhaireacht cead pleanála ó Chomhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath i dtús na bliana 2019 chun Ionad 
Fuinnimh Eatramhach a thógáil ar an láithreán. Ceapadh 
John Paul Construction and Alternative Heat leis an áis nua 
a thógáil. Beidh córas teasa an cheantair le ceangal acu le 
foirgnimh nua an champais sula gcríochnófar iad an bhliain seo 
chugainn. Chuaigh an conraitheoir i mbun oibre ar an láithreán 
i mí Iúil 2019.

Agus é seo á scríobh, tá coimisiúnú déanta ar an Ionad 
Fuinnimh Eatramhach agus táthar ag fanacht leis é a cheangal 
leis an gCearnóg Láir, An Chearnóg Th oir agus an Teach 
Íochtarach. 
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Plás na Cloiche Leithne and Nasc 
Coisithe/Rothaithe 

Beidh Geata na Cloiche Leithne ar cheann de na príomhbhealaí 
isteach go dtí Ceantar nua Ghráinseach Ghormáin. Ceanglóidh 
sé Gráinseach Ghormáin leis an Líne Luas Glas agus leis an 
gcathair lastall. Plás mór poiblí atá i bPlás na Cloiche Leithne 
agus beidh stad an Luais thíos faoi sheanstáisiún Na Cloiche 
Leithne. Osclaíodh an Líne Luas Glas i 2017 mar chuid den 
obair traschathrach don Luas. Tá Plás na Cloiche Leithne á 
fh orbairt faoi láthair ag Bonneagar Iompair Éireann. Nuair 
a bheidh sé críochnaithe beidh sé á bhainistiú ag Comhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath agus buailfi dh sé le Bealach 
Bhreandáin, an príomhbhealach atá ag coisithe/rothaithe trí 
láithreán Ghráinseach Ghormáin. 

Sa bhliain 2018 osclaíodh bealach do choisithe/rothaithe atá 
ag ceangal Ghráinseach Ghormáin leis an gCloch Leathan /
Cnoc na Bunreachta agus is áis iontach é do phobal na háite. 
I rith 2019, cuireadh leis na huaireanta oscailte don bhealach 
tábhachtach seo agus táthar ag súil go mbeidh sé níos 
tábhachtaí fós nuair a chríochnófar an obair ar an gCearnóg 
Th oir agus nuair a osclóidh Plás na Cloiche Leithne. Leanadh 
ar aghaidh leis an obair ar Phlás na Cloiche Leithne i 2019 agus 
táthar ag súil go mbeidh sé críochnaithe i ndeireadh na bliana 
2020. 

An Ceardlann Déanamh Priontaí 
Sealadach 

Beidh Ceardlann Déanamh Priontaí Scoil na nEalaíon 
Cruthaitheacha lonnaithe go sealadach i gceardlann saintógtha 
cóngarach don Chearnóg Th oir agus do Bhealach Bhreandáin. 
Tá siad lonnaithe faoi láthair sa Teach Th uaidh, agus tá gá 
leis an socrú eatramhach seo le gur féidir An Mol Acadúil 
& An Leabharlann a thógáil. I 2019, ceapadh SCULLION 
ARCHITECTS & Plus Architecture chun maoirseacht a 
dhéanamh ar dhearadh na Ceardlainne Déanamh Priontaí 
agus cuireadh faoi bhráid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath é i mí na Samhna le haghaidh cead pleanála. Agus é seo 
á scríobh, tá cead pleanála faighte agus tús curtha leis an obair 
thógála ar an gCeardlann Déanamh Priontaí.

Áiseanna Feistis Sealadacha don Spóirt 
Pháirce

Mar a tharla i gcás na Ceardlainne Déanamh Priontaí, 
chaithfí na h-áiseanna seo a athlonnú go dtí comharsanacht 
an Ghairdín Cultúir le go bhféadfaí An Mol Acadúil agus 
An Leabharlann a thógáil. Ceapadh Ailtirí SCULLION 
ARCHITECTS & Plus freisin chun maoirseacht a dhéanamh ar 
an dearadh le haghaidh na n-Áiseanna Feistis Sealadacha don 
Spóirt Pháirce, ar cuireadh iarratas pleanála ina leith faoi bhráid 
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i mí na Samhna 2019. 
Agus é seo á scríobh, tá cead pleanála faighte agus tá tús curtha 
leis an obair thógála ar na háiseanna sealadacha seo.
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Taispeántas Time as Form, Oíche Chultúir 2019. Íomhá: An Ghníomhaireacht



An Grúpa Oibre Um Ealaín Phoiblí 
(PAWG)

Bunaíodh an Grúpa Oibre um Ealaín Phoiblí (PAWG) ag 
deireadh na bliana 2013 chun na moltaí a leagadh amach i 
Straitéis Ealaíne Ghráinseach Ghormáin a chur i bhfeidhm. 
Tá ballraíocht sa ghrúpa ag saineolaithe éagsúla ó shaol na 
n-ealaíon, na hailtireachta agus an tseirbhís phoiblí. Is iad baill 
an ghrúpa ná: 

• Ciarán Benson, Cathaoirleach
• Jenny Haughton, Comhordaitheoir ar an Ealaín Phoiblí 
• Anita Groener, Ealaíontóir 
• Kieran Corcoran, Scoil na hEalaíon Cruthaitheacha, 

Institiúid Teicneolaíochta Th amhlachta 
• 
• Christina Kennedy, Coimeádaí Sinsearach in Áras Nua-

Ealaíne na hÉireann (IMMA)
• Jacquie Moore, Bord na nOibreacha Poiblí
• John Mitchell, Stiúrthóir, Ailtirí DMOD 
• Derek Dockrell, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
• Robert Ballagh, Ionadaí Pobail 
• Terry Prendergast, Pleanálaí 
• Ruairí Ó Cuív, Oifi geach Ealaíne, Comhairle Cathrach 

Bhaile Átha Cliath
• Ronan Doyle, GDA Communications (a d’éirigh as ag 

deireadh 2019)

‘…the lives we live’¹, Clár Ealaíne Poiblí 
Ghráinseach Ghormáin 

Seoladh Clár Ealaíne Poiblí Ghráinseach Ghormáin, ‘…the 
lives we live’  i mí Mheán Fómhair 2015 mar chuid den Oíche 
Chultúir. Ón am ar seoladh é tá lear mór tograí bunaithe faoi na 
conair éagsúla.

Tá sé Chonair ceaptha chun na cláir ealaíne poiblí a chur ar fáil:

Conair 1: 
Tá PAWG ag déanamh coimisiúnú ar phíosa ealaíne 
oidhreachta do láithreán Ghráinseach Ghormáin. De bharr 
gairm a chuaigh amach i 2015 chuir giúiré, ar a raibh coimeádaí 
náisiúnta agus coimeádaí idirnáisiúnta, ailtire, ealaíontóir 
agus ionadaí ó PAWG, gearrliosta le chéile. Bhí an treoir 
don ealaíontóir bunaithe ar phrionsabail na huaillmhéine, 
an tsaibhrithe agus na sainiúlachta. Ba é Garrett Phelan a 
roghnaíodh i mí an Mheithimh 2019 chun tabhairt faoi 
obair ealaíne shuntasach, chomhaimseartha: THE GOLDEN 
BANDSTAND – Sculpture. Tá an Ghníomhaireacht ag obair 
i ndlúthpháirt leis an ealaíontóir chun an obair a chur i gcrích 
agus tá sé i gceist é a bheith suite faoin am a dtiocfaidh an 
chéad sciar eile de scoláirí. 

Conair 1.2: 
I mí an Meithimh 2019, rinneadh trí dheis nua-ealaín a 
choimisiúnú do Ghráinseach Ghormáin. Chuaigh gairm 
oscailte amach go hidirnáisiúnta ag iarraidh ar ealaíontóirí 
agus ar choimeádaithe cur isteach ar cheann de thrí choimisiún 
a bhain le trí thogra tógála ar leith– Cearnóg Láir Institiúid 
Teicneolaíochta Th amhlachta , Cearnóg Th iar Institiúid 
Teicneolaíochta Th amhlachta agus Comharsanacht an 
Chúraim Cónaithe. Dhéanfadh na healaíontóirí a roghnófaí 
a gcuid smaointe a fh orbairt i bpáirt leis na foirne deartha 
cuí. Faoi dheireadh 2019, bhí an t-ealaíontóir Alexandra Carr 
roghnaithe chun moladh a chur chun cinn don Chearnóg Láir, 
roghnaíodh Walker & Walker le n-oibriú ar an gCearnóg Th iar 
agus ba é Fergus Martin an t-ealaíontóir a bhí roghnaithe do 
Chomharsanacht an Chúraim Cónaithe. Críochnófar an obair 
ar na píosaí ealaíne seo taobh istigh den amscála céanna atá 
socraithe do chríochnú na bhfoirgneamh.  
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1 Sliocht as ‘Dreams of a Summer Night’, New Collected Poems (2011), le caoinchead cineálta an 
údair Derek Mahon, agus Th e Gallery Press
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Conair 2: 
Tacaíonn PAWG le réimse de thionscnaimh ealaíne phobal-
bhunaithe a tharraingíonn isteach agus a chothaíonn caidreamh 
leis an stair áitiúil, le pobal na háite, le tograí atá ar bun cheana 
féin agus leis na háiseanna atá fós á dtógáil. Tacaíodh le breis 
agus ceithre bhabhta de ghairmeacha ó 2015 i leith, tá 17 togra 
tar éis cúnamh a fh áil tríd an gConair agus tá caidreamh agus 
comhpháirtíocht thábhachtach bunaithe dá bharr. Tá beagnach 
50 ealaíontóir agus grúpa pobail as ceantar Ghráinseach 
Ghormáin páirteach ann. 

Bhí roinnt imeachtaí, a raibh baint acu leis na tograí seo, ar bun 
i 2019. Ina measc bhí: seoladh Confi nement –scannán a bhí 
á thaispeáint de chéad uair agus a rianaigh an stair idir Sráid 
Henrietta agus Gráinseach Ghormáin ag dul siar 50 bliain; 
seoladh an taispeántais ‘Stories Between Us’ – togra idirghlúine 
ealaíne poiblí ón ealaíontóir Janine Davidson; seoladh One 
Hour Archive – siúlóid dhigiteach i gceantar Bhóthar na gCloch 
agus glórtha mhuintir na háite ag caint leis an ealaíontóir Louis 
Haugh; and seoladh an taispeántais Time as Form, a bhí luaite 
cheana, mar chuid d’Oíche Chultúir 2019.  

Conair 3: 
Ba mhaith le PAWG cur leis an bpróiseas nádúrtha mapála ar 
an gcultúr atá ar siúl faoi thograí Chonair 2 agus na seirbhísí 
cultúir atá ag feidhmiú sa cheantar cheana féin, chun go 
mbeidh fáil ar gach a bhfuil ag tarlú ó thaobh an chultúir de, 
acu siúd atá ag maireachtáil nó ag obair sa cheantar timpeall ar 
Ghráinseach Ghormáin nó a thugann cuairt ar an áit. 

Ag deireadh 2019, tugadh amach ar conradh an obair le 
dearadh agus phriontáil a dhéanamh ar fh oilseachán ina 
ndéantar cur síos ar fh eidhmiú an chláir le cúig bhliana 
anuas - na himeachtaí ealaíne poiblí, na píosaí ealaíne agus 
an idirghabháil leis an ealaín a d’eascair as ‘…the lives we live’. 
Táthar ag súil go mbeidh fáil ar an leabhar faoi dheireadh na 
bliana 2020. 

Conair 4:
Clár litearthachta ardréime is ea Th e Pre-Texts initiative, 
a d’fh orbair an tOllamh Doris Sommer. Spreagann 
sé oideachasóirí le ‘atheagar’ a déanamh le haghaidh 
‘léitheoireacht laghdaithe’ agus dul ‘níos faide’ ná an téacs. I 
2018, bhí ceardlann ‘Oiliúint d’Oiliúnóirí’ ar siúl i nGráinseach 
Ghormáin do Cheannairí grúpa, d’oiliúnóirí agus d’ealaíontóirí. 
Ba é seo an chéad uair ar tugadh an tionscnamh seo go hÉirinn. 
I 2019, seoladh foilseachán dár teideal ‘Pre-Texts Experience in 
Ireland’ ina dtugtar léargas ar thaithí na ndaoine a ghlac páirt 
sa chlár.

Conair 5:
Chuir PAWG maoiniú i leataobh chun tacú le Comhdháil 
thábhachtach idirnáisiúnta ar an ealaín phoiblí ‘Public 
Art Now’ a bheidh ar siúl ag an am céanna a n-osclófar an 
Chearnóg Th oir agus an Mol Cultúir i nGráinseach Ghormáin, 
agus a bheidh faoi stiúir Scoil na nEalaíon Cruthaitheacha, 
Institiúid Teicneolaíochta Th amhlachta. I 2019 ceapadh 
Comhordaitheoir Comhdhála chun maoirseacht a dhéanamh 
ar eagrú an imeachta. Seoladh suíomh gréasáin na Comhdhála 
freisin agus cuireadh amach an chéad ghairm ar pháipéir 
comhdhála. 

Conair 6:
Tá PAWG ag tacú le réimse bearta atá dul i dtreo aontú ar 
iasachtú idir na healaíontóirí agus na forais iasachtaí, lena 
n-áirítear scéim cheannródaíoch faoi stiúir FSS le haghaidh 
píosaí ealaíne d’Ionad Sláinte Cúraim Phríomhúil Ghráinseach 
Ghormáin. Go dtí seo bhí trí thionscnamh iasachta i gceist le 
haghaidh Gráinseach Ghormáin; Th e Axe agus the waving girl 
le Alice Maher, idir Teicneolaíochta Th amhlachta agus IMMA, 
Green Centaur le George Warren idir Institiúid Teicneolaíochta 
Th amhlachta agus Bord na nOibreacha Poiblí and 38 
píosa ealaíne le 10 n-ealaíontóir san Ionad Sláinte Cúraim 
Phríomhúil. 
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Rinne Togra Stair Ghráinseach Ghormáin dul chun cinn 
suntasach agus bhain sé amach garspriocanna tábhachtacha 
i 2019. Tar éis do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath, Institiúid Teicneolaíochta Th amhlachta agus an 
Ghníomhaireacht teacht ar réiteach fl aithiúil do chistiú 
meaitseáilte 10,000euro an duine, sa bhliain, ar feadh tréimhse 
trí bliana leathnaíodh an togra le go mbeadh ionchur agus 
tacaíocht ann ó chroíghrúpa de pháirtithe bunaidh ina measc: 
• Comhairle Cathrach Átha Cliath 
• Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin
• Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)
• An Pobal Áitiúil 
• An Chartlann Náisiúnta
• Acadamh Ríoga na hÉireann
• Institiúid Teicneolaíochta Th amhlachta 

Nuair a bhí na comhpháirtithe bunaidh aontaithe bunaíodh 
an Sainghrúpa Oibre ar Stair Ghráinseach Ghormáin i dtús 
na bhliana. Tugadh cuireadh d’ionadaithe as gach ceann de na 
comhpháirtithe bunaidh agus do shaineolaithe sna réimsí a 
bhí bainteach le Gráinseach Ghormáin a bheith ar an nGrúpa 
Oibre. 

Is iad baill Ghrúpa Oibre Stair Ghráinseach Ghormáin ná:

• Dr Philip Cohen, Cathaoirleach
• Danny Connellan (FSS)
• Catriona Crowe (An Chartlann Náisiúnta)
• Stephanie Dickenson (Cumarsáid na nEalaíona agus an 

Phobail Áitiúil )
• Brian Donnelly (An Chartlann Náisiúnta)
• Charles Duggan (Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath)
• Noel Fitzpatrick ( Institiúid Teicneolaíochta Th amhlachta 
• Ruth Hegarty (Acadamh Ríoga na hÉireann)
• Professor Brendan Kelly (Coláiste na Tríonóide Baile Átha 

Cliath agus Ospidéal Th amhlachta)
• Mary Muldowney (Staraí Cónaithe Chomhairle Cathrach 

Bhaile Átha Cliath & Pobail Áitiúil)
• Nora Rahill (Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach 

Ghormáin) 
• Una Sugrue (Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach 

Ghormáin)

Th áinig Grúpa Oibre Stair Ghráinseach Ghormáin le chéile den 
chéad uair ar 21 Meithimh agus 
bhí cruinnithe ann ina dhiaidh sin i mí Iúil, i nDeireadh 
Fómhair agus i mí na Samhna. Ag cruinniú mhí na Samhna 
ghlac an Grúpa Oibre go foirmiúil leis an teideal Stair 
Ghráinseach Ghormáin chun léargas agus aitheantas a 
thabhairt don éagsúlacht stair a bhaineann leis an láithreán 
agus an taithí a bhí ag pobail ar an gceantair ar an áit.
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Ar 16 Bealtaine d’óstaigh Acadamh Ríoga na hÉireann an chéad 
imeacht de chuid an togra, rud a chuir tús leis an gcomhoibriú 
idir na páirtithe bunaidh. Seimineár a bhí anseo chun plé a 
dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil cúrsaí faoi láthair in Éirinn 
maidir leis na taifi d stairiúla ar mheabhairshláinte agus an 
rochtain atá orthu, agus le breathnú ar na modhanna atá in 
úsáid i dtíortha eile a d’fh éadfadh a bheith ina múnlaí dea-
chleachtais d’Éirinn.

Roinn saineolaithe náisiúnta agus idirnáisiúnta eolas faoin a 
dtaithí agus a gcleachtais le go bhféadfaí scrúdú agus comparáid 
a dhéanamh agus teacht ar chur chuige le feidhmiú in Éirinn, 
a bheadh bunaithe ar an deachleachtas. Déanadh clárú ar na 
léirithe agus ar na moltaí a tháinig ón seimineár i gcáipéis dár 
teideal ‘Report on Historical Mental Health Records Seminar’ 
a d’fh oilsigh Acadamh Ríoga na hÉireann ar 31 Deireadh 
Fómhair.

Tar éis don Ghníomhaireacht agus don Acadamh Ríoga teacht 
ar shocrú i dtús na bliana 2019, tugadh Aisling Roche ar iasacht 
i mí Lúnasa chun feidhmiú mar Bhainisteoir Togra le haghaidh 
Togra Stair Ghráinseach Gormáin.  

Ghlac Stair Gráinseach Ghormáin páirt sna himeachtaí a 
d’eagraigh an Ghníomhaireacht don Oíche Chultúir ar 19 
Meán Fómhair. Iarradh ar dhaoine a thug cuairt ar Th each 
Rath an Dúin smaoineamh ar cé mar a bhraith siad féin faoi 
Stair Ghráinseach Ghormáin agus a thomhas céard leis a raibh 
an pobal agus muintir an cheantair ag súil. Déanadh scéalta 
spéisiúla starógacha a roinnt ó thaobh an bhaint a bhí ag daoine 
leis an láithreán agus leis na bruachbhailte agus cuirfi dh siad 
seo bonn eolais ar fáil don Ghrúpa Oibre agus iad ag feidhmiú 
an chláir. 

Agus é seo á scríobh, tá an doiciméad boinn foilsithe ag Grúpa 
Oibre Stair Ghráinseach Ghormáin. Tá sé seo dírithe ar straitéis 
a leagan síos a léireoidh go soiléir do na páirtithe leasmhara 
ar fad bunchuspóir, fís agus luachanna an togra; struchtúr 
rialachais an Ghrúpa Oibre; plean 3 bliana cur i bhfeidhm 
agus buiséad dá réir. Tá gealltanas ann i leith cur chuige 
uaillmhianach agus nuálach maidir leis an obair thábhachtach a 
bheidh ar bun ag aimsiú, ag nochtú, ag clárú agus ag taispeáint 
na staire iontaí a bhaineann leis an láthair thábhachtach seo. 
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Rinneadh dul chun cinn suntasach le 
linn na bliana atá imithe thart ar an 
gcéad chuid eile den Máistirphlean a 
chur i bhfeidhm, rud a chiallóidh go 
mbeidh 10,000 mac léinn agus ós 
cionn 1,200 ball foirne ag bogadh go 
Gráinseach Ghormáin. Tá sé i gceist 
go mbeadh An Chearnóg Láir agus An 
Chearnóg Thoir araon críochnaithe i 
2020 agus cruthóidh sé seo, in éineacht 
leis an Teach Íochtarach, fuinneamh 
nua ar an láthair nuair a bheidh lonnú 
sna foirgnimh agus iad in úsáid. Beidh 
cloch mhíle eile bainte amach nuair 
a dhéanfar coimisiúnú ar an Ionad 
Fuinnimh sealadach chun ceangal leis 
na foirgnimh seo.

Anuas air sin, beidh éacht déanta ag Togra Ghráinseach 
Ghormáin nuair a osclófar Plás na Cloiche Leithne, tráth a 
gcruthófar bealach nua tábhachtach isteach go dtí an ceantar, 
ag ceangal an láithreáin le Stad Luas na Cloiche Leithne ar 
an teorann thoir– ceann de na dearbhphrionsabail an Phlean 
Straitéiseach.

I 2020, cuirfear tús le dhá thogra tacaíochta sealadach – an 
Ceardlann Déanamh Priontaí agus na hÁiseanna Feistis Spóirt– 
ag réiteach an bhealaigh don fh orbairt ar an Mol Acadúil & An 
Leabharlann. Agus é seo á scríobh, tá tairiscintí á lorg ag an 
nGníomhaireacht chun an fh oirgnimh seo, atá mar chroí lár 

na acadúlachta sa Mháistirphlean, a thógáil, agus beidh sé mar 
ghné dhearthóireachta ar champas Institiúid Teicneolaíochta 
Th amhlachta . Is togra tábhachtach caomhnaithe é chomh 
maith de bharr go bhfuil An Mol tógtha timpeall ar an Teach 
Th uaidh, foirgneamh atá faoi chosaint. 

Tá súil dul chun cinn a dhéanamh freisin i dtaca leis an 
bhforbairt ar an gCearnóg Th iar agus coinneoidh an 
Ghníomhaireacht air ag forbairt tuilleadh d’infreastruchtúr 
an láithreáin, an réimse poiblí, na háiseanna spóirt, Institiúid 
FOCAS, an caomhnú ar fh oirgneamh An Túr Cloig, agus an 
chóiríocht do na mic léinn. 

Cuireadh roinnt athraithe ar an bplean do Scoil Náisiúnta Ag 
Foghlaim le Chéile Bhaile Átha Cliath 7 – ina measc leasú ar 
an Scéim Pleanála ó 16 seomra ranga go 24 seomra ranga – 
rud a chuir moill ar thús na oibre. Mar sin féin, agus é seo a 
scríobh, is é seo an chéad togra eile a gcuirfear tús leis agus tá 
an Ghníomhaireacht ag súil le dul chun cinn suntasach a bheith 
déanta sna míonna atá amach romhainn. 
Chun a dhualgais a chomhlíonadh faoi na treoirlínte reachtúla 
d’Údaráis Pleanála maidir le ‘An Fhorbairt Uirbeach agus 
Airde na bhFoirgneamh’ déanfaidh Gníomhaireacht Forbartha 
Ghráinseach Ghormáin athbhreithniú chomh maith ar 
Chrios Forbartha Straitéisí (SDZ) Ghráinseach Ghormáin. 
Déanfar athbhreithniú breise chomh maith ar an Straitéis 
Inbhuanaitheachta. 

I 2020 tá muid ag tnúth le foilsiú ‘…the lives we live’ Ealaín 
Phoiblí Ghráinseach Ghormáin (2013-2021) – leabhar a 
dhéanann ceiliúradh ar an obair ealaíne luachmhar agus 
ilchineálach a bhaineann le clár Ealaín Phoiblí Ghráinseach 
Ghormáin chomh maith le seoladh phlean feidhme 3 bliana 
Stair Ghráinseach Ghormáin . Leanfaidh Fóram Saothair agus 
Foghlama Ghráinseach Ghormáin freisin lena chuid oibre, ag 
chinntiú go mbainfi dh muintir na háite, go háirithe iad siúd atá 
faoi mhíbhuntáiste go sóisialta agus go heacnamaíoch, tairbhe 
as Togra Forbartha Athnuachana Ghráinseach Ghormáin.

VIII
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IX
Nochtadh 
Agus Tuairisciú 
Reachtúil 

Saoráil Faisnéise 

Th áinig Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin 
faoin Acht um Shaoráil Faisnéise i 2015. Faoi dheireadh na 
bliana 2019 bhí 17 iarratas próiseáilte ag an nGníomhaireacht 
faoin Acht seo. 

Ceisteanna Oireachtais 

De réir Cód Cleachtais Rialachas Corparáideach na 
gComhlachtaí Stáit 2016, tá prótacail leagtha síos ag an 
nGníomhaireacht i dtaca le heolas a chur ar fáil do bhaill den 
Oireachtas. Tuairisceoidh an Ghníomhaireacht go bliantúil ar 
an gcomhlíonadh i leith na bprótacal agus gach iarratas ar eolas 
agus foilseofar na freagraí (má oireann) ar ár suíomh gréasáin. 
Níor tháinig aon iarratas ar eolas ó bhaill an Oireachtais i rith 
2019. 

An tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 

Mar chomhlacht poiblí, ní mór do Ghníomhaireacht Forbartha 
Ghráinseach Ghormáin, faoi chuid 22 d’ Acht na Nochtuithe 
Cosanta 2014, tuarascáil bhliantúil a fh oilsiú maidir le líon na 
nochta cosanta a bhí déanta sa bhliain atá imithe thart, agus 
an bealach ar fh reagair sé d’ aon nochtadh dá leithéid. Ní raibh 
aon nochtadh déanta chuig an nGníomhaireacht sa tréimhse 
idir 1 Eanáir agus – 31 Nollag 2019.

Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí 

Tá An Dlí a bhaineann le Rialachán Ginearálta maidir le 
Cosaint Sonraí sa Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch rialaithe 

go príomha ag An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí (EU/2016/679) (an “GDPR”). Tá Robert Moore 
ceaptha mar oifi geach cosanta sonraí ag Gníomhaireacht 
Forbartha Ghráinseach Ghormáin. Tá an Ghníomhaireacht 
freagrach as chomhlíonadh an RGCS i gcás gach fothacar 
sonraí. Tá an croí-phróiseáil ar shonraí pearsanta a dhéanann 
an Ghníomhaireacht faoi réir an RGCS. Faoi dheireadh na 
bliana 2019 bhí iarratas amháin faoin Acht próiseáilte ag an 
nGníomhaireacht. 

Cód Iompair 2018 do dhaoine atá i mbun 
Gníomhaíochtaí Brústocaireachta 2018 

Ó 1 Eanáir 2019 tagann an Ghníomhaireachta faoi rialáil an 
Chóid Iompair 2018 do dhaoine atá i mbun Gníomhaíochtaí 
Brústocaireachta.

An tAcht um Chearta an Duine agus an 
Chomhionannais 2014   

De réir An Dualgas Comhionannais agus Cearta an Duine 
san Earnáil Phoiblí tá dualgas reachtúil ar chomhlachtaí 
poiblí cearta an duine a chosaint i gcás na ndaoine a bhfuil 
seirbhísí á gcur ar fáil dóibh agus don fh oireann nuair atá siad 
i mbun a gcuid oibre go laethúil . Beidh sé de dhualgas ar an 
nGníomhaireacht an tAcht seo a chomhlíonadh. 

Acht na d’Teangacha Oifi giúla 2003

Tá Rialacháin 2019 (uimhir S.I. 230 de 2020) d’Acht na 
dTeangacha Oifi giúla Act 2003 (Comhlachtaí Poiblí) anois 
i bhfeidhm agus tá Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach 
Ghormáin ag teacht faoi raon an Achta le héifeacht ó 25 
Meithimh 2020.
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X
Ráiteas 
Airgeadais

GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA GHRÁINSEACH GHORMÁIN 

TUARASCÁIL AGUS CUNTAIS DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2019 

CLÁR Leathanach 

Comhaltaí Boird agus Eolas Eile -  

Ráiteas Rialachais -1  

Ráiteas um Rialú Inmheánach 13 -1  

Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (cuirfear isteach é – 2 leathanach) 1 -1  

Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe  

Ráiteas Ioncam Cuimsitheach  

Ráiteas ar Staid an Airgeadais 

Ráitis Sreabhaidh Airgid  

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais -
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COMHALTAÍ BOIRD AGUS EOLAS EILE 

COMHALTAÍ BOIRD: 

An tUas. Paul O’Toole Cathaoirleach Ceaptha 14 Eanáir 2020 

An tUas. Oliver Cussen Cathaoirleach (athcheaptha 9 Eanáir 2018 & fuair 
a bás 14 Deireadh Fómhair 2019) 

An tUas. Gerrard Casey Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin 

An Comhairleoir Janice 
Boylan   

(Athcheaptha 9 Samhain 2018) 

An tUas. Jim Curran (Athcheaptha 9 Samhain 2018) 

Iníon Elva Duffy BL (athcheaptha 30 Samhain 2018 
agus tháinig deireadh lena téarma 8 
Meán Fómhair 2020) 

Iníon Penelope Kenny FCA (Athcheaptha 30 Samhain 2018) 

An Dochtúir Noel O’Connor       (Athcheaptha 9 Samhain 2018) 

An tUas. Paul Clegg (Ceaptha 9 Samhain 2018) 

Iníon Louise Keegan (Ceaptha 9 Samhain 2018) 

An tUas. Ciaran McCaffrey (Ceaptha 30 Samhain 2018) 

An tOllamh Terri Scott (Ceaptha 30 Samhain 2018) 

An tUas. Jack MacGowan (Ceaptha 30 Samhain 2018) 

Iníon Mellany McLoone (Ceaptha 23 Bealtaine 2019) 

An Dochtúir Susan 
O’Shaughnessy 

(Ceaptha 13 Eanáir 2020) 

An tUas. David Conway (Ceaptha 14 Eanáir 2020) 

Iníon Denise Dunphy (Athcheaptha 9 Samhain 2018 agus 
d’éirigh as 24 Iúil 2019) 

Iníon Mary Walshe (Ceaptha 21 Feabhra 2018 agus 
Athcheaptha 9 Samhain 2018;   
 d’éirigh as 26 Márta 2019) 
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COMHALTAÍ BOIRD AGUS EOLAS EILE 

 
 
OIFIG CHLÁRAITHE:          An Túr Cloig 
 Gráinseach Ghormáin Íochtar 
 Baile Átha Cliath 7 
 D07 XT95 
 
INIÚCHÓIRÍ:  An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
 3A Sráid an Mhéara Uachtarach 
 Baile Átha Cliath 1 
 Baile Átha Cliath 01 PF72 
  
BAINCÉIRÍ:                        Banc na hÉireann                AIB plc 
 Faiche an Choláiste  1 Sráid Bhagóid Íochtarach 
 Baile Átha Cliath 2  Baile Átha Cliath 2 
 D02 VR66  D02 X342 
 
 Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta, 
 Duga an Státchiste, 
 Cé an Phoirt Thuaidh, 
 Baile Átha Cliath 01 A9T8 
 
 
ATURNAETHA:  McCann Fitzgerald 
 Cois Abhann a hAon  
 Cé Sir Johns Rogerson  
 Baile Átha Cliath 01 X576
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Ráiteas Rialachais agus Tuarascáil Chomhaltaí Ghníomhaireacht Forbartha 
Ghráinseach Ghormáin 

Rialachas 
 
Bunaíodh Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin (GFGG) faoin Acht um Ghníomhaireacht 
Forbartha Ghráiniseach Ghormáin 2005 chun láithreán Ghráinseach Ghormáin a fhorbairt chun leasa 
Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, FSS agus an phobail áitiúil. Tá an Bord cuntasach don Aire 
Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta (roimh an 21 Deireadh Fómhair 
2020 an tAire Oideachais agus Scileanna) agus tá na hábhair atá coinnithe le haghaidh chinntí an Bhoird de 
réir a reachtaíochta cumasúcháin liostaithe thíos. Tá an POF (Oifigeach Cuntasaíochta faoin Acht) agus an 
fhoireann feidhmiúcháin freagrach as bainistíocht oibríochta agus rialú laethúil. Feidhmíonn an POF mar 
idirghabhálaí díreach idir an Bord agus bainistíocht an GFGG. 

Bíonn an GFGG ag feidhmiú faoi chreat Rialachais Chorparáidigh ina léirítear dea-chleachtas agus atá ag 
teacht le riachtanais Straitéiseacha agus oibríochta ár bpáirtithe leasmhara agus le hAcht Gníomhaireachta 
Forbartha Ghráinseach Ghormáin 2005.  

Tá 15 chomhalta ar an nGníomhaireacht ceaptha ag an Aire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, 
Nuálaíochta agus Eolaíochta, agus ceaptar duine acu mar Chathaoirleach.   

An 1 Eanáir 2019, cuireadh Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Institiúid Teicneolaíochta 
Thamhlachta agus Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Bhlainséir le chéile go foirmiúil le bheith ina hOllscoil 
Teicneolaíochta, Baile Átha Cliath (TU Bhaile Átha Cliath).   
 
Is í Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (TU Dublin) an chéad ollscoil teicneolaíochta in Éirinn, a 
bunaíodh go foirmiúil de réir dlí. 
 
Freagrachtaí na Gníomhaíochta  
 
Tá obair agus freagrachtaí na Gníomhaíochta leagtha amach in An tAcht um Ghníomhaireacht Forbartha 
Ghráinseach Ghormáin 2005. 
 
Is é aidhm an Achta forbairt suíomh 73 acra i nGráinseach Ghormáin i mBaile Átha Cliath a éascú mar 
champas nua-aimseartha d’Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, chun saoráidí sláinte príomhúla 
agus cúraim shóisialta uasghrádaithe a sholáthar don FSS agus chun rochtain / áiseanna pobail a chur ar 
fáil. 
 
Tá sé mar aidhm ar an iomlán ag an GFGG bainistíocht tionscadail a dhéanamh ar an bhforbairt ar 
bhealach atá comhtháite agus inbhuanaithe. I dtéarmaí níos leithe, is iad aidhmeanna na Gníomhaireachta: 
  

 Glacadh le suíomh Ghráinseach Ghormáin agus réadmhaoin OT Bhaile Átha Cliath; 
 Plean straitéiseach a ullmhú;  
 Cinneadh a dhéanamh madir le straitéis soláthair; 
 Dul i mbun comhairle le heagraíochtaí cuí, le grúpa ionadaithe agus leis an bpobal áitiúil; 
 Dul i mbun tógála;  
 Réadmhaoin a thabhairt ar ais don FSS/ OT Bhaile Átha Cliath nó foras oideachais ar bith eile. 

 
Ceanglaítear le halt 33 (4) den Acht um Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin 2005 go 
gcoinneofar cuntais na Gníomhaireachta do gach bliain airgeadais i cibé foirm agus modh a shonróidh an 
tAire agus go n-ullmhóidh an POF iad agus go gceadóidh an Ghníomhaireacht iad chomh luath agus is 
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indéanta i ndiaidh dheireadh na bliana airgeadais lena mbaineann siad lena gcur faoi bhráid an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste lena iniúchadh. 
 
Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú ceanglaítear ar an nGníomhaireacht: 
 

- polasaithe oiriúnacha cuntasaíochta a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm ar bhonn comhsheasmhach; 
 

- breithiúnais agus measúnaithe a dhéanamh atá réasúnta agus ciallmhar; 
 

- a chur in iúl gur leanadh caighdeáin chuntasaíochta infheidhmithe, lena n-áirítear Caighdeán 
Tuairiscithe Airgeadais Uimh. 102, (FRS 102), faoi réir aon imeachta ábhartha a nochtar agus a 
mhínítear sna ráitis airgeadais; 

 
- aon athruithe ábhartha ó chaighdeáin chuntasaíochta infheidhmithe a nochtadh agus iad a mhíniú; 

 
- na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh mura bhfuil sé míchuibiúil glacadh leis 

go leanfaidh an Ghníomhaireacht ar aghaidh i mbun gnó; 
 
Deimhníonn an Bord go bhfuil na ceanglais thuas comhlíonta agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú. Tá an 
Bord freagrach freisin as cosaint a dhéanamh ar shócmhainní na Gníomhaireachta agus as céimeanna 
réasúnta a ghlacadh chun calaois agus neamhrialtachtaí eile a chosc agus a thabhairt faoi deara. 

 
Tá an Ghníomhaireacht freagrach as taifid chuntasaíochta leordhóthanacha a choinneáil ina nochtar, le 
cruinneas réasúnta in am ar bith, a staid airgeadais agus ligeann sé dó a dheimhniú go gcomhlíonann na 
ráitis airgeadais Ailt 33 - 36 den Acht GFGG 2005.  
 

Cúrsaí forchoimeádta don Bhord 

– Straitéisí agus cuspóirí fadtéarmacha GFGG a fhaomhadh; 

– Bunú, téarmaí tagartha, ballraíocht, nósanna imeachta agus díscaoileadh coistí an Bhoird; 

– An Grúpa Comhairleach a bhunú agus a dhíscaoileadh (Alt 22 den Acht GFGG 2005) 

– Tuarascáil bhliantúil agus cuntais an GFGGa fhaomhadh; 

– Cinntigh don Aire go bliantúil go bhfuil córas rialaithe airgeadais inmheánach ag an gComhlacht Stáit; 

– An Plean Straitéiseach a Ghlacadh (Alt 12 (4) den Acht GFGG 2005); 

– An straitéis ar glacadh leis a chur i bhfeidhm trí thimthriall bliantúil maidir le pleanáil agus buiséadú;  

– An Plean agus an buiséad bliantúil a fhaomhadh, agus meastóireacht fhoirmiúil ar fheidhmíocht trí 
thagairt don phlean agus don bhuiséad ar bhonn bliantúil lena chur san áireamh sa tuarascáil bhliantúil 
nuair is iomchuí; 

– Iasacaíocht ag an GFGG (Cuid 15 den Acht GFGG 2005;) 
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– Nósanna imeachta a chinntiú faoi chonarthaí a bhronnadh maidir le Conarthaí Seirbhíse, Soláthair agus 
Oibre de chuid GFGG de réir nósanna imeachta soláthair; 

– Athbhreithniú ar shocruithe foriomlána rialachais chorparáidigh an GFGG agus téarmaí tagartha na 
bhfochoistí; 

– An creat bainistíochta riosca a fhaomhadh agus monatóireacht a dhéanamh ar a éifeachtúlacht. Ba cheart 
go ndéanfadh an Bord athbhreithniú ar eachtraí riosca ábhartha agus gníomhartha bainistíochta a 
thabhairt faoi deara nó a cheadú, de réir mar is cuí; 

– Ceapachán an POF a cheadú agus pleanáil chomharbais a dhéanamh ina leith; 

– Polasaí straitéiseach a dheimhniú maidir le hionchúiseamh, cosaint nó socrú dlíthíochta; 

– Talamh, leas i dtalamh nó aon réadmhaoin eile a fháil nó a fháil réidh de faoi réir thoiliú an Aire 
Oideachais agus Scileanna (Alt 8 (2) den Acht GFGG 2005); 

– Sócmhainní a fháil, nó fáil de shócmhainní nó iad a scor a bhfuil luach réamh-mheasta acu ag leibhéal 
tairsí €150,000 nó os a chionn; 

– Scéim aoisliúntais a ullmhú le cur faoi bhráid an Aire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, 
Nuálaíochta agus Eolaíochta agus leasuithe suntasacha ar an scéim a fhaomhadh (a bhféadfadh 
faomhadh ón Aire a bheith ag teastáil ina leith); 

– Freagracht as leibhéil údaráis, polasaí an státchiste agus bainistíochta riosca a roinnt; 

– Comhlíonadh leis na ceanglais reachtúla agus riaracháin a dheimhniú maidir le líon, grádú agus 
coinníollacha ceapacháin na foirne go léir a fhaomhadh, de réir chiorcláin agus smachtbhannaí na 
Roinne Caiteachais agus Athchóirithe Poiblí; 

– Scaireanna a fháil i gcuideachtaí dliteanais theoranta chun tairbhe a bhaint as aon obair taighde, 
comhairliúcháin nó forbartha a dhéanann an Ghníomhaireacht (Alt 9 (1) (b) den Acht GFGG 2005); 

– Tailte agus áitreabh a bhfuil FSS, TU Bhaile Átha Cliath nó comhlacht oideachais eile le lonnú ann a a 
dhílsiú, agus an tógáil déanta, faoi úinéireacht an údaráis, na hinstitiúide nó an chomhlachta eile faoi 
seach (Alt 9 (1) (l) GFGG Acht 2005); 

– Athbhreithniú a dhéanamh ar a oibríocht féin agus iarracht a dhéanamh dóigheanna a aithint chun 
biseach a chur ar a éifeachtúlacht agus fáil amach cé acu atá bearnaí maidir le cumais agus dóigheanna 
a bhféadfaí aghaidh a thabhairt orthu; 

– I dteannta le cruinnithe rialta de chomhaltaí na Gníomhaireachta, bíonn cruinnithe foirmiúla rialta ag 
an bPríomhfheidhmeannach leis na páirtithe leasmhara lena n-áirítear an Roinn ábhartha, TU Bhaile 
Átha Cliath agus FSS. 
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Struchtú Ghníomhaireacht GFGG 

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Ger Casey

Bainisteoir Gnóthaí 
Corparáideacha 

Agus Rúnaí an Bhoird
Nora Rahill

Stiúrthóir Airgeadais
Peter O'Sullivan

Stiúrthóir Straitéise 
agus Deartha
Conor Sreenan

Stiúrthóir Tógála &
Oibríochtaí

Maire Mellerick

133



GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA GHRÁINSEACH GHORMÁIN 
 
RÁITEAS UM RIALÚ 

 
Struchtúr na Gníomhaireachta  
 
Ar an nGníomhaireacht tá Cathaoirleach agus 14 gnáthchomhalta, agus ba é an tAire Oideachais & Scileanna 
a cheap gach duine acu. Bíonn Comhaltaí na Gníomhaireachta ceaptha ar feadh tréimhse nach faide ná trí 
bliana agus buaileann siad le chéile ar bhonn míosúil (seachas mí Lúnasa). Liostaítear sa tábla thíos na 
comhaltaí Gníomhaireachta a bhí ann le linn 2019, agus na dátaí ar ceapadh iad agus ar éirigh cuid acu as 
faoi seach.  

Comhalta Gníomhaireachta  Ainmnithe ag Dáta Ceaptha  
 

An tUas. Paul O’Toole ( Cathaoirleach) 
An tUas. Oliver Cussen (Cathaoirleach) 
 
An tUas. Gerrard Casey (POF) 
An Comhairleoir Janice Boylan 
An tUas. Jim Curran 
Iníon Elva Duffy BL    
 
 
Iníon Penelope Kenny FCA 
An Dochtúir Noel O’Connor 
 
An tUas. Paul Clegg 
Iníon Louise Keegan 
An tUas. Ciaran McCaffrey 
An tOllamh Terri Scott 
An tUas. Jack MacGowan 
Iníon Mellany McLoone 
An Dochtúir Susan O’Shaughnessy 
 
An tUas. David Conway 
Iníon Denise Dunphy  
 
Iníon Mary Walshe 
 

An tAire ROS 
An tAire ROS 
 
An tAire ROS 
CE DCC 
An tAire Sláinte 
An tAire ROS 
 
 
An tAire ROS 
Uachtarán OT Bhaile 
Átha Cliath  
CE DCC 
Pobal  
An tAire ROS 
An tAire ROS 
An tAire ROS 
An tAire Sláinte 
Uachtarán OT Bhaile 
Átha Cliath 
An tAire ROS 
Uachtarán OT Bhaile 
Átha Cliath 
An tAire Sláinte 
 

Ceaptha 14 Eanáir 2020 
Athcheaptha 9 Eanáir 2018 & fuair 
bás 14 Deireadh Fómhair 2019 
13 Iúil 2016 
Athcheaptha 9 Samhain 2018 
Athcheaptha 9 Samhain 2018 
Athcheaptha 30 Samhain 2018 
agus tháinig deireadh lena téarma 8 
Meán Fómhair 2020 
Athcheaptha 30 Samhain 2018 
Athcheaptha 9 Samhain 2018 
 
Ceaptha 9 Samhain 2018 
Ceaptha 9 Samhain 2018 
Ceaptha 30 Samhain 2018 
Ceaptha 30 Samhain 2018 
Ceaptha 30 Samhain 2018 
Ceaptha 23 Bealtaine 2019  
Ceaptha 13 Eanáir 2020 
 
Ceaptha 14 Eanáir 2020 
Athcheaptha 9 Samhain 2018 
   agus d’éirigh as 24 Iúil 2019 
Ceaptha 21 Feabhra 2018 agus 
Athcheaptha 9 Samhain 2018 agus 
d’éirigh as 26 Márta 2019 
 

  
 
Ceapadh an Bord reatha i mí na Samhna 2018 agus críochnóidh an téarma an 8 Meán Fómhair 2021. 
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Bhunaigh an Ghníomhaireacht ceithre choiste, mar a leanas:  
 
1. Coiste Iniúchta agus Riosca: Is é ról an Choiste Iniúchta agus Riosca (CIR) tacú leis an nGníomhaireacht 
maidir lena freagrachtaí as saincheisteanna a bhaineann leis an riosca, rialú agus rialáil agus dearbhú 
comhcheangailte. Tá an CIR neamhspleách ón bhainistíocht airgeadais na heagraíochta. Go háirithe, 
cinntíonn an CIR go ndéantar maoirseacht go gníomhach agus go neamhspleách ar na córais rialuithe 
inmheánacha. Tuairiscíonn an CIR don Ghníomhaireacht tar éis gach cruinnithe, agus go foirmiúil i scríbhinn 
go bliantúil.  

Is iad Comhaltaí an CIR:  

Penelope Kenny FCA (Cathaoirleach), Ciaran McCaffrey, an tOll Terri Scott, Mary Walshe (d’éirigh as an 
26 Márta 2019) agus an tUasal Mellany McLoone (arna ceapadh an 23 May 2019).  Bhí 6 chruinniú ag an 
CIR in 2019.  
 
2. Coiste Sláinte & Sábháilteachta: tá trí Chomhalta den Ghníomhaireacht ann. Is é ról an Choiste Sláinte 
& Sábháilteachta (CS&S) monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar nósanna imeachta sláinte agus 
sábháilteachta agus treoir straitéiseach a chur ar fáil chun cur i gcrích thionscadal Ghráinseach Ghormáin a 
chinntiú.  Is e an sprioc atá ag an CS&S cabhrú fís GFGG “Is é ár n-aidhm cur chuige comhoibríoch Sláinte 
& Sábháilteachta a ghlacadh trasna teorainneacha”.  Cuirtear moltaí ón gcoiste isteach go dtí an Bord. 
 
Is iad Comhaltaí an CS&S: 
Janice Boylan (Cathaoirleach), Denise Dunphy (d’éirigh as an 24 Iúil 2019), Louise Keegan, agus Ciaran 
McCaffrey.    Bhí 4 chruinniú ann den CS&S in 2019. 
 
3. Coiste Straitéise & Maoine: tá cúig Chomhalta den Ghníomhaireacht ann. Is é ról an Choiste Straitéise 
& Maoine (CSM) monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar chur i gcrích an Phlean Straitéise & 
Diúscartha Maoine, maidir le nithe faoi leith lena mbaineann an fhéideartha tionchar a imirt ar an Scéim 
Pleanála nó an Plean Straitéiseach; deiseanna nó tionscnaimh chun an tionscadal a chur chun cinn a bhreithniú 
agus comhairle a thabhairt ina leith. Tuairisciú don Bhord maidir le saincheisteanna a thagann anuas agus na 
roghanna straitéise atá ar fáil. 

Is iad Comhaltaí an CSM: 
Paul Clegg (Cathaoirleach), Jim Curran, Elva Duffy BL (téarma i gcrích an 8 Meán Fómhair 2020), Jack 
MacGowan agus an Dr Noel O’Connor. Bhí 6 chruinniú ann den CSM in 2019. 
 
4. Coiste Lucht Saothair & Luacha Saothair: tá ceithre Chomhalta Gníomhaireachta ann. Is é ról an 
Coiste Luacha Saothair (CLSLS) comhairle a thabhairt don Ghníomhaireacht agus moltaí a dhéanamh ar 
nithe a bhaineann leis an Lucht Saothair. Tuairiscíonn an CLSLS don Ghníomhaireacht tar éis gach 
cruinnithe, agus go foirmiúil i scríbhinn go bliantúil.  
 
Is iad Comhaltaí an CLSLS:    
An Dr Noel O’Connor (Cathaoirleach), Jim Curran, Elva Duffy BL (téarma i gcrích an 8 Meán Fómhair 
2020) agus Penelope Kenny.  Bhí 2 chruinniú ann den CLSLS in 2019. 
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Comhaltaí Boird Nua 

Tá próiseas ionduchtúcháin ag GFGG le haghaidh Comhaltaí Boird nua. Dearadh é chun a chinntiú go bhfuil 
siad eolach ar oibleagáidí reachtúla na Gníomhaireachta agus conas a dhéanann a Bord a ghnó. Áirítear leis 
ábhar ábhartha faisnéisithe, sonraí phleananna straitéiseacha na Gníomhaireachta, agus áirítear leis freisin 
príomhchruinnithe an Bhoird agus fochoistí.

Sceideal Freastail, Táillí agus Speansais 

Leagtar amach thíos sceideal freastail ar chruinnithe na Gníomhaireachta agus an CIR le haghaidh 2019, 
lena n-áirítear na táillí agus speansais a fuair gach Comhalta:

Ní fhaigheann na comhaltaí seo a leanas den Ghníomhaireacht táille faoin bprionsabal Duine Amháin 
Tuarastal Amháin (DATA), An tUasal Jim Curran, an Dr Noel O’Connor, an tUasal Paul Clegg, an tUasal 
Ciaran McCaffrey, an tUasal Mellany McLoone, an tUasal Denise Dunphy & an tUasal Mary Walshe. Ní 
bhfuair an tUasal Gerrard Casey, mar POF, táille.

Príomhathruithe Pearsanra  
Ní raibh aon athrú pearsanra ann sa bhliain 2019.
Ceapadh an Bord reatha i Samhain 2018, le téarma a bheidh i gcrích ar an 8 Meán Fómhair 2021. 

Nochtuithe a Theastaíonn de réir an Chóid Cleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit 
(2016) 

Tá an Ghníomhaireacht freagrach as a chinntiú gur chomhlíon Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach 
Ghormáin riachtanais an Chóid.  Tá na nochtuithe seo a leanas ag teastáil de réir an Chóid:
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Miondealú Shochair Ghearrthéarma na bhFostaithe 

Nochtaítear miondealú shochair na bhfostaithe i nóta 7 de na ráitis airgeadais. 

Costais Chomhairliúcháin  

Áirítear le costais sainchomhairleoireachta an costas a bhaineann le comhairle sheachtrach do lucht na 
bainistíochta. 

  2019 2018 
      €’000 €’000 

 
Socrú dlíthiúil   - - 
Comhairle Dlí      92 232 

        Sainchomhairleoireacht deartha  6,267 1,801 
Táillí gairmiúla (diúscairt Maoine     210 143 
Comhairle Airgeadais        6 63 

        Comhairle Shláinte & Shábháilteachta       19 20 
 
        Costais Iomlána Sainchomhairleoireachta  6,594 2,259 

 
Conradh     259 90 
Costais Tionscadail  1,215 1,389 
Forchostais Reatha     171 270 
Caipitlithe   4,949  510 
 
Iomlán                                    6,594                2,259 

 
Costais agus Socruithe Dlí  
 
Ní raibh aon socruithe dlí ann in 2019 ná in 2018.  

Caiteachas Taistil agus Cothabhála  

Déantar caiteachas taistil agus cothabhála mar seo a leanas: 
 

                      2019   
                     € 

                        2018   
                         € 

Intíre 
Comhaltaí Boird na Gníomhaireachta 
Fostaithe 

 
2,104 
2,782 

 
0 

2,339 
   
Idirnáisiúnta 

Comhaltaí Boird na Gníomhaireachta 
Fostaithe 

 
0 

446 

 
0 

910 
   
Iomlán 5,332 3,249 

137



GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA GHRÁINSEACH GHORMÁIN

RÁITEAS UM RIALÚ

Caiteachas Aíochta 
Áirítear leis an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais an caiteachais aíochta seo a leanas:

2019
€

2018
€

Aíocht na Foirne & an Bhoird 1,815 2,282
Aíocht cliaint 0 0

Iomlán 1,815 2,282

Ráiteas um Chomhlíonadh
Tá an GFGG, ó Mheán Fómhair 2016 i leith, tar éis a leibhéal comhlíonta leis an gcód nua a athbhreithniú 
agus, nuair ba ghá, chuir siad i bhfeidhm socruithe chun comhlíonadh a chinntiú. Tá líon beag maoluithe 
comhaontaithe aici freisin leis an DoES.  Tá an CFGG ag tuairisciú de réir na riachtanas tuairiscithe 
feabhsaithe sa chód nua sna Ráitis Airgeadais don bhliain dar chríoch 2019.

Tá maoluithe comhaontaithe ar:

(i) Rún an Bhoird: Ar an mbonn go ngabhann Acht GFGG in ionad an Chóid Cleachtais agus go 
dtarmligeann an POF na feidhmeanna sin a dhéanann Rúnaí Cuideachta de ghnáth agus déanann 
lucht Gnóthaí Corparáideacha agus Baill Foirne eile Feidhmeannais. Is é an Cathaoirleach, an Bord 
agus an POF a thugann faoi gach feidhm reachtúil, de réir Acht an GFGG 2005,

(ii) Athbhreithniú Criticiúil Tréimhsiúil: maolú go dtí go n-eiseoidh RCPA treoirlínte,

(iii) Athbhreithniú a Dhéanamh: maolú go dtí go n-eiseoidh RCPA treoirlínte,

(iv) Tuarascáil Bhliantúil: Spriocdháta le haghaidh tuarascáil bhliantúil agus ráitis airgeadais a fhoilsiú. 
Tá síneadh leis an spriocdháta comhaontaithe go dtí cibé acu is deireanaí, sé mhí ó dheireadh na 
bliana nó mí amháin tar éis na Ráitis Airgeadais a bheith sínithe ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus 
Ciste.

Thar ceann Chomhaltaí na Gníomhaireachta:

               _________________ _______________
An tUasal Paul O’Toole An tUasal Gerrard Casey

Cathaoirleach Comhalta Boird

Dáta:  An 21 Nollaig 2020 Dáta: An 21 Nollaig 2020

 _____________________________________ _
An tUaUUUUUUUU sal Geerrard Casey
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Raon Freagrachta   

Thar ceann Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin, admhaím go bhfuil freagracht ar an 
nGníomhaireacht as a dheimhniú go gcoinnítear agus go n-oibrítear córas éifeachtach rialaithe inmheánaigh. 
Glactar san áireamh leis an bhfreagracht seo riachtanais an Chóid Chleachtais um Rialachas Comhlachtaí 
Stáit.  

 

Aidhm an Chórais um Rialú Inmheánach  

Tá an Córas um Rialú Inmheánach ceaptha chun riosca a bhainistiú go leibhéal inghlactha in áit deireadh a 
chur leis. Mar sin ní féidir ach cinnteacht réasúnach agus ní cinnteacht iomlán a fháil ón gcóras go ndéanfar 
sócmhainní a chosaint, idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i gceart agus go ndéantar earráidí nó 
neamhrialtachtaí ábhartha a chosc nó iad a thabhairt faoi dearna in am.  

Cuireadh an Córas um Rialú Inmheánach, atá ag teacht leis an treoir a chuir an Roinn Caiteachais Phoiblí 
agus Athchóirithe amach, i bhfeidhm sa Ghníomhaireacht don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2019 agus beidh 
sé i bhfeidhm go dtí an dáta a ndéanfar na ráitis airgeadais a fhaomhadh. 

 

Cumas chun Riosa a Láimhseáil  

Tá Coiste Iniúchta agus Riosca (“CIR”) ag an nGníomhaireacht ar a bhfuil ceathrar Comhaltaí den 
Ghníomhaireacht a bhfuil saineolas airgeadais agus iniúchta acu. Bhuail an CIR le chéile sé huaire in 2019.  

Fostaíonn an Ghníomhaireacht Iniúchóir Inmheánach neamhspleách a oibríonn de réir théarmaí tagartha an 
CIR agus a thuairiscíonn don CIR. Is é an CIR a dhéanann an Plean Iniúchóireachta Inmheánaigh a 
fhaomhadh agus déanann sé athbhreithniú air gach bliain.  Déantar an Plean Iniúchóireachta Inmheánaigh a 
fhorbairt trí chur chuige riosca-bhunaithe. 

Rinne an Ghníomhaireacht inghlacthachta riosca na heagraíochta a leagan síos agus tá sé seo leagtha amach 
i Ráiteas Inghlacthachta Riosca atá mar chuid dá Pholasaí um Bainistiú Riosca. Tá Polasaí um Bainistiú 
Riosca forbartha ag an CIR ina leagtar amach na Próisis um Bainistiú Riosca atá i bhfeidhm agus ina dtugtar 
mionsonraí ar róil agus ar fhreagrachtaí na foirne maidir le riosca. Cuireadh an polasaí seo amach do gach 
ball foirne a mbítear ag súil leis go n-oibreoidh siad laistigh de Pholasaithe um Bainistiú Riosca na 
Gníomhaireachta, chun bainistíocht a chur ar an eolas faoi rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ag teacht chun cinn 
agus smacht a choinneáil ar laigí agus freagracht a ghlacadh as rioscaí agus rialuithe laistigh dá réimse oibre 
féin. 
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Creat Riosca agus Rialaithe  
Tá Córas um Bainistiú Riosca curtha i bhfeidhm ag an nGníomhaireacht ina n-aithnítear agus ina 
dtuairiscítear príomhrioscaí agus na bearta bainistíochta a bhfuiltear ag tabhairt fúthu chun aghaidh a 
thabhairt ar na rioscaí sin agus iad a mhaolú, a oiread agus is féidir. 

Is mír bhuan é bainistíocht riosca ar chlár oibre an CIR agus na Gníomhaireachta araon. Tá Clár Riosca ann 
ina sainaithnítear na príomhrioscaí atá roimh an nGníomhaireacht agus rinneadh iad seo a shainaithint, a 
mheas agus a ghrádú bunaithe ar a thábhachtaí agus atá siad. Uair sa ráithe déanann an Ghníomhaireacht 
athbhreithniú ar na rioscaí go léir a shainaithnítear ar an gClár Riosca agus ar an bplean bainistíochta chun 
na rioscaí aitheanta a mhaolú.  Cuirtear rioscaí a shainaithnítear i rith na bliana leis an gClár Riosca go 
leanúnach.  Ar a bharr sin, déanann an Ghníomhaireacht athbhreithniú ar na rioscaí ar meastar iad a bheith 
ard (iad siúd a mheastar mar dhearg), rioscaí nua agus rioscaí a bhíonn ar an gClár Riosca ceithre huaire sa 
bhliain ar a laghad. Baintear úsáid as toradh na measúnuithe seo chun acmhainní a phleanáil agus a roinnt 
lena dheimhniú go ndéantar rioscaí a bhainistiú go leibhéal inghlactha.  

Sonraítear ar an gClár Riosca na rialuithe agus na bearta atá de dhíth chun rioscaí agus freagracht atá ar 
fhoireann faoi leith chun rialuithe a oibriú a mhaolú. Dearbhaím go bhfuil timpeallacht rialaithe ann ina bhfuil 
na gnéithe seo a leanas i bhfeidhm:  

 
 cláraíodh nósanna imeachta do gach príomhphróiseas gnó;  
 bronnadh freagrachtaí airgeadais ar leibhéal bainistíochta agus cuntasacht dá réir;  
 tá córas buiséadaithe oiriúnach ann agus buiséad bliantúil leis a choinnítear faoi athbhreithniú ag an 

mbainistíocht shinsearach agus an Ghníomhaireacht; 
 tá córais ann atá dírithe ar shlándáil na gcóras teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide a chinntiú; 

agus 
 tá córais i bhfeidhm chun sócmhainní na Gníomhaireachta a chosaint.  

 

Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach  

Cuireadh nósanna imeachta foirmiúla ar bun chun monatóireacht a dhéanamh ar phróisis rialaithe agus 
cuirtear easnaimh i gcúrsaí rialaithe in iúl dóibh siúd atá freagrach as na heasnaimh seo a leasú agus don 
bhainistíocht agus don Ghníomhaireacht, nuair is ábhartha, ag an am ceart. Deimhním go bhfuil na córais 
mhonatóireachta seo i bhfeidhm:  

 aithníodh príomhrioscaí agus rialuithe gaolmhara agus cuireadh próisis curtha i bhfeidhm chun 
monatóireacht a dhéanamh an dóigh a ndéantar na príomhrialuithe sin a oibriú agus chun aon 
easnaimh aitheanta a chur in iúl; 

 cuireadh socruithe ar bun chun tuairisciú a dhéanamh ar gach leibhéal inar bronnadh freagracht as 
bainistíocht airgeadais; agus  
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 déanann an bhainistíocht shinsearach agus an Ghníomhaireacht athbhreithnithe rialta ar thuairiscí 

feidhmíochta agus airgeadais tréimhsiúla agus bliantúla ina léirítear feidhmíocht le taobh buiséid 
agus / nó réamhaisnéisí.  

 

 

Soláthar   

Dearbhaím go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag an nGníomhaireacht lena chinntiú go gcomhlíontar an 
Cód Caiteachais Phoiblí agus gur chomhlíon an Ghníomhaireacht na nósanna imeachta seo in 2019. 

Maidir le feidhmíocht don tréimhse 2019 tugtar an méid seo a leanas faoi deara i dtaca leis an tréimhse 
dheiridh de chreataí /ceapacháin leagáide, a rinne muid a thuairisciú sa Ráiteas um Rialú Inmheánach 2018. 

Comhairliúchán ar Iompar - mar gheall ar na ceapacháin deiridh faoin gcreat iompair leagáide, bhí 
mionathruithe breise ag teastáil ar thuarascálacha a cuireadh ar fáil roimhe seo agus lena chinntiú go 
gcomhlíontar le cúrsaí bainistithe agus pleanála tráchta. Mar thoradh air seo cuireadh 2 ordú ceannaigh nua 
isteach le haghaidh tuarascálacha nuashonraithe agus gníomhaíocht bhreise a raibh sonraisc de €6k leo leis 
an gcreat seo. Tá an creat seo imithe in éag anois agus tá comhairleoirí nua le haghaidh na gcreat curtha ina 
áit. 

Comhairliúchán Airgeadais - cé gur bunaíodh creat nua comhairliúcháin airgeadais tá an fheidhm phárolla 
fós ag brath ar na comhairleoirí a ceapadh roimhe seo. Bhí gníomhaíocht a raibh sonrasc de thart ar €14k leo 
ag na comhairleoirí a ceapadh roimhe seo in 2019. Ní éascaíonn an creat OGP ar baineadh úsáid as in áit 
comhairliúchan airgeadais feidhmeanna párolla agus dá bhrí sin leanadh ar aghaidh leis an tseirbhís leis an 
soláthróir reatha.  

 

 

Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht  

Dearbhaím go bhfuil na nósanna imeachta i bhfeidhm ag an nGníomhaireacht chun monatóireacht a 
dhéanamh ar éifeachtúlacht a Nósanna Imeachta Bainistíochta agus Rialaithe Riosca Bíonn monatóireacht 
agus athbhreithniú na Gníomhaireachta ar éifeachtacht an chórais rialaithe airgeadais inmheánaigh bunaithe 
ar obair na nIniúchóirí Inmheánacha agus Seachtracha, an Coiste Iniúchta agus Riosca a dhéanann 
maoirseacht ar a gcuid oibre, agus an bhainistíocht shinsearach atá mar chuid den Ghníomhaireacht atá 
freagrach as forbairt agus cothabháil den chreat rialaithe airgeadais inmheánach.  
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GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA GHRÁINSEACH GHORMÁIN

RÁITEAS UM RIALÚ INMHEÁNACH

Dearbhaím go bhfuil athbhreithniú bliantúil déanta ag Comhaltaí na Gníomhaireachta i gcomhar leis na 
hIniúchóirí Inmheánacha ar éifeachtacht na Rialuithe Inmheánacha do 2019. Foilsíodh an Tuarascáil 
Bhliantúil Dearbhaithe i mí Feabhra 2020 agus cuireadh í faoi bhráid an Choiste Iniúchta & Riosca ag an 
gcruinniú 26 Feabhra.

Ceisteanna Rialaithe Inmheánaigh 

Níor aithníodh aon laigí ábhartha maidir le Rialú Inmheánach maidir le 2019. 

Thar ceann Chomhaltaí na Gníomhaireachta:

_________________ _______________
An tUas. Paul O’Toole An tUas. Gerrard Casey

Cathaoirleach Comhalta Boird

Dáta: 21 Nollaig 2020 Dáta: 21 Nollaig 2020

_____________________________________________________
An tUaUUUUUUUU s. Gerrar rd Casey
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Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste

Comptroller and Auditor General

Tuarascáil le bheith curtha i láthair do Thithe an Oireachtais 

Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin

Tuairim ar na ráitis airgeadais

Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin don bhliain 
dar críoch 31 Nollaig 2019 de réir mar is gá faoi fhorálacha alt 33 den Acht um Ghníomhaireacht Forbartha 
Ghráinseach Ghormáin, 2005. Mar chuid de na ráitis airgeadais tá

an ráiteas ioncaim agus caiteachais agus tuillimh choimeádta
an ráiteas ioncam cuimsitheach
an ráiteas staid airgeadais
an ráiteas sreafaí airgid agus
na nótaí gaolmhara, lena n-áirítear achoimre ar 
bheartais shuntasacha cuntasaíochta

I mo thuairim, tugann na ráitis airgeadais léargas fírinneach cóir ar shócmhainní, dliteanais agus staid 
airgeadais Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin ag 31 Nollaig 2019 agus ar a hioncam agus 
caiteachas do 2019 i gcomhréir le Caighdeán um Thuairisciú Airgeadais (FRS) 102 - The Financial Reporting 
Standard applicable in the UK and the Republic of Ireland.

Bunús na tuairime

Rinne mé iniúchadh ar na ráitis airgeadais i gcomhréir leis na Caighdeáin Idirnáisiúnta um Iniúchadh (ISAanna) 
mar a chuireann an Eagraíocht Idirnáisiúnta Uasfhoras Iniúchóireachta i bhfeidhm iad. Tugtar cur síos ar mo 
chuid freagrachtaí faoi na caighdeáin sin in aguisín na tuarascála seo. Tá mé neamhspleách ar an 
nGníomhaireacht agus tá mo chúraimí eiticiúla eile comhlíonta agam i gcomhréir leis na caighdeáin.

Creidim go bhfuil an fianaise iniúchta atá faighte agam leordhóthanach agus cuí ar mhaithe le bunús mo chuid 
tuairime a chur in iúl.

Tuarascáil ar fhaisnéis seachas na ráitis airgeadais, agus ar nithe eile

Tá faisnéis áirithe eile curtha i láthair ag an nGníomhaireacht chomh maith leis na ráitis airgeadais. Áirítear leis 
seo an tuarascáil bhliantúil, an ráiteas rialachais agus tuarascáil bhaill Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach 
Ghormáin, agus an ráiteas maidir le rialú inmheánach. Tugtar cur síos in aguisín na tuarascála seo ar mo chuid 
freagrachtaí faoi thuairisciú maidir le faisnéis den chineál seo agus ar chúrsaí áirithe eile a ndéanaim tuairisciú 
orthu trí eisceacht.

Níl aon rud le tuairisciú agam i dtaca leis seo.

Seamus McCarthy

Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste

24 Nollaig 2020
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Aguisín na tuarascála 
 
 
Freagrachtaí bhaill na Gníomhaireachta 
 
Mar atá sonraithe sa ráiteas rialachais agus i dtuarascáil bhaill 
Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin, tá baill na 
Gníomhaireachta freagrach as 
 

 ullmhú na ráiteas airgeadais san fhoirm a 
fhorordaítear faoi alt 33 den Acht um 
Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin, 
2005 

 
 cinntiú go dtabharfar léargas fíorcheart sna ráitis 

airgeadais i gcomhréir le FRS 102 
 

 cinntiú rialtacht idirbheart 
 

 measúnú go mbeidh úsáid bhunús ghnóthas 
leantach na cuntasaíochta cuí, agus 
 

 rialú inmheánach den sórt sin a chinnfidh siad a 
bheidh cuí ar mhaithe le héascú ullmhú na ráiteas 
airgeadais a bheidh saor ó mhíráiteas ábhartha mar 
gheall ar chalaois nó ar bhotún. 

 
Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas 
agus Ciste 
 
Ceanglaítear orm faoi alt 33 den Acht um Ghníomhaireacht 
Forbartha Ghráinseach Ghormáin, 2005 iniúchadh a dhéanamh 
ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta agus  tuarascáil orthu a 
thabhairt do Thithe an Oireachtais. 
 
Is é cuspóir m’iniúchta dearbhú réasúnta a fháil an bhfuil na ráitis 
airgeadais ina n-iomláine saor ó mhíráiteas ábhartha mar gheall 
ar chalaois nó ar bhotún. 
 
Is ionann dearbhú réasúnta agus leibhéal ard dearbhaithe, ach 
ní hionann é agus ráthaíocht go n-aimseoidh iniúchadh a 
dhéantar i gcomhréir leis na ISAnna míráiteas ábhartha i gcónaí. 
 
Féadfaidh míráitis eascairt as calaois nó botún agus 
meastar iad a bheith ábhartha más féidir a bheith ag súil go 
réasúnta go n-imreodh siad tionchar, go haonair nó go 
comhiomlán, ar chinntí eacnamaíocha a dhéanann úsáideoirí 
ar bhonn na ráiteas. 
 
Mar chuid d’iniúchadh i gcomhréir leis na ISAnna, úsáidim 
breithiúnas gairmiúil agus sceipteachas gairmiúil tríd an 
iniúchadh. Agus é sin á dhéanamh agam, 
 

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

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

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

 Tagaim ar thátail maidir le hoiriúnacht na húsáide a 
bhaintear as an mbonn cuntasaíochta gnóthais 
leantaigh agus, bunaithe ar an fhianaise 
iniúchóireachta a fhaightear, maidir le cibé acu an 
bhfuil éiginnteacht ábhartha ann a bhaineann le 
himeachtaí nó cúinsí a d’fhéadfadh amhras suntasach 
a tharraingt ar chumas an chomhlachta leanúint ar 
aghaidh mar ghnóthas leantach. Má thagaim ar an 
tátal go bhfuil éiginnteacht ábhartha ann, éilítear orm 
aird a tharraingt i mo thuarascáil ar an nochtadh 
bainteach sna ráitis airgeadais nó, mura leor an 
nochtadh sin, mo thuairim a mhodhnú. Tá mo thátail 
bunaithe ar an bhfianaise iniúchóireachta a fuarthas 
suas go dáta mo thuarascála. D’fhéadfadh imeachtaí 
nó coinníollacha amach anseo, áfach, bheith ina gcúis 
leis an nGníomhaireacht scor de bheith ina ghnóthas 
leantach. 

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

Cuirim in iúl dóibh siúd atá freagrach as rialachas, i measc nithe 
eile, raon feidhme beartaithe agus uainiú an iniúchta agus tátail 
shuntasacha an iniúchta, lena n-áirítear aon easnaimh a aimsím 
le linn m’iniúchta i dtaca le rialachas inmheánach. 
 
Eolas nach mbaineann leis na ráitis airgeadais 
 
Ní chumhdaítear le mo thuairim faoi na ráitis airgeadais an t-eolas 
eile a chuirtear i láthair leis na ráitis sin, agus ní thugaim aon 
chineál tátail maidir le dearbhú ina leith. 
 
I dtaca le m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais, éilítear orm faoi na 
ISAnna an t-eolas eile a léamh a cuireadh i láthair agus, le linn 
dom é sin a dhéanamh, breathnú an bhfuil an t-eolas eile 
neamhchomhréireach go hábhartha leis na ráitis airgeadais nó 
leis an eolas a fuarthas le linn an iniúchta, nó an cosúil ar shlí eile 
go bhfuil míráiteas ábhartha déanta ina leith. Más rud é go 
mbainim an tátal, bunaithe ar an obair atá déanta agam, go bhfuil 
míráiteas ábhartha ann i dtaca leis an eolas eile sin, éilítear orm 
é sin a thuairisciú. 
 
Tuairisciú ar nithe eile 
 
Déantar m’iniúchadh trí thagairt do na léirbhreithnithe speisialta a 
bhaineann le comhlachtaí Stáit maidir lena mbainistíocht agus 
lena bhfeidhmiú. Tuairiscím má tá nithe ábhartha ann a 
bhaineann leis an mbealach ina bhfuil gnó poiblí déanta. 
 
Féachaim le fianaise a fháil ar rialtacht idirbhearta airgeadais le 
linn an iniúchta. Tuairiscím aon chás ábhartha nár cuireadh 
airgead poiblí i bhfeidhm chun na críocha dá raibh siad ceaptha 
nó nár chloí idirbhearta leis na húdaráis a rialaíonn iad. 
 
Tuairiscím freisin trí eisceacht má, i mo thuairim, 
 

 mura bhfaighim an fhaisnéis agus na mínithe go léir a 
theastaigh uaim chun m’iniúchadh a dhéanamh, nó 

 mura raibh na taifid chuntasaíochta dóthanach le 
iniúchadh na ráitis airgeadais a cheadú go fonnmhar 
agus i gceart, nó 

 mura bhfuil na ráitis airgeadais ag teacht leis na taifid 
chuntasaíochta. 
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GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA GHRÁINSEACH GHORMÁIN

RÁITEAS UM IONCAM AGUS CAITEACHAS AGUS TUILLEAMH COIMEÁDTA

An bhliain dar críoch An bhliain dar críoch
Nótaí 31 Nollaig 2019 31 Nollaig 2018

€’000 €’000
IONCAM
Ioncam 2 4,079 7,961
Glan-mhaoiniú iarchurtha le haghaidh sochar scoir 8(c) 294 241
Ioncam eile 3 1,686 1,751

6,059 9,953

Talamh agus foirgnimh a aistriú ón nGníomhaireacht 13
Aistriú ó / (go) cuntas caipitil 4 588 686

6,647 10,639
CAITEACHAS
COSTAIS AGUS CONRADH TIONSCADAIL
Costais Conarthaí 5 285 521
Costais Tionscadail 6 1,901 6,123
Costais roinnte inghnóthaithe 452 238
Tionscadail / Coimisiúin Speisialta 49 0

2,687 6,882

RANNÍOCAÍOCHT CHOMHLÁN 3,960 3,757

FORCHOSTAIS GHINEARÁLTA
Costais Foirne 7 1,697 1,587
Costais Scoir 8(d) 257 193
Luach Saothair agus Costais na gComhaltaí Boird 12 45 39
Costais Bhunaithe 9 124 240
Seirbhísí Gairmiúla 10 460 345
Costais Ghinearálta Oibriúcháin 11 105 108
Cumarsáid & CP 52 47
Dímheas 13 1,078 1,102
Táillí Iniúchóireachta 28 22

3,846 3,683

BARRACHAS DON BHLIAIN 114 74

Iarmhéid tugtha ar aghaidh an 1 Eanáir 578 504

IARMHÉID TUGTHA AR AGHAIDH AN 31 NOLLAIG 692 578

Tá an Ráiteas Sreabhaidh Airgid agus nótaí 1 go 25 mar chuid de na Ráitis Airgeadais seo. 

THAR CEANN AN BHOIRD

_________________ _______________
An tUas. Paul O’Toole An tUas. Gerrard Casey

Cathaoirleach Comhalta Boird
Dáta: 21 Nollaig 2020 Dáta:  21 Nollaig 2020

THTHATHTTHHTTH R CEANN AN BHO

_____________________________________________ _________ ___________ __________
An tUaUUUUUUUUU s. Gerrard Casey
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GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA GHRÁINSEACH GHORMÁIN

RÁITEAS UM  IONCAM CUIMSITHEACH

An bhliain dar críoch An bhliain dar críoch
Nótaí 31 Nollaig 2019 31 Nollaig 2018

€’000 €’000

Barrachas don bhliain 114 74

Gnóthachain agus Caillteanais ó Thaithí ar Shochair Scoir
dliteanais scéime     (227) (319)
Athruithe ar na foshuíomhanna atá mar bhun
le luach reatha Dliteanais Sochair Scoir 0 0

Gnóthachan / caillteanas iomlán Achtúireach
sa bhliain 8(f) (227) (319)

Coigeartú ar mhaoiniú sochair scoir 227 319

Oll-Ioncam cuimsitheach don bhliain 114 74

Tá an Ráiteas Sreabhaidh Airgid agus nótaí 1 go 25 mar chuid de na Ráitis Airgeadais seo.

THAR CEANN AN BHOIRD

_________________ _______________
An tUas. Paul O’Toole An tUas. Gerrard Casey

Cathaoirleach Comhalta Boird

Dáta:  21 Nollaig 2020 Dáta: 21 Nollaig 2020

______________________________________________________ _ ___________ _____________________________________ ___
An tUaUUUUUUUU s. Gerrrard Casey
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GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA GHRÁINSEACH GHORMÁIN

RÁITEAS UM STAID AIRGEADAIS

Nótaí 31 Nollaig 2019 31 Nollaig 2018          
€’000 €’000

SÓCMHAINNÍ SEASTA
Maoin, fearas agus trealamh 13 103,104 93,118

SÓCMHAINNÍ REATHA
Obair idir lámha 14 63 62
Infháltais agus réamhíocaíochtaí 15 451 611
Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh 8,216 16,748
Coibhéisí Airgid Thirim 162,269 0

170,999 17,421
DLITEANAIS REATHA
Méideanna atá le híoc laisgh de bhliain amháin 16 (5,721) (4,002)

SÓCMHAINNÍ REATHA GLAN 165,278 13,419

SÓCMHAINNÍ IOMLÁNA SEACHAS SÓCMHAINNÍ 
REATHA DLITEANAIS 268,382 106,537

DLITEANAIS FADTÉARMACHA
Méideanna atá le híoc laisgh de bhliain amháin 17 (178,295) (15,976)
Dliteanais Sochair Scoir 8(b) (2,171) (1,650)
Maoiniú sochair scoir iarchurtha 8(b) 2,171 1,650

SÓCMHAINNÍ IOMLÁNA SEACHAS 
SÓCMHAINNÍ REATHA 90,087 90,561

IONADAÍOCHT AR
Cúlchistí ioncaim coinnithe 18 692 578
Cuntas caipitil 4 89,395 89,983

90,087 90,561

Tá an Ráiteas Sreabhaidh Airgid agus nótaí 1 go 25 mar chuid de na Ráitis Airgeadais seo.

THAR CEANN AN BHOIRD

_________________ _______________
An tUas. Paul O’Toole An tUas. Gerrard Casey
Cathaoirleach Comhalta Boird

Dáta: 21 Nollaig 2020 Dáta: 21 Nollaig 2020

THTHTT ARAAA  CEANN AN BHO

______________________________________________________________ ________________________________ _
An tUaUUUUUUUU s. Gerrrard Casey
Comhmhmmhmmhmm alta Boird
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GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA GHRÁINSEACH GHORMÁIN 
 
RÁITEAS UM SREAFAÍ AIRGID 

 
 
  An bhliain dar críoch An bhliain dar críoch 
 Nótaí 31 Nollaig 2019 31 Nollaig 2018 
  €’000 €’000 
    
Sreabhadh Airgid ó ghníomhaíochta oibriúcháin 
Barrachas oibriúcháin don bhliain  114 74 
Dímheas 13 1,078 1,102 
Caillteanas tar éis diúscairt sócmhainne  0 6 
Ús infhaighte 3 (1) (3) 
(Méadú)/Laghdú san obair idir lámha 14 (1) 179 
Laghdú /(Méadú) in infháltais 15 160 (373) 
Méadú/(Laghdú) i méid iníoctha 16 1,719 (33) 
Aistriú (ó) / go cuntas caipitil 4 (588) (686) 
Aistriú Sócmhainní go OT Bhaile Átha Cliath  13 0 0 
Réamhíocaíochtaí ar ghníomhaíochtaí tógála  162,319 (1,305) 
 
Glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 
  164,800 (1,039) 
 
Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta 
Íocaíochtaí chun sócmhainní seasta  
inláimhsithe a fháil 13 (11,064) (650) 
Ús faighte 3 1 3 
 
Glan-sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí 
infheistíochta  (11,063) (647) 
 
 
Méadú / laghdú ar airgead tirim agus  
coibhéisí airgid  153,737 (1,686) 
Airgead tirim agus coibhéisí airgid an 1 Eanáir  16,748 18,434 
 
Airgead tirim agus coibhéisí airgid an 31 Nollaig  170,485 16,748 
 
 
 
Tá an Ráiteas Sreabhaidh Airgid agus nótaí 1 go 25 mar chuid de na Ráitis Airgeadais seo. 
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GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA GHRÁINSEACH GHORMÁIN 
 
NÓTAÍ AR NA RÁITIS AIRGEADAIS 

 
 
 
1.  RÁITEAS AR PHOLASAITHE CUNTASAÍOCHTA 

Is é an ról atá ag an nGníomhaireacht forbairt láithreán Ghráinseach Ghormáin a chur chun cinn mar 
shuíomh ina mbeidh áiseanna oideachais, sláinte agus eile.  Aistríodh tailte ar shuíomh Ghráinseach 
Ghormáin chuig an nGníomhaireacht ó FSS de réir alt 13 den Acht um Ghníomhaireacht Forbartha 
Ghráinseach Ghormáin 2005 an 24 Feabhra 2012. 
 
Ón 21 Deireadh Fómhair 2020, tá an Ghníomhaireacht faoi choimirce na Roinne Breisoideachais agus 
Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta.  Le linn na bliana airgeadais 2019 bhí an 
Ghníomhaireacht faoin Roinn Oideachais agus Scileanna.  

      
Mhaoinigh an Roinn Oideachais agus Scileanna, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus 
Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (OT Bhaile Átha Cliath) ar an dóigh seo a leanas: 
 

 OT Bhaile Átha Cliath - Cuirtear maoiniú ar fáil chun áiseanna oideachais a thógáil.  Déantar an 
maoiniú a aithint mar Dhliteanas Fadtéarmach agus aithnítear na sócmhainní leasmhara mar 
shócmhainní seasta inláimhsithe i ráitis airgeadais na Gníomhaireachta, (féach Nóta 13 agus 
Nóta 17). 
  - Cuirtear maoiniú ar fáil maidir le costais tionscadail faoi leith i gcás nach ndéanfar sócmhainn 
a chruthú mar thoradh ar na costais seo.  Gearrtar costais den sórt sin ar an Ioncam & Caiteachas.  
Scaoiltear méid céanna ón Dliteanas Fadtéarmach, chuig an Ioncam agus an Caiteachas mar 
ioncam.  Ina theannta sin, roinntear roinnt costas idir GFGG agus OT Bhaile Átha Cliath.  
Áirítear cúiteamh ar na costais seo in ioncam eile. 

 FSS – cuireann sé maoiniú ar fáil do na costais a bhaineann le forbairt áiseanna cúram sláinte ar 
an láithreán, (féach Nóta 5). 

 Chuir an Roinn Oideachais agus Scileanna maoiniú caipitil agus reatha ar fáil chun campas 
Ghráinseach Ghormáin agus costais oibriúcháin na Gníomhaireachta a fhorbairt. 

 
Cuirtear na polasaithe cuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm go comhsheasmhach agus iad ag plé le 
míreanna a mheastar a bheith ábhartha maidir le ráitis airgeadais na Gníomhaireachta: 

 
i) BONN CUNTASAÍOCHTA 
Rinneadh ráitis airgeadais na Gníomhaireachta don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2019 a ullmhú de réir 
FRS102, an caighdeán tuairiscithe airgeadais is infheidhme sa RA agus in Éirinn arna eisiúint ag an 
gComhairle um Thuairisciú Airgeadais (FRC), arna fhógairt ag Cuntasóirí Cairte Éireann.  
 
Éilítear chun na ráitis airgeadais a ullmhú i gcomhréir le FRS102 go mbaintear úsáid as meastacháin 
chuntasaíochta criticiúla faoi leith.  Éilítear freisin ar an mbainistíocht breithiúnas a dhéanamh agus iad 
ag cur polasaithe cuntasaíochta na Gníomhaireachta i bhfeidhm. Nochtar na réimsí ina mbíonn i gceist 
leibhéal níos airde breithiúnais nó castachta nó réimsí ina bhfuil foshuíomhanna agus meastacháin 
suntasach do na ráitis airgeadais i Nóta ix. 
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ii) AITHINT IONCAIM 
Faigheann an Ghníomhaireacht deontais reatha agus caipitil ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus 
aithnítear iad mar a leanas: 

 
 Déantar cuntasaíocht ar dheontais a chuirtear ar fáil chun caiteachas reatha a mhaoiniú ar bhonn 

fabhruithe 
 Déantar deontais a chuirtear ar fáil chun forbairt caipitil ón Roinn Oideachais agus Scileanna a 

mhaoiniú a aithint mar ioncam sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais nuair a bhaintear úsáid astu 
chun sócmhainní / sócmhainní caipitil a mhaoiniú atá á bhforbairt. Déantar an tsuim chéanna a 
aistriú chuig an gcuntas caipitil, de réir mar a aistrítear rialú an fhoirgnimh chríochnaithe go OT 
Bhaile Átha Cliath.  

 
Tugann an Ghníomhaireacht faoi obair thógála agus fhorbartha thar ceann a geallsealbhóirí. Nuair a 
bhaineann teideal dlíthiúil le foirgneamh le geallsealbhóir agus nuair a thabhaíonn an Ghníomhaireacht 
na costais chonartha a théann leis, sonraíonn an Ghníomhaireacht na costais sin don gheallsealbhóir 
ábhartha. Aithnítear ioncam de réir méideanna a shonrasctar. Maidir le tionscadail tógála eile, aithnítear 
ioncam nuair a dhéantar na rioscaí agus na luaíochtaí suntasacha úinéireachta agus rialú éifeachtach ar 
na bunfhoirgnimh a aistriú chuig na geallshealbhóirí. 
 
 
iii) AITHINT COSTAIS SÓCMHAINNÍ 
Déanann an Ghníomhaireacht idirdhealú idir costas tionscadail agus conartha. 

 
Costais Tionscadail 
Áirítear leis seo costais sula dtosaítear ar an tionscadal agus nuair a bhíonn sé críochnaithe agus nuair 
nach mbíonn sócmhainn mar thoradh ar an tionscadal a bhféadfadh an Ghníomhaireacht tairbhe 
geilleagrach a bhaint as sa todhchaí. Gearrtar costais den chineál sin ar an gcuntas Ioncaim agus 
Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe sa bhliain ina dtagann siad chun cinn (Nóta 6). 
 
Áirítear le costais tionscadail bhunaithe le haghaidh tionscadail ag Comhpháirtíocht Phríobháideach 
Phoiblí (CPP) maidir le hacmhainní oideachasúil a fhorbairt mar chuid de shuíomh Ghráinseach 
Ghormáin.  Déantar an comhaontú leis an oibreoir CPP i dtaca leis an mbonn deartha, tógála, maoinithe 
agus cothabhála de idir an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an PPP Co, mar chúiteamh ar 
íocaíochtaí muirir aonadacha thar thréimhse 25 bliana.  Dá bhrí sin, ós rud é nach ionann an 
Ghníomhaireacht agus an deontóir chun críocha FRS 102 (alt 34.12), ní aithneofar i ráitis airgeadais na 
Gníomhaireachta na sócmhainní agus na dliteanais ghaolmhara de réir an chomhaontaithe CPP. 

 
Costais Conartha 
Áirítear leis seo caiteachas a tabhaíodh thar ceann tríú páirtithe (Nóta 5). Sonrasctar na costais seo chuig 
tríú páirtithe de réir staid chríochnaithe an tionscadail. Aithnítear caiteachas agus ioncam ábhartha sa 
Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe bunaithe ar an méid a shonrasctar 
chuig tríú páirtí. Ag deireadh na bliana áirítear caiteachas a tabhaíodh ach nár sonrascadh chuig an tríú 
páirtí mar obair idir lámha (Nóta 14). 
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Sócmhainní maidir le forbairt agus tógáil 
Déantar caipitliú ar chostais a bhaineann le sócmhainní maidir le forbairt agus tógáil má cheapann an 
Ghníomhaireacht go n-éireoidh le forbairt an tionscadail ghaolmhair agus go mbeidh na tairbhí 
eacnamaíocha a bheidh mar thoradh ar oibríochtaí amach anseo cothrom ar a laghad le méid an 
chaiteachais chaipitlithe a tabhaíodh go dtí seo.  

 
Baineann costais caipitlithe le sócmhainní maidir le forbairt le costais a thabhaítear agus an tsócmhainn 
a fhorbairt go dtí an pointe gur féidir tosú ar an tógáil. Áirítear leis na costais a bhaineann leis an staid 
seo a chríochnú tá na costais chun iarratais a phleanáil, oibreacha cumasúcháin agus staidéir 
chomhairliúcháin. Baineann costais tógála le costais a thabhaítear chun an tsócmhainn a thabhairt chun 
tógála, (Nóta 13). 
 
Dí-aithníonn an Ghníomhaireacht sócmhainní nuair a chinneann sí go bhfuil rialú éifeachtach na 
sócmhainne cuí aistrithe chuig eintiteas eile.  I gcásanna áirithe d’fhéadfadh sé seo tarlú sula n-aistrítear 
an teideal go foirmiúil chuig an eintiteas eile ach sa chás ina bhféadfadh rioscaí agus tairbhí na 
húinéireachta sin a bheith aistrithe chuig an eintiteas agus/ nó go bhfuil comhaontú déanta ag GFGG 
úinéireacht a aistriú amach anseo agus, mar thoradh air seo, nach bhfuil aon smacht aige ar an 
tsócmhainn dá réir. 
 
iv) OBAIR IDIR LÁMHA 
Is ionann obair idir lámha agus gné de chostas an chonartha nár sonrascadh agus a luaitear mar chostas 
ag staid chríochnaithe an chonartha. Déantar soláthar le haghaidh gach caillteanas ar an gconradh ar 
fios iad a bheith ann nó a d’fhéadfadh a bheith ann, (Note 14).  

 
v) SOCHAIR SCOIR 
Reáchálann an Ghníomhaireacht sainscéim sochair scoir, a dhéantar a mhaoiniú go bliantúil ar bhonn 
“íoctar mar a úsáidtear” ó airgead a sholáthraíonn an Roinn Oideachais agus Scileanna agus ó 
ranníocaíochtaí a bhaintear as tuarastail foirne. Reáchtálann an Ghníomhaireacht Scéim Pinsin Seirbhísí 
Poiblí Aonair, (“Scéim Aonair”), atá mar sainscéim sochair do sheirbhísigh phoiblí inphinsin a ceapadh 
an 1 Eanáir 2013 nó ina dhiaidh. Íoctar ranníocaíochtaí gach ball don Roinn Oideachais agus Scileanna 
agus don Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.  
 
Léiríonn costais maidir sochair scoirna  sochair scoir atá tuillte fostaithe i rith na tréimhse agus 
taispeántar iad glan ó ranníocaíochtaí pinsin a chuirtear ar aghaidh chuig an Roinn Oideachais agus 
Scileanna agus chuig an Roinn Caiteachais agus Athchóirithe Poiblí.  Aithnítear méid arb ionann é agus 
an muirear scoir mar ioncam, dá inghnóthaithe é, agus déantar é a fhritháireamh le deontais a fuarthas 
sa bhliain chun íocaíochtaí sochair scoir a urscaoileadh. 

 
Léirítear gnóthachain nó caillteanais achtúireacha a eascraíonn mar gheall ar dhliteanais scéime sa 
Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach agus aithnítear coigeartú comhfhreagrach sa mhéid atá inghnóthaithe 
ón Roinn Oideachais agus Scileanna.  
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Léirítear sna dliteanais a bhaineann le sochair scoir luach reatha íocaíochtaí sochair scoir sa todhchaí 
atá tuillte ag an bhfoireann go dtí seo. Léiríonn maoiniú sochar scoir iarchurtha an tsócmhainn 
chomhfhreagrach a bheidh le gnóthú sna tréimhsí amach anseo ón Roinn Oideachais agus Scileanna. 

 
vi) SÓCMHAINNÍ SEASTA INLÁIMHSITHE AGUS DÍOLÚINTÍ 
Luaitear talamh ruílse, foirgnimh, sócmhainní atá á bhforbairt agus á dtógáil, daingneáin agus trealamh 
oifige ar a gcostas, glan ó dhímheas carntha agus caillteanais lagaithe. I measc na gcostas tá caiteachas 
atá inchurtha go díreach maidir leis an bhfáil agus leis an tógáil a bhaineann le sócmhainní a dhéanamh 
inoibrithe don úsáid atá beartaithe dóibh. 
 
Ní dhéantar talamh ruílse, sócmhainní atá á bhforbairt agus a dtógáil a dhímheas. Tosaítear ar 
shócmhainní atá á bhforbairt agus á dtógáil a dhímheas nuair a bhíonn an tsócmhainn beagnach 
críochnaithe agus réidh don úsáid atá beartaithe. Déantar foráil iomlán d’aon lagú ar luach na 
sócmhainne. Ní dhéantar talamh a dhímheas. 

 
Ríomhtar dímheas chun costas, lúide luach iarmharach measta, na sócmhainní eile go léir a dhíscríobh: 

 
 Fearann poiblí, infreastruchtúr suímh agus foirgnimh 2% Líne Dhíreach 
 Daingneáin agus trealamh oifige 25% Líne Dhíreach 
 

Faightear ar shiúl le Sócmhainní Seasta nuair a dhéantar na rioscaí agus na luaíochtaí suntasacha 
úinéireachta agus rialú éifeachtach ar na bunfhoirgnimh a aistriú chuig na geallshealbhóirí.  

 
vii) CUNTAS CAIPITIL 
Léiríonn an Cuntas Caipitil an méid ioncaim gan amúchadh a mbaintear úsáid as chun sócmhainní 
seasta inláimhsithe a mhaoiniú. 

 
viii) ÍOCAÍOCHTAÍ CHUN TOSAIGH AR GHNÍOMHAÍOCHTAÍ TÓGÁLA 
Faigheann an Ghníomhaireacht maoiniú ó OT Bhaile Átha Cliath chun acmhainní oideachais a thógáil 
agus a fhorbairt ag Gráinseach Ghormáin.  Tugann OT Bhaile Átha Cliath maoiniú sula ndéanann an 
Ghníomhaireacht na híocaíochtaí gaolmhara. Aithníonn an Ghníomhaireacht creidiúnaí fadtéarmach de 
réir mhaoiniú OT Bhaile Átha Cliath fuarthas agus déanfar é a fhiachmhúchadh ar aistriú na sócmhainní 
críochnaithe go OT Bhaile Átha Cliath. 
 
Nuair a bhaintear úsáid as an maoiniú chun costais a thabhaítear i dtógáil sócmhainní a urscaoileadh, 
taifeadtar na costais seo mar shócmhainní seasta sa Ráiteas ar an Staid Airgeadais.  Nuair a ghearrtar 
dímheas ar na sócmhainní seo, cuirtear méid maoinithe arb ionann é chun sochair don Ráiteas Ioncaim 
agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe tríd mhéid fadtéarmach an chreidiúnaí a laghdú.   
Nuair a bhaintear úsáid as an maoiniú chun costais tionscadail a urscaoileadh, gearrtar costais den sórt 
sin ar an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe agus cuirtear an maoiniú 
meaitseála mchun sochair don Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe, 
agus ar an dóigh sin laghdaítear an creidiúnaí fadtéarmach. 
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ix) BREITHIÚNAIS CUNTASAÍOCHTA CRITICIÚIL AGUS NEAMHCINNTEACHTAÍ 
MEASÚNAITHE 

Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú éilítear i gcomhréir leis na prionsabail chuntasaíochta a nglactar 
leo go ginearálta don Ghníomhaireacht meastacháin agus toimhdí a dhéanamh a mbíonn tionchar acu 
ar mhéideanna tuairiscithe sócmhainní agus dliteanas agus nochtadh sócmhainní teagmhasacha agus 
dliteanas ar dháta na ráiteas airgeadais agus na méideanna ioncaim tuairiscithe agus costais le linn na 
tréimhse tuairiscithe. Maidir leis seo, creideann Comhaltaí an Bhoird go bhfuil léargas déanta thíos ar 
na polasaithe cuntasaíochta criticiúla ina gcuirtear breithiúnais nó meastacháin i bhfeidhm.  

 
Dímheas agus luachanna iarmharacha 
Rinne Comhaltaí an Bhoird athbhreithniú ar shaolré sócmhainní agus ar luachanna iarmharacha 
gaolmhara gach aicme sócmhainne seasta agus, go háirithe, saol eacnamaíoch úsáideach agus 
luachanna iarmharacha talún agus foirgneamh agus daingneán agus feistis, agus tá siad anois den 
tuairim go bhfuil saolré sócmhainní agus luachanna iarmharacha oiriúnach. 
 
Oibleagáid maidir le Sochair Scoir 
Nuashonraítear na toimhdí atá mar bhunús leis na luachálacha achtúireacha dá gcinntear na méideanna 
a aithnítear sna ráitis airgeadais (lena n-áirítear rátaí lascaine, rátaí méadaithe i leibhéil chúitimh sa 
todhchaí, rátaí básmhaireachta agus rátaí treochta costas cúram sláinte) de réir dálaí eacnamaíocha 
reatha, agus ar athruithe ábhartha ar bith ar théarmaí agus coinníollacha an tsochair scoir agus na 
bpleananna iar-scoir. 
 
Is féidir go rachaidh an méid seo a leanas i bhfeidhm ar na toimhdí: 
(i) an ráta lascaine, athruithe sa ráta toraidh ar bhannaí corparáideacha ar ardchaighdeán 
(ii) leibhéil chúitimh sa todhchaí, dálaí sa mhargadh fostaíochta sa todhchaí 
(iii) rátaí treochta costas cúraim sláinte, ráta boilscithe costas míochaine sna réigiúin ábhartha. 

 
2. IONCAM 

Chuir an Roinn Oideachais agus Scileanna (Vóta 26), Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus 
an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt na cistí seo a leanas ar fáil don Ghníomhaireacht i rith na 
bliana:     

  2019 2018 
  €’000 €’000 

An Roinn Oideachais agus Scileanna – Reatha (Fo-cheannteideal C. 14)  3,117 2,985 
An Roinn Oideachais agus Scileanna – Caipitil (Fo-cheannteideal D. 4)  688 4,506 
Ranníocaíochtaí sochair scoir curtha ar aghaidh chuig RO / RCPA (63) (51) 
FSS – Costais Conartha   290 521 
An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt - Clár Caipitil Spóirt 47 0 
 
 4,079   7,961 
 
Bronnadh deontas ón nGníomhaireacht ón Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, Clár Caipitil 
Spóirt, arbh fhiú €111,500 é chun trí thionscadal spóirt a mhaoiniú.  In 2019, tugadh faoi thionscadal 
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amháin - fálú slándála a shuiteáil timpeall ar an dá pháirc spóirt féir. Mhaoinigh an deontas 95% den 
chostas, a fuarthas in 2020.  
 

 
 
3. IONCAM EILE 2019 2018 
 €’000 €’000 
        Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath  1,137 1,467 
        Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath - Foirgnimh a Aistriú      0     0 

Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath – costais a aisíoc 321 229 
Aisghabháil Costais eile  227 52 
Ús bainc  1 3 
 
  1,686 1,751 

 
Le linn 2019 agus 2018, níor aistríoch foirgnimh ná sócmhainní ar bith eile go hOllscoil Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Cliath. 
 

 
4. CUNTAS CAIPITIL 2019 2018 

 €’000 €’000 
 
Iarmhéid ar an 1 Eanáir  89,983 90,669 
 
Aistriú ón Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais 
agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe:   
-  Maoiniú leithdháilte chuig sócmhainní atá á bhforbairt   

agus á dtógáil  400 319 
-  Cistí a leithdháiltear chun sócmhainní seasta a fháil 0 0 
- Aistriú Sócmhainní go OT Bhaile Átha Cliath 13 0 0 
 

  400 319 
-   Amúchta de réir dímheasa sócmhainní (988) (1,005) 
 

          Aistriú iomlán sa bhliain  (588) (686) 
  

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 89,395 89,983 
 
 
Léiríonn iarmhéid an chuntais chaipitil an méid ioncaim gan amúchadh, a fuarthas ón Roinn Oideachais 
agus Scileanna, a úsáidtear chun cuidiú le sócmhainní seasta inláimhsithe a cheannach. Mar gheall 
dóigh a ndéantar an Ghníomhaireacht a mhaoiniú agus ina n-aithnítear ioncam, is féidir moill i gcúrsaí 
ama a bheith ann idir costas sócmhainne seasta a thaifeadadh agus maoiniú gaolmhar a fháil.  
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5. COSTAIS CONARTHA 2019 2018 
  €’000 €’000 
 

Costais Conartha  285 521 
 
Go dtí an 31 Nollaig 2019, thabhaigh an Ghníomhaireacht costais conartha a sonrascadh chuig FSS dar 
luach iomlán de €34,327k. Níor gearradh tuilleadh caiteachais de €63k ar an Ráiteas Ioncaim agus 
Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe agus tá sé mar chuid den san obair idir lámha. Baineann 
na costais seo go léir le conarthaí le FSS maidir le háiseanna cúram sláinte a fhorbairt. Tá miondealú ar 
na costais a ghearrtar ar an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe thíos: 
 

      Ar Oscailt                                               Ar Dúnadh 
  Iarmhéid 2019 Iarmhéid 
  €’000                           €’000                   €’000 
        Dlíthiúil agus Gairmiúil  3,581 256 3,837 

Oibrithe cumasaithe agus tógála  29,501 4 29,505 
Fearas agus tírdhreachú  804 0 804 
Athchóiriú agus athlonnú  58 0 58 
Bainistíocht agus cothabháil eastáit  43 0 43 
Éagsúil  49 25 74 
Cur chun cinn tionscadail agus caidreamh poiblí 6     0 6 

 
Costais iomlána an chonartha aisíoctha  
ag an FFS amhail an 31 December 2019  34,042 285 34,327 
 
Go dtí seo tá Ospidéal an Fhionnuisce agus an tIonad Cúraim Phríomhúil críochnaithe agus in úsáid. 
Tá tús curtha le pleanáil agus dearadh ar an gComharsanacht Cúraim Chónaithe. 

 
6. COSTAIS TIONSCADAIL 2019 2018 
  €’000 €’000 

 
Seirbhísí Dlí  100 154 
Comhairliúchán ar Dhearadh  932 747 
Táillí Proifisiúnta – Comhordaitheoirí Tionscadail 417 758 
Oibreacha cumasúcháin agus tógála  271 359 
Cumarsáíd, & Fógraíocht   0 0 
Bainistíocht agus cothabháil eastáit  181 461 
Tobhaigh Forbartha  0 3,644 
Forchostais Tionscadail Ghinearálta  0 0 

 
                                                                                                                                  1,901                     6,123 
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Cuimsítear sna costais tionscadail de €1,901k (2018: €6,123k) €1,207k (2018: €4,873k) a tabhaíodh 
maidir le costais leanúnacha tionscadail bhunaidh PPP maidir le forbairt áiseanna oideachais laistigh 
de shuíomh Ghráinseach Ghormáin. 
 
Íocadh €3,644k le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, an tÚdarás Pleanála mar ranníocaíocht le 
caiteachas a taobhaíodh ag an Údarás Pleanála maidir le bonneagar poiblí agus saoráidí a théann chun 
leasa an dá fhoirgneamh PPP a fhorbairt. Rinneadh an ranníocaíocht, bunaithe ar tháille de €70 in 
aghaidh an mhéadair chearnaigh, ina iomláin in 2018. 
 
Cearnóga PPP 
Tá an Stát soláthar dhá fhoirgneamh acadúla do champas Ghráinseach Ghormáin trí phróiseas PPP. Tá 
an tAire Oideachais agus Scileanna mar pháirtí conarthach leis an bpróiseas soláthair á bhainistiú ar 
son agus thar ceann an Aire agus Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin ag an GAFBN ag 
gníomhú mar ghníomhaire na n-airí mar a fhoráiltear leis an Acht GBCN (Leasú) 2014. Is é an GFGG 
an t-údarás stáit atá freagrach as suíomh Ghráinseach Ghormáin a athnuachan de réir a reachtaíochta 
bunaithe. 
D'oibrigh an Ghníomhaireacht agus OT Bhaile Átha Cliath leis an nGníomhaireacht Náisiúnta um 
Airgeadas Forbartha (GAFN) ar an tionscadal seo a dhearadh agus a sholáthar. Maoiníonn an Roinn 
Oideachais agus Scileanna na costais bhunaithe a bhaineann le soláthar an tionscadail PPP agus déanann 
an Ghníomhaireacht iad a dhíscríobh mar chostais tionscadail tabhaithe. Tá tiomantais na 
Gníomhaireachta a bhaineann leis na costais bhunaidh do na tionscadail PPP seo san áireamh i 
ngealltanais chaipitiúla Nóta 20. Áirítear le costais soláthair PPP táillí le haghaidh dearadh agus táillí 
dlíthiúla. Nuair a bhí an próiseas tairisceana críochnaith ceapadh rogha tairgeora i mí Feabhra 2015, 
ach thug duine de na tairgeoirí a chaill dúshlán dlí i gcoinne cheapachán i mí an Mhárta 2015. I mí 
Dheireadh Fómhair 2016, vótáil an Ard-Chúirt i bhfabhar an GAFN. Cuireadh tús leis an tógáil ar an 
tionscadal an 28 Márta 2018.  
Rinne an tAire Oideachais agus Scileanna an Comhaontú Tionscadail leis an bpáirtí PPP, Eriugena, a 
sholáthróidh dhá fhoirgneamh ar champas OT Bhaile Átha Cliath Ghráinseach Ghormáin maidir le 
dearadh, tógáil, airgeadas agus cothabháil mar chúiteamh ar íocaíochtaí Muirear Aonadacha thar 
thréimhse 25 bliana. Meastar go mbeidh an Chearnóg Thoir ar fáil faoi dheireadh mhí na Nollag 2020 
agus an Chearnóg Lárnach ina dhiaidh sin sa chéad ráithe de 2021. Nuair a thosaíonn seirbhís déanfaidh 
RO agus OT Baile Átha Cliath íocaíochtaí Muirear Aonadacha.  
 
Go dtí an 31 Nollaig 2019, thabhaigh an Ghníomhaireacht costais iomlána tionscadail de €37,350k lena 
n-áirítear € 13,171k i dtaca le costais bhunaidhPPP agus tá siad i gceist leis na costais neamhchaipitlithe 
iomlána a thagann chun cinn le forbairt áiseanna oideachais agus cúram sláinte. Tá miondealú de réir 
comhpháirteanna móra leagtha amach thíos: 
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  2019 2018         
  €’000 €’000 

Máistirphlean, Forbairt Straitéiseach agus  
Scéim Pleanála Crios Straitéiseach Forbartha (SDZ)  8,425 8,425 
Infreastruchtúr láithreáin agus réimse poiblí     417                        417 
Coigeartú le haghaidh 2018    (177)  
Costais neamhchaipitlithe a bhaineann le 
forbairt áiseanna oideachais agus cúram sláinte  28,685                26,784 
 
 37,350                 35,626 
 
       Ní raibh aon socraíochtaí dlíthiúla ann in 2018 ná in 2019.  

 
 
7. COSTAIS FOIRNE 2019 2018 
  €’000 €’000 

Pá agus Tuarastail  1,220 1,028 
Foireann ar iasacht & ón ngníomhaireacht 303 431 
ÁSPC Fostaí 130 105 
Oiliúint foirne agus earcaíocht  44 23 
   
 1,697 1,587 

 
 

Líon Fostaithe 
Fostaíodh 19 ball foirne (2018: 16) ar an meán go díreach ag an nGníomhaireacht i rith na bliana. 
Fostaíodh 4 bhall foirne ar an meán (2018: 5) ar iasacht nó trí sholáthróirí seirbhíse tríú páirtí i rith na 
bliana. 

 
Baineadh €46k (2018: €58k) ón bhfoireann trí ranníocaíocht aoisliúntais bhreise (asbhaint a bhain le 
pinsean a bhí san asbhaint choibhéiseach in 2018) agus íocadh leis an Roinn Oideachais agus Scileanna 
é. 

 
Ba iad na costais fáilteachais a bhain leis an mbainistíocht agus leis an bhfoireann ná €2k (2018: € 
6k).  Ba é an caiteachas iomlán ar thaisteal thar lear a tabhaíodh i leith an POF agus na foirne ná €446 
(2018: €714). 
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Briseadh síos ar shochair fhostaithe * 
Líon Fostaithe 

 Ó Go 2019 2018
 €20,000 - €29,999 1 0 
 €30,000 - €39,999 2 2 
 €40,000 - €49,999 1 2 
 €50,000 - €59,999 1 1 
 €60,000 - €69,999 3 8 
 €70,000 - €79,999 9 4 
 €80,000 - €89,999 1 1 
 €90,000 - €99,999 0 1 
 €100,000 - €109,999 1 0 
                    19                          19
  
     * Baineann sé seo le baill foirne atá fostaithe go díreach ag an nGníomhaireacht amhail an 31 Nollaig 
2019. 

 
 
8. COSTAIS SOCHAIR SCOIR 

 
a) Scéim Sochair Scoir 
Oibríonn an Ghníomhaireacht sainscéim aoisliúntais sochair neamhchistithe don fhoireann.  
Íoctar teidlíochtaí aoisliúntais a bhíonn le híoc faoin Scéim as an ioncam reatha. Tá ranníocaíochtaí 
aoisliúntais fostaithe iníoctha leis an Roinn Oideachais agus Scileanna i leith na príomhscéime agus 
leis an Roinn Caiteachais agus Athchóirithe Poiblí maidir leis an scéim earnála poiblí Aonair. 
 
Is é an sainmhíniú atá ar an scéim ná socrú sochair maidir le scoir tuarastail deiridh agus sainaitnítear 
sochair agus ranníocaíochtaí trí thagairt do rialacháin reatha “samhail” scéim na hearnála poiblí. 
Soláthraítear sa Scéim sochar scoir (ochtódú in aghaidh na bliana seirbhíse), aisce nó cnapshuim (trí 
ochtó bliain in aghaidh na bliana seirbhíse) agus pinsin céile agus leanaí. Is é 65 bliana breithe an 
ghnáth-Aois Scoir, agus tá teidlíocht ag baill roimh 2004 dul ar scor gan laghdú achtúireach ó aois 60. 
Tagann íocaíocht sochair scoir (agus iarchur) ar bhonn lánroghnach de réir boilsciú tuarastail ginearálta 
 
Agus é ag teacht i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2013, beidh iontrálaithe nua ina mbaill den Scéim Sochair 
Scoir don tSeirbhís Phoiblí Aonair. Soláthraítear dá réir seo sochair athluacháilte ar an meán a 
bhaineann le tuilleamh a athluacháiltear de réir méaduithe ar an Innéacs Praghsanna do Thomhaltóirí. 
Beidh íos-aois scoir na Scéime nasctha le haois an Phinsin Stáit. 
 
 
Tá na torthaí atá leagtha amach thíos bunaithe ar luacháil achtúireach ar na dliteanais maidir le foireann 
reatha, leis an bhfoireann atá ar scor agus an fhoireann iarchurtha  de chuid na Gníomhaireachta amhail 
an 31 Nollaig 2019. 
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Is é achtúire neamhspleách cáilithe a thug faoin luacháil seo chun críocha an chaighdeáin 
chuntasaíochta, FRS 102 - Sochair Scoir. Is iad na toimhdí airgeadais a mbaintear úsáid astu chun 
dliteanais scéime a ríomh faoi FRS 102: 

  2019 2018 
  

 Ráta lascaine  1.00% 1.85% 
 Ráta méaduithe i dtuarastail   2.50% 2.50% 
 Ráta méaduithe i sochair scoir  2.50% 2.50% 
 Boilsciú  1.75% 1.75% 
 

b) Ráiteas ar an Staid Airgeadais 
Is iad seo a leanas na méideanna a aithnítear sa Ráiteas ar an Staid Airgeadais: 
 

  2019 2018 
 €’000 €’000 

 Luach faoi láthair na n-oibleagáidí sochair shainithe atá  
 go hiomlán neamh-mhaoinithe  2,171 1,650 
 Luach faoi láthair na n-oibleagáidí sochair shainithe atá 
 maoinithe go hiomlán nó go páirteach  0 0 
 Maoiniú sochair scoir iarchurtha  (2,171) (1,650) 
 
 Glan-dliteanas aitheanta sa Ráiteas ar Staid Airgeadais  
 amhail 31 Nollaig        0        0 
 
 
 c) Glan-mhaoiniú iarchurtha le haghaidh sochar scoir sa bhliain 
  2019 2018 

 €’000 €’000 
Maoiniú inghnóthaithe i leith  
costais sochair scoir na bliana reatha 320 245 
Lúide: íocaíochtaí sochair scoir (26) (4) 
 
 294 241 
 

   d) Anailís ar chostais iomlána sochair scoir a ghearrtar ar chaiteachas 
  2019 2018 

 €’000 €’000 
 

 Costas seirbhíse reatha 290 221 
 Costas úis 30 24 
 Ranníocaíochtaí agus aisíocaíochtaí fostaithe   (63) (52) 
 
 Costais a aithnítear sa ráiteas caiteachais agus ioncaim agus  
 cúlchistí coinnithe  257 193 
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  e)   Dliteanas maoinithe iarchurtha i leith sochar scoir 

 
Aithníonn an Ghníomhaireacht méideanna atá dlite ón stát as an dliteanas iarchurtha neamhchistithe as 
sochair scoir ar bhonn roinnt imeachtaí a tharla roimh san am a chuaigh thart. Áirítear leis na imeachtaí seo 
tacaíocht reachtúil don scéim aoisliúntais, agus an beartas agus an cleachtas maidir le sochair scoir 
seirbhíse poiblí a mhaoiniú lena n-áirítear an próiseas meastachán ar bhonn bliantúil. In ainneoin nach 
bhfuil aon chomhaontú foirmiúil ann agus dá bhrí sin gan aon ráthaíocht a bheith ann maidir leis na 
méideanna sonracha seo leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, níl aon fhianaise ag an nGníomhaireacht 
nach rachaidh an beartas maoinithe seo ar aghaidh ag comhlíonadh an mhéid seo de réir a chéile de réir an 
chleachtais reatha. B'ionann an dliteanas maoinithe iarchurtha i leith sochar scoir amhail an 31 Nollaig 
2019 agus € 2,171k (31 Nollaig 2018 - € 1,650k). 
 
Is socrú sochair scoir tuarastail deiridh sochair shainithe í an scéim le sochair agus ranníocaíochtaí sainithe 
trí thagairt do shamhail rialacháin reatha na scéime san earnáil phoiblí. 
 
f) Aistriú  in oibleagáid sochair shainithe   
 
  Is iad seo a leanas athruithe ar luach reatha na hoibleagáide sochair shainithe: 
 
  2019 2018 

 €’000 €’000 
 
 Luach reatha na hoibleagáide sochair shainithe an 1 Eanáir 1,650 1,090 
 Costas seirbhíse reatha  290 221 
 Costas úis  30 24 
 Costais íoctha sa bhliain  (26) (4) 

Caillteanas / gnóthachan achtúireach  227 319 
 

 Luach reatha na hoibleagáide sochair shainithe an 31 Nollaig 2,171 1,650 
 
9. COSTAIS BHUNAITHE 2019 2018 
  €’000 €’000 
 Deisiúcháin agus cothabháil 15 62 

Glantachán 32 23 
Árachas 52 44 
Cíos 0 0 
Rátaí (uisce) 0 42 

        Solas agus teas 23 63 
Bainistíocht Dramhaíola 2 1 
Slándáil 0 (1) 

        Caillteanas ar Dhiúscairt Sócmhainne Seasta 0 6 
 
 124 240 
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10. SEIRBHÍSÍ GAIRMIÚLA  2019 2018 
  €’000 €’000 
 Seirbhísí Dlí  148 103 

Cuntasaíocht / Comhairleacht Airgeadais 10 47 
Comhairleacht (lena n-áirítear comhairleach maoine)  116 53 
Táillí Iniúchta Inmheánaigh 22 22 
Táille comhairleach pinsin 4 4 
Táillí Gairmiúla Eile 160 116 

 
 460 345 
         In 2019 agus 2018 ní raibh aon socraíochtaí dlíthiúla ann  
 
11. COSTAIS OIBRIÚCHÁIN GHINEARÁLTA 2019 2018 

  €’000 €’000 
Cló, postas agus stáiseanóireacht 14 16 
Guthán 7 9 
Muirir Bainc 0 1 
Costais Suíomh Gréasáin agus TF 46 47 
Costais Oifige 17 7 
Costais Cruinnithe 6 5 
Nuachtáin, irisí agus ábhar tagartha 1 1 
Síntiúis 7 7 
Taisteal agus Cothabháil 3 3 

        Ús iníoctha                                                                                                             4                          12        
 

 105 108 
 

12. TÁILLÍ COMHALTAÍ BOIRD AGUS POF 2019 2018 
 €’000 €’000 
 
 Tuarastal cathaoirligh 7 9 
 Táillí comhaltaí boird 36 30 
        Costais comhaltaí boird 2 0 
 

 45 39 
 
 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 2019 2018 
 €’000 €’000 
  
Buntuarastal   102 97 
 
Taisteal, cothabháil agus síntiúis ghairmiúla  1 1 
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Ball de scéim earnála poiblí sochair shainithe neamhchistithe atá sa POF agus ní théann a shochair scoir 
níos faide ná na teidlíochtaí caighdeánacha i scéim aoisliúntais sochair shainithe na hearnála poiblí. 

 
 
13. MAOINE, PLEANÁIL AGUS TREALAMH 
 Maoine, 
 ríocht phoiblí, Sócmhainní i Daingneáin 
 bonneagar suímh bhforbairt agus agus trealamh 
 and foirgnimh tógáil oifige Iomlán 
   €’000 €’000 €’000 €’000 

Costas 
Ag 1 Eanáir 2019 93,236 3,418 334 96,988 
Suimiú 4 10,951 109 11,064 
Diúscairt       0 0 0 0 

   
Ag 31 Nollaig 2019 93,240 14,369 443 108,052 

 
DÍMHEAS 
Ag 1 Eanáir 2019 3,585       0 285 3,870 
Costas don bhliain    1,061 0 17 1,078       
Diúscairt 0           0 0 0 

 
Ag 31 Nollaig 2019 4,646       0 302 4,948 
 
 
 
LUACH FORIOMLÁN DE RÉIR NA LEABHAR 
Ag 31 Nollaig 2019 88,594 14,369 141 103,104 
 
Ag 31 Nollaig 2018 89,651 3,418 49 93,118 
 

Idir 2019 agus 2018 níor aistríodh rialú talún nó sócmhainní foirgníochta go OT Bhaile Átha Cliath. 

 

De réir an Achta um Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin 2005, cuirfear talamh laistigh de 
shuíomh Ghráinseach Ghormáinar fáil don Ghníomhaireacht chun áiseanna sláinte agus oideachais a thógáil. 

Sna blianta 2012 go 2014, aistríodh timpeall 55 acra talún chuig an nGníomhaireacht ó FSS ar chomaoin 
ainmniúil de € 20. 

Tá achar iomlán 73 acra ar shuíomh Ghráinseach Ghormáin: 

- Bainfear úsáid as thart ar 18 acra do thionscadail sláinte agus fágfar iad siad faoi úinéireacht FSS. 

 - Tá sé beartaithe 55 acra a úsáid san iomlán le haghaidh tionscadal oideachais agus spóirt. In 2017 aistríodh 
acra amháin den talamh seo go OT Bhaile Átha Cliath. 
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Is iad na sócmhainní atá á bhforbairt agus á dtógáil go príomha ná An tIonad Fuinnimh (€ 3.5m), An Teach 
Íochtar, (€ 3.5m) An Chearnóg Thiar agus (€ 2.9m) agus an Mol Acadúil (€ 2.6m) 

 

14. OBAIR IDIR LÁMHA 2019 2018 
  €’000 €’000
  

Obair idir lámha 63 62 
 
 
 
15. INFHÁLTAIS AGUS RÉAMHÍOCAÍOCHTAÍ 2019 2018 
 Suimeanna le híoc i sa bhliain €’000 €’000 
 

Infháltais thrádála 84 4 
Suimeanna le híoc ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 0 27 
Suimeanna le híoc ag Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 187 193 
Ioncam fabhraithe 119 165 
Infháltais agus Réamhíocaíochtaí éagsúla 61 222 

 
 451 611 

 
Meastar go mbeidh iarmhéideanna ar fad inghnóthaithe taobh istigh de bhliain amháin 

 
 
16. DLITEANAIS REATHA 2019 2018 

Suimeanna le híoc taobh istigh de bhliain amháin €’000        €’000  
Iníocthaigh thrádála 1,495 493 
Suimeanna le híoc le hOllscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 256 140 
Seirbhísí gairmiúla roimh cháin 143 93 
Cáin bhreisluacha 178 20 
RCT (169) 0 
ÍMAT / ÁSPC 41 38 
Ranníocaíochtaí sochair scoir 0 9 
Fabhraithe 2,054 1,504 
Ioncam iarchurtha 1,245 1,248 
Coinnithe ar  oibríochtaí tógála 387 366 
Iníocaíochtaí éagsúla 91 91 
 
 5,721 4,002 
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17. DLITEANAIS FADTÉARMACHAS  2019 2018 
Méideanna ag titim dlite tar éis níos mó ná bliain €’000 €’000
  

Réamhíocaíochtaí ar ghníomhaíochtaí tógála       178,295       15,976 
 
Cuireann Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath cistí ar fáil don Ghníomhaireacht trí réamhíocaíochtaí 
chun áiseanna oideachais a thógáil agus a fhorbairt i Gráinseach Ghormáin. Le linn na bliana dar críoch 31 
Nollaig 2019, d’aistrigh OT Bhaile Átha Cliath € 164,679k ó fháltais na ndíolachán maoine chuig an 
nGníomhaireacht. Bainfear úsáid as na cistí seo go príomha chun tionscadail Chlár III ar champas 
Ghráinseach Ghormáin a mhaoiniú, ach d’fhéadfaí cuid den mhaoiniú a thabhairt ar ais chun oibleagáidí 
breise PPP OT Bhaile Átha Cliath a mhaoiniú. 

Amhail an 31 Nollaig 2019, bhí úsáid bainte as € 11,195k san iomlán (2018: € 2,278k) chun costais a 
thabhaítear maidir le tógáil agus forbairt saoráidí oideachais, atá mar chuid de shócmhainní seasta, a 
urscaoileadh. I ndiaidh don tsócmhainn a bheith aistrithe chuig OT Bhaile Átha Cliath, cuirfear ar ceal 
iarmhéid an chreidiúnaí. 

 2019 2018 
 €’000 €’000 

 Suim ag 1 Eanáir 15,976 17,281 
Dul chun cinn sa bhliain 164,679 0 
Costas ar dhiúscairt réadmhaoine  (1,120) 0 
Costais ar thionscadail sa bhliain (1,143) (1,208) 
Aistriú sócmhainní go TU Dublin  0 0 
Dímheas (97) (97) 

 
Suim ag 31 Nollaig 178,295 15,976 
 
Sa chomhardú tá   

    2019           2018 
 €’000 €’000 
Maoiniú a bronnadh nár úsáideach ag deireadh na bliana 167,100 13,698 
Maoiniú carnach a úsáidtear d’fhorbairt sócmhainní 11,195 2,278 
 
Suim ag 31 Nollaig 178,295 15,976 

 
 
Tá an maoiniú a chuirtear ar fáil agus nach mbaintear úsáid as ag deireadh na bliana san áireamh in iarmhéid 
bainc na Gníomhaireachta. De réir an mhíniú atá tugtha sa bheartas cuntasaíochta, cuirtear costais na 
sócmhainní a tógadh san áireamh sna sócmhainní inláimhsithe go dtí go n-aistrítear iad chuig OT Bhaile 
Átha Cliath (Nóta 13). 
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18. CÚLCHISTÍ IONCAM COINNITHE 2019 2018 

 €’000 €’000 
 Ag 1 Eanáir  578 504 

Farasbarr don bhliain 114 74 
 

Ag 31 Nollaig 692 578 
 
 

Iarmhéid ar an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe 

Is deontais stáit cuid mhaith den ioncam sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim 
Coinnithe, a chuirtear ar fáil chun dliteanais a thagann chun aibíochta i rith na bliana a chomhlíonadh in áít 
caiteachas a tabhaíodh i rith na bliana. Taifeadtar caiteachas ar bhonn fabhruithe. Dá bhrí sin, ní hionann an 
t-iarmhéid ar an gcuntas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe agus gnáth-bharrachas 
oibriúcháin nó easnaimh ach tá sé inchurtha den chuid is mó leis an difríocht idir caiteachas ar bhonn 
fabhruithe agus maoiniú ar bhonn airgid thirim. 

 

19. LEASANNA CHOMHALTAÍ AN BHOIRD 
 
Ghlac an Ghníomhaireacht le nósanna imeachta de réir treoirlínte a chuir an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe amach maidir le nochtadh leasanna ag Comhaltaí an Bhoird agus cloíodh leis na nósanna 
imeachta seo i rith na bliana. Ní raibh aon idirbhearta suntasacha sa bhliain maidir le gníomhaíochtaí an 
Bhoird ina raibh aon leas tairbhiúil ag Comhalta Boird. 
 
 
20. GEALLTANAIS CAIPITIL 
   
Seo a leanas na sonraí gealltanais caipitil ag an lá cuntasaíochta 
  2019 2018 

 €’000 €’000 
Ar conradh ach nach bhfuil curtha ar fáil sna ráitis airgeadais 

 
Costais suiteála PPP  992 765 
Saor ó PPP 25,113 5,185 
 
 26,105 5,950 

     
Baineann na gealltanais PPP le €992k i dtáillí gairmiúla. Baineann na gealltanais €25,113k atá saor ó PPP 
le conarthaí tógála éagsúla faoi conarthaí do tháillí forbartha agus dearaidh mar chuid de Chlár III 
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21. ANAILÍS AR AN ATHRÚ I NGLANAIRGEAD
Suim Sreafaí Suim

thosaigh airgid dheiridh
€’000 €’000 €’000

Airgead tirim sa bhanc agus airgead tirim coibhéiseach 16,748 153,737 170,485

Glanairgead 16,748 153,737 170,485

22. SONRAÍ PÁIRTITHE GAOLMHARA

Is páirtí gaolmhar é OT Bhaile Átha Cliath de bhua comóntachta comhaltaí áirithe den Bhord.

Is páirtí gaolmhar é FSS toisc go bhfuil roinnt fostaithe sinsearacha FSS ina gcomhaltaí de Bhord na 
Gníomhaireachta.

Ní raibh aon idirbhearta páirtithe gaolmhara ar aon tábhacht leo sa bhliain seachas iad sin a nochtadh i 
Nótaí 5, 12 agus 16.

Is é atá i gceist le príomhphearsanra bainistíochta sa Ghníomhaireacht an POF agus comhaltaí an Bhoird. 
B'ionann an cúiteamh iomlán a íocadh le príomhphearsanra bainistíochta, lena n-áirítear táillí agus costais 
bhaill an Bhoird agus luach saothair iomlán POF, agus € 148k (2018: € 137k).

23.    DLITEANAS LEANÚNACH

Is í tuairim na Gníomhaireachta nach bhfuil aon dliteanais theagmhasacha le soláthar dóibh ar dháta 
fhormheas na ráiteas airgeadais.

24.    IMEACHTAÍ I ndiaidh DEIREADH NA BLIANA AIRGEADAIS

Níl aon imeachtaí ann idir an dáta tuairiscithe agus an dáta a ceadaíodh na ráitis airgeadais seo lena n-eisiúint 
a éilíonn coigeartú ar na ráitis airgeadais. Aithníonn an Bord gur teagmhas suntasach é an phaindéim COVID 
19 a tharla ón dáta tuairiscithe. Tá an Bord ag glacadh go dáiríre leis an dóigh a bhfuil cúrsaí agus tá 
monatóireacht leanúnach á déanamh aige i gcomhar leis an mbainistíocht ar chúrsaí.

25. RÁITIS AIRGEADAIS A CHEADÚ

Cheadaigh an Bord na ráitis airgeadais an 25 Samhain 2020

_________________ _______________
An tUas. Paul O’Toole An tUas. Gerrard Casey
Cathaoirleach Comhalta Boird

__________________________________________________________ _

n 2020

_____________________________________________ _
An tUUUUUUUUUas. Gerrr ard Casey
C hhhhhh lt B i d
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Aguisíní

AGUISÍN 1

An Grúpa Comhairleach*

An Roinn Oideachais agus Scileanna /An 
tÚdarás um Ard-Oideachas 
Andrea Valova

An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtas 
Áitiúil 
Mr Stewart Logan 

An tÚdarás Náisiúnta Iompair 
Mr Eoin Farrell 

Institiúid Teicneolaíochta Thamhlachta
Dr Paul Horan 
Ms Melda Slattery 

Foireann Institiúid Teicneolaíochta 
Thamhlachta
Ms Leslie Shoemaker 
Mr Noel Gallagher 

Mic léinn Institiúid Teicneolaíochta 
Thamhlachta
Mr Pierre Yimbog 
Ms Sharon Hughes

Ionadaithe Pobail Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath 
Cllr Joe Costello 
Cllr Anthony Flynn

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
Mr Kevin Sheridan

Foireann FSS 
Ms Angela Walsh

Ionadaithe ó Úsáideoirí Sheirbhísí an FSS 
Ms Carmel Kitching
Ms Annette Murphy 

Ionadaithe ón bPobal 
Ms Maureen O’ Sullivan TD 

Cónaitheoirí Áitiúla 
Mr Eugene Kellyáitiúla 
Mr Luke McManus 

*mar a bhí i ndeireadh 2019
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Aguisíní

Foireann na Gníomhaireachta 

Mr Ger Casey – Príomhoifi geach Feidhmiúcháin 

Ms Máire Mellerick – Stiúrthóir ar Fhoirgníocht agus ar Oibríochtaí 

Mr Peter O’Sullivan – Stiúrthóir Airgeadais 

Ms Nora Rahill – Bainisteoir ar Ghnóthaí Corparáideacha 

Mr Conor Sreenan – Stiúrthóir ar Straitéis agus Dearadh

 

Mr Padraic Ballantyne – Innealtóir Sinsearach / Comhordaitheoir Togra 

Mr Shay Bowman – Innealtóir Sinsearach / Comhordaitheoir Togra 

Ms Anne-Marie Deasy – Riarthóir 

Mr Sean Flahive – Pleanálaí Sinsearach 

Ms Catherine Hallinan – Rialtóir Airgeadais 

Mr Dominick Healy – Innealtóir Sinsearach / Comhordaitheoir Togra 

Ms Lori Keeve – Cúntóir Cumarsáide 

Mr Des Marmion – Innealtóir Sinsearach / Comhordaitheoir Togra 

Ms Kathleen McCann – Comhordaitheoir Fostaíochta agus Oiliúna 

Mr Robert Moore – Bainisteoir Faisnéise Togra / Comhordaitheoir Togra 

Mr Derek Niven – Suirbhéir Cainníochta Sinsearach / Comhordaitheoir Togra 

Mr Pat O’Sullivan – Ailtire Sinsearach / Comhordaitheoir Togra 

Mr James Stone – Suirbhéir Cainníochta Intéirneach 

Mr Edward Scanlon – Ailtire Sinsearach / Comhordaitheoir Togra 

Ms Catherine Stapleton – Cúntóir Cuntasaíochta 

Ms Una Sugrue – Ailtire Caomhnaithe Sinsearach / Comhordaitheoir Togra 

Mr Nigel Thompson – Suirbhéir Cainníochta Sinsearach / Comhordaitheoir Togra 

AGUISÍN 2*

*mar a bhí i ndeireadh 2019
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