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Teachtaireacht ón bPríomhfheidhmeannach
Is mór an chúis áthais dom an tríú Plean Oidhreachta seo de chuid Chontae na hIarmhí a bheith ar fáil. Is léiriú 
é ar dhúthracht leanúnach Fheidhmeannaigh agus Chomhaltaí Tofa Chomhairle Chontae na hIarmhí maidir le 
cúram a dhéanamh den oidhreacht.

Tá oidhreacht shaibhir shainiúil ag Contae na hIarmhí ar ábhar mórtais dúinn í. Leagtar amach aidhmeanna sa 
Phlean Oidhreachta chomh maith le bearta praiticiúla lena gcinnteofar caomhnú, cosaint agus cur chun cinn 
na hoidhreachta agus taitneamh aisti ar bhealach inmharthana go ceann cúig bliana go leith. Tá an tuiscint 
ghinearálta maidir le forbairt eacnamaíochta, turasóireachta agus pobail, faoi mar a leagtar amach i bpleananna 
agus i gcáipéisí beartais Chomhairle Chontae na hIarmhí, mar bhonn treise faoi na príomhaidhmeanna. 

Is mian liom buíochas a ghabháil leis na comhlachtaí reachtúla éagsúla, leis na grúpaí pobail agus na grúpaí 
timpeallachta a chaith am agus díograis ag obair i gcomhar le Fóram Oidhreachta na hIarmhí ar ullmhú an 
phlean. Déanfaidh an Fóram Oidhreachta maoirseacht ar chur i bhfeidhm an Phlean Oidhreachta le cúnamh taca 
ó Chomhairle Chontae na hIarmhí, ón gComhairle Oidhreachta agus ó pháirtnéirí eile. Admhaítear, le buíochas, 
dícheall na bpáirtnéirí seo i leith an chúraim. 

Táim ag tnúth le cur i bhfeidhm Phlean Oidhreachta Chontae na hIarmhí 2018-2023 agus leis an tairbhe a 
dhéanfar don uile dhuine a chónaíonn nó a oibríonn i gContae na hIarmhí nó a thagann ar cuairt.

Brollach

Teach Belvedere, Gairdíní agus Páirc, an Muileann gCearr

Pat Gallagher
Príomh-Fheidhmeannach, Comhairle Chontae na hIarmhí
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Teachtaireacht ó Chathaoirleach an Fhóraim Oidhreachta
Is mór an chúis áthais dom i mo Chathaoirleach dom ar Fhóram Oidhreachta Chontae na hIarmhí, baint a 
bheith agam leis an tríú Plean Oidhreachta maidir le Contae na hIarmhí a chur ar fáil. Tá oidhreacht bhreá den 
éagsúlacht i gCOntae na hIarmhí agus cuirtear creatchóras soiléir ar bun leis an bplean seo trínar féidir an 
oidhreacht a chosaint agus a cheiliúradh agus bainistíocht a dhéanamh ina leith i rith na mblianta seo romhainn 
ar bhealach a chuirfidh leis na pleananna roimhe seo agus ar baineadh amach fúthu.

Tá fairsingiú ar an sainmhíniú agus ar an tuiscint maidir leis an oidhreacht le blianta beaga anuas agus tugtar 
aird sa phlean seo ar ghnéithe uile na hoidhreachta, inláimhsithe agus doláimhsithe. Is oiriúnach go bhfuil an 
plean seo á sheoladh againn i rith Bhliain na hEorpa maidir leis an Oidhreacht Cultúir.

Chuir an Fóram Oidhreachta chuig ullmú an Phlean seo ar bhealach uilechuimsitheach agus ba mhaith liom 
buíochas a ghlacadh le comhaltaí uile an Fhóram Oidhreachta as an dúthracht a chaith siad leis an bpróiseas. 
Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh freisin le gach duine a tháínig i láthair ag cruinnithe agus leo siúd a chuir 
aighneacht i scríbhinn faoi bhráid le linn chéimeanna éagsúla an phróisis comhairliúcháin maidir le hullmhú an 
phlean.

Ar an leibhéal áitiúil a chuirtear tús leis an oidhreacht a chosaint agus tá de chuspóir leis an bplean seo go 
gcuirfí leis an aird agus leis an tuiscint agus leis an meas ar an oidhreacht faoi leith sa tír agus sa chontae an 
tráth céanna a bhféachtar lena chaomhnú ionas go mbíonn taitneamh as i gcónaí ag na glúnta atá le teacht.

Is breá liom an plean seo a bheith á fhoilsiú agus tá mé ag tnúth le hoibriú i gcomhar leis an bhFóram Oidhreachta 
agus lenár gcuid páirtnéirí chun a bhfuil sa phlean a thabhairt i gcrích. Admhaím an cúnamh a bheidh ó 
Chomhairle Chontae na hIarmhí, ón gComhairle Oidhreachta agus ó pháirtnéirí eile maidir le socruithe éagsúla i 
ndáil leis an bplean a chur i bhfeidhm. 

An Comhairleoir Andrew Duncan
Cathaoirleach Fhóram Oidhreachta Chontae na hIarmhí
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Tá réimse leathan de ghnéithe dúlra, foirgníochta agus cultúir ag baint leis an oidhreacht. Ní luaitear sa réamhrá 
gairid seo ach roinnt de na gnéithe a bhaineann le hoidhreacht bhreá iléagsúil Chontae na hIarmhí.

Ceantar tuaithe atá sa chuid is mó den taobh tíre i gContae na hIarmhí agus na cnoic sa tuaisceart, na locha 
i lár báire, na heascracha sa deisceart agus an tSionainn leis an teorainn thiar ar na gnéithe is suntasaí. Tá 
réimse leathan de ghnáthóga ina bhfuil speicis iomadúla sa Chontae, portaigh, aibhneacha, canálacha, locha, 
eascracha, tailte féaraigh agus fálta sceach. Tá cuid mhór de na gnáthóga sin ainmnithe ina Limistéir Náisiúnta 
Oidhreachta, ina Limistéir Speisialta Caomhantais agus ina Limistéir faoi Chosaint Speisialta ionas go bhfuil 
cosaint acu faoin reachtaíocht Náisiúnta agus reachtaíocht na hEorpa mar gheall ar an tábhacht atá leo ó 
thaobh cúrsaí bithéagsúlachta1.

Tá cuid mhór séadchomharthaí seandálaíochta i gContae na hIarmhí, lena n-áirítear láthair ríochta Chnoc 
Uisnigh, fearta ó ré na réamhstaire, cosáin adhmaid, mar shampla an bóthar ó ré an Chré-Umha i gceantar 
Mhaighne, créfoirt, crannóga agus dúnta san áireamh. Is iomaí sampla breá de mhótaí (agus de bhábhúin) agus 
de thúrthithe atá ar fáil chomh maith le háitribh thréigthe ó ré na meánaoiseanna. Áirítear ar an oidhreacht láidir 
eaglasta ballaí séipéil agus mainistreach, reiligí, croiseanna agus toibreacha beannaithe, an chuid i mBaile 
Fhobhair ar na cinn is suntasaí. Áirítear ar an oidhreacht seandálaíochta déantúsáin chomh sean le huirlisí 
cloiche ón ré Méisiliteach (c.9,000 - 5,000 bliain ó shin). Ar na hiarsmaí is mó clú a haimsíodh i gContae na 
hIarmhí, tá spóilíní cluaise óir (as ceantar an Mhuilinn Chearr), Clog Loch Léinn, Clár Cluichíochta Bhaile an Doire 
agus iarsmaí de chuid na Lochlannach.

Is iomaí láthair i gContae na hIarmhí atá suntasach maidir leis an oidhreacht foirgníochta agus le limistéir tíre 
a bhfuil tábhacht leo ó thaobh na staire, mar shampla Caisleán Thulaigh an Eallaigh, Caisleán Mhaigh Droma 
agus Teach Belvedere gan ach an chuid is cáiliúla a lua. Chomh maith leis na tithe móra breátha agus na tailte 
agus na bréagáin foirgníochta a ghabhann le diméin an tí, áirítear ar an oidhreachta ailtireachta foirgnimh 
dhúchasacha ar léiriú iad ar shean-nósanna na tuaithe. I gceantair foirgníochta, tá cuid mhór limistéar a bhfuil 
suntas leo ó thaobh na hailtireachta, roinnt acu atá ainmnithe ina Limistéir Caomhnúcháin Ailtireachta (ACAs)2, 
bailte stairiúla, baile múrtha Bhaile Átha Luain san áireamh, agus bailte pleanáilte, mar shampla Baile na gCros 
agus Bealach an Tirialaigh. Is ionaid shuntasacha maidir leis an oidhreacht foirgníochta beairicí an airm i mBaile 
Átha Luain agus sa Mhuileann gCearr, mar is ea láithreacha éagsúla sa chontae a bhaineann leis an oidhreacht 
tionsclaíochta. Áirítear orthu sin canálacha, droichid, bóithre iarainn, muilte agus drioglanna.  

Is cuid thábhachtach den oidhreacht an stair, i scríbhinn nó ina sheanchas béil, ar an leibhéal áitiúil nó ar 
an leibhéal náisiúnta. Tagann gnéithe den mhiotaseolaíocht atá ceangailte leis an gContae agus le réimsí is 
fairsinge ná sin san áireamh leis an oidhreacht cultúir, mar shampla Clann Lir agus Táin Bó Cuailigne. Tá ceangal 
láidir ag Contae na hIarmhí le daoine tábhachtacha i réimse na scríbhneoireachta agus na heolaíochta, mar 
shampla Jonathan Swift, Oliver Goldsmith, James Joyce agus John Broderick, chomh maith leis na réalteolaithe 
William E. Wilson agus Kenneth Edgeworth. Tá daoine cáiliúla i réimse an cheoil ceangailte leis an gcontae chomh 
maith, mar shampla an Cúnta John McCormick agus Willie Reynolds, píobaire. Tá cúrsaí teanga, béaloidis agus 
logainmneacha le háireamh ar oidhreacht cultúir dholáimhsithe an Chontae chomh maith le damhsa, scileanna 
traidisiúnta agus bia.

Tuigeann Fóram Oidhreachta na hIarmhí an cion mór tairbhe a dhéanann an oidhreacht ní amháin maidir le 
forbairt shocheacnamaíocha na tíre ach maidir le caighdeán an tsaoil agus mórtas áite a chothú.

Is é seo an tríú Plean Oidhreachta maidir le Contae na hIarmhí agus is iad na blianta 2018 - 2023 an ré feidhme.  
Fóram Oidhreachta Chontae na hIarmhí a rinne a ullmhú tar éis comhairle a dhéanamh le daoine de mhuintir an 
Chontae agus eagraíochtaí áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta ar ábhar spéise dóibh oidhreacht na hIarmhí nó 
a mbaineann sé lena ndualgas.
1Féach ar Phlean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Chontae na hIarmhí 2014-2020 (leathanaigh 12-13) chun tuilleadh eolais a fháil 
2Chun liosta de na ACAnna a fháil féach ar Phlean Forbartha Contae 2014-2020 Chontae na hIarmhí

Réamhrá
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Tá prionsabail áirithe de bhonn treise faoi aidhmeanna an Phlean Oidhreachta a mbeidh aird orthu ag gach tráth 
le linn an Plean a chur i bhfeidhm.

Beidh na prionsabail maidir le Forbairt Inmharthana á gcur i bhfeidhm maidir leis na bearta uile a dtugann an 
Fóram Oidhreachta fúthu. Sainmhíniú inghlactha ar fhorbairt inmharthana is ea Forbairt lena ndéantar freastal 
ar riachtanais ghlúnta na linne seo gan dochar a dhéanamh d’acmhainn na nglúnta atá i ndán freastal ar a gcuid 
riachtanas féin.

Beidh na prionsabail maidir le hIlchuimsitheacht Shóisialta á gcur i bhfeidhm an tráth ar fad. Déanfar gach 
iarracht a chinntiú go mbíonn réimsí spéise phobal an Chontae, a bhfuil iléagsúlacht sóisialta agus cultúir ag 
baint leo, le sonrú ar gach imeacht a eagraítear mar chuid den phlean seo a chur i gcrích agus go mbíonn teacht 
ag an uile dhuine acu orthu.

Tháinig Coinbhinsiún UNECE (Coimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip) maidir le Rochtain 
ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht an Phobail i nDéanamh Cinntí agus Rochtain ar Dhlí agus ar Cheart maidir le 
Cúrsaí Comhshaoil, ar a dtugtar Coinbhinsiún Aarhus go hiondúil, i bhfeidhm sa bhliain 2001 agus rinne Éire 
a dhaingniú sa bhliain 2013. Faoi Choinbhinsiún Aarhus, tá cearta ag an bpobal maidir le rochtain ar fhaisnéis, 
rannpháirtíocht an phobail agus rochtain ar dhlí agus ar cheart, i bpróisis déanta cinntí an rialtais faoi chúrsaí a 
bhaineann leis an gcomhshaol áitiúil, náisiúnta agus trasteorann. Cuirfear prionsabail Aarhus i bhfeidhm maidir 
leis na bearta uile a dtugann an Fóram Oidhreachta fúthu.

Bunphrionsabail

Lios, Catherinestown, in aice le Droichead Chaisleán Loiste (Grianghraf le Caimin O’Brien)
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Bhí Plean Oidhreachta Chontae na hIarmhí 2002-2007 ar na Pleananna Oidhreachta ba luaithe a foilsíodh in 
Éirinn.  Foilsíodh an dara Plean Oidhreachta do Chontae na hIarmhí (2010-2015) sa bhliain 2010. Ullmhaíodh 
an dá phlean sin i gcomhréir lena n-éilítear faoin bPlean Náisiúnta Oidhreachta (2002) ina leagtar síos go 
n-ullmhófar Pleananna Oidhreachta ar leibhéal an Chontae.

Féachtar leis an bPlean Oidhreachta nua seo do Chontae na hIarmhí le cur lenar baineadh amach sa dá phlean 
tosaigh an tráth céanna a dtugtar athruithe ar an timpeallacht áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta ó foilsíodh na 
pleananna roimhe seo san áireamh. Tá bearta éagsúla faoi Phlean Oidhreachta Chontae na hIarmhí 2010-2015 
atá ar siúl go fóill, go háirithe ráitis tacaíochta.  Seo a leanas roinnt samplaí de na bearta atá tugtha i gcrích go 
dtí seo:  

• Suirbhé de thuamaí ó ré na réamhstaire i gContae na hIarmhí 

• An másailéam coirceoige ag fód adhlactha Adolphus Cooke a athchóiriú

• Cosán oidhreachta a chruthú i mBaile Fhobhair ar bronnadh gradaim orthu 

• Seimineár d’úinéirí Fhoirgnimh Chosanta

• Scanáil léasair agus samhaltú 3D ar Chrois Bhéal Linne atá ar fáil ar líne  

• Teach na Cúirte sa Mhóta a athchóiriú

• Seimineár maidir le cúram, caomhnú agus taifeadadh i ndáil le reiligí stairiúla

• Tionscadal athchóiriúcháin maidir le Caisleán Átha Luain ionad léirmhíniúcháin do chuairteoirí san áireamh

Pleananna a chuaigh roimh an gceann seo

An Daingean, Caisleán Bhaile Átha Luain (grianghraf le Ros Kavanagh)
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Cuireadh Plean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Chontae na hIarmhí 2014-2020 le chéile mar cheann de 
na bearta faoin bPlean Oidhreachta 2010-2015 agus áirítear ar na bearta a cuireadh i gcrích faoin bPlean 
Gníomhaíochta Bithéagsúlachta:

• Leabhair saothair do na Bunscoileanna maidir le ‘Gnáthóga Tábhachtacha Chontae na hIarmhí’ a chur i gcló, a 
dháileadh agus a chur ar fáil le híoslódáil.

• Cuireadh fógraí eolais suas ag sé cinn de locha i gContae na hIarmhí a bhfuil  stádas caomhnúcháin leo chomh 
maith le bileoga eolais a chur ar fáil agus a dháileadh.

• Eagraíodh sraitheanna seimineár agus cuireadh bileoga eolais ar fáil faoi ghnéithe den bhithéagsúlacht, mar 
shampla speicis ionracha.

Plean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Chontae na hIarmhí 2014-2020
Déantar soláthar faoi leith i bPlean Oidhreachta Chontae na hIarmhí 2018-2023 maidir leis an mbithéagsúlacht 
trí Bheart 3.1. Leagtar amach ceithre cinn d’aidhmeanna sa Phlean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta lena 
ngabhann 102 beart, 34 acu sin ar bearta tús áite iad (féach Aguisín 1). Ar bhonn páirtnéireachta a bheidh 
an Plean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta á thabhairt i gcrích agus sin faoi mhaoirseacht Ghrúpa Oibre na 
hOidhreachta Nádúrtha Fhóram Oidhreachta Chontae na hIarmhí. Tá cur chuige iomlánach á chur chun cinn ag 
an bhFóram Oidhreachta a dtugtar an oidhreacht foirgníochta faoina scáth ar aon dul leis an oidhreacht dúlra. 
Tuigtear don Fhóram, dá réir sin, an tábhacht atá leis an gceangal idir an Plean Oidhreachta Contae agus an 
Plean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta a dhaingniú ionas go leantar de gach aon cheann acu a theacht faoi anáil 
an phlean eile agus den chomhlánú ar a chéile.

Teach na Cúirte, an Móta (Grianghraf le Bernadette Solon)



PLEAN OIDHREACHTA 
CHONTAE na hIARMHÍ 2018-2023 10

An Plean Náisiúnta Oidhreachta
Faoin bPlean Náisiúnta Oidhreachta (2002), tá mar chuid de pholasaí an Rialtais go ndéantar plean oidhreachta 
áitiúil a ullmhú agus fóram oidhreachta áitiúil a chur ar bun. An tráth a bhfuil seo á scríobh, tá athbhreithniú 
á dhéanamh ar an bPlean Náisiúnta Oidhreachta agus meastar go mbeidh Plean Oidhreachta Náisiúnta nua - 
Oidhreacht na hÉireann 2030 á fhoilsiú go gairid. 

An Creat Náisiúnta Pleanála - Éire 2040
Is plean straitéiseach an Creat Náisiúnta Pleanála (NPF) maidir le forbairt eacnamaíochta, sóisialta agus 
timpeallachta in Éirinn go dtí an bhliain 2040. Tá ar cheann de na haidhmeanna atá leis an gCreat Náisiúnta Pleanála 
oidhreacht na tíre a chaomhnú agus feabhas a thabhairt i gcrích ina leis.  Faoi scáth an Chreat Náisiúnta Pleanála, 
leagtar amach straitéis maidir le hinfheistíocht chaipitil sa Phlean Náisiúnta Forbartha 2018-2023. Luaitear go 
sonrach go bhfuil an Oidhreacht ar cheann de na réimsí tús áite maidir le hinfheistíocht straitéiseach.

Plean Forbartha Contae 2014-2020 Chontae na hIarmhí (CDP) 
Leagtar amach i bPlean Forbartha Contae 2014-2020 Chontae na hIarmhí an creatchóras pleanála faoin 
reachtaíocht maidir le húsáid talún agus forbraíocht inmharthana i gContae na hIarmhí. Tá athbhreithniú ar an 
bPlean Forbartha Contae ar siúl faoi láthair. Ní dhéantar athrá sa Phlean Oidhreachta ar a bhfuil de gheallúintí 
polasaí maidir le hacmhainn oidhreachta an Chontae, pleanáil ar úsáid talún agus forbraíocht inmharthana sa 
Phlean Forbartha Contae. Féachtar ina ionad sin le treisiú leis an bPlean Forbartha Contae agus le Pleananna eile 
trí shonraí a chur ar fáil agus polasaithe a mholadh lena gcruthófaí treoir shoiléir agus creatchóras maidir le cúrsaí 
oidhreachta i gContae na hIarmhí agus le cosaint, caomhnú, bainistíocht agus cur chun cinn na hoidhreachta sin. 

Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail 2015-2020 Chontae na hIarmhí (LECP)
D’ullmhaigh an Coiste maidir le Forbairt Pobail Áitiúil (LCDC) Straitéis Forbairt Pobail na hIarmhí 2014-2020 agus 
d’ullmhaigh an Coiste, i gcomhar le Comhairle Chontae na hIarmhí, Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (LECP) 
2015-2020 Chontae na hIarmhí. Is é réimse feidhme a bhaineann leis an gCoiste LCDC agus leis an bPlean LECP; 
forbairt eacnamaíochta a chur chun cinn agus forbairt áitiúil agus pobail a chur chun cinn i gContae na hIarmhí. Is 
é an Plean LECP an creat straitéise maidir le gach clár forbartha áitiúil, eacnamaíochta agus pobail a mhaoinítear 
as na cistí poiblí.

Mar a cuireadh an plean seo le chéile 
Maidir le Plean Oidhreachta Chontae na hIarmhí 2018-2023 a ullmhú, tháinig an Fóram faoi anáil a bhfuil san 
Acht Oidhreachta. Áirítear ar na gnéithe a thagann faoi scáth an téarma ‘oidhreacht’ san Acht Oidhreachta: 
séadchomharthaí, rudaí ársa, nithe oidhreachta, an oidhreacht ailtireachta, flóra agus fána, gnáthóga fiadhúlra, 
tírdhreacha, muirdhreacha, árthaigh raice, gnéithe geolaíochta, gairdíní agus páirceanna oidhreachta agus 
uiscebhealaí intíre. Chomh maith leis na gnéithe sin den oidhreacht, tugtar aird sa phlean seo freisin ar an 
oidhreacht cultúir agus ar an oidhreacht dholáimsithe maidir le seanchas béil, logainmneacha, béaloideas, cúrsaí 
ginealais, scileanna agus ceardaíocht traidisiúnta, ceol, damhsa agus scannánaíocht.

Rinneadh an plean a ullmhú i gcomhréir le Treoirlínte na Comhairle Oidhreachta (2003) maidir le Plean Oidhreachta 
Cathrach/Contae a ullmhú. Cuireadh tús le próiseas an phlean tar éis an chéad chruinniú de Fhóram Oidhreachta 
nuabhunaithe Chontae na hIarmhí a thionól i mí na Samhna 2017. Tosaíodh ar an bpróiseas le sraith cruinnithe 
comhairliúcháin poiblí agus gairm ar aighneachtaí réamhdhréachta. Tugadh na haighneachtaí ar fad san áireamh 
go hiomlán agus an Dréacht den Phlean á ullmhú.

Cuireadh leagan imlíneach den Dréachtphlean faoi bhráid an Choiste SPC maidir le cúrsaí Pleanála agus Iompair i 
mí Feabhra 2018 sular cuireadh tús leis an dara céim den chomhairliúchán poiblí. Lean tréimhse ceithre seachtaine 
de Chomhairliúchán Poiblí maidir leis an Dréacht anall go dtí an 25 Aibreán 2018. Cuireadh aighneachtaí faoi bhráid 
an Fhóram Oidhreachta i mí Bealtaine agus rinneadh leasú ar an bPlean de réir mar a síleadh a bheith oiriúnach.

Tá na bearta a leagtar amach sa phlean curtha ar bhealach ginearálta; is eol don Fhóram Oidhreachta nuabhunaithe 
agus don Oifigeach Oidhreachta nuacheaptha go bhfuil ré feidhme (cúig bliana) i gceist leis an bPlean agus go 
bhfuil comhar páirtnéireachta le cothú agus le nascadh go fóill a thabharfaidh gur féidir na bearta a chur i gcrích. 

Comhthéacs – Áitiúil agus Náisiúnta
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Measúnú Oiriúnachta 
Faoi Threoir na nGnáthóg (Treoir 92/43/CCE ón gComhairle), a ndearnadh a trasuí i ndlí na hÉireann le Rialacháin 
na gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga Nádúrtha) 2011, éilítear scagthástáil a dhéanamh maidir le gach 
plean agus tionscadal féachaint an mbeadh tionchar acu ar Limistéir Speisialta Caomhantais (SAC) nó ar Limistéir 
faoi Chosaint Speisialta (SPA). Féachtar lena shocrú leis an tástáil an bhfuil gá le Measúnú Oiriúnachta iomlán 
faoi Airteagal 6 na Treorach. Rinneadh Tástáil i leith Measúnú Oiriúnachta agus deimhníodh, le haird ar thorthaí na 
tástála, nach dócha go mbeadh tionchar ar an bPlean Oidhreachta 2018-2023, ann féin nó i gcumasc le pleananna 
agus tionscadail eile, ar shláine láthair ar bith a bhaineann le Natura 2000. 

Cur i bhfeidhm an Phlean
Beidh an plean ina bhonn leis an obair a bheidh ar bun ag an Oifig Oidhreachta agus ag an bhFóram Oidhreachta 
i rith na mblianta amach romhainn. Déanfar clár oibre mionsonraithe a leagan amach gach bliain bunaithe ar na 
bearta straitéise a luaitear sa Phlean seo agus an t-ord tábhachta ag an am. Bainfear úsáid as sin chun cur isteach 
ar chistíocht do thionscadail éagsúla ón gComhairle Oidhreachta agus ó fhoinsí eile. Déanfar cláir oibre a shocrú 
de réir na n-acmhainní agus na gcistí a bhíonn ar fáil gach bliain.

Táthar ag tnúth go mbeidh grúpaí pobail agus eagraíochtaí ina bpáirtnéirí gníomhacha maidir le bearta an Phlean 
Oidhreachta a chur i bhfeidhm; tá buntábhacht leis sin má táthar leis an bplean a chur i bhfeidhm go sásúil. Beidh 
an Fóram Oidhreachta ag obair ar mhaithe le deiseanna comhoibre le pobail agus le heagraíochtaí i gContae na 
hIarmhí agus sna contaetha máguaird maidir le cur i bhfeidhm na Phlean Oidhreachta a thabhairt chun aire. Beidh 
tábhacht faoi leith leis sin i ndáil le tionscadail a bhaineann le gnéithe aiceanta a shíneann thar teorainneacha 
éagsúla. Beidh tábhacht le comhoibriú freisin i réimse na turasóireachta agus i ndáil le séadchomharthaí atá faoi 
úinéireacht an Stáit.

Cistíocht
Aontóidh an Fóram Oidhreachta na buiséid, 
tráthchláir mhionsonraithe agus na páirtnéirí 
maidir le tionscadail éagsúla agus tabharfar 
mionchuntas ina leith sin sa chlár oibre bliantúil.  

Is ón gComhairle Oidhreachta den chuid is mó a 
thiocfaidh cistí maidir le bearta a chur i bhfeidhm; 
faoin Scéim Deontais maidir le Pleananna 
Oidhreachta Contae agus le cómhaoiniú á 
chur ar fáíl ag Comhairle Chontae na hIarmhí.  
D’fhéadfadh go mbeadh airgead faoin gclár 
Éire Ildánach ar fáil maidir le tionscadail lena 
spreagtar caidreamh cruthaitheacht idir lucht 
oidhreachta agus ealaíne agus beidh sruthanna 
eile cistíochta á lorg freisin maidir le tionscadail 
oidhreachta.

An dul chun cinn a mheas
Beidh cruinnithe rialta ag an bhFóram 
Oidhreachta chun monatóireacht agus 
meastóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn 
atá á dhéanamh. Fágfaidh an mhonatóireacht 
leanúnach gur féidir athruithe a dhéanamh 
maidir leis an gcur i bhfeidhm  más gá sin agus 
fágfaidh an mheastóireacht ag ceann tréimhse 
feidhme an phlean gur féidir a dtagann de 
thoradh ar an bplean a  mheas agus a thomhas 
go críochnúil.

Aill na Míreann, Uisneach
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Tá struchtúr an phlean mar seo a leanas:

Aidhmeanna
Leagtar amach cúig cinn d’aidhmeanna ionas gur féidir forbairt de réir córais a dhéanamh go ceann cúig 
bliana. Ráiteas ginearálta maidir lena bhfuil de rún leis an obair a chuirtear roimh Fhóram Oidhreachta 
Chontae na hIarmhí agus roimh an Oifig Oidhreachta a chuirtear in iúl leis na haidhmeanna.

Seo a  leanas na haidhmeanna a chuirtear romhainn:

1. Cur leis an tuiscint ar oidhreacht na hIarmhí agus leis an meas ar  fhiúntas na hoidhreachta sin

2. Gnéithe d’oidhreacht na hIarmhí a chur ar taifead agus sonraí a scaipeadh

3. An sárchleachtas a chur chun cinn maidir leis an gcaomhnúchán agus leis an mbainisteoireacht ar 
oidhreacht Chontae na hIarmhí

4. Taitneamh as an oidhreacht agus deis í a thapú a chur chun cinn

5. Rannpháirtíocht an phobail i bpleananna agus i dtionscadail oidhreachta

An Aisling agus na Cuspóirí

Cuspóir

Aisling

Is é atá de chuspóir leis an bplean seo cur leis an leibhéal tuisceana, 
rannpháirtíochta, eolais, taitnimh agus measa ar ár n-oidhreacht agus a chinntiú go 
ndéantar caomhnú agus bainistíocht mar is ceart uirthi agus í a chosaint ar mhaithe 
leis na glúnta atá i ndán. 

Beidh meas agus aird ar oidhreacht bhreá Chontae na hIarmhí agus í á caomhnú 
agus á feabhsú ar bhealach lena mbaineann meas ar an am a caitheadh, aird ar 
riachtanais na linne seo agus inbhuanaitheacht maidir leis na glúnta atá i ndán.  

Siúlóid Dúlra Portach an Chairn (SAC) Béal Linne, Baile Átha Luain (Grianghraf le Melanie McQuade)
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Na bearta a dhéanfar chun na téamaí straitéise a thabhairt i gcrích.Bearta
Aidhm 1: Cur leis an tuiscint ar oidhreacht na hIarmhí agus leis an meas ar  
fhiúntas na hoidhreachta sin 

1.1 Eolas maidir le gach gné d’oidhreacht an Chontae a scaipeadh trí úsáid a bhaint as an teicneolaíocht 
dhigiteach, na meáin shóisialta agus gach modh oiriúnach eile.

1.2 Cuidiú le comhdhálacha, cainteanna, seimineáir agus imeachtaí le téamaí faoi chúrsaí oidhreachta a eagrú 
a bhaineann le hoidhreacht na hIarmhí a chaomhnú agus a chur chun cinn.

1.3 An áisiúlacht a chur chun cinn trí imeachtaí poiblí a eagrú i láithreacha oidhreachta agus cuidiú le 
himeachtaí poiblí a eagraítear i láithreacha oidhreachta bídís faoi úinéireacht phoiblí nó faoi úinéireacht 
phríobháideach.

1.4 Tuiscint níos forleithne ar ghnéithe uile na hoidhreachta a chur chun cinn trí pháirt a ghlacadh i gcláir 
agus in imeachtaí náisiúnta mar shampla, an tSeachtain Oidhreachta, an Lá Uisce, an tSeachtain Náisiúnta 
Bithéagsúlachta, Seachtain na gCrann, Deich mBliana an Chuimhneacháin, Éire Ildánach agus imeachtaí 
oiriúnacha eile de réir mar a tharlaíonn.

1.5 Rannpháirtíocht i gcláir scoile chun cur leis an tuiscint ar chúrsaí oidhreachta a chur chun cinn, mar 
shampla an clár Oidhreacht sna Scoileanna a eagraíonn an Chomhairle Oidhreachta agus tionscnaimh eile 
den chineál sin.

1.6 Cur i bhfeidhm an Phlean Pailneoirí Uile-Éireann 2015-2020 (agus aon phlean leasaithe ina dhiaidh sin) a 
chur chun cinn.

1.7 Cúnamh taca agus aighneacht maidir le seirbhís oideachais faoi chúrsaí bithéagsúlachta sa réigiún.

1.8 Cúnamh taca d’Oifig Uisce agus Pobail an Údaráis Áitiúil (LAWCO) agus oibriú in éineacht leis an oifig maidir 
le rannpháirtíocht an phobail i ndáil le feabhas ar chaighdeán an uisce a spreagadh.
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Feadóg Chladaigh, Loch Rí
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Aidhm 2: Gnéithe d’oidhreacht na hIarmhí a chur ar taifead agus sonraí a 
scaipeadh  

2.1 Iniúchadh a dhéanamh ar shuirbhéanna/fardail maidir le gnéithe oidhreachta i gContae na hIarmhí.  
Tabhairt faoi bhearnaí agus faoi easpa eolais trí chlár taighde agus suirbhéanna a chur i bhfeidhm, de réir 
ord tábhachta, i gcomhar le comhlachtaí áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta.  Nuair is praiticiúil sin, sonraí 
ón obair suirbhéireachta a bhaineann le tionscadail phoiblí a thiomsú agus a chur ar fáil.

2.2 Iniúchadh a dhéanamh maidir le Láithreacha Geolaíochta sa Chontae i gcomhar le Suirbhéireacht 
Gheolaíochta na hÉireann (GSI) agus torthaí na hoibre a úsáid mar lón eolais maidir leis na bealaí is fearr 
chun geoshuíomhanna agus oidhreacht geolaíochta na hIarmhí a chur chun tosaigh, a chaomhnú agus a 
fhorbairt.

2.3 Tionscadail maidir le tuairisc a choinneáil ar leaca cuimhneacháin i seanreiligí a fhorbairt agus cúnamh 
taca a thabhairt ina leith ar bhealaí a thagann leis an sárchleachtas agus úsáid á bhaint as deiseanna 
teicneolaíochta nuair is cuí.

2.4 Togra maidir le tuairisc a choinneáil ar ainmneacha páirceanna a chur ar bun agus a fhorbairt i gcomhar le 
pobal na háite.

2.5 Bonn a chur faoi rannpháirtíocht ag daoine aonair agus ag an bpobal maidir le tuairisc ar shonraí oidhreachta 
de gach cineál (oidhreacht dúlra, foirgníochta, cultúir, inláimhsithe agus doláimhsithe) trí eolas, treoir agus 
oiliúint a chur ar fáil.

2.6 Cinntiú go mbíonn teacht ag an uile dhuine ar gach eolas a chruthaítear mar gheall ar an bplean seo, 
Pleananna Oidhreachta roimhe seo agus an Plean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta (2014-2020) a chur i 
bhfeidhm.

2.7 An sárchleachtas a spreagadh agus a chothú maidir leis an obair taighde agus tiomsúcháin agus leabhair, 
póstaeir agus bileoga eolais faoi ghnéithe éagsúla d’oidhreacht Chontae na hIarmhí a chur ar fáil.

2.8 Féachaint le hoibriú in éineacht le páirtnéirí chun digitiú a dhéanamh ar thaifid staire agus iad a chur ar fáil 
nuair is féidir agus nuair is cuí.
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Séipéal Chill Bhiscí in aice le Baile na Carraige (Grianghraf le Bernadette Solon)
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Aidhm 3:  
An sárchleachtas a chur chun cinn maidir leis an gcaomhnúchán agus leis an 
mbainisteoireacht ar oidhreacht Chontae na hIarmhí

3.1 Cuidiú le bearta i bPlean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Chontae na hIarmhí 2014-2020 (BAP) a 
chur i bhfeidhm agus cuidiú leis an athbhreithniú ar an bplean agus lena leasú de réir mar is gá.

3.2 Cuidiú le Pleananna Bainistíochta maidir le Gnáthóga a ullmhú i ndáil le láithreacha Natura 2000 
agus láithreacha eile ar fud an Chontae.

3.3 Cuidiú le hoidhreacht ailtireachta an Chontae a chaomhnú agus a fhorbairt trí shaineolas oiriúnach 
ó Chomhairle Chontae na hIarmhí a chur ar fáil.

3.4 Na pleananna bainistíochta agus caomhnúcháin a ullmhaíodh go dtí seo (Plean Caomhnúcháin Bhallaí 
agus Chóir Cosanta Bhaile Átha Luain, Staidéar Bainistíochta Limistéar Speisialta Oidhreachta Bhaile 
Fhobhair) agus pleananna eile a ullmhaítear i rith ré an Phlean seo a chur i bhfeidhm. Caidreamh 
a chothú le geallsealbhóirí, úinéirí talún san áireamh, chun cuidiú le pleananna bainistíochta 
caomhnúcháin a ullmhú i ndáil le láithreacha príomhthábhachta, Cill Bhiscí agus Baile Átha an 
Urchair san áireamh.

3.5 Caidreamh a chothú leis na geallsealbhóirí príomhthábhachta maidir le tograí a mheas agus féachaint 
an bhféadfaí limistéir caomhnúcháin dúlra agus tionscadail a fhorbairt maidir le deis a thabhairt an 
bhithéagsúlacht a thaithí in áiteanna príomhthábhachta de leithéid abhantrach na hEithne, an tráth 
céanna a dtugtar oidhreacht bhreá seandálaíochta agus cultúir an limistéir sin san áireamh.

3.6 Oibriú le geallsealbhóirí chun malairt úsáide as foirgnimh agus déanmhais oidhreachta atá folamh 
a spreagadh.

3.7 Ábhar treorach a fhorbairt le húsáid ar leibhéal an phobail agus ar an leibhéal gairmiúil ionas gur 
féidir le bainisteoirí tionscadail éifeachtúlacht na bainistíochta a mheas.

3.8 Geallsealbhóirí príomhthábhachta a chur i mbun cúram den chéad scoth agus an sárchleachtas 
caomhnúcháin maidir le reiligí stairiúla agus séadchomharthaí seandálaíochta i gContae na hIarmhí 
le béim faoi leith ar na séadchomharthaí a mheastar a bheith i mbaol.

3.9 Clár sócmhainní oidhreachta a fhorbairt do Chomhairle Chontae na hIarmhí ionas go gcinntítear an 
bhainistíocht chuí ar bun maidir leis na láithreacha agus na bailiúcháin oidhreachta atá faoi chúram 
nó faoi úinéireacht na Comhairle, an léirmhíniú chuí á dhéanamh orthu agus deis ag an uile dhuine 
iad a thaithí.

3.10 Leanacht de bhonn treise a chur faoi Chnoc Uisnigh a chur chun cinn ar cheann de Láithreáin Ríochta 
na hÉireann ar bhealaí éagsúla, mar shampla an togra maidir lena ainmniú ar Láithreáin Oidhreachta 
Domhanda UNESCO agus/nó tionscnaimh oiriúnacha eile. (Tá Láithreáin Ríochta na hÉireann ar 
Liosta Sealadach na hÉireann de láithreáin ionchais a d’fhéadfaí a ainmniú ar liosta Oidhreachta 
Domhanda UNESCO).

3.11 Oibriú leis na geallsealbhóirí ar fad chun na modhanna agus na bearta is oiriúnaí a aimsiú chun an 
bóthar agus an chonair adhmaid ó ré Aois na Cré-Umha i bportach Mhaighne a chosaint, a chur chun 
cinn agus a léirmhíniú.  

3.12 Caidreamh a chothú leis na geallsealbhóirí maidir le cúram agus le hobair cothabhála i ndáil le 
hoidhreacht foirgníochta Chontae na hIarmhí trí threoir faoin sárchleachtas a chur ar fáil, athshlánú 
mar gheall ar chúrsaí oidhreachta a chur chun tosaigh, pleanáil ar an bhfearann poiblí agus scileanna 
traidisiúnta tógála a chothú.

3.13 Páirtnéirí a aimsiú lena bhfiosrófar an bhféadfaí sraith de cheardlanna agus de sheisiúin malartú 
eolais a fhorbairt agus a chur ar bun faoi scileanna traidisiúnta, mar shampla ceardaíocht 
dhúchasach agus moirtéal aoil a úsáid.
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Aidhm 4: Taitneamh as an oidhreacht agus deis í a thapú a chur chun cinn 

4.1 Sa chás go bhfuil srianta i gceist maidir le cead isteach, cineálacha nua teicneolaíochta a scrúdú maidir 
le tuiscint ar ábhar cartlainne, nithe oidhreachta agus láithreacha a thabhairt do phobal níos leithne trí 
dhigitiú, samhaltú agus cineálacha eile teicneolaíochta a úsáid agus teacht ar an ábhar ar líne de réir mar 
is féidir / cuí.

4.2 Caidreamh a chothú leis an Oifigeach Turasóireachta agus le páirtnéirí oiriúnacha eile chun liosta agus 
mapaí de láithreacha oidhreachta i gContae na hIarmhí chuig a bhfuil cead isteach ag an bpobal a chur 
ar fáil.

4.3 Cuidiú le hiarrachtaí turasóireachta atá inbhuanaithe agus oiriúnach a chur chun cinn agus an 
sárchleachtas maidir le cúrsaí caomhnúcháin a chinntiú. Measúnú Oiriúnachta a dhéanamh nuair 
is gá agus a áiteamh go mbeadh comhairle á ghlacadh ó dhaoine gairmiúla ag gach tráth, tráth an 
léirmhíniúcháin san áireamh.

4.4 Taighde agus forbairt a dhéanamh ar shlite oidhreachta i gcomhar leis an Oifigeach Turasóireachta agus 
le grúpaí pobail, úinéirí talún agus geallsealbhóirí/eagraíochtaí eile.

4.5 Caidreamh a chothú leis na hearnálacha cuí maidir le glasbhealaí/slite siúlóide/bealaí rothaíochta a 
fhorbairt ionas go gcinntítear go ndéantar tionscnaimh den sórt sin a fhorbairt ar bhealach inmharthana 
agus go dtapaítear gach deis an oidhreacht dúlra agus foirgníochta agus léirmhíniú na hoidhreachta a 
chur chun cinn.

4.6 Caidreamh a chothú idir lucht ealaíne, oidhreachta agus cultúir le tionscnaimh de leithéid chlár Éire 
Ildánach agus Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta Chontae na hIarmhí 2018-2022.

4.7 Iarsmalanna sa Chontae a spreagadh chun oibriú ar mhaithe le haitheantas faoi Chlár Caighdeán 
Iarsmalanna na hÉireann (MPSI) arna rith ag an gComhairle Oidhreachta.

B
E

A
R

T
A

Siúlóid Dúlra, Cúil Iúir, Seachtain na Bithéagsúlachta 2018
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Aidhm 5: Rannpháirtíocht an phobail i bpleananna agus i dtionscadail 
oidhreachta

5.1 Cur le cumas an phobail go háitiúil dul i mbun tionscadail oidhreachta inbhuanaithe tríd an lón comhairle, 
eolais agus oiliúna is gá a chur ar fáil.

5.2 Tionscadail oidhreachta a shonrú agus a chur chun cinn lenar féidir le dreamanna gairmiúla agus daoine 
den phobal oibriú in éineacht agus de chúram orthu ar fad cur le cumas an phobail.

5.3 Dreamanna den phobal a spreagadh chun cur isteach ar chistíocht maidir le tionscadail oidhreachta (cuí) 
agus cuidiú leo.

5.4 Cláir faoi scáth Citizen Science a chur chun cinn lena bhféachtar le páirt a bheith ag an uile dhuine i sonraí 
faoin oidhreacht dúlra a bhailiú.

5.5 Freastal do scaipeadh idirghníomhach idir dreamanna éagsúla agus foghlaim i measc an phobail.

Duaisiarracht an Chomórtas Ealaíne do Leanaí mar cheiliúradh ar Bhliain Oidhreacht Cultúir na hEorpa 2018 -  
Rian Williams, Scoil Náisiúnta Naomh Tóla, Cill AchaidhSchool, Killuagh
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Aguisín 1 
Bearta - Plean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Chontae na hIarmhí 2014-2020

# 
ORD* BEART TÉARMA PÁIRTNÉIRÍ 

BEARTAITHE

AN CÓRAS ÉICEOLAÍOCHTA A CHOSAINT AGUS A FHORBAIRT

1* Láithreáin Chaomhnú Dúlra buntábhachtacha a thabhairt chun suntais. G
NPWS, Coillte, WI, IFI, 
IPCC & ENR eile 

2* Limistéir Fhorbairt Dúlra a thabhairt chun suntais a mbeadh deiseanna 
feabhas a chur ar ghnáthóga iontu.

M
NPWS, Coillte, WI, IFI, 
IPCC, ENR eile

3*
Conairí fiadhúlra le haibhneacha agus canálacha taobh amuigh de láithreacha 
Natura 2000 a thabhairt chun suntais, a chur chun cinn, a bhuanú agus a 
chosaint.

L WI, IFI, NPWS

4*

Conairí fálta sceach a thabhairt chun suntais agus a chosaint, colbhaí 
féaraigh san áireamh, agus conairí nua a chothú idir eascracha sa chás 
gur féidir a léiriú nach mbeidh tionchar chun dochair ag an bhforbairt ar 
láithreacha Natura 2000.

M
NPWS, HLAI, Teagasc, 
WCC

5*

Conairí éiceolaíochta agus clocha cora a thabhairt chun suntais agus 
fiosrú an bhféadfaí cinn nua a chur ar bun idir réimsí fairsinge de ghnáthóga 
nádúrtha nó leathnádúrtha, láithreacha Natura 2000  go háirithe, ach Treoir 
na nGnáthóg a shásamh.

M CCIM

6*
Féachaint leis na réimsí coille a fhairsingí agus a cheangal le chéile le 
polasaithe nua nuair is féidir a léiriú nach mbeidh tionchar chun dochair ag an 
bhforbairt ar láithreacha Natura 2000.

F
NPWS, Coillte, NWT, 
WoI

7*

Féachaint leis na réimsí coille ar an Diméin a leathnú agus le hobair 
forfhreabhsúcháin coille a dhéanamh (boscaí nide san áireamh) i gcomhar leis 
na húinéirí talún, nuair is féidir a léiriú nach mbeidh tionchar chun dochair ag 
an bhforbairt ar láithreacha Natura 2000.

F BWI, BCI, NWT, WoI 

8*
Treoirlínte a chur le chéile maidir le criosanna maolúcháin thart ar Láithreáin 
Caomhnú Dúlra lárthábhachta, Limistéir Forbartha Dúlra agus conairí 
éiceolaíochta, faoi réir ag an Treoir maidir le Gnáthóga a shásamh.

G CCIM

9*
Scrúdú a dhéanamh ar a bhféadfaí a dhéanamh maidir le criosanna 
maolúcháin a chruthú thart ar Láithreáin Caomhnú Dúlra lárthábhachta, 
Limistéir Forbartha Dúlra agus conairí éiceolaíochta.

G CCIM

10*

Díriú ar ghnáthóga nádúrtha agus leathnádúrtha a athchóiriú  agus/
nó a chruthú i limistéir ina dtarlaíonn forbairt (forbraíocht, bóithre, etc.), 
nuair is féidir a léiriú nach mbeidh tionchar chun dochair ag an bhforbairt ar 
láithreacha Natura 2000.

G TT, CCIM

11* Féachaint le síneadh, go Baile Átha Luain, a chur le Tionscadal  Lapairí Goir 
Chalaí na Sionainne, faoi réir ag an Treoir maidir le Gnáthóga a shásamh.

G BWI, NPWS

12* Caidreamh a chothú le húinéirí coiréil d’fhonn gnáthóga ar láithreacha coiréil 
a chaomhnú agus a fheabhsú.

G CCIM, An Taisce

13*

Beartas agus lón treorach maidir le úsáid as portaigh réitithe agus 
lagphortaigh, poill gairbhéil agus coiréil tar éis a saothraithe, faoi réir ag 
an Treoir maidir le Gnáthóga a shásamh, a leagan amach le cur faoi bhráid an 
Choiste SPC.

G NPWS, BnM, IPCC

14*

Plean straitéise a ullmhú chun cosc a chur ar dumpáil mhídhleathach le béim 
faoi leith ar bhealach isteach ag feithiclí, gan srian a chur le deis an phobail 
láithreacha bithéagsúlachta, taitneamhachta agus caitheamh aimsire a 
thaithí.

G
BnM, Coillte, CCIM, 
NPWS

15*

Suíomh oiriúnach do línte cumhachta leictreachais, cáblaí crochta agus 
tuirbíní gaoithe a chinntiú ionas go gcaomhnaítear limistéir lena mbaineann 
dlús bithéagsúlachta agus conairí eitilte tábhachtacha an éanlaith, nuair 
is féidir a léiriú nach mbeidh tionchar chun dochair ag an bhforbairt ar 
láithreacha Natura 2000.

M BWI, BCI, CCIM, NPWS
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Aguisín 1 
Bearta - Plean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Chontae na hIarmhí 2014-2020

# 
ORD * BEART TÉARMA PÁIRTNÉIRÍ 

BEARTAITHE

16*

Gearradh meicniúil ar fhálta sceach á dhéanamh acu siúd amháin a bhfuil 
caighdeán inniúlachta  MT 1302 – Gearradh Meicniúil Fhálta Sceach acu 
ó Teagasc, nó a chomhionann de theistiméireacht, a chur chun cinn agus 
a chinntiú gur oibritheoirí ag a bhfuil Teastas City & Guilds AO20 nó a 
chomhionann amháin a dhéanann fálta.

M HLAI, Teagasc

17*
Plandáil fálta sceach de speicis dhúchasacha nua a chur chun cinn ar thailte 
faoi úinéireacht phoiblí agus ar fheirmeacha príobháideacha, taobh amuigh de 
láithreacha Natura 2000.

M HLAI, Teagasc

18* Gnáthóga taobh istigh de láithreacha forbraíochta, fálta sceach san áireamh, 
a choinneáil nuair is féidir sin. 

M HLAI, Teagasc

19
Féachaint le cúnamh airgid a fháil maidir le fálta sceach a bhfuil fiúntas leo ó 
thaobh na hoidhreachta ar fheirmeacha neamh-AEOS/GLAS a chur ar ais i gcaoi 
mhaith bliain i ndiaidh bliana.

F CCIM, HC

20 Réimsí Ciúnais i gContae na hIarmhí a shonrú agus a ainmniú. M CCIM, an Pobal Áitiúil

21 Plean Bainistíochta Tuilemhánna a ullmhú faoi réir ag an Treoir maidir le 
Gnáthóga a shásamh.

F OPW, WI, NPWS

22 Sconsaí nach ndéanann dochar don fhiadhúlra a chur chun cinn. M
DAFM, Coillte, CCIM,  
an Pobal Áitiúil

23
Cur ar son uasteorainn seilge a thabhairt isteach maidir le líon na n-éan 
a fhéadann aon duine ar bith a thógáil i limistéir SPA i rith shéasúr na 
foghlaeireachta.

F
NPWS, Cumainn 
Foghlaeireachta , 
NARGC

24
Cur ar son, cosc a chur ar ghrán luaidhe a úsáid ar limistéir SPA agus deireadh 
a chur de réir a chéile le grán luaidhe a úsáid ar bhogaigh agus cur ar son 
luaidhe de chineálacha atá inghlactha ó thaobh na timpeallachta a úsáid.

F
NPWS, Cumainn 
Foghlaeireachta , 
NARGC

25 Comhordú agus cur chun cinn a dhéanamh maidir le Glantachán Earraigh ar 
Phortaigh (beart pobail), taobh amuigh de láithreacha Natura 2000.

G IPCC, TT

26 Comhordú agus cur chun cinn a dhéanamh maidir le Glantachán na Canálach 
Ríoga (beart pobail)

M WI

27
Feabhas ó thaobh na bithéagsúlachta maidir le tailte faoi úinéireacht 
phoiblí, lena n-áirítear gnáthóga atá cóiriúil do bheacha agus don fhiadhúlra 
a chruthú, taobh amuigh de láithreacha Natura 2000.

M CCIM

28 Feabhas ó thaobh na bithéagsúlachta maidir le foirgnimh phoiblí, lena 
n-áirítear gnáthóga atá cóiriúil do bheacha agus don fhiadhúlra a chruthú.

M CCIM

29
Cur leis an mbithéagsúlacht i bPáirc Bhaile an Mhuilinn Chearr i gcomhar leis 
an gColáiste Pobail, lena n-áirítear gnáthóga atá cóiriúil do bheacha agus don 
fhiadhúlra a chruthú.

F
An Coláiste Pobail,  
an Muileann gCearr,  
An Taisce, CCIM

30 Úsáid as plandaí dúchasacha agus as cineálacha atá lán le neachtar a chur 
chun cinn maidir le scéimeanna plandála bhailte agus shráidbhailte.

M TT

31
Teorainn a chur leis an úsáid as luibhícidí agus lotnaidicídí ar thailte faoi 
úinéireacht na Comhairle, le haird faoi leith ar láithreacha atá cóngarach do 
bhealaí uisce agus do phlandaí blátha.

F CCIM

32

Láithreacha fiúntacha a thabhairt chun suntais agus Pleananna Bainistíochta 
Gnáthóige a ullmhú maidir le bánta ilspeicis a chruthú agus a choinneáil i 
gcaoi mhaith ar thailte de chuid na Comhairle taobh amuigh de láithreacha 
Natura 2000.

G TT, CCIM

33
Oibriú le gnólachtaí áitiúla chun réimsí talún comhlachtaí a fheabhsú maidir 
le cúrsaí bithéagsúlachta, lena n-áirítear gnáthóga atá cóiriúil do bheacha 
agus don fhiadhúlra a chruthú.

M TT, CCIM

34 Oibriú ar mhaithe le Plean Bithéagsúlachta/Bainistíochta Loch Rí idir-
contaetha a ullmhú, faoi réir ag an Treoir maidir le Gnáthóga a shásamh.

M
NPWS, CCIM, CC an 
Longfoirt, CC Ros 
Comáin

35
Oibriú ar mhaithe le Plean Bithéagsúlachta/Bainistíochta Chalaí na 
Sionainne idir-contaetha a ullmhú, faoi réir ag an Treoir maidir le Gnáthóga a 
shásamh.

M
NPWS, CCIM, CC Uíbh 
Fháilí, CC Ros Comáin
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# 
ORD * BEART TÉARMA PÁIRTNÉIRÍ 

BEARTAITHE

MONATÓIREACHT & TAIGHDE

36*
Plean Bainistíochta Portaigh a ullmhú don chontae i gcomhar leis na 
geallsealbhóirí go léir agus faoi réir ag an Treoir maidir le Gnáthóga a 
shásamh.

G NPWS, BnM, IPCC

37*
Caidreamh a chothú le Bord na Móna i ndáil le caomhnú portaigh agus 
polasaithe athshlánúcháin, bithéagsúlacht agus gnéithe eile den oidhreacht 
dúlra (e.g. éin imirce, sciatháin leathair) ar na portaigh.

G BnM

38*
Tuarascáil nua faoi speicis ionracha neamhdhúchasacha sa chontae a chur 
ar fáil agus sin a chur faoi bhráid choiste SPC Pleanála Chomhairle Chontae na 
hIarmhí.

G ISI, NPWS, NBDC

39* Fardal láithreacha maidir le hionaid geolaíochta agus oidhreacht dúlra taobh 
amuigh de limistéir ainmnithe i gContae na hIarmhí a chur ar fáil.

F GSI, CCIM

40* Meastóireacht a dhéanamh maidir le bearnaí san eolas ar oidhreacht dúlra 
Chontae na hIarmhí agus moltaí a dhéanamh ina leith sin.

G
NPWS, NBDC, NGOs, 
CCIM

41*
Suirbhé ar ghnáthóga an chontae le cúnamh ó dhaoine deonacha a eagrú 
d’fhonn Limistéir Bithéagsúlachta Áitiúla a thabhairt chun suntais agus a 
thabhairt chun cinn le grúpaí pobail agus le scoileanna.

F
Scoileanna Glasa, 
Grúpaí Pobail

42*

Iniúchóireacht a dhéanamh maidir leis an bhfiúntas ó thaobh caomhnú dúlra 
atá le talamh faoi úinéireacht agus faoi bhainistíocht an Údaráis Áitiúil; 
deiseanna na bithéagsúlachta a chosaint agus fheabhsú sna hionaid sin a 
thabhairt chun suntais.

F CCIM

43*
Sonraí eiceolaíochta agus oidhreachta a choimeád agus a shaothrú le cur ar 
láithreán gréasáin na Comhairle Oidhreachta.  
http://heritagemaps.biodiversityireland.ie/#/Map

G CCIM

44* Teimpléad a chruthú maidir le Pleananna Bainistíochta Gnáthóg. M NPWS

45*
Athbhreithniú a dhéanamh ar Shuirbhé Fálta Sceach (2005) na hIarmhí agus 
suirbhé a dhéanamh ar fhálta sceach sa chontae faoi láthair i gcomhréir le 
Córas Measúnachta na bhFálta Sceach.

F CCIM, WoI, HLAI

46* Ullmhú Pleananna Bithéagsúlachta Áitiúla bunaithe ar an bpobal a chur chun 
cinn mar chuid de Phlean Gníomhaíochta Bithéagsúlacht na hIarmhí.

F CCIM, Pobal na hÁite

47* Mapáil a dhéanamh ar áiteanna ina bhfuil an ghlúineach bhiorach ar an 
Muileann gCearrr agus Plean Bainistíochta/Díothaithe a ullmhú ina leith.

G ISI, CCIM

48* Plean Bainistíochta maidir le Speicis Ionracha Neamhdhúchasacha do Chontae 
na hIarmhí a ullmhú.

M ISI, CCIM

49
Plean Bainistíochta/Díothaithe maidir le Speicis Ionracha 
Neamhdhúchasacha i mBelvedere a ullmhú, faoi réir ag an Treoir maidir le 
Gnáthóga a shásamh.

M ISI, CCIM

50
Cáipéis threorach a ullmhú maidir le Speicis Ionracha Neamhdhúchasacha i 
gcoiréil agus áiteanna eile ina stóráiltear cloch, gairbhéal, gaineamh & ábhar 
tógála - láithreacha príobháideacha & láithreacha an Údaráis Phoiblí araon.

M ISI, CCIM

51 Monatóireacht a dhéanamh maidir le fálta sceach a luaitear sa Chead Pleanála. F CCIM
52 Aighneachtaí maidir le hOrdú Caomhnúcháin Crainn a iarraidh. G CCIM

53

Comhairle a dhéanamh le NPWS maidir le haon obair a bheartaítear a 
dhéanamh ar an díon i bhfoirgneamh, Déanmhas Cosanta san áireamh,   ar eol 
gur ionad goir ag gabhláin atá ann ionas nach gcailltear neadracha gabhláin 
(Apus apus) le hobair athchóiriúcháin/scartála.

G NPWS

54 A iarraidh go ndéantar Suirbhé maidir le Sciatháin Leathair agus Broic sula 
dtosaítear ar fhorbraíocht ar láithreáin úrnua.

G
NPWS, Badger Watch, 
BCI, IWT

55 Plean Bithéagsúlachta Baile maidir leis an Muileann gCearr agus le Baile 
Átha Luain a fhorbairt.

M TT, CCIM

56
Plean Bainistíochta a ullmhú agus a chur i bhfeidhm maidir le tailte faoi 
úinéireacht na Comhairle Contae i bPort Lice, faoi réir ag an Treoir maidir le 
Gnáthóga a shásamh.

G NPWS, CCIM
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ORD * BEART TÉARMA PÁIRTNÉIRÍ 

BEARTAITHE

57 Plean Bainistíochta a ullmhú agus a chur i bhfeidhm maidir le tailte faoi 
úinéireacht na Comhairle Contae i nDiméin Chúil Iúir.

G
NPWS, Pobal na hÁite, 
CCIM

58 Treoirlínte éiceolaíochta maidir leis an mbainistíocht ar ghalfchúrsaí a 
ullmhú.

G CCIM

59 Bileog eolais maidir le truailliú solais agus an toradh ar an mbithéagsúlacht a 
ullmhú agus Limistéir Dorchadais a shonrú.

M
BCI, TT, Dark Sky 
Ireland

60
Monatóireacht rialta a dhéanamh ar uisce dromchla agus ar screamhuisce i 
limistéir SAC atá leochaileach maidir le hábhar cothaitheach, d’fhonn eotrófú 
a chosc agus a sheachaint, go háirithe i Loch Uail agus i bPortach na Scraithe.

M
WI, IFI, NPWS, CCIM,
Uisce Éireann

61
Mic léinn iarchéime a spreagadh chun taighde a dhéanamh ar oidhreacht 
dúlra na hIarmhí, comórtas a eagrú don tráchtas Máistreachta agus don 
tráchtas Dochtúireachta is fearr san áireamh.

M
Forais Oideachais Tríú 
Leibhéal

62 Cuidiú le tograí taighde ar chúrsaí bithéagsúlachta a bhaineann le Contae na 
hIarmhí.

M

NPWS, Eagraíochtaí 
NGO, Scoileanna Glasa, 
Forais Oideachais Tríu 
Leibhéal

63 Scrúdú a dhéanamh ar a bhféadfaí a dhéanamh maidir le portaigh a athshlánú 
sa chás go bhfuil tábhacht leo ó thaobh cúrsaí caomhnúcháin.

F
NPWS, BnM, IPCC, 
CCIM,CC Uíbh Fháilí, CC 
na Mí

64 Scrúdú a dhéanamh ar a bhféadfaí a dhéanamh maidir le margaíocht ar  tháirgí 
ó thailte sa chóras éiceolaíochta. F CCIM, LEO, Teagasc

AIRD & TUISCINT

65* Láithreán Gréasáin bithéagsúlachta maidir le Contae na hIarmhí. G CCIM

66* Scrúdú a dhéanamh an bhféadfaí  Ionad Sonraí Bitheolaíochta maidir le 
Contae na hIarmhí a rith.

F CCIM, HC, NBDC

67* Feachtas tuisceana a chur ar bun chun aird a tharraingt ar an dochar a théann 
le dramhaíl tís/feirme a dhumpáil i gcoillearnach agus ar phortaigh.

G
IPCC, BnM, Coillte, An 
Taisce

68 Oiliúint i gcúrsaí Bithéagsúlachta d’fhoireann na Comhairle Contae; lucht 
pleanála & innealtóireachta, Comhaltaí Tofa agus eile.

G CCIM

69
Cáipéisí treorach faoin sárchleachtas maidir le réimse ceisteanna a 
bhaineann le cúrsaí caomhnúcháin a ullmhú e.g. fálta sceach, speicis 
ionracha, luibhícid a úsáid.

G CCIM, HLAI

70 Cáipéisí treorach a ullmhú maidir leis an sárchleachtas i leith chúrsaí  
bithéagsúlachta i gcoiréil atá á saothrú faoi láthair.

M NPWS, CCIM

71
Imeachtaí oiliúna/eolais maidir le cúrsaí bithéagsúlachta a eagrú 
do ghrúpaí pobail, rannpháirtithe AEOS/GLAS, úinéirí talún agus 
gníomhaireachtaí forbartha.

M
NPWS, An Taisce, IPCC, 
ISI, eagraíochtaí NGO

72
Cuidiú le laethanta teagaisc ar fheirmeacha d’fhonn dea-ghnáis 
feirmeoireachta maidir le bruach-chonairí agus bainistíocht ar fhálta sceach a 
thaispeáint.

M Teagasc, IFA

73
Cáipéis treorach a ullmhú chun feirmeoirí agus úinéirí talún a spreagadh chun 
réimsí talún a leagan amach maidir le plandaí fiáine agus crainn bhlátha a 
chothú ar mhaithe le caomhnú pailneoirí.

G DAFM, CCIM

74
Cáipéis treorach a ullmhú d’úinéirí talún a bhfuil talamh dá gcuid taobh istigh 
de limistéar caomhantais ainmnithe nó a bhfuil speicis neamhchoitianta nó 
speicis atá i mbaol ar a gcuid talún.

M NPWS

75
Cáipéis treorach a chur ar fáil d’fheirmeoirí maidir leis an toradh a thagann 
ar bhrocach a mhilleadh agus an t-athrú ar na gnáis feirmeoiríochta maidir le 
heitinn ar bheithígh.

G
DAFM, NPWS IWT, 
Badger Watch

76 Plean slánchóirithe maidir le Páirceanna agus Spás Poiblí Bhailte na hIarmhí i 
gcomhtéacs Treoirlínte maidir le Cathair Ghlas 2008.

G TT, CCIM
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# 
ORD * BEART TÉARMA PÁIRTNÉIRÍ 

BEARTAITHE

77
Féachaint leis an Treoir maidir le Cúram, Caomhnú agus Taifeadadh i leith 
Reiligí Stairiúla (An Chomhairle Oidhreachta, 2011) a chur i bhfeidhm i ndáil le 
bainistíocht i leith na bithéagsúlachta i reiligí agus ar fhearann eaglasta.

G

OPW, Seirbhís na 
Séadchomharthaí 
Náisiúnta, HC, Pobal 
na hÁite

78 Bunú Ionad Éiceolaíochta i gContae na hIarmhí a chur chun cinn agus treisiú 
leis.

F
CCIM, DES, NPWS, 
Forais Oideachais Tríú 
Leibhéal

79 Caidreamh a chothú leis an Ionad Náisiúnta Sonraí Bithéagsúlachta agus 
oibriú i gcomhar chun aird a tharraingt ar chúrsaí bithéagsúlachta.

G NBDC, CCIM

80 Oidhreacht dúlra Chontae na hIarmhí a chur chun cinn ar na meáin shóisialta 
agus ar na meáin chumarsáide áitiúla.

G CCIM

81 Acmhainní ar líne maidir le príomhláithreacha bithéagsúlachta  Chontae na 
hIarmhí a ullmhú do na scoileanna.

M
An Taisce, IPCC, NPWS 
agus Eagraíochtaí eile 
Neamhrialtais (NGO) 

82 Cuidiú le grúpaí Chomórtas na mBailte Slachtmhara in Éirinn agus an chuid
 “taitneamhachtaí fiadhúlra den chomórtas a chur chun cinn.

G TT, CCIM

83 Cuidiú le ‘Grúpa Bheacha na hIarmhí’ a chur chun cinn ionas go gcuirtear 
eolas agus sárthuiscint maidir le beacha chun cinn.

M CCIM, HC

84 An tairbhe socheacnamaíochta le caomhnú gnáthóige, go háirithe fálta 
sceach, bogaigh agus portaigh .

M
An Taisce, Teagasc, 
HLAI, IPCC

85 Imeachtaí bithéagsúlachta don phobal a chur chun cinn, ar a laghad ceithre 
cinn d’imeachtaí bithéagsúlachta a eagrú gach bliain san áireamh.

G CCIM, NGOs, NPWS

86 Treisiú le Grúpaí caomhnúcháin dúlra atá gníomhach i gContae na hIarmhí, 
iad a chur chun cinn agus caidreamh a chothú leo.

G CCIM

87 Comharthaí agus cláir eolais a chur ar fáil, nuair is féidir, i ngach láthair 
tábhachtach caomhnúcháin agus in ionaid ainmnithe bogaigh sa chontae.

G NPWS, CCIM

88 A thabhairt gur féidir le grúpaí scoile turas treoraithe a dhéanamh i nGairdíní 
Belvedere saor ó tháille.

G CCIM

89 Clár na Scoileanna Glasa sa chontae a chur chun cinn agus a leathnú. M
Scoileanna Glasa, An 
Taisce, DES

90
Rannóg maidir le hOidhreacht Dúlra/Bithéagsúlacht an chontae a chur ar bun 
mar chuid den Rannóg Áitiúil i Leabharlann an Chontae i gcomhar leis an 
tSeirbhís Leabharlannaíochta.

G
Leabharlann an 
Chontae, CCIM

91 An fhorbairt ar Bhonneagar Glas ar fud an chontae a chur chun cinn agus bonn 
treise a chur faoi. 

F CCIM

92 Slite Siúlóide a chur chun cinn ar fud an chontae, faoi réir ag Treoir na 
nGnáthóg a shásamh.

F

CCIM, Oifig na gCosán 
Náisiúnta, LNT, CC 
an Longfoirt, an 
Chábháin, Uíbh Fháilí, 
Ros Comáin

93
Cosáin Portaigh a chur ar bun d’fhonn caomhnú na ngnáthóg portaigh a chur 
chun cinn nuair is féidir a léiriú nach mbeidh tionchar chun dochair ag an 
bhforbairt ar láithreacha Natura 2000.

F
IPCC, Coillte, An Taisce, 
DES 

94 Sárláithreacha bithéagsúlachta ar féidir trácht orthu i gContae na hIarmhí, 
nach cuid de Natura 2000, a chur chun cinn agus a chosaint

G CCIM

95 Aird agus tuiscint ar fhiúntas bithéagsúlacht thuaisceart an chontae a chur 
chun cinn, réigiún cheantar na Loch san áireamh.

F
IFI, NPWS, CCIM, Fáilte
Éireann

96
Aird agus tuiscint a chothú ar fhiúntas bithéagsúlachta Loch Uail ceann de na 
samplaí is fearr de locha cailcreacha fuaráin na tíre ina bhfuil líon is ísle ná an 
gnáthlíon de mhacraifítí angaispeirme.

G  IFI, NPWS

97 Féachaint le Geopháirc na hEiscreach a chur ar bun i gcomhar le Comhairle 
Chontae Uíbh Fháilí, i gcomhréir le Treoir na nGnáthóg.

F
GSI, CCIM, CC Uíbh 
Fháilí

98 Ceannach adhmaid as foraoisí inmharthanacha amháin a chur chun cinn. M Coillte, CCIM

99 Táirgeacht agus úsáid mhúirín atá saor ó mhóin a chur chun cinn. M
IPCC, Siopaí 
garaíodóireachta agus 
gairneoireachta, BnM
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BEARTAITHE

GINEARÁLTA

100 Féachaint le hOifigeach Bithéagsúlachta a fhostú i gComhairle Chontae na 
hIarmhí.

G CCIM

101 Cinntiú go dtugtar tionchar ar an mbithéagsúlacht san áireamh agus 
tionscadail á meas maidir lena maoiniú faoi Chlár Forbairt Tuaithe.

G CCIM

102 Cinntiú go dtugtar an bhithéagsúlacht san áireamh ón tús maidir leis na 
Pleananna Áitiúla Eacnamaíochta agus Pobail nua i gContae na hIarmhí.

G CCIM
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Aguisín 2  
Comhaltaí Fhóram Oidhreachta na hIarmhí 2017- 2023

Earnáil Ainm Eagraíocht

Rialtas Áitiúil Andrew Duncan  - Cath. Comhairleoir CB an Mhuilinn Chearr

Rialtas Áitiúil Tom Farrell Comhairleoir CB Bhaile Átha Luain

Rialtas Áitiúil Una D’arcy Comhairleoir CB an Mhuilinn Chearr

Rialtas Áitiúil Bernie Leavy Forbairt Pobail na hIarmhí

Údarás Áitiúil Orla McGann Pleanálaí Sinsearach Gníomhach CCIM

Údarás Áitiúil Melanie McQuade Oifigeach Oidhreachta 

Roinn Rialtais Triona Finnen  An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta  
  agus Fiadhúlra 

Roinn Rialtais Therese Kelly  An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta  
  agus Fiadhúlra

Roinn Rialtais Marc Ritchie/ An tAonad Comhairle maidir leis an 
 Nicola Matthews Oidhreacht Ailtireachta, an Roinn Cultúir, 
  Oidhreachta agus Gaeltachta

Comhlacht  Brendan Connolly Teagasc

Gníomhaireacht Dermot Broughan/ Iascaigh Intíre Éireann 
 Martin Moffatt

Úinéir  Conor English Coillte

Oideacha Seamus O’Brien NAPD – Cumann Náisiúnta na bPríomhoidí 
  agus na Leas-phríomhoidí

Talmhaíoc Kenneth Bray  Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann

Grúpa Oidhreachta Ruth Illingworth Cumann Seandálaíochta agus Staire  
  na hIarmhí

Grúpa Oidhreachta Tom O’Callaghan Cairde Éanlaith Éireann

Pobal Basil Mannion  Oifigeach Uisce Pobail Údaráis Áitiúla Uíbh 
  Fháilí, na hIarmhí agus Laoise (LAWCO)

Pobal Kevin Brady LPP CB an Mhuilinn Chearr

Pobal Catherine Ivers LPP CB Bhaile Átha Luain

Pobal Aidan Walsh Earnáil na nIarsmalann/Seandálaíochta 

Pobal Norman Black Eaglais na hÉireann
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Aguisín 3  
Gluais Téarmaí
Plean Pailneoirí Uile-Éireann 2015-2020: Plean gníomhaíochta i gcomhar a ndéanann an tIonad Náisiúnta Sonraí 
Bithéagsúlachta ceannródaíocht ina leith le cúnamh ó ghníomhaireachtaí eile chun cosaint a chur ar fáil in éineacht 
do phailneoirí in Éirinn maidir leis an rath a dhéanann siad. 

Measúnacht Chuí (AA): Faoi Airteagal 6 de Threoir na nGnáthóg, ní mór Measúnacht Chuí a dhéanamh chun a 
dheimhniú an dócha go dtiocfaidh tionchar ar limistéir thábhachta caomhnúcháin, Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta 
agus Limistéir faoi Chosaint Speisialta san áireamh, de thoradh ar phleananna nó ar thionscadail.  Áirítear orthu sin 
Plean Forbartha Contae, Plean Ceantair Áitiúil agus treoirlínte réigiúnacha pleanála chomh maith le forbraíocht ar 
leibhéal tionscadail.

Seandálaíocht: Staidéar ar iarsmaí ábhartha ón am a caitheamh lena n-áirítear déantúsáin agus séadchomharthaí.  
Tagann i gceist le séadchomharthaí, caisleáin, túrthithe, liosanna agus dúnta, dumhaí, cairn, ciorcail liag agus 
cineálacha eile nach mbíonn chomh feiceálach ceann agus a d’fhéadfadh a bheith faoi dhroim talún den chuid is mó 
e.g. dumhach loiscthe / fulachta fiadh.

Limistéar Caomhantais Ailtireachta (ACA): Áit, limistéar, cloigín foirgníochta nó réimse de bhaile mór, ar líne na 
tógála agus airde na foirgníochta a thabhairt san áireamh, ar ábhar spéise speisialta atá ann ó thaobh ailtireachta, 
staire, seandálaíochta, ealaíne, cultúir, eolaíochta nó teicneolaíochta nó a chuireann leis an meas agus an tuiscint ar 
dhéanmhas cosanta agus a bhfuil de chuspóir faoi phlean forbraíochta na tréithe atá ag rith leis a chaomhnú (mar 
a leagtar amach in alt 81 den Acht um Phleanáil & Fhorbairt  2000 arna leasú). Tá liosta de na limistéir caomhantais 
ailtireachta i gContae na hIarmhí sa Phlean Forbartha Contae.

Cartlann: An t-ábhar carntha agus na taifid a chruthaithe nó a fuair duine, teaghlach nó eagraíocht phoiblí nó 
eagraíocht phríobháideach arna chaomhnú mar gheall ar an bhfiúntas leanúnach atá leis an ábhar nó mar fhianaise 
ar a raibh d’fheidhm nó de fhreagracht ar dhuine/eagraíocht a chruthaithe, go háirithe an lón ábhair a eagraítear 
de réir phrionsabail na foinse, an bunord agus an rialú tiomsúcháin. Bíonn formáidí éagsúla i gceist, scríbhinní, 
grianghrafanna, mapaí, ábhar físeáin, ábhar fuaime, meáin analógacha, digiteacha agus leictreonaice.

Bithéagsúlacht: An éagsúlacht idir orgánaigh beo ar an domhan, an acmhainn éagsúlachta in aon speiceas faoi leith 
agus idir speicis éagsúla san áireamh, nó in aon éiceachóras faoi leith nó idir éiceachórais éagsúla. 

Príomhláthair bithéagsúlachta: Láthair ar a bhfuil samplaí maithe de ghnáthóga agus/nó de speicis ar díol suntais 
iad sa chontae seo agus sárshamplaí freisin de láithreacha sa chontae ina bhfuil réimse níos forleithne de ghnáthóga.

Crios Maolúcháin: Réimse atá timpeall ar ghnéithe eile den chraobhchóras éiceolaíochta agus srianta áirithe i 
bhfeidhm maidir le húsáid na talún ann, srianta a chuirtear ar bun chun na gnéithe sin a chosaint agus a n-iomláine 
a chinntiú. 

Plean Caomhnúcháin: Cur síos cuimsitheach ar an suntas atá le háit ina leagtar amach na polasaithe atá oiriúnach 
ionas gur féidir suntas na háite a chaomhnú le linn úsáid a bhaint as.  Is féidir Plean Caomhnúcháin a ullmhú maidir 
le háras, foirgneamh, séadchomhartha nó réimse tíre agus tuigtear gur deiseanna iad chun a chinntiú go ndéantar 
fiúntas oidhreachta de chineálacha éagsúla a mheas i ndáil le haon úsáid, athrú nó forbairt san am atá le theacht.

Láthair Caomhnú Dúlra Lárnach: Láthair lena mbaineann ardfhiúntas bithéagsúlachta, e.g. láthair chosanta

Oidhreacht Cultúir: Na slite maireachtála a thugtar chun cinn sa phobal agus a chuirtear ar aghaidh ó ghlúin go 
glúin, nósanna, gnáis, áiteanna, nithe, cur in iúl ealaíonta agus meon. Is minic trácht ar an Oidhreacht Cultúir de réir 
Oidhreacht Cultúir Inláimhsithe agus Oidhreacht Cultúir Doláimhsithe (ICOMOS, 2002).

Lagphortach: Portach atá saothraithe go hiomlán maidir le baint mhóna ar bhonn tionsclaíochta

Portach Réitithe: Portach ar baineadh móin as agus a bhfuil athfhás déanta ag plandaí, toir agus crainn ann agus a 
bhféadfadh réimse fairsing fiadhúlra a theacht chun tosaigh ann.

Diméin: Cuid den eastát a ghabh san aimsir a caitheadh le teach mór agus a choinnítí ar mhaithe le húsáid phearsanta 
an úinéara.

Conair Éiceolaíochta: Líne ceangail idir réimsí ina bhfuil gnáthóga den chineál amháin, e.g. gleannta abhann; coillte 
crannteorainneacha; bruach-choillte; fálta sceach; bruacha srutháin; canálacha agus aibhneacha; colbha an bhóthair 
agus imeall garraí, agus línte uisce de gach cineál.

Béaloideas: Scéalta, nósanna agus tuiscint an phobail a chuirtear ó bhéal ó ghlúin go glúin.

Bréagán: Foirgneamh neamhchoitianta nach léir aon chuspóir praiticiúil leis a thógtar ar mhaithe le maisiúchán den 
chuid is mó.

Geolaíocht: Staidéar ar phláinéad an domhain ina iomláine nó i bpáirt: bunábhar an domhain, na próisis a oibríonn 
agus a d’oibrigh go dtí seo ar an ábhar sin agus an toradh agus na struchtúir a tháinig de bharr oibriú na bpróiseas sin.
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Loch Seimhdí, an Baile Mór  (Grianghraf le Melanie McQuade)

Bonneagar Glas: An prionsabal a ghabhann le craobhchóras a chruthú trína dtugtar an dúlra agus próisis nádúrtha 
isteach mar dhlúthchuid den phleanáil agus den fhorbairt spáis. Tá craobhchóras de limistéir nádúrtha agus 
leathnádúrtha, arna leagan amach le teann straitéise, i gceist le Straitéis an Bhonneagair Ghlais, agus gnéithe 
timpeallachta eile á gcóiriú agus á rialú ionas go dtugtar réimse fairsing seirbhísí éiceachórais i gcrích, i dtimpeallacht 
tuaithe nó i gceantar foirgníochta. 

Scoileanna Glasa: Clár idirnáisiúnta oideachais trína gcuirtear iompar freagrach maidir leis an timpeallacht chun cinn 
i measc leanaí scoile agus an phobail i gcoitinne. An Taisce a dhéanann bainistíocht ar chlár na Scoileanna Glasa atá 
á rith i gcomhar leis na húdaráis áitiúla.

Gnáthóg: An timpeallacht éiceolaíochta ina maireann orgánaigh faoi leith agus pobal díobh.

Treoir na nGnáthóg: Rinneadh an Treoir ón AE maidir le Gnáthóga (92/43/CCE) a thrasuí i ndlí na hÉireann le Rialacháin 
na gComhphobal Eorpach (Gnáthóga Nádúrtha) na bliana 1997, an bunús dlí atá le Limistéar SAC a roghnú agus a 
ainmniú. Luaitear liosta sa treoir seo maidir le gnáthóga nádúrtha agus flóra agus fána fiáine a chaomhnú, de 
láithreacha is gá a chosaint. Sonraítear sa Treoir (Iarscríbhinn 1) gnáthóga faoi leith nach mór iad a chur faoi chosaint 
trí Limistéar Speisialta Caomhantais a chur ar bun. Tugtar liosta freisin (Iarscríbhinn 2) de speicis nach mór a chosaint. 
Féachtar le “Natura 2000” a chur ar bun faoin Treoir, líonra de limistéir faoi chosaint ar fud an Chomhphobail Eorpaigh.

Oidhreacht: Leagtar amach san Acht Oidhreachta 1995 go bhfuil na nithe seo a leanas san áireamh le hoidhreacht – rudaí 
ársa, séadchomharthaí, an oidhreacht ailtireachta, flóra agus fána, tírdhreacha, gnáthóga fiadhúlra, muirdhreacha, 
árthaigh raice, gnéithe geolaíochta, gairdíní agus páirceanna oidhreachta, uiscebhealaí intíre agus nithe oidhreachta.

An Chomhairle Oidhreachta: Cuireadh an Chomhairle Oidhreachta ar bun, ina comhlacht reachtúil, faoin Acht 
Oidhreachta 1995. Is é ról atá leis polasaithe agus ord tábhachta a mholadh maidir le gnéithe den oidhreacht náisiúnta 
a thabhairt chun suntais, a chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú. Leagtar de fhreagracht ar an gComhairle chomh 
maith spéis, oideachas, eolas agus mórtas maidir leis an oidhreacht náisiúnta a chothú.

Oidhreacht sna Scoileanna: Scéim atá ar bun ag Cumann Múinteoirí Éireann agus ag an gComhairle Oidhreachta faoin 
mbíonn painéal saineolaithe ar chúrsaí oidhreachta ar fáil chun cuairt a thabhairt ar na bunscoileanna agus oibriú go 
díreach leis na leanaí ar ábhar oidhreachta.

Nithe Oidhreachta: Nithe is sine ná 25 bliain ar saothair ealaíne nó tionsclaíochta iad a bhfuil tábhacht ó thaobh 
cultúir leo (leabhair, cáipéisí agus taifid de chineálacha eile, lena n-áirítear ábhar ginealais, san áireamh).

Oifigeach Oidhreachta: Fostaí de chuid údaráis áitiúil a fhéachann le spéis, oideachas, eolas agus mórtas maidir 
leis an oidhreacht dúlra agus cultúir a chothú i limistéar feidhme an údaráis áitiúil. Is clár páirtnéireachta idir an 
Chomhairle Oidhreachta agus an tÚdarás Áitiúil.
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Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe: Tugann UNESCO de shainmhíniú ar an oidhreacht chultúir dholáimhsithe gur 
ionann í agus an nósmhaireacht, léiriú, cur i láthair, eolas agus scileanna – chomh maith leis na gléasanna, nithe, 
déantúsáin agus spásanna cultúir a ghabhann leo – a n-aithníonn an pobal, dreamanna agus, i gcásanna áirithe, 
daoine gur cuid dá n-oidhreacht cultúir iad. Cuirtear an oidhreacht seo ó ghlúin go glúin, déanann an pobal agus 
dreamanna athchruthú uirthi i ndáil leis an timpeallacht, leis an dúlra agus leis an stair, agus bíonn tuiscint acu as sin 
ar shainiúlacht agus ar leanúnachas ionas go gcuirtear meas ar iléagsúlacht cultúir agus ar chruthaitheacht an duine 
chun cinn.

Speicis Ionracha: Speicis plandaí nó ainmhithe arna dtabhairt isteach i réimse nua taobh amuigh dá réimse nádúrtha.  
Nuair nach bhfuil smacht ó nádúr orthu ag creachadóirí nó galair, tá siad tagtha chun cinn chomh mór agus go bhfuil 
deacrachtaí timpeallachta, sláinte nó eacnamaíochta á dtarraingt.

Limistéir Tírdhreacha: Suíomhanna, radharcanna agus gnéithe ar díol spéise iad ó thaobh cúrsaí scéimhe, 
seandálaíochta, geolaíochta, staire, éiceolaíochta nó eolaíochta.

Oifig Uisce agus Pobail na nÚdarás Áitiúil (LAWCO): Chuir na hÚdaráis Áitiúla an oifig seo ar bun chun aird agus tuiscint 
an phobail, rannpháirtíocht an phobail agus malartú eolais a chur chun cinn maidir leis an bhforbairt agus leis an gcur 
i bhfeidhm i ndáil leis an bPlean Bainistíochta Abhantraí.

Limistéar Forbartha Dúlra: Limistéar inar féidir beartaíocht chaomhnúcháin a dhéanamh in éineacht leis an 
ngnáthúsáid a bhaintear as an talamh, mar shampla feirmeoireacht, coiréal, cúrsa gailf, foraoiseacht etc.

Limistéar Oidhreachta Nádúrtha (NHA): Is cosaint do láithreacha a bhfuil tábhacht ó thaobh fiadhúlra leo ar an 
leibhéal náisiúnta atá sa Limistéar Oidhreachta Nádúrtha. Is faoin Acht Fiadhúlra (Leasú) 2000 atá bonn reachtaíochta 
le limistéir a ainmniú agus a chur faoi chosaint. Tá an próiseas sin ar lean go fóill agus tugtar NHA beartaithe ar na 
limistéir atá gan ainmniú go fóill. D’fhéadfadh ainmniúchán maidir le limistéar SAC nó limistéar SPA a bheith i gceist 
freisin i gcás limistéir NHA áirithe.

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS): Cuid den Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, is 
í an tSeirbhís a dhéanann an bhainistíocht maidir lena leagtar de fhreagracht ar an Stát i ndáil le caomhnú an dúlra 
faoi dhlí na hÉireann agus faoi dhlí na hEorpa. Leagtar de dhualgas ar an tSeirbhís éiceachórais agus réimsí flóra agus 
fána in Éirinn a chaomhnú. Is í an tSeirbhís atá freagrach freisin as Limistéir Caomhantais Speisialta (SAC), Limistéir 
faoi Chosaint Speisialta (SPA) agus Limistéir Oidhreachta Nádúrtha (NHA) a ainmniú agus a choinneáil faoi chosaint.

Seanchas Béil: Eolas staire a bhailiú, trí agallamh le daoine a bhfuil eolas pearsanta acu ar rudaí a tharla a thaifeadadh, 
agus staidéar a dhéanamh air.

Déanmhas Cosanta: Foirgneamh, nó cuid d’fhoirgneamh, arb é tuairim údaráis pleanála gur ábhar speisialta spéise é 
ó thaobh cúrsaí ailtireachta, staire, seandálaíochta, ealaíne, cultúir, eolaíochta, sóisialta nó teicniúla.

Limistéir ciúnais: De réir mar a mhínítear sa Treoir ón CE maidir le Torann Timpeallachta (2002), ní ceantair iad seo ina 
bhfuil tost, ach ceantair atá saor ó fhuaim neamhinmhianta nó dhochrach a chruthaítear le gníomhartha an duine (i.e. 
torann timpeallachta). Is fuaim dhochrach an fhuaim a chuireann isteach ar shláinte an duine; cuireann torann den 
chineál céanna isteach ar ainmhithe chomh maith.

Taifead na nDéanmhas Cosanta (RPS): Liosta de na Déanmhais Chosanta arna thiomsú ag údarás pleanála agus arna 
lua sa Phlean Forbartha.

Limistéar Speisialta Caomhantais (SAC): Is limistéir príomhthábhachta sa tír maidir le caomhnú fiadhúlra na Limistéir 
Speisialta Caomhantais (SAC) a meastar tábhacht a bheith leo ar leibhéal na hEorpa chomh maith le leibhéal na 
hÉireann.  Is é Treoir an AE maidir le Gnáthóga (92/43/CCE), arna trasuí i ndlí na hÉireann le Rialacháin na gComhphobal 
Eorpach (Gnáthóga Nádúrtha) na bliana 1997, an bunús dlí atá le Limistéar SAC a roghnú agus a ainmniú. Sonraítear 
sa Treoir (Iarscríbhinn 1) gnáthóga faoi leith nach mór iad a bheith faoi chosaint i limistéar SAC. Tugtar liosta freisin 
(Iarscríbhinn 2) de speicis nach mór a chosaint. Féachtar le “Natura 2000” a chur ar bun faoin Treoir, líonra de limistéir 
faoi chosaint ar fud an Chomhphobail Eorpaigh agus leagtar de chúram ar gach stát Limistéir Speisialta Caomhantais 
(SAC) a ainmniú maidir le gnáthóga agus speicis a chosaint agus is iad sin agus na Limistéir faoi Chosaint Speisialta 
(SPA) arna n-ainmniú faoi Threoir Éin an AE (79/409/CCE) atá in “Natura 2000”.

Limistéir faoi Chosaint Speisialta (SPA): Is ceantair na Limistéir faoi Chosaint Speisialta a bhfuil tábhacht leo, ar 
leibhéal na hÉireann agus ar leibhéal na hEorpa, maidir le héin. Is í an Treoir ón AE maidir le hÉin (79/409/CCE), arna 
trasuí i ndlí na hÉireann leis na Rialacháin maidir le hÉin Fhiáine a Chaomhnú sa bhliain 1985, an bunús dlí le limistéir 
SPA.  Ceanglaítear ar na ballstáit láithreacha maidir le speicis éagoitianta leochaileacha den éanlaith (arna lua in 
Iarscríbhinn 1) agus speicis imirce a ainmniú. Is iad na limistéir SPA, maille leis na limistéir SAC, atá sa líonra Eorpach 
“Natura 2000”.

Clocha Cora: Gnáthóga scoite i líne ionas gur conair éiceolaíochta atá iontu, e.g. locháin bheaga agus iad in aice lena 
chéile.

Áras dúchasach: Foirgneamh a leagtar amach de réir riachtanais na háite, a n-úsáidtear an t-ábhar tógála atá ar fáil 
lena aghaidh agus a bhfuil traidisiún na háite le brath air.

CCIM: Comhairle Chontae na hIarmhí
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Aguisín 4  
Tráthchlár Ullmhú an Phlean Oidhreachta 

Comhairliúchán Poiblí
(6 seachtaine: 8 Samh. 2017 - 20 Nol. 2017)

Athbhreithniú an Fhóram Oidhreachta ar aighneachtaí 
agus dréacht den phlean a scríobh

(Ean. - Már. 2018)

Comhairliúchán Poiblí
Dréacht den Phlean Oidhreachta (27 Márta - 25 Aib. 2018)

Athbhreithniú agus leasú, tar éis an  
Chomhairliúcháin Phoiblí, ar an  

Dréacht den Phlean

Measúnú Oiriúnachta maidir leis an bPlean Oidhreachta
(Meitheamh ‘18)

D’aontaigh Comhairle Chontae na hIarmhí an Plean 
Oidhreachta

(Iúil ‘18)
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Aguisín 5  
Próiseas Comhairliúcháin Poiblí maidir leis an bPlean 
Oidhreachta 
Lean an Próiseas tosaigh maidir leis an gComhairliúchán Poiblí ar feadh sé seachtaine  
ón 8 Samhain go dtí an 20 Nollaig 2017

Tionóladh ceithre chruinniú Poiblí mar seo a leanas:
• Leabharlann Bhaile na gCros 16  Samhain 2017

• Leabharlann an Mhóta 21  Samhain 2017

• Leabharlann Mhuileann gCearr  23  Samhain 2017

• Leabharlann Bhaile Átha Luain  12  Nollaig 2017

Séipéal ón 19ú céad, Mainistir Chill Chainnigh (in aice le Glasán) (Grianghraf le Melanie McQuade)
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Tháinig 42 duine i láthair ag na cruinnithe sin

Ainm Eagraíocht
Stephen O’Brien
Carol Hayden Na Bailte Slachtmhara
John Coghlan Na Bailte Slachtmhara & Men’s shed
Paul O’Donovan Westmeath Topic
Maura Canty Na Bailte Slachtmhara - Droim Cria
Mary Bartley Na Bailte Slachtmhara - Droim Cria
Teresa Doyle Grúpa Gníomhaíochta Bhaile na gCailleach
Bill Ryan Cumann Staire na hIarmhí
David Taylor
Bridget Taylor
Cllr Frank McDermott
Sinead Fagan
Martina Griffin Iarsmalann agus Cumann Staire an Mhóta
John Griffin Iarsmalann agus Cumann Staire an Mhóta
Gerry Kerrigan Iarsmalann agus Cumann Staire an Mhóta
Tom Duffy Iarsmalann agus Cumann Staire an Mhóta
Olive Quinn Páirc Taitneamhachta agus Oidhreachta Dhún na Sí
Nora Fagan
Therese Kinahan
Maria Fitzgerald Iarsmalann agus Cumann Staire an Mhóta
Anna S. Duffy
Agnes Moore Seó Talmhaíochta na hIarmhí
Mary Murray Cumann Áititheoirí Phlásóg an Bhaile Nua
Theresa Geoghegan Forbairt Pobail Chontae na hIarmhí
Claire Corigan Westmeath Topic
Eugene Dunbar ETHOS (Everything Tyrrellspass Has on Show)
Norman Black
Brian Killian Forbairt Pobail Chontae na hIarmhí
Angela Maher Meitheal Bhaile an Mhuilinn Chearr
Flan Barnwell
Hillary Cunningham
Cllr Ailish Mc Manus
Seamus McCormack Féile Litríochta Idirnáisiúnta Goldsmith
Eileen Boyce
Thomas Boyce
Eoin Sullivan
Cllr Frankie Keena Grúpa Reilig na Tríonóide Naofa, an Grianán
Tom Reilly
Cllr Aengus O’Rourke
Eamon Doyle
Paul Mulvey
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Limistéar Taitneamhachta Chúil Iúir

Aighneachtaí i scríbhinn: tháinig 49 aighneacht i scríbhinn i rith thréimhse tosaigh an chomhairliúcháin 
agus 16 aighneacht i scríbhinn maidir leis an Dréacht den Phlean Oidhreachta (bhí grúpaí agus daoine a 
chuir aighneacht isteach an dá uair).

Ainm Eagraíocht
Basil Mannion Oifigeach Uisce Pobail Údaráis Áitiúla Uíbh Fháilí, na hIarmhí agus 

Laoise
Bill Ryan Cumann Staire Thuaisceart na hIarmhí
Kevin Brady Cumann Forbartha Cheantar na Sráide
Norman Black Cumann Forbartha Chill Bhiscí
Dermot Bannon Cumann Staire agus Seandálaíochta na hIarmhí
Cllr Frankie Keena Grúpa Reilig na Tríonóide Naofa, an Grianán
Cllr Una D’arcy Grúpa Shlí agus Scéalta na nOilithreach 
Carmel Lynham Grúpa Forbartha Pobail Bhaile Chaisleán na nGeochagán
Neil Foulkes Cumann Fhálta Sceach na hÉireann
Eugene Dunbar ETHOS (Everything Tyrrellspass Has on Show)
Ina Kelly ETHOS
Marie Hughes Coiste Chomórtas na mBailte Slachtmhara, Muilte Farannáin
Gearoid O’Brien Leabharlann Chomhairle Chontae na hIarmhí
Mary Duffy Grúpa Gníomhaíochta Bhaile na gCailleach
Richella Duggan Cairde Éanlaith na hÉireann, Contae na hIarmhí
Shay Hamilton Grúpa Oidhreachta Bhataire Gunna Uimhir 1 Átha Luain; Coiste 

Oidhreachta Chanáil Átha Luain
Kathleen Lambert Pinsinéirí Gníomhacha, Droichead Chaisleán Loiste
Paula Mullen Bantracht na Tuaithe, an Muileann gCearr
Roger Garland Keep Ireland Open
Una Doris Oifigeach Turasóireachta Chomhairle Chontae na hIarmhí
Steve Digby Club Rothaíochta Bhruach na Sionainne
Seamus McCormack Goldsmith Country Ltd
John Seery Iontaobhas Sibhialta Bhaile Átha Luain (arna bhunú)
Triona Finnen An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra
Jack O’Sullivan An Taisce
Ger O’Connor Coiste Chomórtas na mBailte Slachtmhara, an Muileann gCearr
Bartle D’Arcy ‘Directing Tourism’
Una Egan Creative Wellbeing

Duine
Eamon Doyle
Danny Dunne 
Paul Mulvey
Peter Wallace
John Kelly
David Gunning
Kathleen Flynn
Valerie Pakenham
Flan Barnwell
Elva Roe
Aidan Walsh
Teresa Doyle
Rosario Clinton
Jane O’Reilly
Aengus Finnegan
Thomas Pakenham
Ciaran Geoghegan
Terry McCague
Eoin Sullivan
Stephan O’Brien
Geraldine Merrifield
Hugh O’Neill
Sinead Fagan
Eadaoin O’Flaherty
Jason McKevitt
Michael Kelleghan
Michael Cummins
Patrick Lyons
John Nooney
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