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Stiúrthóirí

Michael J.  Somers (Cathaoirleach)  Príomhfheidhmeannach Gníomhaireacht  

 Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

Anne Counihan  Stiúrthóir Gnóthaí Dlí & Corparáideacha 

(Príomhfheidhmeannach) Gníomhaireacht Bainistíochta an  

 Chisteáin Náisiúnta

Fred Barry* Príomhfheidhmeannach 

 An tÚdarás um Bhóithre Náisiúnta

Ann Fitzgerald Cathaoirleach Feidhmiúcháin 

 Gníomhaireacht Náisiúnta Tomhaltóirí 

Stewart Harrington* Stiúrthóir 

 Killeen Properties Limited

Tony Jones Comhairleoir Gnó

Peter McManamon Cathaoirleach 

 Ceva Inc. 

 

 

Thionóil an Bord cúig uaire i rith 2005 

* Ceaptha ar 23ú Samhain 2005 ar bhonn neamh-reachtúil ag feitheamh ar achtú na reachtaíochta a mhéadaíonn méid 

an Bhoird.

Michael J.  Somers 
(Cathaoirleach)

Anne Counihan  
(Príomhfheidhmeannach)

Peter McManamon

Ann Fitzgerald Tony Jones Stewart Harrington* Fred Barry* 
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Ag Seachadadh Bonneagair

ForBhreAthnú 2005

Ba bhliain an-tábhachtach don Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta í 

2005.  Ar 26ú Iúil d’fhoilsigh an Rialtas a chinneadh chun ról na Gníomhaireachta a 

leathnú d’fhonn an soláthar agus an seachadadh de phríomhthionscadail bhonneagair 

trí Chomhpháirtíochtaí Príobháideacha Poiblí (CPP) a chur san áireamh.

Bhí an bunú de “Ionad Saineolais” laistigh den Ghníomhaireacht Airgeadais 

d’Fhorbairt Náisiúnta (an Ghníomhaireacht”, a bheidh freagrach as an soláthar agus 

seachadadh de thionscadail CPP, i gceist le cinneadh an Rialtais.  Shainigh an 

cinneadh go ndíreodh an Ghníomhaireacht ar na hearnálacha Sláinte, Oideachais 

agus Cirt ar dtús d’fhonn sreabhadh moltaí a chruthú agus saineolas a mhéadú.  

Tugtar ar ais tionscadal, nuair atá sé soláthartha agus seachadta ag an 

ngníomhaireacht, go dtí an Roinn/Gníomhaireacht Rialtais cuí é ar bhonn eochróra.

Is athrú suntasach é seo sa tslí ina bhfuil tionscadail bonneagair mhóra soláthartha go 

dtí seo sna hearnálacha seo.  Doimhneoidh an cruthú d’Ionad Saineolais agus 

sreabhadh moltaí inbhuanaithe margadh CPP na hÉireann agus tarraingeoidh sé 

tuilleadh chaipitil agus saineolais idirnáisiúnta go hÉireann.

I 2005, chuir an Ghníomhaireacht comhairle ar fáil faoi roinnt príomhthionscadail 

bhonneagair le na rudaí seo a leanas san áireamh:

• tithíocht Sóisialta agus Inacmhainne

-  Bóthar na hOtharlainne

-  Gáirdíní O’ Devaney

-  St. Michael’s Inchicore

-  Bóthar Bhaile Shéamais

-  Sráid Dhoiminic

-  Sráid Bhun an Droichid

• Bóithre agus Iarnróid

-  Seachbhealach Phort Láirge

-  Méaduithe Luas

-  M3 Cluain Aodha go dtí Na Cealla

-  Bealach N7 Luimneach go Baile Átha Cliath

• earnáil an Chirt

-  Coimpléasc na gCúirteanna Coiriúla

-  Halla Thornton
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Ag Seachadadh Bonneagair

• oideachas

-  Cork School of Music

-  Clár CPP 27 Scoil

• turasóireacht agus Spórt

-   Ionad Comhdhála Náisiúnta 

-  Bóthar Lansdowne

• Comhshaol

-  Dublin Waste to Energy Project

-  Ionad Cóireála Dramhaíola Réigiúin an Oirdheiscirt

-  Scéim Séarachais Réigiúin Phort Láirge

-  Cuan na gCloch Liath

• Forbairt an Mhoil Dhigitigh 

I rith 2005, chríochnaigh an Ghníomhaireacht a chomhairle ar dhá thionscadal déag le 

roinnt de na príomhthionscadail a liostaíodh thuas ina measc.

Go dtí seo, tá níos mó ná 90 tionscadal tarchurtha don Ghníomhaireacht óna bunú ar 

1ú Eanáir 2003.

Téann an ról soláthair agus seachadta nua laistigh den Ghníomhaireacht i dteannta 

lena ról mar chomhairleoir airgeadais do na hÚdaráis Stáit1 a bhfuil orthu dul i 

gcomhairle leis an nGníomhaireacht ar gach tionscadal infheistíochta poiblí le luach de 

€20 milliún nó níos mó.  Pléitear an ról nua den Ionad Saineolais ar dtús sa tuarascáil 

seo, an ról airgeadais ina dhiaidh.

 

1 Tá liosta cinntitheach na n-Údarás Stáit faoi iamh in Aguisín 1.



Forbairtí Nua

Ionad Saineolais
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Ionad Saineolais 

Tá an Ghníomhaireacht, agus a ról nua mar údarás soláthair á chomhlíonadh aige, lán 

freagrach as cáipéisí conartha a ullmhú, forthairiscint don thionscadal a chur isteach, 

luacháil ar forthairiscintí, roghnú táirgeoirí roghnaithe, gnóthaíocht conartha agus 

monatóireacht a dhéanamh ar thógáil an tionscadail.

Ó rinneadh cinneadh an Rialtais in Iúil 2005, chuir an Ghníomhaireacht, tríd an Ionad 

Saineolais, tús cheana le hobair ar thionscadail de luach thar €1 billiún laistigh de na 

hearnálacha Oideachais, Sláinte agus Cirt.

Ionad Saineolais Buiséid CPP

 

 

 

*Dáileadh buiséid reatha do na tionscadail CPP Cirt go léir.  Leasófar é seo sna 

meastacháin atá le teacht.
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Ionad Saineolais

oIDeAChAS

€320 milliún – 27 scoil – Clár CPP

€255 milliún –Tríú Leibhéal

 

Tá clár rolla i gceist anseo de 23 meánscoil nua agus 4 bunscoil nua atá á soláthar ar 

bhunús Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí.  Cuireadh tús leis an bpróiseas soláthair 

díreach ina dhiaidh an fhógairt den chéad bheart agus tá sé beartaithe go mbeadh an 

scoil dheireanach seachadta faoi 2009.  Beidh na scoileanna deartha, tógtha agus 

maoinithe, feidhmithe i bpáirt agus cothaithe ag an earnáil phríobháideach ar feadh 

tréimhse 25 bliana sula dtugtar ar ais don Stát iad .  Tá na ceithre scoil seo a leanas 

sa chéad bheart:

• St. Mary’s CBS, Port Laoise, 850 dalta.

• Scoil Chríost Rí, Port Laoise, 850 dalta.

• Pobalscoil nua san Fhéar Bán, Co. Uíbh Fhaile, 450 dalta.

• Coláiste pobail nua sa Bheannchair, Co. Uíbh Fhaile, 500 dalta.

 

Tá an Ghníomhaireacht ag bainistiú an phróisis sholáthair do na 27 scoil ar fad.  Bhí 

painéal de chomhairleoirí teicniúla ildhisciplíneacha soláthartha ag an ngníomhaireacht 

ar son na Roinne Oideachais faoi Chomhaontas Creatlaí, le soláthar AE amháin do na 

27 scoil ar fad i gceist ann.  Déanfaidh an Comhaontas Creatlaí um chomhairleoirí 

teicniúla soláthair do na bearta iartheachtacha níos tapúla.  Fuair an Ghníomhaireacht 

ceisteanna ó 100 páirtí le suim acu ann, eachtrannaigh agus Éireannaigh araon, sa 

chomórtas AE don cheapachán de chomhairleoirí teicniúla.

I dteannta an cheapacháin de chomhairleoirí teicniúla, chríochnaigh an 

Ghníomhaireacht na tascanna seo a leanas: 

• An bhunú den Bhord Tionscadail agus struchtúir foirne chun an 
tionscadal a sheachadadh.

• Cheap sé comhairleoirí chun cuidiú i seachadadh an tionscadail, le 
Chomhairleoirí Árachais agus comhairleoirí Dlí don chlár scoileanna iomlán 
san áireamh.

• Reáchtáil sé dhá Cheardlann Riosca chun Maitrís Dáileadh Rioscaí a 
dhéanamh chun: 
-  Rioscaí a Aithint 
-  Cainníocht a dhéanamh ar Rioscaí 
-  An riosca a dháileadh don pháirtí atá in ann é a bhainistiú is fearr.   

-  Na rioscaí aitheanta a mheas.
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Ionad Saineolais

•  Tagarmharc na hEarnála Poiblí a ullmhú d’fhonn formheas na Roinne 

Oideachais agus Eolaíochta a fháil.

•  Meabhrán Eolais an Tionscadail agus an Ceistneoir Réamhcháilithe a 

ullmhú.

•  Sonraíochtaí Aschuir a ullmhú.

•  Déileáil go dícheallach le ceisteanna atá sainiúil don tionscadal d’fhonn 

rioscaí tionscadail a aithint agus a mhaolú de réir mar a aithnítear iad. 

De réir mar a théann an tionscadal ar aghaidh déanfaidh agus bainisteoidh an 

Ghníomhaireacht na tascanna seo a leanas:

•  Réamhcháiliú táirgeoirí.

•  Na cáipéisí faoi Chuireadh chun Gnóthaíochta a ullmhú.

•  Luacháil Airgeadais & Theicniúil ar thairiscintí.  

•  Dul i ngleic le ceisteanna táirgeoirí.

•  Gnóthaíocht leis an Táirgeoir Roghnaithe.

•  Tuarascáil ar Luach le haghaidh Airgead.  

•  Conradh agus Críoch Airgeadais.

Tá an chéad bheart de thionscadal na scoileanna le dul chuig an margadh i 2006 

agus cuireadh tús cheana leis an dara agus an tríú beart a roghnú ar aon treo leis an 

soláthar seo.  

Thosaigh obair freisin ar chlár mhór de thionscadail lóistín Tríú Leibhéal gur fiú €255 

milliún iad, a ullmhú.  Soláthróidh agus seachadfaidh an Ghníomhaireacht na 

tionscadail seo freisin ag baint úsáide as an múnla CPP.

Mar thoradh ar úsáid CPP chun scoileanna agus coláistí a thabhairt beidh dearaí agus 

lóistín nuálaíocha agus beidh am príomhoidí agus múinteoirí saor chun díriú isteach ar 

mhúineadh.  



Sláinte

Ionad Saineolais
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Ionad Saineolais

SlÁInte 

Thar chaipiteal €400 milliún – Ionaid Cóireála Oinceolaíochta Radaíochta  

In Iúil 2005, d’fhormheas an Rialtas líonra náisiúnta d’ionaid oinceolaíochta radaíochta 

le bheith curtha in áit faoi 2011.  Beidh an infheistíocht caipitil a bheidh i gceist thar 

€400 milliún a bheidh soláthartha trí Chomhpháirtíocht Phríobháideach Phoiblí agus 

maoinithe ag íocaíochtaí aonadacha ón Státchiste ar feadh 25 bliain.  Tá sé beartaithe 

go mbeidh an CPP ina thionscadal dearaidh, tógála, maoinithe, cothabhála shingil 

agus feidhmithe i bpáirt.  

Tá an tIonad Saineolais mar chuid den Ghníomhaireacht freagrach as an soláthar den 

tionscadail, le trealamh oinceolaíochta radaíochta (luasairí líneacha, scanóirí CAT, agus 

an trealamh coimhdeach eile ar fad) agus an tógáil de na boghtaí agus áiseanna a 

bhaineann leo san áireamh.  Is é a bheidh sa líonra ná: 

•  Ceithre ionad móra ag Ospidéal Naomh Shéamais i mBaile Átha Cliath, 

Ospidéal Ollscoile Chorcaí agus Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe.  

•  Dhá fó-ionad comhtháite i bPort Láirge agus Luimneach le bheith 

bainistithe ag Corcaigh agus Gaillimh faoi seach.

•  Socruithe le húdaráis sláinte Tuaisceart na hÉireann do sheirbhísí d’othair 

san Iarthuaisceart in Ospidéal Chathair Bhéal Feirste ar dtús agus le 

tuilleadh oibre le dul sa tóir ar an gcomhsholáthar de fho-ionaid don 

Iarthuaisceart a bheidh nasctha le Béal Feirste.

•  Socruithe chun leanúnachas an tsaineolais agus an t-eiteas atá ag 

Ospidéal Naomh Lúcas sa tseirbhís a chinntiú.   

 

Go dtí seo thug an Ghníomhaireacht cuairt ar agus bhunaigh sé caidreamh oibre le na 

hIonaid Oinceolaíochta Radaíochta is fearr sna Stáit Aontaithe agus san RA chun a 

chinntiú go bhfuil an t-eolas is déanaí ar an Dea-Chleachtas Idirnáisiúnta ag Éirinn.  

Bunaíodh Grúpa Sonraíochtaí Aschuir Chliniciúil, atá mar chuid d’Fheidhmeannacht 

na Seirbhíse Sláinte agus tá sé freagrach as riachtanais chliniciúla an tionscadail a 

bheartú.  Bunófar grúpa cosúil leis a chuideoidh Comhairleoirí Teicniúla leis go gairid 

agus beidh sé freagrach as na sonraíochtaí lóistín/foirgneamh a ullmhú.
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Ionad Saineolais

Thug an Ghníomhaireacht cur i láthair agus comhairle don FSS ar gach gné den 

phróiseas soláthair CPP, leis an bhforbairt d’amlínte, formáid sonraíochtaí aschuir 

agus cáipéisí conartha, agus treoirlínte soláthair san áireamh.  D’eisigh an 

Ghníomhaireacht cáipéisí tairisceana um léarscáiliú phróisis.  Is é atá i gceist anseo ná 

turas an othair trí na seirbhísí oinceolaíochta radaíochta a rianú, a thógann diagnóis an 

othair, atreorú an othair, cúram cliniciúil agus an riachtanas do na seirbhísí tacaíochta 

cuí, cúram leanta othair agus iniúchadh cliniciúil.  Ceapadh comhairleoirí i Samhain 

2005 chun tuairisciú ar riachtanais acmhainne don seachadadh den tionscadal agus 

an saineolas atá ar fáil sa mhargadh Bhí an tuarascáil seo críochnaithe i Márta 2006.

Níl ach triúr mórdhéantúsóirí Luasairí Líneacha ar fud an domhain:

•  Elekta (Sualannach – ex Phillips)

•  Siemens (Gearmánach – táirgeann sé sna S.A.)

•  Varian (S.A – ex General Electric)

 

Beidh infheistíocht i 23 luasaire líneach breise i gceist leis an líonra seo chun an líon 

iomlán de luasairí líneacha san earnáil phoiblí a thabhairt suas go 36, méid atá 

inghlactha de réir aon chaighdeáin idirnáisiúnta.  Léirítear an líon luasairí líneacha agus 

a n-ionad i dTábla 1 thíos:

Ionad Líon na luasairí líneacha nua

Ospidéal Naomh Shéamais, Baile Átha 

Cliath

13*

Ospidéal Beaumont, Baile Átha Cliath 7*

Ospidéal Ollscoile Chorcaí 7 suas ó 4

Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe 5 suas ó 3

Port Láirge 2

Luimneach 2

Tábla 1 Luasairí Líneacha  

*Nóta: Aistreofar sé cinn de na luasairí líneacha seo ó Ospidéal Naomh Lúcas

Chomh maith leis an ról soláthair a dhéanamh, mar is amhlaidh le na tionscadail eile 

go léir cinnteoidh an Ghníomhaireacht go soláthróidh an tionscadal Oinceolaíochta 

Radaíochta Luach ar Airgead don Stát.

 



Ceart

Ionad Saineolais



��

Tu
ar

as
cá

il 
B

hl
ia

nt
úi

l 2
0

0
5

Ionad Saineolais 

CeArt

Athsholáthar Príosún Mhuinseo

In Eanáir 2005, d’fhógair an tAire Cirt, Comhionannais agus Athchóiriú Dlí cinneadh 

an Rialtais chun suíomh 150-acra a cheannach ag Halla Thornton i gContae Bhaile 

Átha Cliath Thuaidh chun feidhmiú mar ionad do choimpléasc príosúin nua, chun dul 

in áit coimpléasc Príosún Mhuinseo atá ann anois.   

Tá róphlódú ina fhadhb ag an bpríosún meán-slándála atá ann agus téann sé siar go 

dtí na 1850í.  Tabharfaidh na háiseanna ar an láithreán nua lóistín d’íosmhéid de 

1,200 príosúnaithe, fir agus mná agus tógfaidh siad san áireamh: 

•  Príosún fear nua.

•  Príosún ban nua.

•  Seirbhísí tacaíochta coimhdeacha mar shláinteachas in-chillín agus 

áiseanna atá tugtha do leigheas agus oideachas.

•  Teach cúirte a bheith nasctha le tithe cúirte eile ar fud na tíre trí háiseanna 

físchomhdhála den scoth, a laghdóidh an gá chun príosúnaithe a iompar 

agus a thionlacan chuig éisteachtaí cúirte ar fud na tíre.

 

Mhol an Ghníomhaireacht gur chóir go mbeadh suíomh ceannaithe ag an Stát chun 

an soláthar a bhrostú, agus tá sé seo críochnaithe.  

Tá an Ghníomhaireacht bainteach le hobair sonraithe ar an soláthar den tionscadail 

seo.  Is tionscadail Dearaidh, Tógála, Airgeadais agus Cothabhála CPP é seo.  

Fuarthas comharthaí leasa in Aibreán 2006 ó sé chuibhreannas idirnáisiúnta.  Déanfar 

gearrliosta de na cuibhreannais agus eiseofar Cuirí chun Gnóthaíochta i 2006.



�7

Tuarascáil B
hliantúil 2

0
0

5

Ionad Saineolais

Úsáideadh Comhaontas Tionscadail Teimpléadach na Gníomhaireachta mar bhunús don 

ullmhúchán den chomhaontas tionscadail don Tionscadal CPP Príosúin Halla Thornton.  

Go dtí seo, bhí baint ag an nGníomhaireacht le hathbhreithniú a dhéanamh ar an 

Meabhrán Eolas an Tionscadail, ar an gCeistneoir Réamhcháilithe, an Cuireadh chun 

Gnóthaíochta dréachta agus Comhaontais Tionscadail dréachta.  Freisin rinne an 

Ghníomhaireacht luacháil ar na comharthaí leasa a fuarthas i gcoinne na gcritéir luachála 

agus réitigh sé tuarascáil sonraithe ar an luacháil don bhord tionscadail.  D’óstaigh an 

Ghníomhaireacht ceardlann riosca chun Maitrís Dáileadh Riosca a dhéanamh don 

tionscadal.  Faoi láthair, tá an Ghníomhaireacht ag forbairt an mheicníochta íocaíochta 

agus ag éascú an ullmhúchán de Thagarmharc na hEarnála Poiblí.

 

 

 

Aerfótagraf de Halla Thornton 

Pictiúr buíochas le Seirbhís Phríosúin na hÉireann
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Ionad Saineolais

Forbairt Príosúin Chorcaí (oileán Píce)

I mBealtaine 2006, d’fhógair an tAire Cirt, Comhionannais agus Athchóiriú Dlí go 

dtógfar príosún de €70 milliún ar Oileán Píce i gCuan Chorcaí.  Tugadh coimre 

sonraithe d’Oifig na n-Oibreacha Poiblí (OOP) agus tá réamhdhearaí dréachta den 

choimpléasc príosúin nua á ullmhú.  Tá an OOP ag breathnú ar shuímh fhéideartha 

óna bhféadfaí droichead chuig an oileán a thógáil.  Beidh coimpléasc príosúin mór i 

bpríosún Oileán Píce, le rannóga faoi leith le haghaidh príosúnaigh fear agus ban agus 

chiontóirí óga.

Faoi láthair tá an Ghníomhaireacht ag cuidiú le Seirbhís Phríosún na hÉireann chun na 

roghanna soláthair don tionscadail seo a mheas. 

Beart tithe Cúirte

I Márta 2005 d’fhógair an tAire Cirt, Comhionannais agus Athchóiriú Dlí gur thug sé 

formheas don tSeirbhís Cúirteanna naoi dtionscadal cúirte “páirce glaise” a chur ar 

aghaidh, trí Chomhpháirtíocht Phoiblí Phríobháideach.  

I measc na dtionscadal atá le cur ar aghaidh tá seirbhísí iomlána Cúirte Dúiche agus 

Cúirte Cuarda d’ionad i mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus i dTuaisceart Chill Dara.  

Freisin áiríonn siad tionscadail seirbhíse cúirteanna cosúil leo i roinnt suímh eile ar an 

gCósta Thoir, san Iarthuaisceart, san Oirdheisceart agus san Iardheisceart.  Tá an 

tionscadal ag an gcéim luachála luath faoi láthair.   
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Ionad Saineolais

CoMhAontAS tIonSCADAIl teIMPléADACh

D’fhorbair an Ghníomhaireacht Comhaontas Tionscadail Teimpléadach le húsáid san 

tionscadail lóistín CPP.  Tá an Comhaontas Tionscadail Teimpléadach seo á úsáid faoi 

láthair ar dhá thionscadail Ionad Saineolais, is iad sin an Chéad Bheart Scoileanna 

agus Athfhorbairt Príosúin Mhuinseo.  Tógann an Comhaontas Tionscadail 

Teimpléadach Maitrís Dáileadh Riosca san áireamh a shainíonn cén rioscaí atá á n-

aistriú go hiomlán don earnáil phríobháideach, agus cén rioscaí atá ag fanacht leis an 

Stát agus cén rioscaí atá á roinnt.  Dáiltear gach riosca don pháirtí is mó a bhfuil sé ar 

a chumas é a bhainistiú ag cinntiú an Luach is fearr ar Airgead ar gach tionscadal don 

Stát sa bhealach sin.  Mar shampla, nuair atá an Stát ag soláthar suímh le haghaidh 

tionscadal, agus nuair atá an earnáil phríobháideach ag dearadh agus ag tógáil an 

fhoirgnimh, is é an gnáthdháileadh riosca gur cheart a bheith ann ná go soláthraíonn 

an Stát an suíomh le cead pleanála imlíne agus go bhfaigheadh an earnáil 

phríobháideach cead pleanála iomlán.  Sampla eile ná áit a bhfuil beart críochnaithe á 

athmhaoiniú ar théarmaí maoinithe níos fabhraí.  Tá dáileadh na gcoigilteas a 

ndearnadh idir an earnáil phoiblí agus an earnáil phríobháideacha ina ábhar 

idirbheartaíochtaí fadaithe go stairiúil agus ní bhfuair an Stát an chuid optamach de na 

coigiltis i gcónaí.  Forálann an Comhaontas Tionscadail Teimpléadach nach mór don 

Stát íosmhéid de 50% d’aon choigiltis dá leithéid a fháil i gcónaí.

Cuirfidh an Comhaontas Tionscadail Teimpléadach le sruthlíniú mórán den phróiseas 

dlí, brostóidh sé gnóthaíocht agus cuideoidh sé le costais tairisceana a fhulaingíonn 

táirgeoirí a laghdú.  Thóg sé na míosa chun an Comhaontas Tionscadail a phlé sa 

chuid is mó de CPP na hÉireann go dtí seo agus, mar sin, ba chóir go gcuirfeadh an 

earnáil phoiblí agus an earnáil phríobháideach araon fáilte roimh aon rud a 

d’fhéadfadh gnóthaíocht dá leithéid atá an-chostasach a laghdú.  Freisin beidh 

buntáiste ag baint leis sa mhéid is go mbeidh a fhios ag an margadh agus ag an Stát 

cá háit a seasann ceachtar taobh agus tá an Stát cosanta i dtaobh phríomheilimintí 

airgeadais an bhearta toisc nach féidir iad seo a athrú ach ar chúinsí eisceachtúla.  Tá 

costais tairisceana in Éirinn an-ard i gcoibhneas le tíortha eile ar chuid de na CPP 

luatha agus ba cheart go laghdódh an comhaontas nua iad ar bhealach mór.



Cumas Acmhainne a Scaoileadh

Liopaird Sneachta, Zú Bhaile Átha Cliath.   
Grianghraf ag Frank Miller 
le chaoinchead ón Irish Times
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Ag FoStú nA gníoMhAIreAChtA AIrgeADAIS D’FhorBAIrt 
nÁISIúntA

Ní mór d’Údaráis Stáit comhairle na Gníomhaireachta a lorg ar cheisteanna airgeadais 

ar fad a éiríonn maidir le mórthionscadal nó grúpa tionscadal, a bhfuil luach caipitil 

thar €20 milliún acu, nó má tá sé níos lú, tionscadal a cheaptar go bhfuil tábhacht 

náisiúnta ag baint leis.  Tógann Údaráis Stáit (féach Aguisín 1) na Ranna Rialtais ar fad 

san áireamh, Údaráis Áitiúla, an Ghníomhaireacht um Fháil Iarnróid, an tÚdarás 

Náisiúnta um Bhóithre, CIE agus údaráis eile a bhfuil na hÚdaráis Chuain agus 

Ollscoileanna ina measc.  Is ceist don Aire cuí fós í an cinneadh deireanach ar 

struchtúr agus maoiniú an tionscadail, áfach.

Tá roinnt céimeanna sa phróiseas ar a dtéitear i gcomhairle leis an nGníomhaireacht.

•  An ullmhúchán de Thagarmharc na hEarnála Poiblí (príomhchéim i luacháil 

an tionscadail CPP).  Seasann sé seo do chostas fadsaoil measta 

coigeartaithe de réir riosca an tionscadail – léirithe i dtéarma an glan luacha 

reatha – dá gcuirfí an earnáil phoiblí ar fáil é.  Déanann sé an bunús do 

bhuiséad foriomlán a shocrú don phróiseas agus don luacháil ina dhiaidh ar 

thairiscintí na hearnála príobháidí ar bhunús Luach ar Airgead.

•  Cuidiú leis an gCás Ghnó Imlíne agus anailís costais tairbhe.

•  Ag éascú Ceardlanna Riosca agus ag déanamh anailís ar rioscaí.

•  Ag déanamh anailíse ar eilimint maoinithe de chuirí chun forthairisceana 

agus forthairiscintí dá leithéid a mheas ó thaobh airgeadais de.

•  Ag cinntiú go bhfuil múnla airgeadais cuimsitheach de shaol iomlán an 

tionscadail ag taobh an Stáit agus go bhfuil dáileadh soiléir ar na rioscaí a 

bhaineann  le gach tionscadal mar atá idir an Stát agus an earnáil 

phríobháideach.

•  Ag tabhairt comhairle ar an bpacáiste is fearr do thionscadail bonneagair 

an Stáit, meascán agus nádúr maoiniú an Státchiste/na hEarnála 

príobháidí atá cuí ag féachaint chuig na rioscaí atá nádúrtha sa tionscadal.

•  Tiomsú Tuarascálacha ar Luach ar Airgead.

•  Ag idirbheartú le tairgeoirí roghnaithe ar son na n-Údarás Stáit ar na 

téarmaí agus coinníollacha airgeadais atá san áireamh sna comhaontais 

airgeadais agus dlí.

•  Do thionscadail an Ionaid Shaineolais, tá an Ghníomhaireacht freagrach 

as gach gné den soláthar i dteannta le na rudaí thuas.  
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Déanann an Ghníomhaireacht iarracht dúthracht, fuinneamh agus fócas a thabhairt 

chuig an obair a chuireann sé ar fáil do na hÚdaráis Stáit.  Féachann sé chuig luach a 

chur leis na hidirbhearta ar a dtugann sé comhairle, agus breathnaíonn sé ar na 

hÚdaráis Stáit mar a chuid cliant.

I 2005, chríochnaigh an Ghníomhaireacht a chomhairle airgeadais ar dhá thionscadal 

bonneagair déag, le iad seo a leanas san áireamh: –Athfhorbairt Bhóthar na 

hOtharlainne, the Dublin Waste to Energy Project, –Cork School of Music, an Mhol 

Digiteach agus maoiniú Tionscadal do CIÉ.

Tá an tábhacht de na dá thionscadal déag seo don Stát léirithe ag an bhfíric gurb iad 

a luach caipitil le chéile ná thart ar €900 milliún.

Tá tábhacht an róil a ghlacann an Ghníomhaireacht i dtionscadail caipitil a thabhairt 

léirithe ag luach carnach na dtionscadal seo ar a chríochnaigh an Ghníomhaireacht a 

chomhairle ó bunaíodh é ar 1 Eanáir 2003.  Bhí sé seo beagnach €2,400 milliún faoi 

dheireadh 2005 agus táthar ag súil go mbainfidh sé amach beagnach €4,000 milliún 

faoi dheireadh 2006.

luach carnach de thionscadail ar a bhfuil comhairle tugtha ag an gAFn
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Dul Chun CInn Ar thIonSCADAIl InFheIStíoChtA CAIPItIl

Seo a leanas na príomhthionscadail bonneagair i ngach earnáil ina raibh dul chun cinn 

suntasach déanta i 2005 agus lena raibh baint ghníomhach ag an nGníomhaireacht:

Bóithre & Iarnróid

Bóithre

Chuidigh an Ghníomhaireacht leis an Údarás Náisiúnta um Bóithre ar ghnéithe 

airgeadais na dtionscadal seo a leanas atá ag dul ar aghaidh roimh sceideal:

•  M1 Seachbhealach Iartharach Dhún Dealgan a dhear, a thóg, a d’oibrigh, 

a chothabháil agus a mhaoinigh an Celtic Roads Group (Dún Dealgan) Ltd 

faoi CPP.  Is conradh 30-bliain é atá maoinithe ag dolaí.  D’oscail sé i 

Meán Fómhair 2005, cúig mhí roimh an am sceidealta agus bhí costas 

iomlán de €340 milliún aige, ag fágáil amach costas talún agus ba é méid 

na heiliminte tógála ná beagnach €160 milliún.

•  Seachbhealach Mhainistir Fhear Maí –  Bronnadh an conradh do Direct 

Route (Mainistir Fhear Maí) Ltd.  chun an N8 Seachbhealach Ráth 

Chormaic – Mainistir Fhear Maí a dhearadh, a thógáil, a oibriú, a 

chothabháil agus a mhaoiniú faoi CPP  Ta an tionscadal seo, a bronnadh 

ar 21ú Meitheamh 2004, roimh sceideal cheana agus tá sé beartaithe 

oscailt go déanach i 2006 le costas iomlán measta de €320 milliún.  

•  M4 Mótarbhealach Chill Choc – Cion Átha Gad – bronnadh an conradh 

CPP do chuibhreann EuroLink i Márta 2003.  D’oscail an mótarbhealach i 

Nollaig 2005, 10 mí roimh an sceideal agus bhí costas iomlán de €550 

milliún aige.  

•  Tugadh an N25 Seachbhealach Phort Láirge do Celtic Roads Group (Port 

Láirge) Limited mar chonradh CCP agus cuireadh tús le tógáil an bhóthair 

ar 24ú Aibreán 2006.  Is é costas measta an bhóthair seo ná €300 milliún.

 

Go dtí seo, gealladh thart ar €700 milliún d’airgeadas príobháideach do chlár tógála 

an Stáit.
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Méaduithe ar luas

D’iarr an Ghníomhaireacht um Fháil Iarnróid (GFI) ar an nGníomhaireacht comhairle 

airgeadais a thabhairt ar dhá thionscadal méaduithe ar an Luas.  Is é atá i gceist leis 

an gcéad ceann ná méadú 7.5km ar an Líne Luas B1, ó Áth an Ghainimh go Coill na 

Silíní trí thalamh, atá tearcfhorbartha den chuid is mó agus atá faoi chreasa d’fhorbairt 

chónaitheach agus tráchtála d’ard-dlúis .  Meastar go mbeidh an phríomhchonradh 

mar chonradh dearaidh agus tógála amháin.  Maoineofar thart ar 50% den mhéadú 

molta ó bhailiú tobhach ó fhorbróirí ar an mbealach, tiocfaidh an chuid eile ó mhaoiniú 

an Stáit.  

Is comhairleoirí airgeadais é an Ghníomhaireacht don GSI freisin maidir leis an méadú 

1.5km den Líne Luas C1, ó Stáisiún Uí Chonghaile go dtí an Point Depot.  Maoineofar 

an costas i bpáirt ag bailiú tobhach ó fhorbróirí.

Chuir an Ghníomhaireacht cúnamh airgeadais ar fáil do CIE i 2005 a raibh fáil €55 

milliún i maoiniú Státchiste mar thoradh air.

I Samhain 2005 sheol an Rialtas an clár “Transport 21” chun dul i ngleic le 

tearcsholáthar bonneagar iompair in Éirinn, agus beidh ionchur mór ón 

nGníomhaireacht maidir le comhairle airgeadais i gceist ann.  Is plean €34.4 billiún 

thar deich mbliana é (beidh €8 billiún maoinithe ag Comhpháirtíocht Phríobháideach 

Phoiblí), a áiríonn an fhorbairt de seacht líne iarnróid éadroma (Luas) nua, dhá líne 

metro agus stáisiún lárnach mhór i lár Bhaile Átha Cliath.  Ciallaíonn sé seo 

infheistíocht laethúil de thart ar €9 milliún thar shaol an chláir.  
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tithíocht Shóisialta & Inacmhainne

Ba rath mhór don Stát iad na tionscadail tithíochta agus ghlac an Ghníomhaireacht ról 

tábhachtach sna tionscadail seo.  Tá athnuachan na riachtanais shóisialta agus 

fhisiceacha araon de na ceantar atá bainteacha i gceist iontu.  Tá tithe sóisialta atá 

feabhsaithe go mór agus inacmhainne agus a bhfuil áiseanna pobail insantaithe acu 

ag dul in áit na n-árasán sóisialta agus tithe meathlaithe.  Faoi seach tá cead ag 

forbróir na hearnála poiblí líon aontaithe tithe príobháideacha a cheannach agus a 

dhíol ag luach margaidh.  De réir pholasaí an Rialtais, tá na tionscadail seo á soláthar 

ina n-iomlán ar bhunús neodrach buiséid.  Beidh cruthú 800 baile sóisialta nua agus 

980 baile inacmhainne ina n-iomlán i gceist leis na tionscadail atá beartaithe faoi 

láthair.  I dteannta na bailte nua, gheobhaidh an pobal tairbhí d’ionaid phobail, 

áiseanna spóirt, ionaid sláinte, spásanna oscailte, linn snámha agus naisc iompair.

Thóg rath na dtionscadal seo, agus leanfaidh sé á thógáil, fuinneamh nua do 

cheantair Bhaile Átha Cliath a bhí díothach ón taobh sóisialta de cheana.  Is múnla é 

seo a d’fhéadfadh a bheith athdhéanta ar fud na tíre.   

Léirítear tionscadail atá á soláthar/á bhforbairt faoi láthair ar Tábla 2 thíos:

Tionscadail Athnuachain Tithíochta

Tionscadal Sóisialta Inacmhainne Príobháideach Stádas

Fatima Mansions 150 70 396 Bronnadh an conradh do 

chuibhreann Elliot/Moritz i 

Meitheamh 2004 agus 

bhog na céad áititheoirí de 

chuid na tithíochta sóisialta i 

nDeireadh Fómhair 2005.

Gairdíní O’ 

Devaney

281 250 292 Gnóthaíocht leanúnacha 

leis an Táirgeoir 

Roghnaithe.  Cuibhreann 

Michael McNamara & Co./

Castlethorn.

Bóthar na 

hOtharlainne

- 160 40 Bronnadh an conradh ar 

Michael McNamara & Co.  

Ltd Nollaig 2005.

Naomh Mhichíl, 

Inse Chór

165 75 480 Eisíodh an t-iarratas ar 

Thairiscintí 15 Bealtaine 

2006.  Táthar ag súil le 

tairiscintí i Lúnasa 2006.

Bóthar Bhaile 

Shéamais

- 240 60 Gníomhaíocht leanúnacha 

leis an Táirgeoir 

Roghnaithe.

Sráid Dhoiminic 120 - 190 Fuarthas 11 Chomhartha 

Leasa 12 Bealtaine 2006.

Sráid Bhun an 

Droichid 

- 60 135 Fuarthas 6 Chomhartha 

Leasa 19 Bealtaine 2006.

Tábla 2: Tionscadail Athnuachan Tithíochta
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Fatima Mansions – tionscadal Píolótach

Tá na sean árasáin sa choimpléasc Fatima Mansions i mBaile Átha Cliath, a chuaigh 

siar go 1949, á leagadh ar bhonn céimithe faoi láthair agus tá an suíomh á 

athfhorbairt le tithíocht d’ard chaighdeán agus áiseanna pobail a bhaineann leis.  Ba é 

seo an tionscadal píolótach do na tionscadail Tithíochta Sóisialta agus Inacmhainne 

Chomhairle Bhaile Átha Cliath go léir.  Cé go bhfuil tionscadail ina dhiaidh ag 

mioncheagartú an mhúnla, tá an struchtúr bunúsach fós mar an gcéanna.

Shínigh Elliot-Moritz Construction an conradh Dear, Tóg agus Maoinigh i mBealtaine 

2004.  Glacann an earnáil phríobháideach an riosca iomlán do dhearadh, thógáil agus 

mhaoiniú don fhorbairt iomlán.  Críochnaíodh tógáil iomlán na céad phas de thithíocht 

shóisialta (110 teach sóisialta) i Meán Fómhair 2005, sé sin i mbliain amháin agus trí 

mhí.  Tharla searmanas chun bogadh na céad tionónta isteach ina lóistín nua a 

chomóradh ar 3 Deireadh Fómhair 2005.  Bronnadh cead pleanála do phas 2 agus tá 

tógáil beartaithe le críochnú i Nollaig 2008.   

D’aistrigh an Stát seacht n-acra don fhorbróir mar mhalairt don tógáil san ord seo a 

leanas:

•  150 Teagmhas Sóisialta

•  70 Teagmhas Inacmhainne

•  Ionad Comharsanachta & Naíonra

•  Aonaid miondíola

•  Áiteanna súgartha, linn snámha, halla spóirt laistigh, giomnáisiam, páirc 

imeartha agus gairdíní

Ní féidir an forbróir na haonaid phríobháideacha a thógáil ach san áit go bhfuil na 

teagmhais Shóisialta agus Inacmhainne seachadta le haghaidh gabháltas.  Tógadh 

Stáisiúin Iarnróid Éadroim Luas ar an láithreán freisin.

Ina dhiaidh an críochnú rathmhar de Phas 1 den thionscadal Fatima tá roinnt 

athfhorbairtí tithíochta cosúil leis ag dul ar aghaidh i dtreo na céime tógála.  

Mar chuid de bhaint an GAFN leis an tionscadal seo bhí ullmhúchán de Thagarmharc 

na hEarnála Poiblí, ag cur comhairle ar fáil do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 

maidir le gnéithe airgeadais na gconarthaí ar fad, agus ag déanamh luachála ar an 

múnlaí airgeadais curtha isteach ag na táirgeoirí.  

Cuireadh críoch le scéim tithíochta Bhóthar na hOtharlainne ar 8 Nollaig 2005 agus 

bronnadh an conradh ar Michael McNamara & Company.  Is é an fhortairiscint roghnaithe 

sealadach d’athnuachan Gairdíní O’ Devaney ná cuibhreann Michael McNamara & 

Company/Castlethorn.  Is é Gairdíní O’ Devaney an tionscadal athnuachana is mó i 

mBaile Átha Cliath.  Tá críoch airgeadais beartaithe do Shamhradh 2006.  
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Ceart

Coimpléasc na gCúirteanna Coiriúla

Tabharfaidh Coimpléasc na gCúirteanna Coiriúlaáis cúirteanna coiriúla atá deartha go nua, 

sainlasta, den scoth do lár Bhaile Átha Cliath chun áit a thabhairt do ghnó na gcúirteanna 

coiriúla ar fad atá suite ag ionaid éagsúla laistigh de agus ar fud na gCeithre Cúirteanna.  

Beidh an foirgneamh ina fhoirgneamh cathrach suntasach a gcuirfidh a dhearadh agus 

chuma go leor le cruth ailtireachta Bhaile Átha Cliath.  Tá an tionscadal suite ag achomhal 

Bhóthar na hOtharlainne agus Sráid Gheata na Pháirce i mBaile Átha Cliath 7.

Soláthróidh an Coimpléasc:

•  22 cúirt i gceantar timpeall 25,000 méadar cearnach

•  100 cillín coinneála daingne

•  Áit tionóil Ghiúiré agus Seomraí Giúiré

•  Áiseanna don phobal, d’fhinnéithe, d’fhinnéithe leochaileacha, íobartaigh, 

chosantóirí agus na meáin chumarsáide

•  Áiseanna do na giúistísí, na habhcóidí agus do dhlíodóirí

•  Seomraí comhairle

•  Leabharlann

•  Lóistín do Chomhairle Bharra na hÉireann

 

Cuirfidh Coimpléasc na gCúirteanna Coiriúla deireadh leis an staid sna Ceithre 

Cúirteanna, áit a bhfuil meascán de chásanna dlí clainne, chásanna dlí tráchtála agus 

chásanna dlí coiriúla agus iad ar fad ag tarlú in aon fhoirgneamh amháin.  

Bhí suim suntasach sa mhargadh sa tionscadal seo, le aon Chomhartha Leasa déag  

faighte i Meitheamh 2005.  Rinneadh gearrliosta de trí astu seo.  Fuarthas tairiscintí i 

bhFeabhra 2006 agus tar éis próiseas luachála cuimsitheach, roghnaíodh Babcock & 

Brown mar an Iarrthóir Roghnaithe don tionscadal.  Tá an Ghníomhaireacht ag glacadh 

páirte i nGnóthaíocht leis an Iarrthóir Roghnaithe, atá ag ardchéim.  Beidh an coimpléasc 

deartha, tógtha, feidhmithe, cothaithe agus maoinithe ag an gcomhlacht CPP.
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Bhí baint ag an nGníomhaireacht leis an tionscadal seo ó Mhárta 2003 agus chuidigh 
sé leis an tSeirbhís Cúirteanna lena mheasúnú airgeadais ar an tionscadal agus i 
bpróiseas faofa an tionscadail.  Réitigh an Ghníomhaireacht múnla airgeadais don 
tionscadal agus d’éascaigh sé an cheardlann riosca, ionchur i dtiomsú thagarmharc 
na hearnála poiblí ab ea an dá cheann.  Táthar ag súil go mbeidh an tionscadal ag 

oibriú ina iomlán i 2009.  

turasóireacht

An tIonad Comhdhála náisiúnta

Áis nua-aimseartha, sainlasta a bheidh suite i gceantar Bhaile Átha Cliath a bheidh 
san Ionad Comhdhála Náisiúnta agus beidh sé ag teastáil má tá Éire chun a cumas 
iomlán a bhaint amach sa mhargadh comhdhála idirnáisiúnta de luach ard, atá 
measta le bheith de luach €40 billiún.  Leag Cónaidhm Thionscail Turasóireachta na 
hÉireann béim ar thábhacht an Ionaid Chomhdhála, a chuir síos air mar “the missing 
link in Dublin’s tourism structure”.  Tá sé á sholáthar ag CPP agus cuirfidh sé 

foirgneamh suntasach ar fáil ina mbeidh:

•  Príomhhalla éisteachta comhdhála le toilleadh de 2,000 toscaire i lán 

seisiún aige.

•  Halla féasta d’íos toilleadh de 2,000 duine.

•  Halla taispeántais.

•  Ionad ghnó agus cumarsáide.

 

Fógraíodh an Cuibhreann SDICC (cuibhreann a thógann Treasury Holdings agus John 
Sisk & Son Limited san áireamh) mar an t-Iarrthóir Roghnaithe Sealadach don 
tionscadal seo i Samhain 2005.  Beidh an comhlacht CPP freagrach as an Ionad a 
dhearadh, a thógáil, a oibriú, a chothabháil agus a mhaoiniú.  Táthar ag súil le críoch 
an Chonartha i Samhradh 2006.  Tá an cuibhreann i nGnóthaíocht sonraithe leis an 
Bord Tionscadail (an Roinn Ealaíona, Spóirt agus Turasóireachta, OOP agus an 
Ghníomhaireacht) faoi láthair.  Soláthar fada agus casta a bhí anseo agus bhí baint 
láidir ag an GAFN sna gnóthaíocht agus chuir sé cúnamh ábhartha ar fáil d’fhonn an 

tionscadal a chur ar aghaidh.

Bóthar lansdowne

Tá an Ghníomhaireacht ag cur comhairle ar fáil don Roinn Ealaíona, Spóirt agus 
Turasóireachta ar thionscadal Bóthar Lansdowne.  Is a bheidh i gceist anseo ná an 
staidiam a athrú go staidiam le suíocháin do chách a mbeidh acmhainn de 50,000 
duine aige agus a bheidh in áis spóirt den scoth.  Is é an costas atá sa bhuiséad don 
staidiam ná €365 mhilliún, as a gcuirfidh an Stát €191 mhilliún de ar fáil.  Lóisteáladh 
an iarratas ar phleanáil don staidiam in Eanáir 2006 agus tá an staidiam beartaithe le 
bheith tógtha faoi 2009.

Chuir an Ghníomhaireacht comhairle airgeadais ar theilgin airgeadais an tionscadail 

seo ar fáil ar iarratas an Rialtais.



Comhshaol
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ról Chomhairleach Airgeadais

Comhshaol

Dublin Waste to energy Project

Baineann an tionscadal seo, atá glactha ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 

agus an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil le cúnamh na 

Gníomhaireachta, ná an tógáil de Ghléasra Dramhaíola go Fuinneamh a phróiseálfaidh 

suas go 600,000 tonna de dhramhaíl neamh-ghuaiseach ó Réigiún Bhaile Átha Cliath.  

Tar éis soláthraí seirbhíse a aithint chun dul isteach i CPP le Comhairle Cathrach 

Bhaile Átha Cliath (ag feidhmiú ar son na ceithre Údarás Áitiúla Bhaile Átha Cliath) i 

2005, cuireadh tús leis an bpróiseas pleanála agus rialúcháin.  Is é an soláthraí 

seirbhíse a aithníodh ná Elsam, comhlacht Dhanmhargach.  

Ina theannta d’fhéadfadh an planda dramhaíl go fuinneamh teas ceantair do 60,000 

baile agus leictreachas tríd an Eangach náisiúnta do 50,000 baile a chur ar fáil.

Chuir an Ghníomhaireacht comhairle ar fáil mar a bhí ag teastáil tríd an bpróiseas 

soláthair.  Go háirithe, thug an Ghníomhaireacht comhairle faoi na rátaí lascaine le 

bheith in úsáid san ullmhúchán de Thagarmharc na Seirbhíse Poiblí agus bhí se 

freagrach as an athbhreithniú deireanach ar mhúnla airgeadais an Iarrthóra 

Roghnaithe a dhéanamh.
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ról Chomhairleach Airgeadais

gléasra Cóireála Dramhaíola réigiúin an oirdheiscirt

Tá an Réigiún Oirdheiscirt á luacháil an cumas chun gléasra cóireála dramhaíola a 

thógáil le Chomhairle Contae Tiobraid Árann Theas, Comhairle Contae Ceatharlaigh, 

Comhairle Contae Chill Cheannaigh, Comhairle Contae Loch Garman, Comhairle 

Contae Phort Láirge agus Comhairle Contae Cathrach Phort Láirge san áireamh.  

D’éascaigh an nGníomhaireacht an ullmhúchán de Thagarmharc na hEarnála Poiblí 

don tionscadal seo agus meastar go dtosóidh an próiseas soláthair i 2006.  

Scéim Séarachais na Sráidbhailte agus na Bailte Mogallacha réigiúin  

Phort láirge

Tá Scéim na mBailte agus Sráidbhailte Mogallacha an Réigiúin Phort Láirge á 

dhéanamh ag Comhairle Contae Phort Láirge chun áiseanna cóireála uisce fuíll a 

sholáthar do seacht mbailte agus sráidbhailte.  Is cuid den Chlár Infheistíochta na 

Seirbhísí Uisce é an tionscadal seo ar a thug an Rialtas €3.2 billiún (praghsanna 1999).

D’éascaigh an Ghníomhaireacht Ceardlann Riosca le bord an tionscadail agus 

ionadaithe na gcliant agus tá sé ag cuidiú i ndréachtú an thagarmhairc de chuid an 

earnáil phoiblí faoi láthair.    

Cuan na gCloch liath

Beidh Tionscadal Chuan na gCloch Liath ceann de na tionscnaimh innealtóireachta 

sibhialta agus ailtireachta is dúshlánach a nglacfaí in Éirinn thar na blianta atá le 

teacht.  Tugann sé soláthar Port agus Muiríne nua i dtreis, chomh maith le háiseanna 

poiblí agus pobail níos fearr, geallta leis an bhforbairt cónaithe agus miondíola.  Is 

tionscadal Dearaidh, Tógála, Airgeadais agus Cothabhala CPP é an tionscadal seo a 

bhaineann le Chomhairle Contae Cill Mhantáin agus Sispar agus meastar go 

gcosnóidh sé níos nó ná €300 milliún.  Tá dúnadh an chonartha le tarlú i 2006.

* Tuarascáil um luach d’airgid eisithe ag an GAFN in Iúil 2006. 
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oideachas

Cork School of Music

Shroich an Cork School of Music dúnadh an chonartha i Meán Fómhair 2005.  Is é 

costas caipitil an tionscadail ná €60.2 milliún.  Is tionscadail Dearaidh, Tógála, 

Airgeadais agus Feidhmithe CPP é an tionscadal seo ar feadh cúig bhliain is fiche 

agus is é an comhlacht CPP ná Hochtief Developments Ltd.  Beidh an scoil ina áis 

den chéad scoth agus déanfaidh sé áit do timpeall 400 mac léinn lánaimseartha agus 

2,000 mac léinn páirtaimseartha.

Beidh sé ina chéad foirgneamh de dhéanamh cuspóra den a chineál in Éirinn, le 

limistéir múinte saineolaí, halla cleachtaidh, stiúideo taifeadta beo, comóradh dráma 

agus seomraí léachta.  Beidh na córais ET, éisteolaíochta saineolaí agus 

teachtaireachta is airde san áireamh, iomlána le chéile chun timpeallacht de shách 

domhanda do mhúineadh agus foghlaim éisteolaíochta a chruthú.  Ba é an scoil an 

chéad tionscadal CPP oideachasúil a glacadh faoi sa Stát.  Déanfaidh sé 

ranníocaíocht suntasacht d’athghiniúint Láir na Cathrach Chorcaí.  Tá an tógáil 

sceidealta le bheith críochnaithe faoi Meán Fómhair 2007.  

Acmhainní Cumarsáide, Muirí & nádúrtha

An Mhol Digiteach

Síneadh an Conradh chun an Mhol Digiteach a fhorbairt ar 29úSamhain 2005 le 

Manor Park Homebuilders Ltd agus le P Elliot & Co Ltd.  Is tionscnamh é seo chun 

bonneagar den chéad scoth a chruthú chun mogallú de chomhlachtaí meáin dhigitigh 

Éireannacha agus idirnáisiúnta a thacú.  Is é atá sa suíomh ná naoi n-achra timpeall 

na hAinrianaithe i lár cathrach Bhaile Átha Cliath agus is céim tábhachtach é in 

athghiniúint uirbeach an cheantair.  Cruthóidh sé forbairt úsáide-measctha, le spás 

fiontair, cónaithe, miondíola, foghlama agus cathartha.
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ról Chomhairleach Airgeadais

PíBlíne tIonSCADAIl

Tá méadú mór i líon na dtionscadail atá á thagairt don Ghníomhaireacht agus tá píblíne 

tionscadail folláin á dul ar aghaidh aige.  Ta a lán de na tionscadail seo sa chéim 

forbartha fós.  Is iad seo a leanas roinnt sampla de na tionscadail atá ag teacht:

•  An Roinn Oideachais & Eolaíochta – Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 

Cliath.  Grangegorman, luach caipitil €850 milliún.  

•  An Ghníomhaireacht um Fháil Iarnróid – seacht líne iarnróid éadroma 

(Luas) nua, dhá línte metro agus ard-stáisiún lárnach i lár Bhaile Átha 

Cliath.  Luach caipitil iomláin measartha €7.4 billiún.

•  Oifig na n-Oibreacha Poiblí – Clár Díláraithe.  Eisíodh fógra OJEU le 

déanaí ag lorg Comharthaí Leasa.

•  An Roinn Ealaíne, Spóirt agus Turasóireachta – Athfhorbairt Amharclainne 

na Mainistreach.

•  Comhairle Contae Cill Mhantáin – Muiríne ag Cuan Bré. 

Ag SeAChADADh tIonSCADAIl InFheIStíoChtA PoIBlí

Tá ról na Ghníomhaireachta agus cláir chaipitil móra á sheachadadh leagtha amach 

mar seo a leanas sa Chlár don Rialtas2:

“Ceadóidh an GAFN an Rialtas caighdeáin trádála a chur i bhfeidhm agus na rioscaí 

airgeadais, costais agus roghanna atá bainteach le tionscadail a mheas, mar sin féin ag 

cinntiú go n-úsáidfear an beart airgeadais is fearr i ngach cás.”

Tógann straitéis eacnamaíochta an Rialtais caitheamh suas go 5 faon gcéad den 

Olltáirgeacht Náisiúnta gach bhliain san áireamh ar thionscadail chaipitil sa tréimhse 

2006 - 2010 (ar an meán dúbailte an chéatadáin i dtíortha eile den AE).  

 

 

 

 

2 Clár don Rialtas, foilsithe i Meitheamh 2002
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Ní raibh aon oilteacht airgeadais corparáideach ainmnithe le fáil ag an Rialtas 

Éireannaigh roimh chruthú na Gníomhaireachta.  Tógadh grúpaí comhairleoirí agus 

saineolaithe eile le chéile, ag costas réasúnta mhór, in ionad sin, chun comhairle a 

thabhairt ar scéimeanna ar leith.  De réir mar a chríochnaíodh gach tionscadal, 

stopadh an fhoireann tionscadail agus an corpán eolais, lena oilteacht laistigh den 

seirbhís poiblí caillte go mór freisin.

Tá an Ghníomhaireacht i staid láidir chun páirt a ghlacadh i dtionscnamh chun 

cáilíocht agus seachadadh na tionscadail bhonneagair a fheabhsú, agus a ról á 

gcomhlíonadh aige, agus tá aighneachtaí déanta aige don Rialtas maidir le seo.

Tá níos mó tarraingt ag baint le margadh láidir CPP ón taobh thuaidh agus theas den 

teorann le haghaidh an consortia idirnáisiúnta agus is measrú praiticiúil é do roinnt 

maith comhlachtaí atá ag breathnú ar sreabhadh na moltaí in Éirinn .  Ba chomh-

urraitheoirí é an Ghníomhaireacht leis an Bord Infheistíochta Straitéisigh Tuaisceart na 

hÉireann den chéad chomhdháil bhonneagair uile-oileáin.  Bhí sé seo ar siúl i nDún 

Dealgan i bhFeabhra 2006 agus freastalaíodh 350 dealagáidí air, roinnt dóibh a 

bheadh ina ndaoine tábhachtacha i bhforbairt bonneagair sa todhchaí.

Léirigh an Ghníomhaireacht ag comhdhálacha eile i rith 2005, a bhí dírithe ag forbairt 

an mhargaidh do CPP in Éirinn.  Tiocfaidh níos mó comórtas ón leibhéal suime níos 

leathain sa roinnt príobháideach agus cuirfidh sé Luach d’Airgid breise leis an 

Státchiste nuair a doimhnítear an margadh.  Freastal na príomh-bainc idirnáisiúnta, na 

comhlachtaí comhdhála, na comhlachtaí coinneála & oibrithe, saineolaithe dlí agus 

eile ar na comhdhálacha seo.  

D’ullmhaigh agus reáchtáil an Ghníomhaireacht an chéad cúrsa Traenála na 

Ceardlainne Riosca i mí na Samhna 2005 in éineacht leis an Roinn Airgeadais.  

D’fhreastal na Príomh Gníomhaireachtaí Stáit agus Ranna an Rialtais a bhí bainteach 

sna tionscadail CPP, air.  D’oibrigh an cúrsa ar mhaithe tuiscint méadaithe de na 

riosca a mheas agus Luach ar Airgead i CPP sa deireadh.  Stiúradh cúrsaí ina dhiaidh 

sin i 2006 chun an t-éileamh a shásamh.
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Clár Infheistíochta Caipitil

Leagtar amach €43.5 billiún d’infheistíocht iomláin i mbonneagar faoin gcreatlach 
Infheistíochta Il-bhliantúla thar na cúig bhliain atá ag teacht (2006-2010), agus tugann 
sé sin an seans d’Éireann infheistiú i mbonneagar a chothabháil ag beagnach dhá uair 
meán an AE.  As an €43.5 billiún, beidh timpeall €5.5 billiún maoinithe ag an earnáil 
phríobháideach trí CPP bunaithe ar íocaíochtaí bailíochta.  Is CPP iad seo atá maoinithe 
ag an Stát in ionad ag táillí úsáideora don phobal, cosúil leis an dola bóthair.  

I dteannta an dáileadh €5.5 billiún do scéimeanna atá maoinithe ar íocaíochtaí bonn 
infhaighteachta, níl aon thuas-teorainn ar thionscadail a ghlactar trí mheán CPP nuair 
nach féidir an CPP a bheith maoinithe ina iomlán ag táillí úsáideora.

Creatlach Infheistíochta Chaipitil Il-Bhliantúla 2006 - 2010

 € Milliún 

Iompar 13,933 

An Rialtas Comhshaoil, Oidhreachta & Áitiúil 10,330 

Oideachas & Eolaíocht 3,908 

Sláinte & Páistí 3,359 

Fiontar, Ceardaíochta & Fostaíocht 2,494 

Oifig na n-Oibreacha Poiblí 1,840 

Talmhaíocht & Bia  1,280 

Grúpa Ceartais 1,088 

Grúpaí Eile 5,267 

Iomlán 43,499 
Foinse: Buiséad 2006 

Creatlach Infheistíochta Chaipitil Il-Bhliantúla 2006 - 2010

Cairt Achoimre de Chaiteachas na roinne (€ m)

 
 

 
 
 
 
 
 
Toisc an leibhéal atá ag méadú de chaiteachas chaipitil ag an Stát, beidh ról 
tábhachtach ag an nGníomhaireacht ag tabhairt comhairle do na hÚdaráis Stáit ar an 

soláthar agus an maoiniú is fearr de na tionscadail.

 

Oifig na n-Oibreacha 

Poiblí e1,840

Fiontar, Trádáil & 

Fostaíocht 

e2,494

Sláinte & Leanaí 

e3,359

Oideachas & Eolaíocht 

e3,908

Comhshaol, Oidhreacht 

& Rialtas Áitiúil 

e10,330

Grúpa Ceartais e1,088

Eile e5,267

Iompar e13,933

Talmhaíocht & Bia 

e1,280
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Feidhmeanna na gníomhaireachta  
Airgeadais d’Fhorbairt náisiúnta

Liostálann an t-Acht Ghníomhaireachta Airgeadais d’Fhorbairtí Náisiúnta, 2002, príomh 
feidhmeanna na gníomhaireachta mar seo:

•  Chun comhairle a thabhairt do na hÚdaráis Stáit ar na bealaí is fearr don 
mhaoiniú na tionscadail infheistíochta poiblí chun Luach d’Airgid a fháil;

•  Chun airgid, le hiasachtaí inaisíoctha agus cothromas san áireamh, a 
thabhairt ar aghaidh agus chun dul isteach i socrúcháin airgeadais eile maidir 
le tionscadail atá formheasta ag aon Údarás Stáit;

•  Chun comhairle a thabhairt do hÚdaráis Stáit ar gach gné de mhaoiniú, ath-
mhaoiniú agus árachas na tionscadail infheistíochta poiblí le bheith glactha trí 
mheán na Comhphairtíochta Poiblí Príobháideach (CPP) nó laistigh den 
earnáil poiblí; agus

•  Chun comhlachtaí cuspóra speisialta a bhunú d’fhonn tionscadail a mhaoiniú 
i gcrích chun scéimeanna a mhaoiniú.

Chuir cinneadh an Rialtais de mhí Iúil 2005 le na feidhmeanna seo a leanas do ról na 
Gníomhaireachta:

•  Chun tosú ar réiteach Páirtíochta Poiblí Príobháideach a dhéanamh le haidhm na 
gcearta agus na gceangail faoi réiteach mar seo d’aon údarás Stáit a aistriú.  

•  Chun gníomhú mar ghníomhaire d’aon údarás Stáit mar gheall ar an iontráil nó 
iontráil mollta ag údarás sin an Stáit go réiteach Páirtíochta Poiblí Príobháideach.

Cé go leanfaidh na n-Airí urraíochta ar aghaidh bheith freagracht do gach gné de shocrú 
agus dhea-mheas scéimeanna, agus an bhreith chun an bealach PPP a úsáid agus 
socrú búistí tionscadail agus sonraíochtaí soláthair san áireamh, beidh an 
Ghníomhaireacht freagrach do sholáthar agus sheachadadh an réiteach casaidh 
deireanaigh.  Tógfaidh sé seo ullmhú na gcáipéisí conartha, oibriú an chomórtais 
tairisceana, meastóireacht na dtairiscintí, rogha na bpríomh-táirgeoirí, gnóthaíocht 
conartha agus faire tógála an tionscadail san áireamh.

BorD nA gníoMhAIreAChtA

Is éard atá ar bhord na gníomhaireachta ná Cathaoirleach agus seisear gnáth baill.  Is Príomh-
Feidhmitheach Gníomhaireachta Bainisteoireachta an Chiste Náisiúnta é a Cathaoirleach ath-
oifigigh.  Socraíonn an tAire Airgeadais na gnáth-baill ar feadh téarma cúig bhliain.  Ceapann an 
Bord ceann den dá bhaill, seachas an Cathaoirleach, le bheith ina Oifigeach 
Príomhfheidhmeannach den Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbartí Náisiúnta.

Shocraigh an tAire Airgeadais beirt baill boird nua i 2005, ar bhunú neamh-reachtúla, ag brath ar 
achtú reachtaithe.  Tá Fred Barry ina Phríomh-Fheidhmitheach den Údarás Bóithre Náisiúnta 
agus tá Stewart Harrington ina Stiúrthóir de Killeen Properties Limited agus de Lifestyle Sports 
Limited.  Aithníonn na ceapacháin deireanacha an ról méadaithe agus freagrachtaí na 
gníomhaireachta i bhforbairt an bonneagair in Éirinn.

Tá ar Chathaoirleach agus Príomhfheidhmeannach na Gníomhaireachta fianaise a thabhairt do 
Choiste na gCuntas Poiblí Dháil Éireann.   Clúdaíonn fianaise dá leithéid an rialachán agus 
oiriúnacht idirbhearta na Gníomhaireachta go léir, an eacnamaíocht agus éifeachtach na 
Gníomhaireachta, agus na córais, nósanna imeachta agus cleachtaí a mbíonn in úsáid ag an 
nGníomhaireacht.  Tugadh fianaise don Choiste ar 10ú Márta agus ar 9ú Márta 2006.

 



Struchtúr
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Feidhmeanna na gníomhaireachta  
Airgeadais d’Fhorbairt náisiúnta

An FhoIreAnn

Déantar feidhmeanna na Gníomhaireachta trí Ghníomhaireacht Bainistíochta an 

Chisteáin Náisiúnta faoi alt 11 den Acht um Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt 

Náisiúnta, 2002.  Cosúil le feidhmeanna eile a déantar trí an GBCN, tá foireann na 

Gníomhaireachta déanta de dhaoine atá na bhfostaithe den GBCN.  

Tá aon ghairmí déag ag an GBCN faoi láthair atá tiomnaithe go heisiach d’obair na 

Gníomhaireachta Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta.  Tá taithí agus saineolas ag na 

fostaithe seo in a lán réimsí le hairgeadas tionscadail, dlí, cuntasaíocht, eacnamaíocht, 

airgeadas corparáideach agus bainistíocht riosca san áireamh.  I dteannta na 

bhfostaithe lánaimseartha a ndáiltear don Ghníomhaireacht, úsáidtear fostaithe agus 

áiseanna GBCN eile, nuair a mbíonn gá leo, le teicneolaíocht faisnéise, sábháilteacht, 

dleathach, agus smacht airgeadais, chomh maith le saineolaithe in eastát réadach, 

margaí cothromais agus na margaí bannaí agus airgid.

Tá earcaíocht fós ar siúl de níos mó daoine gairmiúla le saineolas airgeadais agus 

meastar go méadóidh líon na bhfoirne de réir mar a thagann tionscadail infheistíochta 

ar bhord.  Tá an Ghníomhaireacht ag tógáil céimeann agus tá sé ag súil le méadú sna 

leibhéil foirne go 20 daoine ar a laghad, atá tiomnaithe amháin d’obair na 

Gníomhaireachta Airgeadais d’Fhorbartha Náisiúnta d’fhonn an leibhéal méadaithe de 

shreabhadh moltaí CPP a sheachadadh.

Ba mhaith leis an bPríomhfheidhmeannach agus an Bord a mbuíochas a ghabháil 

d’iarrachtaí na foirne go léir a bhí bainteach i bhfeidhmeanna na Gníomhaireachta.
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Comhpháirtíochtaí Poiblí Príobháideacha

tIonSCADAIl InFheIStíoChtA PoIBlí

Faoin Acht um Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta, 2002, tá ar an 

nGníomhaireacht “aon Údarás Stáit a chur ar an eolas faoi na bealaí is fearr, i dtuairim na 

Gníomhaireachta, de mhaoiniú costais na tionscadail infheistíochta d’fhonn Luach ar 

Airgid a fháil”.  Is féidir na tionscadail seo a bheith seachadta trí bhealaí soláthair 

traidisiúnta nó tríd na CPP.  I socruithe forthairisceana traidisiúnta, socraíonn na 

Ranna Rialtais na sainchuntais den thionscadal agus lorgaíonn siad forthairiscintí agus 

luachálacha d’obair ar an mbonn seo.  

Tarlaíodh giniúint na straitéisí soláthair eile, cosúil le na CPP, chun dul i gcion 

castachta na tionscadail bhonneagair nua-aoisigh atá ag méadú agus chun an 

oilteacht agus an t-athrú nua atá laistigh den earnáil phríobháideach chun na 

tionscadail casta seo a sheachadadh in am tráthúil agus modh costais éifeachtach.

Is socrú é CPP a dhéanann Údarás Stáit le páirtí ón earnáil príobháideach don aidhm 

de tionscadal nó seirbhís a sheachadadh a bhí soláthartha ag an earnáil poiblí go 

traidisiúnta.   Is é príomh-fócas an CPP ná Luach d’Airgid a fháil don Státchiste trí 

húsáid inniúlachta an roinnte príobháidigh agus trí liúntas fiontair don pháirtí is ábalta 

chun é a láimhseáladh.

Is éagsúlacht struchtúir conartha iad na CPP i ngníomh, ag dul i raon ó tionscadail lán 

“pleanála, tógála, feidhmithe agus airgeadais” go conarthaí “fheidhmithe agus 

cothabhála”.  Níl aon sainmhíniú thar dronnaigh ann i ndáiríre.  Tá sé in ann réim 

leathan gníomhaíochtaí a chlúdach agus tá sé i gcónaí ag athrú.
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Comhpháirtíochtaí Poiblí Príobháideacha

PríoMh tréIthe nA CPP

•  Freagracht roinnte idir an Stát agus an earnáil phríobháideach don fhoráil 

de bhonneagair agus seirbhísí.

•  Leibhéal riosca suntasach tógtha ag an earnáil phríobháideach.

•  Geall fhadtéarmach ag an earnáil phoiblí don fhoráil de sheirbhísí poiblí 

cáilíochta.

•  Baint amach Luacha d’Airgid níos fearr agus dáileadh is fearr de riosca.

Tagann meas CPP ar gach thionscadal CPP ábhartha chun measrú an mbeadh sé 

níos fearr dá seachadfaí an tionscadal faoi struchtúr CPP nó trí bhealaí soláthair 

traidisiúnta.  

Is riachtanach d’fháil an Luach d’Airgid i ndéil CPP é ceartú aistriú fiontair.  Is 

éigeantach é go bhfaighfí an t-airgid taisce tríd an liúntais is fearr fiontair mar beidh an 

Stát in ann airgid a dhéanamh i gcónaí ag rátaí níos ísle ná an roinnt príobháideach.

tAgArMhArC nA heArnÁlA PoIBlí

De réir treoirlínte na Roinne Airgeadais maidir leis an moladh de thionscadail, caithfidh 

Tagarmharc Poiblí a bheith ullmhaithe maidir le na tionscadail CPP go léir .  Is costas 

lán-saoil, socraithe-riosca chuimsitheach de thionscnamh é an Tagarmharc seo faoi 

choinníollacha soláthair traidisiúnta.  Is é ról na Gníomhaireachta ná anailís airgeadais 

agus riosca de na hionchur a úsáidtear chun an Tagarmharc a éascú, atá curtha síos 

mar fhigiúr airgid shingil.  Caithfear an Tagarmharc a bheith ullmhaithe agus 

formheasta ag na Roinn cuí agus Teorann Inacmhainne socraithe sular féidir leis an 

measúnú d’fhorthairiscintí tarlú.

Tugtar na costais seo a leanas san áireamh nuair a chomhairtear an Thagarmharc:

1. Costas tógála.

2.   Costas feidhmithe, cothabhála, agus thimthrialla saoil.

3.   Costais riosca i rith saoil iomlán an tionscadail. 

 

 

 

 

 

 

3 Treoirlínte eatramhacha don Sholáthar de Bhonneagar agus Infheistíochtaí Chaipitil trí Comhphairtíochtaí Poiblí 
Príobháideacha: An Roinn Airgeadais, Feabhra 2005.  Á uasghrádú faoi láthair.
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Comhpháirtíochtaí Poiblí Príobháideacha

Aithnítear cinn de na rioscaí oiriúnacha a mbaineann leis an tionscadal le na cinn seo 

a leanas san áireamh: pleanáil riosca, riosca deartha, riosca tógála, riosca feidhmithe, 

riosca éilimh, riosca polaitiúil, riosca reachtaíochta agus na rioscaí sainiúla tionscadail.  

Tomhaistear tairiscintí na hearnála phríobháidigh in aghaidh Thagarmharc na hEarnála 

Poiblí/Teorann Inacmhainne.  

Tá an Roinn, in éineacht leis an nGníomhaireacht, ag athbhreithniú ar threoirlínte na 

Roinne Airgeadais faoi Chomhpháirtíochtaí Poiblí Phríobháidigh agus an PSB, le 

haidhm na bpróiseas a chur sruthlíne orthu sa chaoi go mbeadh an bonneagar in ann 

bheith seachadta níos luaithe.    

nuACht MhAIth Do CPP

Go dtí seo in Éirinn, tá ocht tionscadal seasca aithinne le cumas CPP agus tá deich 

gcinn as sin tar éis bheith craptha, agus tá siad i bhfeidhm.  Léirínn taithí an úsáide 

CPP go dtí seo an chaoi ina mbeidh athrú na réalóirí príobháidigh in ann an 

bonneagar riachtanach a sheachadadh go tapaigh.  Is é príomh bhuntáiste na CPP 

ná a luas seachadta agus tá a thaifeadadh ina leith seo an-mhaith: mar shampla an 

M4 mótarbhealach Kilcock-Hinnegad a osclaíodh i Mí na Nollaig 2005, deich míonna 

roimh an sceideal.

Tógadh an Choláiste Mara Náisiúnta faoi CPP in ocht mí déag agus críochnaíodh é in 

am agus ar bhúiste.  Tá an obair tógála ar an Cork School of Music ag dul ar aghaidh 

a lán míonna roimh an sceideal i láthair na huaire.

Críochnaíodh céad céim an chéad CPP tithíochta roimh an sceideal freisin.  Síneadh 

an conradh ar na Fatima Mansions ag deireadh Mí Meithimh 2004 agus bhí áitritheoirí 

an thithíochta sóisialta ag bogadh go dtí lóistín níos nua-aoiseach ar 3ú Deireadh 

Fómhair 2005.  Léiríonn tréimhse déanaimh de bhliain amháin agus trí mhí cé chomh 

tapaigh is atá an roinnt príobháideach in ann an tairgeadh críochnaithe a 

sheachadadh.

Is ceann de na comharthaí is dearfacha de mhargadh an CPP Éireannaigh ná an 

leibhéal suime idir-náisiúnta.  Fuarthas sloinn suime i gcomórtais áirithe ó 

chomhlachtaí Éireannach, Astrálach, Breatnach, Ollannach, Francach, Gearmánach, 

Portaingéalach agus Spáinneach, agus ciallaíonn sé sin go bhfuil a lán comórtas sa 

mhargadh agus coimeádann sé sin an costas anuas.    

D’fhoilsigh Conaidhm Gnó agus Fostóirí na hÉireann (IBEC) torthaí a dara Suirbhé 

CPP i Samhain 2005.  Nochtaigh an suirbhé feabhas soiléir i seintimint ag an roinnt 

príobháideach do dhul chun chinn faighte ag an roinnt poiblí i bhforbairt margaidh 

CPP na Poblachta.  Dúirt Cathaoirleach an Chomhairle CPP IBEC  “go léiríonn torthaí 

an tsuirbhé go soirbhíochas atá ag ardú sa thionscal go mbeadh an fuinneamh in ann 

bheith curtha ar ais don airéine CPP iomláin”.
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Comhpháirtíochtaí Poiblí Príobháideacha

Tá a lán tuairiscí tar éis bheith scaoilte amach sna blianta deireanacha seo sa Ríocht 

Aontaithe, a cuireadh in iúl toradh na CPP mar bhealach chun tionscadail chaipitil a 

sholáthar.  Léiríonn sampla de na nascadh ó na tuairiscí seo:

•  Cuireann 81% de na bainisteoirí conartha an Údaráis Áitiúil in iúl go 

seachadtar na seirbhísí de réir an tsúil a bhí acu den chuid is mó den am.

Foinse: 4ps Review of Operational PFI and PPP Projects 2005 (Is saineolaí seachadta 

tionscadail an rialtais áitiúil an Ríochta Aontaithe é na 4p)

•  Bhí 98% de na tionscnaimh a scrúdadh ag réiteach Comhaontaithe an 

Leibhéil Seirbhíse agus bhí 71% díobh ag seachadadh níos mó ná cad a 

bhí ainmnithe conarthacha.

 “Effectiveness of operational contracts in PFI” BSA/KPMG 2005

•  Tá 78% de na tionscadail seachadta ag an bpraghas a bhí aontaithe sa 

chonradh.

Oifig Iniúchta Náisiúnta “PFI: Construction Performance” Feabhra 2003

•  Tá 88% de na tionscadail seachadta in am nó go luath.    

Ciste HM: “PFI: Meeting the Investment Challenge” Iúil 2003

•  Bhí tionscadail críochnaithe den chuid is mó in am, ar bhuiséad agus go 

sonraíocht.  Bhí fianaise ann freisin ar roinnt tionscadail go raibh 

caighdeán na n-oibreacha níos fearr ná cad a bheadh le fail ar thionscadal 

soláthair phoiblí.

Banc Infheistíochta na hEorpa, “Measúnú tionscadail CPP maoinithe ag an BSE” Márta 

2005

Chun rath na CPP thar lear san Astráil, a léiriú, fógraíodh é i mí na Samhna 2005 go 

gcaithfidh go mbeadh gach roinn agus gníomhaireacht cónasctha atá ag lorg 

maoinithe d’infheistíochtaí i dtionscadail lena bhfuil soláthar bunaithe ar shócmhainn 

bainteach le costas lán-saoil sa bhreis ar A$100m, tugtha san áireamh do 

sheachadadh ag comhaontú den chineál CPP agus go gcaithfidh an Rialtas mion-

mhíniú nuair a dhiúltófaí ar seo.
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Aguisín 1

Is liosta de na hÚdaráis Stáit é an liosta seo a leanas, atá faoi dhualgas i láthair na 

huaire dul i gcomhairle leis an nGníomhaireacht faoin Acht Gníomhaireachta 

Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta, 2002, i leith na príomhthionscadail infheistíochta 

phoiblí.  Síneadh an liosta ó ceadaíodh an Achta agus d’fhéadfadh sé a bheith sínte a 

thuilleadh ag an Aire Airgeadais.

údaráis Stáit mar atá liostaithe san Sceideal don Acht  
ghníomhaireachta, 2002:

Aire Rialtais.

Údarás áitiúil.

Coimisinéirí na n-Oibreacha Poiblí in Éirinn.

Údarás na mBóithre Náisiúnta.

Bord Sláinte bunaithe faoin Acht Sláinte, 1970.

Údarás Sláinte Réigiúin an Oirthir.

Ollscoil laistigh de mhíniú an Achta Ollscoile, 1997, seachas Coláiste na Tríonóide 

agus Ollscoil Bhaile Átha Cliath.

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath.

Coláiste laistigh de mhíniú ailt 2 d’Acht na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha, 1992.

Coiste gairmoideachais laistigh de chiall ailt 7 den Acht Gairmoideachais, 1930.

An tSeirbhís Cúirteanna.

Údarás cuain laistigh de mhíniú na nAchtanna Cuain, 1946 go 1976.

Seo a leanas na húdaráis stáit a cuireadh leis an Sceideal don Acht 
gníomhaireachta ó 2002:

Bus Átha Cliath – Dublin Bus.

Bus Éireann – Irish Bus.

Córas Iompar Éireann.

Iarnród Éireann – Irish Rail.

An Ghníomhaireacht um Fháil Iarnróid.

An Ghníomhaireacht Forbartha an Mhol Dhigitigh.
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ráitis Airgeadais

Soláthraíonn an Ghníomhaireacht comhairle ar an soláthair, seachadadh agus maoiniú 

de thionscadail.  Fanann na tionscadail ar an gclár comhardaithe den Roinn cuí áfach, 

agus nílid le feiceáil i gcuntais na Gníomhaireachta.

Cuireann Alt 20 den Acht um Ghníomhaireachta Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta an 

dualgas iad a choimeád, i bhfoirm dá leithéid, a d’fhéadfadh a bheith socraithe ag an 

Aire Airgeadais, gach cuntas ceart agus gnách.  Caithfidh na cuntais cuntas ar leith 

de na táillí agus costais riaracháin fabhraithe ag an nGníomhaireacht san fheidhmiú dá 

fheidhmeanna a áireamh.  D’ainneoin seo, mar atá pléite thuas, tá an fhoireann a 

oibríonn ar cheisteanna NDFA fostaithe go heisiach ag Gníomhaireacht Bainistíochta 

an Chisteáin Náisiúnta.

Is iad seo a leanas na costais riaracháin a bhí fabhraithe ag an nGníomhaireacht i 

2005 agus 2004.

2005 2004

€ €

Táillí & Costas an Bhoird 32,128 30,000

Táillí Iniúchta 4,800 1,700

36,928 31,700

Costais riarthacha íoctha ag an ngníomhaireacht Bainistíochta  

an Chistéain náisiúnta

I dteannta na costais thuas, tháinig na costais riaracháin a bhí fabhraithe ag 

Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta san fheidhmiú d’fheidhmeanna 

na Gníomhaireachta go €2,758,892 (2004 €1,808,859).  Tá na costais seo san 

áireamh sna costais riaracháin den Ghníomhaireachta Bainistíochta an Chisteáin 

Náisiúnta agus gearrtar iad ar an gCiste Lárnach.  Níl an GBCN ag lorg aisíoctha de 

na costais seo ó Údaráis an Stáit.



Ráitis Airgeadais
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ráitis Airgeadais na gníomhaireachta 
Airgeadais d’Fhorbairt náisiúnta Don 
Bhliain Dar Críoch 31 nollaig 2005

Clár Ábhair
Bord agus Eolas Eile 48

Ráiteas ar Fhreagrachtaí na Gníomhaireachta 49

Ráiteas ar an gCóras Rialaithe Airgeadais Inmheánaigh 50

Tuarascáil na nIniúchóirí 52

Polasaithe Cuntasaíochta 54

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais 55

Cuntas Riaracháin 56

Clár Comhardaithe 57

Nótaí do na Cuntais 58
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Baill An Bhoird agus eolas eile

BAIll An BhoIrD* 

Michael J. Somers – Cathaoirleach

Anne Counihan – Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 

Ann Fitzgerald

Tony Jones

Peter McManamon

InIúChÓIrí

Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Caisleán Bhaile Átha Cliath

Baile Átha Cliath 2

* Ceapadh beirt bhall eile don bhord, Fred Barry agus Stewart Harrington ar 23ú Samhain 2005 ar bhonn  
neamh-reachtúil ag feitheamh ar reachtaíocht chun méid an Bhoird a mhéadú.
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ráiteas ar Fhreagrachtaí  
na gníomhaireachta

Faoin Acht um Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta, 2002, tá ar an 

nGníomhaireacht ráitis airgeadais a ullmhú maidir lena hoibríochtaí do gach bliain 

airgeadais.

Agus na ráitis sin á ullmhú acu, tá ar an nGníomhaireacht: 

• polasaithe cuntasaíochta feiliúnacha a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm 

go comhsheasmhach;

• breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama;

• na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh mura bhfuil sé 

míchuí;

• aon imeacht ábhartha ó chaighdeáin chuntasaíochta infheidhmithe a 

nochtadh agus a mhíniú.

Tá an Ghníomhaireacht freagrach as gach gnáthchuntas cuí a choimeád, i bhfoirm 

atá formheasta ag an Aire Airgeadais, ar an airgead go léir a fhaigheann nó a 

chaitheann sí agus as taifid chuntasaíochta a choinneáil a nochtann staid airgeadais 

na Gníomhaireachta le cruinneas réasúnta ag am ar bith.   

Tá an Ghníomhaireacht freagrach chomh maith as sócmhainní faoina stiúir a chosaint 

agus mar sin as céimeanna réasúnta a ghlacadh chun calaois nó aon mírialtachtaí eile 

a aithint agus a chosc.  

Michael J. Somers Anne Counihan 

Cathaoirleach Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 

An Ghníomhaireacht Airgeadais  An Ghníomhaireacht Airgeadais 

d’Fhorbairt Náisiúnta d’Fhorbairt Náisiúnta

27 Meitheamh 2006
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ráiteas ar an gCóras rialaithe  
Airgeadais Inmheánaigh

FreAgrACht AS An gCÓrAS rIAlAIthe AIrgeADAIS  
InMheÁnAIgh

Ar son na Gníomhaireachta Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta (“an GAFN”), admhaímid 

freagracht as córas rialaithe airgeadais inmheánaigh éifeachtach a choinneáil agus a 

fheidhmiú. 

Ní féidir leis an gcóras ach deimhniú réasúnta seachas deimhniú cinnte a sholáthar go 

bhfuil sócmhainní cosanta, idirbhearta údaraithe agus taifeadta i gceart, agus go 

ndéantar earráidí ábhartha nó mírialtachtaí a chosc nó a aithint in am tráth.

PríoMhghnÁthAIMh rIAlAIthe 

I gcomhréir le hAlt 11 den Acht um Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta, 

2002, comhlíonann an GAFN a cuid dualgais trí Ghníomhaireacht Bainistíochta an 

Chisteáin Náisiúnta (an Ghníomhaireacht).  

Tá céimeanna glactha ag an nGníomhaireacht chun timpeallacht rialaithe chuí a 

chinntiú trí:

• riachtanais bainistíochta a shainmhíniú go soiléir;

• gnáthaimh fhoirmiúla a bhunú do theipeanna rialaithe suntasacha a 

thuairisciú agus do ghníomh ceartúcháin cuí a chinntiú.

Tá próisis curtha ar bun ag an nGníomhaireacht chun rioscaí áirithe a aithint agus a 

mheas trí:

•  nádúr, méid agus tionchar airgeadais na rioscaí ós comhair na 

Gníomhaireachta a aithint lena n-áirítear an méid agus na catagóirí a 

glacann sí leo mar inghlactha;

• an fhéidearthacht go dtarlóidh na rioscaí aitheanta a mheas;

• cumas na Gníomhaireachta a mheas maidir leis na rioscaí a thiteann 

amach a bhainistiú agus a mhaolú;

• na costais de rialuithe áirithe a fheidhmiú a mheas i gcoimhneas leis an 

leas faighte. 
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ráiteas ar an gCóras rialaithe  
Airgeadais Inmheánaigh
 Tá an córas rialaithe airgeadais inmheánaigh bunaithe ar chreatlach de fhaisnéis 

bainistíochta rialta, phróisis riaracháin le leithscaradh dualgas san áireamh, agus 

chóras tarmligin agus freagrachta. Áiríonn sé ach go háirithe:

• córas buiséadaithe cuimsitheach do chostais riaracháin na 
Gníomhaireachta;

• athbhreithnithe rialta ar thuarascálacha airgeadais bliantúla agus tréimhsiúla 

a gcuireann feidhmíocht airgeadais i gcomparáid le réamh-mheastacháin;

PríoMhghnÁthAIMh rIAlAIthe

• spriocanna a bhunú chun feidhmíocht airgeadais agus eile a thomhas;

• disciplíní bainistíochta foirmiúla.   

Tá feidhm iniúchta inmheánaigh ag an nGníomhaireacht, a fheidhmíonn i gcomhréir leis 
an gCód Creatlaí den Chleachtas is Fearr leagtha amach sa Chód Cleachtais um 
Rialachas Comhlachtaí Stáit.  Tá obair an iniúchta inmheánaigh curtha ar an eolas trí 
anailís a dhéanamh ar na rioscaí oibríochta ós comhair na Gníomhaireachta, agus tá 
pleananna iniúchta inmheánaigh bunaithe ar an anailís seo. Go bliantúil ar a laghad, 
tugann an tIniúchóir Inmheánach tuarascáil don Ghníomhaireacht ar ghníomhaíocht 
iniúchta inmheánaigh. San áireamh sa tuarascáil seo tá tuairim an Iniúchóra 
Inmheánaigh ar chumas agus éifeachtacht an chórais rialaithe airgeadais inmheánaigh.

Tá monatóireacht agus athbhreithniú na Gníomhaireachta ar éifeachtacht an chórais 
rialaithe airgeadais inmheánaigh curtha ar an eolas ag obair an iniúchóra inmheánaigh 
(PricewaterhouseCoopers faoi láthair), na bainisteoirí feidhmiúcháin laistigh den 
Ghníomhaireacht atá freagrach as an gcreatlach rialaithe airgeadais a fhorbairt agus a 
chothabháil, agus tráchtanna déanta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ina litir 

bhainistíochta nó tuarascálacha eile.

AthBhreIthnIú BhlIAntúIl Ar rIAluIthe

Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2005, tá athbhreithniú déanta ag an Iniúchóir 
Inmheánach ar éifeachtacht an chórais rialaithe airgeadais inmheánaigh agus tuairisciú 
déanta ar seo chuig an bPríomhfheidhmeannach de Ghníomhaireacht Bainistíochta an 
Chisteáin Náisiúnta atá ina Chathaoirleach de Bhord an GAFN chomh maith. Níor tháinig 

aon saincheisteanna chun cinn san athbhreithniú a rinne an tIniúchóir Inmheánach.   

Michael J. Somers Anne Counihan 
Cathaoirleach Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 
An Ghníomhaireacht Airgeadais  An Ghníomhaireacht Airgeadais 
d’Fhorbairt Náisiúnta d’Fhorbairt Náisiúnta

27 Meitheamh 2006
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tuarascáil an Ard-reachtaire Cuntas 
agus Ciste le chur faoi bhráid
thithe an oireachtais

Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Airgeadais 

d’Fhorbairt Náisiúnta don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2005 faoin Acht um 

Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta, 2002.

Tá na Polasaithe Cuntasaíochta, an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais, an Cuntas 

Riaracháin, an Clár Comhardaithe agus na nótaí gaolmhara san áireamh sna ráitis 

airgeadais, a ullmhaíodh faoi réir na bpolasaithe cuntasaíochta atá leagtha amach iontu. 

FreAgrAChtAí nA gníoMhAIreAChtA AguS An ArD-reAChtAIre 
CuntAS AguS CISte FAoI SeACh

Tá an Ghníomhaireacht freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú i gcomhréir leis an 

Acht um Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta, 2002, ag as rialtacht na 

n-idirbheart a chinntiú.  Ullmhaíonn an Ghníomhaireacht na ráitis airgeadais i 

gcomhréir le Cleachtas Cuntasaíocht Inghlactha go Ginearálta in Éirinn Tá freagrachtaí 

cuntasaíochta na Gníomhaireachta leagtha amach sa Ráiteas ar Fhreagrachtaí na 

Gníomhaireachta. 

Tá sé de dhualgas orm na ráitis airgeadais a iniúchadh i gcomhréir leis na riachtanais 

rialála agus dlíthiúla ábhartha agus leis na Caighdeáin Idirnáisiúnta ar Iniúchadh (RA 

agus Éire).

Ullmhaíonn an Ghníomhaireacht na ráitis airgeadais i gcomhréir le Cleachtas 

Cuntasaíocht Inghlactha go Ginearálta in Éirinn Tuairiscím freisin cibé im’ thuairim an 

bhfuil leabhair chuntais chearta coimeádta nó nach bhfuil.  Chomh maith leis sin, deirim 

má tá na ráitis airgeadais i gcomhaontas leis an leabhair chuntais nó mura bhfuil.

Tuairiscím ar aon chás ábhartha nach bhfuil airgead curtha i bhfeidhm ar son na 

gcúiseanna a ceapadh dó nó aon áit nach gcloíonn idirbhearta leis na húdaráis á rialú.

Tuairiscím chomh maith mura bhfuil an t-eolas agus na mínithe go léir atá riachtanach 

ar son cuspóirí m’iniúchta faighte agam.

Déanaim athbhreithniú ar cibé an léiríonn an Ráiteas ar Rialú Airgeadais Inmheánaigh 

géilliúlacht na Gníomhaireachta leis an gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit 

agus tuairiscím ar aon chás ábhartha nach ndéanann sí a leithéid, nó má tá an ráiteas 

míthreorach nó neamhfhreagrach d’fhaisnéis eile atá ar eolas agam ó m’iniúchadh ar na 

ráitis airgeadais. Níl orm machnamh a dhéanamh ar cibé an gclúdaíonn an Ráiteas ar 

Rialú Airgeadais Inmheánaigh na rioscaí agus rialuithe airgeadais uile, ná tuairim a 

thabhairt ar éifeachtacht na ngnáthamh rialaithe agus riosca.
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BunúS nA tuAIrIMe InIúChtA

Agus m’fheidhm mar Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste á chomhlíonadh agam, rinne 

mé iniúchadh ar na ráitis airgeadais i gcomhréir leis an Caighdeáin Idirnáisiúnta ar 

Iniúchadh (RA agus Éire) eisithe ag an mBord um Chleachtais Iniúchta agus trí thagairt 

do na cúinsí speisialta a bhaineann le comhlachtaí Stáit maidir lena mbainistiú agus a 

bhfeidhmiú.  Mar chuid d’iniúchadh, déantar scrúdú, ar bhonn trialach, ar fhianaise a 

bhaineann le méideanna agus nochtadh agus rialtacht na n-idirbheart airgeadais atá 

curtha san áireamh sna ráitis airgeadais.  Tá measúnú i gceist chomh maithe ar na 

meastacháin agus breithiúnais shuntasacha déanta agus na ráitis airgeadais á n-

ullmhú, agus ar cibé an bhfuil na polasaithe cuntasaíochta feiliúnach do chúinsí na 

Gníomhaireachta, curtha i bhfeidhm go comhsheasmhach agus nochta go fónta.

Rinne mé m’iniúchadh a phleanáil agus a chur i gcrích i dtreo is go bhfaighinn an t-

eolas agus na mínithe go léir a mheas mé a bheith riachtanach chun go leor fianaise a 

thabhairt dom le deimhniú réasúnta a thabhairt do bhfuil na ráitis airgeadais glan 

d’aon míráiteas ábhartha, cibé ar thrí calaois nó mírialtacht eile nó earráid a tharlódh 

sé.  Agus mo thuairim á dhéanamh agam rinne mé measúnú ar fhóntacht iomlán na 

caoi a cuireadh an t-eolas ar fáil sna ráitis airgeadais.

tuAIrIM

I mo thuairim, tugann na ráitis airgeadais léiriú fíor agus cothrom, i gcomhréir le 

Cleachtas Cuntasaíocht Inghlactha go Ginearálta in Éirinn, de staid ghnóthaí na 

Gníomhaireachta ag 31 Nollaig 2005 agus dá hioncam agus caiteachas don bhliain 

dar críoch ar an dáta sin.

I mo thuairim tá leabhair chuntais cearta chearta choimeádta ag an nGníomhaireacht. 

Tá na ráitis airgeadais i gcomhaontú leis an leabhair chuntais.

 

John Purcell 

Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

      Meitheamh 2006
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Polasaithe Cuntasaíochta

CúlrA

Bunaíodh an Ghníomhaireachta Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta (an “GAFN”) faoi 

ordú an Aire Airgeadais ar 1 Eanáir 2003 faoin Acht um Ghníomhaireacht Airgeadais 

d’Fhorbairt Náisiúnta, 2002.

In Iúil 2005, bheartaigh an Rialtas ar na scileanna seachadta fála uile a lárú a bhíonn 

ag teastáil chun tionscadail Chomhpháirtíochta Poiblí Príobháidí (“CPP”) a chur ar bun 

in áiteanna ainmnithe, ag tosú le clár de thionscadail CPP sna limistéir de Cheartas, 

Sláinte agus Oideachas.  Gheobhaidh an GAFN sainordú chun na tionscadail a chur 

ar fáil ar son na n-údarás Stáit ainmnithe (le hionchur ón Roinn Rialtais á choimirciú 

chomh fada agus is gá) agus chun iad a thabhairt don Roinn Rialtais ábhartha nuair 

atá siad cruthaithe.  Tabharfaidh an GAFN faoin soláthar nuair atá gach saincheist 

polasaí réitithe, sonraíochtaí aschuir socraithe agus Tagarmharc na hEarnála Poiblí 

don tionscadal sínithe ag an Roinn Rialtais á choimirciú.  Tá sé ar intinn go ndéanfar 

na leasuithe reachtaíochta riachtanacha chun na feidhmeanna breise seo a shannadh 

don GAFN a achtú le linn 2006.

Tá na polasaithe cuntasaíochta suntasacha glactha maidir leis an nGníomhaireacht 

Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta mar seo a leanas: 

BunúS An ullMhAIthe

Tá na ráitis airgeadais ullmhaithe i faoi réir an Achta um Ghníomhaireacht Airgeadais 

d’Fhorbairt Náisiúnta, 2002, i bhformáid atá formheasta ag an Aire Airgeadais. 

Déanann na ráitis airgeadais achoimriú ar na hidirbhearta agus staid airgeadais na 

Gníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta.   

tréIMhSe tuAIrISCIthe

Ba í an tréimhse tuairiscithe ná an bhliain dar críoch 31 Nollaig 2005.   

AIrgeADrA tuAIrISCIthe

Ba é an t-airgeadra tuairiscithe ná an euro, atá léirithe ag an gcomhartha €.

IonCAM A AIthInt

Déantar ioncam a thuairisciú ar bhonn fabhraithe.  

CoStAIS

Déantar costais a thuairisciú sa bhliain ina bhíonn siad dlite. 

Déantar costais a taobhaíodh i leith riarachán na Gníomhaireachta a ghearradh ar an 

gcuntas Riaracháin.

Déantar costais a taobhaíodh i leith feidhmeanna maoinithe agus comhairlithe na 

Gníomhaireachta a ghearradh ar an gcuntas Ioncaim agus Caiteachais. 
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Cuntas Ioncaim agus Caiteachais   
don bhliain dar críoch 31 nollaig 2005

2005 2004

Nótaí € €

Ioncam 1 36,928 31,700

Aistriú chuig an gCuntas Riaracháin 2 (36,928) (31,700)

Ioncam Glan don tréimhse - -

Michael J. Somers Anne Counihan 
Cathaoirleach Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 
An Ghníomhaireacht Airgeadais  An Ghníomhaireacht Airgeadais 
d’Fhorbairt Náisiúnta d’Fhorbairt Náisiúnta

27 Meitheamh 2006

Tá an ráiteas ar pholasaithe cuntasaíochta agus nótaí 1 go 9 mar chuid de na cuntais 

seo.
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Cuntas riaracháin  
don bhliain dar críoch 31 nollaig 2005

2005 2004

Nótaí € €

Aistriú ón gCuntas Ioncaim agus Caiteachais 2 36,928 31,700

Costais riaracháin na Gníomhaireachta 3 (36,928) (31,700)

Ioncam\(Caiteachas) glan Nialas Nialas

Michael J. Somers Anne Counihan 
Cathaoirleach Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 
An Ghníomhaireacht Airgeadais  An Ghníomhaireacht Airgeadais 
d’Fhorbairt Náisiúnta d’Fhorbairt Náisiúnta

27 Meitheamh 2006

Tá an ráiteas ar pholasaithe cuntasaíochta agus nótaí 1 go 9 mar chuid de na cuntais 

seo.
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Clár Comhardaithe 
31 nollaig 2005  

2005 2004

Nótaí € €

Sócmhainní 

Féichiúnaithe 4 4,800 1,700

Dliteanais 

Creidiúnaithe 5 4,800 1,700

Sócmhainní Iomlána lúide Dliteanais
Nialas Nialas

Ag léiriú 

Cúlchistí Carntha 6 Nialas Nialas

Michael J. Somers Anne Counihan 
Cathaoirleach Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 
An Ghníomhaireacht Airgeadais  An Ghníomhaireacht Airgeadais 
d’Fhorbairt Náisiúnta d’Fhorbairt Náisiúnta

27 Meitheamh 2006

Tá an ráiteas ar pholasaithe cuntasaíochta agus nótaí 1 go 9 mar chuid de na cuntais 

seo.
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nótaí do na Cuntais

1.   Ioncam

2005 2004

€ €

Ciste Lárnach  36,928 31,700

2. Aistriú chuig an gCuntas riaracháin ón gCuntas Ioncaim agus Caiteachais  

 Léiríonn an méid seo de €36,928 an méid ag teastáil chun costais riaracháin na 

Gníomhaireachta a chlúdach.     

3. Costais riaracháin  

 Tá costais Riaracháin na Gníomhaireachta sonraithe thíos ar bhonn fabhraithe:

2005 2004

€ €

Costais agus Táillí an Bhoird 32,128 30,000

Táillí Iniúchta 4,800 1,700

36,928 31,700

 Chomh maith leis na costais thuas, tháinig na costais a thaobhaigh 

Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta chun feidhmeanna an GAFN 

a chomhlíonadh chuig €2,758,892 (2004 €1,808,859).  Cuirtear costais an GBCN 

san áireamh i gcostais riaracháin Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin 

Náisiúnta agus gearrtar ar an gCiste Lárnach iad.  Ní lorgaíonn an GBCN cúiteamh 

as na costais seo ó na hÚdaráis Stáit.
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nótaí do na Cuntais

4. Féichiúnaithe

2005 2004

€ €

Ciste Lárnach 4,800 1,700

5. Creidiúnaithe

2005 2004

€ €

Costais Fabhraithe 4,800 1,700

6. Cúlchistí Carntha

2005 2004

€ € 

Ioncam glan don tréimhse - -

Iarmhéid deiridh Nialas Nialas

7. Dliteanais teagmhasacha

 Níl aon dliteanais teagmhasacha ag an nGníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt 

Náisiúnta ar 31 Nollaig 2005. 

8. Páirtithe gaolmhara

 An tAire Airgeadais

 Cheap an tAire Airgeadais na baill de Bhord na Gníomhaireachta Airgeadais 

d’Fhorbairt Náisiúnta mar atá tugtha ar leathanach 3, faoi alt 12 den Acht.

 Faoi alt 7 den Acht d’fhéadfadh an tAire a ráthú go n-aisíocfar aon iasacht a 

fhaigheann an Ghníomhaireacht nó aon chomhlacht sainfheidhmeach a chruthaíonn 

an Ghníomhaireacht agus í ag tabhairt faoina chuid ghníomhaíochtaí.  Ní dhearnadh 

aon ráthú dá leithéid le linn na tréimhse seo. 

9. ráitis Airgeadais a Fhormheas

 Rinne an Bord na ráitis airgeadais a fhormheas ar 29 Márta 2006.
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Gníomhaireacht Airgeadais D’fhorbairt 

Náisiúnta 

Foirgneamh an Státchiste 

Sráid an Chanáil Mhóir 

Baile Átha Cliath 2 

Éire

Guthán 353 1 664 0800 

Facs 353 1 676 6582 

R-phost info@ndfa.ie 

Idirlín www.ndfa.ie 




