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Brollach ón gCathaoirleach  

Cúis áthais domsa mar Chathaoirleach ar 

Chontae Mhuineacháin an Tuarascáil 

Bhliantúil seo, mar a bhfuil cuntas ar 

sheirbhísí a soláthraíodh i 2017, a chur i 

láthair ar son Chomhairle Contae 

Mhuineacháin.  Ba nhór an onóir dom gur 

toghadh mé mar Chathaoirleach ar 

Chomhairle Contae Mhuineacháin agus is 

mian liom buíochas a ghabháil  le mo 

chomhghleacaithe i bpáirtí Sinn Féin agus na 

Comhairleoirí eile as an deis seo a tabhairt 

dom. 

Bhí an-bhród ar fad orm glacadh leis an 

ngradam Údarás Áitiúla na Bliana 2017 ar son 

Chomhairle Contae Mhuineacháin sna 

Gradaim Feabhais Údarás Áitiúla ag an 

gCumann Lucht Gnó. Tugann na gradaim úd 

ardán don chuid is fearr den Rialtas Áitiúil in 

Éirinn.  Moladh Comhairle Contae 

Mhuineacháin as an díograis a chaitear le 

bheith de shíor ag feabhsú an soláthar 

seirbhísí do shaoránaigh Mhuineacháin.   

I 2017 freisn bhuaigh an sráidbhaile Glas 

Locha an Creidiúnú Ór sa chomórtas Entente 

Florale agus ba mhór an pléisiúr dom dul go 

dtí an tSlóivéin chun glacadh leis an nGradam 

úd ar son Comhairle Contae Mhuineacháin 

agus pobal Ghlas Locha.   

I rith na bliana seo caite tosnaíodh ar an 
bpróiseas foirmiúil chun Plean nua Forbartha 
Pobail a ullmhú don tréimhse 2019-2025.  Sa 
Phlean seo beidh fís agus dearcadh d’fhorbairt 
an chontae go dtí 2025 agus go ceann tamaill 
ina dhiaidh sin.  Tharla sraith cruinnithe poiblí 
ar fud an chontae mar a dtugadh deis don 
phobal aighneachtaí agus tuairimí a léiriú 
maidir leis an bplean agus a thionchar ar an 
gcontae.   
 

Mar údarás áitiúil bímid de shíor ag iarraidh 

bonneagar eacnamaíoch, sóisialta, cultúrtha 

agus fisiciúil  an chontae a fheabhsú trí réimse 

seirbhísí a sholáthar.  Seachas na seirbhísí 

traidisiúnta, tá ról an-leathan anois ag 

Comhairle Contae Mhuineacháin agus 

freagracht mhór orthu mar threoraí don 

bhforbairt eacnamaíoch agus pobail sa 

chontae.  

Na gaiscí a luaitear anso sa Tuarascáil 

Bhliantúil, ní bhainfí amach iad gan saothar na 

mBall Tofa go léir, Cathaoirligh agus Baill na 

gCoistí Polasaí Straitéiseach, Ceantair 

Bhardasacha, an Meitheal agus foireann 

Bainistíochta maraon le tacaíocht ó an-chuid 

eagraíochtaí pobail agus deonach. 

Is mian liom freisin buíochas a ghabháil ar son 

an-chabhair agus comhoibriú a fháil ón 

bPríomhfheidhmeannach, Eamonn O’Sullivan 

agus a fhoireann siúd, laistigh is lasmuigh, 

agus ó na Comhairleoirí ar fad.  Molaim iad as 

a ndúthracht.  

 

 
Cathy Bennett 
Cathaoirleach Comhairle Contae 
Mhuineacháin.  
 

 

 

 

 

 



Réamhrá ón bPríomhfheidhmeannach  
Is breá liom Tuarascáil Bhliantúil Chomhairle 
Contae Mhuineacháin 2017 a chur os bhur 
gcomhair. Tá fuílleach eolais anso istigh ar 
ghníomhaíochtaí agus dul chun cinn na 
stiúrthóireachtaí laistigh den Chomhairle.  Le 
linn 2017, d’éirigh leo feabhas mór a chur ar 
bhonneagar, seirbhísí lárnacha a choimeád 
suas is a fheabhsú agus treoir a thabhairt don 
soláthar seirbhísí poiblí. 
 
Le linn 2017 tharla dul chun cinn nach beag 
maidir le tionscnaimh chaiptiúla a sholáthar.  
Bhí cur chuige comhordaithe ag an Meitheal 
Sinsir Bainistíochta faoi thionscnaimh 
chaipitiúla a aithint, a roghnú, a mhaoiniú 
agus a chur chun cinn i dtreo leas follasach an 
chontae ar an iomlán.  
 
Tá mórán tionscnaimh chaiptiúla sa chontae 
anois ag an gcéim deartha agus san áireamh 
tá:  Athchóiriú ar Uimh. 1 Sráid Bhaile Átha 
Cliath, Baile Mhuineacháin mar oifigí nua 
cathartha; Teach an Gheata 2 Loch Mucnú 
mar Leabharlann nua Baile;  Teach na Cúirte, 
Cúil Darach á fhorbairt i dteannta Ionad  
Tyrone Guthrie mar Theach Ealaíona don 
Bhaile;  Seanteach an Mhargaidh, Cluain Eois 
mar Áras nua Cathartha;  Seanoifig Poist, 
Chluain Eois mar Ionad Ealaíona;  Ceannáras 
nua Cosaint Shibhialta in Eanach Átha; 
Stáisiúin nua Dóiteáin i mBéal Átha Beithe & 
Baile na Lorgan; athchóiriú ar Sheanteach an 
Mhargaidh i gCarraig Mhachaire Rois; próiseas 
comhairliúcháin i dtreo athfhorbairt  ar 
Chaisleán Hope agus an Síneadh;   Bealach 
Glas Chanáil Uladh;  Páirc Ros Mór.  
 
Tosaíocht lárnach is ea tithíocht shóisialta 
inacmhainne a sholáthar agus táthar ag plé na 
roghanna ar fad a bheadh inmharthana chun 
aonaid tithíochta a sholáthar.  I 2017 bhí 39 
teach á dtógáil ag  Comhairle Contae 
Mhuineacháin trín gcomhlacht Turnkey 
Construction Projects  laistigh de Bhuiséad 
Caipitiúil €7,779,468, críochnaíodh 34 cinn 
agus daoine ina gcónaí iontu i 2017.   
 
I rith na bliana seo caite tosnaíodh ar an 
bpróiseas foirmiúil chun Plean nua Forbartha 
Pobail a ullmhú don tréimhse 2019-2025, é 

mar aidhm ag an bplean forbairt Chontae 
Mhuineacháin a bhainistiú go hinmharthana 
chun cur leis an gcaighdean maireachtála sa 
chontae is le forbairt shóisialta agus cultúrtha 
gan aon bhac ar na glúnta atá romhainn. 
 
Tá Comhairle Contae Mhuineacháin chun 
tosaigh maidir le troid in aghaidh coiriúlacht 
faoin dtuath, is againne atá an chéad Scéim 
Marcála Maoine sa tír. Ceannaíodh meaisín 
dot peen atá ar fáil do phobail chun ócáidí 
marcála maoine a eagrú  ina gceantair fhéin. 
 
Ba mhór an onóir do Chomhairle Contae 
Mhuineacháin fáiltiú roimh Fhoireann Rugbaí 
na hÉireann agus iad ag traenail i gClub Rugbaí 
Mhuineacháin mí Feabhra.  Bhí deis iontach 
againn an contae a chur chun cinn.  D’éirigh 
go breá leis an ócáid ag a raibh breis is 3,000 i 
láthair don traenáil in RFG Mhuineacháin. 
 
Le linn 2017 bhunaigh Muineachán páirtíocht 
le cúig cinn d’údaráis áitiúla fan dteorainn 
agus Uiscebhealaí Éireann don síneadh ar  
Bhealach Glas Chanáil Uladh idir Na Mullaí 
agus Coillidh Chanannáin.  Cinntíodh €4.9m 
faoin gclár AE INTERREG VA chuige seo agus tá 
meitheal lárnach tionscnaimh ag feidhmiú. 
 
Caithfidh mé an deis a thapú le tréaslú le 
foireann Chomhairle Contae Mhuineacháin as 
Gradam Feabhais Údarás Áitiúla ag an 
gCumann Lucht Gnó 2017 a bhaint amach. 
Trín ngradam úd aithnítear saothar agus 
tiomantas na foirne is iad ag soláthar seirbhísí 
do phobal agus lucht gnó Mhuineacháin.    
Mar fhocail scoir, aithním tacaíocht, 
tiomantas agus comhoibriú mo 
chomhleacaithe i rith na bliana, sin iad na 
Stiúrthóirí Seirbhísí agus foireann Chomhairle 
Contae Mhuineacháin idir inmheánach agus 
allamuigh. Gabhaim buíochas freisin leis an 
gCathaoirleach agus na baill tofa as tacú liom i 
gcónaí ó thús deireadh na bliana.  



 

 

Ráiteas Misin  

“Spreagann Comhairle Contae Mhuineacháin forbairt eacnamaíoch, 

pobail agus cultúrtha sa chontae, baineann an leas is fearr aisti agus 

soláthraíonn seirbhísí poiblí agus bonneagar ardchaighdeáin 

inmharthana.  Déantar é seo go léir ar bhonn cuimsitheach macánta 

i gcomhar lenár bpáirtithe leasmhara.” 



Airgeadas  
Uasghrádú ar an gCóras Bainistiú Airgeadais 
Thosaigh Comhairle Contae Mhuineacháin an 
Tionscnamh Milestone 4 i 2015. Sin uasghrádú 
ar Chóras Bainistiú Airgeadais na Comhairle 
(FMS) ó Agresso 5.4 go Agresso Milestone 4.  
Bunaíodh meitheal tiomanta don tionscnamh 
chun an soláthar mór céimneach a chur i 
gcrích.   San uasghrádú feabhsaítear an 
fheidhmíocht fhála agus an próiseas ó 
cheannach go híoc.  Cuirtear feabhas leis ar 
rialú buiséid agus ar orduithe ceannaigh a 
cheadú.  Cé go mbaineann an feabhsú don 
chuid is mó le fáil is ceannach go híoc, níor 
mhór gach aon mhódúil san FMS a thástáil 
sula raibh an córas beo mí Meithimh 2016. 
  
Párolla agus Pinsin  
Is í an tseirbhís Náisiúnta Údarás Aitiúla i 
bpáirt "My Pay" a dhéanann próiseas ar 
phárolla Comhairle Contae Mhuineacháin.   Is 
í Comhairle Contae Laois a oibríonn an 
tseirbhís.  Aistríodh an próiseas párolla go My 
Pay i Samhain 2014, d’fhan cuid den iontráil 
sonraí agus réamhobair i Muineachán. Tá 
ullmhúchán ar bun sa Chomhairle faoi láthair 
do sheirbhís i bpáirt do chúrsaí pinsin.  
Tiocfaidh an fheidhmíocht phinsin isteach sa 
tseirbhís lárnach faoi My Pay.  Déanfar 
uasdátú, deimhniú agus aistriú ar na sonraí 
uilig pinsin agus meastar go mbeifear ar an 
gcóras lárnach faoi ráithe deiridh 2017. 
   
An tAcht um Íoc Pras Cuntas  
De réir an Acht um Íoc Pras Cuntas 1997 agus 

na Rialachán (Íocaíocht Déanach i nGnóthaí 

Tráchtála) Aontas Eorpaigh 2012 dírítear ar 

chosc a chur le híoc déanach i ngnóthaí 

tráchtála. Anois foráltar sa reachtaíocht agus 

sna Rialacháin go n-íocfar ús fíneála agus 

cúiteamh muna n-íoctar soláthróir ar son 

gnóthais tráchtála laistigh de thréimhse 

áirithe, de ghnáth laistigh de 30 lá.  Ó 2011, 

laghdaíodh an tréimhse íocaíochta a 

bhaineann le ó 30 go 15 lá, cé nach 

mbaineann an t-ús fíneála ná an cúiteamh ach 

le híocaíochtaí nach ndéantar laistigh de 30 lá.  

Coimeádann Comhairle Contae Mhuineacháin 

cuntas in aghaidh na ráithe ar thréimhsí 

íocaíochtaí do sholáthróirí.  Bíonn sonraí na 

gcuntas úd le feiceáil ar shuíomh idirlín na 

Comhairle.  

Le linn 2017  rinne Comhairle Contae 
Mhuineacháin íocaíochtaí níos lú ná €1,000 
maidir le cúiteamh agus ús a bhain le 
híocaíochtaí déanacha.   
 
Bailiú Ioncaim  
Is iad Bailitheoirí Ioncaim na Comhairle go 
príomha a bhíonn i dteagmháil go rialta le 
lucht íoctha rátaí tráchtála, cíosa agus 
blianachta na Comhairle is i gcásanna áirithe 
le lucht iasachtaí tithíochta.  Tá tábhacht níos 
mó ná riamh anois le bailiú ioncaim is le 
bainistiú fiacha mar gheall ar chúrsaí 
eacnamaíochta a bheith mar atá faoi láthair.  
Bhí tionchar thar na bearta ag an gcúlú 
eacnamaíochta ach is maith is eol go mbíonn 
Údaráis Áitiúla go mór chun tosaigh ó thaobh 
tuiscint agus beartas de dóibh siúd a mbíonn 
riaráistí acu.  Maidir le céatadán an-bheag de 
riaráistí rátaí tráchtála bhain an Chomhairle 
úsáid as áisínteacht seachtrach bhailithe 
fiacha.  Le linn 2017 chuir Comhairle Contae 
Mhuineacháin an Tionscnamh Náisiúnta um 
Bhainistiú Fiacha i bhfeidhm ar Rátaí Tráchtála 
a bhailiú.  Sa tionscnamh úd leagtar amach 
treoir don phlé le gach gné maidir le fiacha 
Rátaí.   I 2017 i gComhairle Contae 
Mhuineacháin méadaíodh ar an gcéatadán 
rátaí bailithe ó 82% go 85%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seirbhísí Corparáideacha 
 
Tá an Roinn Seirbhísí Corparáideacha 
freagrach as réimse leathan seirbhísí 
laistigh agus lasmuigh den eagraíocht.  
San áireamh tá tacaíocht do na comhaltaí 
tofa agus bainistíocht na comhairle, 
cruinnithe Comhairle agus fochoistí a 
eagrú, Clár na dToghthóirí a chur le chéile, 
Bainistiú Maoine, Seirbhís Chustaiméara, 
Iniúchadh Inmheánach, Cumarsáid agus 
Saoráil Faisnéise. 
 
Ina dteannta san foilsíonn Seirbhísí 
Corparáideacha doiciméid lárnacha mar a 
leanas: 
 
Tuarascáil Bhliantúil 2016 a chlúdaíonn 
gníomhaíochtaí is dul chun cinn na 19 
ranna Comhairle  agus Ceantar Bardasach 
le linn 2016, cuireadh í seo faoi bhráid na 
Comhairle agus glacadh léi ar an 3 Aibreán 
2017. 
 
Plean Bliantúil Seirbhíse a leagann amach 
clár oibre do 2017 de réir buiséid 
aontaithe, cuireadh é seo faoi bhráid na 
Comhairle agus glacadh leis ar an 6 Márta 
2017. 
 
Rinne an Roinn Seirbhísí Corparáideacha 
athbhreithniú agus uasdátú ar a gClár 
Riosca Corparáideach agus Cláir riosca na 
ranna ar leith i Ráithe a Trí 2017.  
Cuireadh a dtorthaí siúd faoi bhráid an 
Mheithil Bhainistíochta agus an Choiste 
Iniúchta ag a gcruinniú Nollaig 2017. 
 
De réir a Fheidhm Rialachais rinne an 
roinn athbhreithniú agus chuir amach 
roinnt polasaithe agus cleachtais i rith na 
bliana.  Orthusan bhí polasaithe um 
Orduithe an Phríomhfheidhmeannaigh a 
dhréachtú agus Úsáid Séala Comhairle 
Contae Mhuineacháin.   
 

Déanann an roinn seo comhordú bliantúil 
ar na Táscairí Náisiúnta Feidhmíochta don 
Choiste Náisiúnta um Mhaoirseacht 
Iniúchta.  Tá an t-eolas ar fáil ag  
www.noac.ie.  
 
D’fhoilsigh An Coiste Náisiúnta um  
Mhaoirseacht Iniúchta tuairisc 2015 i rith 
na bliana.  Rinne an Roinn Corparáideach 
athbhreithniú ar an dtuairisc agus 
d’fhoilsigh achoimre a chuir feidhmiú 
Comhairle Contae Mhuineacháin i 
gcomparáid le hÚdaráis Áitiúla eile cosúil 
linn féin (Údaráis Áitiúla Leibhéal 5). 
 
Cruinnithe  
Tá  an Roinn Seirbhísí Corparáideacha 
freagrach as cruinnithe a riaradh don 
Chomhairle iomlán, don Ghrúpa Polasaí 
Corparáideach, don Chomhchoiste 
Póilíneachta agus don Choiste Polasaí 
Straitéiseach Sóisialta, Cultúrtha agus 
Pobail. 
 
Ag seo sonraí na gcruinnithe a tharla le 
linn 2017:  
 
Cruinniú Comhairle (AGM is   
Speisialta san áireamh    19 
Ceantair Bhardasacha    36 
Grúpa Polasaí Corparáideach   17 
Coistí Polasaí Straitéiseach   16 
Comhchoiste Póilíneachta     5 
Coiste Nascadh Bailte      2 
An Coiste Iniúchta     5 
 
Clár na dToghthóirí 
Is é 1 Feabhra dáta foilsithe Clár na 
dToghthóirí  agus bíonn feidhm leis ar 15 
Feabhra in aghaidh na bliana.  Ar an 
iomlán cláraíodh 49,119 Toghtóir ar chlár 
deiridh 2017/2018 agus b’shin méadú 11 
ar líon na bliana roimhe sin.  
  

 
 

http://www.noac.ie/


Iniúchadh Inmheánach     
Tá Comhairle Contae Mhuineacháin 
tiomanta don chaighdeán is airde sa rialú 
corparáideach ar fud na heagraíochta. 
Tuairiscíonn an t-iniúchadh inmheánach 
go díreach chuig an bainistíocht agus 
feidhmítear ar bhonn neamhspleách 
maidir le cuspóirí chun cur le luach agus 
oibríochtaí na Comhairle agus iad a 
fheabhsú.  Iarrtar ar éifeacht an rialú 
inmheánach, bainistiú riosca agus 
rialachas san eagraíocht a mheas is a 
fheabhsú.  Le linn 2017 scrúdaigh 
iniúchadh inmheánach cúig réimse áirithe 
mar thionscnamh Caipitiúil Tithíochta i 
gCoill na Cloiche agus oibríochtaí Líonadh 
Talún, an dá rud faoin gCód Caitheachais 
Phoiblí,  Cártaí Ceannaigh ar Luach Íseal, 
seiceáil ag pointí Airgid Tirim agus Stoc 
Mhótarcháin.  Ullmhaíodh Tuairiscí 
Iniúchta don Bhainistíocht agus don 
Choiste Iniúchta.  Clúdaíodh moltaí 
feabhais nuair ba ghá.   
Obair eile mar a leanas:-   
Tacú leis an gCoiste Iniúchta gaus 
Bainistíocht trí mholtaí iniúchta 
inmheánacha a leanúint is a thuairisciú ó 
thaobh cur i gcrích de.  Tugadh cúnamh 
leis don Choiste chun na cláir Bhliantúla 
oibre a fhorbairt is a chríochnú. 
  
Iarratais ar Shaoráil Faisnéise  

 
Ar an iomlán fuarthas agus tharla próiseas 
ar 75 iarratas  ‘Saoráil Faisnéise’ le linn 
2017 ó fhoinsí éagsúla mar lucht gnó, 
iriseoirí, cliaint agus eile.  Bhí méadú beag 
83 ar an líon iarratais a fuarthas i 2016. 
 
 
 
Nascadh Bailte 
Lean Comhairle Contae Mhuineacháin den 
nascadh bailte a forbraíodh is a 
leathnaíodh i gcaitheamh na mblianta.  Tá 
socruithe  nascadh bailte againn le:– 

• Geel na Beilge (tá nasc freisin idir 
an áit sin agus paróiste Tigh 
Damhnata i dtuaisceart Chontae 
Mhuineacháin) 

• Oileán Prince Edward, Ceanada 

• Peterboro, Ceanada 

• Miramichi, Ceanada 

• Cavan-Millbrook-North Monaghan, 
Canada 

  
Mí Bealtaine thug an Comh PJ O’Hanlon, 
Cathaoirleach, cuairt ar Oileán Prince 
Edward do cheiliúradh bliantúil Lá na 
Lonnaitheoirí.  Ina theannta bhí an tUas.  
Eamonn O’Sullivan, Príomh-
fheidhmeannach Comhairle Contae 
Mhuineacháin.  
 

Tharla an dara cheiliúradh bliantúil Lá 
Ceanada i mBaile Mhuineacháin ar an 1 
Iúil 2017.  Caitheadh thart ar €19,671.08 
ar Nascadh Bailte. 
 
 
Gaeilge 
Ar ghníomhaíochtaí Comhairle Contae 
Mhuineacháin a bhain leis an nGaeilge le 
linn 2017  bhí: 
 
Mar chuid de Scéim na Comhairle do 
Scoláireachtaí Gaeltacht, bronnadh 36 
leathscoláireachtaí ar dhaltaií áitiúla 
meánscoileanna ag searmanas mí 
Bealtaine 2017.  Tugadh cúnamh do na 
daltaí  is iad ag freastal ar ranganna 
Gaeilge i gColáiste Gaeltachta i rith an 
tsamhraidh.  
Tionscadal i bpáirt idir Coiste Gaeilge 
Comhairle Contae Mhuineacháin agus  
Muineachán le Gaeilge a bhí ann.  
 
Cheadaigh an tAire Stáit sa Roinn Cultúir, 
Oidhreacht agus na Gaeltachta an tUas. 
Joe Mc Hugh T.D. scéim Chomhairle 
Contae Mhuineacháin faoi Acht na 
dTeangacha Oifigiúla. Mairfidh an scéim 
go ceann trí bliana ón 2 Deireadh Fómhair 



2017  nó go gceadaítear scéim nua, pé acu 
is luaithe. 
 
Fáiltithe Cathartha  
Le linn 2017, d’eagraigh Comhairle Contae 
Mhuineacháin na Fáiltithe Cathartha seo a 
leanas: 
 
Eanáir – Fáiltiú Cathartha in onóir do 
Mhná Mhuineacháin a bhuaigh Craobh 
Uladh agus a chuaigh go dtí Craobh na 
hÉireann an bhliain roimhe sin. 
 
Feabhra – Fáiltiú Cathartha in onóir do 
Mhná GFC Domhnach Maighean a 
bhuaigh Craobh Peile Club Sinsear na 
hÉireann. 
 
Samhain – Fáiltiú Cathartha in onóir do 
Choiste Entente Florale Ghlas Locha a 
bhuaigh bonn ór sa Chomórtas Eorpach 
Entente Florale. 

 
Údarás Áitiúil na bliana 
Ainmníodh Comhairle Contae 
Mhuineachán mar Údarás Áitiúil na Bliana  
2017 sna Gradaim Feabhais Údarás Áitiúla 
ag an gCumann Lucht Gnó.  Tharla an 14ú 
searmanas bliantuil bronnta i gcomhar leis 
an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais 
Áitiúil chun ardán a thabhairt don 
bhfeabhas Údarás Áitiúil in Éirinn.  Sheol 
an Chomhairle seacht n-ainmniúchán sna 
catagóirí éagsúla a bhíonn ag an gCumann 
Lucht Gnó.  Chomh maith leis an nGradam 
mór bhuaigh an Chomhairle freisin an 
Comhghradam  Tionscadail Údaráis 
Áitiúla d’Fhéile Eolaíochta an Chabháin i 
gComhar le Comhairle Contae an 
Chabháin. 

Sócmhainní Corparáideacha 

Bunaíodh an Roinn Sócmhainní 
Corparáideacha mar chuid de Sheirbhísí 
Corparáideacha agus iad freagrach as: 

• Bainistiú Sócmhainní Maoine 

• Bainistiu Áiseanna 

• Tionscnaimh Chaipitiúla Foirgníochta 

• Feidhmiú Fuinnimh 

• Soilsiú Poiblí Sráide 
 

Bainistiu Sócmhainní Maoine  
Riarann agus comhordaíonn an Roinn 
Sócmhainní Corparáideacha punann maoin 
áitreabh na Comhairle agus iad   freagrach as 
na cuspóirí straitéiseacha mar a  leanas:    
 
Gnímh Lárnacha 

• Liosta sonraithe maoin a choimeád is 
a uasdátú 

• Páirtíocht sa chlár náisiúnta um 
bhainistiú sócmhainní 

• Ceannach, díol, léas nó aistriú gach 
maoin a chomhordú 

• Seirbhísí uisce a éascú maidir le 
haistriú maoine go hUisce Éireann  

• Córas TE a fháil don Bhainistiú 
Sócmhainní Maoine 

• Deiseanna a lorg chun plé le 
foirgnimh agus maoin thréigthe  

Tá liosta maoin ag an gComhairle a 
bhainistítear trí chóras bunachar sonraí GIS.  
Faoi dheireadh 2017, tá breis is 1700 aonad 
maoine ag an gComhairle idir thailte agus 
foirgnimh.  Orthusan, tá 70 foirgneamh ag an 
gComhairle dá bhfuil 62 in úinéireacht agus  8 
ar cíos.   
 
Oibríonn an Chomhairle go dlúth leis an 
nGréasán Náisiúnta Bainistiú Sócmhainní chun 
córais agus cleachtais nua-aimseartha a 
bhunú lena chinntiú go riartar an mhaoin ar 
fad mar is cóir ar bhonn proifisiúnta, 
éifeachtach agus tíosach.  Bíonn Maoin 
Corparáideach ag obair le tamall ar an aistriú 
sócmhainní uisce go hUisce  Éireann. 
 

Tharla saothar suntasach i 2017 chun an córas 
bainistiú maoine a fhorbairt; san áireamh bhí 
córas nua TE um bhainistiú sócmhainní a 
ligfeadh do bhainistiú éifeachtach sócmhainní  
maoine na Comhairle.  



Bíonn an Chomhairle i gcónaí gníomhach ag 
dul siar ar a gcúram maoine i dtreo deiseanna 
oibrithe athchóirithe ar fhoirgintí atá in úsáid 
agus ag lorg deiseanna maoinithe chun 
seanfhoirgintí a chaomhnú agus a bhreith ar 
ais lena n-úsáid.    

Bainistiú Áiseanna 

Díríonn Bainistiú Aiseanna ar na seirbhísí 
áiseanna i bhfoirgnimh chorparáideacha a 
sholáthar don deachleachtas, ardchaigdeáin 
agus éifeachtúlacht mar is cuí. Feidhm lárnach 
is ea straitéis bainistíocht na heagraíochta a 
fhorbairt is a chur ar bhonn nua-aimseartha.  
Feidhm lárnach freisin acu is ea a chinntiú go 
mbíonn foirgnimh chorparáideacha sásúil 
maidir le bail agus oiriúnacht do chustaiméirí 
agus foireann araon.  Baintear an sprioc seo 
amach trí áiseanna a athbhreithniú agus 
tionscnaimh uasghrádaithe a aithint. 
 

Gnímh Lárnacha: 

• An leas is fearr a bhaint as gach 
maoin 

• Bainistiu áiseanna foirgnimh na 
Comhairle a chomhordú 

• Bainistiú  éifeachtach Áiseanna i 
bhFoirgnimh na Comhairle 

• Áiseanna oiriúnach agus éifeachtúil a 
lorg chun seirbhísí na Comhairle a 
sholáthar 

• Tairiscintí a lorg do chonradh nua 
bainistíochta d’Ionad Fóillíochta 
Mhuineacháin 

• Athbhreithniú ar na háiseanna oifige 
atá againn agus phlean trí bliana a 
ullmhú d’áiseanna oifig a chinnteoidh 
soláthar éifeachtach seirbhísí 

Iarrann Bainistiú Áiseanna ar an leas is fearr a 
bhaint as sócmhainní maoine na Comhairle 
mar chuid den bhainistíocht éifeachtach 
áiseanna trí chur chuige sruthlíneach comónta 
maidir le cothabháil foirgnimh na Comhairle.    
Déantar athbhreithniú rialta ar áiseanna oifige 
agus foirgnimh eile agus socraítear cláir 

cothabhála, uasghrádú feidhmiú fuinnimh 
agus úsáid. 

Tá roinnt comhchonarthaí i bhfeidhm ag an 
gComhairle  leis an OGP chun áiseanna a 
oibriú, mar ghás agus leictreachas,  ar an 
gcuma san ligfear do chur chuige 
comhordaithe don riaradh forigníochta agus 
cinnteofar margadh maith.   
 

Déanfar athairiscint ar an gconradh 
bainistíochta don Ionad Fóillíochta rorimh 
dheireadh an bliana 2017. Dá bhrí sin 
cinnteofar margadh maith maraon le soláthar 
éifeachtuil is éifeachtach na seirbhísí 
fóíllíochta.  Is iad Coral Leisure atá i bhfeighil 
an Ionaid faoi láthair. 

Le linn na bliana 2017 críochnaíodh roinnt 
tionscnamh uasghrádaithe 2017. 
 

• Painéil ghrianda PV do Stáisiún 
Dóiteáin Mhuineacháin 

• Fuinneoga, doirse nua agus soilsiú LED 
i Leabharlann Bhrainse Muineacháin  

• Uasghrádú ar an gcoire i Leabharlann 
Bhrainse Muineacháin 

• Uasghrádú ar an gcoire i gCeannáras 
an Ghleanna. 

• Uasghrádú ar shreangú i gCeannáras 
an Ghleanna.  

• Teasdíonadh ar an ndíon i gCeannáras 
an Ghleanna 

• Soilsiú nua LED i Leabharlann Chluain 
Eois 

 

Tionscnaimh Chaipitiúla 

I 2017 chuir Sócmhainní Coroaráideacha 
roinnt tionscnamh chun cinn de réir na 
gcuspóirí straitéiseacha atá sa Phlean 
Corparáideach agus rinneadh an próiseas 
measúnaithe chun iad a chur isteach sa Chlár 
Caipitiúil.  Tá na tionscnaimh á gcur chun cinn 
trí na prionsabail a bhaineann le Bainistíocht 
Tionscnaimh, rud a ligeann do chur chuige 
leanúnach um bhainistíocht agus soláthar 
araon faoin gcód caiteachais phoiblí agus 
creat bainistíocht na n-oibreacha foirgníochta.   



Faoin gCód Caiteachais Phoiblí ní mór do 
chomhlachtaí poiblí a bheith cúramach le cistí 
poiblí lena chinntiú go bhfaightear an 
margadh is fearr i gcónaí.  Leanann an 
Chomhairle na prionsabail atá sa Chód 
Caiteachais Phoiblí is iad mar rialacha agus 
deachleachtais a chinntíonn caighdeáin chuí 
agus margadh maith.   

 
Cur chuige is ea an Creat um Bhainistiú 
Oibreacha Caipitiúla (CWMF) a úsáidtear don 
bhfáil. Sa chreat seo tá treoir deachleachtais, 
conarthaí caighdeánacha agus doiciméid 
ghinearálta fíoraí mar cheithre chrann a 
thacaíonn leis an gCreat.  

Gnímh Lárnacha: 

An Seanchlós Innealra, Fáschoill, Muineachán 
–   Glanadh an suíomh 

Campas SÍOCHÁIN Mhuineacháin –  Dul chun 
cinn go dtí an chéim deartha, ag súil le 
cinneadh faoin mhaoiniú go luath i 2018. 

Athchóiriú ar an Oifig ag 1 Sráid Bhaile Átha 
Cliath – Athfhorbairt don roinn pleanála.  
Ceapadh an meitheal deartha, Cuid 8 agus  
mionsonraí deartha déanta i 2017. Le tógáil i 
2018. 

Teach Geata Chaisleán Hope Uimh. 2 – 
Athfhorbairt mar bhrainse nua Leabharlainne. 
Ceapadh an meitheal deartha, Cuid 8 agus  
mionsonraí deartha déanta i 2017. Le tógáil i 
2018 faoi réir maoiniú a bheith ar fáil. 

Teach na Cúirte, Cúil Darach, Ionad Ealaíona 
– Athfhorbairt i gcomhar le hIonad Tyrone 
Guthrie.  An cás gnó ullmh don mhaoiniú agus 
meitheal deartha réidh i 2017.  Sonraí iomlán 
dearadh agus cinneadh faoi mhaoiniú a 
ligfeadh don tógáil i 2018. 

Áras Cathartha Chluain Eois, Teach an 
Mhargaidh mar a bhí  –   An chéim tógála ar 
bun i 2017. Aistreoidh CB Bhéal Átha Beithe-
Cluain Eois go dtí an áis seo i 2018. 

Oifig Poist Chluain Eois (Ionad Ealaíona)  –  
An tIonad   Ealaíona a athfhorbairt.  Ceapadh 
an meitheal deartha agus rachfar trí Chuid 8 
agus an tógáil i 2017/2018. 

Ceannáras Nua Cosaint Shibhialta  – Ceapadh 
meitheal deartha chun an dearadh a 
chríochnú i 2017 agus tús a chur le tógáil i 
2018. 

Stáisiún Dóiteáin Bhaile na Lorgan  – 
Meitheal deartha le ceapadh chun dearadh 
agus Cuid 8 a chur chun cinn.  Ar aghaidh go 
dtí an tógáil i 2018. 

Bíonn an Chomhairle i gcónaí gníomhach ag 
dul siar ar a gcúram maoine i dtreo deiseanna 
oibrithe athchóirithe ar fhoirgintí atá in úsáid 
agus ag lorg deiseanna maoinithe chun 
seanfhoirgintí a chaomhnú agus a bhreith ar 
ais lena n-úsáid.    

Feidhmiú Fuinnimh 

 Faoi reachtaíocht Náisiúnta agus AE caithfidh 
comhlachtaí poiblí, Comhairle Contae 
Mhuineacháin san áireamh, laghdú 33% ar 
fheidhmiú fuinnimh a bhaint amach faoin 
mbliain 2020.  Seolann gach comhlacht cuntas 
ar an úsáid bhliantúil fuinnimh chuig an SEAI 
ar son monatóireacht, tuairisciú agus 
deimnhiú neamhspleách.  
 
I 2017 d’oibrigh an Meitheal Fuinnimh ar 
ábhair éagsúla is iad ag bailiú agus ag 
déanamh monatóireacht ar úsáid na 
Comhairle, bunaíodh córais, cleachtais agus 
gníomhartha chun laghdú fuinneamh a bhaint 
amach i dtreo sprioc 2020.   
 
Gnímh Lárnacha: 

• Tionscnaimh um spáráil fuinnimh a 
chur chun cinn agus páirtmhaoiniú a 
chinntiú trín scéim SEAI BEC 
d’áiseanna Comhairle 

• Dul chun cinn ar uasghrádú Soilsiú 
Poiblí go soilse éifeachtach fuinnimh 
LED 

• Leanann an Chomhairle de threoir 
agus dea-shampla a thabhairt sa 
bhfeidhmiú fuinnimh agus é a 
mhéadú. 

• Beireann an córas SEAI EnergyMAP 
dreach struchtúrtha chuig bainistiú 
fuinnimh. Ar na céimeanna lárnacha  
tá Polasaí nua Fuinnimh, Iniúchtaí 



Fuinnimh, Úsáideoirí Suntasach 
Funnimh a aithint, Clár Deiseanna a 
choimeád, Plean Gníomh Fuinnimh a 
ullmhú. 

• Oibríonn an Meitheal Fuinnimh le 
lucht úsáidte fuinnimh ar fud na 
Comhairle chun an úsáid iomlán a 
bhailiú, a thaifeadadh agus a sheoladh 
ar aghaidh chuig an SEAI. 

• Lorgaítear deiseanna maoinithe agus 
iarrtar ar thonscnaimh um fheidhmiú 
fuinnimh a chur i gcrích mar chabhair 
don Chomhairle ina gcuid cuspóirí 
straitéiseacha. 

Catagóirí Fuinnimh de réir Úsáide  

Teirmeach (Téamh)   12.1%   

Iompar          16.9%    

Leictreachas        69.4%  

Inathnuachana                1.6%                        

 

 Úsáideoirí Suntasach Fuinnimh  

• Soilsiú Poiblí 

• Ionad Fóillíochta Mhuineacháin 

• Oifigí MTEK II 

• An Oifig Ginearálta 

• Líonadh Talún 

• Líonadh Talún Cúinne an Scotaigh 
 
Caitheann siad siúd 80% den leictreachas caite 
ag an gComhairle  
 
Feidhmiú Fuinnimh i dtreo 2020 
Tuairiscíonn an chomhairle caitheamh 
funnimh don bhliain a bhíonn caite in earrach 
na bliana. Críochnófar an tuairisciú chuig  SEAI 
ar úsáid le linn 2017 faoi Bhealtaine 2018.  
 
D’fheabhsaigh an Chomhairle feidhmiú 
fuinnimh faoi 24.4% idir 2009 agus 2015 
(tuarascáil bhliantúil SEAI) agus iad anois ag 
iarraidh an sprioc 33% don bhliain 2020 a 
bhaint amach.  Iarrann an plean gníomh  
2017 ar tuilleadh spáráil mar 5% breise. 
 

Gnímh Lárnacha: 

Scéim SEAI Pobal Feidhmiú Fuinnimh (BEC)  

• Painéil ghrianda PV do Stáisiún 
Dóiteáin Mhuineacháin 

• Fuinneoga, doirse nua agus soilsiú LED 
i Leabharlann Bhrainse Muineacháin  

• Uasghrádú ar an gcoire i Leabharlann 
Bhrainse Muineacháin 

• Uasghrádú ar an gcoire i gCeannáras 
an Ghleanna. 

• Uasghrádú ar shreangú i gCeannáras 
an Ghleanna.  

• Teasdíonadh ar an ndíon i gCeannáras 
an Ghleanna 

• Soilsiú nua LED i Leabharlann Chluain 
Eois  

• Soilsiú cliste sráide agus Wi-Fi i 
gCluain Eois 

• Maoiniú caipitiúil don uasghrádú 
leanúnach ar shoilsiú sráide ar Bhealaí 
Neamhnáisiúnta 

• Maoiniú ó TII chun soilsiú sráide a 
uasghrádú ar Bhealaí Náisiúnta 

 

Soilsiú Sráide Poiblí 

Clúdaítear uasghrádú na Soilse Poiblí ar fad 
atá sa chontae laistigh den gclár oibreacha 
caipitiúla agus tá sé seo mar chuspóir 
straitéiseach ag an gComhairle.  Clár ilbhliana 
é seo atá ceaptha le críochnú sa bhliain  2020. 
Béarfar isteach soilsiú nua-aimseartha agus 
feabhsófar cáilíocht an tsoilsithe, rud a 
laghdóidh an éileamh fuinnimh san am 
gcéanna.   

I 2017 lean Comhairle Contae Mhuineacháin 
den Bhainistiú Sócmhainní a fheidhmiú maidir 
leis an soilsiú sráide sa chontae.  Tá feachtas 
náisiúnta um shoilse LED ar bun freisin chun 
cur go mór le feidhmiú fuinnimh agus tá 
Comhairle Contae Mhuineacháin tar éis oibriú 
le comhlachtaí Náisiúnta chun na hathruithe a 
chur i gcrích.    

Is é buntáiste na soilse LED ná go laghdaítear 
feidhmiú fuinnimh, “solas bán” atá iontu 
seachas óráiste mar a bhíodh.  Dá bhrí sin tá 
dathanna níos soiléire ist oíche agus 
laghdaítear ar an scaipeadh soilse.  De réir a 
chéile táthar ag fáil réidh leis na soilse 
traidisiúnta ar fud na hEorpa agus ní bheifear 



in ann teacht ar athnuachan ná codanna nua i 
gceann roinnt blianta.  De bharr na soilse LED 
laghdófar an feidhmiú fuinnimh poiblí faoi ar 
a laghad 50%. 
 
Caitheann an Chomhairle 34% den bhfigiúr 
iomlán fuinnimh ar shoilsiú poiblí.   Dá bhrí sin 
tá sé tabhachtach maidir le laghdú go dtí an 
sprioc 33% Feidhmiú Fuinnimh.  Tá codanna 
móra den chóras soilsithe ró-shean agus ní 
dhearfar a leithéid arís nuair a bheidh cinn 
nua ag teastáil.  Tosaíodh ar roinnt tionscadail 
agus cuid díobh déanta cheana féin i 2017 
chun cur le cruinneas agus éifeacht an stoc 
Soilsiú Poiblí. 

Gnímh Lárnacha: 

• Maoiniú TII a fháil don uasghrádú 
soilsí go LED ar bhealaí náisúnta 

• Uasghrádú go soilsí LED ar bhealaí 
neamhnáisiúnta 

• Tairiscintí  a lorg do theagmháil nua 
soilsiú poiblí i gcomhar le Comhairlí 
Contae Lú agus an Chabháin 

• Is córas bunaithe ar léarscáileanna 
Google é www.deadsureapp.com a 
ligeann don phobal lochtanna a 
thuairisciú go díreach agus ní bhíonn 
ró-mhoill ar na deisiúcháin  

 

• Tharla suirbhéanna sonraithe ar 
shócmhainní soilsithe de réir 
treoracha Náisiúnta chun liosta 
iomlán a bhunú 

• Tugadh tús áite do shoilse a bhí 
loctach le tamall is a raibh deacrachtaí 
rochtain ag baint leo a bhreith ar ais 
mar ba chóir 

• Obair i dteannta an Roinn Phleanála 
chun eastáit tithíochta a ghlacadh mar 
mhuirear agus a aistriú isteach i 
gconarthaí cothabhála agus fuinnimh 
na Comhairle.  Méadaíonn sé seo 
costais fuinnimh is cothabhála na 
Comhairle agus an lorg carbóin.   
 

Faoi láthair tá conradh ag  Comhairle Contae 

Mhuineacháin le Airtricity Utility Solutions do 

chothabháil an stoc soilsiú poiblí.  Mhéadaigh 

líon iomlán na soilse poiblí faoi chonradh ó 

5708 i ndeireadh na bliana  2016 go 6019 faoi 

dheireadh 2017. Sin toisc na soilsí ar glacadh 

leo ó fhorbairtí nua tithíochta agus cinn eile a 

bheith á mbreith isteach faoi chonradh.    

Pictiúirí den Uasghrádú Soilsí ar Sheachród 
Mhuineacháin agus soilsí nua-aimseartha 
LED in áit na seanshoilsí nach raibh ró-
éifeachtach, rud a ligeann do laghdú 
fuinnimh 55% agus feabhas mór ar an soilsiú 
(tabhair faoi deara gur solas glan bán a 
bhíonn ón LED is é sin níos éasca ar na súile.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Report a faulty street light 
www.deadsureapp.com 

 

http://www.deadsureapp.com/
http://www.deadsureapp.com/Inventory?map=DeadSureMonaghan


Córais Eolais 

Tá an roinn Córais Eolais (I.S.) freagrach as 
seirbhísí TEC a sholáthar mar thaca do 
chuspóirí straitéiseacha na heagraíochta 
agus soláthar seirbhísí do shaoránaigh. Bhí 
dúshláin romhainn i  2017 de dheasca  
méadú ar an mbaol cibearchoireacht agus 
móréileamh dá réir ar acmhainní lena 
chinntiú go gcosnaítear ár gcórais.  

Ar na haistrithe foirne i 2017 bhí Suzanne 
Monahan a fuair ardú céime go Treoraí 
Tionscnaimh-Oifigeach Slándála TE, agus  
Noel Scott a ghlac le post ar chonradh mar 
Threoraí Tionscnamh I.S.  

Feidhmchláir Gnó agus Córais Eolais 
Geografaíochta (GIS) 

Tá an Roinn I.S. freagrach as feidhmchláir 
bhogearraí agus GIS  a fháil agus a 
fhorbairt in oiriúint do riachtanais na 
heagraíochta. Ar na córais lárnacha gnó a 
dtacaítear leo tá Agresso FMS, iPlan, iReg, 
iHouse, Laserfiche ECMS, ArcGIS, agus GIS 
Viewers.  

Ina theannta san soláthraíonn an roinn  
I.S. fearais mhóibíleacha agus réitigh 
rochtain i gcéin chun cabhrú le hoibrithe 
lasmuigh agus ligean do bhreis 
éifeachtúlacht maidir le próisis ghnó. 

I 2017 tharla an méid seo sa roinn I.S.:- 

• Seoladh ár suíomh idirlín athfhorbartha  
www.monaghan.ie.  

• Feidhmíodh Map Alerter, seirbhís aireach 
ilbhealach a dhíríonn ar shaoránaigh  

• Athbhreithníodh cuntais ar na meáin 
shóisialta agus bunaíodh feachtas chun 
cur le lucht leanúna agus plé is teagmháil 
a fheabhsú 

• Forbraíodh Aip Eachtraí Bóthair chun 
taifeadh a dhéanamh de réir na háite.  
Beidh lorgán poiblí ar fáil don phobal i 
2018. 

• Feidhmíodh cruinnithe gan aon pháipéar   

• Leanadh de sholáthar céimneach  an 
Chóras Bainistíochta um Bhainistiú 
Fiontair   

• Tugadh cúnamh don gCóras Náisiúnta 
Bainistíochta ag an Leabharlann Náisiúnta 
chun Córas Bainistíochta an Leabharlann 
náisiúnta a chur i bhfeidhm. 
 
 

Seisiúin Suímh 2017 2016 

 
Iomlán leathanach 
www.monaghan.ie 
 

 
493,924 

 
427,222 

Staitisticí  Meán 
Sóisialta 

2017 2016 

 
Is maith liom ar 

leathanach 
Facebook  

@Monaghancoco 

 
5,502 

 
2,924 

 
Lucht Leanúna 

Twitter  
@MonaghanCoCo 
 

 
2,982 

 
2,398 

 

 

Bonneagar agus Slándáil 

Tá an Roinn I.S. feagrach as bonneagar 
gréasáin na Comhairle agus fáil is slandáil na 
córais agus seirbhísí  TEC a chinntiú. Tá an-
chuid den eastát TEC nach mór caite faoin am 
seo  agus i  2017 chuir an roinn tús le clár um 
uasghrádú/ábhar nua   a mhairfidh isteach sa 
bhliain 2018.  Ar an saothar a tharla go 
príomha i 2017 bhí: 

• Uasghrádú ar phríomhsheomraí 
cumarsáide na Comhairle agus san 
áireamh bhí córas nua aeraithe, 
soilsiú feidhmiú fuinnimh LED, 
oibrithe ar an síleáil chun a bheith in 
ann  teacht ar cháblaí agus oibreacha 
leictreachais.  

• Lasca lárnacha nua agus deisiú cáblaí  

• Bronnadh conradh don uasghrádú ar 
na príomhnaisc greásáin limistéir 
leathan 

http://www.monaghan.ie/
http://www.monaghan.ie/


Caitheadh am agus díograis le réimse leathan 
bearta slándala a fheidhmiú, uasghrádú, a 
bhainistiú ags monatóireacht a dhéanamh 
orthu, mar shampla cosaint, scagadh r-phost 
agus gréasáin, bainistiú ballaí dóiteáin agus 
cúltaca do na córais.    

I 2017 rinne saineolaithe seachtracha slándála 
TEC iniúchadh slándála.  Aithníodh mórán 
rioscaí i gcatagóirí de réir a ngéire i.e. an 
tionchar a bheadh ar an ngnó.  Tosaíodh ar 
ghnímh fheabhais i 2017 agus leanfar den 
chúram úd go ceann na bliana 2018. 

Athnaítear go forleathan gurb iad  na 
húsáideoirí ar deireadh is mó a bhíonn lag sa 
slabhra slandála.  É sin san áireamh, d’fhorbair 
an roinn I.S. clár feasachta agus oiliúna 
slándála  a tugadh do thromlach na foirne i 
rith na bliana.    

Tionscadail Seirbhísí i bPáirt  

Éiríonn leis an roinn I.S. saothar agus airgead a 
spáráil trí oibriú le húdaráis áitiúla in aice 
láimhe ar réimsí mar fhorbairt  polasaí, oiliúint 
foirne agus cúrsaí fála.  I 2017 chuir Comhairlí 
Contae Mhuineacháin, An Chabháin, Liatroim, 
Longfort agus Lú i gcomhar le chéile isteach ar 
sheirbhísí mar  Ardseirbhísí Tacaíochta 
Gréasáin agus   Comhairle um Bhainistiú 
Sócmhainní Bogearraí. 

Deasc Eolais I.S.  

Dáileann an roinn I.S. acmhainní nach beag ar 

thacaíocht a sholáthar don bhFoireann,Baill 

Tofa agus Saoránaigh. 

 

Staitisticí ón Deasc Seirbhíse 

Staitisticí Glaonna 2017 2016 
Iomlán Logáil 
Glaonna  3458 2071 

Glaonna míosa ar 
an meán 288 173 

Glaonna laethúla ar 
an meán 14 8 

Réiteach laistigh de 
24 huaire 50% 69% 

Daonacmhainní 

Earcaíocht 
Rinne an tAonad HR próiseas ar iarratais faoi 
34 comórtas i rith na bliana.  Ar na 522 
iarratas faighte, bhí  266 fear agus 256 bean.   
De thoradh na gcomórtas post, measadh 146 
iarratasóir a bheith cáilithe agus cuireadh ar 
phainéil iad.   
I 2017 táirgíodh 94 post agus ceapadh 88 ball 
foirne. 
 

Córas Párolla agus Pinsean HR (Core)  
Tosaíodh ar an dTionscnamh Líofacht Sonraí 
Pinsin i nDeireadh Fómhair 2015 agus meastar 
é a chríochnú faoi Mheitheamh 2018.  
Thosaigh soláthar céimneach an mhódúil  
Core um Shláinte agus Sábháilteacht i 2017.  
Céim phíolótach atá ar siúl faoi láthair ar  
mhódúil Core PMDS.  Táthar ag súil leis an 
soláthar céimneach i 2018.  

 
Oiliúint agus Forbairt  
Le linn 2017 tugadh 40 cúrsa oiliúna 
inmheánacha don bhfoireann mar Shláinte 
agus Sábháilteacht, Scileanna éagsúla agus 
oiliúint ghinearálta.  Anuas air sin d’fhreastail  
130 ball foirne ar chúrsaí, comhdhálacha, 
seimineáir agus ceardlanna lasmuigh den 
chontae. 
Ceadaíodh tacaíocht do chúrsaí 
breisoideachais i gcás 17 duine ar an 
bhfoireann.  
 
Creidiúnú don bhForbairt Leanúnach 
Proifisiúnta (CPD)  

• Go luath i 2017, thosaigh Comhairle 
Contae Mhuineacháin ar an 
gCreidiúnú CPD Innealtóirí Éireann a 
fháil don údarás áiitúil agus ba é dáta i 
Mí na Nollag 2017 an sprioclá do 
chríochnú an phróisis.  Caighdeán 
náisiúnta na hÉireann is ea an 
caighdeán CPD a aithníonn 
eagraíochtaí a bhaineann leas as an 
bhfoghlaim ar an  láthair oibre agus 
córais fhorbartha chun cur le nuáil in 
innealtóireacht agus gnó.  Tacaíonn 
Rialtas na hÉireann leis an gcaighdeán 
trín Roinn Oideachais agus Scileanna 
mar chuid den straitéis do gheilleagair 



an eolais.  Tá 10 ar choiste trasranna, 
ar a n-áirítear foireann 
innealtóireachta, pleanála agus 
riaracháin is iad ag obair ar na 
riachtanais chreidiúnaithe.  Bhí an 
chéad chruinniú acu Bealtaine 2017. 
Leag Innealtóirí Éireann síos seacht 
gcritéir le sroichint ag Comhairle 
Contae Mhuineacháin  mar a leanas:  

o Doiciméad Polasaí CPD a chur 
le chéile, Cairt Choiste CPD 
agus Straitéis do 2017 – 2020 

o Tionscnaimh chruthaitheach 
nuálach déanta ag fostaithe 
Comhairle Contae 
Mhuineacháin a aithint  

o Bainistiú feidhmíochta de réir 
torthaí CPD a chuimseoidh 
taifid ar oiliúint déanta ag an 
bhfoireann  

o Cláir mheantóireacht agus 
teagaisc  

o Learscáileanna cumais agus 
cláir tacaíochta a sholáthar   

o Eolas a roinnt agus a 
bhainistiú laistigh den 
eagraíocht  

o Naisc fhoirmeálta seachtracha 
maidir le  “foghlaim”   

• D’oibrigh an coiste ar gach ceann de 
na critéir úd i Samhradh agus Fómhar   
2017, nuair a bhí siadsan go léir réidh 
seoladh  iarratas foirmiúil ar an 
ngradam creidiúnaithe chuig 
Innealtóirí Éireann, Bóthar Chluaidh.  

• Rinne Innealtóirí Éireann iniúchadh ar 
pholasaí agus cleachtais CPD 
Chomhairle Contae Mhuineacháin ar 
an 20 Nollaig  2017 agus cuireadh in 
iúl mí Eanáir 2018 gur éirigh leo 
gradam dhá bhliain a bhaint amach. 
Caithfidh an coiste CPD anois díriú ar 
an gcreidiúnú a choimeád suas mar 

beidh iniúchtaí eile i dtreo deireadh 
na mblianta 2018 agus 2019.  

• Ar an Máirt 27 Feabhra 2018 in Oifig 
Innealtóirí Éireann, Bóthar Chluaidh, 
Baile Átha Cliath bronnadh an cairt 
Creidiúnaithe CPD ar an 
bPríomhfheidhmeannach, Eamonn O’ 
Sullivan, an Oifigeach Oiliúna, Ann 
Durnin agus Ceannaire an Choiste 
CPD, Claire Hughes.  

Líon Foirne  

Ag seo líon foirne Chomhairle 
Contae Mhuineacháin 31 Nollaig  
2017: Foireanan Lárnach  

Líon  Comhbhrí Lán-
aimseartha   

Bainistíocht  4 4 

Cléireachas/Riarachán  157 142.78 

Proifisiúnta/Teicniúil  71 69.50 

Allamuigh  142 132.48 

Baill Bhreise Foirne  2 2 

Iomlán Foireann Lárnach  376 350.76 

Poist ar Conradh  7 6.13 

Sealadach/Séasúrach  28 27.07 

Comhraiceoirí Áirithe Tine  48 48 

Seachas RCO&RÁ  12 9.15 
Iomlán Post Eile  
 

95 90.35 

Imeacht ar Scor le linn 2017 
Dan Collins  Maoirseoir Baile 
Patrick McCabe  Oibrí Ginearálta 
Brendan Callan   Oibrí Ginearálta 
Pat Brady  Maoirseoir/Ceardaí 
Madeline Fitzpatrick Oifigeach Sinsear  
                                            Foirne 
Damien McBride Feighlí Uisce & 
                                            Séarachais Grád 5 
Maria McKenna  Oifigeach Sinsear  
                                            Foirne 
Paul McGinn  Oifigeach Stáisiúin 
Paul Rooney  Comhraiceoir Tine 
Seamus Grogan  Teicneoir Sinsear 
                                            Feidhmmeannach  
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Fáil Chorparáideach 

Oifigeach Fála 

Ceapadh Oifigeach Fála lánaimseartha mí 
Márta 2017.  Cinntíonn an ceapachán seo  

 

go bhfeidhmítear Plean Fála Comhairle 
Contae Mhuineacháin, go mbeidh 
comhairle agus tacaíocht ann maidir le fála 
lena chinntiú go gcloífidh earraí, seirbhísí 
agus oibreacha le reachtaíocht agus 
treoracha cuí agus san am gcéanna go 
mbeidh margadh maith ar fáil agus 
bainistíocht riosca i bhfeidhm.   

Plean Fála Corparáideach 

Ceadaíodh Plean nua Fála Corparáideach ar 
an 27 Aibreán 2017.   Cuimsíonn an Plean 
sraith gnímh a bhaineann le rudaí a luadh le 
linn an iniúchaidh fhála.   

Struchtúr Fála 

Chun Fáil a shruthlíniú ar fud na Comhairle 
roghnaigh gach Stiúrthóir Pearsanra 
Teicniúil (Treoraí Fála) agus Pearsanra 
Riaracháin/tacaíochta (Treoraí Riaracháin) 
maraon le hionadaithe nuair is féidir chun 
fáil a stiúradh ina CB agus Ranna faoi seach. 
Cuid de Mheitheal nua Fála is ea iad seo do 
Chomhairle Contae Mhuineacháin.   

Oiliúint 

Tugadh clár Oiliúint Fála do na Treoraithe 
Fála agus Treoraithe Riaracháin le linn  
2017.  Léirigh an oiliúint fócas ar 
shainchumas i ngach CB agus roinn chun 
tacú le cúrsaí fála agus iad a threorú agus 
chun caighdeáin seasmhach a chinntiú idir 
ghnéithe teicniúla agus riaracháin na Fála.   

Cleachtais Fála 
 
Rinneadh athbhreithniú ar lámhleabhar 
Cleachtais Fála Comhairle Contae 
Mhuineacháin le linn 2017, ceadófar agus 
foilseofar é go luath i 2018.  Tógfar ceann 

sna cleachtais d’aon athruithe fála ar bhonn 
náisiúnta nó a tharlódh de bharr an Chórais 
Bainistiú Airgeadais uasghrádaithe, sin  
Milestone 4.   
 
Conarthaí a Fhoilsiú  
 
Tá dualgas ar Chomhairle Contae 
Mhuineacháin tuairisc in aghaidh ráithe a 
fhoilsiú ar chonarthaí poiblí (tairiscintí) don 
Scéim Foilsithe Samplach atá mar chuid den 
Chóras Saoráil Faisnéise. Baineann an foilsiú 
le conarthaí earraí/seirbhísí os cionn €25K 
agus conarthaí oibre os cionn €50K.  Féadfar 
teacht ar na conarthaí úd ar an nasc seo a 
leanas:-  

https://monaghan.ie/corporateservices/pro
curement/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://monaghan.ie/corporateservices/procurement/
https://monaghan.ie/corporateservices/procurement/


 

17 

 

Ceantar Bardasach Carraig 
Mhachaire Rois-Baile na Lorgan 
 

Bonneagar Bóithre 

I 2017 stiúraigh an Ceantar seo infheistíocht 
€2.21M sa ghréasán bóithre áitiúla agus 
réigiúnach a lig do neartú ar 12 bóthair ar fhad 
iomlán 12.677Cm. Cóiríodh dromchlaí ar 8  
mbóthar eile 18Cm ar  fhad agus caitheadh ar 
an iomlán €324,450.  

I 2017 chuir scéim feabhsú sábháilteachta ar an 
N2 idir Baile na Lorgan agus Carraig Mhachaire 
Rois go mór le cúrsaí ag ceithre cinn de ghabhail 
dainséaracha.  Fuarthas maoiniú ó TII chun tús a 
chur le dearadh um uasghrádú iomlán a 
dhéanamh ar an N2 idir Baile na Lorgan agus 
Baile Átha Fhirdia. 

Tharla infheistiú freisin ar an N53 idir Dún 
Dealgan agus Baile na Lorgan nuair a cuireadh 
dromchla nua ar 7.6Km idir Baile na Lorgan agus 
Droichead Béal Átha na Cora ar theorainn Ard 
Mhacha ar chostas €1.2M.   

Feabhsaíodh gabhal Bóthar Béal Átha Beithe i 
gCarraig Mhachaire Rois trí Scéim Feabhsúchán 
Sábháilteachta ar Chostas Íseal ar bhuiséad  
€85,000. 

  

Foirgnimh/Tailte  
Cabhraíonn agus tacaíonn an Ceantar Bardasach 
le háisínteachtaí eile maidir le hinfheistíocht 
agus bainistíocht sócmhainní ailtireachta, a 
gcuirfidh cuid díobh siúd go mór ar deireadh le 
táirgeadh turasóireachta an réigiúin.  

I 2017 tosaíodh ar an gcead chéim in athchóiriú 
a dhéanamh ar bhaile Lása Charraig Mhachaire 
Rois, sin Teach an Mhargaidh Carraig Mhachaire 
Rois.  Fuaireas cuid den mhaoiniú ón gclár REDZ 
agus cosnóidh an chead chéim thart ar  
€400,000. 

Rinne CHL Consulting Staidéar Roghanna ar 
fhoirgnimh Caisleán Hope agus an Síneadh i 
2017.  Tá sé i gceist go mbeidh na moltaí 
uaidhsin mar bhonn agus treoir faoi 
infheistíocht amach anseo i suíomh atá rí-
thábhachtach ó thaobh oidhreacht agus 
turasóireachta de. 

Ceapadh comhairleoirí deartha chun an 
Kavanagh Centre in Inis Caoin  a athfhorbairt.  I 
gCéim 1 déanfar oibreacha struchtúrtha 
daingneofar an creatlach i dtreo taispeántas 
nua mínithe a chur isteach.  Fuarthas €188,636 
mar chúnamh deontais ón gciste Ealaíon agus 
Cultúrtha 2017. 

Ceapadh comhairleoirí deartha chun Teach an 
Gheata 2 i mBaile na Lorgan a fhorbairt lena 
bheith mar láthair do leabharlann nua 
réigiúnach. 

 

Infheistíocht sa Ríocht Phoiblí 
I 2017 fuair an Ceantar Bardasach maoiniú do 
bhuiséad €386,000 ar son ceithre thionscnmah 
faoin Scéim Athnuachana Baile & Sráidbhailte.  
Rinneadh athnuachan ar shoilsiú poiblí agus 
troscán sráide i mBaile na Lorgan agus Carraig 
Mhachaire Rois.  Cuireadh Wi-Fi poiblí ar fáil sa 
dá bhaile.  Rinneadh agus síníodh léarscáil do 
Bhealach Oidhreachta i mBaile na Lorgan agus 
bunaíodh limistéar picnic agus páirceála in Inis 
Caoin. 

 
Spás Fóillíochta/Spás Oscailte  
Cuireadh scéimeanna áirithe fóillíochta i gcrích i  
2017, san áireamh bhí Páirc Líneach Tulaigh na 
Sceach i gCarraig Mhachaire Rois a fuair 
maoiniú deontais mar €104,548. Maoiníodh 
freisin faoi Bheart 3 den Scéim Fóillíochta 
Tuaithe  na hoibreacha uasghrádaithe déanta ar 
Bhealach Mhuineacháin agus na cosáin ar an 
Eanach Bán ag Loch Mucnú. 
  

Gnímh Pobail 
Saothraíonn an Ceantar Bardasach go dlúth le 
grúpaí áitiúla ar son díriú ar infheistíocht agus 
soláthar seirbhísí a fheabhsú.  Bronnann an CB   
páirtmhaoiniú agus bítear i gcomhar le Cumann 
Lucht Tráchtála Carraig Mhachaire Rois chun cur 
le meon dearfach i leith cúrsaí trádála ar an 
mbaile.  Tugann an Cumann cúnamh le pleanáil 
agus faightear aiseolas uathu faoi thionscnaimh 
mholta.  

I mBaile na Lorgan bíonn an Coiste Feabhsúchán 
Baile an-ghníomhach ag díriú ar ghrúpaí gnó 
agus pobail mar is léir is iad istigh ar Bhaile 
Fiontair na hÉireann mar a bhfuair siad gradam 
Tuillteanais.  
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Buaileann an coiste go rialta leis an  
bhfeidhmeannas agus treoraítear tionscadail a 
chuirfidh go mór leis timpeallacht an bhaile 
agus trádáil aitiúil. 

Grupaí rí-thábhachtacha sna bailte is ea na 
Coistí  Bailte Slachtmhara.  I 2017  bhain  Carraig 
Mhachaire Rois agus Baile na Lorgan 
ardmharcanna, bhí Carraig Mhachaire Rois ar 
fheabhas agus gradam Bonn Airgid acu.  
Cabhraíonn an Ceantar Bardasach leis na grúpaí 
úd agus tacaíonn leo i rith na bliana chun go 
mbeidh seans an-mhaith acu a gcuid spriocanna 
a bhaint amach. 

Tugann an Ceantar Bardasach cúnamh idir 
maoiniú agus loighistic chun roinnt féilte a 
reachtáil sa Cheantar mar shampla Muckno 
Mania, Lá ‘le Pádraig, Féile Charraig Mhachaire 
Rois, agus Féile Ealaíon Charraig Mhachaire 
Rois. 

Grúpaí Pobail 
Ar an 22 Bealtaine 2017 d’eagraigh an Ceantar 
Bardasach seo ócáid bhronnta chun deontais a 
thabhairt do ghrúpaí áitiúla.  Bronnadh ar an 
iomlán €49,350 ar bhreis is 50 grúpa áitiúla.  Ina 
theannta san infheistíodh €89,800 in ócáidí 
baile agus grupaí áitiúla mar an Cumann Lucht 
Tráchtála agus Bailte Slachtmhara 7rl. 

Suímh Tréigthe/Struchtúir Bhaolacha  
I gCarraig Mhachaire Rois agus i mBaile na 
Lorgan seirbheáladh fógraí ar roinnt daoine 
maidir leis an mbail tréigthe a bhí ar áitribh. 
Tharla oibreacha feabhsúcháin ar chuid díobh 
chun sásamh na Comhairle.  Cuirfear cinn eile ar 
an gClar Suímh Tréigthe agus tá cuid díobh 
ceannaithe ag an gComhairle. 
 
I 2017 atógadh an balla dainséarach ag scoil an 
chlochair i gCarraig Mhachaire Rois. 
  

 
Ilchineálach  
Fuarthas soilse nua na Nollag do Bhaile na 
Lorgan i 2017 agus ba léir an dearfacht nuair a 
tháinig slua breá ar an láthair len iad a fheiceáil 
á lasadh. 
Tháinig slua breá freisin i gCarraig Mhachaire 
Rois don soilsiú Nollag, sa taispeántas bhí roinnt 
soilsí nua agus crann bréige nua Nollag chomh 
maith. 
 

Cuireadh tús i 2017 le próiseas chun dealbh a 
choimisiúnú a bheidh mar chuimhneachán ar 
shaol agus gaiscí an amhránaí Big Tom McBride.  
Táthar ag súil leis an dealbh i 2018. 
 
Gné amháin a tharraingíonn daoine go dtí an 
ceantar is ea na comórtais iascaigh agus tá Loch 
Mucnú againn mar láthair oiriúnach d’ócáidí 
dirnáisiúnta.  Spreagadh inmharthanacht a 
ileithéid d’ócáidí i 2017 nuiar a foilsíodh 
fodhlithe nua dodn iascach agus gníomhaíochtaí 
eile thart fan loch. 
 
I 2017 bunaíodh bealaí siúlóide i gceantar  
Carraig Mhachaire Rois agus Baile na Lorgan.  
Táthar ag súil go mbeidh siad siúd mar bhonn 
faoi iarratas ar mhaoniú i 2018 do thionscnaimh 
caithimh aimsire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

Ceantar Bardasach Bhéal Átha 

Beithe-Cluain Eois 

Clár Bóithre 2017  
I 2017 thug Ceantar Bardasach Béal Átha 
Beithe-Cluain Eois faoi chlár suntasach forbairt 
ar bhonneagar bóithre.  Tharla oibreacha ar 
luach nach mór  €1.79m faoin scéim deontas 
feabhsúcháin is athbhunaithe.  Rinneadh dhá 
thionscnamh sábháilteachta le linn 2017 ar 
chostas €65,000 
 
Bailte Slachtmhara 
Sheol Bailte Slachtmhara Bhéal Átha Beithe 
Plean 3 Bliana i 2017.  Tháinig méadú ar an líon 
a bhíonn páirteach i mBailte Slachtmhara agus 
rinnedah mórán tionscnaimh a chuir go mór leis 
an mbaile agus an dúthaigh máguaird. Oibríonn 
an Ceantar Bardasach go dlúth leis na Coistí 
Bailte Slachtmhara. 
 
Bótháin na bhFear sa Cheantar Bardasach   
Chabhraigh an Ceantar Bardasach le botháin na 
bhfear i mBéal Átha Beithe agus Cluain Eois 
chun áras nua a fháil i 2017.  Tá Bothán na 
bhFear Bhéal Átha Beithe anois lonnaithe ar 
chúl an árais chathartha i mbaile  Bhéal Átha 
Beithe.  Tá  Bothán na bhFear Chluain Eois ag an 
tseanseamlas.  Bua mór is ea Botháin na bhFear 
ar an dá bhaile agus iad de shíor toilteanach le 
cabhair a thabhairt le linn féiltí agus ócáidí eile.     
    
Paráid Lá ‘le Pádraig  
Bhí an slua ba mhó riamh i láthair do Pharáid na 
Féile Pádraig 2017 a tharla ar bhigill na Féile i 
gCluain Eois.  Cúis áthais don Cheantar 
Bardasach ab ea cuireadh a thabhairt do 
Mhéara agus Douglas Oileán Mhanainn a bhí ar 
cuairt sa chontae ag an am san.  Tháinig slua 
mór freisin ag féachaint  ar an bParáid i mBéal 
Átha Beithe.  D’oibrigh foireann an Cheantair 
Bhardasaí go dlúth leis na Cumainn Lucht 
Tráchtála chun go mbeadh rath ar an bparáid i 
ngach aon slí.  
 
Cathair Ghríobháin Chluain Eois 
Cúis áthais don Cheantar Bardasach ab ea 
fáilitiu i dteannta Bailte Slactmhara Chluain Eois  
roim 30 cuairteoir ó Mheiriceá a tháinig ar 
Thuras Naofa.  Mar chuid den turas úd 
theastaigh uathu Cathair Ghríobháin a thógáil ar 
an dteorainn mar chomhartha síochána.   
 

Ócáid Ribín Glas 
Bhronn Cathaoirleach an Cheantair Bhardasaí, 
An Comh Pat Treanor, teastas Aitheantais ar na 
Nuálaithe Óga Sóisialta ó  Choláiste An 
Leargaidh ar son a dtionscnamh ‘Mend a Mind – 
It’s a Disorder not a Decision’.   
 
Maoiniú Pobail   
Bhain 72 ghrúpa pobail sa Cheantar Bardasach 
Béal Átha  Beithe-Cluain Eois leas as maoiniú 
nach mór €50 000.   
 
Gradam Thomas Treanor  
D’oibrigh Thomas Treanor mar Shuirbhéir Cúnta  
Contae do Chomhairle Ceantar Tuaithe Cluain 
Eois Uimh. 1.   Bhí baint mhór aige le hÓglaigh 
na hÉireann a bhunú i Loch Garman.  I measc 
breis is dhá chéad óglach bhí sé páirteach in Éirí 
Amach Inis Chorthaidh agus cuireadh i gcampa 
géibhinn é.  Mar aitheantas don mhéid a rinne 
sé ar son saoirse na hÉireann thoiligh an 
Ceantar Bardasach urraíocht a dhéanamh ar 
“Ghradam Thomas Treanor” don scoláire ag a 
mbeadh an marc is airde sa Stair sa Teastas 
Sóisearach.  Bhronn Cathaoirleach an Cheantair 
Bhardasaí, An Comh. Pat Treanor, Gradam 
Thomas Treanor ar Eoin Fitzpatrick.  
 
Wi-Fi Saor i mBéal Átha Beithe-Cluain Eois 
Seoladh  Wi-Fi  saor in aisce sa dá bhaile Béal 
Átha Beithe agus Cluain Eois mí Meithimh  
2017.   Bíonn úsáideoirí  i dteideal tréimhse uair 
a chloig in aghaidh an lae.  Tá sé i gceist an 
córas Wi-Fi  a leathnú i mBaile Chluain Eois sna 
míonna atá le teacht. 
 
Máistirphlean do Shliabh Beatha 
Chuaigh Páirtíocht Bhéal Átha Beithe-Cluain 
Eois an Éirne Thoir  i  gcomhar le Comhairle 
Ceantar Fhear Mhanach agus Ó Méith chun 
seirbhísí Comhlacht Paul Hogarth a fháil is iad 
chun Máistirphlean a fhorbairt do cheantar  
Sliabh Beatha.  Táthar ag súil leis an bplean a 
sheoladh go luath i 2018. 
 
Oscailt Oifigiúil Áirse an Gheata   
Ar an Aoine 19 Bealtaine 2017 tharla comóradh 
bliantúil an Ghorta a rug aird ar oscailt oifigiúil 
an Áirse nua agus freisin ar sheoladh an leabhair  
A Time of Desolation- Clones Poor Law Union 
1845-1845 a scríobh an staraí áitiúil Brian Mac 
Donald.  Tharla sé sin níos déanaí i dTeach na 
Cúirte, Cluain Eois.  Ba í an tAire Ealaíon, 
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Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus  
agus Gaeltachta a bhí ag feidhmiú ag an 
seoladh.    
Thóg pleanáil don tionscnamh seo tamall de 
bhlianta faoi stiúir Choiste An Ghorta Cluain 
Eois, Ceantar Bardasach Bhéal Átha Beithe-
Cluain Eois agus ABP Éireann.  
 
Athnuachan Bailte agus Sráidbhailte/Clár 
Tionscnamh Fóillíocht Tuaithe 

 
Páirc Bhéal Átha Beithe  – Oibreacha Geata Log 
an Mhargaidh  
Mar chuid den mhaoiniú don athnuachan Bailte 
agus Sráidbhailte, rinne  Ceantar Bardasach 
Bhéal Átha Beithe-Cluain Eois obair shuntasach 
ag geata log an mhargaidh i mBéal Átha Beithe 
chun spás a chruthú a mhaolódh cúrsaí tráchta 
le linn margaidh agus a ligfeadh do bhreis spás 
páirceála d’fhaiche an bhaile.     
 
Láthair Déagóirí Bhaile an Scotaigh 
Lean an Ceantar Bardasach den chomhoibriú le 
pobal Bhaile an Scotaigh chun Láthair Déagóirí 
agus cúirt cispheile a fhorbairt gar don chlós 
súgartha, iad mar spás fóillíochta do dhéagóirí   
Bhaile an Scotaigh.  Cuireadh isteach dhá 
fhánán luais chun luas a cheansú sa zón seo  
50Cm/u agus tharla uasghrádú ar shoilsí 
bóthair.    
Fuarthas maoiniú Bailte agus Sráidbhailte i 2016 
chun cosán a chur mar nasc idir Sráidbhaile 
Bhaile an Scotaigh agus na hEastáit Fearna agus 
Mullach Gabhla ar bhóthar Ros Liath.  Rinneadh 
uasghrádú freisin ar an soilsiú poiblí agus 
socraíodh dhá phointe trasnaithe ar son 
sábháilteacht na gcoisithe. 

Thóg an Ceantar Bardasach cosán nua ar 
Bhóthar Mhuinchille idir an sráidbhaile agus 
Scoil Náisiunta Buíochar.   Cuireadh trasnán 
rialaithe coisithe lasmuigh d’Eastát Crannmór,  
soilsiú poiblí  ar an R188 fan gcosán nua laistigh 
den zón 50Cm/u is ar Bhóthar Mhuineacháin 
agus breis pairceáil ar Eastát Crannmór.  
Cuireadh polatheach sa sráidbhaile don ghrúpa 
bailte slachtmhara.   

Páirc Cuimhneacháin Billy Fox  – Bealach 
isteach agus Áiseanna Páirceála 

Ag baint leas as maoiniú CLAR rinne Ceantar 
Bardasach Béal Átha Beithe-Cluain Eois 

oibreacha dromchla ar  Pháirc Cuimhneacháin  
Billy Fox.   

Maoiniú REDZ  Cluain Eois 

Carrchlós Erne Cafe  
Trí chabhair ón mhaoiniú nua seo forbraíodh 
carrchlós don cheantar Sráid Fear Manach 
íochtar /Cearnóg Mac  Giolla Phádraig  ar 
chostas thart ar  €110,000.  Bhí an suíomh úd ar 
an gClár Suíomh Tréigthe mar shuíomh ar a 
dtugtaí an Erne Café tráth dá raibh.  Trín obair 
úd bíonn an CB ag déileáil  le ceisteanna 
tréigean sa chuid seo den bhaile chun slacht a 
chur ar an ndreach sráide.  Díríonn an 
tionscnamh leis ar an easpa páirceáil do chúrsaí 
gnó sa cheantar  seo Sráid Fear Manach íochtar.  
 
Páirc Líneach Cluain Eois 
I Páirc Líneach Cluain Eois tá páirc líneach 300m 
a chuimsíonn bealach glas siúlóide agus rothar 
taobh le Canáil Uladh atá díomhaoin le fada.  
Ceanglaítear an N54 agus an  R202.   Lena cur i 
gcomhthéacs náisiúnta, tá  Páirc Líneach Cluain 
Eois mar chuid den chúrsa molta do sheachród   
siúlóide agus rothar fá bhealach Canáil Uladh 
mar a luaitear sa Dréachtstraitéis Fhorbartha do 
Bhealach Glas Chanáil Uladh.    
 
Bealach Bhaile Cluain Eois  
Arís faoi mhaoiniú Redz tá Ceantar Bardasach 
Béal Átha Beithe-Cluain Eois ag forbairt bealach 
nua ar an mbaile chun cur leis an mbealach 
oidhreachta Cluain Eois atá cheana féin ann.  
Beidh 20 comhartha nua Bealaí, 4 phainéal 
Treoshuímh agus 8 gcomhartha Fáilte go Cluain 
Eois.  Tá 4 chomhartha oidhreachta freisin ann 
do Bhéal Átha Beithe.  Fuair an Ceantar 
Bardasach 9 gcomhartha breise ‘Cluain Eois 
Stairiúil’ in ionad iad siúd a bhíodh ar crochadh 
ar na cuaillí soilsí  ar Shráid Fear Manach. Idir 
Meitheamh agus Meán Fómhair tharla  siúlóidí 
oidhreachta saor in aisce i mbaile Chluain Eois.  
Bhí an  Ceantar Bardasach an-shásta an 
tionscadal úd a mhaoiniú is é eagraithe ag  
Stórais  Chanáil Uladh.    
 
Athnuachan 
 
Meitheal Baile Cluain Eois  
Bhunaigh an Ceantar Bardasach Meitheal Baile 
mí Deireadh Fómhair 2017 in ionad an choiste 
Athnuachan Chluain Eois mar a bhíodh.  Tá sé 
mar aidhm ag an meitheal seo plean 5 bliana a 
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fhorbairt don bhaile.  Beidh treoir ón bpobal 
agus cabhair ar fáil ón gCeantar Bardasach.  
 
Leanann an Ceantar Bardasach de dhéileáil le 
ceisteanna tréigean ar an mbaile.  Chuige seo  
táthar ag plé le roinn Forbairt Eacnamaíoch 
agus Pobail na Comhairle chun réiteach a fháil 
trín reachtaíocht suíomh tréigthe.  Go dtí seo trí 
phlé le húinéirí áitreabh agus trí orduithe 
suíomh tréigthe fuarthas roinnt áitreabh.  Faoi 
láthair tá an Ceantar Bardasach ag cabhrú leis 
an Roinn Tithíochta maidir le moltaí do 
thithíocht shóisialta agus iarratais ar mhaoiniú 
chun aonaid  tithíocht shóisialta a fhorbairt ar 
na suímh chéanna.   
 
Coiste Athnuachan Bhéal Átha Beithe  
Bhí 9 gcruinniú ag  Coiste Athnuachan Bhéal 
Átha Beithe i 2017.  I gcomhar leis an gcoiste 
athnuachana, tá an Ceantar Bardasach ag 
dhéileáil le ceisteanna tréigean i mBéal  Átha 
Beithe.  Toisc an maoiniú faighte le déanaí faoin 
gClár Athnuachan Bailte agus Sráidbhailte don 
mbliain 2017 Béal Átha Beithe in ann leas a 
bhaint as deiseanna eile maoinithe amach 
anseo.    
 
Maoiniú Fóillíochta 2016/2017 
Fuarthas maoiniú fóillíochta ón Roinn Ealaíon, 
Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe   
agus Gaeltachta chun cé agus áiseanna 
páirceála a sholáthar ag Loch Mullanary,  Béal  
Átha Beithe.  Baineann an pobal leas as an áis 
seo agus go háirithe as ionad oideachais agus 
oiliúna allamuigh Tamhnach.  
 
Athfhorbairt ar Theach an Mhargaidh Chluain 
Eois mar Oifigí do CB Béal Átha Beithe-Cluain 
Eois 
Cheadaigh CB Bhéal Átha Beithe-Cluain Eois 
aistriú na n-oifigí ceantair go dtí áras teach an 
mhargaidh i lár bhaile Chluain Eois. Ar an gcuma 
san cuirfear feabhas ar cheantar An Diamant 
agus seachnófar tréigean an fhoirgnimh úd.  
Ceapadh meitheal deartha chun dearadh a 
fhorbairt agus chun an tionscnamh a bhreith 
chuig tógáil agus cur i gcrích.  Forbraíodh an 
dearadh agus ceapadh conraitheoir le tosú ar an 
obair go luath mí na Samhna.  Ní mór urlár na 
talún a roinnt don seomra Comhairle, cuntar 
poiblí agus spás oifige.  Ar an gcéad urlár beidh 
spás oscailte oifige agus coimeádfar déanamh 
na hailtireachta mar atá faoi láthair.    

 
Athfhorbairt ar Sheanoifig Poist Chluain Eois 
do Stiúideónna Ealaíon Chluain Eois 
Fuarthas maoiniú ón Roinn faoin scéim ealaíon 
agus cultúrtha  2016 chun athchóiriú agus 
feabhsú a dhéanamh ar sheanoifig poist Chluain 
Eois.  Fuair Comhairle Contae Mhuineacháin an 
foirgneamh ó An Post i dtreo a fhorbairt mar áis 
ealaíon agus cultúrtha don phobal mór.  
Fuarthas maoiniú breise ón gclár SÍOCHÁIN IV 
chun trealamh ealaíon is closamhairc maraon le 
hábhair ghaolmhara a sholáthar is a shuiteáil.    
 
Carrchlós Mhachaire Airne 
Bhí rath ar Chumann Forbartha Machaire Airne 
faoin glár CLAR nuair a fuarthas.€30,000  chun 
carrchlós a thógáil don scoil áitiúil is don 
séipéal.  Fuair an Cumann 2,300 ó Chomhairle 
Contae Mhuineacháin  faoin Scéim Deontas 
Pobai agus Comhshaol 2017.  
I gcomhar le Cumann Tuismitheoirí  Scoil 
Mhuire Machare Airne reachtáladh sraith ócáidí 
chun airgead a bhailiú.  Uathusan agus trí 
thacaíocht an phobail, airgead bronnta agus 
urraíocht ó lucht gnó áitiúil d’éirigh leis an 
gcumann suim breise €30,000 a fháil.  Thacaigh 
an Ceantar Bardasach le €10,000 breise agus 
thug cúnamh teicniúil chun go bhféadfadh  
Cumann Forbartha Machaire Airne an 
tionscnamh a chríochnú i 2017.  
 
 
Cruinniú le Baill Oireachtais agus MEP 
Tharla cruinniú le baill an Oireachtais and MEP 
ón gceantar ar an 22 Deireadh Fómhair.  Bhí 
scata maith i láthair, san áireamh bhí na MEP 
Matt Carthy, Luke ‘Ming’ Flanagan agus Marion 
Harkin.  Pléadh na dúshláin a bheidh roimh an 
cheantair CB, san áireamh bhí Brexit agus an 
Comhcheangal Thuaidh Theas.  Tharla plé fada 
ar athoscailt Chanáil Uladh chomh fada le Cluain 
Eois.   
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Ceantar Bardasach Mhuineacháin 

Ag éirí as tionscadal an Cheantair Bhardasaí i 
leith ioncam ó tháillí páirceáil a úsáid chun 
Comhordaitheoir Lár Baile a fhostú i  mBaile 
Mhuineacháin, baineadh amach na tionscadail, 
tionscnaimh agus gradaim seo a leanas. 

 
Dearbhán Bhaile Mhuineacháin 
Bunaíodh Dearbhán Bhaile Mhuineacháin mí 
Deireadh Fómhair 2016 mar thoradh ar an 
dtionchar a bhí ag vótáil Brexit sa RA ar airgead 
reatha sa réigiún.  Bhí sprioc réasunta ag an 
meitheal mar €150,000 a choimeád sa 
gheileagar áitiúil sa chead bhliain trín Dearbhán 
Baile a fhorbairt.  Sa chéad 6 mhí fuarthas 
tacaíocht iontach ó lucht gnó agus tionscail a 
d’aithin bagairt  Brexit agus fuarthas  díolacháin 
€370,000.  Cinneadh ar  sprioc uaillmhianach 
mar dhíolacháin €400,000 don Nollaig 2017.  

Trí thacaíocht ón bpobal áitiúil gnó, tionscail 
agus an pobal mór díoladh €485,000.  Faoi mhí 
Feabhra 2018 bhí iomlán €865,000 bailithe, rud 
a théann i bhfeidhm go mór ar thacú leis an 
bpobal gnó agus fostaíocht áitiúil a choimeád sa 
tsiúl.  Mhínigh Retail Excellence Ireland  go 
gcruthaíonn gach €1 a choimeádtar sa 
gheilleagar áitiúil tionchar méadaithe €4, 
ciallaíonn sé sin gur chabhraigh an dearbhán le 
suim suas le  €3.2m a choimead ar an mbaile le 
18 mí anuas.  Tá breis is 150 gnó páirteach 
laistigh den Cheantar Bardasach agus an líon 
san ag méadú in aghaidh na míosa.  Seo an 
dearbhán is mó sa tír ag coiste áitiúil trí 
thacaíocht ón údarás áitiúil.   

Tionscnamh Gradam Gnó Bhaile 
Mhuineacháin  
Bhunaigh Tionscnamh Gradam Gnó Bhaile 
Mhuineacháin chun feabhas gnó a chur chun 
cinn sa cheantar.  Failtíodh roimh na gradaim 
thionscnaimh gnó san Óstán Hillgrove mí Eanáir  
2017 mar a raibh breis is 70 gnó agus 370 aoi i 
láthair. Tionólfar an dara gradaim gnó san óstán 
céanna ar an 19 Aibreán.  Íocann an ócáid aisti 
féin trí urraíocht.  Leanfaidh na gradaim ó 
bhliain go bliain agus d’fhéadfaí ócáid contae a 
dhéanamh fós den tionscnamh i  2019. 

Margadh Tinteáin  
Tionscadal is ea an margadh  tinteáin faoi 
choiste deonach a d’eagair Olga MacAdoo agus 

John Hahessey. Thacaigh an meitheal baile leo 
san iarratas ar mhaoiniú agus iad ag ullmhú do 
na hócáidí míosúla.  Bíonn an margadh 
ceardaíochta ar siúl ar an gcéad Aoine sa mhí ar 
Chearnóg na hEaglaise. 

Grúpa Miondíola Mheitheal Bhaile 
Mhuineacháin  
D’fhorbair an grúpa miondíola Crannchur Ticéid 
Órga mar luach saothair dóibh siúd a bhíonn ag 
siopadóireacht go háitiúil.  Tharla an 
tionscnamh thar tréimhse 6 seachtaine.  Bhí 
breis is 19,000 iontráil is bhí  6 bhuaiteoir   don 
chiste duaiseanna €4,500.  Ceanglaíodh an 
crannchur le feachtais eile siopadóireacht áitiúil 
chun dílseacht a chothú le custaiméirí ag 
druidim le trádáil na Nollag 2017. 

 
Gréasán Bia Mhuineacháin  
Cé gur bunaíodh an Gréasán Bia mí Iúil 2016, 
bhí an grúpa thar a bheith gnóthach i 2017 agus 
Sean Redmond ó Andy’s Bar & Restaurant mar 
chathaoirleach.  Bunaíodh an Gréasán Bia chun 
Muineachán a chur chun cinn mar Cheann 
Scríbe Bia den Scoth toisc an líon ard táirgeoirí 
talmhaíochta agus mar USP don chontae.  Ón 
tús bronnadh gradam clúiteach RAI Top Ten 
Food Destination orthu i 2016 & 2017.  Luaitear 
Muineachán go minic anois sna nuachtáin 
náisiúnta de bharr fheabhas an bhia a chuirtear 
ar fáil.  Buaileann an grúpa le chéile go rialta 
agus tá Raon Blasta Mhuineacháin Thuaidh 
anois ann, Leabhrán Cinn Scríbe Bia agus liosta 
ócáidí rialta an Chlub Blas a bunaíodh chun bia 
de bhunadh na háite a chur chun cinn agus 
torann coise i lár na seachtaine a mhéadú.  
 
Ócáidí an Chlub Blas 

D’fhorbair an Gréasán Bia sraith ócáidí go 
speisialta chun  cur le torann coise i mbaile 
Muineacháin i lár na seachtaine.  Cuirtear 
biachlár speisialta áitiúil ar phraghas réasúnta  i 
láthair ar théama difriúil in aghaidh na míosa.  
Bíonn an t-eolas ar  fáil ar líne trí leathanach 
meáin shóisialta agus bhí na boird lán 10 n-uaire 
go dtí seo.  Táthar chun sraith eile ócáidí a 
phleanáil don bhliain 2018. 

 
Blas Mhuineacháin Aoine 29 Meán 
Fómhair go Domhnach 1 Deireadh 
Fómhair  
Mi Iúil 2017 bunaíodh  cosite chun ócáid Blas 
Mhuineacháin a eagrú do Mheán Fómhair  
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2017.  Bhí an Meitheal Baile páirteach go mór 
agus fuarthas tacaíocht ó oifig CB 
Mhuineacháin.  Tharla an ócáid i gcarrchlós 
Teach Íochtar na Cúirte agus méadaíodh ar 
thorann coise faoi thart ar  15%.  Rugadh 
isteach roinnt codanna nua agus oibríodh go 
maith le chéile  chun cócairí agus bialanna 
áitiúla a bhreith isteach, rinne siad siúd 15 
taispeántais ar feadh na dtrí lá. 
 

Suíomh idirlín & leathanach 
Facebook Ag Muineachán atá sé 
Tá 4,500 luch leanta ag an suíomh.  Cuirtear 
suas eolas rialta chun daoine a choimeád agus 
chun cur leis an bhfeachtas siopaí áitiúla. Le linn 
2017, bhí an meitheal tar éis breis is 200, 000 
ábhar digiteach a chur suas ar an suíomh.   
 
Gradaim do Chlár Urbach an Mheithil Bhaile  
Bronnadh Gradam URBACT Cathair Eorpach 
Deachleachtais ar son Comhoibriú  idir an 
údarás áitiúil agus an pobal gnó faoin dteideal 
AN MEITHEAL BAILE A STIÚRAÍONN 
ATHNUACHAN BHAILE MHUINEACHÁIN.  Bhí an 
meitheal ar an ngearrliosta 90 tionscnamh as 
291 ar son Deachleachtais ar fud an AE.    
 
ATCM Éireann & RA 
Bhí an meitheal Baile ar ghearrliosta cúig 
iarratasóir do 2 Ghradam as 6 Chatagóir sna 
gradaim Idirnáisiúnta ATCM. Tá 750 ball idir 
Bhailte agus Cathracha agus is gaisce iontach é a 
bheith ar ghearrliosta acu faoi dhó.  Moladh an 
meitheal ar son an Pháirtíocht ab’fhearr san 
ATCM agus an Fheachtas ab fhearr agus b’shin  
Siopa Áitiúil agus Dearbhán Baile.     
 

 
Gradaim Craobh na hÉireann Pobail & 
Comhairle LAMA  
Bhí an meitheal Baile ar an ngearrliosta deiridh 
6 as 185 iarratas ar an nGnó is fearr ag saothrú 
sa Phobal sna Gradaim  Craobh na hÉireann 
Pobail agus Comhairle LAMA.  
 

Cumann Lucht Tráchtála na hÉireann– ag 
Cur le Forbairt Eacnamaíoch  
Bhí an Meitheal Baile ar an ngearrliosta dá 
bhfeachtais Siopa Áitiuil agus Dearbháin Baile a 
spreag custaiméirí i leith ceannach go háitiúil 
agus beocht a choimeád sna bailte móra.    

Gradaim Baile Fiontair  Bhanc na 
hÉireann 
Chuir an Meitheal Baile isteach ar Ghradaim 
Náisiúnta Fiontair Bhanc na hÉireann agus 
sroicheadh an gearrliosta sa chatagóir Bailte 
Móra.    

  
Margadh na Nollag 
Thacaigh an Meitheal leis an gcéad Mhargadh 
Nollag i mBaile Mhuineacháin ar an 2 agus 3 
Nollaig.  Ghlac 14 ghnó páirt le linn na deireadh 
seachtaine agus aithníodh bealaí chun fás agus 
feabhsú an bhliain seo chugainn le cur leis an 
dtorann coise.  Fuarthas aiseolas dearfach ón 
bpobal gnó maidir le sárobair na Comhairle a 
d’eagraigh an ceol agus soilsiú Nollag, gnéithe a 
chuir go mór leis an atmaisféar do chuairteoirí 
agus ceannaitheoirí araon. 
 

Paráid na Féile Pádraig  
Bhunaigh an Ceantar Bardasach an Coiste agus 
d’eagraigh an ócáid. Aoi speisialta ab ea An 
Méara John Skinner, ó Oileán Mhanainn.   

Roghnaigh an Coiste téama an-mhaith 
“Imeascadh –  Muineachán do chách.  In 
ainneoin na haimsire bhí slua mór agus breis is 
40 iontráil. Don chéad uair riamh d’fháiltíomar 
roimh  Banna Ceoil Misty Creek ó Knoxville, 
Tennessee.  Bhí rannpháirtithe an phobail go 
han-mhaith agus bhuaigh Fáilte Isteach an duais 
don snámhán Léiriú is fearr ar Théama.  Bhuaigh 
Bailte Slachtmhara Glas Locha ar son nuálaíocht 
agus traen acu déanta as cannaí alúmainam.  
Bronnadh an Banna Máirseála ab fhearr ar 
Bhanna Píobaí Uí Néill Cluain Tiobraid.  Bhí 
sárthaispeántais ag cuid de na gnóthaí agus 
bronnadh duaiseanna ar Rocks agus Wards. 

 
Scéim Gríosú Oibre Údaráis Aitiúla 
Tháinig deireadh leis an scéim seo mí Lúnasa tar 
éis dhá bhliain ag oibriú.  Tráth dá raibh bhí 19 
rannpháirteach i CB Mhuineacháin.  
Tionscnamh fiúntach a bhí ann agus ba léir san 
nuair a cruthaíodh saothar ciallmhar a bhí ar 
taispeáint don phobal.  Bhí an Chomhairle agus 
an pobal thar a bheith buíoch de na 
rannpháirtithe ar son a ndíograis.   
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Páirc Foraoise Ros Mór  
Tar éis MOU a shíniú le Coillte, chuir an Ceantar 
Bardasach agus an roinn Turasóireachta  Máistir 
phlean ar bun.  Bunaíodh grúpa páirtithe 
leasmhara chun treoir agus comhairle a fháil.  
Sa ghrúpa bhí grúpaí siúlóide is reatha, Bailte 
Slachtmhara, an Meitheal Baile, an pobal, 
oidhreacht agus iascaigh.  Rinneadh sárobair 
agus chabhraigh an grúpa le gach rud, san 
áireamh bhí na laethanta comhairliúcháin.  
Tharla an chéad ceann díobh siúd ar an 15 
Feabhra i dTeach an Mhargaidh agus léiríodh 
suim an-mhór sa pháirc nuair a fuarthas breis is 
30 aighneacht  tar éis an lae.  Tharla Glantachán 
sa pháirc ar an 29 Aibreán agus glanadh suas 
gach limistéar laistigh den Pháirc.   

Sa pháirc arís tharla lá comhairliúcháin ar an 3 
Meitheamh.  Eagraíodh é seo mar lá teaghlaigh 
agus bhí bia, caisleáin phreibe agus ollphuball 
ann.  Arís bhí slua an-mhór i láthair ón bpobal.     

Leanann an Ceantar Bardasach den pháirc a 
cothabáil.  Críochnaíodh obair glantachán agus 
cloch ar na bealaí siúlóide, iad beagnach 20Cm  
ar fhad.  Bíonn deisúcháin rialta ar siúl freisin ar 
na háiseanna. 

Bhunaigh Cairde Páirc Foraoise Ros Mór 
leathanach Facebook agus le cabhair ón 
gCeantar Bardasach  eagraíodh Taibhsí Pháirc  
Ros Mór, ní fhacthas a leitheid d’ócáid riamh 
cheana agus tháinig breis is 1000 ar an láthair. 

Bíonn Rith Páirce ar bun ag Reathaithe Bhaile 
Mhuineacháin gach maidin Sathairn ar  9.30 am. 

Tá an  Ceantar Bardasach  ag cabhrú leis an 
roinnn turasóireachta maidir leis an gclós 
súgartha molta don pháirc a chur i gcrích agus 
tá comhairleoirí faighte chuige sin.    

Ceansú Tráchta Bhaile Mhuineacháin   
Leanann an  Ceantar Bardasach  den gcóras 
Táillí Páirceála a bhainistiú do Bhaile 
Mhuineacháin.  Cuirtear isteach meaisíní 
páirceála nua in aghaidh na bliana.  Feidhmíodh 
uasghrádú  sa chóras bogearraí Globetech chun 
cur le héifeacht bainistiú an chórais.     

Críochnaíodh straitéis pháirceála don bhaile.  

Mar chuid de chothú na Nollag, bhí páirceáil 
saor in aisce do charranna i mBaile 

Mhuineacháin tar éis meánlae ón 10 Nollaig go 
dtí an 2 Eanáir.   

Lá Ceanada  
Bhunaigh an  Ceantar Bardasach  an coiste agus 
d’eagraigh ceiliúradh Lá Ceanada ar an 1 Iúil ar 
Chearnóg na hEaglaise, Baile Mhuineacháin.  
D’éirigh leis an gcoiste an-ghníomhach  an 
Stáisiún Náisiunta Raidió Today FM a fháil chun 
craoladh ón Westenra, é sin urraithe ag Air 
Canada.  D’urraigh Air Canada dhá thicéad 
aerlíne freisin.  Bhí Ambasadóir Cheanada an 
tUas. Kevin Vickers i láthair agus rinne sé rince 
traidisiúnta Gaelach ar chéimeanna teach na 
cuirte.  Thug Cumann Sean-Mhuineacháin caint 
dar tedeal  From MacNamara Place, Monaghan 
Town to Yonge Street, Toronto – An early 19th 
Century Adventure.  Bhí  slua iontach mór i 
láthair don lá spraoi teaghlaigh  agus ceiliúrtha.   
 

Turais Siúlóid Oidhreachta  Bhaile 
Mhuineacháin   
Chabhraigh an  Ceantar Bardasach maidir le 
Turais Siúlóid Oidhreachta a bhunú i mBaile 
Mhuineacháin.  Bíonn siad ar siúl gach Satharn 
ar 11am ó Aibreán go Meán Fómhair agus 
tugtar léargas suimiúil eolasach ar an mbaile. 

Soilse Nollag Bhaile Mhuinecaháin 
D’eagraigh an Ceantar Bardasach an soilsiú 
Nollag 2017 do Bhaile Mhuineacháin agus chuir 
in airde an córas.   D’oibrigh siad leis an gcoiste 
soilsithe don ócáid mhór lasta ar an nDomhnach 
26 Samhain.  D’éirigh go iontach leis an ócáid 
mara raibh siamsaíocht áitiúil agus spraoi don 
teaghlach ar fad.   

Ócáidí chun Baile Mhuineacháin a chur 
chun cinn 

Slógadh Babhtaí Mhuineacháin – D’eagraigh 
Club Mótair Mhuineacháin an Slógadh bliantúil 
Babhtaí Mhuineacháin ar an 23 Aibreáin i 
gcarrchlós Teach na Cúirte.  Tagann na sluaite 
isteach sa chontae don ócáid. 

Féile Ceol Tíre agus Jiveáil Bhaile 
Mhuineacháin –  Téann an ócáid seo i dtreise 
gach aon bhliain.  Bhí na sluaite ba mhó riamh i 
láthair  idir an 13 agus 16 Iúil.  Tugtar tacaíocht 
agus comhoibriú an-mhaith don láthair ceoil seo 
a eagraíonn ceithre cheolchoirm ar fad. 
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Féile Blas Mhuineacháin – D’éirigh go breá leis 
an bhFéile seo ag a raibh téama Sláinte agus 
Leas.  D’oibrigh an coiste leis an bhFéile 
Maratón Cúl le Cúl a tharla san am gcéanna 
agus a rug isteach cuairteoirí ó mórán tíortha ar 
fud an domhain 

Féile Sciatháin Leathair Mhuineacháin – Bhí 
rath freisin ar an bhFéile seo a tharraing na 
sluaite don taispeántas bliantúil tinte ealaíona. 

Athnuachan Sráid Bhaile Átha Clliath 
D’oibrigh an Ceantar Bardasach leis an roinn 
Forbairt Eacnamaíoch chun pleananna a 
dhréachtadh d’Athnuachan Sráid Bhaile Átha 
Cliath.  Tar éis comhairliúcháin le páirtithe 
leasmhara bunaíodh Plean agus ghlac an 
Comhairle Contae leis.   
 
Clár Maoiniú CLAR  2016 
Críochnaíodh bearta um shábháilteacht ar 
bhóithre ag na Scoileanna Naisiúnta Clárach,  
Deravoy, Tigh Damhnata, Cnoc an Chonnaidh,  
agus i sráidbhaile Glas Locha.  

Tharla uasghrádú iomlán ar an gclós súgartha in  
Ard Beannchar, Glas Locha.  

 
 
Lúbshiúlóid Emylough 
D’éirigh leis an gCeantar Bardasach maoiniú 
CLAR a fháil agus d’oibrigh le Cumann Forbartha 
Domhnach chun an carrchlós ag an Loch a 
chríochnú.    
Fuarthas maoiniú Fóillíochta Lasmuigh do 
chomharthaíocht sábháilteachta agus eolais, 
boscaí bruscair agus miondraenáil don áis seo. 

Gradaim Deontas Pobail   
Tharla ócáid bhronnta na nGradam Deontas 
Pobail Ceantar Bardasach ar an Luan 29 
Bealtaine agus tugadh 76 deontas do na grúpaí 
pobail. 

 

Clár Bailte agus  Sráidbhailte  

Feabhsú ar an ríocht phoiblí ar Shráid Dáson 
Tharla móroibreacha chun  an dreach sráide a 
fheabhsú, fuarthas conraitheoirí agus BSL chun 
na cáblaí in airde a bhaint de Shráid Dáson.  
Cuireadh faoi thalamh iad agus feabhsaíodh na 
cosáin.  

Fuarthas deontas chun clós súgartha Oaklands, 
Glas Locha a athbhunú agus a uasghrádú.   

Bailte Slachtmhara  
Leanann an Ceantar Bardasach de thacú leis na 
grúpaí éagsúla Bailte Slachtmhara.  Cuireann an 
fhoireann  na taispeántais bláth agus cothaíonn 
na bláthcheapacha agus ciseáin ar crochadh i 
mBaile Mhuineacháin.  Deantar cúram de stráicí 
ollmhóra atá mar spás glas agus déantar 
glantachán agus cartadh ar na sráideanna go 
luath ar maidin.  

Clár CLAR 2017 
D’oibrigh an  Ceantar Bardasach le grúpaí ar son 
tionscnamh éagsúla.  Bhí Bailte Slachtmhara 
Tigh Damhnait ag iarraidh an sráidbhaile a 
fhorbairt agus rochtain pháirceála a fheabhsú.  
Ar thionscnaimh eile bhí Scoileanna Náisiúnta 
Chluain Tiobraid agus An tÉadan Mór agus 
Forbairt Pobail Ard Achadh.  Lorgaíodh 
tairiscintí agus tá an saothar áiseanna pobail ag 
dul go maith chun cinn.     

Tréigean 
Lean CCM de shaothar leis an roinn Forbairt 
Eacnamaíoch chun plé le tréigean i mBaile 
Mhuineacháin.  Fuarthas roinnt foirgneamh go 
háirithe a bhí tréigthe le fada.   

Scéim Athnuachan Bailte agus Sráidbhailte  
2017 
Scairbh na gCaorach – Dáileadh €20,000 ar 
thuairisc/feabhsúcháin Ríocht Phoiblí.  Beidh 
comhairliúchán poiblí in ionad fóillíochta 
Scairbh na gCaorach ar an 28 Samhain.   
Baile Mhuineacháin, dáileadh €100,000 ar an 
mol cruthaitheach. 
Scéim Athchóirithe Príomhphíopaí Uisce, Uisce 
Éireann 
Mí Eanáir críochnaíodh luasteorainneacha 
30Cm/u in eastáit 2016 /17  

Sliabh Beatha 
Fuarthas Maoiniú Fóillíocht Allamuigh chun 
comharthaíocht a chur lasmuigh do na Siúlóidí 
Sliabh Beatha.  Tá CB Béal Átha Beithe mar 
threoir  do mháistirphlean a fhorbairt do 
cheantar Shliabh Beatha. 
 
Bealach Glas Chanáil Uladh 
Fuarthas roinnt deontas trín Mhaoiniú 
Fóillíocht Allamuigh chun obair chothabhála a 
dhéanamh ar an mbealach glas.  Fuarthas 
deontas breise chun an Bealach Glas a shíneadh 
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go Seanbhóthar Ard  Mhacha gar don Óstán  
Hillgrove.  Lorgaíodh tairiscintí chun glantachán 
leathan bruscar a dheanamh faoi bhun 
Droichead  Horseshoe. 
Fuarthas maoiniú chun roinnt siúlóidí a 
chothabháil i CB Mhuineacháin, Lúbshiúlóid 
Emylough, Siúlóidí Sliabh Beatha agus Bealach 
Glas Chanáil Uladh. 
 
CCTV do Bhaile Mhuineacháin 
D’aontaigh an Ceantar Bardasach ar 
chómhaoiniú  do CCTV nua agus táthar ag obair 
leis an nGarda chun deontas a fháil.  Seoladh 
isteach an chéad chéim san iarratas.     
 
Scéimeanna Sábháilteachta ar chostas íseal  
Cuireadh comharthaí rabhaidh do thiománaithe 
ag Scoil Droim Achaidh Chruitín ar an R188 idir 
Muineachán agus Béal Átha Beithe.   
Fuarthas tailte agus rinneadh obair ag 
crosbhóthar Dún Daingin chun cur  le                                                                                                                                                                                                                                                           
léargas, feabhsaíodh go mór an crosbhóthar dá 
réir ó thaobh sábháilteachta de. 

Oibreacha Bóthair  
Críochnaíodh na cláir Athbhunú Bóithre 2017 
maraon leis na dromchlaí uachtaracha. 

Críochnaíodh an obair athnuachan ar an 
ndroichead cáiliúil i sráidbhaile Bhéal Átha an 
Fhóid is osclaíodh an bóthar arís don trácht.    
Tharla athbhreithniú ar na luasteorainneacha ar 
Bhóithre Áitiúla, Réigiúnacha agus Náisiúnta, 
bunaíodh teorainn 30Cm/u sna heastáit phoiblí 
tithíochta ar fad. 

Deisíodh na cosáin in eastát Beechgrove Lawns. 

Tharla gearradh imeall agus glantachán bruscair 
feadh an bhóthair N2. 

Críochnaíodh scéim ag marcáil línte chun an 
leagan amach páirceála a fheabhsú ag an Ardán 
Nua, Muineachán. 

 

 

 

 

 

 

Músaem Contae Mhuineacháin  

Na Fir Faire – Póilíneacht, Coiriúlacht & Pionós 
i Muineachán  

Bunaíodh an taispeántas seo ar cheann a 
chruthaigh Músaem Náisiúnta Saol na Tuaithe, 
Páirc Traolach, ar a tugadh entitled Preserving 
the Peace – Policing on the island of Ireland 
1814 – 2014.  D’oibrigh Músaem Contae 
Mhuineacháin le breis is dhá bhliain anuas chun 
an scéal iontach seo a fhorbairt.  Oibríodh leis 
an Ollamh Terence Dooley ó Ollscoil Mhá Nuad 
chun scéal uathúil seo faoi Mhuineachán a 
insint.  I gcomhar leis an Músaem Náisiúnta, 
saothraíodh freisin le Músaem Oidhreachta Béal 
Átha an Fhóid agus páirtithe trasteorann i 
Músaem Contae Fhear Mhanach, Músaem 
Contae Ard Mhacha agus Seirbhísí Músaem 
Craigavon chun cur leis na hairteagail is na 
híomhánna a rug beocht isteach i  The 
Watchmen – Policing, Crime and Punishment.  
D’oibrigh Rannóg An Gharda Mhuineacháin 
freisin  chun réimse ócáidí idirghníomhacha 
agus ceardlanna a fhorbairt thart timpeall ar 
théama na póilíneachta in Éirinn.   San áireamh 
tá lá oscailte do theaghlaigh i Staisiún 
Mhuineacháin, turais scoile agus cainteanna 
bunaithe ar fhiosrú láthair coire.  

Clár Caighdeán Músaem na hÉireann (MSPI) 

Cuspóir lárnach don bhliain 2017 ab ea an 
creidiúnú faoi Chlár Caighdeán Músaem na 
hÉireann ag an gComhairle Oidhreachta a 
choimeád suas.  Cuimsíonn an clár tríocha dó 
caighdeán idir bhainistíocht, cúram bailiúchán, 
cothabháil an fhoirgnimh agus taispeántas.  Bhí 
Músaem Contae Mhuineacháin ar an gcéad 
músaem údaráis áitiúil sa tír a fuair creidiúnú 
iomlán faoin gclár thiar sa bhliain 2008 agus i 
mbliana bhíomar ar an gcead músaem dá 
leithéid a shroich an dara leibhéal um 
chreidiúnú iomlán a choimeád.   Beidh 
Searmanas Gradam i samhradh  2018 ag 
ceannáras na Comhairle Oidhreachta mar a 
mbronnfar  an gradam feabhais seo go foirmiúil.  
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Ócáidí eile 

D’fháiltigh an músaem roimh mórán ócáidí i rith 
na bliana trí mhaoiniú ó Éire Ildánach.  Orthusan 
bhí ceardlanna cruthaitheach a scrúdaigh an 
téama mar léargas a chaitheamh ar oidhreacht 
agus stair áitiúil trí mheán ealaíonta.  Oíche 
Chultúir eagraíodh ócáid a cheiliúraigh 60 bliain 
caidreamh taidhleoireachta idir Éire agus An 
tSeapáin.  Ar feadh an lae tháinig breis is seacht 
gcéad leanaí scoile cuig léiriú ar ealaíon 
mhíleata na Seapáine Kendo, stair an Kimono  
traidisiúnta Seapáineach agus ceol ar na drumaí 
Taiko a bhfuil cáil orthu ar fud an domhain.  
Tharla an ócáid um thráthnóna freisin agus bhí 
slua thart ar 300 duine i láthair.  Bhí Coimeádaí 
an Mhúsaeim  ag obair freisin mar chuid den 
Mheitheal Cultúrtha i gComhairle Contae 
Mhuineacháin chun straitéis cúig bliana mar 
chuid d’Éire Ildánach i Muineachán a fhorbairt.  
Seolfar é sin  i gcéad ráithe 2018. 

 

Bailiúchán Marron  

Agus sinn ag druidim le comóradh céad bliain 
tús Chogadh na Saoirse, tá an Músaem ag 
saothrú chun réimse ócáidí agus taispeántais a 
bhunú don ócáid náisiúnta stairiúil úd. Orthusan 
tá bailiúchán stairiúil ó bhéal, ar a dtugtar 
bailiúchán Marron, á cur ar chóras digiteach.  In 
1965 chuaigh sagart áitiúil, an tAth Marron agus 
an tEaspag Ó Dufaigh ar cuairt chuig scata maith 
seanfhundúirí a bhí páirteach i gCogadh na 
Saoirse.  Theastaigh uathu an méid scéalta ó 
bhéal an duine agus ab fhéidir a bhailiú chun 
cartlann a chur le chéile do chomóradh 50 bliain 
Éirí Amach na Cásca.  Ar deireadh thiar bhí breis 
is cúig céad leathanach acu ó bhéal an dream 
seo ag a raibh taithí pearsanta.  Bronnadh an 
chartlann ar an Músaem i lár na n-ochtóidí.  Tá 
sé go léir anois ar chóras digiteach agus beidh 
an chartlann ar fáil ar shuíomh an mhúsaeim tar 
éis lár na bliana  2018. 

Plean Corparáideach Comhairle Contae 
Mhuineacháin 

Tá baint an-ghníomhach ag an músaem leis an 
dtionscadal Éire Ildánach  a dhírionn ar ealaíon 
agus cultúr a chur chun cinn i measc an phobail 
agus an bhéim ar  an óige.  Déanfar 
athbhreithniú i mbliana ar an bplean cúig bliana 

atá ag an músaem i dtreo straitéis nua a bhunú 
don tréimhse 2019 – 2023.  
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An Leabharlann  

Riartar an tSeirbhís Leabharlainne ón 

gceannáras i gCluain Eois.  Ar a cuid seirbhísí tá:  

 

• Tá cúig bhrainse go hiomlán 
uathoibrithe sna príomhbhailte 
Muineachán, Carraig Mhachaire Rois, 
Baile na Lorgan, Cluain Eois agus Béal 
Átha Beithe.  Déantar athnuachan go 
rialta ar an réimse leabhar idir fhicsean, 
neamhfhicsean, leabhair ar diosca, DVD, 
Dlúthchéirníní agus irisí. 

• Bíonn Seirbhís Leabharlainne Taistil in 
aghaidh na coicíse ag freastal ar 
réamhscoileanna, naíonraí, ionaid 
chúraim leanaí agus ar sheirbhísí tar éis 
scoile i 27 láthair seirbhíse ar fud an 
chontae.   

• Tá Seirbhís Leabharlainne Scoile a 
thugann cuairt ar 63 bunscoil go 
bliantúil ar a laghad agus ar scoileanna 
tuaithe faoi dhó in aghaidh bliana.   
 

I bpáirt leis an ETB bíonn réimse leathan 

ranganna ríomhaireachta ar siúl do dhaoine 

fásta sna brainsí go léir trí 55 PC Idirlín an 

bhrainse a úsáid, trí 26 ríomhaire glúine atá i 

bpáirt ag na brainsí nó trí iPads a sholáthraigh 

an ETB.   

Plean Forbartha 5 Bliana don Leabharlann 
Contae 

Ghlac Comhairle Contae Mhuineacháin le Plean 
Forbartha Leabharlann Contae Mhuineacháin 
2017 – 2022 mí Iúil 2017  de réir an Acht Rialtais 
Áitiúil 2001 (Alt 78).  Sa phlean úd leagtar 
amach  fís soiléir d’forbairt ar Sheirbhís 
Leabharlainne Contae Mhuineacháin  go ceann 
na gcúig bliana atá romhainn.  

Eagraíter an plean laistigh de sé cinn 
d’aidhmeanna straitéiseacha agus gnímh 
ghaolmhara. 

Iad siúd a bheidh mar bhonn faoin bplean a 
fheidhmiú, ansin arís beidh an Plean Oibriú 
Bliantúil na Seirbhíse Leabharlainne, a léiríonn 
spriocanna soiléir in aghaidh na bliana.  Rinne 
an plean céanna athbhreithniú iomlán ar stádas 
reatha sna seirbhísí agus cuimsítear ionchur ó 

pháirtithe lárnacha leasmhara a fuarthas trí 
phróiseas leathan comhairliúcháin. 

Staitisticí Leabharlainne  2017 

▪ 265,683 Cuairteoir ar na 5 bhrainse 
▪ 22,058 Babhta Idirlín in áirithe  
▪ 14,063 Ceangal Wi-Fi  
▪ 1,875 Ceist ar Stair Áitiúil  
▪ 324 Rang Ríomhaireachta 
▪ 1,313 Imeacht Leabharlainne, tinreamh 

19,459 
▪ 23,228  leabhar eisithe do dhaltaí agus 

muinteoirí bunscoile trín seirbhís taistil 
do scoileanna 

▪ Cuairt ar 27 réamhscoil in aghaidh na 
dtrí sheachtaine, 9,515 leabhar eisithe i 
2017 

▪ 87 ócáid pobail chun an Leabharlann a 
Chur chun Cinn 

 
Clár Éire Ildánach  
Déardaoin 25 Bealtaine is ea a seoladh na 31 
plean áitiúla Cultúr agus Cruthaitheacht 2017 i 
Halla Naomh Pádraig, Caisleán Átha Cliath mar a 
léirigh Deirdriú McQuaid, Comhordaitheoir Éire 
Ildánach ar son Chomhairle  Contae 

Mhuineacháin, plean éagsúil cruthaitheach do 
Chontae Mhuineacháin os comhair An 
Taoiseach Enda Kenny agus an tAire Cultúir, 
Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather 
Humphreys.  
 
Ba í Deirdre agus a comhghleacaithe ar an 
gCoiste Stiúrtha Éire Ildánach a  d’fhorbair an 
Plean Cultúr agus Cruthaitheacht 2017.    
 
Ba í an tAire Cultúir, Oidhreachta agus  
Gaeltachta, Heather Humphreys TD a sheas leis 
an bPlean úd faoi Éire Ildánach.  I 2017 dáileadh 
deontas  €64,000 chun tacú leis an gClar Éire 
Ildánach.   

 

Ceiliúradh Cothrom 5 bliana Charraig 
Mhachaire Rois  
Cheiliúraigh Leabharlann Charraig Mhachaire 
Rois cúig bliana ar an bhfód sna hOifigí 
Cathartha mí Aibreáin 2017.  
Leathnaíonn an díorma custaiméirí i bhfad  thar 
teorainn an Chontae agus cuimsíonn baill ó na 
Contaethe Lú, na Mí agus an Chabháin.  Tharla 
feabhsúcháin mhóra sa Leabharlann le cúig 
bliana anuas maraon le páirtíochtaí rathúla  le 
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háisínteachtaí , mar shampla CMETB,chun 
réimse leathan deiseanna Foghlama do Dhaoine 
Fásta  a sholáthar laistigh den Leabharlann.  
 
Chun cúig bliana a cheiliúradh, d’fháiltigh an 
Leabharlann roimh Chóisirí Tae faoin dtéama  
Mad Hatter  i rith an lae ar an Aoine 28 Aibreán.  
Tháinig na sluaite daoine, beagnach 600 i rith an 
lae aguas rudaí an-dearfach ar fad acu le rá leis 
an bhfoireann.   
Muintir na háite a sholáthraigh sóláistí agus 
siamsaíocht ar an lá úd agus ar an gcuma san 
tacaíodh le gnóthaí áitiúla. 

 

Córas Bainistiú Leabharlainne 

I 2017 d’aistrigh Leabharlann Contae 
Mhuineacháin ár gcuid sonraí go léir ón gcóras 
Bainistiú Leabharlainne a bhí againn go dtí 
Córas Náisiúnta i bPáirt, críochnaíodh é sin 
Márta 2017.  

Sa chóras nua tá buntáistí móra sa tseirbhís 
iasachta do chustaiméirí:  

• Tá réimse mór leathan leabhair agus 
airteagail eile ag custaiméirí seachas 
mar a bhíodh, ligeann an catalóg do 15 
milliún airteagal stoc ar fud na tíre.  

• Féadfar uasmhéid 12 airteagal (DVD san 
áireanh) a thógáil ar iasacht go ceann 3 
sheachtaine ó aon leabharlann brainse  

• Cuirtear in iúl trí r-phost nuair a 
chaithfear an leabhar nó DVD a bhreith 
ar ais  sula mbíonn aon fhíneáil i gceist, 
nó go mbíonn airteagal réidh le bailiú 
nó má bhíonn ócáidí ar siúl sa 
leabharlann  

• Tá seirbhís nua Seachadta Náisúnta faoi 
dhó sa tseachtain do bhailiú agus 
seachadadh ar fud na tíre  

• Féadfar leabhair, DVD, 7rl. A thabhairt 
ar ais chuig pé leabharlann is maith leat  

• Féadfar leabhair nó airteagail eile a 
athnuachan 24/7 trín seirbhís 
leabharlainne ar líne  

• Níl táillí ballraiochta ann a thuilleadh 
agus tá seirbhís saor in aisce ag cách  

• Tá méadú ar an dtáille d’airteagail 
déanacha  ó 10c go 30c ar airteagal in 
aghaidh na seachtaine 
 

 

Féile Eolaíochta Mhuineacháin & An 

Chabháin 

Arís trí mhaoiniú €35,000 ó Eolaíocht Éireann 

(SFI), chuir an dá chomhairle Mhuineacháin 

agus An Chabháin le chéile agus d’eagraigh Féile 

Eolaíochta Mhuineacháin & An Chabháin idir 7 – 

23 Samhain 2017.  Tharla breis is 200 ócáid ar 

fud an dá chontae chun eolaíocht, 

teicneolaíocht, innealtóireacht  agus mata a 

chur chun cinn. 

Rinne Coiste stiúrtha na féile ar a bhfuil 
foireann Leabharlainne agus Seirbhísí 
Comhshaol ón dá Chomhairle faoin 
gCathaoirleach  Deirdriu McQuaid, 
Leabharlannaí Gníomhach Feidhmeannach 
Sinsir, saothar leanúnach lena chinntiú go 
mbeadh rath ar an dtionscnamh uaillmhianach 
seo.  Tugadh ardán do chuid de na heolaithe is 
fearr idir náisiúnta agus idirnáisiúnta, 
taighdeoirí, cainteoirí agus ealaíontóirí.  
 
D’aithin taighde déanta ag SFI an dá chontae an 
Chabháin agus Muineacháin mar chontaethe ar 
eadráin íseal maidir le rannpháirtíocht agus 
gairmeacha beatha STEM.  Leagadh amach clár 
na féile chun suim, fuadar agus díospóireacht a 
spreagadh maidir le STEM nó fiú STEAM 
(Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht  na 
hEalaíona agus Mata) trí idirghníomhú leis an 
bpobal ar bhonn inrochtain agus siamsaíochta.  

Suíomh Idirlín: 

www.cavanmonaghansciencefestival.ie  

 
 
Lá na Leitheoirí 
D’fháiltigh baile Chluain Eois roimh cuid de na 
húdair is fearr agus is mó cáil sa tír ar an 
Satharn 14 Deireadh Fómhair chuig an Ócáid Lá 
na Léitheoirí Behind the Typewriter .  Fuair 
Leabharlann Chluain Eois tacaíocht ó Creative 

Ireland chun an ócáid a reachtáil.    

Ar na príomhchainteoirí bhí: 

• Marita Conlon-McKenna  

• Ally Bunbury ó Chluain Eois 

• Art Agnew, Cathaoirleach Ionad Patrick 
Kavanagh 

• Alison Jameson  

http://www.cavanmonaghansciencefestival.ie/
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• An tÚdar Ciarán McMenamin  ó 
Chontae Fhear Mhanach  

• Liz Nugent  
 

Bhí an t-iriseoir gradamach Frank McNally i 
dteannta  Seán Rocks, láithreoir Arena an 
príomhchlár Ealaíon agus Cultúr ar  RTÉ Raidió 
1, is iad ag treorú comhráití agus ceisteanna ar 
Údair an lae.    

Seirbhís Printála SurfBox   
Suiteáladh seirbhís nua priontála i Leabharlann 
Charraig Mhachaire Rois ar an 30 Eanáir, déanta 
trí  SurfBox, soláthróir aitheanta idirlíon agus 
priontála.  Sa tseirbhís Fhéinfhreastal seo 
cuimsítear Stáisiún Priontáil/Scannáil/Cóipéail 
do leathanaigh A4 Dubh & Bán nó Daite.  Íoctar 
le boinn airgid agus féadfar ábhar ó Ríomhairí 
Idirlín na Leabharlainne a phriontáil go díreach 
chuig an stáisiún priontala ó ríomhaire baile nó 
goireas móibíleach.  Faoi réir athbhreithniú, 
déanfar soláthar céimneach ar an seirbhís seo 
chuig na brainsí eile i 2018. 

Deantóirí Mhuineacháin 
Bronnadh deontas €100,000  i 2017 faoi 
SHÍOCHÁIN IV  ar son Saotharlann Deartha 
Deantóirí Mhuineacháin.  Díríonn an tseirbhís 
úd ar dhaoine óga chun réimse leathan 
acmhainní TE mar  phrintéir, scanóir, taibléid 
mhóra grafaice 7rl.  a sholáthar mar chabhair do 
scileanna litearthachta agus dearadh sa TE.  I 
Meán Fómhair 2017 ceapadh Eoin  Ward mar 
chomhordaitheoir ar an dtionscnamh agus is 
eisean a dhéanfaidh soláthar céimneach ar an 
gclár seo i 2018.  

Dúshlán Léitheoireachta an tSamhraidh 

Seoladh Dúshlán Léitheoireachta an tSamhraidh 
sna cúig bhrainse mí Iúil 2017.  Tá an clár 
oscailte do gach páiste scoile agus gach leibhéal 
cumais, spreagtar na leanaí le hocht leabhar ar 
a laghad a léamh i rith laethanta saoire an 
tsamhraidh.   
 
I mbliana d’éirigh le 813 leanbh an clár a 
chríochnú.  
 
  

 

 

Oíche Chultúrtha 

Don dara bliain as a chéile reachtáil  an 
Chomhairle Contae an Oíche Chultúrtha, ócáid 
ar fud na tíre a cheiliúrann cultúr, 
cruthaitheacht agus na healaíona.  Thárla sé ar 
an Aoine 22 Meán Fómhair  agus osclaíodh 17 
láthair go déanach le haghaidh ócáidí saor in 
aisce.  D’éirigh go breá le gach rud, bhí méadú 
10 gcinn d’ócáidí go 17 (méadú 59%) agus 
méadaíodh ar an líon lucht freastail faoi 138% ó  
757 i 2016 go 1,806 i mbliana.  

Fuair an Chomharle Contae €6,500 ón Roinn 
Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus ar an 
iomlán caitheadh €13,000.00  

Cearta Léimh  
I 2017 ceapadh Catherine Elliott, Leabharlannaí 
Gníomhach Contae, mar chomhordaitheoir don 
chlár Right to Read.  
Tionscadal is ea an clár seo  faoin dtionscnamh 
Opportunities for All chun tacaíocht eagraithe 
litearthachta a thabhairt ag leibhéal áitiúil.  Mar 
chuspóir lárnach beirtear le chéile an taithí atá 
ag foireann oilte i seirbhísí údaráis áitiúla agus 
áisínteachtaí eile.  Cuirfidh Right to Read  le 
straitéisí agus tionscadail litearthachta atá 
cheana féin ann, san áireamh bheadh Straitéis 
Litearthacht agus Uimhearthacht an Roinn 
Oideachais agus Scileanna.    
Ar dtús díreoidh an clár ar thacaíocht do leanaí 
agus teaghlaigh, ach leathnófar  é in aghaidh na 
bliana chun gach gné den litearthacht sa 
Chontae a chuimsiú.     
Ag seo na gnímh go príomha a tharla i 2017:  

• Bunaíodh Gréasán Right to Read  sa 
Chontae a rug le chéile páirtithe 
leasmhara na litearthachta 

• Críochnaíodh plean tosaigh 
gníomhaíochta don bhliain  2017  

• Forbraíodh Plean Bliana Litearthacht 
Áitiúil   

• Seoladh Tuarascáil Bhliantúil chuig an 
Grúpa Stiúrtha Náisiúnta, míníodh na 
bearta a bhí déanta chun tacú leis an 
dtionscadal Right to Read  

 

• Dáileadh deontas aon uaire €12,000 ón 
Roinn Forbairt Tuaithe agus Pobail chun 
leabhair a cheannach mar chabhair don 
chlár Right to Read.  
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Work Matters 
 

I 2017 ceapadh Kay Cassidy,Oifigeach Foirne, 
Leabharlann Bhrainse Mhuineacháin, ina 
comhordatheoir ar Work Matters, seirbhís nua 
a dhíríonn orthu siúd ar mhaith leo gnó a bhunú 
nó a fheabhsú.    

I dteannta acmhainní a sholáthar um ghnó a 
bhunú  agus a reachtail, féadfaidh Leabharlann 
Contae Mhuineacháin réimse iomlán stoc ar 
gach ábhar spéise mar cheardaíocht, dearadh, 
bia, teicneolaíocht, comhshaol agus tuilleadh 
nach iad.  Beidh teacht ar  réimse e-acmhainní is 
iad go léir saor in aisce do bhaill leabharlainne.   

Dháil an Roinn  Forbairt Tuaithe agus Pobail 
deontas aon uaire €10,000 i 2017 chun ábhar a 
cheannach a bhunódh deasc eolais i dtrí cinn de 
na brainsí, é sin anuas ar an idirlíon agus 
seirbhísí saor  in aisce atá cheana féin ann do 
chustaiméirí na mbrainsí ar fad.    

Tionscadal Éire Sláintiúil   

I 2017 ceapadh Angela Reilly, Oifigeach Foirne, 
Ceannáras Leabharlann Contae mar 
chomhordaitheoir don Tionscadal Éire Sláintiúil. 

Fuair Leabharlanna na hÉireann deontas tosaigh 
€400,000 i 2017 ón  Roinn Forbairt Tuaithe agus 
Pobail chun an Feachtas Éire Sláintiúil a chur 
chun cinn trí Ghréasán na seirbhísí náisiúnta 
leabharlainne.  Dáileadh  €3,375 den mhaoiniú 
céanna i 2017 ar Leabharlann Contae 
Mhuineacháin chun stoc ábhartha Sláinte a 
cheannach mar chuid den tionscadal.  
Leathnófar agus forbrófar an clár amach anseo i 
2018, meastar go mbeidh €5,000,000 ar fáil do 
sheirbhísí leabharlainne ar fud na hÉireann.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An Oifig Ealaíona 

Trín Oifig Ealaíona thacaigh Comhairle Contae 
Mhuineacháin le scata tionscnamh Ealaíona sa 
chontae trín scéim Deontas um Pháirtíocht 
Ealaíon. Ar an iomlán infheistíodh €61,000 in 
11 tionscnamh. 

Leanann an Oifig Ealaíona de chabhrú le 
hEalaiontóirí aonair m.sh. scríbhneoirí, lucht 
téatair agus Dearcealaíontóirí.  Fuair cuid acu 
deontais ón gComhairle Ealaíon agus Cultúr 
Éireann. Maoiníodh cúnamh taistil, ábhar a 
cheannach agus cúnamh díreach in éineacht le 
maoiniú faighte na Comhairle. Ofráiltear 
áiseanna Teach an Mhargaih d’ealaíontóirí i rith 
na bliana.     
 

Bhí dea-scéal againn mí Meán Fómhair nuair a 
d’fhógair Music Generation go bhfaigheadh na 
dá Chontae An Chabháin agus Muineacháin in 
éineacht €450,000 mar mhaoiniú daonnachtúil 
ó na cistí U2 agus na hÉireann chun cur le 
rochtain do leanaí agus daoine óga an réigiúin 
ar theagasc ardchaighdeáin idir ghuth agus 
uirlisí ceoil.  Oibrítear ar chómhaoiniú 50/50.  
Tabharfaidh Páirtíocht Oideachais Ceoil An 
Chabháin/Muineacháin €450,000 go háiitúil 
thar an tréimhse trí bliana.  Tá An Cabhán/ 
Muineachán  ar 9 limistéar sa tír a roghnaíodh 
chun páirt a ghlacadh sa dara chéim ag Music 
Generation.   

Teach an Mhargaidh  
Ionad an-éagsúil ar fad is ea Teach an 
Mhargaidh  agus bhíothas an-ghnóthach arís i 
mbliana idir cheol agus taispeántais. Is líonmhar 
iad na grúpaí éagsúla a bhaineann leas as an 
ionad seo do chleachtadh nó do cheardlanna 
gach tráthnóna nach mór agus ag an deireadh 
seachtaine freisin.  Ar na grúpaí a bhíonn againn 
tá Gréasán Ealaíon Mhuineacháin ag a mbíonn 
ócáid mhíosúil.  Grúpa filí agus scríbhneoirí 
amhrán is ea MOPOSOP’s ag a mbíonn 
ceardlanna is seisiúin mheantóireachta 
d’ealaíontóírí. Ag grúpa Spectrum bíonn 
ceardlanna péintéireachta Dé Luain. Freisin 
bíonn ceardlanna eile ceardaíochta agus 
péintéireachta Dé Luain i gcomhar le U3A.     

Tharla an fhéile “Harvest Time Blues Festival” 
mí Meán Fómhair.  Aithnítear í seo go 
forleathan ar na Féilte Gormacha is fearr san 
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Eoraip.  Cuirtear leis an mórócáid chultúrtha 
agus turasóireachta seo in aghaidh na bliana.  
Ag an bhFéile i mbliana bhí clár ceoltóirí 
gormacha den scoth i dTeach an Mhargaidh 
agus in ollphuball na Féile chomh maith.   
 
I 2017 tharla an chéad Tradoodle, Féile 
Mhuineacháin Ealaíon Traidisiúnta do Leanaí 
agus Daoine Óga.  Ar an gclár spreagúil seo bhí 
meascán breá ceoil, rince ar an sean-nós, 
bannaí beo, ceachtanna feadóige ar líne do 
scoileanna is teaghlaigh, taispeántais ealaíona, 
scannáin speisialta agus mórán Éireann eile.     

Chabhraigh an oifig ealaíona le pobal Láithreach 
lena glclár  AIMSIR (taithí ar an nGaeilge do 
leanaí óga trí ghníomhaíochtaí lasmuigh den 
seomra ranga).  Le cabhair uainne reachtáladh 
dhá lá ranganna ceardaíochta AIMSIR do leanaí 
idir 10-13 ó na scoileanna áitiúla. Baineadh leas 
as ábhar a bhí go maith don timpeallacht; 
tháinig cuid de seo ó choillte Láithreach féin.  
Ardaíodh landaerí agus taibhsí preacháin ar 
Sráidbhaile Láithreach Oíche Shamhna don 
scéalaíocht ar thraidisiúin na Samhna san 
Eaglais Stáin. 

Claí na Muice Duibhe 
Faoin scéim Éire Ildánach, choimisiúnaigh CCM 
an tEalaíontóir  Siobhán Mac Donald do 
tionscnamh a fhreagródh do Chlaí na Muice 
Duibhe, go háirithe an t-eolas agus torthaí ó 
shuirbhéanna le déanaí.  Bhaineann sé sin leis 
an ealaíontóir ag plé le seandálaí faoin 
gcréthógáil ar a dtugtar Chlaí na Muice Duibhe. 
Aontófar meán don saothar úd coimisiúnaithe, 
ag díriú ar an seadálaíocht, béaloideas agus an 
suíomh nádúrtha a chuimseoidh torthaí 
eolaíochta ó imscrúduithe deanta cheana féin.    

Teatro Due Mondi  
I CAROSELLO buailtear leis na carachtair The 
Bremen Town Musicians agus iompaítear an 
sceanscéal sí isteach i scéal nua-aimseartha a 
tharlaíonn ar shráideanna Charraig Mhachaire 
Rois i 2017. 
 

 

 

 

OIFIG OIDHREACHTA CONTAE 

I 2017, lean an Oifig Oidhreachta de Phlean 
Oidhreachta Contae Mhuineacháin 2012-2017 
a chur i bhfeidhm, de chomhairle maidir le 
polasaí agus cleachtas oidhreachta a chur i 
gcrích  agus de theagmháil go dlúth leis an 
gComhairle Oidhreachta agus an Roinn Cultúir, 
Oidhreachta agus Gaeltachta maidir le polasaí 
náisiúnta a chur i gcrích.    

Cuireann an Oifig Oidhreachta leis an 
gcomhshaol a fheabhsú agus a chaomhnú trí 
shaothrú leis na pobail agus an nádúr féin.  
Tosaíodh i mbliana ar an  mórthionscnamh  
INTERREG  Gréasán Comhoibriú le Natura  – 
páirtíocht idir Oifig Oidhreachta Contae 
Mhuineacháin agus 10 bpáirtithe eile in Éirinn, 
Tuaisceart an hÉireann agus Alba.  Tá sé mar 
aidhm ag an dtionscnamh gnáthóga fia-dhúlra 
atá tabhachtach san Eoraip a chaomhnú. 
Dírítear ar phortaigh agus eanaigh maraon le 
gnéithe tábhachtacha, mar shampla cromán na 
gcearc agus an chráifis liathdhonn.  Ar na 
portaigh ar thalamh ard sa tionscnamh go 
príomha tá Sliabh Beatha.  Cuireadh tús le 
hobair ag déanamh taighde, léarsacáilíocht agus 
ag breith isteach muintir na háite.   

Tharla oiliúint chun an peidhleacán cosanta an 
Fritileán Chorcaigh a aithint ar Shliabh Beatha 
mí Meán fómhair.  Ar na suímh úruisce don 
tionscnamh tá Coill Rúscaí Loch Cluster gar do 
Chluain Eois agus cuireadh tús le saothar le 
hInstitiúid Teicneolaíochta Shligigh.   

Tá tionscadal suntasach, a chuaigh i bhfeidhm i 
mBaile Átha Cliath, Muineachan agus An Droim,     
ar bun i sráidbhaile An Droim idir an pobal 
áitiúil, Grúpa Oidhreachta An Droim, an tÁiléar 
Grianghrafadóireachta agus na hoifigí ealaíon 
agus oidhreachta de chuid Chomhairle Contae 
Mhuineacháin.  In An Droim – Portráid 
Sráidbhaile, iarradh ar mhuintir na háite a gcuid 
seanalbaim grianghrafanna a scannáil chun 
saothar Krass Clements darb ainm DRUM a 
bhreith ar ais go tábhairne Anderson’s mar a 
rinneadh é thiar sa bhliain 1991.  Reachtáladh 
ceardlanna agus cainteanna stairiúla agus 
coimisiúnaíodh grianghrafadóir chun portráidí 
nua a thógáil den sráidbhaile agus na daoine.  
Ar an gcuma san cruthaíodh taifead den 
sráidbhaile go díreach mar a bhíodh.  
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Léiríodh DRUM i mBaile Átha Cliath san Áiléar  
Ghrianghafadóireachta, Cearnóg an Tionóil mí 
na Samhna 2017, taispeánadh an scannán 
freisin  amugh faoin aer chun go bhfeicfí 
seanalbaim teaghlaigh maraon le potráidí nua-
aimsearha.    

Ghlac an lucht eagraithe leis an dtéama “It’s in 
your nature”  don Seachtain Oidhreachta  i 
Muineachán. I dteannta an Oifig Oidhreachta 
d’eagraigh siad  is thacaigh siad le breis is 40 
ócáid.  Ba é an  Wild Child Day i Ros Mór a bhí 
lárnach agus tháinig na céadta ag lorg eolais 
faoin nádúr ó nádúraithe agus ealaíontóirí. Ar 
na himeachtaí eile bhí lá oidhreachta uisce i 
mBéal Átha Beithe, turas ar shráidbhaile An 
Mullán, léiriú ar fhíodóireacht agus deantús 
bróg, lá oscailte ag Ionad Tyrone Guthrie, léiriú 
ar fhíodóireacht ag Stiúideónna Swallows, 
Gairdíní Caillte Glas Locha agus turas ar Lóiste 
na Másónach i Muineachán.    

Seoladh an scannán faisnéise  Gothic 
Monaghan ar an gcéad oíche d’Fhéile Scannán 
Chluain Eois.  Ba é Dara McCluskey a rinne an 
scannán, ba iad Kevin V. Mulligan agus Shirley 
Clerkin a d’inis scéal na hAiltireachta Gotach i 
Muineachán.  Rinneadh an scannán ar shuímh 
ar fud an chontae mar a bhfeictear uaigheanna 
atá anois imithe i ndearmad.  Léiríodh é ar 
láithreacha éagsúla ar fud an chontae agus 
fuarthas amach go raibh árais oidhreachta agus 
reiligí ar fud an chontae.  Taispeánadh an léiriú 
freisin ag Féile Scannán an Gharáiste.    

Bhí cruinnithe gach ráithe ag Fóram 
Oidhreachta Contae Mhuineacháin chun 
comhairle a thabhairt faoin bplean oidhrechta a 
chur i bhfeidhm.  Tháing baill nua ón PPN 
isteach sa bhfóram. 

 

 

 

 

 

 

 

An Roinn Turasóireachta 

Feidhmíonn an tIonad Turasóireachta i 
gComhairle Contae Mhuineacháin Straitéis 
Turasóireachta Co Mhuineacháin 2015 – 2020.  
Ag seo príomhfheidhmeanna an aonaid: 

 
• Cur le feasacht custaiméirí ar 

Mhuineachán mar láthair 
turasóireachta 

• Táirge turasóireacht an chontae a 
fhorbairt agus cur leis i ngach aon slí  

 
Maidir le Forbairt ar an dTurasóireacht  tharla 
an méid seo i 2017: 

 
Bealaí Oidhreachta Bhaile na Lorgan & Chluain 
Eois 
I gcomhar leis an ngrúpa áitiúil oidhreachta 
cruthaíodh bealach nua oidhreachta i mBaile na 
Lorgan.  Ina theannta san, le CB Bhéal Átha 
Beithe, cuireadh síneadh le bealach oidhreachta 
Chluain Eois.  Cuireadh suímh nua leis maraon le 
painéil eolais agus comharthaíocht fáilte chuig 
an baile.   
 
Páirc Foraoise Ros Mór 
Fuarthas maoiniú €300,000 faoin gclár 
SÍOCHÁIN IV  do chlós súgartha i Ros Mór.  
Meán Fómhair 2107 ceapadh meitheal deartha 
do dhearadh agus tógáil  an tionscnamh nua atá 
ar siúl faoi láthair.   
  

Teach an Mhargaidh Charraig Mhachaire Rois 
Tosaíodh ar oibreacha uasghrádaithe ar Theach 
an Mhargaidh i gCarraig Mhachaire Rois 
Deireadh Fómhair 2017, iad á stiúradh ag an 
roinn Turasóireachta.  Tá dhá aonad nua á 
bhforbairt  do Ghailearaí Lása Charraig 
Mhachaire Rois agus siopa Ceardaíochta 
Mhuineacháin. 
 
Ionad Patrick Kavanagh  
Fuarthas maoiniú €188,000 don uasghrádú ar 
Ionad agus tá an obair seo ar bun faoi láthair.  
Thairis sin, fuarthas maoiniú breise chun an 
taithí cuairteora  a fhorbairt agus tá an 
Chomhairle ag comhoibriú le coiste áitiúil chun 
an aidhm úd a chur i gcrích.  
Maidir le Cur chun cinn Turasóireacht & 
Freastal ar Chuairteoirí tharla an méid seo a 
leanas i 2017: 
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Oifig Turasóireachta 
Bhí an Oifig Turasóireachta ar oscailt i  dTeach 
an Mhargaidh ó lár Aibreáin go deireadh Meán 
Fómhair i 2017.  Tháinig beagán faoi bhun 1,000 
duine agus ag seo na fiosrúcháin ba chomónta:  
(1) Comhairle faoi ghníomhaíochtaí agus rudaí 
le feiceáil  
(2) Eolas ar bhialanna 
(3) Fiosrúchain Ghineolaíocha  
Branda ar Mhéaróga Cuimhne 
Tá Méaróga Chuimhne déanta (ar a bhfuil an 

lógó  More to Monaghan) ar son bolscaireachta.  

Orthusan tá dhá fhillteán (1) Déan infheistíocht i 

Muineachán (2) Tabhair Cuairt ar Mhuineachán. 

Cuairteanna d’Iriseoirí agus Poiblíocht  dá réir  
Eagraíodh mórán turais sa chontae do lucht 
nuachtán le linn Iúil agus Lúnasa agus bhí gné-
ailt i gcló sna foilsiúcháin seo a leanas:   Sunday 
World, The Telegraph, Irish Daily Star, Irish Sun, 
Stellar Magazine.  Anuas air sin bhí cuntas mór 
ag an mblagaire agus Saineolaí Taistil Sarah 
Slattery ar na meáin shóisialta mí Lúnasa agus 
arís i Meán Fómhair.   
 
Turais Trasteorann – Uiscí i bPáirt – 
Tionscnamh  Tírdhreach i bPáirt  

I dteannta a bpáirtithe, An tIúr Múrna & An 
Dún  agus  Oifig Údarás Áitiúil Uiscí agus 
Pobail, fuair Comhairle Contae Mhuineacháin 
maoiniú faoin scéim Comhoibriú le Tuaisceart 
Éireann  2016 chun turais do chuairteoirí a 
eagrú sa cheantar trasteorann.  Tharla 
comhairliúcháin le soláthreoirí agus clúdaíodh 
cultúr, oidhreacht, spraoi teaghlaigh agus 
réimse leathan gníomhaíochtaí.  Tugadh  
Cultural Connections, Off the Beaten Track 
agus Family Fun orthu is iad ar fáil mar PDF ar 
an suíomh idirlín www.monaghantourism.com 

 

Oirthear Ársa na hÉireann 
Phléigh an RoinnTurasóireachta le Fáilte Éireann 
lena chinntiú gur soláthraíodh an 
chomharthaíocht nua d’Oirthear Ársa na 
hÉireann, tá dhá chomhartha anois sa chontae. 
Eagraíodh dha cheardlann gnó Oirthear Ársa na 
hÉireann/Scothsheirbhísí san Óstán Nuremore 
mí Bealtaine agus bhí an tinreamh go han-
mhaith.   
 

Forbraíodh agus clóbhuaileadh ceithre thuras i 
Muineachán chun béim a leagan ar  shuíomh 
thábhachtacha sa chontae a thagann le téamaí 
Oirthear Ársa na hÉireann. Tá leagan PDF  leis ar 
líne. 

Ábhar Clóite Mhuineacháin/Bolscaireachta 
Anuas ar  na turais thuasluaite d’fhoilsigh an 
roinn Turasóireachta an méid seo a leanas i 
2017: 
Fillteán nua Turasóireachta 
Tá fillteán nua turasóireachta anois ar fáil lena 
dháileadh ar thoscaireachtaí, grúpaí 7rl. a 
thagann ar cuairt.   
 
Féilire Imeachatí  
Cuireadh amach Féilire Imeachtaí (Bealtaine go 
Nollaig) 2017 agus tá leagan PDF ar an suíomh 
turasóireachta 
 

Comóradh 50 Bliain Patrick Kavanagh 
Saothraigh an Roinn Turasóireachta leis an Oifig 
Ealaíon agus an Ionad Patrick Kavanagh maidir 
le hócáid chuimhneacháin ar chothrom lae báis 
Kavanagh a cailleadh 50 bliain ó shin.  Bhí slua 
ollmhór i láthair agus tugadh an-phoiblíocht idir 
áitiúil agus náisiúnta don ócáid.  
 

Cuairt ó Fhoireann Rugbaí na hÉireann 
Eagraíodh feachtas Caidreamh Poiblí (le cabhair 
ó Unicorn PR) chun leas a bhaint as cuairt Scuad 
na hÉireann ar an gcontae.  Bhí an-phoiblíocht 
ar  Facebook agus Twitter, 8 leathanach mar a 
raibh breis is 80,000  radharc ar fhístéipeanna, 
poist agus grianghrafanna.  Chuir breis is 50 
isteach ar an gcomórtas chun ticéid a 
bhuachaint. 
 

Creat Diaspóra  
D’fhorbair Comhairle Contae Mhuineacháin 
Creat don Phlé leis an Diaspóra. 
 

 

 

 

 

 

http://www.monaghantourism.com/
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Aonad Sláinte agus 
Sábháilteachta 

  
Iarrann Comhairle Contae Mhuineacháin ar 
chomhshaol oiriúnach a chruthú chun sláinte 
agus leas foirne, conraitheoirí agus cuairteoirí a 
chur chun cinn, agus san am  gcéanna díritear ar 
chuspóiri an Phlean Corparáideach a bhaint 
amach.  Tá beirt anois ag obair go 
lánaimseartha san aonad, ceapadh Oifigeach 
Buan Sláinte agus Sábháilteacht mí Bealtaine 
2016. 
 
I 2016 leag an tAonad Sláinte agus 
Sábháilteachta roinnt spriocanna agus 
aidhmeanna chun sláinte agus sábháilteacht  i 
gComhairle Contae Mhuineachain a bhainistiú 
ina bPlean Bliantúil Soláthar Seirbhísí (ASDP). 
Ina theannta san, d’ullmhaigh an t-aonad plean 
oibríochta inar míníodh an obair shonraithe a 
bheadh riachtanach chun Dul chun Cinn an 
ASDP a bhaint amach. Tharla athbhreithniú ar 
dhul chun cinn an phlean oibríochta ag an 
gCruinniú míosúil um Athbhreithniú an Aonaid 
Sláinte agus Sábháilteachta. I láthair ag an 
gcruinniú  bhí an Stiúrthóir Seirbhíse agus an 
Ceannaire Sláinte agus Sábháilteachta. Chuir an 
t-aonad  Clár Riosca ar fáil don Roinn 
Corparáideach mar chuid den gClár Riosca 
Corparáideach 2017.  
 
I 2017 rinne an t-aonad athbhreithniú agus 
feabhsúchán ar an gCóras Bainistíochta Sláinte 
agus Sábháilteacht (HSMS), 50 cleachtas agus 
22 foirm. Athbhreithniú leanúnach chun 
feabhas is ea é seo.  Aithníodh in anailís bearna 
HSMS go bhfuil gá le cleachtas Folláine sa 
Láthair Oibre. Dréachtfar, forbrófar agus 
ceadófar an cleachtas i 2018 de réir an Phlean 
Oibríochta 2018. 
 
Cuireadh i gcrích an Plean Measúnú Baol agus 
Riosca do 2017 ar bhonn iomlán, mar  aléirítear 
anso thíos: 
 

Sprioc don Líon 
Measúnaithe: 

Líon 
Déanta: 

% 
Déanta: 

05 05 100% 

 
Tharla athbhreithniú agus uasdátú  ar an 
Ráiteas Sábháilteachta Corparáideach. Seo 

riachtanas dlíthiúil faoin  Acht Sábháilteacht, 
Sláinte agus Leas sa Láthair Oibre 2005. Thug an 
Meitheal Sláinte agus Sabháilteachta tuairisc 
mhíosúil don Mheitheal Bainistíochcta agus don 
CPG ar an saothar.  
 
D’fhorbair Comhairle Contae Mhuineacháin  an 
oiliúint seo a leanas ar thopaicí S&S  le linn 
2017: 
 

Cúrsa Oiliúna Líon i 
láthair 

Maor Scoile 03 

Comharthaí Soilsí & Garda 
d’Oibreacha Bóthair 

22 

Sluasad Éadanlódála 19 

Oiliúint Safe Pass  59 

Tiománaí CPC (Módúil 3) 38 

Láimsheáil  406 

Oiliúint Comhleá Leictreach 11 

Rotha Scríobach 28 

Bainistiú Riosca i Spás cúng 19 

Oiliúint Défhibrileora 20 

Sábhailteacht Oibre san Údarás 
Áitiúil 

18 

Feasacht Slándála 151 

Oiliúint Measúnú Riosca 142 

Bainistiú Riosca d’Ócáidí Poiblí 22 

Rollóir Marcaíochta  6 

Céadchúram 12 

Ardán soghluaiste Oibre  9 

Sábh Slabhra Práinne 4 

Oiliúint Cigireacht Clos Súgartha 8 

Oiliúint Gearrthóír Féir/ 
Ciumhaisire   

13 

Oiliúint Bruachaire 12 

Bainistiú Sábháilteachta do 
Bhainisteoirí Foirgníochta 
(Athchreidiúnú)) 

14 

Oiliúint Ceadúnas Jíp & Leantóir 10 

Oiliúint Oibritheoirí Seirbhísí 
Geimhridh 

6 

 
 
Clár Cigireachta agus Iniúchta: 
Ar an iomlan i 2017  rinne an tAonad Sláinte 
agus Sábháilteachta 290 Cigireacht. Bhí  
ardleibhéal géilliúlachta, cóid cleachtais agus 
deachleachtais.  Réitíodh neamhghéilliúlachtaí 
beaga in am tráth.  Tharla iniúchadh ar cheithre 
Lámhleabhar Sláinte agus Sábháilteachta. I 
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ngach cás eisíodh tuairisc um thorthaí agus 
moltaí tar éis an iniúchta.  
 
Tacaíocht d’Fhostaithe 
Tacaíodh i rith na bliana le fostaithe a rinne 
fiosruithe leis an Aonad Sláinte agus  
Sábháilteacht. Ar an meán fuarthas 30 glaoch 
fóín in aghaidh na míosa.  B’iad folláine an 
duine sa láthair oibre agus oibreacha bóthair na 
cúiseanna ba chomónta.  
 
Seachtain Eorpach Sláinte agus Sábhailteachta: 
Bhí Comharle Contae Mhuineacháin páirteach i 
Seachtain Eorpach Sláinte agus Sábháilteacht i 
2017. Ba é téama na seachtaine ná Láthair 
Sláintiúil Oibre do Chách. D’eagraigh an tAonad 
Sláinte agus Sábháilteachta roinnt ócáidí mar 
Toolbox Talks agus cuairteanna ó Speisialtóir 
Cothaithe a chuir comhairle um bheatha, 
meáchan a chailliúint 7rl. Ba léir gur thaitin na 
tionscadail go mór leis na fostaithe.     
 
 
 
An Coiste Sábháilteachta: 
Bhí cruinniú in aghaidh ráithe ag an gCoiste 
Sábháilteachta. Tugadh uasdátú ar dhul chun 
cinn an phlean oibríochta, eolas a roinnt idir 
ranna agus foghlaim ó fhiosrú eachtraí.  
 
Achoimre: 
D’éascaigh saothar leanúnach  an Aonad Sláinte 
agus Sábháilteachta i 2017 Comhairle Contae 
Mhuineacháin is iad ag cloí leis na riachtanais 
dlíthiúla  faoin Acht Sábháilteacht, Sláinte  agus 
Leas sa Láthair Oibre, 2005, na Rialacháin 
(feidhmiú Ginearálta) Sábháilteacht, Sláinte  
agus Leas sa Láthair Oibre 2007 agus 
reachtaíocht eile.  
 

 
 

 
 

 

 

 

DÓITEÁN & COSAINT 
SHIBHIALTA MHUINEACHÁIN 
 
Soláthraíonn Seirbhís Dóiteáin agus Cosaint 
Shibhialta Mhuineacháin (MFCP) réimse 
seirbhísí do phobal Mhuineacháin.  Orthusan tá 
feidhmeanna Sábháilteacht Dóiteáin agus Rialú 
Foirgníochta; riachtanais reachtúla na 
Rialacháin Fhoirgníochta agus Rialú Foirgníochta 
a fheidhmiú, cigireacht ar stoc foirgníochta idir 
shean is nua de réir na rialachán dóiteáin, 
stáisiúin pheitril a cheadúnú, cigireacht ar 
áitribh cheadúnaithe mar thábhairní agus 
clubanna, comhairle agus forfheidhmiú faoi 
Acht na Seirbhísí Dóiteáin maraon le 
sábháilteacht dóiteáin a chur chun cinn i measc 
an phobail. Ar na seirbhísí oibríochta tá freagairt 
do ghlaonna práinne, cabhrú le seirbhísí eile 
éigeandála maraon leis an bPleanáil 
Mhóréigeandála a athbhreithniú is a fheabhsú i 
gcomhar leis na Príomháisínteachtaí eile 
Éigeandála. 
 
An Roinn Oibríochtaí  
Tá cúig stáisiún dóiteáin áirithe i gContae 
Mhuineacháin mar atá Cluain Eois, Muineachán, 
Béal Átha Beithe, Baile na Lorgan agus Carraig 
Mhachaire Rois, iad ag soláthar seirbhís 
oibríochta agus freagairt phráinneach i gcónaí.  
D’fhreagair Cosaint Dóiteáin agus Sibhialta 
Mhuineacháin 315 eachtra i 2017. 
 
Ag seo sonraí na nglaonna in aghaidh na 
stáisiún: 

Stáisiun 
Dóíteáin 

Céad  
Fhreagairt  

Dara  
Freagairt 

Béal Átha 
Beithe 

38 18 

Carraig 
Mhachaire Rois 

67 6 

Baile na Lorgan  49 16 

Cluain Eois 36 7 

Muineachán 123 7 

 
Ba iad na cúig shaghas eachtraí a d’fhreastail 
Seirbhís Dóiteáin Mhiuneacháin orthu ná tinte 
simné, taismí bóthair, tinte sa bhaile, aláraim 
dóiteáin ar siúl agus tinte treasacha (i.e. tinte 
beaga/bruscair/scipe). Tharla an tine ba mhó sa 
bhliain ag Albany Home Decor, Sráid na Páirce, 
Muineachán mar a raibh na stáisiúin ar fad i 
Muineacháin ag teastáil.  
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I 2017 earcaíodh cúigear comhraiceoir tine chun 
folúntais a líonadh de réir gá. Rinneadh clár 
leatha traenála i 2016 do na comhraiceoirí tine 
go léir trí uaireanta traenála cothrom le thart ar  
6764u nó 845 lá.  
 

Sábháilteacht Dóiteáin agus Bainistiú 
Éigeandála – Coisctheacht Dóiteáin  
Rinne an Roinn Coisctheacht Dóiteáin 
athbhreithniú, comhairliú agus próiseas ar na 
hiarratais bhailí ar fad a tháinig isteach ar 
dheimhniú um shábháilteacht dóíteáin de réir 
Cuid B:  Sábháilteacht Dóiteáin atá sna 
Rialacháin Fhoirgníochta.   
 
Tharla cigireacht ar réimse leathan foirgnimh 
mar áitribh cheadúnaithe, tithe cúraim, 
réamhscoileanna, staisiúin pheitril agus árais 
phobail.  Bhí tuairimí freisin ag an Seirbhís 
Dóiteáin maidir le  32  iarratas pleanála mar 
caitheadh na riachtanais dóiteáin don 
bhforbairt mholta a chur in iúl don oifig 
pleanála.  Rinne oifigeach dóiteáin cigireacht ar 
gach tábhairne, club, halla rince 7rl. agus 
cuireadh moltaí chuig an Seirbhís Cúirte.  Rinne 
Oifigigh Stáisiúin cigireachtaí feidhmíochta ar  
41 áitreabh dá leithéid céanna um 
thráthnóna/deireadh seachtaine chun bainistiú 
sábháilteacht dóiteáin a sheiceáil agus slándáil 
pobail a chinntiú.    
 
Sábháilteacht Dóiteáin Pobail 
Tugadh réimse cainteanna ar shábháilteacht 
dóiteáin do ghrúpaí scoile agus pobail.  Dáileadh 
braiteoirí deataigh mar chuid den Scéim Aláram 
Deataigh Pobail agus cuireadh príomhthéamaí 
Seachtain Feasacht Aonocsaid Carbóin agus 
Seachtain Feasacht Sábháilteacht Dóiteáin chun 
cinn go háitiúil agus ar na meáin shóisialta.  
Tharla an Clár Bunscoileanna um shábháilteacht 
dóiteáin sa bhaile i scoileanna uilig an Chontae.     
 
Bainistíocht Éigeandála 
Bhí Comhairle Contae Mhuineacháin sa 
chathaoir ar Mheitheal Móréigeandála Réigiún 
an Iarthuaiscirt agus an Meitheal Stiúrtha agus 
iad páirteach sna cruinnithe eagraithe ar fad 
agus ócáidí traenála.  Leanann MFCP de bheith 
páirteach sa Mheitheal Náisiúnta agus sa 
Meitheal Móréigeandála Trasteorann le súil go 
bhfeabhsófar an pleanáil ullmhaithe 
móréigeandála.    

 
Tosaíocht i gcónaí is ea móréigeandála agus 
bíonn gá le comhoibriú idiráisínteachtaí maraon 
le hoideachas leanúnach i  measc na 
bpríomhpháirtithe leasmhara.    
 
Rialú Foirgníochta  
Fuair Údarás Rialaithe Foirgníochta 
Mhuineacháin  209 Fógra Bailí Tosach Feidhme i 
2017, méadú 13% ar 2016.  Rinneadh 
cigireachtaí ar 16% den tógáil nua i rith na 
bliana.    
 
Ina theannta san bhí 878 iarratas ar Dheimhniú 
um Shábháilteacht Dóiteáin faoin reachtaíocht 
Rialú Foirgníochta, 17 iarratas ar Dheimhniú um 
Theacht chun Rialtachta, 48 iarratas ar 
Dheimhniú um Rochtain Míchumais agus 11 
Fhógra Seacht Lá.   
 
Leanadh den uasdátú ar an gCóras Bainistiú 
Rialú Foirgníochta (BCMS) i 2017 agus baineadh 
úsáid as acu siúd a raibh tionscnaimh 
fhoirgníochta acu chun fógraí doiciméid eile a 
uaslódáil go díreach isteach sa chóras.    
Tá leibhéal ard 55% de thithe cónaithe aon 
uaire i Muineachán tar éis ‘neamhaird a 
dhéanamh’ den deimhniú reachtúil.  Muna 
mbactar leis na riachtanais don deimhniú 
reachtúil faoi na Rialacháin (Rialú Foirgníochta 
(Leasú)) in I.R.9, 2014, beartaíonn an t-úinéir tí 
gan Deimhnitheoir Deartha a fháil chun an 
foirgneamh a dheimhniú agus gan 
Deimhnitheoir Ceaptha a fháil chun cigireacht 
agus maoirsiú a dhéanamh ar na hoibreacha.  
Anuas air sin go léir ní fhéadfaidh an t-úinéir 
Deimhniú Géilliúlachta ar Chríochnú a chlárú 
leis an Údarás Áitiúil. 
Leanadh den bhfaire ar na Rialacháin Tairge 
Foirgníochta (CPR) le linn  2017.  Leantar den 
bhfaire agus comhairle i measc déantóirí, lucht 
iomportála, dáileoirí, tógálaithe agus dearthóirí 
chun geilliúlacht don CPR a chinntiú.    
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Infheistíocht Chaipitiúil  
Tharla go leor infheistíocht Chaipitiúil i MFCP i 
rith na bliana mar shampla fuarthas Fearas 
Dóiteáin do Stáisiún Chluain Eois, Flex-Mort 
agus feithicil freagartha do bhriogáid Chluain 
Eois agus rinneadh infheistíocht suntasach i 
dTrealamh Gaireas Anála.     
Críochnaíodh an saothar freisin ar an áis um 
Oiliúint Iompair Dóiteáin Urrainne ar chúl 
Stáisiún Dóiteáin Mhuineacháin.  
 
Pearsanra 
Bhí triúr earcach nua againn i 2017, rud a 
chiallaíonn go bhfuil meitheal iomlán 48 ar fad  
comhraiceoir tine anois againn. 
 
Sláinte agus Sábháilteacht 
D’fhorbair MFCP Córas dian um Bhainistiú 
Sláinte agus Sábháilteachta agus táthar anois ag 
an bpróiseas chun creidiúnú OHSAS18001 a 
fháil i 2017 (Céim 1). Trínár gclár Sláinte & 
Sábháilteacht Gairme laghdaítear gortuithe 
agus tinneas de dheasca cúinsí oibre dóiteáin 
agus cuirtear le cultúr sábháilte do chách.    
 
Cosaint Shibhialta Mhuineacháin 
Lean Cosaint Shibhialta d’Aonad láidir 
sofhreagrach saorálach Cosaint Shibhialta a 
chruthú is a fhorbairt, cabhraítear le pobail 
áitiúla agus tacaítear leis na seirbhísí éigeandála 
ag an bhfronta.     
Eagraíocht dheonach is ea Cosaint Shibhialta 
Mhuineacháin a thacaíonn leis na 
príomhsheirbhísí éigeandála agus a thugann 
cúnamh don phobal. Faoi láthair tá 92 ball 
gníomhach ag an gCosaint Shibhialta i gContae 
Mhuineacháin. 
 
Oiliúint 
Bíonn iliomad scileanna ag na saorálaigh agus ar 
na príomhchláir ghníomhaíochta acu bíonn: 

 Garchabhair Taismeachta  
 Cuardach & Tarrtháil  
 Eachtraí Uisce & Tuilte  
 An tSeirbhís Chúnta Dóiteáin  
 Leas agus Cumarsáid 
 Monatóireacht Raidíochta 
 Cumarsáid Raidió & GPS 

Reachtáladh cúrsaí do shaorálaigh go háitiúil  i 
rith na bliana agus freisin sa Cheannáras Brainse  
Cosaint Shibhialta i Ros Cré agus san Ionad 
Oiliúna Fionnuisce, Páirc an Fhionnuisce, Baile 
Átha Cliath.  

Ócáidí  
D’fhreastail Cosant Shibhialta Mhuineacáin 
chun cabhair a thabhairt ar 80 ócáid pobail agus 
spóirt is iad i mbun garchabhair, rialú tráchta, 
maoirseacht 7rl. agus cabhraíodh freisin nuar a 
tharlaíodh cúinsí éigeandála de dheasca 
drochaimsire.  
Mí na Nollag 2017 bhí deis againn boinn 
chuimhneacháin 1916 agus gradaim ar son  a 
bhfadseirbhíse a bhronnadh ar ár saorálaigh 
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Seirbhísí Uisce 
 
Tá Uisce Éireann freagrach as seirbhísí uisce 

agus fuíolluisce poiblí.  Is iad a dhéanann 

idir oibriú agus cothabháil, san áireamh tá: 

 
- Bainistiú sócmhainní náisiúnta 

uisce agus fuíolluisce 
- Cothabháil an chóras uisce agus 

fuíolluisce 
- Infheistíocht agus pleanáil 
- Bainistiú tionscnamh caipitiúla 
- Cúram an chustaiméara agus billí 

 
Míníonn an Comhaontú Leibhéil Seirbhísí 
(SLA) na socruithe don soláthar uisce agus 
fuíolluisce a dhéanann Comhairle Contae 
Mhuineacháin, ar son Uisce Éireann. Go 
príomha, tá sé i gceist faoin SLA 
comhchaidreamh leanúnach buan a bhunú 
idir Uisce Éireann agus Comhairle Contae 
Mhuineacháin. Cuid lárnach den 
Chomhaontú Leibhéil Seirbhísí is ea an 
Plean Bliantúil Seirbhíse  a leagann síos na 
cuspóirí aontaithe agus caighdeáin 
fheidhmíochta a sholáthar laistigh de 
bhuiséad a chlúdaíonn líon foirne, earraí, 
seirbhís agus infheistíocht.  
 
Aithníonn an Plean Seirbhíse:  
 

• Na spriocanna agus cuspóirí 
sonraithe 

• Monatóireacht ar na táscairí 
seirbhísí lena chinntiú go sroichtear 
na cuspóirí 

• An mhodheolaíocht chuí chun 
feidhmíocht a thomhas agus a 
áireamh 

• An próiseas tuairisciú ar na táscairí 
aontaithe feidhmíochta 

• An buiséad agus an líon foirne 
aontaithe ag Uisce Éireann agus 
Comhairle Contae Mhuineacháin do 
1017/2018  

 
 

 
 
Déanann Uisce Éireann tomhas ar fheidhmíocht 

na Comhairle trí chárta míosúil scóir.  Anso thíos 

mínítear an Comhaontú Leibhéil Seirbhísí 2017 

atá ag Comhairle Contae Mhuineacháin: 
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Clár Caipitiúil Infheistíochta  
 
Sa Phlean Caipitiúil Infheistíochta atá ag 
Uisce Éireann feabhsófar cáilíocht uisce 
inólta, sileadh, géilliúlacht fuíolluisce, 
éifeachtúlacht gnó agus seirbhísí 
custaiméara.    
 
Le linn 2017 tharla mórán tionscnamh 
lárnach. Tosaíocht ag Uisce Éireann is ea 
infheistíocht i seanchóras bonneagar 
Uisce agus fuíolluisce na hÉireann.   
 
I gcomhar le Comhairle Contae 
Mhuineacháin, chuir Uisce Éireann €5.5 
milliún sa bhonneagar uisce i ngréasáin 
Mhuineacháin agus Chluain Eois.  
 
Leagadh 9.1Cm príomhphíopaí nua (4.8 
seanphíopaí agus 4.3Cm de ghréasán 
seachadta i gceantar tuaithe Chluain Eois), 
rinneadh 570 ceangal nua seirbhísí, san 
áireamh bhí 134 seirbhís nua ar chúl an tí 
agus 39 píopa seirbhíse luaidhe. 
 

I gcomhar le hUisce Éireann rinne 
Comhairle Contae Mhuineacháin 
uasghrádú ar fhearas cóireála Choill an 
Chait agus stáistiún pumpála astarraingthe 
Loch Bán.  Cinnteoidh an infheistíocht mar  
€3.5m idir sholáthar agus cáilíocht go 
ceann i bhfad.  Cuirfear le géilliúlacht do  
na Rialacha EPA agus Cáilíocht Uisce 

Inólta.  Sampla eile is ea an tionscnamh úd 
den bhfócas agus tiomnú a bhaineann le 
Comhairle Contae Mhuineacháin agus  
Uisce Éireann maidir le huisce glan folláin 
a sholáthar sa chontae.   

I gcomhar le hUisce hÉireann arís chuir 
Comhairle Contae Mhuineacháin le 
páirtíocht chun obair a thosú ar uasghrádú 
ar Fhearas Cóireála Fuíolluisce Bhaile na 
Lorgan.  Feabhsóidh an infheistíocht mar 
€3,850,000 an leibhéal cóireáil sa bhfearas 
agus cáiliocht an uisce diúscartha isteach i 
Loch Mucnú.  Ar ndóigh feabhsófar freisin 
an feidhmiú fuinnimh a léireoidh tíosacht 
sa bhfadtéarma maidir le costais 
oibríochta. Anois táthar chun an stáisiún 
pumpála a uasghrádú, suiteálfar córas 
bainte grean agus oibreacha inraoin, 
stóras nua uisce stoirme agus saothar ar 
an gcóras aeráide chun an próiseas iomlán 
cóireála sa bhfearas a fheabhsú.   
 
Le linn 2017, chuir Comhairle Contae 
Mhuineacháin agus Uisce Éireann an Clár 
Mionúr Caipitil chun cinn, clár mar a 
ndéantar iarracht ar an leas is fearr a 
bhaint as feidhmiú na sócmhainní atá ann 
ach díriú ar infheistíocht ag leibhéal íseal. 
Déantar iarracht ar phlé le heaspaí 
aitheanta chun cóireáil fuíolluisce a 
fheabhsú agus cur le Sláinte agus 
Sábháilteacht, cáilíocht,  géilliúlacht, 
iontaofacht, inmharthanacht agus costais.  
Léirigh an clár go mór gur feabhsaíodh a) 
ceathanna i gcás práinne ag gach fearas 
cóireála uisce agus fuíolluisce, b) tomhas 
cruinn ar shruth i ngach Fearas Cóireála 
Uisce agus Fuíolluisce, c) monatóireacht ar 
imeachtaí  sceite agus d) fearas nua 
aeraithe ag an WWTP i Muineachán.  
Tosaíodh freisin ar áiseanna chun glacadh 
le sludach ag an  WWTP i Muineachán le 
linn 2017. 
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Aistriú Sócmhainní 

Forálann Alt 12 den Acht (Uimh.2) Seirbhísí 

Uisce 2013 go n-aistrítear sócmhainní 

Seirbhísí uisce go hUisce Éireann, feidhmítear 

é sin trí Ordú an Aire. Go dti seo aistríodh 63 

uimhreacha fóilió go hUisce Éireann. I  2017, 

d’ullmhaigh an Chomhairle 6 cinn eile le 

haistriú go hUisce Éireann agus déanfar an t-

aistriú sa chéad Ordú eile an Aire.  Tá thart ar 

130 fóilió fós le haistriu mar tá breis is fóilió 

amháin ag baint le cuid de na sócmhainní.   

I 2017, tharla saothar sonraithe chun ábhar 

tacaíochta a sholáthar don aistriú céanna.  San 

áireamh bhí foranna fóilió agus learsacáilíocht 

dá réir, clárú suímh nár cláraíodh cheana, 

cearta dlíthiúla slí a bhunú agus réiteach ar 

aimhrialtachtaí maidir le teidil.   

Clár Uisce Tuaithe 
 
Riarann Comhaire Contae Mhuineacháin an 
Clár Uisce Tuaithe i gContae Mhuineacháin 
agus tá réimse bearta chun  díriú isteach ar 
easpaí mar: 

- Grúpscéimeanna Uisce 
- Grúpscéimeanna Séarachias 
- Soláthar príobháideach nuair nach 

mbíonn an dara rogha ann mar 
ghrúpa nó soláthar poiblí   

 
Riarann Comhaire Contae Mhuineacháin 
fóirdheontais i dtreo an chostas a bhaineann 
le Grúpscéimeanna Uisce a sholáthar. i 2017, 
íocadh €2,288,512 le Grúpscéimeanna Uisce 
sa Chontae.  

 
Leanann na Grúpscéimeanna den uasghrádú 

agus feabhsú a bhíonn riachtanach agus a 

fhaigheann maoiniú ón Roinn Tithiochta, 

Pleanálá, Pobail agus Rialtais Áitiúil.  I 2017, 

íocadh deontais ar luach €356,939 le 7 

nGrúpscéim agus íocadh deontais ar an 

iomlán €5,128 le sealbhóirí chun an soláthar 

aonair uisce tí a fheabhsú má bhíonn gá leis 

sin. 

Tithíocht  

Íocaíochtaí um Chúnamh Tithíochta  
 
Rugadh isteach Íocaíochtaí um Chúnamh 
Tithíochta (HAP)  i Muineachán mí Deireadh 
Fómhair  2014 in ionad an Fhorlíonadh Cíosa.  
Faoin scéim seo ní gá cur isteach ar 
Fhorlíonadh Cíosa ach pléitear le riachtanais 
trí HAP. I 2017 tháinig 202 líontí isteach faoi 
HAP, ar an iomlán sin  401 líon tí páirteach sa 
scéim i gContae Mhuineacháin.   
 
An Scéim um Chóiríocht ar Cíos 
 
Tá an Scéim um Chóiríocht ar Cíos (RAS) fós 
tábhachtach chun tacaíocht tithíocht 
shóisialta a sholáthar i gContae 
Mhuineacháin.  Faoin scéim úd tugann an 
chomhairle cóiríocht phríobháideach dóibh 
siúd atá ag fáil forlíonadh cíosa ar feadh 18 mí 
ar a laghad.  Ar an iomlán bhí 215 áitreabh 
mar thithíocht shóisialta faoin scéim RAS faoi 
dheireadh na bliana  2017.  Bhí 132 duine i 
gcóiríocht phríobháideach ar cíos agus 83 in 
áitribh le comhlachtaí ceadaithe tithíochta.  
 
Deontais Tithíochta 
 
Tá trí shaghas deontas ann; chun Teach a Chur 
in Oiriúint, Cúnamh Tithíochta do Lucht 
Scothaosta agus Tithíocht um Chúnamh 
Gluaiseachta.  Dá réir sin is féidir freagairt do 
riachtanais an duine trí theach a chur in 
oiriúint go speisialta dó/di.   
Idir 01/01/2017 agus 31/12/2017 fuarthas 
225 iarratas ar thithíocht phríobháideach agus 
ceadaíodh 236 iarratas ar chostas 
€1,798,085.    

 
Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean 
 
Ag leibhéal áitiúil thángthas ar 94 duine i 
2017.  Réitíodh an cás don chuid ba mhó trí 
chóiríocht phríobháideach ar cíos agus 
tacaíocht HAP,  cuireadh dream beag eile i 
gcóiríocht i gcás práinne agus/nó filleadh ar  a 
mbailte féin.  
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Cóiríocht don Lucht Siúil 
 
Athbhreithníodh an Clár um Chóiríocht don 
Lucht Siúil 2014-2018 i 2016 agus cuireadh é 
faoi bhráid an Choiste Comhairlitheach don 
Lucht Siúil.  Tugadh tacaíocht do 52 líontí 
lucht siúil ar leith faoi dheireadh 2017 agus 
sháraigh sé sin an líon 44 a leagadh síos mar 
sprioc aitheanta.  Leanadh den saothar a 
bhaineann leis an Clár um Chóiríocht don 
Lucht Siúil 2014-2018  a chur i gcrích.  I 
bprionsabal ceadaíodh athfhorbairt ar 
shuíomh stad Gort an Chaocháin.  
 
Tionóntachtaí 
 
Lean Comhairle Contae Mhuineacháin de 
mhonatóireacht agus tacaíocht trín Oifigeach 
Teagmhála Tionóntaithe (TLO).   Pléitear 
freisin sa tseirbhís TLO  le ceisteanna a 
bhaineann le hiompar frith-shóisialta nó 
tionóntachta a shárú.  I 2017, scrúdaíodh 103 
chás; orthusan bhí  84 Sárú Tionóntachta agus 
19 gcás a bhain le  hIompar Frith-shóisialta.  
Don chuid ba mhó réitigh an tOifigeach 
Teagmhála Tionóntaithe an scéal trí chomhrá 
neamhfhoirmiúil. Is fíor, áfach, gur eisíodh 4 
cinn de rabhaidh neamhfhoirmiúla, 1 rabhadh 
foirmiúil scríofa, 1 ordú aisghabhála, 1 fógra 
tréigin agus 1 aisghabháil deonach.     
 

Cothabháil Tithíochta  
Tá Comhairle Contae Mhuineacháin freagrach 
as na 1,533 aonad tithíochta atá ag an 
gComhairle a chothabháil.  I 2017 bhí dáileadh 
buiséid mar  €1,195,000 don chothabháil idir 
fhreagrach, pleanáilte agus ginearálta.  Fuair 
agus logáil an Roinn Tithíochta breis is 1869 
tuairisc deisiúcháin i 2017. Ar na trí réimse 
lárnacha a bhaineann le cothabhail tithíochta 
tá: 
(1)Cothabháil Fhreagrach 
Baineann cothabháil fhreagrach le freagairt 
d’éigeandálaí nó iarratais ar dheisiúcháin ó 
thonóntaithe.  Leanann an Roinn Cothabháil 
Tithíochta de phlé le tionóntaithe chun an t-
eolas cui a scaipeadh maidir leis na 
freagrachtaí úd.   
(2) Cothabháil Ghinearálta 
Cuimsíonn cothabháil ghinearálta na cláir agus 
oibreacha ar áitribh fholmha, ceannach nua, 

aonaid iníosluchtaithe, tithe tuaithe agus an 
suíomh stad do lucht siúil.  I 2017, rugadh 34 
áitreabh ar ais in úsáid trí dháileadh ar leith 
€220,000.  Rugadh ar ais freisin 7 dteach 
tréigthe sósialta faoi dháileadh ar leith mar 
€470,000.   Idir mhaoiniú ón gclár Rialtais agus 
acmhainní na comhairle  €0.94 milliún 
bhíothas in ann 66 teach folamh a fheabhsú 
len iad a athligean nó a chur ar ais sa stoc 
tithíochta.   
 
(3) Cothabháil Phleanáilte 
Buiséad iomlán €450,000 
 
Faoin gcothabháil phleanáilte soláthraítear 
cláir phleanáilte chun oibreacha áirithe 
feabhsúcháin nó athnuachana a chur i gcrích.  
I  2016 díríodh ar oibreacha feidhmiú 
fuinnimh, mar shampla rinneadh teasdíonadh 
laistigh is lasmuigh ar 25 teach ar 
mheánchostas €10,000/aonad. 
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 Pleanáil 
Plean Forbartha 
Is í an fheidhm atá le Plean Forbartha ná 
straitéis chuimsitheach a leagan síos do 
phleanáil chóir agus forbairt inmharthana sa 
limistéar feidhmeach.  Déantar é seo de réir 
na nAchtanna Pleanáil agus Forbairt, An 
Straitéis Spásúil Náisiúnta, na Treoracha 
Réigiúnacha Pleanála agus aon pholasaí eile 
náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil agus 
riachtanais AE. Go hachomair, is iad seo a 
leanas príomhchuspóirí aon phlean: 
 

• Talamh a zónáil 

• Bonneagar a sholáthar 

• An comshaol a chaomhnú agus a chosaint 

• Gnéithe tírdhreach a bhainistiú  

• Géilleadh do chaighdeáin chomhshaoil 

• Iomlánú le riachtanais sóísialta, pobail 
agus cultúrtha  

• Struchtúir a chosaint 

• Seandálaíocht a chaomhnú 

• Athbhunú 

• Cóiríocht don Lucht Siúil 

• Conláistí fóillíochta a sholáthar 

• Seirbhísí pobail a sholáthar 

• Forbairt inmharthana a chur chun cinn 

• Cearta slí  poiblí a chaomhnú  
 
Baineann Plean reatha Forbartha Contae 
Mhuineacháin leis an dtréimhse 2013 go 2019 
agus ghlac an Chomhairle leis mí Márta 2013  
 
Déardaoin 9 Márta 2017 thug Comhairle 
Contae Mhuineacháin fógra go ndéanfaí 
athbhreithniú ar an bPlean Forbartha Contae  
2013-2019 mar a bhí  agus go n-ullmhófaí 
Plean nua don tréimhse 2019-2025.  

Leanfaidh an t-athbhreithniú go ceann dhá 
bhlain agus beidh deireadh leis nuair a 
ghlacfar le Plean Forbartha Contae 
Mhuineacháin 2019-2025.  I bhFigiúr 1 anso 
thíos tá achoimre ar chéimeanna an phróisis 
athbhreithnithe. 

 

 

Tharla comhairliúchán Réamhdhréachta thar 
ocht seachtaine ó 9 Márta go 5 Bealtaine 
2017, ina dhiaidh sin ar an 28 Meitheamh 
eisíodh Tuairisc an Phríomhfheidhmeannaigh 
chuig baill an Údaráis Phleanála.  Ar an 5 
Meán Fómhair, tar éis dóibh machnamh a 
dhéanamh air thug na Baill Tofa orduithe don 
bhainisteoir Dréachtphlean a ullmhú. Leanadh 
den saothar úd ar feadh ráithe deiridh na 
bliana agus táthar ag súil go n-eiseofar an 
Dréachtphlean san earrach 2018. 

 
Athruithe 
Cuireadh trí athrú ar an bPlean Forbartha 
Contae i 2017. 

• Athrú 4 – bainistiú Gníomhach Talún / 
Suímh Thréigthe 

Forálann an t-athrú seo cuspóirí a chur isteach 
um suímh thréigthe a athghiniúint is a 
athnuachan laistigh de Straitéis Lonnaíochta/ 
Lárnach an Phlean Forbartha Contae.    
 

• Athrú 5 – Tithíocht gan Chríochnú i 
gCeantair Tuaithe faoi Thionchar láidir 
Uirbeach  

Forálann an t-athrú seo Polasaí RHP14 –    
Tithíocht gan Chríochnú i gCeantair Tuaithe 
faoi Thionchar láidir Uirbeach a bhreith iseach 
sa Phlean Forbartha Contae, mar sin ligfear do 
thithe cónaithe inghlactha atá mar smál ar an 
radharc a chríochnú. 

 

https://monaghan.ie/planning/2016/03/07/variation-2-county-monaghan-retail-development-strategy/
https://monaghan.ie/planning/2016/03/07/variation-3-design-manual-for-urban-roads-and-streets/
https://monaghan.ie/planning/2016/03/07/variation-3-design-manual-for-urban-roads-and-streets/
https://monaghan.ie/planning/2016/03/07/variation-3-design-manual-for-urban-roads-and-streets/
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• Athrú 6 – Plean Athginiúna Sráid 
Bhaile Átha Cliath  

Beireann an t-athrú seo isteach an Plean 
Athginiúna Sráid Bhaile Átha Cliath, plean a 
thabharfaidh treoir do na roghanna a bheidh 
ann sa todhchaí chun an ceantar lena 
mbaineann an  Plean Athginiúna Sráid Bhaile 
Átha Cliath a fhorbairt amach anseo.   
Bronnadh Gradam ag na Gradaim Phleanála 
Náisiúnta de chuid an Institiúid Phleanála 
Náisiúnta ar Phlean Athginiúna Sráid Bhaile 
Átha Cliath mar aitheantas don léiriú a tugadh 
ar cheantar a fhorbairt, ní hamháin ó thaobh 
foirm spásúil de, ach trí shraith cúinsí 
eatramhach mar gné riachtanach sa 
deaphleanáil uirbeach is ea é sin.    
 
 
Sáruithe Ábhartha 
I 2107 ceadaíodh dhá shárú ábhartha nach 
raibh ag teacht le forálacha Phlean Forbartha 
Contae Mhuineacháin trín bpróiseas sáru 
ábhartha. 
 
Sárú Ábhartha Uimh. 9 – Cead Pleanála 
17/202 do shíneadh nua dhá stór ag an áis 
táirgth bia i  Mullach an Dúin, Muineachán, 
san áireamh tá: 

i. 4 líne táirgthe le spáis stiúrtha, 
seomraí fuara, stóras ar an gcéad 
urlár, spás teagmhasach d’fhearas, 
stóras, cúrsaíocht agus staighre  

ii. Stóras bosca a athrú ina stóras fuar, 
síneadh aon stór chun 3 cinn de 
chuasa lódála a shuiteáil ón stór bosca 
atá anois ann maraon le 
mionathruithe in oiriúint  don áis mar 
atá. 

iii. Cuimseoidh na hoibreacha suímh an 
tírdhreach a neartú ag an dteorainn ó 
dheas, draenáil stoirme agus 
fuíolliusce, mionleasuithe ar an 
mbóthar agus oibreacha 
teagmhasacha (ceadaithe cheana féin 
faoi  thagairt pleanála 10/30013), spás 
páirceála, clóis nua seirbhíse, ballaí 
agus aon oibreacha gaolmhara eile ar 
an suíomh. 

 
Sárú Ábhartha Uimh. 10 – Ceadaíodh teach 
cónaithe nua leasaithe agus struchtúr feirme 

d’úsáid Talmhaíochta faoi chead pleanála  
16/349 sa Tulaigh Thitim, Muineachán 
(17/181) 
 
 
Oidhreacht Ailtireachta  

Riar an Roinn Pleanála  dhá scéim deontas 
don oidhreacht ailtireachta i 2017; An Scéim 
Infheistíocht san Oidhreacht Ailtireachta  
(BHIS) agus an Ciste Struchtúr i mBaol (SRF).   
Fuarthas thart ar  €130,000 ó mhaoiniú 
lárnach do 11 tionscnamh.  Ina measc san 
tharla saothar eadrána ar Shéipéal Caitliceach 
Naomh Damhnait i Muineachán, athchóiríú  
fuinneoga stairiúla ar theach sraithe cosanta i 
gCarraig Mhachaire Rois, athchóiríodh an 
balla coimeádta ag Clochar Naomh Louis i 
gCarraig Mhachaire Rois agus deisíodh an 
Cloigtheach ag Páirc Hilton i gCluain Eois.   
 
 
Fóram Gníomhairí 
Tharla Fóram  Gniomhairí i ndeireadh 2017. 
Pléadh Daingniú Iarratas Pleanála, Seoladh 
Breis Eolais, Iarratais Phleanála Leictreonach, 
Rialu Dóiteáin & Foirgníochta, Ceantair 
Tuaithe faoi Thionchar láidir Uirbeach, An 
Creat Náisiúnta Pleanála, An Plean Forbartha 
Contae agus ábhair eile gaolmhara. 
 
Bainistíocht Fhorbartha  
Iarratais Phleanála 2017  
Faighte:  649 
Neamhbhailí:  14*  
Deonaithe:  498 
Diúltaithe:  30  
Pléadh le 39 Dearbhú Cuid 5 ar dhíolúine 
forbartha agus eisíodh ceadúnas amháin 
siamsaíochta d’Fhéile Ceol Tíre Mhuineacháin.    
 
Ní mór a thuiscint gurb iad na hiarratais 
amháin a shíltear a bheith neamhbhailí i 
ndiaidh cigireacht suímh a thaifeadtar ar an 
gcóras  iPlan.  Measadh  86 iarratas a bheith 
neamhbhailí roimh chlárú agus seoladh iadsan 
ar ais  do na hiarratasóirí maraon lena dtáillí,  
mar is cuí  
 
Bhí méadú leanúnach, thart ar 12%,  ar an líon 
iarratas pleanála le linn 2017.  Sin méadú ar 
an meán thart ar  10%  in aghaidh bliana i.e.  
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idir 2014 – 2017 bhí méadú 46%.  Ar an 
mórgóir bhain na hiarratais le tithe aonair 
agus sínte, ina dhiaidh sin le forbairtí 
talmhaíochta.  Fuarthas seacht n-iarratas ar 
fhorbairtí tithíochta.   
 
Forbairtí Tithíochta gan Chríochnú  
Le linn  2017 rinneadh obair ar 13 fhorbairt 
tithíochta a bhí gan chríochnú chun an líon 
beag dá leithéid atá sa Chontae a réiteach.   
 
 
Glacadh mar Mhuirear 
Bhrúigh an Roinn Pleanála oibreacha ar 
aghaidh trí na Ceantair Bhardasacha agus 
Seirbhísí Uisce a bhain le 11 fhorbairt eile 
tithíochta sa Chontae i 2016, faoi fhorálacha 
maoinithe an Tionscadail Náisiúnta um 
Ghlacadh mar Mhuirear.     
Maidir leis an scéim seo, meastar go nglacfar 
leis na 11 fhorbairt tithíochta faoi Bhealtaine 
2017. 
 

Forfheidhmiú Pleanála 
Má bhíonn an tÚdarás Pleanála ar an eolas 

faoi shárú ceadaithe nó forbairt gan cheadú, 

go minc is leor comhráití leis an(na) ciontóir(í) 

chun an scéal a chur ina cheart.  Is fíor áfach, 

nuair nach réitíonn an(na) ciontóir(í) an 

fhadhb go ndéantar forfheidhmiú go foirmiúil.  

Tá staitisticí forfheidhmithe na bliana anso 

thíos.  Chuir sonraisc luatha agus forfheidhmiú 

leanúnach maidir le forbairtí gan íocaíocht go 

mór le ráta feabhsaithe bailithe.  I 2017 

fuarthas mar Fhála €625,131. 

  
 

Staitisticí Forfheidhnithe 2017 

Líon cásanna faoi réir 
gearáin 

87 

Litreacha rabhaidh faoi Alt 
152 

65 

Fógraí Forfheidhmithe 
faoi Alt 154 

19 

Cás dlí 17 

 
 
 
 

Suímh Tréigthe 
Bhí 34 áitreabh ar an gClár Suímh Tréigthe 
faoi dheireadh na bliana 2017.  Baineadh cúig 
cinn den chlár tar éis oibreacha a bheith 
déanta ar bhonn sásúil chun déileáil leis an 
dtréigean.  Fuarthas 20 áitreabh ar bhonn 
éigeantacht faoi Acht Suímh Tréigthe agus an 
Acht Pleanála.  Táthar ag obair leis an Roinn 
Pleanala chun roinnt áitreabh tréigthe i 
gCluain Eois a athrú mar aonaid tithíocht 
shóisialta.    
  

Scéim Athnuachan Bailte agus Sráidbhailte 
2017  
I 2017, fuarthas maoiniú €580,000 faoin Scéim 
Athnuachan Bailte agus Sráidbhailte chun 10 
mbaile mór nó sráidbhaile a fheabhsú ar fud 
an chontae mar a leanas:-   

• Béal Átha Beithe: Ríocht Phoiblí & 
Plean Eacnamaíoch 

• Carraig Mhachaire Rois: Ríocht Phoiblí 
& Plean Eacnamaíoch 

• Baile na Lorgan: Ríocht Phoiblí &  
Plean Eacnamaíoch  

• Cluain Eois: Taispeántais & Músaem 
Lása Chluain Eois 

• Dúthamhlacht: Ríocht Phoiblí & Spás 
oscailte poiblí a fhorbairt 

• Scairbh na gCaorach: Feabhsú Ríocht 
Phoiblí 

• Cnoc an tSalainn: Branda Sliabh 
Beatha & forbairt raonta – máirceáil 
na mbealach 

• Muineachán: Mol Cruthaitheach  

• Cúil Darach: Feabhsú Ríocht Phoiblí  

• An Eoraim: Feabhsú Ríocht Phoiblí  
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An Roinn Comhshaoil 
Cosaint Comhshaoil  

Tá ról lárnach ag an Roinn Comhshaoil ag 
cosaint is ag feabhsú comshaol nádúrtha an 
chontae. Is iomaí feidhm atá acu mar 
bhainistiú dramhaíola, rialú bruscair, 
monatóireacht ar cháilíocht uisce aibhneacha 
is lochanna, rialú madraí, feasacht comhshaoil 
a chur chun cinn agus sábháilteacht bia.  

Ón bhFeirm go Pláta sa Bhialann:  
Inmharthanacht san Earnáil Bhia i gContae 
Mhuineacháin 

Aithnítear go bhfuil ról Chontae Mhuineacháin 
chun tosaigh maidir le táirgí bia in Éirinn, dá 
bhrí sin bhunaigh Comhairle Contae 
Mhuineacháin Gréasán Bia Mhuineacháin a 
chuimsíonn táirgeoirí idir bheag agus mór 
maraon le bialanna agus óstáin áitiúla.  I 2017 
d’eagraigh an roinn Seirbhísí Comhshaoil 
comhdháil don ghrúpa, “Ón bhFeirm go Pláta 
sa Bhialann:  Inmharthanacht san Earnáil Bhia 
i gContae Mhuineacháin”.  Bhí sé mar aidhm 
acu feirmeoirí, táirgeoirí bia agus úinéirí 
bialanna a thabhairt le chéile mar iarracht ar 
inmharthanacht a chothú ó thaobh 
comhshaoil de.  Mhaoinigh an EPA an 
tionscnamh trín nGréasán Coisctheacht 
Údarás Áitiúla.   

Leas a bhaint as meáin shóisialta don 
bhfeasacht bruscair  

Reachtáil Seirbhísí Comhshaol trí cinn 
d’fheachtais ar na meáin shóisialta le linn  
2017, díríodh ar bhruscar tobac, dumpáil ar 
Shliabh Beatha agus bruscar ó thiománaithe.  

 

 

Tionscadal Frithdhumpála 2017. 

I 2017 fuair Seirbhísí Comhshaoil maoiniú 
€40,000 chun láithreacha aitheanta dubha 
bruscair a fheabhsú.  Ar an iomlán baineadh 
agus cuireadh de láimh 50 tonna ábhar a bhí 
dumpáilte go mídhleathach.   

 

Forfheidhmiú  

Lean Comhairle Contae Mhuineacháin de 
shaothrú leis an Údarás Réigiúnach 
Forfheidhmiú Dramhaíola agus aisínteachtaí 
eile mar  Na Coimisinéirí Ioncaim agus An 
Garda Síochána maidir le forfheidhdmiú 
dramhaíola i 2017.  D’éirigh go maith le 
tionscnamh a dhírigh ar 13 shuíomh a 
d’fhéadfadh truailliú a chothú trí mhótair 
Deireadh Ré a stóráil. Tharla 39 cigireacht 
agus mar thoradh orthusan bhain 12 shuíomh 
an bhagairt truaillithe.    

Áis Lionadh Talún  

Tá láithreán líonadh talún ag Comhairle 
Contae Mhuineacháin i Leitir Bán, Coirnéal na 
nAlbanach. Bhí an áis go hiomlán lán i 
nDeireadh Fómhair 2017 agus í dúnta ar fad 
don dramhaíl.  Bhíothas le hoibreacha 
clúdaithe a thosú lár na bliana 2018 lena 
gcríochnú nach mór go deireanach i 2018.  Mí 
Deireadh Fómhair 2017 críochnaíodh 
oibreacha ar thionscnamh triaileach ag  
Coirnéal na nAlbanach chun an méid láisteáit 
ar suíomh an tseanláithreán a laghdú. 
Spáráladh an-chuid costas a bhaineann le  
láisteáit a iompar agus a chóiriú.     

Áiseanna Athchúrsála 

San ionad athchúrsála ag Coirnéal na 
nAlbanach tá Áis um Aisghabháil Ábhar (MRF) 
agus Ionad Fóntas Pobail.  Tá Ionad Fóntas 
Pobail i gCarraig Mhachaire Rois.  San MRF 
scartar ábhair athchúrsála óna chéile i 
sruthanna ar leith chun a bheith oiriúnach do 
mhargaí tánaisteacha ach is féidir leis an 
bpobal go príomha ábhair tí a bhreith chuig an 
Ionad Fóntas Pobail, san áireamh bíonn WEEE 
agus ábhar áirithe guaiseach.  Le linn 2017, tar 
éis próiseas sonraithe shínigh Comhairle 
Contae Mhuineacháin conradh nua lamháltais 
le McElvaney Waste and Recycling chun 
áiseanna athchúrsála Choirnéal na nAlbanach  
agus Carraig Mhachaire Rois a oibriú.  Mí 
Feabhra 2017 feabhsaíodh an bonneagar ag 
an Áis um Aisghabháil Ábhar/Ionad Fóntas  
Pobail Choirnéal na nAlbanach. 
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Le linn 2017 lean Comhairle Contae 
Mhuineacháin den chlár feabhsúcháin 
suíomh.  Glanadh na bainc athchúrsála ar fad 
agus tharla oibreacha feabhsúcháin ar 
bhonneagar ar shuíomh Bhéal Átha Beithe ag 
geata an mhargaidh.  Meadaíodh ar an 
acmhainn iompair i gcuid de na suímh ba 
ghnóthaí i 2017 trí ghabhdáin bhreise a chur 
ar fáil.  

Cáilíocht Uisce  

Le linn 2017 lean Comhairle Contae 
Mhuineacháin den chlár um mhonatóireacht 
uisce, bainistíocht forbartha, suirbhéanna  
abhantrach, tógáil samplaí WFD, ceadúnais  
diúscartha agus gearáin truailliú uisce a 
fhiosrú.  Bailíodh 411 sampla uisce abhainn 
agus locha, 61 sampla ceadúnais diúscartha 
agus 40 sampla limistéir snámha.     

Tá na Seirbhísí Comhshaoil i gcomhar le 
páirtithe éagsúla leasmhara, san áireamh tá 
an Oifig Údarás Áitiúla um Phobail Uisce 
(LAWCO).  Bhí baint ag an EPA le tosaíochtaí 
mar choirp uisce a aithint sa chead phlean eile 
Bainistiú Abhantrach atá riachtanach faoin 
dTreoir Creat Uisce agus a bhfuiltear ag súil 
leis san Earrach 2018.  I 2017  chaith an 
fhoireann uisce 11 lá dírithe ar thosaíochtaí 
mar measúnaithe fiosraithe, samplú agus 
measúnú bitheolaíoch, siúlóidí abhann, agus 
tógáil samplaí ó choirp uisce sa chontae.  
Díríodh go príomha ar áiteanna mar a raibh gá 
le breis fiosraithe um fhadhbanna cáilíocht 
uisce. Leanfar de bearta maolaithe, costáil 
agus measúnú breise de réir an tréithriú corp 
uisce a dhéanfar maraon le teagmháil leis an 
gcomhlacht nua réigiúnach LAWCO agus an 
EPA. 

Réimse mór saothair ag na Seirbhísí 
Comhshaoil arís i 2017 ab ea an Pobal 
Feirmeoireachta. Scrúdaíodh ar an iomlan 144 
feirm faoi na Rialacháin Deachleachtais 
Fheirmeoireachta agus rinneadh suirbhé ar 
149 clós feirme freisin faoi gclár siurbhé 
feirme 2017.  Léirigh na torthaí san ráta 
géilliúlachta  93% agus riosca íseal.  Leantar 
den saghas seo oibre ag plé le feirmeoirí chun 
foinsí truaillithe a aimsiú maraon leis an 

gcleachtas is fearr talmhaíochta a spreagadh 
is a chur chun cinn.   

Ina theannta san, d’eagraigh Seirbhísí 
Comhshaoil tionscnamh píolótach le 
feirmeoirí san abhantrach Doire Mholach le 
linn 2017.  Rinneadh pleananna leasaithe  do 
46 feirmeoir chun staidéar a dhéanamh ar 
fhadhbanna spréite (taomadh talún) a 
eascraíonn ó thruailliú.  Léirigh an staidéar gur 
buntáiste suntasach d’fheirmeoirí ó thaobh 
costais de is ea leasú a úsáid ar bhonn 
inmharthana.  

 

Arís i 2017 bhain an-chuid oibre le plé le baol 
truailliú uisce, fiosraíodh 133 gearán a bhain 
le huisce.  Ar na 133 cás úd, réitíodh 125 
díobh faoi dheireadh na bliana 2017.  

Baineann an saothar thuasluaite ar fad  le 
deacháilíocht uisce a chosaint agus cáilíocht a 
fheabhsú má bhíonn gá leis sin. Le blianta 
beaga anuas, táthar go mór chun cinn maidir 
le baol mór truaillithe agus fós féin maireann 
truailliú ó láithreacha beaga agus de dheasca  
spréite. Sa chairt anso thíos léirítear an 
céatadán aibhneacha rangaithe ag an gcóras 
bitheolaíoch  Q rating system.  

 

Bronntar stádas iomlán éiceolaíoch ar gach 
corp uisce  trí  chomhscór ón gceimic, scór Q 
agus gnéithe bitheolaíoch eile. Deantar 
léarscáilíocht  agus léiriú orthusan ag 
www.catchments.ie.  I Muineachán tá 51 corp 
uisce agus shroich 4 cinn díobh an stádas is 
airde ó thaobh cáiliocht uisce de.  Is iad 
Abhainn an tSléibhe agus abhainn Bhaile an 
Scotaigh atá i gceist, iad ag sileadh ó lastuas 
de Scairbh na gCaorach agus Baile an Scotaigh 
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faoi seach.  Gnáthóg don ghné cosanta an 
chráifisc is ea Abhainn an tSléibhe.  Is 
tosaíocht lárnach í na ceantair  úd a chosaint ó 
bhaol. 

 

 

Le linn 2017 lean an meitheal cáilíocht uisce 
de phlé leis an bpobal chun cur le feasacht 
cáilíocht uisce.  Bhí ceardlanna scoile ar fud an 
chontae faoinár dtéama Uisce CSI agus freisin 
le linn Féile Eolaíochta Cabháin/Muineacháin.    

  

 

 

 

 

 

 

 

Sábháilteacht Bia  
Tá Conradh cúig bliana ag Comhairle Contae 
Mhuineacháin le hÚdarás Sábháilteachta Bia 
na hÉireann (FSAI) chun seirbhísí rialaithe 
agus tacaíochta maidir le sábháilteacht bia a 
sholáthar do mhionchomhlachtaí sa chontae a 
bhíonn ag marú, ag próiseáil nó ag díol feoil 
nó táirgí feola. Tá Oifigeach Tréidliachta (CVO) 
maraon le beirt chigire sealadach ag an 
gComhairle. Déanann na cigirí scrúduithe 
réamhbháis agus iarbháis ar stoc a mharaítear 
ins na ceithre seamlas áitiúla i Muineachán (tá 
sonraí ar fáil ar shuíomh idirlín na Comhairle).  
Is ar an CVO atá an cúram cigireachta maidir 

le caighdeáin sláinteachais agus oibríochta; 
eagraítear cláir oiliúna freisin chun treoir a 
thabhairt d’úinéirí agus do bhaill fhoirne is iad 
ag baint amach na caighdeáin a leagtar síos 
faoi reachtaíocht náisiúnta agus AE.   
Cheadaigh Comhairle Contae Mhuineacháin 
trí ghnó nua bia i 2017. 

 
Seirbhís Madraí   

Tá Maor Madra amháin lánaimseartha sa 
chontae.  Eisíodh 5,843 ceadúnas madra sa 
chontae i 2017, laghdú beag ar 2016. Eisíodh 
239 fíneáil ar an láthair ar son a bheith gan 
cheadúnas madra nó an madra a bheith ó 
smacht nó inaitheanta. Tharla 9 ionchúiseamh 
i 2017, fuarthas ciontach in 8 díobh. 

Tógadh 575 madra isteach sa phóna madraí i 
2017. Tháinig 78 úinéir ag triall ar a madraí 
féin, fuarthas bailte i measc an phobail do 472 
trí chabhair ó CDS, Dogs Trust  agus MSPCA.  Is 
iad ag imeacht ón bPóna Madraí cuireadh 
micrislis orthu go léir agus cláraíodh iad leis na 
húinéirí nua mar a éilítear faoi na Rialachain 
Micrisliseanna ar Mhadraí 2015.   

  
 
Seirbhís Rialú Capall  
Trí chabhair ó Hungry Horse Outside, 
eagraíocht ar son leas capall atá suite i 
gContae Longfoirt, tá seirbhís rialú capall  ag 
Comhairle Contae Mhuineacháin.  Beirtear ar 
chapaill ar strae agus coimeádtar iad go ceann 
5 lá chun deis a thabhairt don úinéir teacht ag 
triall ar an gcapall, thairis sin faightear baile 
nua dó.  i 2017, bhailigh an Chomhairle 11 
chapal ar strae agus fuair bailte nua dóibh.  Tá 
laghdú ag teacht ar an líon capall ar strae sa 
chontae le cúig bliana anuas.  
 

Bóithre agus Iompar  
 
I 2017 rinne an Roinn Bóithre agus Iompair 

an méid seo a leanas:  

• Oibreacha Feabhsúcháin Athchóirithe 
ar 42Cm Bóithre Réigiúnacha agus 
Áitiúla 
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• Oibreacha Cothabhála Athchóirithe 
(cóiriú Dromchla) ar 12.4Cm Bóithre 
Réigiúnacha agus Áitiúla 
 

• Iomlán 21 Scéim Feabhsúchán Áitiúla  
 

• Rinneadh 6 Scéim Feabhsúcháin um 
Shábháilteacht, 1 cinn ar Bhóithre 
Náisiúnta,  5 ar Bhóithre 
Neamhnáisiúnta 
 

• Aithníodh agus críochnaíodh 24 
deisiúchán cothabhála ar an nGréasán 
Bóithre Náisiúnta 

 
• Fuarthas 7 bhfeithicil nua don chlós 

innealra mar chuid den gclár bliantúil 
athnuachana acu. 
 

• Tharla 63 Glaoch Amach ar 
Chothabháial Gheimhridh idir 
Deireadh Fómhair 2016 agus Aibreán 
2017    
 

• Cinntíodh sábháilteacht, sláinte agus 
leas na bhfostaithe ar an láthair oibre 
de réir reachtaíocht Sláinte agus 
Sábháilteachta 

 

Bonneagar Bóithre 

I gContae Mhuineacháin tá thart ar 2,552 
Ciliméadar de ghréasán bóithre Poibli mar a 
léirítear anso thíos:  

Rangú Bóithre 
Iomlán  

(Cm) 

Príomhbhóithre Náisiúnta 73 

Tánaisteacha Náisiúnta 35 

Bóithre Réigiúnacha  298 

Bóithre Áitiúla 2,145 

Iomlán Fad Bóithre  2,552 

 

Braitheann Contae Mhuineacháin go mór ar a 
ghréasán leathan bóithre chun tacú le fás 

eacnamaíoch agus gluaiseacht a éascú idir 
agus laistigh de phobail áitiúla.  Bíonn gá le 
hinfheistíocht suntasach leanúnach trí 
mhaoiniú ón Roinn Iompair, Turasóireachta 
agus Spóirt (DTTS), Bonneagar Iompair 
Éireann (TII) agus acmhainní na comhairle.   
 
Maoiniú 
Tá trí fhoinse maoinithe don ghreasán 
bóithre.  Maoiníonn Bonneagar Iompair 
Éireann (TII) dearadh, tógáil agus cothabháil 
bóithre Náisiúnta, tagann cómhaoiniú ón 
Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 
(DTTS) agus Comhairle Contae Mhuineacháin 
do bhóithre Réigiúnacha agus Áitiúla.  
Maoiníonn an Chomhairle sábháilteacht ar 
bhóithre as a stuaim féin.  Sa tábla anso thíos 
léirítear an maoiniú faighte don bhliain 2017.    
 

Foinse Maoinithe Méid  

TII €4,200,356 

DTTS €7,684,950 

Co. Co. Mhuineacháin €3,020,207 

Iomlán   €14,905,513 

 

Oibreacha Críochnaithe/Ar siúl 

Mórscéimeanna N2  

Mí Meithimh 2017, ghníomhaigh TII arís an 
Scéim N2 Cluain Tiobraid go Teorainn TÉ agus 
thiomnaihj don bhforbairt ar uasghrádú an N2 
ó Bhaile Átha Fhirdia go Baile na Lorgan agus 
Comhairle Contae Mhuineacháin mar údarás 
treorach.  Tá doiciméid conartha á n-ullmhú i 
dtreo comhairleoirí a fhostú  chun na 
scéimeanna a chur chun cinn i 2018. 

N2 Muineachán go Scairbh na gCaorach  
Céim 3 

Lig dáileadh €500,000 i 2017 do na cáipéisí 
tairisceanna agus foilsiú chonradh mí Lúnasa  
2017, ansin bhíothas in ann an talamh 
riachtanach a fháil don tionscnamh.  Táthar ag 
súil leis an dtógáil a thosú sa dara ráithe 2018. 
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N2 Oibreacha Feabhsúcháin  Sábháilteachta 

Críochnaíodh oibreacha feabhsúcháin 
sábháilteachta ar na gabhail thuaidh agus 
theas ar sheachród Carraig Mhachaire Rois N2 
i ndeireadh na bliana 2108 mar a moladh sa 
Tuairisc Sábháilteachta N2  a críochnaíodh 
Bealtaine 2017.  

 

N54 Tulaigh Bhriain  

Fuarthas maoiniú €500,000 ó TII chun 
réamhdhearadh agus ullmhú, foilseófar na 
sonraí mí Márta 2018.  

 

N53 Baile na Lorgan go dtí an Teorainn  

Cuireadh uachtar 7.7Cm ar an N53 ón N2 i 
mBaile na Lorgan go Droichead Bhéal Átha na 
Corra (An Coinicéar go hArd Circe) mí na 
Samhna 2017 ar chostas €1.36 million. 

 

N54 Baile Mhuineacháin   

Cuireadh  uachtar 1.8km ar an N54 ó 
thimpeallán Mairéad Ní Scinnidéara go gabhal 
Teach na dTrí Mhíle mí na Samhna 2017 ar 
chostas €925,000.  Sa scéim freisin clúdaíodh 
oibreacha sábháilteachta ag gabhal Tigh 
Damhnait R186.  

 

 

 

Neartú Droichead (Bóithre Náisiúnta) 

Dháil TII €1 Milliún i 2017 a lig d’oibreacha 
athchóirithe ar na droichid seo a leanas: An 
Mhaigh, Lios Rúscaí, Coille Dhonnchaidh, An 
Abhainn Mhór, Lios Mianáin, Canáil Uladh 
agus Sceitheach.  Fuarthas maoiniú freisin 
chun dearadh a chur chun cinn ar dhroichead 
nua ar an N2 an Abhainn Mhór i mBaile 
Mhuineacháin atá mar chuid den phleanáil 
Cuid 8 faoi láthair. 

 

Athchóiriú (Bóithre Áitiúla) 

Dáileadh €85,000 chun tús a chur le 
hoibreacha ar Dhroichead Bhéal Átha an 
Fhóid. 

 

Athbhreithntiú ar Luasteorainn 

Ag cruinniú Comhairle Contae Mhuineacháin 
mí Meithimh ceadaíodh fodhlíthe 
Luasteorainn do bhóithre Áitiúla agus 
Réigiúnacha.  Beidh siad I bhfeidhm ar an 1 
Meán Fómhair  2017. 

Sábháilteacht 

Seoladh Plean Sábhailteacht ar Bhóithre 
Contae Mhuineacháin  2017-2020 go hoifigiúil  
Deireadh Fómhair  2017.  Ar imeachtaí na 
bliana bhí:  

Ócáid Feasacht Sábháilteacht ar Bhóithre ag 
stáisiún seirbhísí N2 McCaughey’s.  

Tharla an chéad ócáid Sábháilteacht ar 
Bhóithre don Idirbhliain i mBaile na Lorgan mí 
Márta. 

Reachtáladh Comórtas Ealaíon Bunscoile faoi 
dtéama ‘Safe Cycling in Co Monaghan’ mar 
chuid den Seachtain Náisiúnta Meitheamh  
2017  

Ba í Martina Crudden, Cluain Eois agus 
Comhairle Contae Mhuineacháin a d’eagraigh 
an chéad ócáid cuimhneacháin sa cheantar 
seo mar chuid den Lá Domhanda 
Cuimhneacháin ar Íobartaigh Trácht ar 
Bhóithre.   

FORBAIRT POBAIL  
Coiste Forbartha Pobail Áitiúil 

Bíonn ról ag an gCoiste Forbartha Pobail Áitúil 
ag leibhéal contae ag cinntiú go mbíonn cur 
chuige soiléir maidir le forbairt áitiúil agus 
pobail sa chontae.  Le linn  2017  stiúraigh an 
Coiste Forbartha Pobail Áitiúil an Clár Cuimsiú 
Sóisialta agus gníomhú Pobail (SICAP), 
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LEADER,  PEACE IV, An Scéim Áiseanna Pobail 
agus an Clár RAPID.  

 

PLEAN ÁITIÚIL EACNAMAÍOCH AGUS 
POBAIL (LECP)  
Seoladh Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail  
2016-2021 (LECP) mí Iúil  2016.  In LECP 
Mhuineacháin 2016-2021 leagtar síos na 
cuspóirí agus gnímh a mbeidh gá leo chun 
tacú le forbairt pobail agus eacnamaíoch  i 
gContae Mhuineacháin  go ceann tréimhse sé 
bliana.  Sa Phlean seo tá fís i bpáirt ar son cur 
le cáilíocht beatha do na pobail seo againne 
agus tá deis againn díriú ar cheisteanna a 
théann i bhfeidhm ar fhorbairt idir phobail, 
eacnamaíoch agus fiontair.     
 

Príomhghaiscí an LCDC i 2017 
 

Fóram Drugaí agus Alcóil LCDC 
Mhuineacháin 
Sheol Fóram Drugaí agus Alcóil LCDC 
Mhuineacháin a bPlean Straitéiseach Drugaí 
agus Alcóil 2016-2021  17  Feabhra  2017.  Ba í  
Catherine Byrne T.D. Aire Stáit Pobail agus an 
Straitéis Náisiúnta Drugaí  a bhí ag feidhmiú 
don ócáid.  Leanann an Straitéis an  
comhairliúchán cuimsitheach agus anailís 
déanta ag réimse leathan páirtithe leasmhara 
sa chontae.     
Páirteach i bhFóram Drugaí agus Alcóil 
Mhuineacháin tá eagraíochtaí idir reachtúil 
agus pobail a bhaineann go díreach nó go 
hindíreach le ceisteanna a eascraíonn as mí-
úsáid substaintí. Bíonn tacaíocht ag Roinn  
Pobail Chomhairle Contae Mhuineacháin don 
bhfóram ó FSS, An Garda Síochána, An 
tSeirbhís Promha agus Leasa, An Meitheal 
Áitiúil Drugaí,  Obair Óige Eireann, Acmhainn 
Teaghlaigh Teach na nDaoine,  Seirbhísí Leanaí 
agus Óige Mhuineacháin, Grúpa Feasacht 
Drugaí An Chabháin Mhuineacháin, Comhaltaí 
Tofa agus Gréasán Páirtíocht Phoiblí 
Mhuineacháin.  Díríonn an straitéis ar na 
ceisteanna suntasacha a eascraíonn as mí-
úsáid alcóil agus drugaí i Muineachán.    
 

Fochoiste Comhionannais LCDC 
Mhuineacháin 
D’aithin  LCDC Mhuineacháin  gur ghá cur le 
feasacht comhionannais agus imeascadh 
sóisialta i bPlean  Áitiúil Eacnamaíoch agus 
Pobail  Mhuineacháin.  
 
Díríonn “KNOW ME, Not the Stereotype”  ar 
charachtair shamhailteacha a fhulaingíonn 
toirmeasc i gContae Mhuineacháin.  Tugtar 
dúshlán don léitheoir  féachaint thar an 
steireaphláta agus aithne a chur ar an nduine.  
Ní daoine i ndáiríre iad na carachtair ach  
tharla an toirmeasc agus an teanga 
sreireaphláta go fírinneach do dhaoine a 
bhfuil cónaí orthu i Muineachán.  Seoladh an 
leabhrán mí na Nollag.  Tá an foghrúpa 
comhionannais ag obair le Músaem an 
Chontae chun taispeántas a léiriú i 2018 a 
bheidh bunaithe ar an leabhrán “KNOW ME”. 

 

Bord (SÍOCHÁIN IV) LCDC Mhuineacháin  

 

Seoladh Clár SÍOCHAIN IV   LCDC mí Meán 

Fómhair 2017; b’shin an chéad pháirtíocht 

áitiúil sa Phlean Ilbhliantúil  a cheadaigh an  

SEUPB.  

Tá trí mhórthéama sa Phlean:   

• Buiséad €638,544.89 do leanaí agus 
daoine óga 

• Buiséad €1,078,906.06 do Spásann 
agus Seirbhísí i bPáirt 

• Buiséad €1,321,117.01 do 
Chaidreamh Dearfach a chruthú 

 

SCÉIM ÁISEANNA POBAIL 2017 
Sholáthraigh  LCDC Mhuineacháin an Scéim 
Áiseanna Pobail i 2017 LCDC.  Bhí €64,500 ar 
fáil agus é mar aidhm trín gciste seo cur le 
cúrsaí pobail,déileáil le míbhuntáiste agus 
comhtháthú sóisialta go háitiúil trí dheontais 
bheaga chaipitiúla a chur ar fáil.  Bronnadh an 
maoiniú seo ar 93 Ghrúpa Pobail ar fad i 2017. 

 RAPID 2017 

Clár nua do Chontae Mhuineacháin ab ea 
RAPID i 2017.  Bhain an  LCDC  leas as seo 
chun díriú ar cheantair faoi mhíbhuntáiste, bhí 
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€64,500 ar fáil do thionscnaimh chaipitiúla sna 
cúig cinn de phríomhbhailte.  Ar an iomlán 
fuair  9 ngrúpa maoiniú faoin gClár RAPID  
2017. 
  

ÉIRE SLÁINTIÚIL 2017 

Rinne LCDC  Mhuineacháin agus an Coiste 
Leanaí agus Daoine Óga (CYPSC) sa chontae 
iarratas le chéile chuig An Roinn Sláinte ar 
mahoiniú ón gCiste Éire Sláintiúil – 
Dual 1.  D’éirigh leo €138,400 a fháil do na 
gnímh a luadh san iarratas Muineachán 
Sláintiúil.  Caitheadh €100,000 ar 
thionscnaimh LCDC projects agus  €38,400 ar 
thionscnaimh CYPSC.  
 

CLAR CUIMSIÚ SÓISIALTA AGUS 
GNÍOMHÚ POBAIL (SICAP) 
Bhí buiséad €619,271 do SICAP i Muineachán i 
2017.  Forálann an conradh idir an LCDC agus 
an Soláthróir Cláir  (Monaghan Integrated 
Development CLG) go ndéantar tuairisciú, 
iniúchadh agus monatóireacht ar an gclár lena 
chinntiú go mbaintear amach margadh maith.   
Rinneadh athbhreithniú ar an gclár i lár agus 
ag deireadh na bliana 2017 agus baineadh 
amach nó sáraíodh na spriocanna ar fad a bhí i 
gceist sa chlár. 

 
Clár Cuimsiú Sóisialta agus Gníomhú 
Pobail 2018-2022 (SICAP) 
Mí Iúil 2017 fógraíodh an clár nua SICAP  
2018-2022 ar eTenders. Tar éis measúnú 
déanta ag Fochoiste Measúnaithe SICAP, 
cheadaigh LCDC Mhuineacháin an tairiscint 
seolta ag (Monaghan Integrated Development 
CLG).      
 

Plean SICAP 2018 
Socraíodh Buiséad Clár SICAP 2018 mar  
€631,656, an clár nua ag díriú ar 13 ghrúpa.     
Orthusan bhí “Mí-úsáideoirí substaintí” 
roghnaithe ag LCDC Mhuineacháin mar 
ghrúpa nua a raibh riachtanais acu don chlár 
nua a thosóidh 1 Eanáir  2018.   
 

Clár LEADER MHUINEACHÁIN 2014-
2020  
 

Seoladh Clár Forbairt Tuaithe LEADER 
Mhuineacháin 2014-2020 mí Meán Fómhair  
2016.  Ar an iomlán dáileadh buiséad €7.59 
milliún don bhfeidhmiú agus soláthar go 
deireadh na bliana 2020. 
 
Is iad Coiste Forbairt Pobail Áitiúil (LCDC) an 
Grúpa Áitiúil Gníomhaíochta (LAG) agus is iad 
a dhéanann cinntí maidir le soláthar  LEADER 
RDP 2014-2020.   Is iad Monaghan Integrated 
Development Ltd (MID) an páirtí feidhmithe  
agus is í Comhairle Contae Mhuineacháin an 
páirtí airgeadais don chlár.  Iarrann  LEADER 
Mhuineacháin ar phobail tuaithe  
inmharthana a fhorbairt sa chontae trí  
Imeascadh Sóisialta, Forbairt Eacnamaíoch, 
Fiontar, Tursaóireacht agus Seirbhísí Pobail a 
chur  chun cinn agus san am gcéanna 
oidhreacht nádúrtha agus cultúrtha an 
chontae a chosaint.   Ar an iomlán cheadaigh 
an Grúpa Áitiúil Gnímh (LAG)  18 nIarratas i 
2017 arbh fhiú €999,107.03 iad ar fad. 
 

Tonscnaimh Comhoibriú LEADER  
Tá Páirtithe ag obair ar líon áirithe 
tionscnaimh Comhoibriú LEADAR faoi láthair 
le súil iad a chur i gcrích i 2018 agus  2019. 

CLÁR 2017 
Fuarthas maoiniú CLÁR mar €596,065 do 18 
dtionscnamh i gContae Mhuineacháin faoi 
Bhearta 1, 2 agus 3.  Orthusan bhí Tacaíocht  
do Scoileanna/Bearta Sábháilteachta Pobail 
(Beart 1); Limistéir Súgartha (Beart 2) agus 
Riachtanais Struchtúr Pobail (Beart 3).   
Anuas air sin fuarthas  €57,554 faoi Bheart 4 – 
Tacaíocht Céadfhreagartha, a sholáthair 
réimse fearas tarrthála do na grúpaí 
céadfhreagrtha sa chontae.  Ba iad an Roinn 
Forbairt Pobail sa Chomhairle a chomhordaigh 
an scéim.    

Bailte Slachtmhara  
Choimeád Carraig Mhachaire Rois agus Glas 
Locha  a mBoinn Óir agus Muineachán an 
Bonn Airgid, fuair Scairbh na gCaorach duais 
tánaisteach  sa Ghradam Forbairt 
Inmharthana don Siúlóid iontach thart ar Emy 
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Lough maraon leis an duais nua Uiscí agus 
Pobail don saothar déanta maidir le 
monatóireacht uisce ar an loch céanna.  Ní 
raibh Glas Locha ach dhá mharc ón mbuaiteoir 
náisiúnta.   
 

 

 

 

Entente Florale 
Bhain sráidbhaile álainn Glas Locha gradam 
amach dóibh fhéin freisin is iad páirteach ar 
son na hÉireann sa chomórtas Eorpach  
Entente Florale  i 2017.  Chuir foireann ó na 
ranna Oidhreachta, Pleanála, Eacnamaíoch, 
Pobail agus na ranna Ceantar Bardasach le 
chéile chun an sráidbhaile a ullmhú maraon 
leis na doiciméid a bhí ag teastáil don ghiúiré 
a tháinig mí Iúil.  B’fhiú an saothar ar fad mar 
bhí Bonn Óir ag Glas Locha dá bharr san.   
 

 

Mórtas Ceantair 
Bhí Comhairle Contae Mhuineacháin an-
bhródúil as Iontas Bhaile na Lorgan a bheith sa 
chomórtas i mbliana sa chatagóir ‘Láthair 
Ildánach’,  Mullach Meata agus Corr Thí 
Talmhain sa chatagóir Eastáit Tithíochta  
maraon le pobal An Bán Leatón sa chatagóir 
daonra 200-1000.  Bhí siad beag ach bhí siad 
láidir agus bhain pobal An Bán Leatón an 
chéad duais.    
 
 
 

Gréasán Sábháilteacht Pobail 
Mar a gealladh faoi Phlean Straitéiseach an 
Chomhchoiste Póilíneachta, bhunaigh an 
Chomhairle Gréasán Sábháilteacht Pobail.  
Páirteach ann tá na grúpaí pobail a bhfuil suim 
acu i sábháilteacht pobail, mar  Phobal ar Aire 
agus Téacs ar Aire, grúpaí Dífhibrillithe agus 
Céadfhreagartha.   

 

 
 
 

Clár Tacaoise   
D’aithin Tacaois Éireann an leabhrán ó   
Mhuineachán Age Friendly Guide to 
Communication mar shamhail den bhfíor  
dea-chleachtais. Roinneadh fíoraí an leabhráin 
le gach aon Chlár Tacaoise agus tá cóipeanna 
déanta ag ocht gcinn eile d’údaráis áitiúla.    

Age Friendly Guide to Communication 
Training 
Chun tacú leis an leabhrán Age Friendly Guide 
to Communication  d’fhorbair clár Tacaoise 
Mhuineacháin clár oiliúna tacaoise.  Bhí 
foireann a bhíonn ag plé leis an bpobal 
páirteach san oiliúint, mar shampla ó 
Chomhairle Contae Mhuineacháin, FSS, 
Stáisiún na nGardaí Mhuineachán agus An 
Roinn Coimirce Shóisialaí.   
 

Seachtain Gnó Tacaoise 2017  
Tharla an dara Seachtain Gnó Tacaoise i 
Muineachán  Mí na Nollag  2017.  Le linn na 
seachtaine chuir gnóthaí áirithe béim ar na 
tionscadail atá nó a bheidh ar bun acu mar 
chuid den Chlár Gnó Tacaoise.  Bhí tionscadail 
aon uaire ag lucht gnó freisin.  D’fhógair 
Comhairle Contae Mhuineacháin an Féilire 
Gnó trí na meáin shóisialta agus ar fud grúpaí 
pobail chun a chinntiú go mbeadh a oiread 
daoine agus is féidir ar an eolas faoina raibh 
ag titim amach sa phobal gnó do dhaoine 
scothaosta ina gcónaí nó ar cuairt i 
Muineachán.   
 

Siompóisiam Teach na dTiarnaí  – Ageing 
Better    
Iarradh ar Chlár Tacaoise Mhuineacháin 
labhairt ag Siompóisiam  Ageing Better  i 
dTeach na dTiarnaí i Londain mí Márta 2017.   
Chuir Bainisteoir  Tacaoise Mhuineacháin an 
comdháil i láthair agus thug eolas ar an  Age 
Friendly Guide to Communication  agus Clár 
Tacaoise Gnó Mhuineacháin.  Ansin rug an 
tIonad Dul in Aois saothar Chlár Tacaoise 
Mhuineacháin go dtí an Coiste Traspháirtí ar 
Dhul in Aois lena chuimsiú ina gclár oibre.     
 

Tionscnamh Píolótach um Dhualgas na 
hEarnála Poiblí  
Roghnaigh Bord an LGMA Comhairle Contae 
Mhuineacháin do Thionscnamh Píolótach ag 
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obair i bpáirt le Coimisiún na hÉireann um 
Chearta an Duine agus Comhionannas (IHREC) 
chun próiseas a fhorbairt maidir le Dualgas na 
Seirbhíse Poiblí.  Tá Údarás Áitiúil amháin eile 
páirteach freisin agus roghnaíodh na húdaráis 
ar son tiomantas do chomhionannas agus 
imeascadh ina gcuid saothair.    
 

 
Ciste Forbairt Pobail agus Comhshaoil 
2017 
Osclaíodh an Ciste Forbairt Pobail agus 
Comhshaoil 2017 deireadh mí Feabhra. 
Glacadh le hiarratais ar son trí bheart éagsúla,  
1.  Tacaíocht do Bhonneagar Pobail  
2.  Tacaíocht  d’Fhorbairt Pobail agus  
3.  Tacaíochtaí Comhshaoil.  Fuarthas 240 
iarratas agus dáileadh buiséad €175,000 ar 
230 ghrúpa pobail agus deonach sa chontae.   
 

Súgradh Imeasctha i mBéal Átha Beithe 
Osclaíodh an chéad chlós súgartha imeasctha i 
Muineachán i bhFaiche an Bhaile Bhéal Átha 
Beithe ar an 13 Samhain.  Bhí an Roinn 
Imeascadh Sóisialta agus Ceantar Bardasach 
Bhéal Áth Beithe Chluain Eois ag obair ar an 
dtionscnamh le bliain.  Bhain an 
comhairliúchán poiblí go mórmhór le 
riachtanais leanaí faoi mhíchumas.  
Forbraíodh an clós súgartha nua le fearas 
chun deiseanna súgartha a thabhairt dóibh 
siúd atá faoi mhíchumas fisiciúil, céadfaíoch 
agus intleachta.  Roghnaíodh an trealamh go 
speisialta chun go mbeadh comhtháiteacht 
ann is go mbeadh na leanaí ar fad in ann a 
bheith ag súgradh lena chéile. Léirigh an 
próiseas comhairliúcháin phoiblí go mbíodh 
deacrachtaí sa chlós, go háirithe ag 
tuismitheoirí leanaí ag a raibh riachtanais 
speisialta.  

 
FORBAIRT ÓIGE  
Saothar Chomhairle na nÓg ar Íomhá 
Dearfach Coirp a chur chun cinn i measc 
daoine óga le linn  2017.  
 

Don bhliain 2017 dhírigh tionscnamjh na 
Comhairle ar theachtaireacht mar ÍOMHÁ 
COIRP dearfach i measc daoine óga.  Láithrigh 

an grúpa an smaoineamh do roinnt páirtithe 
leasmhara ag cruinniú na Comhairle Seirbhísí 
Leanaí & Daoine Óga (YPSC) mí Márta.  

Chuaigh siad i gcomhar le  Bodywhys (an 
eagraíocht náisiúnta a thacaíonn le daoine 
óga ag a bhfuil mí-ord itheacháin agus iomhá 
coirp) agus i dteannta a chéile d’fhoilsigh siad 
sraith  DVD agus pleananna ceachta a bheadh 
mar acmhainn ag múinteoirí SPHE is iad ag plé 
le scoláirí céad bliana.   
 

Comórtas Gearrscannán Idirbhliana  
Tharla an chéad chomórtas gearrscannán mí 
na Samhna 2017. Tháinig breis is 100 scoláire 
ó cheithre scoil sa chontae – b’shin iad 
Ardscoil Phaitríoch Carraig Mhachaire Rois, 
Coláiste An Leargaidh Cluain Eois, Coláiste 
Oiriall agus Coláiste Naomh Mac Cartáin 
Muineachán.  Ba é an topaic ná Íomhá Coirp 
agus fógraíodh na buaiteoirí in Amharclann an 
Gharáiste ar an 28 Samhain.  Roghnaíodh 
Coláiste Oiriall don duais lena n-iontráil ar a 
dtugadh “You’re beautiful just the way you 
are”.  
 

Straitéis Siúlóid ags Rothaíocht Charraig 
Mhachaire Rois 
Mar chuid den dtionscadal rialtais Taisteal 
Cliste, tá Ceantar Bardasach Charraig 
Mhachaire Rois-Baile na Lorgan ag cur bearta 
agus tacaíochtaí ar bun maidir le hiompar 
inmharthana  do dhaoine ar a gcuid turas 
laethúla.  Don chéad chéim sa phróiseas 
ulmhhaíodh Straitéis Siúlóide & Rothaíochta 
do Charraig Mhachaire Rois.  Chabhraigh baill 
Chomhairle na nÓg le hiniúchadh a dhéanamh 
ar chúrsaí mar atá faoi láthair, le 
comhairliúchán poiblí agus le scoileanna, 
fosótóirí agus fostaithe scileanna maidir lena 
gcuid riachtanais agus lena mbeadh ag teastáil 
uathu ar an mbaile.    
 

AGM Chomhairle na nÓg Mhuineacháin 
 
Mí Deireadh Fómhair d’imigh 130 duine óg ón 
gContae ar son an 12 Mheánscoil agus na 
heagraíochtaí óige go dtí comhdháil bhliantúil 
Chomhairle na nÓg.  Toghadh an coiste do 
2017 – 2019 agus buailfidh 40 ón gContae leis 
an oifigeach forbairt óige in aghaidh míosa 
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chun ceisteanna tábhachtacha a chur chun 
cinn agus a bheith mar ghuth ag óige an 
Chontae.   
 

Bealach Glas Chanáil Uladh  
Tá Plean Straitéiseach ag Comhairle Contae 
Mhuineacháin leis na páirtithe Uiscebhealaí 
Éireann, Comhairle Contae An Chabháin, 
Comhairle Ceantair Fhear Mhanach agus Ó 
Méith, Comhairle Ceantair Chathair Ard 
Mhacha, Droichead na Banna & Craigavon 
chun bealach glas 190Cm a chruthú thar lar 
Uladh, leas a bhaint as fad na Canálach Uladh 
ar fad chomh maith le mórán línte díomhaoin 
traenach a thagann trasna ar an gCanáil anso 
is ansiúd.      

Mí na Nollag  2016 bronnadh maoiniú  
INTERREG VA €4.95m do Chéim 2 Bhealach 
Glas Chanáil Uladh.  Tá an tionscnamh seo 
22Cm i gcomhar leis na páirtithe Uiscebhealaí 
Éireann, Comhairle Contae An Chabháin, 
Comhairle Ceantair Fhear Mhanach agus Ó 
Méith, Comhairle Ceantair Bhardasach 
Chathair Ard Mhacha, Droichead na Banna & 
Craigavon, Réigiún Thoir na Teorann Teo.  
Ceanglóidh an Bealach Glas Céim 1 Bealach 
Glas Mhuineacháin ó Na Mullaí i gContae 
Mhuineacháin go Coillidh Chanannáin i 
gContae Ard Mhacha, moltar spor 2Cm a chur 
ar bhealach Sheachród Bhaile Mhuineacháin.  
  
 
Cheap an Chomhairle Contae Bainisteoir 
Tionscnaimh agus Riarthóir Airgeadais don 
tionscnamh.  Tá an chéad dearadh déanta 
d’oibreacha  ar Chéim 2 i 2017.   Cuirfear tús 
leis an dtógáil go luath i 2020 le súil an 
Bealach Glas a oscailt i 2021.  
 
 

Páirtíocht Spóirt Mhuineacháin 
 
Sholáthraigh agus thacaigh Páirtíocht Spóirt 
Mhuineacháin  le 62 chlár gníomhaíochtaí, 
ócáidí agus cúrsaí oiliúna ar fud an Chontae de 
réir ár gcuspóirí straitéiseacha agus plean 
soláthar seirbhísí. Orthusan bhí: 

 

 

Ag cur le gníomhaíocht  
Clár Aosaigh Gníomhacha  50+  – 23 clár 
gníomhaíochtaí  
Girls in Action – gníomhaíocht 
iarbhunoideachais do 150 cailíni sna déaga i 4 
scoil 
On Your Bike –  oiliúint rothaíochta do 206 
leanaí bunscoile i 12 scoil áitiúla 

 

Clár Cuimsiú Sóisialta (do lucht 
míchumais) 
Soláthraíodh réimse gníomhaíochtaí do lucht 
míchumais foghlama/intleachta, fisiciúil, 
céadfaíoch agus meabharshláinte.  Tá an 
saothar ar fad i bpáirt lenár bpáirtithe i 
bPáirtíocht Spóirt An Chabháin agus 
Comhairle Contae An Chabháin. 

Forbairt ar Chlubanna Spóirt  

Bunaíodh an Deontas Clubanna Spóirt 2017 
do na clubanna spóirt ar fad a reachtálann 
gníomhaíochtaí  spórtúil nó fisiceach agus 
leagtar béim ar bhaill nua a tharraingt isteach 
agus ar bhreis rannpháirtíochta.  Cheadaigh 
an bord na moltaí do 20 Club Contae.  

Oiliúint & Oideachas 

Leanaí a Chosaint sa Spórt  1, 2 & 3   
Thug Páirtíocht Spóirt Mhuineacháin na Cúrsaí 
Cosaint Leanaí 1, 2 agus 3 i 2017.  
Ar an iomlán d’fhreastail 222 duine ó 
chlubanna éagsúla ar na 18 gcúrsa.   
Garchabhair bunúsach – tugadh 4 cúrsa i 
2017 agus d’fhreastal 46 duine orthu. 
 

Oiliúint um Fhesacht Míchumais – tugadh 5 

cheardlann do sheirbhísí míchumais, 
scoileanna agus pobail chun cur le feasacht 
agus le deiseanna ar ghníomhaíochtaí a 
chuimsiú.   
 

Tacú le hócáidí/tionscadail Náisiúnta  
Bhí 110 duine ó gach aoisghrúpa agus ar 
chumais an-difriúla páirteach san ócáid 
bhliantúil seo – Siulóid Náisiúnta Operation 
Transformation (Eanáir) a tharla feadh an 
Bhealach Glas i Muineachán. 

Seachtain Náisiúnta Rothair – I mí an 
Mheithimh tharla 17 n-ócáid  ar fud Chontae 
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Mhuineacháin.  Páirteach sa tslua 1,000 duine 
bhí bunscoileanna, Réamhscoileanna agus 
Clubanna Áitiúla Rothaíochta.  

Oifig Fiontar Áitiúil (LEO) 
Tá sé mar aidhm ag LEO Mhuineacháin fiontraíocht a 

chur chun cinn, gnóthaí nua a chothú maraon le 

micreaghnó agus gnóthaí beaga a fhorbairt ar son 

poist a chruthú agus tacaíochtaí ardchaighdeáin a 

sholáthar do smaointe nua gnó.   

 
Is de réir an Aontú Leibhéal Seirbhíse atá na 
príomhghnéithe le soláthar.   
 

Eolas Gnó & Seirbhísí Tacaíochta: 
Réiteach Tosaigh Fiontair & Tacú le Gnó  

• Gníomhaíochtaí tosaigh a sholáthar don  
Tacu Gnó, Forbairt Fiontair, Cur chun Cinn, 
Comharthaíocht san áireamh 

• Cúrsaí Gnó a Éascú 
Tacaíochtaí, treoir agus réitigh do lucht   
Fiontair, úinéirí agus bainisteoirí ag aithint 
deiseanna agus gnímh chun gnó nua a  
Bhunú, a fhás nó a choimeád sa tsiúl i 
dtimpeallacht iomaíoch.  

Seirbhísí Tacaíochta Fiontair: 
• Leas a bhaint as Mianach Gnó 

Seirbhísí tacaíochta d’fhiontróirí is iad ag 

pleanáil, fás agus ag cur le tairgí,  nuáil 

agus iomaíochas, ag spreagadh úsáid na 

teicneolaíochta. 

 

• Comhoibriú le Fiontar Éireann  

Cur le plé le Fiontar Éireann chun 

comhlachtaí a eascú is iad ag aistriú ó 

LEO go EI, rochtain ar áiseanna cuí EI idir 

airgeadas, gnó agus nuála/taighde, 

aistriú cliaint i dtreo seirbhísí cuí agus an 

tionchar is fearr a bhaint amach is a 

chinntiú.   

 

 Seirbhísí Tacaíochta Fiontraíochta: 
• Cultúr Deachleachtais Fiontair a chur 

chun cinn 
A bheith mar chaitilís agus ar son cultúr 

deachleachtais fiontair a bhunú i measc 

gnóthaí nua, micreaghnó agus gnóthaí 

beaga; fiontar agus féinfhostú a chur 

chun cinn mar rogha inmharthana slí 

beatha i measc an phobail. 

 

 Seirbhísí Forbairt Eacnamaíoch Áitiúil: 
• Timpeallacht do Ghnóthaí Nua 

Leas a bhaint as réimse iomlán 

tacaíochtaí/bealaí a chuireann forbairt 

eacnamaíoch chun cinn ar fud réimse 

forbairt eacnamaíoch an Údaráis Áitiúla, 

san áireamh tá spás fiontair, creat Rátaí, 

forbairt eacnamaíoch 7rl. chun gnóthaí 

nua agus beaga a bhunú sa chontae.  
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Staitisticí LEO Mhuineacháin 2017  
 

 
Stait LEO Mhuineacháin 2017 

 
Cláir Oiliúna 

 
Rannpháirtithe 

SYOB 
 

5 50 

Margaíocht Físeáin trí Fhón 
Cliste a úsáid 

2 20 

Margaíocht Físeáin  1 9 

Praghas don Bhrabús  
 

1 7 

Leas as Inneall Cuardaigh  
 

1 7 

Feabhsaitheoirí Sage 50  
 

2 23 

Meáin Shóisialta & Margaíocht 
ar Líne  

1 13 

eThráchtáil a chruthú 1 17 

Éire mar Gheilleagar Dhá Luas  1 42 

Retail is E-Tail 
 1  178  

Plean Margaíochta chun dul i 
bhfeidhm a chruthú  

1 9 

Mná in Ócáidí Gnó  
 9 258 

An Fiontar Óg is fearr in Éirinn  1 22 

Seimineár TOV ar Líne  1 13 

Campa Border Biz  
 

1 188 

Iomlán 29 856 
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Ócáidí, Seimineáir agus Clinicí 

 
Stait LEO Mhuineacháin 
2016 

 
Ócáidí, seimineáir agus 
clinicí  

 
Rannpháirtithe 

Meantóireacht 31 31 
 

Plato EBR 
 

10 135 

Clár Fiontair Bhunscoileanna  1 633 

Cás Taispeántais Showcase 
 1  2  

Clár Fiontar Mac Léinn 
Sinsear  

1 325 

Craobh Náisiúnta Treafa na 
Sráidbhailte LEO  

1 1 

Clár Comhnuála  programme 1 24 

Microfinance Ireland 
 4 iarratasóir  1 ceadaithe 
 

 

 

Poist & Deontais:  

 

Aschur 2016 

 

€ 

Fostaíocht Iomlán Cliaint LEO  1052  

Méadú Glan (tar éis cailleadh Post)  142  

Iarratais ar Dheontais Ceadaithe:   

Féidearthacht: Líon / Luach  2 14000 

Teagasc :  Líon / Luach 5 167837 

Leathnú Gnó: Líon / Luach 6 223798 

 



 

59 

 

Coistí Polasaí Straitéiseacha   
Is é ról na gCoistí Polasaí Straitéiseach ná 
moltaí polasaí a dhéanamh, feidhmiú polasaí a 
mheas agus a thuairisciú chun iad  a phlé 
maraon le coistí dírithe ar pholasaí a sholáthar 
chun breith ar thaithí comhlachtaí 
seachtracha chun leas dréachtadh polasaí.   
Níl sé i gceist go mbeidh na Coistí ag plé le 
ceisteanna laethúla oibríochta maidir le 
soláthar seirbhísí.    
Ar na SPC tá baill Chomhairle Contae 
Mhuineacháin agus daoine eile a ainmníodh 
ag/atá ann ar son earnáil cuí a bhaineann le 
saothar an SPC.  Tá 4 Choiste Polasaí 
Straitéiseacha (SPC) ag   Comhairle Contae 
Mhuineacháin: 
 
SPC 1 – Tithíocht , Dóiteáin agus Cosaint 
Shibhialta  
SPC 2 – Sóisialta, Cultúrtha & Forbairt Pobail  
SPC 3 – Forbairt Eacnamaíoch & Tacaíocht 
Fhiontair 
SPC 4 – Comhshaol agus Iompar 
 
 
SPC Tithíocht, Dóiteáin agus Cosaint 
Shibhialta (4 chruinniú i 2017) 
 
Glacadh leis na polasaithe seo a leanas ag 
cruinnithe an SPC  i 2017: 

• Athrú ar an Scéim Éarlais 
Tionóntachta   
 

Fuair an  SPC Cur i Láthair ar na hábhair seo  
leanas: 

• Comhfhreagra ó Ranna  Tithíochta, 
Dóiteáin agus Cosaint Shibhialta 
Mhuineacháin do riachtanais a 
d’eascair as Ciorclán na Roinne maidir 
le tubaist Grenfell Towers  i Londain   

• An Plean Straitéiseach um Thithíocht 
do Lucht Míchumais  

 
Cuireadh na rúin seo a leanas faoi bhráid na 

Comhairle i 2017: 

• Litir le seoladh chuig an Aire ag lorg 
breis acmhainní do Ranna Dóiteáin 
lena chinntiú go ndéantar seiceáil 
rialta ar híodraint dóiteáin  

• Litir le seoladh chuig an Aire ag 
moladh go mbeadh iachall ar thiarna 
talún atá páirteach sa Scéim Cúnamh 
Tithíochta (HAP) a bheith cláraithe le 
Bord na dTionóntachtaí Cónaithe  

• Litir le seoladh chuig an Aire 
Tithíochta ag iarraidh go neartaítear 
ról na nÚdarás Áitiúla maidir le tiarnaí 
talún faoin Scéim HAP  

 
SPC Sóisialta, Cultúrtha & Forbairt Pobail (3 
chruinniú i 2017)  
 
Glacadh leis na polasaithe seo a leanas ag 
cruinnithe an SPC i 2017: 

• Plean Éigeandáil Mhúsaeim  

• Polasaí Bailiúcháin Mhúsaeim 

• Straitéis Cúram Bailiúchán  

• Polasaí Oideachais 
 
 
Scéim Glún an Cheoil  
Seoladh  Scéim Glún an Cheoil go hoifigiúil ar 
an 9 Eanáir 2017 agus d’ éirigh leis an iarratas 
ar mhaoiniú.  Clár dhá bhliain 2017-2019, 
páirtíocht idir Comhairlí Contae An Chabháin 
agus Muineacháin agus ETB An Chabháin/ 
Mhuineacháin is ea é seo.   Tá an ETB mar 
threoir ar an gclár atá aitheanta ag  An Roinn 
Oideachais agus Scileanna ar bhonn a bheith 
lasmuigh den lárshruth oideachais, é dírithe ar 
dhaoine faoi bhun 24 bliana d’aois.   
 
Éire Ildánach 2018-2022 
Clár cuig bliana 2018-2022  is ea Eire Ildánach 
a chuireann an chruthaitheacht i lár ár 
bpolasaí poiblí.  Bhunaigh Comhairle Contae 
Mhuineacháin Meitheal Cultúrtha idir Oifigí 
Ealaíon agus Oidhreachta, Cúramóirí agus 
Leabharlanna.  Tacóidh Stiúrthóir Seirbhísí leo 
chun Plean Cultúrtha & Cruthaitheach 5 bliana 
2018-2022  a fhorbairt do Chontae 
Mhuineacháin.    
 
 
 
 
 
 
 



 

60 

 

SPC Forbairt Eacnamaíoch & Tacaíocht 
Fhiontair  (5 cruinniú i 2017) 
Ar na topaicí a pléadh bhí   

·         Turasóireacht 
·         Tréigean agus athghiniuint uirbeach  
·         Soláthar Leathanbhanda  
·         Tionchar Brexit 
·         An Plean Forbartha Contae 

  
Fuarthas tuairisci rialta ón Oifigeach 
Turasóireachta maidir le tionscnaimh ar siúl 
agus spriocanna an straitéis Turasóireachta. 
Choimeád an tOifigeach Leathanbhanda an 
coiste ar an eolas freisin faoi dhul chun cinn ar 
an dTionscnamh Leathanbhanda Náisiúnta.  
Mar a chéile don  mheitheal Phlean Forbartha 
Contae agus an saothar ar bun acu do na 
blianta 2020-2025.   Tugadh eolas freisin faoin 
gCreat Náisiúnta Pleanála.  Pléadh  agus 
ceadaíodh an plean athghiniúna Sráid Bhaile 
Átha Cliath.   

Bhí an-chuid plé ar an dtionchar a d’fhéadfadh 
a bheith ag Brexit  agus ansin ar straitéisí chun 
an tionchar úd a laghdú, freisin chun leas a 
bhaint as aon deiseanna a luafaí amach anseo.   

Aontaíodh trí mhír lena gcur ar aghaidh faoi 
bhráid an CPG: 

• Riachtanais pholasaí a ísliú maidir le 
tithe aon uaire gan chríochnú  i 
limistéir atá fós faoi thonchar laidir 
uirbeach  

• Athbhreithniú ar an Scéim 
Ranníocaíochtaí Forbartha   

• Glas Locha a ainmniú mar Limistéar 
Caomhnú Ailtireachta  

 
SPC Comhshaol agus Iompar (4 chruinniú i 
2017) 
 
Fuair an  SPC Cur i Láthair ar na hábhair seo  
leanas: 
   

• Learscáil Pobail “Waymarkers”  

• Plean oibre do Straitéis Siúlóide agus 
Rothaíocht an Chontae  

• Tionscnamh Píolótach Abhantrach 
Doire Mholach  

• Plean Bainistiú Abhantrach 2018-2021 

• Feachtas Feasacht Bruscair 2017 

• Polasaí Forfheidhmiú Comhshaoil 
2017 

• Serbhísí Tréidliachta 

• Tuairisc Dealraitheach Scéim N2 

• Córas Ceadúnaithe Léarscáil Bhóthair  
 
 

Plean Gnímh um Shábháilteacht ar Bhóithre  
Cuireadh an  Plean Gnímh um Shábháilteacht 
ar Bhóithre 2017 – 2020 faoi bhráid na mball.  
Seo polasaí comhordaithe iláisínteachta ó 
Mheitheal  um Shábháilteacht ar Bhóithre 
Mhuineacháin.  Tá ionadaithe ón nGarda 
Síochána, Cocmhairle Contae Mhuineacháin, 
Dóiteáin agus Cosaint Shibhialta 
Mhuineacháin, An tÚdarás  um Shábháilteacht 
ar Bhóithre, Bonneagar Iompair Éireann, An 
tSeirbhís Náisiunta Otharcharr  agus ETB An 
Chabháin/Mhuineacháin.  Sesoladh an Plean 
go foirmiúil mí Deireadh Fómhair  2107. 
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Ionadaíocht na Comhairle ar Choistí Seachtracha agus Comhairle  

Cathaoirleach 2017/2018 (Meitheamh 2017- Meitheamh 2018) 

Cllr. P.J O’Hanlon 

 

Leas-Chathaoirleach 2017/2018 (Meitheamh 2017- Meitheamh 2018) 

Cllr. Aidan Campbell 

 

Grúpa Polasaí Corparáideach  

Cathaoirleach an lae 

Cllr. Padraig McNally 

Cllr. David Maxwell  

Cllr. Brian McKenna 

Cllr. Pat Treanor 

 

Bord Oideachais agus Oiliúna An Chabháin/Mhuineachain 

Cllr. Cathy Bennett 

Cllr. Aidan Campbell  

Cllr. Colm Carthy 

Cllr. P.J. O’Hanlon 

Cllr. Seamus Coyle 

 

Bord Pháirtíocht SÍOCHÁIN IV   

Cllr Aidan Campbell    CB Charraig Mhachaire Rois-Baile na Lorgan 
Cllr Pat Treanor    CB Bhéal Átha Beithe-Chluain Eois 
Cllr Paudge Connolly    CB Mhuineacháin (in ionad Cllr S. Treanor)   
Cllr Seamus Coyle   1 as na honadaithe CCM ar an LCDC 
 

Comhar Spóirt Áitiúil Mhuineacháin 

Cllr. Sean Conlon 

 

Coiste Comhairlitheach um Chóiríocht don Lucht Siúil 

Cllr. Seamus Coyle 

Cllr. Colm Carthy 

Cllr. Eva Humphreys  

Cllr. Seamus Treanor 

 

Coiste Iniúchta 

Cllr. Sean Conlon  

Cllr. Sean Gilliland  
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Comhthionól Réigiún na Teorann, An Láir agus an Iarthair  

Cllr. Seamus Coyle  

Cllr. Jackie Crowe 

 

Fóram Réigiún Thoir na Teorann 

Cllr. P.J. O’Hanlon 

Cllr. Padraig McNally 

Cllr. Noel Keelan  

Cllr. J. Crowe (Stiúrthóir Bhord Réigiún Thoir na Teorann Teo.)  

Cllr. Aidan Campbell  

Cllr. Sean Gilliland 

 

Bord Bainistíochta ICBAN Teo., (Gréasán Ceantair Láir Teorann na hÉireann) 

Cllr. David Maxwell   

Cllr. Pat Treanor 

Cllr Raymond Aughey 

 

Comhar Réigiúnach An Abhainn Mhóir 

Cllr. David Maxwell 

Cllr. Seamus Coyle 

Cllr. Sean Conlon 

Cllr. Seamus Treanor 

 

Coiste Forbartha Pobail Áitiúil  

Cllr Seamus Coyle 

Cllr Brian McKenna 

Cllr David Maxwell 

 

Fóram Réigiúnach Sláinte – Baile Átha Cliath agus An tOirthuaisceart  

Cllr. Seamus Coyle 

Cllr. Brian McKenna  

Cllr. David Maxwell 

 

Árachais Chomhthacaíocht Comhlachtaí Poiblí 

Cllr. Seamus Coyle 

 

Cumann Údarás Áitiúil na hÉireann (Comhdháil Bhliantúil)  

Cllr. Padraig McNally 

Cllr. P.J. O’Hanlon 

Cllr. Cathy Bennett 
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Cumann Údarás Áitiúil na hÉireann (Coiste Polasaí Seasta) 

Cllr. Padraig McNally 

Cllr. P.J. O’Hanlon 

Cllr. Cathy Bennett 

 

Cumann Ball Údarás Áitiúla (LAMA) 

Cllr. Sean Conlon 

 

Comhchoiste Póilíneachta Mhuineacháin  

 

Cllr. P.J. O’Hanlon  (Cathaoirleach) 

Cllr. B. McKenna (Leas- Cathaoirleach) 

Cllr. N. Keelan 

Cllr. J. Crowe  

Cllr. P. Treanor 

Cllr. C. Bennett 

Cllr. S. Coyle 

Cllr.  R. Aughey 

 Cllr. A. Campbell 

Cllr. D. Maxwell 

Cllr. S. Gilliland  

Cllr. H. McElvaney 

Cllr. P. Connolly 

An tUas. PJ Harte 

An tUas.  Michael Watters 

An tUas.  Eugene Treanor 

An tUas.  Brendan Mc Nally 

Edel Fitzsimons Uas. 

Ard-Cheannaire O’Reilly 

Ceannaire Noel Cunningham 

Heather Humphreys, Uas. T.D. 

An tUas. Caoimhghín Ó Caoláin, TD 

 

Coiste Stiúrtha um Úsáid na Gaeilge i gComhairle Contae Mhuineacháin (Coiste Gaeilge) 

Cllr. Hugh McElvaney 

Cllr. Pat Treanor 

Cllr. Jackie Crowe 

Cllr. Cathy Bennett 

Cllr. P.J. O’Hanlon 
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An Coiste Logainmneacha 

Cllr. Pat Treanor 

Cllr. Seamus Coyle 

Cllr. Jackie Crowe  

Cllr. Hugh McElvaney 

 

Coiste Comhairlitheach an Mhúsaeim 

Cllr. Jackie Crowe 

Cllr. P.J. O’Hanlon 

Cllr. David Maxwell  

Cllr. Seamus Treanor 

 

Coiste Monatóireacht Áitiúil (Clár Uisce Tuaithe) 

Cllr. Brian McKenna 

Cllr. Aidan Campbell  

Cllr. P.J. O’Hanlon  

Cllr. Paudge Connolly  

 

Coiste Luasteorainneacha 

Cllr. Padraig McNally 

Cllr. Raymond Aughey 

Cllr. Jackie Crowe 

Cllr. Pat Treanor 

Cllr. Seamus Treanor 

 

Coiste Stiúrtha An Acht Mhíchumais 2005  

Cllr. Eva Humphreys 

Cllr. Paudge Connolly 

Cllr. Seamus Coyle 

Cllr. Cathy Bennett 

 

Coiste Nascadh Bailte 

Cllr. Pat Treanor 

Cllr. Padraig McNally 

Cllr. Aidan Campbell 

Cllr. Seamus Treanor 

Cllr. Sean Conlon  (ón 2/2/15) 
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Comhar Chluain Eois an Éirne Thoir 

Cllr. Eva Humphreys  

Cllr. Pat Treanor  

Cllr. Hugh McElvaney 

Cllr. Seamus Coyle 

Cllr. Sean Gilliland 

Cllr. Cathy Bennett 

 

Fóram Oidhreachta Chontae Mhuineacháin  

Cllr. Eva Humphreys 

Cllr. Pat Treanor 

Cllr. Seamus Coyle 

Cllr. Seamus Treanor 

 

Fochoiste Loch Mucnú  

Cllr. Padraig McNally 

Cllr. P.J. O’Hanlon 

Cllr. Sean Gilliland 

Cllr. Brian McKenna 

Cllr. Jackie Crowe 

Cllr. Aidan Campbell 

 

Coiste Orduithe Seasta & Cleachtais 

Cllr. Padraig McNally 

Cllr. Hugh McElvaney 

Cllr. David Maxwell 

Cllr. Brian McKenna 

Cllr. Jackie Crowe 

Cllr. Paudge Connolly 

 

Coiste Sábháilteacht ar Bhóithre 

Cllr. Hugh McElvaney 

 

Coiste Bainistíochta Ionad Fóillíochta Mhuineacháin  

Cllr. David Maxwell 

Cllr. Sean Conlon 

Cllr. Raymond Aughey 

Cllr. Seamus Treanor 

 

Cónaidhm Tacaoise Mhuineacháin  

Cllr. Cathy Bennett 
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Meitheal Drugaí agus Alcóil an Oirthuaiscirt 

Cllr. Paudge Connolly 

 

Baill a ceapadh mar fhinnéithe ag greamú an tSéala Oifigiúla  

Ceapadh Baill uilig Chomhairle Contae Mhuineacháin mar fhinnéithe ag greamú an tSéala 

Oifigiúla 

 

Baill a ceapadh mar Fhinnéithe ag oscailt Tairiscintí 

Cllr. Sean Conlon  

Cllr. Seamus Treanor  

Cllr. Brian McKenna 

Cllr. Raymond Aughey 

Cllr. David Maxwell 

Cllr. Paudge Connolly 

 

Fochcoiste EirGrid     

Cathaoirleach an lae 

Cllr. Noel Keelan 

Cllr. Jackie Crowe 

Cllr. Seamus Coyle 

Cllr. Raymond Aughey 

Cllr. Aidan Campbell 

Cllr. Sean Gilliland 

Cllr. Paudge Connolly 

 

Fochoiste Líonadh Talún  

Cllr B. McKenna 

Cllr P.J. O’Hanlon 

Cllr S. Gilliland  

Cllr S. Treanor 

 

Ceantair Bhardasaigh  

Ceantar Bardasach Mhuineacháin 

Cllr. David Maxwell  

Cllr. Paudge Connolly (Cathaoirleach 2017/2018) 

Cllr. Brian McKenna 

Cllr. Raymond Aughey (Leas-Chathaoirleach 2017/2018) 

Cllr. Sean Conlon 

Cllr. Seamus Treanor 
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Ceantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois-Bhaile na Lorgan  

Cllr. Aidan Campbell  

Cllr. Padraig McNally (Cathaoirleach 2017/2018)  

Cllr. Colm Carthy (Leas-Chathaoirleach 2017/2018) 

Cllr. P.J. O’Hanlon 

Cllr. Jackie Crowe 

Cllr. Noel Keelan 

 

Ceantar Bardasach Bhéal Átha Beithe-Chluain Eois 

Cllr. Pat Treanor  

Cllr. Seamus Coyle (Cathaoirleach 2017/2018)  

Cllr. Hugh McElvaney 

Cllr. Eva Humphreys 

Cllr. Sean Gilliland (Leas-Chathaoirleach 2017/2018) 

Cllr. Cathy Bennett 

 

Coiste Stiúrtha Campas Síocháin Mhuineacháin   

Cllr D. Maxwell 

Cllr S. Conlon 

Cllr R. Aughey  

Cllr P. Connolly 

 

Ainmnithe ar Fhóram Comhairlitheach Canáil Uladh  

Cllr S. Coyle agus Cllr P. Treanor 

 

Coistí Polasaí Straitéiseacha 
SPC Sóisialta, Cultúrtha & Forbairt Pobail   

Cllr. Brian McKenna (Cathaoirleach) 

Cllr J. Crowe 

Cllr S. Gilliland   

Cllr H. McElvaney 

Cllr S. Coyle    

Cllr P. Connolly 

Kevin Gartlan (Crann Comhshaoil) 

Fiona Keenan O’Brien (Pobal – Cultúr) 

Noel Carney (Pobal – Cultúr) 

Folúntas (Pobal) 

Ursula McKenna (Pobal) 

Lorraine Cunningham (Pobal) 
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SPC Forbairt Eacnamaíoch & Tacaíocht Fhiontair   

Cllr. Pat Treanor (Cathaoir) 

Cllr S. Conlon 

Cllr S. Coyle 

Cllr P.J. O’Hanlon 

Cllr A. Campbell   

Cllr S. Treanor 

Michael Connolly (Crann Comhshaoil) 

Joe Rudden (Crann Feirme) 

Orla Cassin (Pobal) 

Colm McBride (Gnó-Foirgníocht) 

Aidan Quigley  (Ceardchumainn) 

 

SPC Tithíocht, Dóiteáin agus Cosaint Shibhialta 

Cllr. David Maxwell (Cathaoir) 

Cllr H. McElvaney 

Cllr C. Bennett   

Cllr C. Carthy 

Cllr P.J. O’Hanlon  

Cllr S. Treanor 

Barry McCarron (Crann Comhshaoil) 

Marc Mullen (Pobal) 

Fiona McCaffrey Jones (Pobal) 

Teresa Carolan  (Pobal) 

Tom Freeman  (Pobal) 

 

SPC Comhshaol agus Iompar  

Cllr P. McNally  (Cathaoirleach) 

Cllr R. Aughey 

Cllr D. Maxwell   

Cllr P. Connolly 

Cllr N. Keelan  

Cllr C. Bennett 

Conan Connolly (Crann Comhshaoil) 

Kathleen Ward (Crann Feirme) 

Paddy Sherry (Pobal)) 

Jean Rooney (Cónaidhm GWS) 

 

SPC Scéimeanna Feabhsúchán Áitiúla  

Cathaoirleach an lae 

Cllr J Crowe 

Cllr S Coyle 

Cllr A Campbell 

Cllr P Connolly 
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Comhdhála/Oiliúint ag a raibh Baill i 2017 
 

Teideal Ionad  Líon i láthair 
   

AILG-Údarás Náisiúnta Pleanála Óstán Kilmore, An Cabhán 4 

AILG- Údarás Náisiúnta Pleanála Óstán Dooley’s, Port Láirge 6 

An Chomhdháil Cheilteach-Teidil agus 
Faoiseamh Cánach  

Cloch na Coillte, Co Chorcaí  1 

An tIonad Staidéar Trasteorann  Óstán Armagh City, Ard Mhacha  2 

LGMA-Comhar Áitiúil don Iomaíocht 
Domhanda 

Óstán Riverside Pk, Inis 
Córthaidh 

1 

AILG  Seimineár an Earraigh  Óstán West County, Inis 12 

LAMA Seimineár an Earraigh Óstán City North, Rinn Mhic 
Gormáin 

9 

AILG- Ó Phlean go Gníomh Cathair na Mart 7 

EBR-Ócáid Brexit Dorchla na Teorann  Loch Éirne, Inis Ceithleann 7 

AILG-Plean Forbartha Gnímh Tuaithe An tInbhear Mór 1 

AILG-Cumhacht Gearradh Rátaí, Athleasú & 
Athluacháil 

Óstán Great Northern, Bun 
Dobhráin  

10 

Scoil Samhraidh McGee  Cairlinn, Co Lú  1 

LAMA Seimineár an Fhómhair Óstán Manila, Cluain Meala 9 

AILG-Folláine do Chomhairleoirí Óstán Ard Rí, Tuaim 4 

AILG- Folláine do Chomhairleoirí  Óstán Clayton Silver Springs, 
Corcaigh 

7 

AILG- Seimineár an Fhómhair-Brexit Óstán Sligo Park, Sligeach 11 
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Aguisín I 

Costais na mBall 2017  

*** Note Rep. Payment rate changed wef 1 April 2017 - (Jan - March the rate was €16,565) 



 

71 

 

Aguisín II 

 

Ráiteas Airgeadais 2017  
     Achoimre ar Chaiteachas, Ioncam agus Fuíllihgh  

   
      

***** to follow 
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Aguisín III 

Plean Corparáideach 2015-2019 

Tuairisc ar Dhul chun Cinn 2017 

 
Cuspóir 1:    Faoi stiúir ceannaireacht laidir, dea-rialachas agus freagracht daonlathach cuirfidh an 
eagraíocht an misean atá acu i gcrích ar bhonn follasach macánta.  
 

Roinn  Fotachatagóir Plean 
Corparáideach 

Cuspóir Plean Gnó  Dul chun cinn  

Tithíocht  1.1 Tacú leis na 
Comhaltaí Tofa, leis an 
nGrúpa Polasaí 
Corparáideach agus 
Coistí Polasaí 
Straitéiseacha, An 
Comhchoiste 
Póilíneachta agus 
coistí eile de réir 
reachtaíochta maidir 
lena ról siúd i 
gceannaireacht agus 
ionadaíocht chun 
freagracht 
daonlathach agus 
rialachas éifeachtach a 
chinntiú.  Tuscint 
chomónta a fhorbairt 
ar ról is ar sholáthar 
na Comhairle i gcás 
forbairt eacnamaíoch  
 

Cleachtais Bainistiú 
Eastát a fheabhsú 

Plé leanúnach leis na 
Comhaltaí trí Choiste 
Polasaí  Straitéiseach 
Tithíochta agus Dóiteáin,  
Comhchoiste 
Comhairliúcháin don 
Lucht Siúil, Comhchoiste 
Póilíneachta agus Fóram 
Réigiúnach gan Dídean 
 
Laserfiche agus i-house 
chun plé le ceisteanna ó 
bhaill tofa 
 
Teagmháil rialta le 
foireann an Roinn 
Tithíochta ar 
cheisteanna a bhaineann 
le toghthóirí na mball 
 
Tacaíocht leanúnach do 
chumainn áitritheoirí trí 
Oifigeach Teagmháil 
Tionóntaithe 
 
 

Aonad Sláinte agus 
Sábháilteachta 

1.3 An Córas Bainistiú 
Sláinte agus 
Sábháilteachta  
(HSMS) agus An  Córas 
Bainistú Riosca a 
bhainistiú is a 
fheidhmiú 
 
 
 
 

Cleachtais, treoir, Cláir 
agus foirmeacha 
HSMS a choimeád de 
réir OHSAS 18001. 

Ráiteas Sábháilteacht 
Corparáideach (CSS) i 
bhfeidhm agus géilliúil i 
2017. 
 
52 Cleachtais HSMS agus 
32 Fhoirm/Fíoraí i 
bhfeidhm  

Aonad Sláinte agus 1.5 An Córas Bainistiú Soláthar Cumarsáid 12 x Tuairiscí Míosúla 
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Sábháilteachta Sláinte agus 
Sábháilteachta  
(HSMS) a bhainistiú is 
a fheidhmiú 
 
 
 

agus Oiliúint i dtreo 
géilliúlacht agus 
leanúnachas. 

eisithe ag an Aonad 
Sláinte agus 
Sábhailteachta  
 
Eolas reatha  
sábháilteacht, sláinte 
agus leas ar an Inlíon 
Sláinte agus 
Sábháilteachta                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Nuachtlitir bhliantuil 
seachadta  
 
Oiliúint Bainistiú Ócáide 
eagraithe agus 
soláthraithe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5 x Cruinnithe 
Sábháilteachta  
 
Seachtain Eorpach 
Sláinte agus 
Sábháilteachta                                         
curtha i gcrích 
  

Aonad Sláinte agus 
Sábháilteachta 

An Córas Bainistiú 
Sláinte agus 
Sábháilteachta  
(HSMS) a bhainistiú is 
a fheidhmiú 
 
 
 

Próiseas Iniúchta, 
Cigireacht ags 
Athbhreithniu a 
fhorbairt 

Athbhreithniú déanta ar 
dhoiciméadú HSMS 
críochnaithe i 2017. 

Measúnú Baol Tine agus 
Riosca déanta 
 
290 cigireachtaí Sláinte 
agus Sábháilteachta                                         
déanta 
 
Inúchadh Ceithre Roinn 
Lámhleabhar Sláinte 
agus Sábháilteachta                                         
críochnaithe 

Leabharlann 
 

1.5 5 Polasaithe, 
cleachtais agus 
socruithe cuí iniúctha 
inmheánacha a 
fhorbairt is a chur i 
bhfeidhm lena 
chinntiú go mbíonn 
caighdeáin 
fheidhmíocht na 
heagraíochta ag teacht 
le  rialachas 

Straitéis leabharlainne 
5 bliana a chríochnú 
 
 
 
 
 

Déanta agus ceadaithe 
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corparáideach agus le 
deachleachtas is go 
gcuirtear i bhfeidhm  
iad ar bhonn  
seasmhach ar fud na 
heagraíochta.   

 
 
 

Seirbhísí 
Corparáideacha  

1.1 Tacú leis na 
Comhaltaí Tofa, leis an 
nGrúpa Polasaí 
Corparáideach agus 
Coistí Polasaí 
Straitéiseacha, An 
Comhchoiste 
Póilíneachta agus 
coistí eile de réir 
reachtaíochta maidir 
lena ról siúd i 
gceannaireacht agus 
ionadaíocht chun 
freagracht 
daonlathach agus 
rialachas éifeachtach a 
chinntiú.  Tuscint 
chomónta a fhorbairt 
ar ról is ar sholáthar 
na Comhairle i gcás 
forbairt eacnamaíoch    
 

Riaradh agus tacaíocht 
do chruinnithe na 
Comhairle agus Coistí  
 
 
Clar Bliantúil na 
dTighthóirí a riaradh 
go héifeachtach  
 
Freagrachtaí a chur i 
gcrích faoin gCreat 
Eitice  
 
  
 
 

Tharla cruinnithe 
Comhairle/Coiste, 
pléadh mar ba chóir leis 
an gclár oibre agus 
rinneadh bearta dá réir   
 
Clár suas chun dáta 
foilsithe de réir na 
spriocdhátaí reachtúla  
 
Clár Eitice críochnaithe 
suas chun dáta agus i 
bhfeidhm 
  
 
  
 
  

Seirbhísí 
Corparáideacha  

1.5 Polasaithe, 
cleachtais agus 
socruithe cuí iniúctha 
inmheánacha a 
fhorbairt is a chur i 
bhfeidhm lena 
chinntiú go mbíonn 
caighdeáin 
fheidhmíocht na 
heagraíochta ag teacht 
le  rialachas 
corparáideach agus le 
deachleachtas is go 
gcuirtear i bhfeidhm  
iad ar bhonn  
seasmhach ar fud na 
heagraíochta 

Seirbhís 
neamhspleách 
inmheánach iniúchta a 
oibriú  
 

Coiste Iniúchta chun 
Plean Oibre inmheánach 
a oibriú ceadaithe agus i 
bhfeidhm.  Foireann 
Iniúchta Imheánach oilte 
agus i bhfeidhm. 

Seirbhísí 
Corparáideacha  

1.5 Polasaithe, 
cleachtais agus 
socruithe cuí iniúctha 

Ullmhú tuairiscí, cláir 
oibre agus 
athbhreithnithe de 

Tuarascáil Bhliantuil 
Glactha 
Tuairisc ar Sholáthar 
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inmheánacha a 
fhorbairt is a chur i 
bhfeidhm lena 
chinntiú go mbíonn 
caighdeáin 
fheidhmíocht na 
heagraíochta ag teacht 
le  rialachas 
corparáideach agus le 
deachleachtas is go 
gcuirtear i bhfeidhm  
iad ar bhonn  
seasmhach ar fud na 
heagraíochta  
 

réir éileamh rialachas 
corparáideach   

Seirbhísí glactha  
Monatóireacht agus 
athbhreithniú 
feidhmíochta –
NOAC/Mon Stat 
 
 

Seirbhísí 
Corparáideacha 

1.6 Polasaí do Chúram 
an Chustaiméara a 
bheidh bunaithe ar 
Chóras Bainistíocht 
Caidreamh 
Custaiméara a ullmhú 
is a chur i bhfeidhm   

Seirbhísí agus córais 
chuí éifeachtach a 
fhorbairt maraon le 
cumarsáid agus cúram 
custaiméara 
éifeachtach  
 
 
Freagairt d’iarratais ar 
eolas, gearáin agus 
nochtadh cosanta de 
réir riachtanais 
reachtúla 

Polasaithe agus 
cleachtais  
chorparáideach a 
fhorbairt 
Cairt Cúram Custaiméara 
ullmhaithe agus i 
bhfeidhm 
 
Plé le hiarratais  FOI, 
gearáin Ombudsman 
agus nochtadh cosanta 
laiastigh den scála cuí  
ama   
  
 

Seirbhísí 
Corparáideacha  

1.7 Straitéis 
Chumarsáid 
eagraíochta a 
fhorbairt is a chur i 
bhfeidhm chun PR a 
bhainistiú, chun eols 
follasach a chur chun 
cinn is chun úsáid 
Meán Sóisialta go 
héifeachtach mar is 
cuí a chinntiú  
 
 

Seirbhísí agus Córais 
um chumarsáid agus 
cúram custaiméara 
éifeachtach a fhorbairt 
mar is cuí  
 

Cuireadh ar athló go dtí 
2018  an saothar ar an 
nDréachtstraitéis 
Cumarsáide  
 
 
 
 
 
 
 

Ealaíon 1:5 Polasaithe, 
cleachtais agus 
socruithe cuí iniúctha 
inmheánacha a 
fhorbairt is a chur i 
bhfeidhm lena 
chinntiú go mbíonn 
caighdeáin 

Cuspóirí an phlean 
straitéiseach 2016-
2020 a chur i gcrích 

Glacadh le tuairisc 
Iniúchta Inmheánach 
agus í le feidhmiú ar 
bhonn rialta maraon le 
huasdátú agus anailís 
leis an roinn 
corparáideach faoi scála 
ama aontaithe 
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fheidhmíocht na 
heagraíochta ag teacht 
le  rialachas 
corparáideach agus le 
deachleachtas is go 
gcuirtear i bhfeidhm  
iad ar bhonn  
seasmhach ar fud na 
heagraíochta.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Forbairt Pobail 1.4 Trí cheannaireacht  
láidir a chinntiú maron 
le hardleibhéil 
fhreagrachta I ngach 
aon ghrád laistigh de 
Chomhairle Contae 
Mhuineacháin trí  
MonaghanStat.  

Trí cheannaireacht 
laidir, dearialachas 
agus freagracht 
daonlathach, cuirfear 
ár misean i gcrích ar 
bhonn cuimsitheach 
macánta 

Feidhmiú leanúnach na 
struchtúr corparáideach 
bainistíochta  

Músaem 1.1 Tacú leis na 
Comhaltaí Tofa, leis an 
nGrúpa Polasaí 
Corparáideach agus 
Coistí Polasaí 
Straitéiseacha, An 
Comhchoiste 
Póilíneachta agus 
coistí eile de réir 
reachtaíochta maidir 
lena ról siúd i 
gceannaireacht agus 
ionadaíocht chun 
freagracht 
daonlathach agus 
rialachas éifeachtach a 
chinntiú.  Tuiscint 
chomónta a fhorbairt 
ar ról is ar sholáthar 
na Comhairle i gcás 
forbairt eacnamaíoch   

Creidiúnú iomlán faoi 
Chlár Caighdeán 
Músaem na hÉireann 
a choimeád suas 

Bhí Músaem Contae 
Mhuineacháin ar an 
gcéad músaem sa tír a 
choimeád an dara 
leibhéal um Chreidiúnú 
Iomlán faoi Chlár 
Caighdeán Músaem na 
hÉireann i  2017.  Beidh 
an  Searmanas 
Gradamar siúl  i 
samhradh  2018.   
 

Comhshaol 1.1 Tacú leis na  
Comhaltaí Tofa, leis an 
nGrúpa Polasaí 
Corparáideach agus 
Coistí Polasaí 
Straitéiseacha, An 
Comhchoiste 
Póilíneachta agus 
coistí eile de réir 
reachtaíochta maidir 
lena ról siúd i 
gceannaireacht agus 
ionadaíocht chun 

Tacaíocht Seirbhísi 
Comhshaoil do choistí 
SPC & CPG 

Tacaíocht leanúnach do 
SPC agus dul chun cinn 
faoi bhainistiú bruscair, 
bainistiú dramhaíola, 
cáilíocht uisce, rialú 
madraí agus 
sábháilteacht bia trí 
chomhráití agus cinntí a 
dtógáil 
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freagracht 
daonlathach agus 
rialachas éifeachtach a 
chinntiú.  Tuiscint 
chomónta a fhorbairt 
ar ról is ar sholáthar 
na Comhairle i gcás 
forbairt eacnamaíoch 
 

Pleanáil 1.1 Tacú leis na 
Comhaltaí Tofa, leis an 
nGrúpa Polasaí 
Corparáideach agus 
Coistí Polasaí 
Straitéiseacha, An 
Comhchoiste 
Póilíneachta agus 
coistí eile de réir 
reachtaíochta maidir 
lena ról siúd i 
gceannaireacht agus 
ionadaíocht chun 
freagracht 
daonlathach agus 
rialachas éifeachtach a 
chinntiú   

 

1.3 Córas soláthar 
seirbhísí a choimeád is 
a fheabhsú chun 
géilliúlacht do 
dhualgais dhlíthiúla 
agus reachtúla a 
chinntiú 

 

 
 

 

Córas Polasaí Pleanála 
a ghéilleann don 
chreat reachtúil agus 
polasaí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Córas Bainistíocht 
Fhorbartha a 
ghéilleann don chreat 
reachtúil agus polasaí 

Plé leanúnach le 
páirtithe leasmhara faoi 
dhréachtadh agus 
glacadh an Phlean 
Forbartha Contae, 
Athruithe air sin, agus 
doiciméid ele polasaí de 
reir riachtanais reachtula 
agus spiocamanna 
 
Próiseas leanúnach ar 
iarratais pleanála, sárú 
ábhartha, achomhairc, 
iaratais ar shíneadh 
ama, Cuid 8, 7rl. de réir 
creat reachtúil agus 
polasaí  
 
Oibriú leanúnach 
seirbhís comhairliúcháin 
poiblí laethúil, glaonna 
fóin le linn na maidine 
faoi dhó sa tseachtain, 
cruinnithe seachtainiúla 
reamhphleanála   
 
Oibriú leanúnach an 
chórais iarratais  
phleanála ar líne agus an 
leathanach pleanála a 
choimeád suas ar an 
suíomh 
 
Dhá Fhóram is  
Ceardlann Gníomhairí in 
aghaidh bliana 
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Cuspóir 2:    Comhshaol glan sábháilte a sholáthar ar bhonn inmharthana agus inbhuanaithe. 
 

Roinn  Fochatagóir Plean 
Corparáideach 

Cuspóir Plean Gnó  Dul chun Cinn  

Dóiteáin & Cosaint 
Shibhialta  

2.8 8 Plean 
Oibríochta dóiteáin 
agus éigeandála do 
Chontae 
Mhuineacháin a 
ullmhú, a ghlacadh 
agus a chur i gcrích 
de réir Pobail 
Shabháilte (KCS), an 
creat a d’fhoilsigh 
An Stiúrthóireacht 
Náisiúnta Seirbhísí 
Dóiteáin agus 
Éigeandála.   

Plean Éigeandála Alt 26 
Dóiteáin agus 
Oibríochta a ullmhú, a 
ghlacadh is a oibriú  

Críochnaíodh an próiseas 
comhairliúcháin le 
pearsanra dóiteáin agus 
cuireadh an dréachtphlean 
os comhair an SPC. 
Dréáchtphlean Alt 26 le cur 
faoi bhráid CPG lena cheadú 
chun dul ar aghaidh le 
glacadh ag crunniú i 2018.  
Feidhmiu leanunach an 
phlean arar siúl. 

Dóiteáin & Cosaint 
Shibhialta  

2.9 Straitéis Phobail 
um Shábháilteacht 
Dóiteáin do Chontae 
Mhuineacháin a 
ullmhú, a ghlacadh 
is a oibriú  

Straitéis Sábhailteacht 
Dóiteáin (CFSS) do 
Chontae Mhuineacháin 
a ullmhú, a ghlacadh is 
a oibriú  

Clár Scoile Sábháilteacht 
Dóiteáin críochnaithe.  
Réamhchigireachtaí 
dóiteáin agus cuairteanna 
Grúpaí Pobail scoile 
críochnaithe.    

Dóiteáin & Cosaint 
Shibhialta 

2.10 Develop and 
implement a 
Building Control 
Inspection Plan in 
accordance with 
CCMA guidance to 
improve the 
standard of building 
construction in 
County Monaghan  

Plean Rialú Foirgníochta 
a fheidhmiú  

Críochnaíodh an clár 
cigireachta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dóiteáin & Cosaint 
Shibhialta 

2.11 Straitéis 
Cosaint Shibhialta a 
fhorbairt is a 
fheidhmiú  
 

Straitéis Cosaint 
Shibhialta  

Straitéis Cosaint Shibhialta 
Mhuineacháin críochnaithe   

Tithíocht  2.1 Iarracht a 
dhéanamh ar a 
chinntiú go mbeidh 
teacht ag gach aon 
líontí ar áitreabh 
slán oiriúnach 
inacmhainne ar 
ardchaighdeáin is é 
sin a bheith laistigh 
de phobal 

Tacaíochtaí Tithíochta a 
bhainistiú 
 
Soláthar an Chlár 
Caipitiúil Tithíochta 

Measúnú agus uasdátú 
leanúnach ar  iarratais 
tithíochta 
 
Feidhmiú an Íocaíocht um 
Chúnamh Tithíochta 
  
Plé leanúnach le 
hEagraíochtaí Deonacha 
Tithíochta agus aonaid nua 
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inmharthana.  
 

a sholáthar trín Scéim 
Cúnamh Caipitiúil/Scéim 
Cúnamh Tionónta 
 
Seirbhís do Dhaoine gan 
Dídean agus Seirbhís 
Ceangal le Tionóntaithe 
 
Na Deontais Cúnamh 
Gluaiseachta, Áitreabh a 
chur in Oiriúint agus 
Cúnamh Tithíochta do 
Dhaoine Scothaosta a 
riaradh 
 
Feidhmiú leanúnach an 
Phlean um Chóiríocht don 
Lucht Siúil  2014-2018 agus 
bunaíodh Grúpa Stiúrtha 
Tithíocht agus Míchumais 
 
Freagairt don ghá tithíochta 
trín gclár tógála agus Fála a 
cur i gcrích agus tithe a 
sholáthar trí Cuid V den 
phróiseas pleanála 
 
 

Tithíocht 2.4 4 Úsáid 
fuinnimh 
inmharthana a chur 
chun cinn trí 
chabhrú le 
Comhairle Chontae 
Mhuineacháin agus 
le pobail áitiúla is 
iad ag laghdú an 
úsáid fuinnimh de 
réir spriocanna 
náisiúnta  
 

Caighdeán  an  Stoc 
Tithíochta a fheabhsú 

A chinntiú go mbeirtear 
feidhmiufuinnimh osteach 
sna cláir foirgníochta agus 
cothabhála 
 
 
 

Tithíocht 2.7 Na polasaithe 
atá sa Phlean 
Forbartha a cur i 
gcrích  
 

 Ceangal leanúnach leis an 
Roinn Pleanála chun suímh 
a aithint a bheadh oiriúnach 
do thithíocht shóisialta  

Seirbhísí 
Corparáideacha  

2.4 Úsáid fuinnimh 
inmharthana a chur 
chun cinn trí laghdú 
an úsáid fuinnimh 
de réir Spriocanna 

FUINNEAMH:  Úsáid 
fuinnimh i gContae 
Mhuineacháin a laghdú 
de réir Spriocanna 
Náisiunta agus 

24.4%  sroichte i dtreo 
sprioc  33%  i 2020.  Chun 
cinn ar an sceideal 
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Náisiúnta faoin 
mbliain 2020 
 

Eorpacha.  Clár 
struchtúrtha 
bainistíocht fuinnimh 
próiseas MAP a bhunú  
 
SOILSIÚ POIBLÍ: 
Éifeachtúlacht feidhmiú 
fuinnimh & córas 
bainistiú sócmhainní 
don chóras Soilsiú 
Poiblí.  Athbhreithniú ar 
an liosta soilse déanta 
de réir treoracha nua TII 

 
 
 
 
 
Liosta sonraithe sna soilsí ar 
fad críochnaithe.  Clár 
uasghrádu ar bun de réir 
spriocanna. 

Leabharlann 2.4 4 Úsáid 
fuinnimh 
inmharthana a chur 
chun cinn trí 
chabhrú le 
Comhairle Chontae 
Mhuineacháin agus 
le pobail áitiúla is 
iad ag laghdú an 
úsáid fuinnimh de 
réir spriocanna 
náisiúnta 

Páirteach i dtionscadail 
MCC um laghdú 
fuinnimh 

Uasghrádú ar shoilse, 
téamh agus gloiniú i 
mBrainse Mhuineacháin 
 
Uasghrádú ar shoilse sa 
Cheannáras  Leabharlainne 
agus Leabharlann Chluain 
Eois 
 
Léamh rialta méadair sna 
foirgnimh leabharlainne 
 

Comhshaol  2.3  Plean 
Réigiúnach 
Connacht /Uladh 
um Bhainistiú 
Dramhaíola a chur  i 
gcrích 

Tosaíochtaí a fheidhmiú 
um fhorfheidhmiú, 
géilliúlacht, bonneagar 
dramhaíola aus 
feasacht 

 
Bainistiú Líonadh Talún 
Coirnéal na nAlbanach 
de réir Ceadunas 
Dramhaíola W0020-02 

 

Feidhmiú leanúnach polasaí 
bainistiú dramhaíola de réir 
cuspóirí an Phlean 
Connacht Ulaidh Bainistiú 
Dramhaíola.  Uasghrádú ar 
chuid dár suímh Beir Chuige 
i 2017. 
 
Críochnaíodh oibreacha 
suntasacha bonneagair ag 
an Áis Aisghabhála Ábhair 
agus suíomh Conláistí 
Pobail ag Coirnéal na 
nAlbanach Feabhra 2017. 
 
Síníodh an conradh chun 
Ionaid Athchúrsála Coirnéal 
na nAlbanach agus Charraig 
Mhachaire Rois a bhainistiú. 
 
Dul ar aghaidh le modhanna 
nua um choisctheacht 
bhruscair trí  mhaoiniú 
LAPN trín EPA.  
 
Glanadh láithreacha dubha 
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stairiúla um dhumpáil 
bruscair i 2017 trí mhaoiniú 
deontas ón scéim 
Tionscadal Frithdhumpála  
 
Athbhreithniú leanúnach ar 
líonadh talún sa chontae 
agus measúnaithe 
comhshaoil le linn 2017 ar 
shuímh stairiúla i dTír an 
Gharbháin agus an 
seantionús  i mBéal Átha 
Beithe trí mhaoiniú ón 
Roinn 
 
Bainistiú leanúnach ar 
líonadh talún Coirnéal na 
nAlbanach mar chuid de 
choinníollacha ár 
gceadúnas EPA 
 
Críochnaíodh oibreacha 
breise feabhsaithe ar 
bhainistiú láisteáite ag 
Coirnéal na nAlbanach i 
2017 chun gineadh 
láisteáite a laghdú 
 
Dul chun cinn faoi phróiseas 
tairisceana úsáid gáis i 2017 
chun a fháil amach an chun 
inmharthanacht  
eacnamaíoch a bheifí ach 
leas  a bhaint as gás líonadh 
talún ó Choirnéal na 
nAlbanach 
   
Bearta láidre go leanúnach 
chun rialacháin dramhaíola 
agus bruscair a fheidhmiú a 
chuimsigh monatóireacht 
CCTV idir cheilte agus 
follasach 
 
Leathnaíodh feachtas 
Glantachán Earraigh mar a 
raibh piocadh bruscair ar an 
ngréasan Bóithre Náisiunta 
sa chontae 
   
Feidhmiú plean dramhaíola  
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RMCEI um fhorfheidhmiú 
dramhaíola in éineacht leis 
an Údarás Treorach 
Réigiúnach um 
Fhorfheidhmiú Dramhaíola 
agus an Ghníomhaireacht 
um Chosaint Comhshaoil 

Comhshaol   Táirgeadh bia sábháilte 
agus géilliúlacht do 
riachtanais reachtúla a 
chinntiú in aon ghnó bia 
faoi mhaoirsiú 
Chomhairle Contae 
Mhuineacháin 

Cigireachtaí, iniúchtaí agus 
samplú bia déanta ar 
ghnóthaí bia de réir 
pleanála agus torthaí 
cigireachtaí, agus samplú 
bia chuig na páirtithe cuí 
leasmhara 
3 cinn de ghnóthaí nua bia 
ceadaithe 
Ordú amháin 
forfheidhmithe eisithe 
chuig Oibritheoir Gnó Bia. 

  Dualgais agus 
freagrachtaí Chomhairle 
Contae Mhuineacháin a 
fheidhmiú maidir leis an 
Acht Rialú Madraí  
1986, an Acht Rialú 
Capall 1996 agus an 
tAcht um Shíolrú 
Madraí 2010 

Soláthar leanúnach seirbhís 
maor madraí chun plé le 
madraí ar strae agus an 
reachtaíocht um rialú 
madraí a chur i bhfeidhm.  
Laghdaigh ceadúnais 
mhadraí  1% go 5,860  i 
2016.  Fiosraíodh agus  
dúnadh 487 ( 100%)  de 
ghearáin faoi mhadraí. 
 
I 2017 glacadh le 527 madra 
isteach sa Phóna Madraí.  I 
gcás 96% díobh tháinig na 
húinéirí ag triall orthu nó 
fuarthas bailte dóibh. 
 
Leanadh de chigireacht ar 
14  ghnó síolrú madraí.  
 
D’eirigh le forfheidhmiú 
amháin toisc gnó síolrú 
madraí a bheith ar bun gan 
chlárú 
  
Rugadh ar 11 chapall ar 
strae i Muineachán  i 2017.  
Seo laghdú mór ar an 
bhfigiúr 29 i 2016. 

Comhshaol 2.5 Cláir Oideachais 
agus oiliúint i 
gcúrsaí comhshaoil 

 Tharla ócáid gréasáin do 
ghnóthaí áiitúla bia “From 
Farm to Restaurant Plate: 
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a fhorbairt agus  a 
reachtáil  

Environmental 
Sustainability in the Food 
Sector”  
Díriú i 2018 ar na meáin 
shóisilta mar mhodh chun 
feasacht an phobail a 
scaipeadh ar cheisteanna 
comhshaoil. 

Comhshaol  2.5Straitéisí a 
fhorbairt ionas go 
mbeifear in ann 
cuspóirí an Treoir 
Creat Uisce a 
shroichint i gcás 
stádas cáiliocht 
uisce Chontae 
Mhuineacháin 

Tacú le feidhmiú an 
Treoir Creat Uisce   

Chuir foireann Cáiliocht 
Uisce le Dréachtphlean 
Bainistiú Abhantrach a 
fhorbairt.  San áireamh bhí 
ceantair tosaíochta a aithint 
do ghnímhaíocht bhreise I 
gcomhar leis an EPA  
 
Críochnaíodh an clár 
cigireachta feirme de réir  
na Rialacháin 
Deachleachtais 
Talmhaíochta.  Rinneadh 
cigireacht ar 144 feirm i 
2017. 
 
Críochnaíodh an clár 
Cigireachta Fiontar 
Talmhaíochta agus díríodh 
go príomha ar an earnáil 
Éanlaithe Clóis i 2017. 

 
Críochnaíodh an clár 
suirbhé in Finn abhantrach 
na Finne agus tugadh cuairt 
ar 149 feirm i 2017. 
 
Leanadh den 
mhonatóireacht ar 32 
ceadúnas Alt 4 um eisileadh 
a dhiúscairt isteach san 
uisce i gContae 
Mhuineacháin 
 
Críochnaíodh clár 
monatóireachta WFD  
aibhneacha agus lochanna 
agus tharla 411 cigireacht i 
2017.  
 
Rinneadh measúnú ar 275 
iarratas pleanála i 2017. 
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Fuarthas 133 gearán um 
thruailliú uisce/fuíolluisce    
i 2017 dar réitíodh 125. 
 
Tharla dul chun cinn ar an 
dTionscnamh Píolótach 
Doire Mholach i 2017 a 
bhain le saothrú leis an 
bpobal feirmeoireachta 
agus é mar chuspóir an 
cháilíocht uisce a fheabhsú 
san abhantrach trí 
fheasacht ar Phleanáil  do 
Bhainistiú Cothaitheach. Bhí  
45 fheirmeoir páirteach sa 
tionscnamh. 

 

Pleanáil 2. Comhshaol glan 
sábháilte a chothú 
agus a chosaint ar 
bhonn inmharthana 
agus inbhuanaithe 
 
 

Córas forfheidhmithe a 
oibriú de réir riachtanas 
dlíthiúla agus polasaí 

 
 
 
 
 

 
 
Forbairtí a ghlacadh 
mar mhuirear de réir gá 
agus forbairtí tithíochta 
sa chontae gan 
chríochnú a réiteach  
 

Monatóireacht agus fiosrú 
leanúnach maidir le forbairt 
gan chead agus an gníomh 
cuí forfheidhmithe a 
dhéanamh laistigh den 
chreat dlíthiúil agus de réir 
na riachtanais agus dátaí 
deiridh a lorgaítear de réir 
dlí  
 
Glaadh mar mhuirear go 
leanúnach le forbairtí 
tithíochta tar éis an iarratas 
a fháil uathu. Glacadh le 10 
gcinn d’fhorbairtí tithíochta 
i 2017 
 
 

 2.7 Na polasaithe 
atá sa Phlean 
Forbartha Contae a 
chur i gcrích 

Oibriú Córas 
Bainistíocht ag géilleadh 
do chreat reachtúil agus 
polasaí 

Próiseas leanúnach ar 
iarratais phleanála, sáruithe 
ábhartha, achomhairc, 
dearbhuithe, síneadh ama 
iarratas Cuid 8, 7rl. de réir 
cuspóirí is polasaí an Phlean 
Forbartha Contae.  
 
Thosaigh athbhreithniú ar 
an bPlean Forbartha Contae  
i 2016 
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Cuspóir 3:    Tacú leis an bPobal Gnó chun fás a spreagadh, gnólachtaí nua a chothú, poist a 
chruthú agus chun cur le meon na hiomaiochta.  
 

Roinn  Fochatagóir Plean 
Corparáideach 

Cuspóir Plean Gnó  Dul chun cinn  

Tithíocht  3.1 Straitéis a fhorbairt 
chun gnó-eagrúchán a 
chur chun cinn, 
gnólachtaí nua a 
chothú agus gnó atá 
cheana féin ann a 
fhorbairt go háirithe 
maidir leis na hearnála 
mar a mbíonn mianach 
suntasach easportála.   
 

Caighdeáin stoc 
tithíochta a fheabhsú 

Tacú le gnóthaí beaga 
trí dheontais 
tithíochta, deisiú folús 
agus oibreacha 
feidhmiú fuinnimh 
 
Iasachtaí a sholáthar 
d’áitribh 
príobháideacha faoi 
scéimeanna ceadaithe 
 
 

Tithíocht 3.5 Straitéis a chruthú 
chun cur le caighdeán 
agus le héagsúlacht 
fostaíochta sa chontae  
 

An clár Caipitiúil 
Tithíochta a chur i 
gcrích 

Trí thithíocht shóisialta 
archaighdeáin a 
thógáil, uasghrádú 
agus fáil feidhmiú Cuid 
V den phróiseas 
pleanála agus an Scéim 
Caipitiúil um Chúnamh 
Tithíochta, tacú le 
comhlachtaí áitiúla 
foirgníochta go 
praiticiúil. 

Turasóireacht 3.2 Torthaí a bhaint 
amach ar Straitéis 
Turasóireachta 
Comhairle Contae 
Mhuineacháin i bpáirt 
le páirtithe leasmhara 

 Féilire Imeachtaí 2017 
clóite agus ar líne  ar 
fáil 
 
Oifig turasóireachta ar  
oscailt ó Mhárta go 
deireadh Meán 
Fómhair 
 
Fiosrúcháin 
turasóireachta ar 
bhonn laethúil 
 
Cruinnithe rialta le 
solatharóirí 
turasóireachta ag 
tabhairt comhairle 
agus tacaíocht maidir 
le hiarratais 
mhaoinithe – go 
háirithe LEADER 
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Eolas is déanaí ar an 
suímh idirlín is ar na 
meáin shósialta – 
Facebook, Instagram, 
Twitter 
 
Feachtas 
Turasóireachta um 
chaidreamh poiblí  
déantaPublic trí ailt ar 
Mhuineacháin sa 
phreas náisiúnta agus 
ar shuímh blogála 
taistil 
 
Moltaí do chúrsaí 
taisteal i Muineachán 
ar fáil – clóite agus ar 
líne  
 
 
Creatcháipéis déanta 
um Plé leis an Diaspóra 
 

Turasóireacht 3.8 Íomhá branda a 
fhorbairt don Chontae 
a iarrfaidh ar 
infheistíocht agus 
mianach infheistíochta 
agus  forbartha a 
mhéadú chomh fada 
agus is féidir 

 Méaróga Chuimhne 
déanta ar a bhfuil eolas 
agus físeáin 
Turasóireachta agus 
Eacnamaíoch 
 
Fillteán nua brandáilte 
déanta  

Leabharlann 3.2 Torthaí a bhaint 
amach ar Straitéis 
Turasóireachta i bpáirt 
le páirtithe leasmhara 

Leabharlanna brainse 
Charraig Mhachaire 
Rois agus Cluain Eois a 
choimeád mar oifigí 
turasóireachta 
 
Réimse acmhainní Stair 
Áitiúil a leathnú don 
phobal 
 

Leanúnach 
 
 
 
 
Leanúnach 
 
 

Leabharlann 3.6 Naisc a chothú le 
ETB An Cabhán 
Muineachán is le 
hinstitiúidí eile 
ardoideachais chun 
cursaí agus 
printíseachtaí a 
fhorbairt a bheadh 
oiriúnach do 

Dul i bpáirt le 
háisínteachtaí eile 
oideachais agus 
gníomhaíochtaí um 
acmhainní a roinnt 

Cúrsaí TE sna brainsí ar 
fad i gcomhar le  
CMETB agus MID 
 
Tús le seirbhís Work 
Matters do lucht 
cuardach poist agus 
gnólachtaí beaga 
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riachtanais 
tionsclaíocha anois 
agus amach anseo.   

 

Tharla Féile Eolaíochta 
An Chabháin/ 
Mhuineacháin ag cur 
gairmeacha STEM chun 
cinn 

Ealaíona 3:6 Naisc a chothú le 
ETB An Cabhán 
Muineachán is le 
hinstitiúidí eile 
ardoideachais chun 
cursaí agus 
printíseachtaí a 
fhorbairt a bheadh 
oiriúnach do 
riachtanais 
tionsclaíocha anois 
agus amach anseo.   

 

Cuspóirí a fheidhmiú 
ón bpolasaí ealaíon  
2016/20 

Naisc forbartha & 
coimeádta le ETB trí 
Bhord An Gharáiste , 
L.A.E.P  & Institiúid 
Mhuineacháin  
 
 
 
 

LEO 3.1 1 Straitéis a 
fhorbairt chun gnó-
eagrúchán a chur chun 
cinn, gnólachtaí nua a 
chothú agus gnó atá 
cheana féin ann a 
fhorbairt go háirithe 
maidir leis na hearnála 
mar a mbíonn mianach 
suntasach easportála  
 

Mar chuid den 
Chomhaontú Leibhéal 
Seirbhíse idir 
Comhairle Contae 
Mhuineacháin agus 
Fiontar Éireann 
forbraíodh Plean 
Forbartha Fiontar 
Áitiúil. 

Sroicheadh spriocanna 
agus tionscadail an 
phlean do 2017 agus 
socraíodh cinn nua do 
2018. Athbhreithnítear 
an t-aschur ar bhonn 
leanúnach. 
 
 
 
 

LEO 3.3 An Oifig Fiontar 
Áitiúil a chur chun cinn 
mar ‘Aon Stad Amháin’ 
a fhreagródh do 
riachtanais gnólachtaí 
beaga an Chontae.  
 

Reachtáil an LEO 
feachtas bríomhar 
chun aird a tharraingt 
ar an gcúnamh atá ar 
fáil do ghnólachtaí 
áitiúla  trí Thacaíocht 
Airgeadais agus Boga.  
I mbliana i dteannta na 
bhfeachtas sa phreas 
agus ar an aer, pléadh 
le cliaint trí straitéisí 
meáin shóisialta mar  
ríomhirisí agus ár 
suíomh idirlín 
athnuaite mar a bhfuil 
leathanach Facebook. 

Aithnítear LEO 
Muineacháin mar an 
chéad phointe 
teagmhála do 
ghnólachtaí beaga.  Tá 
réimse leathan eolais, 
comhairle, oiliúna, 
meantóireacht agus 
bainistíocht ar fáil 
maraon le seirbhís 
tagartha gnó.   

LEO 3.6 Naisc a chothú le 
ETB An Cabhán 
Muineachán is le 
hinstitiúidí eile 
ardoideachais chun 
cúrsaí agus 

Iniúchadh Scileanna 
déanta agus na torthaí 
foilsithe. 

Iniúchadh Scileanna ar 
aghaidh chuig ETB, DSP 
agus an Stiúrthóir 
Forbairt Eacnamaíoch 
mar bhall den Choiste 
Scileanna Réigiúnacha. 
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printíseachtaí a 
fhorbairt a bheadh 
oiriúnach do 
riachtanais 
tionsclaíocha anois 
agus amach anseo  

Tá an LEO ag plé leis an  
CMETB um Phost 
Foghlama sa  
Mhargaíocht Digiteach 
a fhorbairt 
 

Músaem 8.2 Torthaí a bhaint 
amach ar Straitéis 
Turasóireachta 
Comhairle Contae 
Mhuineacháin i bpáirt 
le páirtithe leasmhara   
 

Straitéis mhargaíochta 
a ullmhú chun an 
músaem a chur chun 
cinn ar bhonn 
náisiúnta aguus áitiúil 

Fógraítear ócáidí agus 
cláir an mhúsaeim sa 
phreas áitiúil agus 
náisiúnta, ar líne agus i 
gcomhar le 
Turasóireacht 
Mhuineacháin. 
 
Faoi láthair táthar ag 
déanamh 
athbhreithniú ar an 
bplean straitéiseach 
bainistíochta chun 
teacht ar bhealaí níos 
éifeachtaí a chuirfidh 
an tseirbhís chun cinn i 
measc cuairteoirí ón 
iasacht. 
 

Pleanáil 3.5 Straitéis a chruthú 
chun cur le caighdeán 
agus le héagsúlacht 
fostaíochta sa Chontae 

Creat pleanála polasaí 
a fhorbairt laistigh de 
riachtanais reachtúla 
agus polasaí 

Athbhreithniú ar fháil 
tailte zónáilte 
Tionsclaíochta, Fiontair 
agus Fostaíochta sa 
chontae, maraon le 
tacú le  polasaithe 
fostaíochta mar chuid 
d’athbhreithniú ar an 
bPlean Forbartha 
Contae 
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Cuspóir 4:    A chinntiú go mbeidh seans ag cách i measc an Phobail páirt ghníomhach a ghlacadh i 
bhforbairt an Chontae sa todhchai a mhúnlú.  
 

Roinn  Fochatagóir Plean 
Corparáideach 

Cuspóir Plean Gnó  Dul chun cinn  

 
Tithíocht 

 
4.1 Forbairt 
eacnamaíoch, 
sóisialta, cultúrtha 
agus inmharthana a 
threorú sa Chontae trí 
pháirtíocht is 
comhoibriú a éascú i 
measc Rialtas Áitiúil, 
Forbairt Áitiúil, 
Comhlachtaí 
Reachtúla, agus 
Comhar Sóisialta   

 

Cleachtais um 
Bhainistiú Eastáit a 
fheabhsú 

Trí bhualadh le grúpaí mar 
mheithil Gnímh 
Tithíochta,an Grúpa Stiúrtha 
Míchumais, Cumainn 
Átritheoirí, díriú ar 
riachtanais/ tosaíochtaí 
tithíochta sa Chontae       

Turasóireacht 4.4 Tacú leis an 
Earnáil Phobal Áitiúil i 
dtionscadail áitiúla a 
fhorbairt idir áiseanna 
pobail agus fiontar 
pobail 

 Fuarthas maoiniú €188,000 
don ionad  Patrick Kavanagh 
faoin Scéim Caipitiúil Ealaíon 
& Cultúr 2016.  An tAonad 
Turasóireachta ag obair le 
CB Charraig Mhachaire Rois-
Baile na Lorgan ar Chéim 1 
den tionscnamh uasghrádú 
Structurtha úd  
 
D’oibrigh an tAonad le CB 
Mhuineacháin chun an 
Máistirphlean a chríochnú 
do Pháirc Foraoise Ros Mór 
 
Fuarthas maoiniú €301,526 
faoin gClár SÍOCHÁIN IV do 
Spás Súgartha Eachraíochta i 
bPáirc Foraoise Ros Mór 
 
Athchóiriú leanúnach ar bun 
agTeach an Mhargaidh, 
Carraig Machaire Rois  
 
Cúnamh do Chomhar Lása 
Charraig Mhachaire Rois  le 
hiarratas LEADER chun a 
spás nua sa bhfoirgneamh 
Teach an Mhargaidh a 
chóiriú  
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Saothar leanúnach le  LEO 
chun siopa ceardaíochta 
Déanta i Muineachán a 
fhorbairt  i  
bhfoirgneamh Teach an 
Mhargaidh 

Ealaíon  4:1 Forbairt 
eacnamaíoch, 
sóisialta, cultúrtha 
agus inmharthana a 
threorú sa Chontae trí 
pháirtíocht is 
comhoibriú a éascú i 
measc Rialtas Áitiúil, 
Forbairt Áitiúil, 
Comhlachtaí 
Reachtúla, agus 
Comhar Sóisialta.        
 

Bonneagar lárnach 
culturtha a fhorbairt 
 
 
 
 
Méadú ar dheiseanna 
plé i measc pobal 

Iarratas chuig an Roinn faoi 
shruth 1 do stiúideonna 
Ealaíontóirí  Chluain Eois 
 
 
Iarratas chuig SÍOCHÁIN IV  
do stiúideonna   Chluain Eois 
& an Mol Ealaíon Pobail 

Músaem 4.5 Cur chun cinn 
agus tacaíocht a 
threorú don Chuimsiú 
Sóísialta agus don 
teacht ar sheirbhísí trí 
straitéisí a 
athbhreithniú, a 
fhorbairt agus a chur i 
gcrích.  
  
 

Clár fógartha ócáidí 
agus gníomhaíochtaí 
do phobal chomh 
leathan agus is féidir 

Seolfaidh an músaem 
taispeántas nua  ‘Know Me’, 
a phléann na dúshláin roimh 
earnála i measc an phobail a 
ndéantar toirmeasc sóisialta 
orthu.  Táthar i bpáirt le 
fochoiste Comhionannais an 
LCDC 
 

Pleanáil 4.1  Forbairt 
eacnamaíoch, 
sóisialta, cultúrtha 
agus inmharthana a 
threorú sa Chontae trí 
pháirtíocht is 
comhoibriú a éascú i 
measc Rialtas Áitiúil, 
Forbairt Áitiúil, 
Comhlachtaí 
Reachtúla, agus 
Comhar Sóisialta 
 
 
 
 
 
 
 

Creat pleanála polasaí 
a fhorbairt laistigh de 
riachtanais  dlíthiúla 
agus polasaí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plé leanúnach le páirtithe 
leasmhara faoin bPlean 
Forbartha Contae, Athruithe 
ar an bPlean Forbartha 
Contae agus doiciméid eile 
polasaí de réir riachtanais 
dlíthiúla agus spriocanna 
ama 
 
I 2017 glacadh le trí athrú ar 
an bPlean Forbartha Contae 
(ag breith isteach an Clár 
Suímh Tréigthe, Polasaí um 
Thithíocht Tuaithe gan 
Chríochnú, Sráid Bhaile Átha 
Cliath) 
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4.6 Tacú leis an 
Gréasán Pháirtíocht 
Poiblí agus le plé is 
páirtíocht leis an 
bpobal sa phróiseas 
tógtha cinntí 

Creat pleanála polasaí 
a fhorbairt laistigh de 
riachtanais  dlíthiúla 
agus polasaí 
 
 

Plé rialta leis an bpobal um 
chuspóirí is polasaí a 
fhorbairt don Phlean 
Forbartha Contae agus 
doiciméid polasaí eile  trí 
ócáidi páirtíochta poiblí agus 
an Gréasán Pháirtíocht 
Poiblí  

Forbairt Pobail 4.1 Forbairt 
eacnamaíoch, 
sóisialta, cultúrtha 
agus inmharthana a 
threorú sa Chontae trí 
pháirtíocht is 
comhoibriú a éascú i 
measc Rialtas Áitiúil, 
Forbairt Áitiúil, 
Comhlachtaí 
Reachtúla, agus 
Comhar Sóisialta 
 

A chinntiú go mbíonn 
deis ag  cách i measc 
an phobail  a bheith 
bainteach go 
gníomhach le forbairt 
an Chontae sa 
todhchaí  

 

Forbairt Pobail 4.2 Saothar an Coiste 
Forbartha Pobail a 
éascú is tacú leis 

An LCDC agus 
fostruchtúir a 
bhainistiú is a riaradh  
 
 
Bearta Pobail an 
Phlean Eacnamaíoch 
agus Pobail a 
sholáthar is 
monatóireacht a 
dhéanamh orthu 

Próiseas LCDC déanta de réir 
treoracha athbhreithnithe 
agus eisithe ag an RCORÁ 
 
NOAC B3 % ainmnithe do 
bhallraíocht LCDC trín 
struchtúr PPN ó na Grúpaí is 
mó ar an imeall i SICAP 
 
 

Forbairt Pobail 4.3 Cláir 
Eacnamaíoch, 
Sóisialta, Cultúrtha 
agus pobail a 
fhorbairt is tacú leo 
 
 
 
 
 
 

Clár LEADER a 
sholáthar is 
monatóireacht a 
dhéanamh 
 
 
Monatóireacht ar 
sholáthar an Chlár 
Cuimsiu Sósialta & 
Gníomhú Pobail  
(SICAP) 
 
 
Clár LEADER a 

Soláthar an chláir ar bun 
agus ceadaíodh 18 
tionscnamh i 2017 le 
hiomlán €999,108. 
 
Bainte amach trí 
phríomhspriocanna agus 
gnímh.  
Caiteachas v iarratais  
aontaithe i mBuiséad SICAP  
Iarratais Seolta   
 
Lorgaíodh iarratais 
Gníomhaíocht Tionscnamh 
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sholáthar is 
monatóireacht a 
dhéanamh 
 
 
 
Iarratas ar mhaoiniú 
faoi thosaíocht Spás i 
bPáirt ag SÍOCHÁIN  IV 
 
Tacú le Tionscnamh  
Interreg agus an 
síneadh le Bealach 
Glas Chanáil Uladh 

déanta 
Spriocanna caiteachais 
sroichte 
Monatóireacht déanta 
 
 
Iarratas istigh in am 
 
 
 
Tosaíodh ar an dtionscnamh 
de réir ana riachtanas 

Forbairt Pobail 4.4 Tacú leis an 
earnáil Phobal Áitiúil i 
dtionscadail áitiúla a 
fhobairt idir áiseanna 
pobail agus fiontar 
pobail 
 
 

Comhshaoil a 
bhainistiú is a riaradh 
 
 
 
 
Saothar le 
háisínteachtaí is 
páirtithe i dtreo 
smaointe do 
thionscnaimh 
oiriúnacha agus 
iarratais ar mhaoiniú a 
mbeadh rath orthu   
 
 
Tacú leis an earnáil 
Pobail Áitiúil agus tacú 
le forbart gréasán 
pobail 
 
 
Saothar le 
comhlachtaí 
trasteorann chun 
tionscnaimh 
oiriúnacha a fhorbairt 
 
 
Saothar le 
comhlachtaí 
trasteorann chun 
tionscnaimh 
oiriúnacha a fhorbairt 
 

€175,000  dáilte ar 230 
tionscnaimh pobail sa 
chontae. Láithriú bliantúil 
maoiniú pobail i ngach 
Ceantar Bardasach. 
 
Iarratais déanta ar mhaoiniú 
Feabhsú rialachais   
Plean ghnímh ullmhaithe 
Clár Tasiteal Cliste & Taisteal 
Gníomhach déanta ar bhonn 
céimneach  
Iarratas ar Chomórtas 
Mórtas Ceantair  
Thacaigh le hiarratas Phobail 
Feidhmiú Fuinnimh ar 
mhaoiniú  SEAI  
 
 
Cruinnithe eagraithe Ócáid 
oiliúna eagraithe  
 
 
 
 
Iarratais déanta ar mhaoiniú 
Meamram nua Tuisceana le 
hArd Mhacha  
 
 
 
 

Forbairt Pobail 4.6Tacú leis an 
nGréasán Phártíocht 

Tacú leis an nGréasán 
Pháirtíocht Phoiblí 

Tacú leanúnach don  PPN trí 
thacú le hOibrithe, Coistí 
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Phoiblí (PPN) chun ról 
agus feidhm a chur i 
gcrích   

(PPN) chun ról agus 
feidhm a chur i gcrích 
 
 
Dréachtadh creat don 
pháirtíocht phoiblí  
 
An struchtúr agus 
próiseas PPN a riaradh 
de réir reachtaíocht 
agus treoracha cuí 
 
Tacaíocht Fhorbartha 
don Ghreasán 
Ionadaithe Pobail 
 

agus Struchtúir  Chomhairle 
Contae Mhuineacháin. 

Forbairt Pobail 4.7 A chinntiú go n-
éistear le daoine óga  
imeasc an phobail 
aon áit a mbíonn ról 
ag an Údarás Áitiúil  is 
go nglaca siad páirt go 
hiomlán sa tsochaí 

go gcloistear iad go 
poiblí 
 
Plean Gnímh 
Chomhairle na nÓg a 
fhorbairt is a 
fheidhmiú 
 
Forbairt óige a bhreith 
isteach i seirbhísí cuí 
eile na Comhairle 
 
Áiseanna óíge a 
fhorbairt is  fheabhsú 
sa chontae 

 
 
 
NOAC B1 Páirteach i Scéim 
Chomhairle na nÓg 
 
 
 
Tionscnamh aitheanta agus 
dul chun cinn 
 
 
Anailís ar ghá déanta 
Gréasán Óige forbartha 
Foinsí maoiniú aitheanta 

Forbairt Pobail 4.9 Treoir a thabhairt 
maidir le páirtíocht sa 
spórt agus 
gníomhaíochtaí 
fisiciúla a mhéadú ar 
fud an phobail ar fad 
sa Chontae 

Tacú le hócáidí 
ollpháirtíochta/ 
náisiúnta 
 
Tacú le Forbairt 
Clubanna 
 
Córais láidre 
cumarsáid agus eolais 
a fhorbairt 

Clár gníomhaíochtaó á 
sholáthar tri Pháirtíocht 
Spórt Mhiuneacháin a 
dhíríonn ar an bponal ar fad 
agus fócas go háirithe ar 
ghrúpaí um rannpháirtíocht 
íseal. 
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Cuspóir 5:    Buanna ailtireachta agus nádúrtha Chontae Mhuineacháin a fhorbairt is a bhainistiú i 
gcomhar le háisínteachtaí eile chun an leas is fearr don saoránach a bhaint astu idir eacnamaíoch, 
sóisialta agus cultúrtha. 
 

Roinn  Fochatagóir Plean 
Corparáideach 

Cuspóir Plean Gnó  Dul chun cinn  

Tithíocht 5.1 Cúram an mhaoin 
de chuid Chomhairle 
Contae 
Mhuineacháin a 
choimeád, a 
bhainistiú agus a 
fhorbairt, faichí agus 
spás oscailte san 
áireamh  

 

An Caighdeán Stoc 
Tithíochta a fheabhsú 

Forbraíodh clár maoinithe 
leanúnach lena chinntiú go 
gcothófaí an stoc tithíochta 
mar atá in úinéireacht na 
Comhairle faoi láthair 

Tithíocht  5.13 An leas is fearr a 
bhaint as mianach ár 
mbailte agus 
sráidbhailte trí 
dhéileáil le tréigean 
agus folús  

 

An Caighdeán Stoc 
Tithíochta a fheabhsú 

I dteannta ranna eile 
Comhairle, áitribh tréigthe a 
aithint maraon le roghanna 
iad a athchóiriú/fheabhsú.  
Má tá na hacmhainní ar fáil,  
maoiniú na roinne/údaráis 
áitiúla a úsáid chun áitribh a 
athchóiriú mar thithíocht 
shóisialta.   
 
 

Turasóireacht 5.1 Cúram an 
mhaoin de chuid 
Chomhairle Contae 
Mhuineacháin a 
choimeád, a 
bhainistiú agus a 
fhorbairt, faichí agus 
spás oscailte san 
áireamh  

 

 Trí CB Charraig Mhachaire 
Rois-Baile na Lorgan 
eagraíodh oibreacha 
cothabhála ar shiúlóid 
Bhealach Mhuineacháin  
 
Saothar leanúnach ag Coiste 
Bainistíochta Ros Mór le  CB 
Mhuineacháin agus Coillte 
chun áiseanna i bPáirc 
Foraoise Ros Mór  a 
choimeád is a fhorbairt 
 

Turasóireacht 5.2 Tús áite a 
thabhairt do dhul 
chun cinn ár 
dtionscnaimh lárnach 
bonneagair chun 
forbairt eanamaíoch 
a éascú 

 Cead pleanála Cuid  8 
faighte do Thionscnamh 
Iascaigh Lóiste Theas – Loch 
Mucnú  
I gcomhar le MDS, fuarthas 
maoiniú Fóilliocht Tuaithe 
do  

• Bealach 
Mhuineacháin  
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• Oileán an tEanach 
Bán- Loch Mucnú,  

• Siúlóidí Chnoc an 
tSalainn, Emylough 

• Lúbshiúlóid  

• Bealach Glas 
Chanail Ulaidh  

• Cosán Bhuíochar  

• Comharthaíocht 
Sliabh Beatha  

• Raon Pháirc 
Holywood Park Trail  

• Cosán Aifreann 
Bhaile an Scotaigh 

 
Máistirphlean Sliabh Beatha 
forbartha i gcomhar le CB 
Bhéal Átha Beithe-Cluain 
Eois 
 
 
 

Turasóireacht  5.12 Leanúint den 
chlár a thacaíonn le 
comhoibriú 
trasteorann agus 
córas malartú a 
fhorbairt idir 
dhaoine, smaointe, 
eolas agus taithí 

 Saothar leanúnach ar 
iarratas chuig LEADER 
(Beart Comhoibrithe) ar  
Rochtain suíomh lárnach 
Oidhreachta 

Seirbhísí Uisce  Ar ndualgais a 
chomhlíonadh faoin 
gComhaontú 
Leibhéal Seirbhísí 
Uisce  

Cuspóirí cinnte an 
Phlean Bhliantúil 
Ilseirbhíse a 
fheidhmiú is 
monatóireacht ar 
spriocanna 
feidhmíochta do  
2016 

Tomhaistear feidhmiú 
Chomhairle Contae 
Mhuineacháin trí chárta 
scóir Uisce Éieann.  I 2017  
bhí an meánscór míosúil 
mar 90% 

Seirbhísí Uisce  An Scéim Uisce 
Tuaithe a bhainistiu 
is a fheidhmiú   

An Scéim Uisce 
Tuaithe a fheidhmiú   

Riaradh Fordheontais 
Bhliantúla €2,288,512 ar 
chun uisce tí a sholáthar  do 
Ghrúpscéimeanna Uisce. 
 
Fuair seacht gcinn de 
Ghrúpscéimeanna deontas 
mar  €356,939  ón Roinn 
Comhshaoil, Oidhreachta 
agus Rialtas Áitiúil don 
uasghrádú agus feabhsú.  

Oifig Oidhreachta An comhshaol a 
fheabhsú is a 

Plean Oidhreachta 
Chontae 

Tacaíodh le Fóram 
Oidhreachta Chontae 
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chaomhnú Mhuineacháin 2012 -
2017 a fheidhmiú 

Mhuineacháin agus fuarthas 
maoiniú ón gComhairle 
Oidhreachta. 
 
Taighde Oidhreachta agus 
bailiú eolais: 

• Cóip de leabhar ar 
Bhogaigh 
Mhuineacháin 
comhscríofa don 
bhfoilsiú  
 

Caomhnú agus bainistiú 
sócmhainní oidhreachta: 

• Pleananna bainistiú 
caomhnaithe 
forbartha le grúpaí 
áitiúla do thrí cinn 
de shuímh 
meánaoiseacha 
eaglasta 

 
Cumas agus feasacht a 
chruthú: 

• Muineachán 
Gotach, scannán 
faisnéise 
ailtireachta a 
léiríodh is a 
taispeánadh ag 
Féilte Scannán  
Chluain Eois agus 
An Garáiste 

• AN DROIM – 
Portráid sráidbhaile, 
clár imeachtaí agus 
deireadh seachtaine 
ceardlanna is 
taispeántais  

• Comhordú agus 
seoladh Seachtain 
Oidhreachta 

• Clár ócáidí 
oidhreachta mar Lá 
Wild Child Ros Mór, 
Lá Oidhreachta 
Bogaigh Bhéal Átha 
Beithe, turas an 
shráidbhailae An 
Mullán, Lá Oscailte 
Ionad Tyrone 
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Guthrie Centre, 
turais treoraithe ar 
Chaisleán Chluain 
Eois 

 

 An comhshaol a 
fheabhsú is a 
chaomhnú 

Plean Gnímh nua 
Bithéagsúlachta 
Contae a 
dhréachtadh 

Aontaíodh ag  SPC go gcuirfí 
le chéile an dá Phlean 
Bithéagsúlacht Chontae 
agus an Plean Oidhreachta 
Contae lena bhforbairt i 
2018.  

Oifig Oidhreachta Cur le feidhmiú an 
Phlean Forbartha 
Contae 

Cabhrú leis an Údarás 
Áitiúil um pholasaí  
agus reachtaíocht 
oidhreachta  

Sé thuairisc oidhreachta 
seolta faoi iarratais 
phleanála  
 
Saothar leis an roinn 
pleanála chun caibidil nua 
Oidhreachta a dhréachtadh 
don bPlean Forbartha 
Contae   
 
Grúpaí pobail agus daoine 
aonair ar an eolas 

Oifig Oidhreachta Cúram an mhaoin de 
chuid Chomhairle 
Chontae 
Mhuineacháin a 
choimeád is a 
bhainistiú, faichí agus 
spás oscailte san 
áireamh  

Máistirphlean Phárcs 
Ros Mór 
 
 
Máistirphlean Sliabh 
Beatha  

Comhairle ar an gcoiste 
agus comhairleoirí um 
cheisteanna oidhreachta  
 
 

Oifig Oidhreachta Caidreamh le 
hÚdaráis Réigiúnacha 
a fhorbairt is a 
fheabhsú chun an 
leas is fearr a bhaint 
as acmhainní an 
réigiúin, go háirithe 
maidir le pobail na 
teorann. 

Saothar le meitheal 
bithéagsúlachta EBR 
chun iarratais ar 
mhaoiniú chuig 
comhlachtaí AE a 
fhorbairt is a 
sheoladh 

Tionscnamh INTERREG Va 
CANN ar siúl, bunaíodh 
grúpa páirtithe áitiúla 
leasmhara, fostaíodh 
comhordaitheoir suímh, 
tharla cruinnithe poiblí 

Seirbhísí 
Corparáideacha  

Cúram an mhaoin de 
chuid Chomhairle 
Chontae 
Mhuineacháin a 
choimeád is a 
bhainistiú 

Cur chuige 
Straitéiseach & 
Comhordaithe a 
choimeád um 
Phunann Sócmhainní 
na Comhairle a 
Bhainistiú, caighdeáin 
phroifisiúnta a 
choimeád,uaslódáil ar 
bhunachar náisiúnta, 
feidhmiú comhshaol 

Foireann Tionscnaimh agus 
Córas Bainistiú Maoine i 
bhfeidhm.  Próiseas fála ar 
bun don Chóras nua ICT  
Bainistiú Maoine 
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agus fuinnimh agus 
maragadh maiath a 
fháil.  Na Sócmhainní 
Maoine (PIR) ar aon 
chlár amháin sa 
bhformáid cuí & ar an 
mbunachar sonraí 
náisiúnta.   

Seirbhísí 
Corparáideacha 

 Sceideal Oibreacha 
Caipitiúla d’áitribh na 
Comhairle.  Sceideal a 
choimeád d’áitribh i 
seilbh na Comhairle 
do dheiseanna 
athchóirithe agus leas 
as deiseanna chun 
maoiniú chuige sin a 
fháil                               

Capital Projects team in 
place 
Old Machinery Yard site; 
site clearance complete. 
Design Teams in place for 
following Projects: 
1 Dublin Street; New 
Offices. Gate Lodge No. 2, 
Castleblayney; New Town 
Library. Old Courthouse, 
Newbliss; New Arts Centre. 
Clones PO; Develop as Arts 
studio. 

Seirbhísí 
Corparáideacha  

 Áiseanna 
ardchaighdeáin spórt 
agus cleachtadh coirp 
a sholáthar d’Ionad 
Fóillíochta 
Mhuineacháin  

Infheistíocht leanúnach san 
áis.  Faigh conradh nua 
bainistíochta don áis 

Seirbhísí 
Corparáideacha  

 Foirgnimh an 
Mhargaidh Chluain 
Eois a athchóiriú 

An chéim tógála ar siúl  
 

Seirbhísí 
Corparáideacha  

 Músaem Síocháin 
tailte na Teorann  

Istigh le Tionscnamh 
SÍOCHÁIN Campas 
Mhuineacháin agus an 
chéim deartha ar siúl 

Leabharlann 
 

5.2 Tús áite a 
thabhairt do dhul 
chun cinn ár 
dtionscnaimh 
lárnacha bonneagair 
chun forbairt 
eacnamaíoch a éascú 
(san áireamh beidh 
Loch Mucnú, Canáil 
Uladh, 
Leathanbhanda, 
fuinneamh, 
athfhorbairt ar 
Leabharlann Bhrainse 
Mhuineacháin 
7rl.agus leas a bhaint 
as deiseanna 

Brainse 
Mhuineacháin a 
athchóiriú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teach an Gheata 2 a 
athchóiriú mar 
leabharlann bhrainse 
nua do Bhaile na 
Lorgan  

Athdháileadh deontas €1 
milliún don Champas 
Síochána chun Brainse 
Mhuineacháin a 
athfhorbairt faoin gClár 
caipitiúil Leabharlanna 
 
Iarratas SÍOCHÁIN IV seolta 
 
Iarratas Céim 1 ar iarratas i 
bprionsabal seolta chuig an 
Roinn lena cheadú   
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maoinithe de réir 
mar a tharlaíonn. 

Leabharlann 
 

5.3 Ealaíon agus 
cultúr a fhorbairt i 
Muineachán trí 
fheidhm bhreise a 
thabhairt do 
Pholasaithe Náisiúnta 
ach go háirithe 
maidir leis an óige a 
spreagadh le bheith 
páirteach agus cur 
amach a bheith acu 
ar na buntáistí a 
bhaineann le 
hEalaíon is le Cultúr ó 
thaobh forbairt 
phearsanta agus 
oideachais de 

Clar Éire Ildánach 
2017 – 2022 a 
sholáthar 

Meitheal cultúrtha bunaithe  
 
Plean Cultúrtha Ildánach 
bunaithe  

Bóithre  5.4 Caighdeán 
struchtúir agus 
oibríochta an 
bhonneagar bóithre a 
chothabháil is a 
fheabhsú agus córais 
um bhainistiú tráchta 
a chur i bhfeidhm ar 
bhonn éifeachtach 
sábháilte 

Céim de Scéim 
Oibreacha um 
Fheabhsúchán 
Priomhbhóithre 
Náisiunta Scairbh na 
gCaorach go 
Muineachán 

Fála talún 90% deanta. 
Tairiscint foilsithe Lúnasa 
2017.  Togáil R2 2018 

Athbhreithniú 
Sábháilteachta N2 
Baile na Lorgan go 
Béal Átha Claonta 

Athbhreithniú déanta. 
Uasghrádú na ngabhal ar 
sheachród Charraig 
Mhachaire Rois déanta 

Scéim Feabhsúcháin 
Sábháilteacht Bóithre 
Tánaisteach Náisiúnta 
a bhrú ar aghaidh ar 
an N54 Tulaigh 
Bhriain  

Roghnú Bealaí, 
Réamhdhearadh déanta.  
Cuid 8 ar siúl 

Scéim Feabhsú 
Pábhála ar an N54 
Baile Mhuineacháin  

1.8Cm Cóiriú déanta 
 
 
 

Scéim Feabhsúcháin 
Pábhála N53 a 
chríochnú  

7.7Cm cóiriú déanta idir 
Baile na Lorgan agus 
Droichead Bhéal Átha na 
Corra  

Cláir Athchóiriú, 
Feabhsú agus 
Cothabhála ar 
Bhóithre Réigiúnacha 
agus Áitiúla 

42Cm d’oibreacha sa chlár 
Athchóiriú, Feabhsú agus 
58.8Cm Cothabháil ar 
Bhóithre Réigiúnacha agus 
Áitiúla  

An Clár Athnuachan 
Scuaine a chur chun 

9 bhFeithicil nua mar chuid 
den gclár leanúnach 
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cinn  athnuachana   

Cláir Neartú 
Droichead a 
chríochnú  

10  gclár neartú droichid 
críochnaithe ar bhóithre 
náisiúnta 

Fáil agus teacht ar 
stoc a chinntiú  
 

An t-uasmhéid leibhéil stoc 
á choimeád  

Scéimeanna Feabhsú 
Sábháilteachta ar an 
ngréasán bóithre a 
chur i gcrích 

Críochnaíodh  6 Scéim 
Feahbsúcháin Sábháilteacht 
ar Bhóithre, 1 ar Bhóthar 
Náisiúnta, 5 ar Bhóithre 
Neamhnáisiúnta  

Tionscnamh 
Athbhreithniú ar 
Luasteorann  

Fodhlíthe Luasteorann do 
Bhóithre Réigiúnacha & 
Áitiúla curtha i gcrích Meán 
Fómhair 2017 

    

Plean Sábháilteacht 
ar Bhóithre 2017-
2020 a sheoladh  

Plean seolta agus gnímh 
2017 i gcrích 

Bóithre  5.5 Bealaí 
straitéiseacha 
bonneagair, taisteal 
cliste agus tionscadail 
inmharthana iompair 
fhorbairt agus a chur 
chun cinn  
5.6 Straitéis um 
bhainistiú tuilte a 
fhorbairt is a chur i 
bhfeidhm i gcomhar 
le páirtithe 
tábhachtacha 
leasmhara i dtreo an 
bhonneagar uisce 
stoirme agus 
mórcheantair 
dhraenála a 
chothabháil agus a 
fheabhsú. 

 

Staidéar Usáid Talún 
agus Iompair i mBaile 
Mhuineacháin a 
chríochnú  

Samhail Tráchta 
Críochnaithe   

Scéimeanna 
Feabhsúcháin Bóithre 
aitheanta sa Phlean 
Forbartha Contae a 
fheidhmiú  

Athghníomhú an scéim 
Chluain Tiobraid go dtí an 
Teorainn agus uasghrádú ar 
oibreacha N2 Áth Fhirdia go 
Baile na Lorgan ceadaithe 
ag TII 
 

Saothrú go dlúth leis 
an  OPW chun 
cuspóirí an chlár  
CFRAM a chur i gcrích 
 

 
Roghanna CFRAM déanta. 
Ag fanacht le fógra 
maoinithe. 
 
 

Limistéir mar a bhfuil 
baol tuilte a aithint ar 
léarscáil  

Léarscáiliocht leanúnach ar 
limistéir mar a bhfuil baol 
tuilte  

Ealaíon 5.3 Ealaíon agus 
cultúr a fhorbairt i 
Muineachán trí 
fheidhm bhreise a 
thabhairt do 
Pholasaithe Náisiúnta 
ach go háirithe 

Tús a chur le cuspóirí 
lárnacha An Phlean 
Forbatha Ealaíon  
2016-2020 
 

Féile Tradoodle do dhaoine 
óga.  Music Generation.  
Ceardlanna Dabbledoo  don 
Oíche Chultúir.  Tionscadail 
cruthaitheach don Óige.  
Ceardlanna Oíche Shamhna 
san Eaglais Stáin Láithreach  
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maidir leis an óige a 
spreagadh le bheith 
páirteach agus cur 
amach a bheith acu 
ar na buntáistí a 
bhaineann le 
hEalaíon is le Cultúr ó 
thaobh forbairt 
phearsanta agus 
oideachais de. 
  
 

Músaem 5.2 Tús áite a 
thabhairt do dhul 
chun cinn ár 
dtionscnaimh 
lárnacha bonneagair 
chun forbairt 
eacnamaíoch a éascú 
(san áireamh beidh 
Loch Mucnú, Canáil 
Uladh, 
Leathanbhanda, 
fuinneamh, 
athfhorbairt ar 
Leabharlann Bhrainse 
Mhuineacháin 7rl.) 
agus leas a bhaint as 
deiseanna maoinithe 
de réir mar a 
tharlaíonn.  
  
 

Cúnamh  mar 
mhaoiniú SÍOCHÁIN 
IV chun Campas 
Síochána a thógáil i 
mBaile  
Mhuineacháin  

Iarratas ar mhaoiniú don  
bhfoirgneamh nua Campas 
Síochána i mBaile  
Mhuineacháin seolta chuig  
SEUPB Bealtaine May 2017.  
 
Faoi láthair tá an Músaem 
ag forbairt taispeántais nua 
bunaithe ar an dteorainn le 
5,000 bliain anuas.  
 
Sin é an taispeántas nua 
fadtéarmach do rannóg an 
mhúsaem sa Champas 
Síochána.   

Pleanáil 4.1  Forbairt 
eacnamaíoch, 
sóisialta, cultúrtha 
agus inmharthana a 
threorú sa Chontae 
trí pháirtíocht is 
comhoibriú a éascú i 
measc Rialtas Áitiúil, 
Forbairt Áitiúil, 
Comhlachtaí 
Reachtúla, agus 
Comhar Sóisialta 
 
 
 
 
 
 

Creat polasaí pleanála 
a fhorbairt laistigh de 
riachtanais dlíthiúla 
agus polasaí  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ple leanúnach le páirtithe 
leasmhara maidir le 
dréachtadh agus glacadh an 
Phlean Forbartha Contae, 
Athruithe ar an bPlean 
Forbartha Contae agus 
doiciméid polasaí eile de 
réir riachtanais agus 
spriocamanna dlíthiúla  
 
Glacadh i 2017 le trí athrú 
ar an bPlean  Forbartha 
Contae (ag breith isteach an 
Clár Suíomh Folamh, 
Tithíocht Tuaithe gan 
Chríochnú, Plean 
Athghiniúna Sráid Bhaile 
Átha Cliath. 
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4.6 Tacú leis an 
Gréasán Pháirtíocht 
Poiblí agus le plé is 
páirtíocht leis an 
bpobal sa phróiseas 
tógtha cinntí  

Creat pleanála polasaí 
a fhorbairt laistigh de 
riachtanais  dlíthiúla 
agus polasaí 
 
 

Plé rialta leis an bpobal um 
chuspóirí is polasaí a 
fhorbairt don Phlean 
Forbartha Contae agus 
doiciméid polasaí eile  trí 
ócáidi páirtíochta poiblí 
agus an Gréasán Pháirtíocht 
Poiblí 

Músaem 5.3 Ealaíon agus 
cultúr a fhorbairt i 
Muineachán trí 
fheidhm bhreise a 
thabhairt do 
Pholasaithe Náisiúnta 
ach go háirithe 
maidir leis an óige a 
spreagadh le bheith 
páirteach agus cur 
amach a bheith acu 
ar na buntáistí a 
bhaineann le 
hEalaíon is le Cultúr ó 
thaobh forbairt 
phearsanta agus 

oideachais de.  

Clár gníomhaíochtaí 
suimiúla a fhorbairt a 
bheidh dírithe ar 
dhaoine óga  

D’fhreastal thart ar 7,000 
scoláire ceardlanna agus 
cláir an mhúsaeim le linn  
2017.  
 
Tharla cuid de na cláir sa 
mhúsaem fhéin agus 
reachtáladh a thuilleadh i 
measc an phobail ag ócáidí 
éagsúla for-rochtana  
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Cuspóir 6:  A chinntiú go mbíonn an fhoireann ag freagairt do thosaíochtaí is cuspóirí na 
heagraíochta agus go mbíonn acmhainní is scileanna cuí acu agus dúil ina leithéid a chur i gcrích .  
 

Roinn  Fochatagóir Plean 
Corparáideach 

Cuspóir Plean Gnó  Dul chun cinn  

Tithíocht  6.4 Comhshaol 
dearfach sábháilte 
oibre a chruthú a 
chuimseoidh 
caidreamh maith 
fostaí, polasaithe agus 
cleachtais aontaithe 
Daonacmhainní 
chomh maith le dea-
chleachtais 
sabháilteacht agus 
leasa.  

  

 

 SSWP a fhorbairt don 
bhfoireann allamuigh, 
ionad tacaíochta TE trí  
Laserfiche do phróiseas 
simplí soiléir taifeadta 
do shláinte agus 
sábhailteacht 
Lámhleabhar sláinte 
agus sábháilteacht a 
eisiúint don roinn 
tithíochta maraon le 
hoideachas don 
bhfoireann ar an ábhar 
laistigh. 

Bainistiú 
Daonacmhainní 

6.1 foireann oibre a 
fhorbairt ag a mbeidh 
na scileanna agus an 
cumas chun plé le 
dúshláin an 
chomhshaoil oibre a 
bhíonn de shíor ag 
athrú  

Bainistiú Earcaíochta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tharla 34 comórtas 
earcaíochta i gComhairle 
Contae Mhuineacháin le 
linn 2017.   
 
Táirgíodh 94 post agus 
glacadh le 88 díobh mar  
leanas:  
 
11 phost buan 
d’iarrthóirí seachtracha 
agus san áireamh bhí 3 
cinn mar Oibrí 
Ginearálta 
28 bpost buan trí ardú 
céime do bhaill foirne 
7 bpost séasúrach 
d’iarrthóirí seachtracha 
agus san áireamh bhí 6 
cinn mar Oibrí 
Ginearálta 
19 bpost ar bhonn 
sealadach d’iarrthóirí 
seachtracha agus san 
áireamh bhí  2 Oifigeach 
Cléireachais  
16 phost ar bhonn 
gníomhach sa tSeirbhís 
Dóiteáin  – 1 Oifigeach 
Stáisiúin; 2 Oifigeach  
Fostáisiúin; 1 Tiománaí 
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Cáilíocht is éagsúlacht 
fostaíocht a fheabhsú   

Meicneoir & 3 
Chomhraiceoir Áirithe 
Dóiteáin  

 
Sholáthraigh an 
Chomhairle deiseanna 
oiliúna faoin gclár 
Gateway ar feadh na 
bliana 2017 

 6.2 Straitéisí um 
fhorbairt foirne a chur 
i gcrích trí oiliúint agus 
forbairt, lua, 
promhadh, bainistiú 
feidhmíochta, 
bainistiú tinrimh agus 
forbairt 
cheannaireachta. 

 

Clár bliantúil oiliúint 
agus forbairt a 
fheidhmiú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Córas bainistiú 
láithreachtaí a 
fheidhmiú  

 

Le linn 2016 tharla 
oiliúint inmheánach don 
bhfoireann a chlúdaigh 
Bainistiu Tionscnaimh, 
Cosaint Sonraí, Sláinte 
agus Sábháilteacht 
maraon le cláir eile 
scileanna 
 
Ceadaíodh cúnamh um 
chúrsaí breisoideachais 
do 17 ball foirne.  
 
   
Tar éis iniúchadh ag 
Innealtóiri Éireann 
Nollaig 2017, bronnadh 
creidiúnú CPD dhá 
bhliana ar an gComhairle 
mí Eanáir 2018.   
 
 
Neamhláithreachtaí 
laghdaithe go 3.29% 

 6.3 Comhshaol 
dearfach sábháilte 
oibre a chruthú a 
chuimseoidh 
caidreamh maith 
fostaí, polasaithe agus 
cleachtais aontaithe 
Daonacmhainní 
chomh maith le dea-
chleachtais 
sabháilteacht agus 
leasa. 

Cleachtais éifeachtach 
agus éifeachtúla a 
chur i bhfeidhm   

Thosaigh an Clár Ullamh 
do Shonraí Pinsin mí 
Deireadh Fómhair 2015 
agus meastar go 
gcríochnófar an mír úd 
Meitheamh 2018.   
  
Tosaíodh ar sholáthar 
céimneach an mhóduil 
Sláinte agus 
Sábháilteacht don 
Chomhairle i 2017.  
  
Tá céim phíolótach 
PMDS sa tionscnamh 
Core ar bun.  Meastar 
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tús a chur leis an 
soláthar céimneach  i 
2018.   
 

 6.4 Comhshaol 
dearfach sábháilte 
oibre a chruthú a 
chuimseoidh 
caidreamh maith 
fostaí, polasaithe agus 
cleachtais aontaithe 
Daonacmhainní 
chomh maith le dea-
chleachtais 
sabháilteacht agus 
leasa 

Seiceáil 
Siarghabhálach An 
Gharda nuair is cuí  

 

Táthar ag obair ar 
sheiceáil siarghabhálach 
An Gharda dóibh siúd is 
cuí, 90% deanta go dtí 
seo. 

Músaem 6.2 Straitéisí um 
fhorbairt foirne a chur 
i gcrích trí oiliúint agus 
forbairt, lua, 
promhadh, bainistiú 
feidhmíochta, 
bainistiú tinrimh agus 
forbairt 
cheannaireachta. 

  
 

Deiseanna oiliúna a 
lorg d’fhorbairt cách 
ar an bhfoireann   

Oileadh gach ball foirne 
go hinmheánach  agus 
go seachtrach ina ról a 
fhorbairt ar bhonn 
bliantúil, é sin bunaithe 
ar anailís ar an ngá. 
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Cuspóir 7:    Acmhainní cui a sholáthar i dteannta córais bheo eolais a bheidh ag teacht le straitéisí  
is le riachtanais na heagraíochta.  
 

Roinn   Fochatagóir Plean 
Corparáideach 

Cuspóir Plean Gnó    Dul chun cinn  

Tithíocht  7.1 Bonneagar TEC 
sábháilte nua-
aimseartha a sholáthar 
de reir caighdeáin agus 
dea-chleachtas an 
tionscail   

 

Cleachtais bainistiú 
Eastáit a fheabhsú  

Leanúint de na 
doiciméid agus córais 
is sruth na hoibre  
Laserfiche sa 
bhforbairt is iad a 
úsáid sa roinn 
tithíochta i 2016 – 
ranna Cothabháil 
Phleanáilte/Deontas  

Tithíocht  7.5 Plean chun 
aipeanna móibíleach a 
fhorbairt   

 

Cleachtais Bainistiú 
Eastáit a fheabhsú  

Méadú ar úsáid 
Laserfiche sa phróiseas 
deontas ar ghoiris 
mhóibíleach na mball 
foirne teicniúla; rugadh 
foirmeacha sláinte 
agus sábháilteachta ar 
ardáin  mhóibíleacha 
don bhfoireann 
allamuigh 

Tithíocht  7.11 Leas chomh hmór 
agus is féidir a bhaint 
as na hacmhainní 
airgeadais a bhíonn ar 
fáil   

 

An Clár Caipitiúil 
Tithíochta a sholáthar  

Cinntíodh gur 
tarraingíodh méid 
iomlán an mhaoiniú 
dáilte ar Chomhairle 
Contae Mhuineacháin 
is gur cinntíodh an 
caiteachas faoi theidil 
éagsúla éifeachtach 
agus éifeachtúil  
 
 
 

Córais Eolais 7.1 Bonneagar TEC 
sábháilte nua-
aimseartha a sholáthar 
de reir caighdeáin agus 
dea-chleachtas an 
tionscail   

 
 

An cheangaltacht 
gréasán ar fud an 
eagraíocht a 
athbhreithniú  
 
 
Bogearraí bainistiú 
cumhachta a 
fheidhmiú 

 
 

Iniúchadh a dhéanamh 
ar shlándáil 

 

Tús le hobair chun 
Imeacht ó LGMA 
National Forest.  An 
Imeacht le críochnú 
faoi R4 2018. 
 
Tús le comhrá 
iomaíoch tairisceana 
do réiteach bonneagar 
néalta croschineálach 
in ioad an bhonneagar 
bunachar sonraí 
deireadh ré, 
aisghabháil tubaiste a 
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Athbhreithniú ar 
réiteach reatha 
Frithvíris i dtreo 
uasghrádú nó córas 
nua  

 
 

Glacadh gréasán a 
iompartáil ó LGMA 

 
Uasdátú ar Chóras 
Cumhachta gan 
Bhriseadh  

 

sholáthar do chórais 
tábhachtacha  
 
Iniúchadh slandála ICT 
déanta ag saineolaithe 
seachtracha agus 
gníomh fheabhais 
tosaithe chun plé le 
rioscaí aitheanta   
 
Conradh faighte chun 
Naisc Ghreasáin 
Limistéir Leathan a 
uasghrádú  
 
Tacaíocht agus 
cothabháil do chórais 
fóin  
 
 

Córais Eolais  7.2 Clár a fhorbairt is a 
chur i gcrích chun táirgí 
nua a fháil  
 

Uasghrádú ar an 
gCóras Bainistíocht 
Airgeadais Agresso   
 
 
Feidhmiú leanúnach an 
Chóras Bainistiú Ábhar 
Fiontar Laserfiche  
 
 
Córas nua in ionad aip 
gPlan  
 
Córas Agresso WebPay 
a chur in áit LGMA 
eÍocaíochtaí  
 
Córas nua in ionad 
próiseáil Íocaíochtaí 
Ísle LGMA   
 
 
Tacú le feidhmiú an 
Chóras Náisiúnta 
Bainistíocht 
Leabharlanna  
 
An córas fíneáil 
pháirceála a uasghrádú  
Athbhreithiú ar chóras 
láimhe bailithe ioncaim  

Soláthar leanúnach 
céimneach ar Chóras 
Bainistíocht Ábhar 
Fiontair Laserfiche  
 
Cruinnithe gan 
pháipéar don 
bhFoireann 
Bainistíocht Sinsir agus 
grúpa píolótach Ball 
Tofa  
 
Cúnamh le cás gnó a 
ullmhú chun Réiteach 
Clár Suimeanna 
Maoine a fhorbairt don 
Earnáil Údaráis Áitiúil  
 
Cabhair chun Córas 
Bainistíocht An 
Leabharlann Náisiúnta 
ssisted with the a 
fheidhmiú  
 
Oifig Píolótach 365 le 
Foireann I.S.  
 
 
Clár nua PC agus 
Ríomhairí Glúine agus 
stoc nua nuair is cuí  
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 Athbhreithniú ar 
réitigh Bainistíocht 
Fhiontair  
 
Athbhreithniú ar 
Chórais Aontaithe 
Cumarsáide 
 

Córais Eolais 7.3 Áiseanna Wi-Fi a 
sholáthar do theacht 
an phobail ar an 
idirlíon  
 

Wi-Fi sna príomhoifigí 
Comhairle  
 

Wi-Fi  Poiblí  sna bailte 
Baile na Lorgan, Cluain 
Eois agus Béal Átha 
Beithe  
 
Leathnú ar réiteach 
Corparáideach Wi-Fi  
 
Leanadh de thacaíocht 
is cothabháil do Wi-Fi 
poibli sna 
Leabharlanna Brainse  

Córais Eolais 7.4 Ár gcuid seirbrhísí 
custaiméara ar líne a 
fheabhsú is a leathnú  
 

Leanúint den 
bhforbairt idirlín  
 
 
 
 
Aipeanna 
idirghníomhacha 
léarscáilíochta a 
fheabhsú  
 

Seoladh suíomh dirlín 
nuadheartha  agus 
móibíleach do 
Chomhairle Contae 
Mhuineacháin, 
www.monaghan.ie 
 
Feidhmiú córas 
rabhaidh  saor  
MapAlerter do 
shaoránaigh bunaithe 
ar an láthair (m.sh. 
drochaimsir, tulte, 
bóithre dúnta, ócáidí 
pobail) 
 
Córas nua Agresso MS 
4 WebPay  anois 
againn in ionad LGMA 
ePayments  
 
Bainistiú na 
bpríomhchuntais  
chorporáideacha 
mheáin shóisialta  
(Facebook, Twitter and 
Instagram) 
 
Feabhas ar 
léarscáilíocht 
idirghníomhach ar líne  

http://www.monaghan.ie/
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Córais Eolais 7.5 Plean chun 
Aipeanna móibíleach a 
fhorbairt  
 

Réiteach a fháil ar 
Bhainistiú Goireas 
Móibileach  
 
 
 
 
Aipeanna triaileacha a 
fhorbairt ar bhonn 
píolótach  

Leanadh den tacaíocht 
d’fhóin phóca, taibléid 
agus SIM na Comhairle  
 
Leanadh den tacaíocht 
is cothabháil do 
chigireachtaí 
móibileach trí 
theicneolaíocht   
 
 
Leanadh den tacaíocht 
is cothabháil do réitigh  
móibileach trí  chóras  
Laserfiche   
 
Feidhmiú Aip Eachtra 
ar Bhóthar chun 
eachtraí ar shuíomh a 
thaifeadadh  
 
Uasghrádú is feabhsú 
an Aip Híodraint 
Dóiteáin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

110 

 

 
Cuspóir 8:  Córais fhiúntacha airgeadais, bainistíochta agus rialaithe a fhorbairt agus a chur i 
bhfeidhm chun go mbeidh eagraíocht againn ar bhonn éifeachtach eagraíochta.   
 

Roinn  Fochatagóir Plean 
Corparáideach 

Cuspóir Plean Gnó  Dul chun cinn  

Tithíocht  8.2 Cur chuige 
comhordaithe a 
ghlacadh lena chinntiú 
go rialófar airgeadas 
go seasmhach is go 
héifeachtach ar fud na 
heagraíochta  

  

 

Cleachtais bainistíocht 
Eastáit a fheabhsú  

Tharla feabhsúcháin 
chinnte trí TE a úsáid 
san aistriú eolas idir an 
Roinn Bainistiú Eastát 
(Tithíocht) agus 
Bailitheoirí Ioncaim 
(Airgeadais) chun 
feabhas a chur ar  
rialú/bainistíocht 
airgeadais íocaíochtaí 
cíosa. 
 
 

Tithíocht  8.5 Straitéisí a 
fhorbairt agus a chur i 
gcrích i dtreo fáil 
éifeachtach a 
bhainfidh an margadh 
is fearr i gcónaí   
 

Cleachtais bainistíocht 
Eastáit a fheabhsú  

Feidhmíodh creat 
aontaithe chun 
seirbhísí cothabháil 
tithíochta a fháil 
 
Dul chun cinn an 
tairiscint do 
thionscnaimh Eochróra 
um 55 theach sóisialta 
a sholáthar trí 
thógálaithe 
príobháideacha  
  
 

Airgeadas 8.2 Cur chuige 
comhordaithe a 
ghlacadh lena chinntiú 
go rialófar airgeadas 
go seasmhach is go 
héifeachtach ar fud na 
heagraíochta 
 

Dréachtsonraí buiséid 
a ullmhú is a chur 
isteach go dtí an 
cruinniú bliantúil 
buiséid de réir an Chód 
Cleachtais 
Cuntasaíochta 
 

Glacadh leis an 
mBuiséad 

Airgeadas  8.6 A chinntiú go 
mbíonn Córais 
Rialaithe agus 
Bainistíocht Airgeadais 
ar na cinn is déanaí 
agus go mbíonn an 
cumas riachtanach 
feidhmíochta acu  
 

An córas Agresso  a 
choimeád is a 
uasghrádú chun 
uasfheidhmíocht a 
bhaint amach / 
Milestone 4 a 
fheidhmiú 
 

Milestone 4 i bhfeidhm 
ar bhonn sásúil 
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Airgeadas  8.4 Creat cuntasaíocht 
agus bainistíocht 
airgeadais a choimeád 
a thiocfaidh leis na 
cuspóirí bunaithe ag an 
rialtas don earnáil 
phoiblí agus leis an 
gcód cleachtais 
cuntasaíochta. 
 

An Ráiteas Bliantúil 
Airgeadais a dhéanamh 
de réir an Chód 
Cleachtais 
Cuntasaíochta  
 

An Ráiteas Bliantúil 
Airgeadais déanta faoi  
31 Márta 2018 

Airgeadas  8.5 Straitéisí a 
fhorbairt agus a chur i 
gcrích i dtreo fáil 
éifeachtach a 
bhainfidh an margadh 
is fearr i gcónaí   
 
 

Seirbhísí fála a 
sholáthar don 
eagraíocht agus tacú 
leis an bpobal maidir le 
cúrsaí fála  
 

Fáil déanta de réir 
riachtanais an 
athchóiriú san earnáil 
Phoiblí, OGP,Treoracha 
AE agus Náisiúnta   

Airgeadas 8.6 A chinntiú go 
ndéantar 
monatóireacht rialta ar 
bhuiséid, go leantar 
eisceachtaí agus go 
ndéantar tuairiscí in 
am tráth faoi gach 
réimse cuí  
 

Monatóireacht buiséad 
a éascú trí oiliúint i 
bhfiosrúcháin 
Milestone 4, córais  
CCAS a fheidhmiú agus 
fiosrúcháin chui a 
fhorbairt 
 
 

Oiliúint leanúnach 
Agresso nuair is gá/a 
iarrtar.  Cuntais ullamh 
in aghaidh ráithe  

Airgeadas 8.7 A chinntiú go n-
íoctar gach párolla 
agus soláthróir go pras 
agus go ngéillfear do 
dhualgais idir dlíthiúil 
agus rialaithe agus do 
chleachtais 
inmheánach rialaithe. 
 
 

Íocaíochtaí párolla 
agus soláthróirí rialta is 
tráthúla a chinntiú 
 

Íocaíochtaí párolla 
agus soláthróirí déanta 
in am gach seachtain 

Músaem 8.3 A chinntiú go 
mbíonn Córais 
Rialaithe agus 
Bainistíocht Airgeadais 
ar na cinn is déanaí 
agus go mbíonn an 
cumas riachtanach 
feidhmíochta acu  
 

Buiséad an mhúsaem a 
bhainistiú is 
monatóireacht a 
dhéanamh air  

Athbhreithniú míosúil 
ar an mbuiséad agus 
aithnítear deiseanna 
spárála nuair is cuí  
Maoiniú do chláir 
áirithe gníomhaíochtaí   
ar bhonn bliantúil ó 
eagraíochtaí mar An 
Chomhairle 
Oidhreachta agus An 
Roinn Ealaíon, 
Oidhreachta, Gnóthaí 
Réigiúnacha, Tuaithe 
agus Gaeltachta 
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Pleanáil 8.3 A chinntiú go 
mbíonn Córais 
Rialaithe agus 
Bainistíocht Airgeadais 
ar na cinn is déanaí 
agus go mbíonn an 
cumas riachtanach 
feidhmíochta acu   
  
 

Scéim ranníocaíochtaí 
Forbartha a fheidhmiú 
maraon le géilliúlacht 
trí phróisis chuí 
reachtúla  

Feidhmiú leanúnach an  
Scéim Ranníocaíochtaí 
Forbartha do Chontae 
Mhuineachain agus 
ranníocaíohtaí á 
mbailiú 
 
Ceannaíodh agus 
feidhmíodh bogearraí 
bainistíocht airgeadais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


