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Brollach ón gCathaoirleach  

Cúis áthais domsa mar Chathaoirleach ar 

Chomhairle Contae Mhuineacháin an  

Tuarascáil Bhliantúil seo mar a bhfuil 

cuntas ar sheirbhísí a soláthraíodh i 2016 a 

chur i láthair. 

Mar údarás áitiúil iarraimid ar bhonneagar 
eacnamaíoch, sóisialta, cultúrtha agus 
fisiciúil a bhunú trí réimse seirbhísí a 
sholáthar.  Seachas an ról traidisiúnta, tá 
ról nua leathan anois ag Comhairle Contae 
Mhuineacháin is í ag treorú forbairt 
eacnamaíoch agus pobail sa chontae.  
 
Tá cur síos anso ar roinnt tionscnaimh a 
críochnaíodh ar fud seirbhísí na Comhairle 
mar shampla feabhsúcháin ar bhóithre 
náisiúnta, Forbairt ar Thurasóireacht, 
Seirbhísí Comhshaoil agus fóillíocht is 
conláistí. 
 
Ní fhéadfaí na gaiscí a luaitear anso sa 
Tuarascáil Bhliantúil a dhéanamh gan 
saothar leanúnach i bpáirt leis na Baill 
Tofa, Cathaoirligh agus Baill na gCoistí 
Polasaí Straitéiseach, Ceantar Bardasach,     
an Fhoireann Bhainistíochta agus baill uilig 
na foirne.  Aithnítear freisin an tacaíocht a 
fhaightear ó iliomad eagraíochtaí pobal 
agus deonach.   
 
Is mian liom buíochas ó chroí a ghabháil le 
mo chomhghleacaithe ar fad as mé a 
thoghadh do phost an Chathaoirligh.  
Tuigim anois gur post é seo ina 
bhfaightear luach do shaothar gan dabht.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is mian liom freisin buíochas a ghabháil 
leis an bPríomhfheidhmeannach, Eamonn 
O’Sullivan agus lena chuid fostaithe ar fad 
idir inmheánach agus allamuigh.  Molaim 
go hard iad go léir ar son a dtiomantas 
don saothar.  
 
P.J. O’Hanlon  
Cathaoirleach Comhairle Contae 
Mhuineacháin  
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Réamhrá  ón 

bPríomhfheidhmeannach   

Cúis áthais dom ab ea glacadh le ról nua 
mar Phríomhfheidhmeannach mí Eanáir  
2016, is breá liom Tuarascáil Bhliantúil 
Chomhairle Contae Mhuineacháin 2016 a 
chur i láthair. Tá eolas anso istigh ar 
ghníomhaíochtaí is dul chun cinn na 
stiúrthóireachtaí laistigh den Chomhairle.  
Le linn 2016, 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. 
 
De dheasca cúrsaí geilleagair na tíre bhí 
dúshlán mór roimh Chomhairle Contae 
Mhuineacháin i 2016 maidir le seirbhísí 
agus áiseanna a sholáthar.  Is fíor, áfach, 
gur éirigh leis an gComhairle an caighdeán 
acu a fheabhsú in aghaidh an lae.   
 
I rith na bliana glacadh le Plean nua 
Eacnamaíoch agus Forbairt Pobail 2016-
2021, ina leagtar síos creat chun 
Muineachán a fhorbairt mar mhol 
sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíoch don 
réigiún.    
 
Bliain speisialta ab ea 2016 dár stair i 
bpáirt nuair a thángthas le chéile chun 
cuimhneamh ar imeachtaí 1916 agus ar an 
dtionchar a bhí acu ar an dtír.   
 
Tharla Comóradh oifigiúil Chomhairle 
Contae Mhuineacháin ar an 30 Aibreán 
2016.  Bhí ómós agus tréine ag baint leis 
an ócáid a chuimhnigh orthusan a ghlac 
páirt in Éirí Amach na Cásca, go háirithe ar 
na mairbh.  D’éirigh go hiontach leis na 
himeachtaí agus thart ar 4,000 duine i 
láthair.  

 
Gabhaimidne, lucht Chomhairle Contae 
Mhuineacháin, buíochas leis an bpobal a 
d’fháiltigh go fonnmhar roimh ár 
gComóradh i Mhuineachán le suim agus 
fuineamh, rud a chinntigh gur éirigh thar 
barr leis ó thús deireadh.   
 
Lean Comhairle Contae Mhuineacháin de  
thacú le pobail trí thionscadail agus 
deontais agus trí thacú leis an nGréasán 
Páirtíocht Phoiblí.  
 
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 2016 d’éirigh le Comhairle Contae 
Mhuineacháin breis maoiniú €5.15m a 
fháil ón Roinn Iompair, Turasóireachta 
agus Spóirt.  Dá bharr san bhíothas in ann 
36 deisiúchán tuilte a dhéanamh agus 
nach mór 36 tionscadal um chosc ar 
thuilte a chríochnú sa chontae. 
 
Mar fhocail scoir, aithním tacaíocht, 
tiomantas agus comhoibriú mo 
chomhleacaithe i rith na bliana, sin iad na 
Stiúrthóirí agus foireann Chomhairle 
Contae Mhuineacháin idir inmheánach 
agus allamuigh. Gabhaim buíochas freisin 
leis  an gCathaoirleach agus na baill tofa a 
bhí mar mhórfhoinse eolas agus tacaíocht 
dom le linn an chéad bhliain agam anso i 
Muineachán. 
 
 
Eamonn O’Sullivan  
Príomhfheidhmeannach Comhairle 
Contae Mhuineacháin  
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Ráiteas Misin   

“Spreagann Comhairle Contae Mhuineacháin forbairt eacnamaíoch 

agus pobail 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. “ 

Baill Chomhairle Contae Mhuineacháin    

 

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 dheanann 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. 

Fáil Chorparáideach  
 
Tugann an roinn Airgeadais tacaíocht agus 
comhairle fála do ranna eile san 
eagraíocht a mbaineann a leithéid de 
dhualgas leo.  Cinntítear go  bhfuiltear ar 
an eolas faoi dheachleachtas reatha fála.  
Feidhm luachmhar is ea cúrsaí fála i 
gComhairle Contae Mhuineacháin.  
Foilsíonn an roinn Airgeadais doiciméad 
cleachtais chun eolas cuí a thabhairt don 
bhfoireann lena mbaineann maidir leis an 
bpróiseas fála chomh maith le tuiscint 
cheart ar fhreagracht san earnáil phoiblí, 
ar dheachleachtais is ar na próisis a 
bhaineann le fáil earraí agus seirbhísí.  
Tugtar cúnamh is tacaíocht freisin ar fud 
na heagraíochta maidir le géilleadh don 
Chód Caiteachais Poiblí. 
 
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 
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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 

húdaráis áitiúla 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 2015 ní dhearna Comhairle Contae 

Mhuineacháin aon íocaíocht mar ús 

fíneála um íoc pras cuntas.  

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.  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 2016 
chuir Comhairle Contae Mhuineacháin an 
Tionscnamh Náisiúnta um Bhainistiú 

Fiacha i bhfeidhm ar Rátaí Tráchtála a 
bhailiú.  I 2016 i gComhairle Contae 
Mhuineacháin méadaíodh ar an 
gcéatadán rátaí bailithe ó 77% go 82%. 
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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.  
 
Rudaí eile ná comhordú a dhéanamh ar 
Tháscairí Náisiúnta Feidhmíocht Seirbhíse 
don Choiste Náisiúnta um Mhaoirseacht 
ar Iniúchadh.  Tá an t-eolas úd ar fáil ag  
www.noac.ie.  
 
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 2016:  
 
Cruinniú Comhairle (AGM is   
Speisialta san áireamh    16 
Ceantair Bhardasacha    35 
Grúpa Polasaí Corparáideach   11 
Coistí Polasaí Straitéiseach   15 
Comhchoiste Póilíneachta    3 
Coiste Stiúrtha Éire 2016                 8 
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 2016/2017 agus b’shin 
méadú 328 ar líon na bliana roimhe sin.  
 
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 2016 scrúdaigh 
iniúchadh inmheánach cúig réimse áirithe 
(Ealaíon, Caiteachas Poiblí, Deontais 
Tithíochta do Lucht Scothaosta, Fáil agus 
an Pháirtíocht Spóirt) agus chuir tuairiscí 
chuig an Bhainistíocht agus an Choiste 
Iniúchta. Moladh feabhsúcháin nuair ba 
chuí é sin.   
  
Iarratas ar Shaoráil Faisnéise  2016 

 
Ar an iomlán fuarthas agus tharla próiseas 
ar 83 iarratas ar ‘Shaoráil Faisnéise’ le linn 
2016 ó réimsí éagsúla daoine mar lucht 
gnó, iriseoirí, cliaint agus eile.  B’shin 
méadú 25%  ar 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
Nascadh Bailte  
 
Lean Comhairle Contae Mhuineacháin den 
nascadh bailte a forbraíodh is a 

http://www.noac.ie/
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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 Noel Keelan, 
Cathaoirleach cuairt ar Oileán Prince 
Edward do cheiliúradh bliantúil Lá na 
Lonnaitheoirí.  Ina theannta bhí Liam 
Bradley, Coimeádaí, Músaem Chontae 
Mhuineacháin. 
 
Ghlac an Cathaoirleach freisin le cuireadh 
ó Chumann Mhuineacháin Beds and Herts 
(Luton) go dtí an ócáid bhliantúil acu  ar an 
7 Bealtaine. 
 

Tharla ceiliúradh tionscamh Lá Ceanada i 
mBaile Mhuineacháin ar an 1 Iúil 2016.   
 
Caitheadh thart ar €3,500 ar an Nascadh 
Bailte. 
 
Gaeilge 
 

Ar ghníomhaíochtaí Chomhairle Contae 
Mhuineacháin a bhain leis an nGaeilge i 
2016 bhí: 
 
36 leathscoláireacht go coláistí samhraidh 
sa Ghaeltacht do scoláirí Meánscoileanna 
Chontae Mhuineacháin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceapadh Oifigeach nua Gaeilge ar bhonn 
páirtaimseartha ar an 1 Iúil 2016.  
 
I 2016 rinne an  tOifigeach Gaeilge agus 
oifigigh ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, 
Gnóthaí Réigiúnacha,Tuaithe agus 
Gaeltachta athbhreithniú ar Scéim na 
Gaeilge.  Táthar ag súil le glacadh leis an 
Scéim nua Gaeilge amach anseo i 2017. 
 
D’fhreagair an tOifigeach Gaeilge 3 
ghearán faoi cheisteanna Gaeilge i rith  
2016.  
  
Fáiltithe Cathartha  
 
Le linn 2016, d’eagraigh Comhairle Contae 
Mhuineacháin Fáiltiú cathartha amháin in 
onóir Foireann Peil na mBan Domhnach 
Maighean.    

 
Éire agus 2016 
Mí Eanáir 2016 sheol an tAire Heather 
Mac Unfraidh TD an Clár Comórtha 
Chontae Mhuineacháin san Ionad Iontas, 
Baile na Lorgan.   
 
Dháil An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, 
Gnóthaí Réigiúnacha,Tuaithe agus 
Gaeltachta maoiniú do na hócáidí 
comórtha a d’eagraigh an Comh-
ordaitheoir agus an Coiste Stiúrtha áitiúil 
leis an oifig Gnóthaí Corparáideacha.  
Tharla ócáidí pobail agus tionscadail a 
bhain le seacht snáth an Chlár Éire 2016. 
 
I rith na bliana d’eagraigh an Músaem, na 
Leabharlanna agus na Ranna Ealaíon agus 
Oidhreachta roinnt gníomhaíochtaí eile.  
Ba í an ócáid chomórtha a tharla i lár 
Bhaile Mhuineacháin ar an 30 Aibreán 
2016 an buaicphointe orthusan ar fad.     
 
B’shin ócáid ollmhór agus breis is 4 000 
duine ag bogadh thart trín suíomh ar an 
lá.  Díríodh go príomha ar an imeascadh 
don lá úd cuimhneachán agus taiscéalta.  
Seachas a bheith ag féachaint ón dtaobh 
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amuigh, sheas cách isteach sa stair trín 
réimse leathan imeachtaí samhailteach 
agus idirghníomhach. Bhí slua ollmhór 
aisteoirí sa pharáid mar na hÓglaigh,   Arm 
Saorálach na hÉireann, Cumann na mBan 
agus Arm na Breataine. Phléigh na sluaite 
leo siúd agus deis acu ligint orthu go raibh 
siad i láthair san am fadó nuair a tharla an 
stair seo go léir. 
 
 
 
Mar chuid den chlár Comóradh 1916, 
d’fhoilsigh an Chomhairle leabhrán dar 
teideal 1916-2016-Léargas Mhuineacháin 
mar a thaispeántar cuid de na himeachtaí 
agus gníomhaíochtaí a tharla i rith na 
bliana.    
 
 
 
 
 

Sócmhainní Corparáideacha, 
Tionscnaimh Chaipitiúla agus 
Fuinnimh  
 
Bunaíodh Sócmhainní Corparáideacha, 
Tionscnaimh Chaipitiúla agus Fuinnimh i 
2014 mar chuid den Roinn Rialú agus 
Seirbhísí Corparáideacha, iad freagrach   
as dualgais na Comhairle mar bhainistiú 
maoin agus áiseanna, tionscnaimh 
chaipitiúla a sholáthar, feidhmíocht 
fuinnimh agus soilsiú poiblí. Is cuid 
straitéiseach d’oibríochtaí na Comhairle 
iad na gnéithe úd a mbaineann riachtanais 
reachtúla lena gcomhlíonadh.    
 

Bainistiú Sócmhainní Maoine agus 

Áiseanna   

 

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 eascú maidir le 
haistriú maoine go hUisce Éireann  

Tá liosta maoin ag an gComhairle a 
bhainistítear trí chóras bunachar sonraí 
GIS.  Faoi dheireadh 2016, tá breis is 1300 
aonad maoine ag an gComhairle idir 
thailte agus foirgnimh.  Orthusan, tá 51 
fhoirgneamh ag an gComhairle dá bhfuil 
43 in úinéireacht agus  8 ar cíos.   
 
Thug an Chomhairle an t-eolas 
riachtanach don mbunachar sonraí maoin 
náisiúnta agus táthar ag obair 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.   Tá Maoin Corparáideach ag obair 
le tamall ar an aistriú sócmhainní uisce go 
hUisce  Éireann. 
 

Bainistiú Áiseanna 
Díríonn Bainistiú Aiseanna ar na seirbhísí 
bainistiú áiseanna i bhfoirgnimh 
chorparáideacha a sholáthar de réir 
deachleachtais, 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 oiriúnach maidir le bail, 
oiriúnacht agus dóthain.  Criochnaíodh 
roinnt tionscnamh uasghrádaithe le linn 
2016.  
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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 

 Dóthain áiseanna oifige a lorg don 
bhfoireann is don soláthar 
seirbhísí  

 

Iarrann Bainistiú Áiseanna ar an leas is 
fearr a bhaint as sócmhainní maoine na 
Comhairle.  Mar chuid den riaradh 
leanúnach  áiseanna déantar uasghrádú 
orthu chun feidhmiú fuinnimh a fheabhsú, 
áiseanna a fheabhsú do chustaiméirí agus 
foireann is chun iad a choimeád go sásúil 
mar is cuí.    
 
Tá roinnt comhchonarthaí i bhfeidhm ag 
an gComhairle  leis an OGP chun áiseanna 
a oibriú mar atá  cothabháil ardaitheoirí, 
ar an gcuma san ligfear do chur chuige 
comhordaithe don riaradh forigníochta 
agus cinnteofar margadh maith.   
 
Críochnaíodh roinnt tionscnamh 
uasghrádaithe le linn 2016.  
 

 Oibreacha Feidhmiú Fuinnimh i 
Músaem an Chontae a chuimsigh 
uasghrádú coire agus soilsí LED  

 Córais téite uisce agus PV Grianda 
don nasc SÍOCHÁIN , Cluain Eois.  

 Teasdíonadh ar an gcóras téite 
agus uasghrádú soilsí in Ionad 
Fóillíochta Mhuineacháin  

 Athchóiriú ar Cheannáras An 
Gleann, san áireamh bhí 

uasghrádú ar na láithreacha 
comónta  
 

Bíonn Bainistiú Áiseanna freagrach leis as 
cur chuige sruthlíneach comhionann don 
chothabháil in áitribh uilig na Comhairle.  
Déantar athbhreithniú rialta ar áiseanna 
oifige agus foirgnimh chun cláir a bhunú 
don athchóiriú, uasghrádú feidhmiú 
fuinnimh agus úsáid.    
 
Meitheal Tionscnamh Caipitiúla 

Is í feidhm an Mheitheal Tionscnamh 
Caipitiúla ná tionscnaimh aitheanta sa 
Chlár Caipitiúil a sholáthar.  Dá réir sin 
bunófar leanúnachas um thionscnaimh 
chaipitiúla sa chur chuige agus sa tsoláthar 
ar fud na heagraíochta.    
 
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 fioraí mar 
cheithre chrann a thacaíonn leis an 
gCreat.  
 
Soilsiú Poiblí 

Clúdaítear uasghrádú Soilsiú Poiblí sa 
chontae mar chuspóir straitéiseach sa 
chlár oibreacha caipitiúla. Seo clár 
ilbhliana a cheaptar a bheith críochnaithe 
faoin mbliain 2020.  Beidh soilsiú nua-
aimseartha níos fearr againn agus 
caighdeán níos airde solais.  San am 
gcéanna laghdófar ar an bhfeidhmiú 
fuinnimh.   
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Feidhmiú Funnimh in Árais na Comhairle  

Tá an Chomhairle lán dáiríre faoin dualgas 
atá orthu an lorg carbón a laghdú, i   
gcaitheamh na haimsire cuirtear le 
feidhmiú agus caighdeán na n-áitreabh 
comhairle. Clár ilbhliantúil atá sa 
tionscnamh úd a aithníonn “deiseanna 
fuinnimh” um eifeachtúlacht fuinnimh 
agus margadh maith ar an airgead.   
 

Oibreacha Feabhsúcháin ar Áiseanna 
Comhairle 

Tá an Chomhairle ag athbhreithniú an 
phunann foirgneamh agus ag lorg 
deiseanna chun athchóiriú a dhéanamh 
orthusan a úsáidtear faoi láthair.  
Smaoinírear leis ar dheiseanna maoiniú a 
fháil don chaomhnú chun an leas is fearr a 
bhaint as na háitribh.  

Feidhmiú Fuinnimh 
Gnímh Lárnacha 
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 2015 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.  Ar na 
tionscadail a tharla bhí: 

 Dul chun cinn ar uasghrádú Soilsiú 
Poiblí go soilse éifeachtach 
funnimh 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 lárnach  
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. 

Úsáid Fuinnimh 
 
Ba é 9.24 GWh an t-iomlán bunúsáid 
fuinnimh ag an gComhairle Contae le  
linn  2015.  
 

       Catagóirí Fuinnimh de réir Úsáide 

 Teirmeach (Téamh)   
 17%    

 Iompar        
 30%                       

 Leictreachas          
 53%        

 
                       
      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  
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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 2016 
faoi Bhealtaine 2017. D’fhoilsigh an SEAI 
torthaí 2015 mí na Samhna 2016. 
 
D’fheabhsaigh an Chomhairle feidhmiú 
fuinnimh faoi 18.3% 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  2016 ar tuilleadh spáráil mar 5% 
breise. 
 
Deontas Pobal Feabhsú Fuinnimh SEAI  
 

 Bhí an Chomhairle gníomhach sa 
scéim Pobal Feabhsú Fuinnimh 
(BEC) ag SEAI lenár bpáirtithe REIL 
agus rinneadh oibreacha ar 6 
áitreabh Comhairle. Laghdaigh ar 
an gcaitheamh faoi 220,000 kWh 
agus spáráladh  luach €22,000 billí 
in aghaidh bliana. 

 Thacaigh an Chomhairle le 12 
Ghrúpa Pobail um pháirt a 
ghlacadh sa scéim BEC i 2016 ar 
chostas €230,000, ach trí chúnamh 
na Comhairle agus an deontais níor 
caitheadh ach 28% den chostas 
agus spárálfar an t-uafás airgead ar 
bhillí amach anseo.  

 
Soilsiú Sráide Poiblí 
 
Tá meitheal i gComhairle Contae 
Mhuineacháin atá tiomanta don Soilsiú 
Poiblí mar chuid den Roinn Sócmhainní 
Corparáideacha.  I 2016 leanadh den 
Bhainistiú Sócmhainní a fheidhmiú maidir 
leis an Soilsiú Sráide sa Chontae.  
Rinneadh uasdátú ar an liosta agus tharla 
suirbhé ar na soilse poiblí ar fad. Tá 
feachtas náisiúnta um shoilse LED ar bun 
freisin agus tá Comhairle Contae 
Mhuineacháin tar éis oibriú leis na 

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 31% den 
bhfigiúr iomlán fuinnimh ar shoilsiú poiblí.   
Dá bhri 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 2016 
chun cur le cruinneas agus éifeacht an 
stoc Soilsiú Poiblí. 
 

MAR A BHÍ 

 

MAR ATÁ ANOIS  

 

Pictiúirí den Uasghrádú Soilse ar 

Sheachród Mhuineachain mar a 

suiteáladh soilse éifeachtachtúil nua-

aimseartha LED in áit na seanchinn nach 

raibh go maith don bhfeidhmiú.    
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Gnímh Lárnacha 

 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 
iomlan 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 

 Tionscadail leanúnach chun soilse 
nua éifeacht fuinnimh LED a chur 
ar fud an chontae in ionad 
seanshoilse gan mhaith 

 Obair i dteannta an Roinn 
Phleanála chun eastáit tithíochta a 

ghlacadh mar mhuirear agus a 
aistriú isteach i gconarthaí 
cothabhála agus fuinnimh na 
Comhairle.  I 2016 moladh 12 
eastát tithíochta a ghlacadh mar 
mhuirear faoin scéim NTICI.  
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 4400 i ndeireadh na 

bliana  2014 go 5700 faoi dheireadh 2016. 

Sin toisc na soilsí ar ghlacadh leo ó 

fhorbairtí nua tithíochta agus cinn eile a 

bheith á mbreith isteach faoi chonradh.    

  

Córais Eolais

Bhíothas an-ghnóthach arís i 2016 sa roinn 
I.S. mar ar chríochnaíodh tionscadail 
áirithe agus bunaíodhh cinn nua. Mar 
athrú foirne ceapadh Carmel O’Hare mar 
stiúrthóir nuair a d’imigh Paul Treanor tar 
éis breis is 40 bliain de sheirbhís tiomanta.  
Tugadh ról nua mar Oifigigh Leathan 
bhanda don treoraí tionscnaimh I.S. John 
McArdle, é freagrach as an soláthar 
céimneach náisiúnta leathanbhanda i 
Contae Mhuineacháin a chomhordú agus 
straitéis digiteach a fhorbairt sa chontae.  
Tháinig Oifigeach Cúnta Foirne Hazel Field 
agus  Intéarnach Jason Devine ar an 
bhfoireann i rith na bliana.  

 

Feidhmchláir agus Forbairt 

Tá an roinn I.S. freagrach as feidhmchláir 
bhogearraí a fháil agus a fhorbairt in 
oiriúint  do riachtanais na heagraíochta.  

Ar na príomhthionscadail a bunaíodh i 
2016 bhí athfhorbairt ar shuíomh idirlín na 
comhairle www.monaghan.ie. Rinneadh 
athdhearadh air tar éis comhairliúcháin 
phoiblí is foirne agus seolfar é mí Eanáir  
2017. Cuireadh go mór le rochtain agus 
úsáid saoráideach. Sna freagraí luadh go 
minic réimse fearas agus brabhsálaithe 
agus dá bhrí sin tugadh tús áite do na 
gnéithe úd sa dearadh nua.   

Ar na tionscnaimh lárnacha eile a tharla i 
2016 bhí: 

 Uasghrádú ar an gCóras Bainistiú 
Airgeadais Agresso go Agresso 
Milestone 4 (Agresso MS4) agus 
feabhsaíodh an fheidhmíocht sonrasc 
agus an próiseas fála dá réir. 
 

 
 
Figure 2.0: Agresso MS4 – 2016 I.S. 

Caiteachas Ioncaim Vs Tuairisc Buiséid 

http://www.deadsureapp.com/
http://www.monaghan.ie/
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 Scéim píolótach don aip mhóibíleach 
Agresso FMS  ar son an earnáil rialtais 
áitiúil 
 

 Leanadh den soláthar céimneach ar 
Chóras Bainistiú Fiontair Laserfiche  
 

 Feidhmíodh an Córas Eolas 
Geografach (GIS) ar líne  ArcGIS in 
ionad an chóras gPlean LGMA a 
bhíodh againn 

 

 Cleachtaí ar léarscáilíocht sonraí mar 
áis do sholáthróírí seachtracha, úsáid 
córas náisiúnta agus soláthar sonraí 
d’fhoireann intearnach na Comhairle i 
bhformáisd spásúil 

 

 Feidhmíodh an Córas Cártaí Gnó 
Lighthouse in ionad an chóras LGMA 
don phróiseail íocaíochtaí ar luach 
íseal 

 

 Uasghrádú ar chóras móibíleach 
bailithe ioncaim Quobos  

 

 Uasghrádú ar chóras fíneálacha 
pairceála gTicéad agus feidhmiú 
íocaíochtaí gTicéad ar líne 

Ar phríomhchuspóirí an mheithil tá próisis 
éifeachtúil agus éifeachtach a chinntiú do 
phróisis ghnó. Chuige sin forbraíodh 
aipeanna móibíleach in ionad cinn ar 
pháipéir nach raibh go maith mar 
shampla: 

 Cigireachtaí Bainistiú Dramhaíola 

 Cigireachtaí Bainstiú Bruscair 

 Gearáin Chomhshaoil 

 Samplaí Cáilíocht Uisce 

 Cigireachtaí Híodrant Uisce  

 Cigireachtaí Clós Súgradh 

 Córas um Chleachtas Sábháilte Oibre  
(SSWP)  

 Cigireachtaí Feithiclí 

 Bainistiú Feidhmiú Leictreachais 

 

                

Figiúr 3.0: Aip Cigireachta Clós Súgartha  

Bonneagar agus Slándáil 

Tá an roinn I.S. freagrach as bonneagar  
LAN agus  WAN na Comhairle agus a 
chinntiú go mbíonn na córais TCE ar 
bhonn éifeachtach sábháilte.  

Ar na tionscnaimh lárnacha a tharla i 2016 
bhí: 

 Feidhmiú Wi-Fi Poiblí saor in aisce i 
mbailte Mhuineacháin agus Charraig 
Mhachaire Rois 

 

 

Figiúr 1.0:  Wi-Fi Poiblí in Úsáid 

 

 Feidhmiú an réiteach Wi-Fi Fiontair i 
gceannáras na Comhairle agus Oifigí 
Cathartha Charraig Mhachaire Rois 
 

 Soláthar céimneach bogearraí tíosach 
cumhachta PC ar fud oifigí na 
comhairle 
 

 Uasghrádú ar an gcóras frithvíreas 
agus córais bhreise um bhagairt a 
bhraith agus a chosc 

 

Deasc Cabhrach I.S.  

Tá acmhainní suntasacha ag an roinn I.S. 
chun réimse leathan seirbhísí tacaíochta a 
sholáthar d’fhoireann na comhairle, baill 
tofa agus an pobal.  I 2016 tharla 
athchruthú ar an gcóras um logáil glaonna 
trí ghnéithe nua mar logáil glaonna ar líne 
agus áis cuardach bunachar sonraí.  
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Taifeadadh 2,075 glaonna tacaíochta i rith 
na bliana. 

 

Daonacmhainní 
 
Earcaíocht 
 
Rinne an tAonad HR próiseas ar iarratais 
faoi 30 comórtas i rith na bliana.  Ar na 
682 iarratas faighte, bhí  487 fear agus 195 
bean.   
De thoradh na gcomórtas post, measadh 
258 iarratasóir a bheith cáilithe agus 
cuireadh ar phainéil iad.  Táirgíodh 72 
post. 
 
 
Córas Párolla agus Pinsean HR (Core) 
Feidhmíodh leagan 19 Core mí Meán 
Fómhair 2016. Ina theannta san tugadh 
tacaíocht oiliúna Core HPS do na 
Bainisteoirí Líne agus baill foirne a 
úsáideann an córas.   
Thosaigh an Tionscnamh Sonraí Ullamh do 
Phinsin mí Deireadh Fómhair 2015 agus 
lean isteach i 2016. Táthar ag súil leis an 
gcuid seo den tionscnamh a chriochnú  mí 
Deireadh Fómhair 2017. 
 
I 2017 cuirfear tráthchlár in iúl don 
Chomhairle do sholáthar céimneach an 
mhódúil Core um Shláinte & 
Sábháilteacht. Is ag an gcéim píolótach atá 
an móduil PMDS de chuid Core.  Meastar 
go mbeidh deireadh leis sin i R4 2017. 

  
 
 
 

 
Scéim Gníomhú Oibre Geata 
Mar chuid den Phlean Gnímh Rialtais Post, 
gheall Comhairle Contae Mhuineacháin 55 
socrúchán a sholáthar faoin Scéim Geata.  
Faoi 31 Nollaig 2016, bhí 27 duine fós ar 
an scéim. B’shin deis acu siúd a bhí 
díomhaoin le tamall filleadh ar an láthair 
oibre, scileanna nua a fhoghlaim agus dul i 
dtaithí arís ar phatrún na hoibre.  
 
 
 
Oiliúint agus Forbairt 
Le linn 2016 tharla clár inmheánach um 
oiliúint foirne a chlúdaigh Bainistíocht 
Tionscnamh, Cosaint Sonraí agus cláracha 
scileanna eile.   
Ceadaíodh tacaíocht do chúrsaí 
breisoideachais i gcás beirt is fiche ar an 
bhfoireann.   
 
Clár Cúnamh Fostaithe 
Bíonn meas ag Comhairle Contae 
Mhuineacháin ar a gcuid fostaithe agus 
aithnítear a dtiomantas agus saothar i 
dtreo spriocanna na heagraíochta a  
bhaint amach.  Chun tacú leo i gcás 
decarachtaí bíonn Clár Cúnamh Fostaithe 
ar bun trí ‘’Cúram Fostaithe” atá mar 
sheirbhís chomhairlithe faoi rún.  Iarrtar ar 
chabhrú le baill fhoirne maidir le haon 
fhadhb a bhíonn acu idir oibre nó 
pearsanta.    
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Líon Foirne 

Ag seo líon foirne Chomhairle Contae Mhuineacháin ar 31Nollaig 2016: 

 
Foireann Lárnach 

 

 
Líon 

 
Comhbhrí Lánaimsearatha 

Bainistíocht 
 

4 4 

Cléireachas/Riarachán 
 

161 148.93 

ProifIsúnta/Teicniúil 
 

63 62.29 

Allamuigh 
 

148 138.35 

Baill Bhreise Foirne 
 

2 2 

Iomlán Foireann Lárnach 
 

378 355.57 

   

Poist ar Chonradh 
 

5 5 

Sealadach/Séasúrach 
 

26 26 

Comhraiceoirí Áirithe Tine 49 49 
 

Seachas RCO&RÁ 
 

12 9.15 

Iomlán Post Eile 
 

92 89.15 

 

Imeacht ar Scor 

D’imigh na daoine seo a leanas ar scor le linn 2016: 

2016  Ainm Grád 

 Ar Scor/ 

D’éirigh as  

Seirbhís 

1 Gerry Mulligan Oifigeach Foirne Ar Scor 38 bl.  

2 Paul Treanor Ceannaire I.S. Ar Scor 43 bl.  

3 Seamus Sherry 
Maoirseoir 
Seirbhísí Ginearálta  Ar Scor 

48 bl.  

4 Marie Linehan Bainisteoir Ceaintín Ar Scor       12 bl.  

5 
Rosemary 
McDonnell 

Leabharlannaí  
Páirtaimseartha Ar Scor 

      15bl.  
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Ceantar Bardasach Carraig Mhachaire Rois-Baile na Lorgan  
 

Clár Drochaimsire 
 
Mí na Nollag 2015 agus Eanáir 2016 
phléigh an Ceantar Bardasach le 
fadhbanna tuilte tar éis stoirmeacha 
Desmond agus Frank. Bhí gá ar feadh i 
bhfad le caidéalú in Inis Caoin agus 
Machaire Rois.  Fuair an MD dáileadh 
€1.67milliún agus tharla 26 thinscnamh 
le linn 2016. 
Bhí sé thionscnamh sa chlár oibreacha a 
bhain le OPW is a thosaigh i 2016 agus 
críochnaíodh 5 cinn díobh.  Thoiligh an  
OPW síneadh ama go 2017 a thabhairt 
do thionscnamh Chaisleán Mannan. 
 
Clár Bóithre 
 
       Dáileadh €1milliún mar Dheontais 

Fheabhsúcháin Athchóirithe agus 
críochnaíodh 12 thionscnamh.  

 Tharla trí cinn faoin gClár 
Tionscadail ar Chostas Íseal le 
linn 2016 – ceann i mBaile na 
Lorgan agus dhá cheann i  
gCarraig Mhachaire Rois.  

 Tá cosán nua a thógáil  ó 2016 
chun Knocktornagh/Rosevale a 
cheangal le lár an bhaile le súil é 
a chríochnú go luath i 2017. 

 Glacadh mar mhuirear le Bóthar 
an Phortaigh, Baile na Lorgan 
mar a aontaíodh ag cruinniú 
míosúil Meán Fómhair.   

 
Foirgnimh/Tailte 

 
Tosaíodh ar athchóiriú ar Theach Geata 
Chaisleán Hope, Baile na Lorgan mí 
Deireadh Fómhair, 2015 agus d’oscail an 
tAire Mhic Unfraidh é sin ar 25 Iúil 2016.  
Chuige sin fuarthas deontas €40,000 ón 
Roinn Ealaíon, Oidhreacht agus 
Gaeltachta agus d’íoc Comhairle Contae 
Mhuineacháin an fuílleach ó fhála 

caipitiúla inmheánach mar shuim os 
cionn €200,000. 

 
 
Ghlac an Chomhairle Contae le húinéireacht 
Chaisleán Hope ag Loch Mucnú arís ar 18 
Bealtaine 2016. Cuireadh cláir ar na 
foirgnimh chun imeachtai míshóisialta a 
chosc. Coimisiúnaíodh tuairisc ar an 
struchtúr.    
 
 
 
D’oscail Damian English, Aire Scileanna, 

Taighde agus Nuála, lárionad CTek ar an 

Aoine 15 Aibreáin 2016.  

 
REDZ 
Críochnaíodh an tionscadal píolótach Zóin 
Forbairt Eacnamaíoch Tuaithe (REDZ) go 
luath i 2016 nuair a fuarthas €75,000 ón 
roinn.  Bhronn an MD seo comh-mhaoiniú 
mar €80,000 agus tháinig €8,000 ó MD 
Bhéal Átha Beithe-Cluain Eois.  
Críochnaíodh oibreacha mar a leanas:-  
 

 Tacaíodh le 29 fiontar trí 24 lá 
oiliúna/cumais, oileadh 34 duine  

 Tacaíodh le cúig scéim feabhsúchán 
fhisiciúla 

 Tógadh Carr-Chlós ag Loch Mucnú  

 Saothar samhailteach Ealaíon ar 
Thimpeallán i mBaile na Lorgan 

 Bratacha ar Chuaillí Lampaí – 32 
ceann in airde 

 Sráideanna Áille Bhaile na Lorgan – 
athchóiríodh 23 áitreabh 

 Tionscadail eile mar thuairisc ar  
Leathanbhanda Centrecom do Pháirc 
Bia Loch Eigis  

 Scéim Dearbhán Baile 
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Spás Fóillíochta/Spás Oscailte 
 
Ghlac Comhairle Contae Mhuineacháin le 
halt 183 in Aibreáin 2016 chun 5 acra a 
dhíol le Fánaithe na Carraige ar son faichí 
imeartha.  Bhain an tUas. John Delaney FAI  
an chéad fhód Luan  23 Bealtaine 2016.  
Tógadh dhá dhroichead i Tullynaskeagh mar 
áis do na tailte fóillíochta úd.  
 
Glacadh le hailt 183 chun na hoifigí 
Comhairle Baile mar a bhí i mBaile na 
Lorgan maraon le stráice talún a dhíol le Feo 
Bhaile na Lorgan. 
Seoladh go hoifigiúil “Rian Bithéagsúlachta 
Charraig Mhachaire Rois” ar Ascaill an 
Chlochair ar 12 Bealtaine 2016.    
 
 
 
Comhfhiontar is ea é seo idir Comhairle 
Contae Mhuineacháin agus Coiste Bailte 
Slachtmhara Charraig Mhachaire Rois trín  
leabharlann áitiúil.  Lena linn sin d’eagraigh 
an MD seo dhá lá rianta do scoileanna 
áitiúla.  Bhí an Rian le feiceáil ar ‘Monaghan 
Matters Programme’ 13 Aibreán 2016. 
 
Cuireadh síneadh le Clós Súgartha An 
Chlochbhuaile i gCarraig Mhachaire Rois 
Meitheamh 2016 agus an mhí dar gcionn 
rinneadh feabhsúchán ar an gclós a bhí 
cheana féin ann.  Cuireadh soilisiú nua ann 
agus ordaíodh bloc nua leithris a bheidh 
réidh go luath i 2017. 
 
                                                                     
Rinneadh cothabháil ghinearálta agus 
glanadh suas ar na clóis súgartha eile san 
MD Meitheamh 2016.  Anois agus Clós 
Súgartha Domhnach Maighean faoin 
gComhairle déanann an MD seo cigireacht 
ar MD inspects 10 gclós súgartha in aghaidh 
na seachtaine. 
 
Críochnaíodh dhá láthair seirbhísí i gCarraig 
Mhachaire Rois ar 7 Meán Fómhair do Loch 
Lios an Uisce i gcarrchlós nua Mhucnú.   
 

 
 
Bhí AGM agus bronnadh gradam ag Bailte 
Slachtmhara Charraig Mhachaire Rois ar 14 
Deireadh Fómhair agus ceiliúradh an cúigiú 
bonn óir acu. Chuir Baile na Lorgan agus Inis 
Caoin ceithre mharc lena scór sa chomórtas 
Náisiúnta Bailte Slachtmhara.     
 
Suiteáladh “Gáirdíní Cuimhneacháin 1916” i 
gCarraig Mhachaire Rois agus Baile na 
Lorgan, tharla na hoscailtí oifigiúla ar 21 
Márta 2016.  Rinneadh taifead teilifíse 
d’ócáid Charraig Mhachaire Rois. 
          

Nascadh Bailte 
 
Ar an Aoine 25 Márta d’imigh toscairecht ó 
Charraig Mhachaire Rois go Carhaix chun 20 
bliain den nasc eatarthu a cheiliúradh, 
thaisteal baill Grúpa áitiúil Chomhaltas, Baill 
Nascadh Bailte agus an Comhordaitheoir.     
 
Ar maidin an 15 Aibreán bhuail baill an 
Choiste Nascadh Bailte le hAmbasadóir na 
Fraince an tUas. Jean-Pierre Thébault ag 
cruinniú bricfeasta san Óstán Shirley Arms.  
Níos déanaí san iarnóin bhuail an 
tAmbasadóir le baill agus oifig ó aonad 
Bardasach Carraig Mhachaire Rois–Baile na 
Lorgan sna hOifigí Cathartha. Thug an Comh 
PJ O’Hanlon bronntanas don Ambasadóir ar 
son an Cheantair Bhardasaí.   
 
 
 
Ar an Máirt 25 Deireadh Fómhair d’fhág an 
Ceantr Bardasach slán le scata 32 imreoir 
sacair faoi bhun 17, maraon lena meantóirí 
agus baill nascadh bailte Carraig Mhachaire 
Rois–Carhaix.  Arís b’shin cuairt     chun 20 
bliain den nasc idir an dá bhaile a 
cheiliúradh. Thug an tAmbasadóir cuairt arís 
ar an mbaile agus bhí fáiltiú cathartha ina 
onóir ar an Luan 24 Deireadh Fómhair.   
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Suíomh 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 cun sásamh na Comhairle.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilchineálach 
 
Osclaíodh Leabhair Chomhbhrón sna hOifigí 
Cathartha, Carraig Mhachaire Rois agus an 
Ionad Fiontair, Baile na Lorgan d’íobartaigh 
na n-uafás a tharla i bPáras agus Nice.  Mí  
Eanáir 2016 bhronn an Cathaoirleach P.J. 
O’Hanlon agus Cathaoirleach an Choiste 
Nascadh Bailte an tUas. Sean Egan Leabhar 
Phárais ar Ambasadóir na Fraince.  
Bronnadh Leabhar Nice freisin ar 
Ambasadóir na Fraince nuair a thug sé 
cuairt ar Charraig Mhachaire Rois mí 
Deireadh Fómhair  2016. 
 
Ar an 14 Meitheamh 2016 d’fháiltigh an 
Ceantar Bardasach roimh ócáid sna hOifigí 
cathartha nuair a dáileadh na deontais 
pobail ar ghrúpaí pobail.   
 
Ar an 14 Meitheamh freisin seoladh bróísiúr 
bolscaireachta ar líne in éineacht le Bróisiúr 
Contae.   
 
Ar an 6 Deireadh Fómhair 2016 bronnadh 
Gradam Bonn Óir ar Loch Mucnú as an 
dTionscadal is fearr in Údarás Áitiúil a bhain 
le Turasóireacht Fhreagrach.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’oibrigh an MD le Meitheal Athbhunú 
Bhaile na Lorgan is iad ag ullmhú do lasadh 
na soilsí Nollaig a tharla ar an Aoine 25 
Samhain. Tharla a leithéid d’ócáid i gCarraig 
Mhachaire Rois ar an 27 Samhain.     
 
Go luath i 2016 tharla tionscadal náisiúnta 
um Ghlacadh mar Mhuirear agus fuair 
Comhairle Contae Mhuineacháin maoiniú 
€110,000 chun oibreacha a chríochnú ar 
shuímh aitheanta.      
 
 
Ócáidí 
 
Chabharaigh an MD le 32 ócáid le linn 2016. 
Ar na buaicphointí bhí searmanais ardú 
bratach 1916, Mórshiúl na Féile maraon le 
mórán eile féilte agus ócáidí pobail.   
 

 

Ceantar Bardasach Bhéal Átha 

Beithe-Cluain Eois 

Cuimsíonn Ceantar Bardasach Bhéal Átha 
Beithe-Cluain Eois thart ar 48% de Chontae 
Mhuineacháin agus táthar freagrach as  
1067km  nó 42% den Ghréasán Bóithre 
Contae idir Náisiúnta, Reigiúnach agus 
Áitiúil.    
 
Mí Feabhra 2016 fuair an Ceantar 
Bardasach dáileadh €3,193,014 ón Roinn 
Iompair, Turasóireacht agus Spóirt agus 
Bonneagar Éireann do thionscnaimh ar an 
ngréasán úd.  Tháinig maoiniú breise  
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€459,377 ón gComhairle a lig do dhromchla 
nua ar 27km de bhóithre neamhnáisiúnta 
agus 4½km de bhóithre Réigiúnacha. 
 

Dáileadh Drochaimsire 2016  

Tar éis eachtraí doininne geimhridh 
2015/2016 fuair Ceantar Bardasach Bhéal 
Átha Beithe-Cluain Eois dáileadh €2,350,000 
d’oibreacha Stoirme/Coiscthe ón Roinn 
Iompair, Turasóireachta & Spóirt.  Chosain 
an saothar úd €450,000 agus bhíothas in 
ann breis oibre a chur i gcrích ar bhóithre 
áitúla sa cheantar. 
 

Maoiniú REDZ 
d’Oibreacha 
Athnuachana 
Bhéal Átha 
Beithe  
Nuair a 
fuarthas 
maoiniú faoi 
chlár REDZ ón 
Roinn Ealaíon, 
Oidhreachta, 
Cúrsaí 
Réigiúnacha, 
Tuaithe agus 
Gaeltachta, 
rinne Ceantar 
Bardasach Béal 
Átha Beithe-
Cluain Eois 
cinneadh go 
gcuirfí dreach 
nua ar 15 
theach ar 
Phríomh-Shráid 
Bhéal Átha 
Beithe. 
Roghnaíodh na 
foirgnimh i  
gcomhar le 
Coiste 
Athnuachana 
Bhéal Átha 
Beithe.  Ar an 
iomlán 

  

caitheadh 
€18,000 ar an 
dtionscnamh.   
Tháinig 50% 
den suim úd ó 
Dháileadh 
Ginearálta an 
Cheantar 
Bhardasaí.  
 
 
 
Obair 
Choiscthe 
Drochaimsire 
Costas 
€1,900,000 
 
Le tamall de 
bhlianta anois 
bíonn 
mórthuilte ar 
Bhóthar 
Réigiúnach 
Béal Átha 
Beithe 
Muinchille  
(R190) agus 
Bóthar 
Réigiúnach 
Béal Átha 
Beithe 
Searcóg  
(R162).  
Tosaíodh mí 
Meithimh 
2016  ar 
sheacht 
stráice den 
Bhóthar 
Réigiúnach 
mar  a 
mbíodh tuilte 
a ardú. 
Rinneadh fad 
1500m ar an 
iomlán agus 
níor mhór 
aontú le 17 
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úinéir talún 
faoi na tailte.  
Chuige sin 
eagraíodh 
ócáid eolais 
chun an scéim 
a mhíniú don 
phobal.  
Ullmhaíodh 
Measúnú 
neamhspleách 
Baol Tuilte  
(FRA) lena 
chinntiú nach 
gcuirfeadh an 
tionscnamh 
isteach ar 
áitribh na 
ndaoine.  
B’shin an 
tionscnamh 
ba mhó ag 
Comhairle 
Contae 
Mhuineacháin 
i 2016.  
 
 
 

 

 

 
I gcomhar le maoiniú a bhronnadh ar 
ghrúpaí éagsúla, bronnadh gradaim ar 18 
gnó i mBéal Átha Beithe a chríochnaigh an 
Clár Aitheantas Gnó Tacaoise.     
 

Ainmniú Tacaoise  

Le déanaí ainmníodh Ceantar Bardasach 
Bhéal Átha Beithe-Cluain Eois do ghradam 
ag searmanas Aitheantas agus Gaisce 
Tacaoise.  
 

Nochtadh an chéad Spás Páirceála Tacaoise 

i gContae Mhuineacháin sa Nasc Síochána, 

an Áis Spóirt, Muineachán.  

Cúis áthais ab ea é do Cheantar Bardasach 
Bhéal Átha Beithe-Cluain Eois i bpáirt le  
Saothar Óige Éireann (Craobh Chluain Eois) 
an chéad Spás Páirceála Tacaoise i gContae 
Mhuineacháin a nochtadh ar an 22 
Meitheamh 2016 sa Nasc Síochána, Cluain 
Eois. 
 
Ag leanúint de sholáthar rathúil an Chlár 
Gnó Tacaoise i gCluain Eois anuraidh, thairg 
Saothar Óige Éireann cabhrú arís leis an 
gclár in aon slí ab fhéidir.   
 
Ócáid Bhronnta ar Ghrúpaí Pobail sa 

Cheantar Bardasach 

Ar an 8 Meitheamh d’eagraigh Ceantar 
Bardasach Ceantar Bardasach Bhéal Átha 
Beithe-Cluain Eois ócáid bhronnta in Ionad 
Bogach Ceantar Bardasach Bhéal Átha 
Beithe.  Bhí breis is céad duine i láthair don 
searmanas.     
Bhronn an Cathaoirleach, an Comh Hugh 
McElvaney an maoiniú úd faoí thrí 
cheannteideal, tacú le Bonneagar Pobail, 
tacú le Forbairt Pobail agus Tacaíocht 
Comhshaoil.  Dáileadh breis is €55,000 ar 
eagraíochtaí éagsúla pobail.  
 

 

Clós Súgartha Na Mullaí  

Ar an 24 Bealtaine 2016 osclaíodh go 

hoifigiúil an clós súgartha is nua i gContae 

Mhuineacháin ar fhaiche an bhaile sna 

Mullaí. I láthair bhí leanaí ón eastát 

tithíochta Mullach Dubh agus a muintir, 

baill tofa Ceantar Bardasach Bhéal Átha 

Beithe-Cluain Eois agus foireann Chomhairle 

Contae Mhuineacháin.    
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Gairdín agus Falla Cuimhneacháin 1916  

In ainneoin ceathanna báistí bhailigh na 
sluaite thart ar nochtadh oifigiúil an 
Ghairdín Chuimhneacháin 1916 ag Sráid an 
Churtánaigh, Cluain Eois ar an Déardaoin 30 
Meitheamh 2016. D’oibrigh an Grúpa Bailte 
Slachtmhara ar an ngairdín le foireann 
Geata Cheantar Bardasach Bhéal Átha 
Beithe-Cluain Eois agus oibrithe áitiúla 
scéim CE. Dearadh an cuimhneachán úd 
1916 chun go bféadfadh an pobal teacht ar 
cuairt, suí síos agus smaoineamh ar 
imeachtaí na bliana 1916.  
 

Clós Súgartha Teach an Scotaigh  

Lean an Ceantar Bardasach den obair le 
Pobal Teach an Scotaigh chun clós 
súgaratha a fhorbarit don sráidbhaile.   
Meastar go gcosnóidh a leithéid €52,000 
agus liostáiltear foinsí maoinithe anso thíos:  
€17,000 funded by the Scotshouse 

Community 

 

 

 

Deontas Caipitiúil €15,000 ón Roinn Leanaí 

agus Gnóthaí Óige 

 

Deontas €20,000 ó Cheantar Bardasach 

Bhéal Átha Beithe-Cluain Eois    

Tá Comhairle Contae Mhuineacháin ag 
smaoineamh freisin ar bhreis tailte gar don 
chlós súgartha a cheannach don úsáid 
pobail, bheadh mianach ann do 
thionscnaimh sa todhchaí.   
 

Ócáid Fiontair Bhaile Chluain-Eois 

Ag tógáil ar an rath a bhí ar an Ócáid 

Fiontair Bhaile “Cluain Eois níos Mó agus 

níos Fearr” a tharla anuraidh d’eagraigh 

Banc na hÉireann agus cuid den phobal 

ócáid sa Nasc Síochána ag a raibh 62 gnó 

agus grúpaí pobail i láthair.  In ainneoin na 

dúshláin atá i gCluain Eois bhí slua i láthair, 

rud  a léirigh go maireann spiorad gnó agus 

pobail i measc muintir Chluain Eois.  

 

Scéim Athnuachan Bailte agus Sráidbhailte 
2016 
Fuarthas maoiniú chun an spás súgartha i 
bhFaiche Baile Bhéal Átha Beithe a 
uasghrádú agus chun cosáin agus soilsiú a 
shuiteáil i mBuíochar agus Baile an Scotaigh. 
 

Maoiniú Cláir 
Fuarthas roinnt maoiniú do bhearta 
sábháilteachta i gCnoc an tSalainn, Teach an 
Scotaigh, carr-chlós ag SN Machaire Airne, 
soilsiú sráide i gCúil Darach, fearas súgartha 
i bhFaiche Baile Bhéal Átha Beithe, fearas 
d’fhaiche sráidbhaile Teach an Scotaigh 
maraon le rianta & cosáin i bPáirc 
Chuimhneacháin Billy Fox.  
 
Reilig an Ghorta i gCluain Eois  

Tá an Oifig Ceantar Bardasach ag oibriú le 
tamall i gcomhar le Ciste an Ghorta Chluain 
Eois chun an áirse cloiche i reilig  an Ghorta 
Chluain Eois a fhorbairt.  Aistríodh an áirse 
ón ionad ABP go dtí Reilig an Ghorta Chluain 
Eois, áit a bhfuil teacht air go poiblí.  
Deisíodh agus atógadh an áirse a bhí ar dtús 
ann. Fuathas tacaíocht airgid ó ABP agus 
thainig cómhaoinú ón gCeantar Bardasach.  
Costas iomlán an Tionscnaimh €37,000 
 

Athfhorbairt ar Theach an Mhargaidh 

Cluain Eois 

Cheadaigh baill Cheantar Bhardasach Bhéal 

Átha Beithe-Cluain Eois na hoifigí Bardais a 

aistriú ón áit ina bhfuil siad  sa Cheannáras 

go Teach an Mhargaidh sa diamant íochtar. 

Fuarthas foireann deartha agus ceapadh 

iad. Meastar go dtosnófar ar an 

dtionscnamh i 2017.  
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Nasc Síochána  

Tá an Ceantar Bardasach ag obair go dlúth 

le Bord Bainistíochta an Nasc Síochána chun 

cloí le téarmaí agus coinníollacha an 

cheadúnais oibrithe.  Tharla  7 gcruinniú leis 

an mBord Bainistíochta agus an Fo-choiste 

Airgeadais le linn 2016.  

 

Ainmníodh an Nasc Síochána don 

‘Ghradaim Tógáil & Dearadh Éireann’ 2016 

faoin gcatagóir tionscnamh cultúrtha na 

bliana agus tharla an searmanas ar an Aoine 

22 Aibreán in Óstán Droichead na Dothra, 

Baile Átha Cliath 2. 

 

 

 
 
 
D’fhreastail an Ceantar Bardasach ar na 
cruinnithe seo a leanas i 2016:- 
 

 Coiste Athbhunú Chluain Eois R1-R4 
2 chruinniú 

 Coiste Ceangal Chluain Eois R1-R4 2 
chruinniú 

 Coiste Athbhunú Bhéal Átha Beithe 
R4 4 chruinniú 

 Comhar Bhéal Átha Beithe Chluain 
Eois an Éirne Thoir R1-r4 8   

 Coiste athbhunú CLG Chluain Eois – 
Naomh Tiernach R1-R4 – 1 chruinniú  
 

 

 

Ócáid Fiontair Bhéal Átha Beithe 

I gcomhar le Banc na hÉireann agus 

ionadaithe an phobail áitiúil, bhí an chéad 

Ócáid Fiontair Áitiúil i mBéal Átha Beithe ar 

an Satharn 4 Nollaig agus slua an-mhór i 

láthair.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Seoladh Bróisiúr don Cheantar Bardasach 

Seoladh an Bróisiúr Ceantar Bardasach 

Bhéal Átha Beithe-Cluain Eois ar an 18 Iúil  

2016. Tugadh ‘20 Fíric faoi Cheantar 

Bardasach Bhéal Átha Beithe-Cluain Eois’ air  

agus tá sé ar fáil ar líne, cabhrófar go mór 

leis an gCeantar Barasach mar láthair 

cónaithe, oibre, cuairt agus gnó agus é sin le 

feiceáil ar www.monaghanbusiness.com     

Gníomhaíochtaí Pobail agus Eacnamaíoch  

I 2016 bhí foireann Cheantar Bardasach 

Bhéal Átha Beithe-Cluain Eois chun tosaigh i 

mórán ócáidí sa Cheantar.  Saothraíodh le 

pobail, baill saorálaigh agus tofa chun cur le 

gnéithe geilleagar agus turasóireachta 

laistigh den cheantar seo againne.   

Baile Bhéal Átha Beithe 

I 201I6 d’éascaigh an Ceantar Bardasach 8 

gcruinniú le Coiste Athbhunú Bhéal Átha 

Beithe/Cumann Lucht Tráchtála agus i 

gcomhar leo siúd críochnaíodh na 

tionscnaimh seo a leanas le linn na bliana  

2016: 

Oktoberfest Bhéal Átha Beithe  

http://www.monaghanbusiness.com/
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Seo féile trí lá, Oktoberfest, a eagraíonn 

Cumann Lucht Tráchtála Bhéal Átha Beithe 

agus a tharla ó 30 Meán Fómhair go 2 

Deireadh Fómhair  2016. 

 

 

Ceantar Bardasach 
Mhuineacháin 

Straitéis Mhiondíola don Bhaile/Ceantar 
Bheartaigh Ceantar Mhuineacháin an 
maoiniú ó Tháillí Páirceála a úsáid chun 
Comhordaitheoir Lár Baile a earcú.  Líonadh 
an folúntas go deireanach i  2015 chun 
Meitheal Baile a bhailiú de réir an Straitéis 
Mhiondíola do Bhailte Tuaithe.  Tharla an 
chéad chruinniú den Mheitheal mí Feabhra 
agus bhíothas gnóthach ina dhiaidh ag obair 
ar thionscnaimh rathúla mar:  
 
Réamheolaire Infheistíochta  

 Réamheolaire Infheistíochcta a fhoilsiú 
do Bhaile Mhuineacháin agus seastán a 
ghlacadh ag Comhdháil Miondíola 
Feabhas Miondíola Éireann.  Aithníodh 
dhá ghnó nua a bhféadfaí a bhunú ar an 
mbaile, táthar ag lorg áitribh oiriúnacha 
faoi láthair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suíomh Idirlín Mhuineacháin 
Leantar de “Tá Suíomh Idirlín ag 
Muineachán”agus Muineachán á chur chun 
cinn maidir le margaíocht digiteach.  
Rinneadh fístéipeanna bolscaireachta a 
dhírigh ar líon agus éagsúlacht na ngnóthaí 
miondíola i Muineachán.  Foilsíodh trí 
fhíseán; Miondíol Meitheamh 2016 (shroich 
126,000), Láthair Bia Meán Fómhair 2016 
(shroich 52,000), Siopa Áitiúil, Grá don 
Áitiúil Nollaig 2016, shroich 44,000). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dearbhán Bhaile Mhuineacháin  

 Seoladh Scéim Dearbhán Bhaile 
Mhuineacháin  4 Deireadh Fómhair 
2016.  Clóbhuaileadh do €150,000 ar 
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dtús.  Thacaigh lucht tionscail go mór 
leis an scéim agus díoladh breis is  
€340,000 roimh Nollaig.  Shínigh 140 
duine chun glacadh leis na dearbháin.  
Tá an Meitheal ag obair i dtreo í seo a 
neartú trín bhFeachtas Sopa Áitiúil.   

 

 

Muineachán, ar an deich Láthair Bia is 
fearr ar Liosta Náisiúnta  RAI 

 Bheartaigh an Meitheal Baile ar 
Mhuineacháin a fhógairt mar Láthair 
Mhiondíola, Bia agus Oidhreachta.  I rith 
Meitheamh/Iúil 2016 bunaíodh Gréasán 
Bia agus seoladh iarratas ar Láthair Bia 
2016.  Tá Muineachán anois ar an Liosta 
Náisiúnta RAI den deich Láthair Bia is 
fearr sa tír  

 

Contae Gnó Tacaoise   

Cabhraigh le Comhairle Contae 
Mhuineachán ag iarraidh aitheantas mar 
Bhaile Gnó Tacaoise do Mhuineachán.  
Go deireanach i 2016 tharla canbhasáil i 
measc lucht gnó ar an mbaile chun an 
tionscadal a chur in iúl dóibh.  
 

 

Imeachtaí Bhaile Mhuineacháin a 
chur chun cinn  

Bolscaireacht ghinearálta agus 
comhordú ócáidí m.sh. Sladmhargaidh 
Dubh-Aoine 7rl… D’oibrigh 38 gnó an lá 
san chun sladmhargadh ar fud an Bhaile 
a fhógairt.  Bhí comharthaí bóthair, 
fógraí sna meáin, ar an raidió agus ar 
shuímh shóisialta.   
  

 

 

 

Gradaim Gnó Mhuineacháin 

Bhunaigh, d’eagraigh agus sholáthraigh 
an Meitheal Baile an chéad ócáid 
Gradam Gnó Mhuineacháin agus bhí  
370 i láthair ar an oíche. 
  

Tionscadail Leanúnacha 

 Suiteáladh áiritheoirí torann 
coise i Muineachán chun 
monatóireacht a dhéanamh ar 
an ngníomhaíocht ar fud an 
bhaile   

 Chabhraigh an Coiste Soilse na 
Nollag leis an ócáid a reachtáil 
nuair a lasadh na Soilse Nollag 
agus seoladh an feachtas Siopa 
Áitiúil  

Páirceáil  
 

Ní mór córas ceart páirceála a bheith in aon 
bhaile atá le feidhmiú agus forbairt.   Chuir 
an Ceantar Bardasach CPO i bhfeidhm chun 
talamh a fháil a chuirfeadh síneadh le clós 
páirceála Teach na Cúirte.  Cuireadh ina 
choinne san agus dhiúltaigh An Bord 
Pleanála don CPO.  
 
Ina dhiaidh sin cromadh ar Straitéis 
Pháirceála, lorgaíodh tairisicintí mí 
Bealtaine agus fostaíodh Atkins chun 
tuairisc a sholáthar.  Tharla an chéad 
chruinniú, comhairliúchán le páirtithe 
leasmhara agus beartaíodh ar shuirbhéanna 
a dhéanamh mí na Samhna.  Meastar go 
gcríochnófar an tuairisc mí Márta 2017. 
 
 
Suiteáladh uasghrádú nua don chóras 
Globetech (GTicéad 2). Oileadh na Maoir 
agus foireann oifige lena bheidh réidh don 
soláthar san Athbhliain.    
Mar chuid den chlár leanúnach 
athnuachana fuarthas cúig cinn de 
mheaisíní nua íocaíocht pháirceála. 
 
Tugadh éide nua do na maoir tráchta chun 
cur chuige nua a léiriú i leith forbairt 
eacnamaíoch agus pobail.   
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D’eagraigh an Ceantar Bardasach feachtas 
páirceáil saor in aisce don Nollaig, b’shin i 
ndiaidh meánlae gach lá ó 14 Nollaig go 2 
Eanáir.  B’shin cuid den bholscaireacht ar 
son baile Mhuineacháin.   
 
Deontais Pobail  
 
 

 

Achoimre ar na hÓcáidí  

 Mórshiúl na Féile Pádraig; bhunaigh 
Ceantar Bardasach Mhuineacháin an 
Coiste chun an mórshiúl agus eile a 
eagrú.  Buíochas do na scoláirí ó 
Chlochar Naomh Lughaidh, Coláiste 
Naomh Mhic Artáin agus na 
Coláisteánaigh a chabhraigh le maisiú 
na bhfuinneog don bhféile 

 Tharla Slógadh Bliantúil Babhtaí  
Mhuineacháin ar 24 Aibreán 2016, é 
lonnaithe i gcarrchlós Teach na 
Cúirte, baile Mhuineacháin 

 Tharla an Príomhócáid Comóradh 
1916  ar an 30 Aibreán i mbaile 
Mhuineacháin  

 D’ainmnigh an Cumann Mháighread 
Ní Scinnidéara an Timpeallán 
Mháighread Ní Scinnidéara ar an 30 
Aibreán 

 Tharla Rith An Abhainn Mhór 
bliantúil i bPáirc Foraoise Ros Mór mí 
Bealtaine 

 Seoladh an bróisiúr More to 
Monaghan ar an 20 Meitheamh 

 Tionóladh searmanas bronnta na 
nDeontas pobail san Óstán Four 
Seasons agus bronnadh 38 deontas 
ar ghrúpaí pobail. 

 Tharla Lá Ceanada don chéad uair ar 
1 Iúil i mBaile  Mhuineacháin.  

 Féile Ceol Tíre Baile Mhuineacháin ó 
14 go 17 Iúil 

 Féile Gormacha an Fhómhair ó 2 go 4 
Meán Fómhair 

 Seoladh Oifigiúil an Aip Rian 
Oidhreachta Glas Locha 23 Meán 
Fómhair  

 Marathon Cúl ar Chúl 1 & 2 Deireadh 
Fómhair a tharraing breis is 800 
rannpháirtithe ón dtír ar fad ag cur 
an baile agus Páirc Ros Mór chun cinn 

 Tharla an fhéile bhliantúil Blas 
Mhuineacháin ó 7 go 9 Deireadh 
Fómhair 

 Tharla Féile Oíche Shamhna ar 31 
Deireadh Fómhair  

 Tharla Feile Soilsiú na Nollag nuair a 
las ár nAoi Speisialta Michael Lawson 
na soilse ar 20 Samhain 

 Bronnadh Cairt Gnó Tacaoise ar na 
gnóthaí a bhí páirteach i mBaile 
Mhuineacháin Mí na Nollag.  As seo 
amach anois is Baile Tacaoise é Baile 
Mhuineacháin 
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Músaem  

Gaisce Mór Trí Mhórghradam Náisiúnta 
Bainte ag Músaem Chontae Mhuineacháin  

Tráth stairiúil anois é san áit a mbíonn an 
stair mar ghnó acu.  Bhuaigh Músaem 
Chontae Mhuineacháin mórghradam 
náisiúnta don taispeántas atá acu faoi 
láthair From a Whisper to a Roar ag na 
Gradaim Feabhas Rialtais Áitúil san Óstán  
Crown Plaza i mBaile Átha Cliath le déanaí. 

Anois tá trí ghradam buaite acu laistigh de 
thrí sheachtaine; ar dtús fuarthas Gradam 
Bailte Slachtmhara Mhuineacháin don Áras 
Poiblí ab fhearr, ansin an Gradam Iris na 
hEarnála Poiblí don taispeántas ab fhearr 
agus arís an Gradam Moladh Speisialta 
d’Ócáidí Náisiúnta Comórtha ó Chumann 
Lucht Tráchtála Éireann ag na Gradaim 
Feabhas Rialtais Áitúil.  Ó bhuaigh siad 
Duais Chomhairle na hEorpa thiar sa bhliain 
1980 níor tarraingíodh a leithéid 
d’aitheantas ar an seirbhís idir áitiúil,  
réigiúnach agus náisiúnta ar an gclár 
iontach taispeántas,agus ócáidí a bhíonn 
acu sa cheannáras ar Shráid an Chnoic, Baile 
Mhuineacháin.    

 

 

 

 

 

 

From a Whisper to a Roar – Ag féachaint ar 
scéal gan insint Mhuineacháin 1916 
Muineachán 1916, nuair a thiontaigh cogar 
ina bhúiríl tar éis an splanc a thit san Éiri 
Amach.  Níor insíodh riamh ar tharla do 
mhuintir Mhuineacháin a bhí istigh ann ná 
iad siúd a bhí ag troid in Arm na Breataine le 
linn Cogadh an Somme.  Ábhar nua ar fad 
atá anso a léiríonn saol an chontae fad is a 
bhí imeachtaí foréigin agus cogaidh ar siúl 

thart orthu.  Bhí tionchar ar chách agus 
athraíodh beatha na ndaoine go deo.  
D’oibrigh Músaem Chontae Mhuineacháin 
leis an staraí cáiliuil ó Mhuineachán, an 
tOllamh Terence Dooley ó Ollscoil Mhá 
Nuad chun taighde agus forbairt a 
dhéanamh ar an scéal corraitheach seo a 
léiríonn paisean, íobairt agus tírghrá.    
 
Do mhórán i Muineachán, áfach,  rug 
samhradh na bliana 1916 aird ar pháirc an 
chatha sa bhFrainc.  D’imigh na mílte fear 
ón gcontae ag troid in Arm Shasana le linn 
an Chéad Chogadh Domhanda.  Bhí scata 
maith acu sa 36ú Rannóg (Uladh) a d’imigh 
sa bhearna baoil ar an gcead lá den ionsaí, 1 
Iúil, is nár fhill riamh. Dóibh siúd a tháinig 
slán, níorbh ionann an Muineachán a bhí 
rompu ag filleadh abhaile agus an baile a 
d’fhág siad ina ndiaidh.      
 

 

 

Muineachán 1916 – Beo arís  

Ba é Muineachán 1916 – Beo Arís an 
príomócáid comórtha agus ceiliúrtha a bhi 
ag an gComhairle Contae. Ar an Satharn 30 
Aibreán rugadh Muineachán siar sna blianta 
go dtí go raibh an baile in Impireacht na 
Breataine, sceon agus fearg a bhí ar dhaoine 
ar an mórgóir ar chloisint scéal an Éirí 
Amach.    

Ócáid ollmhór a bhí anso agus breis is  4 000 
duine ag bogadh thart ar an suíomh an lá 
san.  Lá stairiúil cuimheacháin a bhí ann 
agus rud éigin ar fáil do chách.  Seachas a 
bheith ag faire ón dtaobh amuigh, sheas 
daoine isteach in imeachtaí samhailteach 
idirghníomhacha.  Bhí slua ollmhór aisteoirí 
sa pharáid mar na hÓglaigh,   Arm Saorálach 
na hÉireann, Cumann na mBan agus Arm na 
Breataine. Phléigh na sluaite leo siúd agus 
deis acu ligint orthu go raibh siad i láthair 
san am fadó nuair a tharla an stair seo go 
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léir, iad ag labhairt leo siúd a bhí i láthair 
nuair a tharla an tÉirí Amach. 
 
 

Ar fud na háite bhiothas in ann Forógra a 
phriontáil amach, feachaint ar fhaisin na 
haoise, liostail sna hÓglaigh agus éide a 
chur ort, dul ar scoil i 1916 faoi mháistir 
dian no eisteacht le ceoltóiri sráide.  
Taispeánadh seanscannáin a rinneadh fadó 
in Éirnn maraon le Mise Éire  ón mbliain 
1959.  Is ansiud a bhí na céad pictiúirí a 
tógadh den Éirí Amach i mBaile Átha Cliath.  
Bhí drámaí freisin ann, san áireamh bhí 
dráma cáiliuil le drámadóir na háite Pat 
McCabe dar teideal Pull Down a Horseman. 

 

Bá e Teach na Cúirte croílár an lae agus é 
deanta suas mar a bheadh Ard-Oifig an 
Phoist faoi bharacáid.  Mar bhuaicphointe 
léigh Pádraig Mac Piarais an Forógra don 
slua agus alltacht orthu siúd, Séamas Ó 
Conghaile taobh leis.  Ghreamaigh siad an 
Forógra le colún an fhoirgnimh agus isteach 
arís leo sa dún.   

Inseofar sceal an lae úd go ceann i bhfad 
agus cuimhneofar agus comórfar an íobairt 
a rinne na fir agus mná cróga seo céad bliain 
ó shin.    

 

 

 

Ag cuimhneamh ar Mhuineachán agus an 
Somme  
Lá Comóradh Cead Bliain Cath an Somme ab 
ea 1 Iúil  2016.  D’eagraigh Músaem 
Chontae Mhuineacháin ócáid tréan go leor i 
Muineachán a tharla ag Loch Pheadair i lár 
an bhaile ag 7:30 ar maidin, an t-am céanna 
ar seoladh amach na fir úd cead bliain ó 
shin.  Bhí aisteoireacht ghearr:  d’ordaigh an 
seandálaí áitiúil Felim Mac Gabhann do na 
Fiúsailéirí dul thar trínse,  málaí gainimh 

cois locha mar shiombal, agus é féin gléasta 
mar chaptaen airm.  

 

 

 

Bhí Cath an Somme ar na cinn ba mhó sa 
Chéad Chogadh Domhanda.  Lean sé ó 1 Iuil 
go 18 Samhain 1916 agus cailleadh breis is 
1.5 milliun fear.  I rith a tsamhraidh úd bhí 
muintir Mhuineacháin idir Phrotastúnaigh 
agus Caitlicigh an-bhuartha faoina gclann 
mac a bhí ag an bhFronta.  Bhí an-chuid acu 
sa 36ú Rannóg (Uladh) a bhí mar chuid den 
arm ollmhór, breis is 100,000 acu a chuaigh 
chun troda 1 Iúil 1916.  Ar an gcéad lá thit 
breis is 57,000 fear, 5,000 acu san 36ú 
Rannóg (Uladh), tráchtar ar an la mar an lá 
ba mheasa riamh i stair Arm na Breataine.  

 Ar an iomlán throid thart ar 2,500 ó 
Mhuineachán sa Chogadh Mór.  Maraíodh 
beagnach 540 acu agus go garbh bhí  
Protastúnaigh agus Caitlicigh mar leath agus 
leath.    
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An Leabharlann  

Riartar an tSeirbhís Leabharlainne ón 

gceannáras i gCluain Eois.  Ar a cuid 

seirbhísí tá:  

 

 Riartar an tSeirbhís Leabharlainne 
ón gceannáras i gCluain Eois. 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 28 láthair seirbhíse ar fud 
an chontae.   

 Tá Seirbhís Leabharlainne Scoile a 
thugann cuairt ar 64 bunscoil go 
bliantúil ar a laghad agus ar 
scoileanna tuaithe faoi dhó in 
aghaidh bliana.   
 

I bpáirt leis an ETB bíonn réimse leathan 

ranganna ríomhaireacht ar siúl do dhaoine 

fásta i mbrainsí Mhuineachán, Bhaile na 

Lorgan, Charraig Mhachaire Rois agus 

Chluain Eois trí 55 PC Idirlín an bhrainse a 

úsáid, trí 26 ríomhaire glúine atá i bpáirt ag 

na brainsí nó trí iPad a sholáthraigh an ETB.   

Staitisticí Leabharlainne 2015 

 277,223 Cuairt ar na 5 
leabharlainne 

 330,716 Airteagal ar iasacht 
 11,070 Ball gníomhach sa 

leabharlann 
 26,452 Babhtaí Idirlín in áirithe 
 17,234 Ceangal Wi-Fi  
 1,660 Ceist ar Stair Áitiúil 
 343 Rang Ríomhaireachta 
 2,893 Iarratas ar Leabhair 
 1,396 imeachtaí leabharlainne, 

tinreamh 26,618 
 

 

 

 
 
Ballraíocht Saor Leabharlainne  
Ón 1 Eanair tá deireadh leis an dtáille 
ballraíochta €3.00.   Tá seirbhísí anois saor 
in aisce do chách ag an bpointe teagmhála.  
Tá cead anois suas le 12 airteagal a fháil ar 
iasacht sa turas.  Ta teacht ar an Idirlíon leis, 
trí na 55 PC atá idir na brainsí nó trí rochtain 
WIFI saor in aisce.   
 
e-Acmhainní  
Tá réimse iomlán e-acmhainní ar fáil 
d’úsáideoirí leabharlainne ó Eanáir 2016. Ar 
fáil tá e-leabhair, e-closleabhair, e-
irisí/tréimhseacháin, e-nuachtáin, e-chúrsaí 
ar líne agus e-theangacha.   
 
 
Féile Eolaíochta Mhuineacháin An 
Chabháin  

Trí mhaoiniú €35,0000 ó Eolaíocht Éireann 
(SFI), chuir an dá Chomhairle Contae 
Muineacháin agus an Chabháin le chéile  

 



30 

agus d’eagraigh féile nua seachtaine 
Eolaíochta mí na Samhna.  Tharla breis is  
140 ócáid ar fud an dá chontae chun 
eolaíocht, teicneolaíocht agus mata a chur 
chun cinn.  Ghlac breis is 6,000 duine páirt 
sna himecahtaí anso i Muineachán amháin.   

Trí thaighde déanta ag SFI aithníodh an dá 
contae seo don rannpháirtíocht agus 
gairmeacha beatha ag leibhéal íseal maidir 
leis na hábhair  STEM.  Cruthaíodh clár na 
féile chun suim agus diospóireachta a 
spreagadh i leith STEM nó fiú  STEAM 
(eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht, 
ealaíon, mata) trí ghníomhaíochtaí i bpáirt 
leis an bpobal.  Táthar ag súil gur ócáid 
bhliantúil a bheidh san ócáid sa dá chontae.      
   
 
Lá na Léitheoirí 
Tharla an chead ócáid do Lá na Leitheoirí i 
Leabharlann Mhuineacháin; tháinig údair le 
chéile chun a gcuid ionsparáid, taighde agus 
beatha an údair a phlé.  
Ba iad na húdair ná Martina Devlin, Sarah 
Webb, Declan Hughes, Evelyn Conlon, Jean 
O’Brien, Frankie Gaffney  agus Shane Martin 
a sheol a leabhar nua ‘Your Precious Life 
and how to live it well’ mar chuid den ócáid.  
 
Seirbhís Priontáil WIFI  
 Seoladh seirbhís nua priontáil WIFI i 
leabharlanna Mhuineacháin, Charraig 
Mhachaire Rois agus Chluain Eois. Féadfaidh 
an custaiméir, sa bhaile nó ar aon láthair 
eile, cóip priontáilte aon doiciméad nó 
leathanach Gréasán a ordú ón Leabharlann 
ar Ríomhaire Glúine, Taibléad nó fearas 
Móibíleach agus é a bhailiú ó pé 
Leabharlann is maith leo.  
 
Tionscnamh Caife na mBan Leabharlann 
Chontae Mhuineacháin   
Roghnaíodh tionscamh AE Leabharlann 
Chontae Mhuineacháin, "Caife na mBan  
(gníomhíochtaí a spreagadh do mhná os 
cionn 45" mar go raibh "ardrath air" de réir 
painéal saineolaithe ó Stiúrthóireacht 
Ghinearálta Oideachais agus Cultúir 

Coimisiún na hEorpa.  Tharla sé seo san 
Ardán Torthaí Tionscnaimh Erasmus+  
i bpáirt le dreamanna sa Bhulgáir, An Iodáil, 
An Spáinn, An Tuirc, An Laitvia, An Rómáin 
agus An tSlóivéin.  Thagadh mná le chéile 
chun foghlaim is chun a gcuid taithí agus 
eolas a roinnt trí chlár oideachais, sóisialta 
agus eacnamaíoch.   
 
Clár Caipitiúil Leabharlainne 2016 – 2021 
Mí Eanáir 2016 dháil an tAire Comhshaol, 
Pobail agus Rialtais Áitiúil, an tUas. Alan 
Kelly T.D., €1,000,000 ar Chomhairle Contae 
Mhuineacháin faoin gClár nua Caipitiúil 
Leabharlainne chun athfhorbairt a 
dhéanamh ar Leabharlann Brainse 
Mhuineacháin.    
 
Ceadaíodh dáileadh ilbhliantuil don 
tréimhse 2018 – 2020, cé go dtuigtear go 
bhfeadfaí an maoiniú a fháil níos luaithe má 
théann an tionscnamh ar aghaidh go 
tapaidh go sonrú iomlán dearadh agus cead 
pleanála.  Beidh an leabharlann nua mar 
chuid den tionscnamh Campas Síochána atá 
á fhorbairt ar shuíomh an Chlóis Innealra.   
 

 
 
Clár Comóradh 1916 
D’eagraigh an tseirbhís Leabharlainne clár 
cuimsitheach oideachais agus pobail do 
chomóradh 1916.  Ghlac breis is 4,000 
duine páirt i 180 ceardlann a chuimsigh 
cainteanna Stairiúla, cláir na gceist agus 
filíocht do mheánscoileanna, campaí Cásca 
agus Samhraidh do leanaí, scríbhneoireacht 
chruthaitheach, ceardlanna ealaíon, 
aisteoireacht, scealaíocht agus 
grianghrafadóireacht.  Ba í an tionscadal 
léitheoireachta  ‘One Book One County’  an 
gné ba mhó, léigh 1,200 scoláire i 40 
bunscoil an leabhar ‘The Guns of Easter’ by 
Gerard Whelan.  
 
Sa chlár úd ligeadh do dhaoine foghlaim 
agus a gcuid mothúcháin faoi stair na 
hÉireann a roinnt is a phlé ar bhonn áitiúil,  
náisiúnta agus idirnáisiúnta.    
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Buaiteoirí Chlár na gCeist Scoile  
 

 
 
Rosemary McDonnell, Leabharlannaí 
Brainse, Leabharlann Bhéal Átha Beithe, le 
cuid acu a ghlac páirt i Dúshlán 
Léitheoireachta an tSamhraidh 
 
Dúshlán Léitheoireachta an tSamhraidh  
Seoladh Dúshlán Léitheoireachta an 
tSamhraidh sna cúig bhrainse mí Iúil.  Tá an 
clár oscailte do gach páiste scoile agus gach 
leibhéal cumais, spreagtar na leanaí le sé 
leabhar ar a laghad a léamh i rith laethanta 
saoire an tsamhraidh.  Bronnadh greamáin 
agus duaiseanna i rith an tsamhraidh agus 
ar deireadh bronnadh teastas agus bonn 
orthu siúd a chríochnaigh an clár.  I mbliana 
d’éirigh le 993 leanbh an clár a chríochnú.  
 
Mo Leabharlann Oscailte 
Fuair Leabharlann Chontae Mhuineacháin 
€53,961 agus CBL chun seirbhís Mo 
Leabharlann Oscailte  a bhunú i 
Leabharlann Charraig Mhachaire Rois. Seo 
forbairt nua chun an nasc idir an custaiméir 
agus an leabharlann áitiúil a fheabhsú.  
Dírítear ar an gcustaiméir agus iarrtar ar 
seirbhís níos solúbtha a sholáthar trí bhreis 
uaireanta oscailte fad is nach mbíonn baill 
foirne ar dualgas.  Leantar de na huaireanta  
gnáthsheirbhíse ar ndóigh agus an 
fhoireann ag cabhrú le custaiméirí, ag plé 
leis an bpobal agus ag eagrú ócáidí is 
gníomhaíochtaí.  Faoin seirbhís nua beifear 
in ann teacht isteach sa leabharlann idir 8 
am agus  10 pm ó Luan go Satharn. 
 

Críochnaíodh an obair theicniúil agus 

fisiciúil don seirbhís nua mí na Nollag 2016 

agus seolfar í i 2017. 

 

 

 

 

Oíche Chultúrtha 
I 2016 don chéad uair stiúraigh Leabharlann 
Contae Mhuineacháin clár iomlán 
comhordaithe ócáidí ar fud an chontae don 
Oíche Chultúrtha.    
 
Spreagadh suim san Oíche Chultúrtha ní 
hamháin i measc an phobail ach in 
eagraíochtaí agus grúpaí a thuig gur fiú a 
bheith páirteach in aon ócáid amháin chun 
a láthair chultúrtha féin a chur chun cinn.  
Ar an iomlán tharla deich n-ócáid ar fud an 
chontae an oíche sin agus ghlac 757 páirt 
iontu. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Lucht Cuardach Post 
D’fhoilsigh an tSeirbhís Leabharlainne ábhar 
mar bhileoga, leabharmharcanna agus eile a 
dhírigh ar sheirbhísí do Lucht Cuardach 
Post.  Cuimsíodh réimse leathan leabhar, 
rochtain saor ar an Idirlíon, Ríomhairí agus 
WIFI, cúrsaí ar líne saor in aisce, nuachtáin 
agus irisí, áiseanna priontála is scannála, 
cleachtadh ar theoiric don Triail Tiomána, 
teacht ar eolas faoina gcuid cearta agus 
teidil 7rl.   
 

 

 

Cnuasach Leabhartheiripe 
Sheol an tseirbhís leabharlainne Cnuasach 
nua leathan Leabhartheiripe, ar fáil i ngach 
aon bhrainse, mar chuid den Seachtain 
Mheabharshláinte.  Seo sraith leabhar 
féinchabhrach a chlúdaíonn ábhair mar 
andúileachais, anbhá, fearg, an galar 
dubhach agus imní.  Pléitear freisin le  
caidreamh le daoine eile, féinmheas agus 
mí-oird itheacháin.  Scaipeadh bileoga faoin 
gcóras ar Dhochtúirí Teaghlaigh agus 
soláthróirí eile seirbhísí sláinte ar fud an 
Chontae.  
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Ócáidí Bolscaireacht Leabharlainne 
Bhí seastáin eolais ag Leabharlann Chontae 
Mhuineacháin in Ionad Siopadóireachta 
Mhuineacháin, ag ócáidí Fiontair Baile i 
gCluain Eois agus Béal Átha Beithe agus ag 
an ócáid Blas Mhuineacháin.  Bhí an 
fhoireann ar fáil dóíbh siúd ar mhaith leo a 
bheith mar bhall den leabharlann agus chun 
an réimse leathan eLeabhair, irisí digiteach, 
cúrsaí, nuachtáin 7rl. atá saor in aisce a 
léiriú.  Rinne scata daoine a bhí tar éis faillí a 
dhéanamh sa chúram athnuachan ar an 
mballraíocht agus chláraigh siad do na 
seirbhísí ar líne.    
 

 

 

An Leabharlann páirteach i bhFéile 
Charraig Mhachaire Rois 

Bhí áthas ar Leabharlann Charraig 
Mhachaire Rois Leabharlann Preab Aníos do 
Leanaí a bheith acu mar chuid d’Fhéile 
Charraig Mhachaire Rois 2016.  Bhí an 
Leabharlann suite ar an bPríomhshráid agus 
tairgíodh réimse leathan áiseanna do  
pháistí mar Leabhair Scéalta, 
Gníomhaíochtaí Ealaíona agus seisiúin 
Scealaíochta.  Fad is a bhí na leanaí gafa le 
scéalta, thapaigh an fhoireann an deis chun 
na seirbhísí nua ar líne a léiriú do na 
tuismitheoirí foighneacha.  Eagraíodh Tóir 
an Óir leis ar fud an bhaile, cuireadh 70 
Caractar Mr.Men  i bhfolach chun go 
bhféadfadh na leanaí teacht orthu le linn na 
deireadh seachtaine. Ba í seo an chéad uair 
don Leabharlann a bheith bainteach go 
díreach leis an bhFéile. 
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An Oifig Ealaíona 

Trín Oifig Ealaíona thacaigh Comhairle 

Chontae Mhuineacháin le tionscnaimh 

Ealaíon sa chontae trín scéim Deontas um 

Pháirtíocht Ealaíon. Ar an  iomlán 

infheistíodh €61,000 sna tionscnaimh seo a 

leanas:   

 Amharclann an Gharáiste 

 Féile Scannán Chluain Eois 

 ManiaMucnú  

 Ionad Ealaíon & Acmhainní Bhaile 

na Lorgan           

 Deireadh Seachtaine Patrick 

Kavanagh 

 Scoil Cheoil na Botha 

 Féile Charraig Mhachaire Rois  

 Féile Patrick Byrne 

 Féile Drámaíochta Bhaile na Lorgan 

 

 

Rinne  an Roinn Ealaíon & Forbairt Pobail 
iarratas ar dheontas faoi scéim deontas 
caipitiúil chun an Roinn AHRRGA chun 
Seanoifig an Phoist i gCluain Eois a 
athchóiriú mar Stiúideónna d’ealaíontóirí.  
Insíodh dúinn ar ball gur éirigh leis an 
iarratas ar mhaoiniú.   
 

 

 

 

 
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, é ar bun anois le 
nach mór trí bliana agus ócáid mhíosúil acu i 
dTeach an Mhargaidh.  Ar an gCéadaoin 
deireanach sa mhí roghnaítear ceithre léiriú 
ó chúlraí éagsúla ealaíona.  Tugann gach 
duine acu léiriú gearr ar a chuid saothair;  tá 
ag éirí thar barr leis an ócáid agus bíonn idir 
siamsaíocht agus oideachas ar fáil ag an 
bpobal.  Grúpa filí agus scríbhneoiri amhrán 
is ea MOPOSOP’s ag a mbíonn ceardlanna is 
seisiúin mheantóireachta d’ealaíontóírí.  Ag 
Spectrum bíonn ceardlanna péintéireachta 
Dé Luain. Bíonn ceardlanna eile 
ceardaíochta agus péintéireachta Dé Luain i 
gcomhar le U3A. Ó Chomhairle Contae 
Mhuineacháin freisin bíonn cainteanna 
rialta ag an Leabharlann agus an Músaem.    

 
 
 

Mar chuid de chomóradh 1916 bhí 3 
mhórócáid ag an Oifig Ealaíona.  

Scannán gearr dar teideal Disorder, a 
d’fhreagair do shaol na hÉirinn ar bhonn 
Ealaíonta.  Léirigh an tionscnamh an 
chruthaitheacht agus an tuairim ghinearálta 
i leith aon rud atá ‘idir’ coincheap ginearálta 
an tsochaí agus ‘an t-ord sóisialta’ a 
chleachtadh.   
Taispeántas faoi na mná a ghlac páirt san 
Éirí Amach ab ea Mná ag éirí suas.  Bhí na 
mná úd 1916 i bPríosún Chill Mhaighneáin  
le linn Chogadh na Saoirse toisc nár 
aontaigh siad leis an gConradh agus gur 
bhagairt iad do Rialtas na haimsire sin.   
Do mhórán daoine, díríonn Wilderless  ar  
Éirí Amach 1916 is ar an gcomóradh céad 
bliain.  Ceistítear an bhrí atá le náisiún agus 
le baile.  Díriodh sa taispeántas úd ar an 
gceangal atá ag an mbaile le tír na hÉireann 
a iniúchadh.   
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Chun an Polasaí nua Ealaíona 2016-2010 a 
dhréachtadh tharla cruinnithe poiblí agus 
earnála i dtreo eolas a bhailiú. I bPlean 
Forbairt Ealaíona Comhairle Contae 
Mhuineacháin 2016-2020, ‘Athnuachan ar 
Chás na nEalaíona,’ dírítear ar an 
bhfreagracht atá ar Chomhairle Contae 
Mhuineacháin na healaíona a spreagadh, a 
fhorbairt is a chur chun cinn laistigh de 
chultúr leathan an tsochaí shibhialta.  
Foilsíodh é seo agus scaipeadh é i measc 
mórán grupaí ealaíona.  
 
Mórthionscnamh a eagraíonn an Oifig 
Ealaíon iad féin is ea “Féile Gormacha an 
Fhómhair” a tharlaíonn mí Meán Fómhair.  
Tá clú agus cáil anois ar an bhféile i measc 
Mórfhéilte Gormacha na hEorpa agus  
méadaítear i gcónaí ar an dtarraingt uirthi 
sa tír seo ó thaobh cultúr agus 
turasóireachta de.    

 

 

Leantar den tacaíocht d’Ealaíontóirí aonair  
idir scríbhneoirí, lucht amharclainne agus 
Dearcealaíontóirí a fuair deontais ón 
gComhairle Ealaíon agus ó Culture Ireland.  
Tugadh cúnamh trí chostais taistil,  
ceannach ábhar agus trí chómhaoiniú in 
éineacht le deontais fhaighte ón gComhairle 
Ealaíon. Bíonn áiseanna Teach an 
Mhargaidh ar fáil ag ealaíontóirí i rith na 
bliana. 
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OIFIG OIDHREACHTA CONTAE 

Lean Comhairle Contae Mhuineacháin 
d’fheidhmiú an Phlean Oidhreachta Contae  
i 2016, agus de thacaíocht agus comhairle 
faoi shócmhainní, polasaí, reachtaíocht, leas 
agus caomhnú oidhreachta don údarás 
áitiúil is don phobal mór.      
 
Tagann cómhaoiniú don Phlean 
Oidhreachta ón gComhairle Oidhreachta. 
Plean cúig bliana atá ann a forbraíodh trí 
chomhairliúchán leis an bhfóram 
oidhreachta ilpháirtithe leasmhara agus leis 
an bpobal.   
 
SUÍMH LUATH-CHRÍOSTAÍ  
 
Rugadh le chéile pobail Chluain Eois, 
Aireagal, Inis Caoin agus Killahear chun 
tuiscint a fháil ar luacha a gcuid mainstreach 
luath meánaoiseach agus chun pleananna 
caomhnaithe a dhréachtadh.  Cuireadh 
beocht sna suímh do chách trí chlár 
cuairteanna, léachtaí agus léaráidí don 
atógáil do gach suíomh a rinne maisitheoir 
seandálaíochta.    
 
An tionscnamh Suíomh Luath-Chríostaí i 
Killahear, paróiste Achadh na Muileann. 
 
 
 
 
 
 
 
Líníocht chun suíomh Mainistir Chluain 
Eois a atógáil, bunaithe ar fhianaise 
seandálaíochta agus eolas faisnéise (Philip 
Armstrong).  
 
 
CAISLEÁN CHLUAIN EOIS  
 
D’oibrigh an tOifigeach Oidhreachta le 
Fóram Pobal Chluain Eois, Fáilte Cluain Eois 
agus an staraí áitiúil George Knight ó mhí na 
Márta chun fairsingeacht eastáit phlandála 

an chaisleáin i gCluain Eois a dhéanamh 
amach.  Tar éis cead deontas a fháil ón 
gComhairle Oidhreachta, lorgaíodh 
seandálaithe chun suirbhé stairiúil agus 
seandálaíochta a dhéanamh ar a bhfuil 
fágtha ina seasamh ar an suíomh atá laistiar 
den Diamant.  Fuarthas fallaí caisleáin, 
seomra boghtach cloiche laistigh agus 
gnéithe eile mar lúba muscaed agus finistir 
ar léiríodh an-shuim iontu sa tír seo agus i 
gcéin.  Bhí fiosracht ar chách idir mhuintir 
na háite, an diaspóra agus na meáin.  
Cothaiodh mórtas as an suíomh agus 
oidhreacht leathan cultúrtha Chluain Eois 
de bharra teacht ar an “gcaisleán caillte”.    
 
Rinne an tOifigeach Oidhreachta agallamh 
ar an gclár Morning Ireland ar RTÉ Raidió 1, 
nuacht tráthnóna RTÉ agus BBC Newsline.  
Luadh an scéal ar sheirbhís domhanda agus 
suíomh idirlín an BBC is tuairiscíodh an scéal 
san Irish Times anso agus san Telegraph 
(RA).   Tharraing an lá oscailte le linn 
Seachtain Oidhreachta idir  300-400 ar 
thuras agus tháinig breis is 100 nuair a 
tionóladh lá oscailte mí Deireadh Fómhair. 
Tá ardmholadh tuilte ag an bpobal de bharr 
obair shaorálach.     
 
Ainmníodh an suíomh mar 
shéadchomhartha seandálaíochta ag an 
Seirbhís Náisiúnta Séadchomharthaí.  
Gheofar tuairisc ó na seandálaithe chun a 
insint dúinn cad a bheidh le déanamh ar 
dtús chun an suíomh a thuiscint agus a 
chaomhnú.  Tá sé i gceist leanúint den 
saothar mar chomhthionscnamh leis an 
bpobal.    
 
 
Falla theas an chaisleán i gCluain Eois 
 
 
 
An chéad ghrúpa a chuaigh isteach sa 
chaisleán le George Knight, Lá Oscailte 
Seachtain Oidhreachta 
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SCANNÁN FAISNÉISE AR SHEANDÁLAIOCHT 
GHOTACH 
 
I dteannta an staraí seandálaíochta Kevin V. 
Mulligan agus an déantóir scannán Dara 
McCluskey tá scannan á dhéanamh ag an 
Oifig Oidhreachta faoi sheandálaíocht 
ghotach Contae Mhuineacháin.  Thiar sa 
bhliain 1817 d’fhoilsigh seandálaí óg, darb 
ainm Thomas Rickman,  leabhar ar a tugadh 
Rickman’s Gothic ina dhiaidh sin mar bhí an-
cháil air.  Úsáidtear fós é mar threoir 
mhuiníneach  don seandálaíocht ghotach.  
An t-aon áit in Éirinn a luaigh sé ná Teach 
Loch Feá, Carraig Mhachaire Rois, atá sa 
scannán chomh maith le foirgnimh eile ar 
fud na tíre.  Tá sé mar aidhm sa scannán cur 
le feasacht ar oidhreacht shaibhir 
sheandálaíochta an chontae maraon leis an 
scéal a scaipeadh sa bhaile is i gcéin.     
 
 
Shirley Clerkin, Oifigeach Oidhreachta agus  
Kevin V.Mulligan ag scannánaíocht, Teach 
Cruinnithe Cahans 
 
 
SEACHTAIN OIDHREACHTA 
 
Ceiliúradh bliantúil ar ár n-oidhreacht 
chultúrtha agus nádúrtha is ea Seachtain 
Oidhreachta, is iad An Chomhairle 
Oidhreachta agus na hOifigigh Áitiúla 
Oidhreachta Údarás Áitiúla a dhéanann an 
comhordú. Clúdaítear ocht lá mí Lúnasa, bhí 
ardrath ar an ócáid anso i Muineachán, na 
sluaite ba mhó riamh i láthair agus mórán 
Éireann bolscaireacht déanta.  D’eagraigh 
an Oifig Oidhreachta roinnt ócáidí móra 
agus tugadh poiblíocht dóibh siúd sna 
meáin, meáin shóisialta san áireamh.  Ar an 
iomlán tharla 23 ócáid I gContae 
Mhuineacháin.  
 
Tharla seoladh Seachtain Oidhreachta 
Mhuineacháin  I gcomhar le Cumann 
Athchóiriú Cahans sa teach cruinnithe 
Preispitéireach ar a bhfuil oibreacha 
caomhnaithe ar bun le tamall de bhlianta. 

Sheol an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Cúrsaí 
Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta clár 
gníomhaíochtaí do Sheachtain Oidhreachta 
Mhuineacháian.  Leag David Nesbitt ó 
Cahans béim ar an dtábhacht a bhaineann 
le stair na háite agus na tosaíochtaí maidir 
leis an eaglais úd a chaomhnú.   
 
 
Seachtain Oidhreachta Mhuineacháin 2016 
á seoladh ag an Aire Mac Unfraidh  ag 
Teach Cruinnithe Cahans  
 
Bhain Bioblitz Ros Mór  le taifeadadh agus 
eolas a fháil ar an dúlra, é eagraithe ag an 
Oifig Oidhreachta.  Chabhraigh Roinn 
Comhshaol na Comhairle Contae, Iascaigh 
Intíre agus BirdWatch Éireann maidir le 
saintreoir a thabhairt do chách ar an lá.   
Leagadh béim ar an mbithéagsúlacht 
shaibhir is ar an éagsúlacht gnéithe atá san 
áit, bhain gach aois sásamh as foghlaim faoi 
mhodhanna aitheantas an dúlra.  Aithníodh 
gnéithe, taifeadadh iad agus cuireadh ar an 
mBunachar Náisiúnta Sonraí 
Bithéagsúlachta.  Chabhraigh saorálaigh 
mar Chomhairle na nÓg agus Bailte 
Slachtmhara leis an ócáid a reachtáil.    
 
 
 
Ag feachaint trí fhormhéadaitheoir ar 
ghnéithe uisce gan cnámh droma le linn  
Bioblitz Ros Mór 
 
 
San ollphuball ag fanacht le siúlóid dúlra 
faoi threoir  
 
 
Aileen Owens, Comhairle Contae 
Mhuineacháin, is í ag liostáil na 
macraghnéithe gan cnámh droma a 
bailíodh ón sruthán I bPáirc Ros Mór le linn 
Bioblitz Ros Mór, Seachtain Oidhreachta 
2016  
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Tionóladh  Lá Oscailte Chaisleán Phlandála 
Chluain Eois i gcomhar le Fóram Pobal 
Chluain Eois agus uinéirí an tsuímh Fáilte 
Cluain Eois. Léirigh George Knight agus 
Shirley Clerkin oidhreacht stairiúil agus 
seandálaíochta an tsuímh do shruth 
cuairteoirí a tháinig gan stad i rith an lae do 
na turais treoraithe a bhí ar bun ann.     
 
 
George Knight in éineacht le grúpa ag falla 
bán Chaisleáin Phlandála Chluain Eois 
 
http://www.rte.ie/news/player/2016/082
5/21043138-clones-forgotten-castle-
opens-to-the-public/ 
 
http://www.irishtimes.com/culture/herita
ge/17th-century-plantation-castle-found-
hiding-in-plain-sight-1.2762110 
 
http://www.bbc.com/news/uk-northern-
ireland-37186135 
 
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/0
8/26/amateur-historian-stumbles-across-
irish-towns-castle-that-was-lo/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bhí an ócáid Oifig Oidhreachta le hIonad 
Tyrone Guthrie, Eanach Mhic Dheirg go 
hiomlán in áirithe don dara bliain as a 
chéile.  Bionn deis ag an bpobal féachaint ar 
áitreabh stairiúil a d’iompaigh ina ionad beo 
cruthaitheach, tharla turais idir stairiúil agus 
cultúrtha, d’oscail ealaíontóirí an stiúideó 
don phobal agus bhí léirithe ceoil agus 
litríochta.  
 
 

INTERREG V – Comhar do Ghréasán  Natura 
(CANN) 
 
Bhí baint ag an Oifigeach Oidhreachta le 
forbairt an iarratais ROI/NI/Albain chuig  
INTERREG V ón mbliain 2015.  Seoladh an t-
iarratas iomlán agus plean gnó i 2016.  Is í 
aidhm an tionscaimh ná pleananna 
caomhnaithe a fhorbairt do shuímh 
chosanta Eorpacha agus an suíomh a 
bhainistiú chun stádas caomhnaithe a 
fheabhsú do na gnáthóga agus gnéithe.  Is 
iad na suímh i  gContae Mhuineacháin a 
bhainfidh leas as seo ná Limistéar Caomhnú 
Speisialta (SPA) Sliabh Beatha  agus 
Limistéar Caomhnú Speisialta (SPA) Baicle 
Loch Coill Rúscaí, Cluain Eois.  Ceadaíodh 
maoiniú iomlán don tionscnamh seo ar 
luach ilmhilliún euro agus tosnófar ar an 
obair i 2017.  
 
 
 

 
 
 
 

  

http://www.rte.ie/news/player/2016/0825/21043138-clones-forgotten-castle-opens-to-the-public/
http://www.rte.ie/news/player/2016/0825/21043138-clones-forgotten-castle-opens-to-the-public/
http://www.rte.ie/news/player/2016/0825/21043138-clones-forgotten-castle-opens-to-the-public/
http://www.irishtimes.com/culture/heritage/17th-century-plantation-castle-found-hiding-in-plain-sight-1.2762110
http://www.irishtimes.com/culture/heritage/17th-century-plantation-castle-found-hiding-in-plain-sight-1.2762110
http://www.irishtimes.com/culture/heritage/17th-century-plantation-castle-found-hiding-in-plain-sight-1.2762110
http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-37186135
http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-37186135
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/08/26/amateur-historian-stumbles-across-irish-towns-castle-that-was-lo/
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/08/26/amateur-historian-stumbles-across-irish-towns-castle-that-was-lo/
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/08/26/amateur-historian-stumbles-across-irish-towns-castle-that-was-lo/
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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 

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

 
Maidir le Forbairt ar an dTurasóireacht  
tharla an méid seo i 2016: 
 
Maoiniú Diaspóra Turasóireacht Pobail 
 
Maoiníodh 22 fhéile trí Mhaoiniú Diaspóra 
Turasóireacht Pobail 2016.  Ba í an Roinn 
Turasóireachta a bhí freagrach as an gciste 
úd a fheidhmiú maraon le próiseas agus 
monatóireacht ar na héilimh.   
 
 

Páirc Foraoise Ros Mór 
 
D’oibrigh an Roinn Turasóireachta le Coillte 
agus Ceantar Bardasach Mhuineacháin chun 
Meamram Tuisceana a bhunú do Pháirc 
Foraoise Ros Mór.  Fuarthas €115,935 trín 
Scéim Fóillíocht Tuaithe 2016 chun na 
bealaí siúlóide agus an chomharthaíocht a 
uasghrádú.  D’oibrigh an roinn feisin leis an 
gClár Síochána ar iarratas ar Chlós Súgartha 
Eachtraíochta i bPáirc Foraoise Ros Mór. 
 

 

 Aip Ghlas Locha  
Ó dheireadh mhí Iúil tá aip nua cluais ann  
don bhealach siúlóide i nGlas Locha maraon 
le comharthaíocht mhíniúcháin, tá sé seo 
saor in aisce in aon fhormáid fón nó 
taibléid.  Sheol an tAire Heather Humphreys 
é go hoifigiúil diereadh mí Meán Fómhair.   

INTERREG V & SÍOCHÁIN IV 

D’oibrigh an t-aonad le comhairlí agus 
páirtithe i Réigiún Thoir na Teorann agus 
ICBAN chun saothrú ar thionscnaimh 
trasnáisiún a gheobhadh maoiniú faoi  
INTERREG V.  Tá  ceann amháin  – 
Tionscadal Turasóireachta Litríocht 
Eorpach (ICBAN agus páirtithe) – dulta 
chomh fada le céim II den phróiseas 
iarratais.  

Maidir le Cur chun cinn Turasóireacht & 
Seirbhís do Chuairteoirí tharla an méid seo 
a leanas i 2016: 

Oifig Turasóireachta 

Bhí an Oifig Turasóireachta i dTeach an 

Mhargaidh ar oscailt ó lár an Mheithimh go 

deireadh Meán Fómhair 2016.  Bhí na 

turasóirí go flúirseach agus taifeadadh na 

tíortha seo a leanas (chomh maith leis an tír 

seo agus an Tuaisceart): 

Sasana, Albain, An Spáinn, An Ghearmáin, 

An Fhrainc, An tSlóvaic, Ceanada, SAM, An 

Astráil,  An Nua Shéalainn, An Iorua, An 

Fhionlainn, An Tuirc. 

Feachtas My Monaghan  

Thosaigh feachtas  My Monaghan ar an 29 

Meitheamh.  Rinneadh sé fhíseán My 

Monaghan de mhuintir na háite thar 

théamaí ceoil, bia, oidhreacht, ealaíon, galf 

agus luadh iad sna meáin éagsúla trí fhógraí 

agus agallaimh ar Northern Sound, 

preasráiteas agus íomhánna ar an Northern 

Standard agus feachtas ar líne thar na 

suímh meáin shóisialta.  Sroicheadh breis is  

427,000 duine d’fheach breis is 180,000 ar 

na físeáin. 

San am gcéanna bhí Comórtas Íomhá My 

Monaghan.  Fógraíodh na buaiteoirí  mí 

Meán Fómhair agus bainfidh Comhairle 
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Contae Mhuineacháin leas as na pictiúirí úd 

mar bholscaireacht.   

Cuairteanna Cleachtadh d’Iriseoirí agus 

Poiblíocht dá réir 

 

Eagraíodh cuairteanna d’iriseoirí agus dá 

réir sin bhí roinnt alt i bhfoilsiúcháin 

náisiúnta a spreagfadh daoine teacht 

chugainn ar saoire.  Orthusan bhí 

 AILT NUACHTÁIN san Sunday Times, 
Irish Independent, Irish Times, Irish  
Sun, Irish Daily Mirror, Sunday 
Business Post, Dublin Gazette agus 
Tatler  

 AILT AR NA SUÍMH evoke.ie agus 
Image.ie 

 AGALLAMH RAIDIÓ ar The Business  
le Richard Curran 

 

Oirthear Ársa na hÉireann 

Phléigh an Roinn Turasóireachta le Fáilte 

Éireann agus an Roinn Bóthre lena chinntiú 

gur soláthraíodh an chomharthaíocht nua 

dó sin ar bhóithre Náisiúnta agus 

réigiúnacha sa chontae.  Eagraíodh dhá 

cheardlann gnó Oirthear Ársa na hÉireann 

(Carraig Mhachaire Rois agus Cluain Eois) 

agus cuireadh mír nua leis an suíomh 

turasóireacht a thararing aird ar scéalta 

lárnacha Oirthear Ársa na hÉireann i gCo 

Mhuineacháin www.monaghantourism.com 

 

Pointí Eolais ar Litríocht Mhuineacháin 

 

Forbraíodh ceithre bhróisiúr ar líne chun 

Muineachán a chur chun cinn mar láthair 

saoire, cónaithe, oibre nó infheistíochta, 

mar a leanas: 

 Príomhbhróisiúr an Chontae 

 Bróisiúr MD Carraig Mhachaire Rois- 
Baile na Lorgan  

 Bróisiúr MD Mhuineacháin 

 Bróisiúr MD Bhéal Átha Beithe-
Cluain Eois   

Féadfar na físeáin a fheiceáil ar  

www.monaghanbusiness.com 

 

Físeáin Gheilleagair 

Forbraíodh freisin ceithre cinn d’fhíseáin ar 

chúrsaí geilleagair chun an contae a chur 

chun cinn.  An láithreoir RTÉ  Audri Carville 

a rinne an tráchtaireacht agus leagadh béim 

ar na teamaí seo a leanas: 

 Blas Mhuineacháin 

 Tinte ar Lasadh sa Bhaile 

 Nuáil & Fiontar 

 Obair & Maireachtáil   
 

Féadfar na físeáin a fheiceáil ar  

www.monaghanbusiness.com 

 

Seoladh PREASRÁITEAS agus nasc le  

www.monaghanbusiness.com ar r-phost 

chuig teagmhálaithe agus lucht preas 

diaspóra, chomh maith le hoifigí 

idirnáisiúnta Fiontar Éireann agus an IDA. 

 

Físeán Nasc Éireann 

D’oibrigh an Roinn Turasóireachta le  

Connect Ireland ar fhíseán a mheallfadh gnó 

nua isteach sa chontae.  Páirteach bhí 

Martin McVicar ó CombiLift, Paul Shortt ó 

Castlecool, Liam Murray ó Cased 

Dimensions agus Eamonn O’Sullivan ó 

Chomhairle Contae Mhuineacháin.  Tá an 

físeán in úsáid ag Connect Ireland chun 

Contae Mhuineacháin a chur chun cinn agus 

é ar fáil ag  www.monaghanbusiness.com 

 

 

 

 

http://www.monaghantourism.com/
http://www.monaghanbusiness.com/
http://www.monaghanbusiness.com/
http://www.monaghanbusiness.com/
http://www.monaghanbusiness.com/
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Aonad Sláinte & 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.      
 
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 
don bhliain 2016, 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 Cruinniú míosúil um 
Athbhreithniú an Aonaid Sláinte agus 
Sábháilteachta.  I láthair ag an gcruinniú bhí 
an Stiúrthóir Seirbhíse agus an Ceannaire 
Sláinte agus Sábháilteachta.   
 
Tá beirt anois ag obair go lánaimseartha san 
aonad, ceapadh Oifigeach Buan Sláinte agus 
Sábháilteacht mí Bealtaine 2016. 
 
I 2016 rinne an t-aonad athbhreithniú agus 
feabhsúchán ar an gCóras Bainistíochta 
Sláinte agus Sábháilteacht (HSMS).  
Athbhreithniú leanúnach chun feabhas is ea 
é seo.  Aithníodh trí chleachtas (féach thíos) 
in anailís bearna HSMS. Dréachtadh, 
forbraíodh agus ceadaíodh na cleachtais: 
 
 HSP47 Plean Ullmhúchán agus Freagairt 

Éigeandála  
 HSP49 Cleachtas Bainistiú Ócáidí  
 HSP50 Cleachtas Glactha Iniúchta don 

Aonad Sláinte agus Sábháilteachta 
 
Chun cur leis an bpróiseas cigireachta 
d’fhógair an t-aonad 12 fhíora nua 
cigireachta m.sh. Láithreacha Súgartha agus 
Faichí, Conláistí Poiblí agus an Clós Innealra.   
Ar an gcuma san cinntítear próiseas 

eagraithe aontaithe.  Pléadh na cleachtais 
agus na fíoraí leis na fostaithe.  Bhí 
comhairliúchán agus cumarsáid lárnach sa 
phróiseas chun go n-éireodh leis.   
 
Ina theannta san, cabhair do Chomhairle 
Contae Mhuineacháin ab ea na fíoraí agus 
cleachtais chun sábháilteacht, sláinte agus 
leas idir mhórálta agus dlíthiúil a bhaint 
amach sa láthair oibre.    
Ba é tairgeadh na Lámhleabhar Sláinte agus 
Sábháilteachta an tionscnamh foilsithe ba 
mhó dar triaileadh go dtí seo.  Bunaíodh 
Coistí Stiúrtha Sábháilteachta do gach roinn 
chun an próiseas, cumarsáid agus 
comhairliúchán a éascú.    
 
Tharla lear mór oibre idir fómhar na bliana 
2014 agus Nollaig 2016, críochnaíodh 12 
lámhleabhar. Tháinig na Lámhleabhair 
Ranna Sláinte agus Sábháilteachta in ionad 
na Ráiteas Sábháilteachta Teagmhasacha 
mar a bhíodh.  Anois ins na lámhleabhair 
sábháilteachta tá an doiciméadú ar fad a 
bhaineann le roinn áirithe m.sh. Measúnú 
Baol agus Riosca, Cleachtais Caighdeánach 
Oibríochta.   
 
Cuireadh i gcrích an Plean Measúnú Baol 
agus Riosca do 2016 ar bhonn thar a bheith 
sásúil, mar a léirítear anso thíos: 
 

Sprioc don Líon 
Measúnaithe 

Líon 
Déanta 

% 
Déanta 

64 69 107% 

 
D’fhorbair an tAonad Sláinte agus 
Sábháilteachta na cúrsaí oiliúna seo a leanas 
i 2016: 
 

Cúrsa Oiliúna Líon i 
Láthair 

Oiliúint Cleachtais Freagairt 
Éigeandála 

15 

Oiliúint Measúnú Baol  agus 
Riosca 

107 

 
Toisc go bhhfuil Oifigeach Cúnta Sláinte 
agus Sábháilteachta againn bhíothas in ann  
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95 chigireacht a dhéanamh idir Meitheamh 
agus Nollaig 2016 mar ba é an tOifigeach 
Cúnta céanna a chur iad siúd i gcrích.   
 
De réir riachtanais fhoirmiúla HSMS, rinne 
an Príomhfheidhmeannach agus an 
Fhoireann Bainistíochta athbhreithniú ar an 
HSMS don bhliain 2016.  Níor chás dóibh a 
raibh sa HSMS.   
 
Seachtain Eorpach Sláinte agus 
Sábháilteacht  
Bhí Comharle Contae Mhuineacháin 
páirteach i Seachtain Eorpach Sláinte agus 
Sábháilteacht 2016. Ba é téama na 
seachtaine ná Láthair Sláintiúil Oibre do 
Chách. D’eagraigh an tAonad Sláinte agus 
Sábháilteachta roinnt ócáidí.  Orthusan bhí 
Cainteanna Laethúla Bosca Uirlisí m.sh. 
Sláinteachas Pearsanta agus Bia, Sleamhnú 
nó Barrathuisle, Ag Obair le linn an 
Gheimhridh.    
 
Eagraíodh comórtas ealaíon faoin dtéama 
sábháilteacht sa láthair oibre, bhí ar chlann 
óg na bhfostaithe smaoineamh ar 
shábháilteacht sa láthair oibre. Taispeánadh 
an saothar ealaíon in oifigí na Comhairle 
agus léiríodh feasacht láidir ar cheisteanna 
sábháilteachta.    
 
 
 
 
 
 
 
Achoimre ar shaothar is ar spriocanna 
sroichte: 
 
 Forbraíodh is feidhmíodh Plean Oibríochta 

Soláthar an Aonad Sláinte agus 
Sábháilteachta 2016. 
 

 Forbraíodh agus feidhmíodh Clár Riosca 
Corparáideach an Aonad Sláinte agus 
Sábháilteachta 2016. 

 

 

 Tháinig feidhmiú Plean um Athbhreithniú 
ar Mheasunú Baol agus Riosca an Aonad 
Sláinte agus Sábháilteachta 2016 chun 
críche.   

 

 
 D’fhaigheadh an Fhoireann Bhainistíochta 

tuairiscí míosúla ón Aonad Sláinte agus 
Sábháilteachta. 

 

 
 Tharla athbhreithniú ar an HSMS agus san 

áireamh bhí an Ráiteas Sláinte 
Corparáideach.  

 

 
 Bhí seirbhísí leanúnacha tacaíochta ar fáil 

ag fostaithe a lorg eolas agus comhairle.  
Ar an meán fuarthas 55 glao fóin in 
aghaidh na seachtaine, go príomha faoi 
leas sa láthair oibre agus oibreacha 
bóthair.   
 

 Críochnaíodh an Clár Cuimsitheach 
Cigireachta. 
 

 Bhí cúig chruinniú ag an gCoiste 
Sábháilteachta. 

 

 D’fhorbair agus d’eisigh an tAonad Sláinte 
agus Sábháilteachta cúig cinn de 
chainteanna Bosca Uirisí.  Thug gach roinn 
na cainteanna do na fostaithe ar fad le 
linn Seachtain Eorpach Sláinte agus  
Sábháilteacht mí Deireadh Fómhair 2016. 

 
 Eisíodh 17 gcinn de Scéalta nuachta 

/Rabhaidh chug fostaithe. 
 

 Nuachtlitir Nasc Sábháilteachta (eisithe 
Nollaig 2016) 

 
 

 Feidhmíodh Clár Riosca Corparáideach an 
Aonad Sláinte agus Sábháilteachta 2016. 
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SEIRBHÍS DÓITEÁIN & COSAINT 
SHIBHIALTA 
 
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 
Príomháisinteachtaí eile Éigeandála. 
 
Rialú Foirgníochta 
Fuair Údarás Rialaithe Foirgníochta 
Mhuineacháin  216  Fógra Bailí Tosach 
Feidhme i 2016, méadú 15% ar 2015.  
Rinneadh cigireachtaí ar 16.5% den tógáil 
nua i rith na bliana.    
 
Ina theannta san bhí 84  iarratas ar 
Dheimhniú um Shábháilteacht Dóiteáin 
faoin reachtaíocht Rialú Foirgníochta, 19 
iarratas ar Dheimhniú um Theacht chun 
Rialtachta, 53 iarratas ar Dheimhniú um 
Rochtain Míchumais agus 6 Fhógra Seacht 
Lá.   
 
Leanadh den uasdátú ar an gCóras Bainistiú 
Rialú Foirgníochta (BCMS) i 2016 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 68% 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  2016.  Caithfidh 
déantóirí tairgí foirgníochta a chlúdaítear 
faoi chaighdeáin choitinn Eorpacha, nuair a 
chuirtear tairge ar an margadh, Deimhniú 
Feidhmíochta (DoP) a fháil chun an marc Ce 
a chur ar an dtairge.  Leantar den bhfaire 
agus comhairle i measc déantóirí, lucht 
iomportála, dáileoirí, tógálaithe agus 
dearthóirí chun geilliúlacht don CPR a 
chinntiú.    
 
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 pobail.  Bhí tuairimí freisin ag an 
Seirbhís Dóiteáin maidir le  26 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  65 áitreabh dá 
leithéid céanna um thráthnóna/deireadh 
seachtaine chun bainistiú sábháilteacht 
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dóiteáin a sheiceáil agus slandáil 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 
Sábháiltecht 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.    
 
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 289 eachtra i 2016. 
Ag seo sonraí na nglaonna in aghaidh na 
stáisiún: 

 Muineachán 116  

 Cluain Eois 42  

 Béal Átha Beithe 73  

 Baile na Lorgan 77  

 Carraig Mhachaire Rois 61 
 

Don chuid ba mhó bhain na heachtraí a 
d’fhreastail Seirbhís Dóiteáin Mhuineacháin 
orthu le tinte simné, taismí bóthair, tinte sa 
bhaile, aláraim dóiteáin ar siúl agus tinte 
treasacha (i.e. tinte beaga/bruscair/scipe). 
Is bocht an sceal é gur cailleadh duine 
amhain go tragóideach de dheasca tine sa 
bhaile i Muineachán i 2016.  Toisc go 
maraítear líon ard daoine ar an mbóthar 
bunaíodh Meitheal Mhuineacháin um 
Shábháiltecht ar Bhóithre agus páirtí 
leasmhar amháin is ea MFCP is iad ag 
saothrú i dtreo spriocanna soiléir chun bás 
agus drochghortuithe a laghdú ar an 
mbóthar.    
 
Le linn 2016 earcaíodh cúig chomhraiceoir 
tine chun folúntais a líonadh de réir gá.  
Tharla clár leathan oiliúna do na 
comhraiceoirí go léir  i 2016 agus rinneadh a 
chomhionann thart ar 6,764 uaireanta 
traenála nó 845 lá. 
 
 
 
 
 
 
Infheistíocht Chaipitiúil 
 
Tharla go leor infheistiocht Chaipitiúil i 

MFCP I rith na bliana mar shampla: 

 Fuarthas Tancaer athchóirithe  Uisce 

mí Lúnasa  2016 

 Fuair ceantar briogáid Charraig 
Mhachaire Rois Freastálan Práinne 
mí Meithimh 2016 

 Fuair ceantair bhriogáidí Bhaile na 
Lorgan agus Muineachán dhá Aonad 
Tacaíochta  Eachtra  

 Tharla infheistíocht mhór i 
bhfeasacht ar fhearas & oiliúint 
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uisce chun tacú le pobail áitiúla i 
gcás tuilte 

 Uasghrádú ar an bhfearas Goireas 
Anála ar fad do na stáisiúin Bhéal 
Átha Beithe, Cluain Eois agus Baile 
na Lorgan 

 Fuarthas fearas nua um Thaismí 
Bóthair do na stáisiún feadh an N2 

 Cuireadh tús le hoibreacha chun an 
áis d’Oiliúint Dóiteáin Ranna a 
fhorbairt ar chúl Stáisiún Dóiteáin 
Mhuineacháin 
 

 
 
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 2016 (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 a thacaíonn leis na 
príomhsheirbhísí éigeandála agus a thugann 
cúnamh don phobal. Faoi láthair tá 68 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 Cosaint Shibhialta 
Mhuineacháin chun cabhair a thabhairt ar 
80 ócáid pobail agus spóirt is iad i mbun 
garchabhair, rialú tráchta, maoirseacht, 7rl. 
agus cabhraíodh freisin nuair a tharla cúinsí 
éigeandála de dheasca drochaimsire.   
 
 
Ballraíocht  
Ar an leas a bhaintear as a bheith mar bhall 

saorálach  de Chosaint Shibhialta tá: 

 Ardchaighdeán oiliúna 

 Forbairt phearsanta agus oibriú 

mar mheitheal 

 Foghlaim scileanna nua mar 

Tarrtháil Teicniúil, Oiliúint Báid, 

Céadfhreagra Éigeandála 

 Déantar maitheas dod phobal   

 Baint le hócáidí áitiúla agus 

náisiúnta  
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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 Plean Bliantúil Seirbhíse na 
socruithe don soláthar uisce agus fuíolluisce 
a dhéanann Comhairle Contae 
Mhuineacháin.  Leanfaidh an Plean Bliantúil 
Seirbhíse go ceann 12 bhliain agus déanfar 
athbhreithniú air sna blianta 2015 agus 
2021. Go príomha tá sé i gceist faoin SLA 
comhchaidreamh leanúnach a bhunú idir 
Uisce Éireann agus Comhairle Contae 
Mhuineacháin.  
 
Tá Plean Ilbhliantúil Seirbhíse (MASP ann), a 
leagann síos na cuspóirí aontaithe atá ag 
Uisce Éireann agus Comhairle Contae 

Mhuineacháin.  Faoin bPlean úd geallann an 
dá pháirtí na cuspóirí céanna agus 
caighdeáin fheidhmíocht a sholáthar laistigh 
de bhuiséad a chlúdaíonn an 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 
2016/2017   

 Tionscadail athruithe  
 
Déanann Uisce Éireann tomhas ar 
fheidhmíocht na Comhairle trí chárta 
míosúil scóir. Anso thíos mínítear an 
Comhaontú Leibhéal Seirbhíse 2016 atá ag 
Comhairle Contae Mhuineacháin. 

 
 

% Scór in aghaidh Ráithe 
 

 
Clár Caipitiúil Infheistíochta  
 

Sa Phlean Caipitiúil Infheistíochta atá ag 
Uisce Éireann feabhsófar cáilíocht uisce 
inólta, sileadh, géilliúlacht fuíolluisce, 
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éifeachtúlacht gnó agus seirbhís 
custaiméara.    
 
Ar na tosaíochtaí i gContae Mhuineacháin 
faoin bPlean Caipitiúil Infheistíochta tá 
athshlánú príomhphíopaí uisce i mBaile 
Mhuineacháin agus i gCluain Eois, 
uasghrádú ar an bhfearas cóireála uisce 
Réigiúnach Loch Eigis i gCoill an Chait, 
uasghrádú ar na fearais chóireála fuíolluisce 
i  gCarraig Mhachaire Rois agus Baile na 
Lorgan. Chuaigh gach tionscnamh díobh 
siúd, seachas WWTP Carraig Mhachaire 
Rois, trí phróiseas fála i 2016.  Tosófar ar an 
obair ar na tionscnaimh ar fad i 2017.   

 
I dteannta na ngníomhartha úd, sheol Uisce 
Éireann grúpa Clár Mionchaipitiúil a 
dhíríonn ar an mianach is fearr a bhaint as 
feidhmiú na sócmhainní atá cheana féin ann 
trí dhíriú ar leibhéal íseal infheistíochta.  
Mar aidhm sna cláir úd díreofar ar easnaimh 
agus feabhsófar Sláinte agus Sábháilteacht, 
caighdeáin agus géilliúlacht, iontaofacht, 
leanúnachas, costais oibríochta agus 
inmnharthanacht. Tharla dul chun cinn 
suntasach maidir le monatóireacht srutha 
agus cóireáil sludaigh le linn 2016. 
 

 

Córas Billí seachas Tí 
Faoi Alt 23 den SLA, chuir Uisce Éireann 
agus Comhairle Contae Mhuineacháin le 
chéile chun déileáil le billí, bailiú fiacha, 
méadair chustaiméara agus ceisteanna 
custaiméirí seachas tí maraon le muirir 
teagmhasacha/ ilchineálacha uisce agus 
dramhaíola go dtí go nglacann Uisce Éireann 
freagracht iomlan astusan.  Mí Iúil 2016, 
aistríodh feidhmeanna billí, íocaíochtaí agus 
bailiú fiacha go Uisce Éireann. Tá Comhairle 
Contae Mhuineacháin fós freagrach as 
méadair a léamh agus tacaítear le UÉ maidir 
le billí do mhuirir teagmhasacha/ 
ilchineálacha 

 
Aistriú Sócmhainní 
Forálann Alt 12 den Acht (Uimh. 2) Seirbhísi 
Uisce 2013 go n-aistrítear sócmhainní 
Seirbhísí uisce go Uisce Éireann, feidhmítear 
é sin trí Ord an Aire.  Go dtí seo aistríodh 63 
cinn d’uimhreacha chuig Uisce Éireann agus 
tá ar a laghad 80 ceann eile fós le haistriú.    
I 2016 tharla saothar sonraithe chun  ábhar 
tacaíochta a sholáthar don aistriú céanna.  
San áireamh bhí foranna fóilió agus 
léarscáilíocht dá reir, clárú suímh nár 
cláraíodh cheana, cearta dlíthiúla slí a 
bhunú agus aimhrialtachtaí maidir le teidil.     

 
 

 

Clár Uisce Tuaithe 
Riarann Comhairle Contae Mhuineacháin 
fordheontais chun uisce tí a sholáthar do 
Ghrupscéimeanna uisce.  I 2016 íocadh 
fordheontas €2,311,644 le 12 Grúpscéim 
Uisce sa chontae i dtreo costas oibríochta 
maidir le huisce tí a sholáthar. 
 
Leanann Grúpscéimeanna Uisce 
d’uasghrádú agus d’fheabhsúcháin a bhí 
riachtanach agus tháinig deontas ón Roinn 
Comhshaoil, Pobal agus Rialtais Áitiúil.  Ar 

an iomlán bronnadh deontais €415.128 ar 
10 scéim i 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Tithíocht   

TYDAVNET GROUP WATER SCHEME INVEST IN 

FURTHER WATER TREATMENT TECHNOLOGY 

2015/2016 

 

 

 

 

 

 

STAFF REPAIRING A 

WATER LEAK  IN 

MONAGHAN TOWN 
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Tá sé d’aidhm ag  an Roinn Tithíochta 
tithíocht shóisialta a sholáthar dóibh siúd 
nach bhful sé d’acmhainn acu freagairt 
don ghá as a stuaim féin.  Agus cúrsaí 
geilleagair mar atá faoi láthair, tá méadú 
ar an éileamh ar thacaíochtaí tithíochta. I 
2016 díríodh go príomha ar chur leis an 
stoc tithíochta is ar an dteacht ar an stoc 
atá ar fáil trí thithe/forbairtí tithíochta a 
fháil agus tithe folmha nó tréigthe a 
bhreith isteach in úsáid  arís. 
 
Tithíocht Shóisialta 
Is é 1,438 n-aonad tithíochta an stoc 
reatha tithíocht shóisialta curtha ar fáil ag 
Comhairle Contae Mhuineacháin faoi 
dheireadh na bliana 2016.  
 
Faoi  dheireadh na bliana 2016, ar an 
iomlán bhí 922 iarrthóir ar an liosta 
feithim tithíochta.  
 
I 2016 rinne an Roinn Bainistiú Eastát 
athbhreithniú iomlán cíosa ar na 
tionóntaithe ar fad maraon le Measúnú 
Gá Tithíochta do chách ar an liosta 
feithimh.  
 
 
An Straitéis Tithíocht Shóisialta 2015-
2020-Soláthar Caipitiúil 
Dáileadh €31 milliún  mar bhuiséad 
caipitiúil ar an gcomhairle don tréimhse 
2016-2018.  Clúdaítear maoiniú don 
bhfoirgníocht, fála, fála Cuid V, 
Scéimeanna Cúnamh Caipitiúil (CAS) agus 
áitribh fholmha a fháil ar ais.  I 2016  
díríodh go príomha sa Bhuiséad Caipitiúil 
ar thithe a fháil agus le linn na tréimhse 
úd cuireadh 47 teach chun cinn.    
 
 
 
 
 
 
 

Cuireadh chun cinn na tionscnaimh seo a 
leanas fresin le linn 2016: 
 

• Oibríodh ar 55 teach i 4 fhorbairt 
nua ar leith i MD Mhuineacháin 
agus   MD Bhéal Átha Beithe-
Cluain Eois; 15 theach le críochnú i 
2017 agus an fuílleach i 2018. 

• 8 dteach nua (4 OPD/4 aonad 
solúbtha) san Bhrí le cead na 
Roinne atá le criochnú i 2018 

• 16 theach sóisialta agus  63 theach 
príobháideach trí Chéim 4 sa Scéim 
Oibreacha Feabhsúcháin Mullach 
Meata, iad le críochnú i 2017/2018 

• Tosaíodh ar ghrúpáras seacht 
leaba i gCarraig Mhachaire Rois do 
lucht Míchumas Fisiciúil agus 
Céadfaíoch de chuid an Chumann 
Tithíochta RESPOND 

• Ceadaíodh maoiniú um chríochnú 
Forbairtí Tithíochta do dhá 
Fhorbairt Tithíochta gan Chríochnú 
i  Machaire Rois, Carraig 
Mhachaire Rois agus  An Dromainn 
Uachtarach, beidh 71 aonad 
tithíocht shóisialta sa bhreis ag 
Carraig Mhachaire Rois i 
2017/2018 

• Ceadaíodh maoiniú do chríochnú 6 
theach de chuid Tithíocht Tuath in 
eastát gan chríochnú  i Lios 
Éigeartáin, Cluain Eois maraon le 
breis maoiniú do 16 aonad ar an 
láthair chéanna 
 
 
 
 
 

 
 
Íocaíochtaí um Chúnamh Tithíochta  
Rugadh isteach Íocaíochtaí um Chúnamh 
Tithíochta (HAP)  i Muineachán mí 
Deireadh Fómhair  2014 in ionad an 
Forlíonadh Cíosa.  Faoin scéim seo ní gá 
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cur isteach ar Fhorlíonadh Cíosa ach 
pléitear le riachtanais trí HAP. I 2016 
tháinig 167 líontí isteach faoi HAP, ar an 
iomlán sin  279 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 
shóisilta 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 
232 áitreabh mar thithíocht shóisialta 
faoin scéim RAS faoi dheireadh na bliana  
2016. 
 
Deontais Tithíochta 
 
Tá trí shaghas deontais 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.  Laistigh de bhuiséad geallta  
€I,437,963 i 2016, fuarthas 226 iarratas ar 
fad.  Bhain 106 le Cúnamh Tithíochta do 
Lucht Scothaosta,  56 le Teach a Chur in 
Oiriúint agus 64 le Cúnamh Gluaiseachta.    
 
 
Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean 
 
Ag leibhéal áitiúil thángthas ar 82 duine 
fásta agus 71 leanbh a bhí gan dídean i 
2016.  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.  
 
 
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 40 líontí lucht siúil ar leith 
faoi dheireadh 2016 agus sháraigh sé sin 
an líon 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. 
 
Tinóntachtaí 
 
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 2016, 
scrúdaiodh 106 chás; orthusan bhí  87 
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 
6 cinn de rabhaidh neamhfhoirmiúla, 6 
cinn de rabhaidh fhoirmiúla scríofa, 4 
fhógra tréigin agus 5 éileamh ar sheilbh a 
ghábháil ar an dteach.   
 
 
 
Cothabháil Tithíochta  
 
Tá Comhairle Contae Mhuineacháin 
freagrach as na 1,438 aonad tithíochta atá 
ag an gComhairle a chothabháil. I 2016 bhí 
dáileadh buiséid mar €500,000 don 
chothabháil idir fhreagrach, pleanáilte 
agus ginearálta. Fuair agus logáil an Roinn 
Tithíochta breis is 1,450 tuairisc 
dheisiúcháin i 2016.  Ar na trí réimse 
lárnacha a bhaineann le cothabháil 
tithíochta tá: 
 
(1) Cothabháil Fhreagrach 
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Baineann cothabháil fhreagrach le 
freagairt d’éigeandálaí nó iarratais ar 
dheisiúcháin ó thionóntaithe.  Leanann an 
Roinn Cothabháil Tithíochta de phlé le 
tionóntaithe chun an t-eolas cuí 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 staid lucht 
siúil.  I 2016, rugadh 42 áitreabh ar ais in 
úsáid faoin gclár “Tithíocht Fholamh 
Shóisialta a bhreith ar ais in Úsáid 
Fhiúntach” ar chostas thart ar €250,000.  
Rugadh ar ais freisin 7 dteach tréigthe 
sósialta faoi dháileadh ar leith mar 
€470,000.   Idir maoiniu ón gclár Rialtais 
agus acmhainní na comhairle  €1.1 milliún 
bhíothas in ann 60 teach folamh a 
fheabhsú len iad a athligean nó a chur ar 
ais sa stoc tithíochta.   
 
 
 
 

 
 
(3) Cothabháil Phleanáilte 
 
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. 
 
 

AR DTÚS  

 

AR BALL  
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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 

 Iomlánu 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 tréimhse 2013 go 
2019 agus ghlac an Chomhairle leis mí 
Márta 2013.  
 
Athruithe 
Cuireadh dhá athrú ar an bPlean 
Forbartha Contae i 2016. 

 Athrú 2 – Straitéis Forbartha 
Miondíola Chontae Mhuineacháin  

Beireann an t-athrú seo an Straitéis 
Forbartha Miondíola isteach sa Phlean 
Forbartha Contae agus tugann cuspóirí, 
polasaithe agus an comhthéacs chun 

moltaí um fhorbairtí miondíola a mheas 
don Chontae.   
 

 Athrú 3 – Lámhleabhar Deartha do 
Bhóithre agus Sráideanna Uirbeacha 

Beireann an t-athrú seo an Lámhleabhar 
Deartha do Bhóithre agus Sráideanna 
Uirbeacha isteach sa Phlean Forbartha 
Contae maidir le forbairtí  molta i 
gceantair uirbeacha mar a mbíonn feithiclí 
ag gluaiseacht. 
 
Sáruithe Ábhartha 
Trín bpróiseas sárú ábhartha tugadh cead 
pleanála i 2016 do dhá fhorbairt mholta 
nach raibh ag teacht le forálacha  Phlean 
Forbartha Contae Mhuineacháin. 
 
Sárú Ábhartha Uimh. 7 – Síneadh leis an 
áis tairgeadh bia atá cheana féin ann,  
tírdhreach, athruithe beaga ar an 
mbóthar, agus oibreacha teagmhasacha 
(ceadaitahe cheana faoi Thagairt Pleanála 
10/30013), soláthar páirceáil do 
charranna, clóis nua seirbhíse agus fallaí 
ag Mullaghadun, Muineachán 
 
Sárú Ábhartha Uimh. 8 – Teach Cónaithe 
Nua in ionad ceann a bhí ann agus an 
Áitreabh a bhí ann a Choimeád don Úsáid 
Talmhaíochta ag seancheann a Choimeád  
ag An Tulaigh Thirim, Muineachán. 
 
Athbhreithniú ar Zónáil Talún i mBaile 
Mhuineacháin 
Tharla athbhreithniú ar thailte zónáilte sa 
Phlean reatha do Bhaile Mhuineacháin 
chun tailte a aithint a bheadh oiriúnach 
len iad a fhorbairt sna 10-20 bliain atá 
romhainn.  Rinneadh suirbhé ar thailte 
zónáilte do Thionscal, Fiontar agus 
Fostaíocht agus ar thailte zónáilte mar 
thailte cónaithe laistigh de Bhaile 
Mhuineacháin chun a chinntiú cé chomh 
maith is atá na seirbhísí sna tailte zónáilte 

https://monaghan.ie/planning/2016/03/07/variation-2-county-monaghan-retail-development-strategy/
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/
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agus ar fáil don bhforbairt go ceann 
tréimhse an chéad phlean eile. Tharla an 
taighde agus anailís i dteannta an Roinn 
Bóithre, iad bainteach le Straitéis Úsáid 
Talún agus Iompair (LUTS) do Bhaile 
Mhuineacháin agus an t-athbhreithniú atá 
le teacht ar an bPlean Forbartha Contae.    
Críochnaíodh anailís freisin ar phatrúin 
daonra laistigh de Bhaile Mhuineacháin 
chun an t-éileamh iomlan ar thailte 
tithíochta a mheas bunaithe ar mholtaí 
daonra agus teaghlach.  Moladh meánráta 
fáis san anailís suas go dtí an bhliain 2035 
agus ón bhfaisnéis úd cinntíodh ar an ngá 
talún do Bhaile Mhuineacháin agus an 
dúthaigh máguaird.  Cuirfear an t-eolas 
céanna isteach i staidéar LUTS mar 
bhuneolas ar dtús maidir leis an 
athbhreithniú atá le teacht ar an bPlean 
Forbartha Contae.     
 
Caomhnú Ailtireachta 
Cuireadh 40 struchtúr/áitreabh leis an 
dTaifead Struchtúr Cosanta mí Iúil 2016, 
agus tá 39 eile fós molta don chaomhnú 
mí na Nollag. Bhí moltaí ag an Roinn 
Ealaíon, Oidhreachta, Cúrsaí Réigiúnacha, 
Tuaithe agus Gaeltachta a d’eascair as an 
suirbhé Liosta Náisiúnta Oidhreacht 
Ailtireachta (NIAH) ar Chontae 
Mhuineacháin.  Ar an iomlan moladh 572 
struchtúr le cosaint trín suirbhé NIAH 
agus, dá réir, táthar ag súil le tuilleadh i 
2017.  
 
 
 
 
 
 
 
Cuid de na struchtúir/áitribh aitheanta 
don chosaint i 2016  
 
Cuid de na struchtúir/áitribh aitheanta 
don chosaint i 2016  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Riar an Roinn Pleanála dhá scéim deontas 
oidhreachta i 2016; An Scéim Infheistíocht 
in Oidhreacht Ailtireachta (BHIS) agus an 
Ciste do Struchtúir i mBaol (SRF).  
Fuarthas maoiniú €55,000 do seacht 
dtionscnamh agus tháinig breis is €80,000 
ó chistí príobháideacha.  Orthusan bhí 
obair riachtanach eadrána ar theach geata 
in Eastát Ros Mór, agus athchóiriú ar 
fhuinneoga stairiúla i dteach sraithe  
cosanta i gCarraig Mhachaire Rois.  
Athchóiríodh saoirseacht ar eaglais 18ú 

aois i Sraith Nuadáin, agus cuireadh péint 
agus séala ar na fuinneoga iarainn múnla 
ar Eaglais Stáin Naomh Peadair i 
Láithreach.   
 
   
Simné nua ar theach geata mar a raibh 
ionnarba uisce go dona, maraon le 
ceisteanna troma sláinte, sábháilteachta 
agus aestéititúla, Teach Geata (Geata 
Bóthair) Cúil Darach, Páirc Ros Mír, 
Muineachán. 
  
 
 
 
Fuinneoga stairiúla athchóirithe ag 6,  
Sráid Fearnaigh, Carraig Mhachaire Rois. 
 
 
Fóram Gníomhairí 
Tharla dhá chruinniú den bhFóram 
Gníomhairí i 2016 chun ceisteanna 
ginearálta a phlé, eolas a chur le 
dréachtadh an Pholasaí Pleanála agus cur 
le Ceardlanna Gníomhairí. 
 
 
 
Ceardlann Gníomhairí 
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Tharla Ceardlann Gníomhairí ag deireadh 
2016.  Pléadh ceisteanna a bhain leis an 
gClár Suíomh Tréigthe agus an Clár 
Suíomh Folmha, Rialú Dóiteáin agus 
Foirgníochta, bailíocht iarratais phleanála 
agus eile ag éirí astusan.  
 
Bainistíocht Fhorbartha  
Iarratais Phleanála 2016 
Faighte: 578 
Neamhbhailí:       9 
Deonaithe: 447 
Diúltaithe:   30 
Pléadh le 33 Dearbhú Cuid 5 ar dhíoluaine 
forbartha agus eisíodh ceadúnas amháin 
siamsaíochta d’Fhéile Ceol Tíre 
Mhuineacháin.  
 
Cruthúnas ar fheabsú an gheilleagair is ea 
an líon iarratas pleanála a fuarthas i 2016. 
Don chuid ba mhó bhain na hiarratais le 
tithe aonair agus sínte tí, ansin forbairtí 
talmhaíochta. Fuarthas aon cheann déag  
d’fhorbairtí tithíochta. 

 
Forbairtí Tithíochta gan Chríochnú 
Faoi láthair tá pleananna réiteach suímh 
ag cúig cinn d’fhorbairtí cónaithe gan 
chríochnú; mar atá   

 Loch na Glaic i gCarraig Mhachaire 
Rois  

 Knockcarrick in Eanaigh Gheala  

 Sruth an Iúir in Eoraim  

 Ros Cluain i gCarraig Mhachaire 
Rois  

 Ard Na Gaoithe i gCnoc an tSalainn    
 
Leanadh d’oibreacha eile i rith 2016 chun 
an líon beag forbairtí gan chríochnú 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. 

Mhéadaigh ar an ngníomhaíocht 

fhorfheidhmithe i 2016 de bharr ball 

amháin foirne a bheith tiomanta don 

obair agus córas nua bogearraí a rianaíonn 

is a fhaigheann ar ais aon ranníocaíochtaí 

forbartha a bhíonn amuigh. 

 
Suímh Thréigthe 
 
Cuireadh 17 n-áitreabh ar an gClár Suíomh 
Tréigthe i 2016 agus bhí an próiseas ar 
bun chun 16 eile a chur ar na gClár céanna 
roimh dheireadh 2016. 
Seirbheáladh cur i gcontúirt ar áitreabh 
amháin, agus tosaíodh freisin i 2016 ar an 
bpróiseas chun an ceann sin agus áitreabh 
amháin eile a fháil ar bhonn éigeantach.      
  

 

 

 

Zóin Fhorbartha Eacnamaíoch Tuaithe 

(REDZ) 2016 

Staitisticí Forfheidhmithe 2016  

Líon cás a raibh gearán fúthu   103 

Litreacha Rabhaidh faoi Alt 152 111 

Fógraí Forfheidhmithe faoi Alt  
154  

44 

Ionchúisimh 6 
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I 2016 fuarthas maoiniú Zóin Fhorbartha  
Eacnamaíoch Tuaithe (REDZ) do 
thionscnaimh i gCarraig Mhachaire Rois 
mar (€150,000) agus Cluain Eois  
(€140,000). In éineacht le cómhaoiniú ó 
na Ceantair Bhardasacha forbrófar 
gailearaí, siopa ceardaíochta, aonaid oibre 
maraon le seirbhísí suímh i gCarraig 
Mhachaire Rois, é sin go leir ag freagairt 
don ghá dá leithéid don cheardaíocht 
áitiúil.  I gCluain Eois beidh páirc líneach ó 
Stóras na Canálach go bóthair Teach an 
Scotaigh, carrchlós do lár an bhaile, suímh 
tionsclaíochta, brandáil, comharthaíocht 
agus rian oidhreachta.   
 
Scéim Athnuachan Bailte agus 
Sráidbhailte 2016  
I 2016, fuarthas maoiniú €380,000 faoin 
Scéim Athnuachan Bailte agus Sráidbhailte 
chun ocht mbaile mór nó sráidbhaile a 
fheabhsú ar fud an chontae mar a leanas:-  

 Muineachán: Soláthar Wifi, 
Dearbháin Bhaile, Athchóiriú Sráid 
Dáson agus Athbhunú Sráid Bhaile 
Átha Cliath 

 Glas Locha: clós súgartha 

 Carraig Mhachaire Rois: Soláthar 
Wifi, pábháil, soilsiú agus plandáil 

 Baile na Lorgan: Soilsiú Nollag, 
troscán sráide agus 
comharthaíocht 

 Inis Caoin: páirceáil agus plandáil 

 Béal Átha Beithe: páirceáil agus 
rian oidhreachta 

 Baile an Scotaigh: feabhsú dreach 
sráide 

 Buíochar: feabhsú dreach sráide 
agus plandáil 
 

CLAR 2016 
Fuarthas maoiniú €356,440 do 29 
tionscnamh ar an iomlán sa limistéar CLAR 
a chuimsigh bearta sábháilteacht scoile, 
clóis súgartha agus rochtain suíomh 
conláistí.   
 
Leathanbhanda 
 

Seoladh iarratas chuig an Roinn 
Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní 
Nádúrtha ar 20 láthair phráinneach pobail, 
i dtreo tús áite a thabhairt  dóibh don 
soláthar leathanbhanda faoin bPlean 
Náisiúnta Leathanbhanda. 
Mí na Samhna 2016, d’eagraigh an 
Chomhairle Contae agus Fóram TE 
Mhuineacháin seimineár Leathanbhanda 
do Ghnóthaí Tuaithe. Páirteach bhí an 
Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus 
Acmhainní Nádúrtha, Eir agus an 
Chomhairle Contae. Cuireadh torthaí 
suirbhé ar leathanbhanda gnóthaí tuaithe 
os comhair caoga duine a bhí i láthair.    
Díríodh ar na ceisteanna a bhíonn ag a 
leithéid de ghnóthaí faoi láthair.  Ceapadh 
Oifigeach Leathanbhanda sa Chomhairle 
Contae le hoibriú le soláthróirí 
leathanbhanda agus gnóthaí araon.   
 
Clár um Sheiceáil Sláinte i Lár Bhaile  
Mhuineacháin 
 
Bhí Baile Mhuineacháin páirteach sa chlár 
píolótach ag an gComhairle Oidhreachta  
don Seiceáil Sláinte i Lár an Bhaile. Ba iad 
mic léinn ó UCD a rinne suirbhéanna ar 
úsáid talún i lár Bhaile Muineacháin. I 
gcomhar le UCD agus an Chomhairle 
Oidhreachta leanfar i 2017 de staidéar ar 
an Seiceáil Sláinte i Lár an Bhaile. 
 
Straitéis Fhorbartha Miondíola 
 
Glacadh leis an Straitéis Fhorbartha 
Miondíola ar an 7 Márta 2016 mar athrú  
(Uimh. 2) ar an bPlean Forbartha Contae 
2013-2019. Is í aidhm an Straitéis 
Fhorbartha Miondíola ná na dálaí cuí a 
chruthú chun timpeallacht beo beathaíoch 
miondíola a bhunú i gContae 
Mhuineachain go ceann tréimhse na 
straitéise, 2016-2022.  
 
 
 
 
Measúnú Straitéiseach Baol Tuilte 2016 
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Ullmhaíodh dréacht oibre don Mheasúnú 
Straitéiseach Baol Tuilte do Chontae 
Mhuineacháin (SFRA) de réir riachtanais 
na dtreoracha pleanála, an Chóras 
Pleanála agus Bainistiú Baol Tuilte.   
 
Sa dréacht úd tá measúnú ar na 
saghsanna baol tuilte ar fad i dtreo bonn a 
chur faoi chinntí staitéiseacha um úsáid 
talún, feidhmeofar é seo i gcás suímh 
fhorbartha mar a mbeadh baol tuilte.      
Beifear in ann freisin modhanna a aithint 
chun cosc a chur le baol tuilte nó é a 
laghdú mar chuid de phróiseas an phlean 
fhorbartha. Tá léarscáileanna na 
lonnaíochtaí ag dul in éineacht leis an  
SFRA.  
 
 
 
Bainistiú Measúnú Baol Tuilte san 
Abhantrach agus Straitéis Smachtaithe  
(CFRAMS) 
Rinne an Roinn Pleanála, i gcomhar leis an 
Roinn Bóithre aguas na Ceantair 
Bhardasacha, measúnú agus seoladh 
freagra chuig Dréachtphleananna Bainistiú 
Baol Tuilte de chuid Oifig na nOibreacha 
Poiblí (OPW) faoina bpróiseas leanúnach, 
do bhailte Mhuineacháin, Bhéal Átha 
Beithe, Carraig Mhachaire Rois agus 
sráidbhaile Inis Caoin.   
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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.  

Comhdháil Bainistiú Acmhainní 
Inmharthana Dramhaíola ag na Bailte 
Slachtmhara  

Ar an Satharn 9 Aibreán d’eagraigh An 
Roinn Comhshaoil comhdháil an-rathúil 
Náisiúnta do ghrúpaí Bailte Slachtmhara 
sa chatagóir SWRM den Chomórtas 
Náisiúnta. Tháinig 65 toscaire ó Mhaigh 
Eo, An Longfort, An Cabhán, Baile Átha 
Cliath, An Mhí, Liatroim, Fine Gall agus 
Muineachán.  Ba é an Chathaoirleach an 
Comh Noel Keelan a d’oscail an 
chomhdháil. Ar na cainteoirí eile bhí siad 
ann ón EPA, An Gréasán Pobail Athúsáide 
agus Údaráis Áitiúla.  

Feasacht ar  Bhruscar agus 
Gníomhaíochtaí Forfheidhmithe 

 
1. Tharla Tionscnamh CCTV ó Bhealtaine 

go Lúnasa 2016. Rinne an Roinn 
Comhshaoil an-chuid poiblíocht don 
tionscnamh.    

2. Le linn 2016, ar an iomlán caitheadh 
€878,000 ar ghníomhaíochtaí bruscair.  

3. Eisíodh 168 fíneáil bhruscair ar an 
láthair i 2016. 

4. Scrúdaigh an Chomhairle Contae nach 
mór 365 gearán bruscar i 2016. 

5. Rinneadh uasghrádú ar bhainc 
bhuidéil ar chostas €12,000. 

6. Fuarthas deontas €15,000 do 
ghníomhaíochtaí feasacht bruscair. 
Caitheadh an t-airgead ar na Bailte 
Slachtmhara.    

7. Clár Scoileanna Glasa, Glantachán 
Earraigh agus Fómhair, raidió, cláir 

fógraíochta, fógraí sna meáin agus 
urraíocht 

8. Bronnadh brat glas ar 13 scoil i 2016. 
Don scoilbhliain 2015-2016 eagraíodh  
42 imeachtaí éagsúla ar chostas 
measta €15,000.  

9. D’éirigh go breá le Glantachán 
Earraigh i 2016 agus breis is 50 grúpa 
páirteach ann.  Tharla glantachán 
ollmhór ar sheachród Bhaile na Lorgan 
ar an Satharn 14 Bealtaine.  Dúnadh 
an bóthar don ócáid fad is a phioc 
breis is 100 saorálach an bruscar de.  
Cinntíodh gur cuireadh bailiú bruscair 
isteach sa tairiscint don ghearradh 
imeallacha feadh an N2 le linn an 
Ghlantacháin Earraigh. Caitheadh ar 
an iomlán €52,000 ar Ghlantacháin 
Earraigh 2016 . 

10. Bhí 40 ceardlann comhshaoil ag an 
Roinn Comhshaoil le Coiste Pobail 
Mhuineacháin um Chúram Leanaí i rith 
an tsamhraidh.  

11. Reachtáil an Roinn Comhshaoil 
feachtas feasachta faoi shalachar 
madraí mí Bealtaine trí chláir 
fógraíochta agus na meáin shóisialta.    
               
 
 

 

 

Úsáid TEC sa bhForfheidhmiú Dramhaíola  

Is iad ag díriú ar thosaíochtaí náisiúnta, 
leanadh den saothar ar fheidhmiú an 
phlean forfheidhmithe/cigireachta i rith 
na bliana.  Ar na tosaíochtaí i 2016 bhí; 
rialacha Íoc de réir Meácain, Dramhaíl Bia 
agus Bithdhramhaíl, Rialacháin Bonn agus 
cur i gcoinne gníomhaíochaí neamh-
dhleathacha.   Chun cur le héifeachtúlacht 
caitheadh airgead ar TEC a thaifeadann 
gearáin agus cigireachtaí ar chóras um 
Bhunachar Sonraí  Geografach trí ghoiris 
láimhe.  Chosain an tionscnamh thart ar 
€20,000.  
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Líonadh Talún  

Tá láithreán amháin líonadh talún ag 
Comhairle Contae  Mhuineacháin ag Leitir 
Bán, Coirnéal na nAlbanach faoi 
cheadúnas dramhaíola W0020-02.  Glactar 
fós le gríosach loisceora go deireadh R1 
2017. Níor glacadh le MSW ó mhí Aibreáin 
2016 ná le bruscar sráide ó Mheitheamh 
2016.  Mí Deireadh Fómhair 2016 
tosaíodh ar dhromchcla nua don MRF.  
Críochnaíodh an obair faoi dheireadh 
Feabhra 2017 ar chostas thart ar  
€400,000. Mí Bealtaine fuarthas seirbhísí 
comhairliúcháin innealtóireachta do na 
hoibreacha clúdaigh.  Rineadh staidéar 
bainistiú láisteáite freisin agus dá bharr 
san rinneadh deisiúcháin bonneagair ar an 
suíomh líonadh talún mar atá agus ar an 
seansuíomh.  Dá bharr san laghdaíodh go 
mór an an méid láisteáite a gineadh i R4 
2016, spáráladh an-chuid costas a 
bhaineann leis an iompar agus cóiriú.  
Leanadh d’imscrúduithe ar ghás líonadh 
talún i 2016.   

Ionaid Athchúrsála ag Coirnéal na 
nAlbanach agus Carraig Mhachaire Rois 

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.  

 

 

Is iad McElvaney Waste and Recycling a 
oibríonn na háiseanna ar son na 
Comhairle. 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.     

Oibrítear an áis MRF Coirnéal na 
nAlbanach faoi cheadúnas dramhaíola 
W0020-02 ón nGníomhaireacht um 

Chosaint Comhshaoil.  Oibrítear Ionad 
Athchúrsála Charraig Mhachaire Rois faoi 
cheadúnas dramhaíola R00705-02.  Le linn 
2016 thosaigh Comhairle Contae  
Mhuineacháin ar an bpróiseas fála do 
bhainistiú agus oibriú na n-áiseanna 
athchúrsála go ceann cúig bliana eile.       

 

Cáilíocht Uisce  

 Lean Comhairle Contae Mhuineacháin 
den chlár um mhonatóireacht uisce, rialú 
forbartha, suirbhé abhantrach, ceadúnú 
agus gearáin faoi uisce a scrúdú.  Tógadh 
samplaí ó breis is 486 abhainn agus loch 
agus tharla breis is 578 imscrúdú agus 
cigireacht le linn  2016.  Rinneadh 
cigireacht chomh maith ar 293 cead 
pleanála comhshaoil.  Bímid i gcónaí ag 
obair le feirmeoirí is le lucht gnó maidir le 
truailliú is chun deachleachtas a chur chun 
cinn.  Tá an t-athbhreithniú ar cheadúnais 
diúscartha nach mór réidh maraon le 
próiseáil ar iarratais nua. 

  

 

Le blianta beaga anuas tharla dul chun 
cinn suntasach maidir le déileáil le 
mórfhoinsí truaillithe ach fós féin 
maireann truailliú ó láithreacha beaga 
agus de dheasca spréite. Sa chairt anso 

11% 

24% 

16% 

48% 

1% 

Q Value Co. 
Monaghan Rivers  

High 
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bad 
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thuas léirítear an céatadán aibhneacha 
rangaithe ag an gcóras bitheolaíoch Q.  
Bhunaigh an EPA an córas úd do cheimic 
na habhann agus paraiméadair eile; is 
maith an táscaire é ar shláinte na 
habhann.  Mhéadaigh ar líon na suíomh 
Arda i 2016 ó 5 go 8. Tá 75 suímh 
monatóireachta sa chontae agus an 
mhonatóireacht ar siúl ag an EPA. Faoi 
láthair tá 35% de na stáisiúin sa chontae 
go maith nó níos fearr.   

I 2016 rinne an meitheal uisce 20 
meastachán imscrúdaithe i gcomhar leis 
an EPA. Pleanáiltear an saothar in 
áiteanna mar a mbíonn gá leis toisc go 
bhfuil fadhbanna um cháilíocht uisce.  
Caithfear é seo a dhéanamh chun dul 
isteach i bpróiseas carachtar abhantrach 
an EPA.  Faigheann EPA na torthaí ionas 
go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar na 
cúiseanna le laghdú ar an gcáilíocht uisce. 

I 2016 reachtáil an meitheal Uisce an 
tionscnamh Sruthlínte a rug 10 mbunscoil 
go dtí an abhainn áitúil chun eolas a chur 
ar an abhainn fhéin is ar na gnáthóga a 
ghabhann léi.  Fostaíodh Iontaobhas Chúil 
Chaithe a d’eagraigh ceardlanna agus 
rinne teagmháil leis na scoileanna agus le 
trí ghrúpa pobail.  Ina theannta bhí sraith 
ceardlanna CSI do leanaí bunscoile sna 
leabharlanna áitúla.   

Seirbhís Rialú Madraí  

Tá na Rialacháin Micrisliseanna ar 
Mhadraí 2015 i bhfeidhm ó 31 Márta 
2016, caithfidh micrislis a bheith ar gach 
madra os cionn 12 seachtain d’aois agus é 
cláraithe ar bhunachar ceadaithe sonraí.  
Sheol Comhairle Contae Mhuineacháin 
ceadúnas madra ar feadh an tsaoil trí 
micrislis agus clárú saor in aisce mí 
Aibreáin 2016, beart a bhí ar an 
ngearrliosta do Ghradam Feabhas Rialtais 
Áitiúil Chumann Lucht Tráchtála na 
hÉireann. Tá Maor Madra amháin 
lánaimseartha sa chontae.  Eisíodh 5,880 
ceadúnas madra sa chontae i 2016 agus 
eisíodh 300 fíneáil ar an láthair ar son a 

bheith gan cheadúnas madra.  B’shin 
méadu mór ar an lion 197 a eisíodh i 2015. 
Tharla 13 ionchúiseamh i 2016, fuarthas 
ciontach i 12 díobh. 

Tógadh 97 madra isteach sa phóna madraí 
i 2016.  Orthusan, bhí 2 marbh, caitheadh 
eotanáis a dhéanamh ar 8 sa Phóna 
Madra mar nach mbeadh sé oiriúnach 
baile a aimsiú dóibh. B’shin an líon 
eotanáis ba lú riamh againn i bPóna 
Madra Mhuineacháin. Tháinig 62 úinéir ag 
triall ar a madraí féin, fuarthas bailte i 
measc an phobail do na cinn eile trí 
chabhair ó CDS agus MSPCA.  Is iad ag 
imeacht ón bPóna Madra cuireadh 
micrislis orthu go léir agus cláraíodh iad 
leis na húinéirí nua.   

 

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.  Pléitear le mairteoil úr, 
uaineoil agus le héanlaithe clóis, le slisní 
liamháis agus le hispíní réitithe. Is do 
mhargadh na hÉireann na tairgí úd ar an 
mórgóir ach anois tá cead iad a dhíol 
laistigh den Chomhphobal Eorpach ar fad.   
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.  
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Tá rialacha nua AE i bhfeidhm le déanaí 
maidir le cosaint ainmhithe le linn 
maraithe.  Anois caithfidh foireann iomlán 
seamlais dul trí chúrsa oiliúna agus 
measúnú lena chinntiú go bhfuil siad in 
ann oibríochtaí seamlas agus eile a chur i 
gcrích mar is cóir.  De réir moltaí an CVO i 
2016, bhronn An Roinn Talmhaíochta, Bia 
agus na Muirí teastais inniúlachta ar 10 
mball foirne ó sheamlais a bhaineann le 
monatóireacht faoi Chomhairle Contae 
Mhuineacháin.     
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Bóithre agus Iompar  
 

I 2016 rinne an Roinn Bóithre agus 

Iompair an méid seo a leanas:  

 Oibreacha Feabhsúcháin 
Athchóirithe ar 35Km Bóithre 
Réigiúnacha agus Áitiúla 
 

 Oibreacha Cothabhala 
Athchóirithe (cóiriú Dromchla) ar 
10Km Bóithre Réigiúnacha agus 
Áitiúla 
 

 Iomlán 36 deisiúchán Tuilte agus 
36 tionscnamh bac ar thuilte mar 
chuid den Mhaoiniú Drochaimsire 
 
 

 

      R190 Scéim Bac ar Thuilte 

 

 Rinneadh 10 Scéim Feabhsúcháin 
um Shábháilteacht, 3 cinn ar 
Bhóithre Náisiúnta,  7 ar Bhóithre 
Neamhnáisiúnta 
 

 Aithníodh agus críochnaíodh 93 
deisiúchán cothabhála ar an 
nGréasán Bóithre Náisiúnta 
 

 Fuarthas 9 bhfeithicil nua don 
chlós innealra mar chuid den gclár 
bliantúil athnuachana acu. 
 

 Ceapadh Oifigigh um 
Shábháilteacht ar Bhóithre i bpáirt 
le Comhairle Contae Lú agus 
athbhunaíodh an grúpa Meitheal 
Shábháilteacht ar Bhóithre    
 

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

 

 

 

 

Bonneagar Bóithre 

 

I gContae Mhuineacháin tá thart ar 2,552 

Ciliméadar de ghréasán bóithre poiblí mar 

a léirítear anso thíos: 

 

Rangú Bóithre 
Iomlán 

(Km) 

Príomhbhóithre Náisiúnta 73 

Bóithre Tánaisteacha 

Náisiúnta   35 

Bóithre Réigiúnacha  298 

Bóíithre Áitiúla 2145 

Iomlán Fad Bóithre   2552 

 

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 féin.   
 
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 2016. 
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Foinse Maoinithe Méid  

T.I.I. €4,166,973 

D.T.T.a.S. €7,163,432 

D.T.T.a.S. 

(Drochaimsire) €5,150,000 

Co. Co. 

Mhuineacháin €3,286,910 

Iomlán   €19,767,315 

 

Oibreacha Críochnaithe/Ar siúl  

N2 Muineachán go Scairbh na gCaorach 
Céim 3 
Dáileadh €600,000 i 2016 ceadaithe chun 
dul ar aghaidh le fáil na talún agus na 
doiciméid tairsceana a chríochnú. 
  
N54 Tullaigh Bhinn  
Dháil TII €500,000 chun comhairleoirí a 
cheapadh a fhorbróidh scéim athailíniú 
cuid 3.0Km ar fhad ar an N54 thiar ó 
bhaile Mhuineachain ón Tulaigh go 
hEanaigh Airmhígh. 
 
 
 
N54 Machaire Airne Na Mullaí 
Críochnaíodh leagan uachtair ar stráice  
1.0km ar an N54 thiar ó Shráidbhaile Na 
Mullaí mí Aibreáin  2016.  
 
Neartú Droichead 
De réir Suirbhé ar Dhroichid ag Bonneagar 
Iompair Éireann i 2015 aithníodh 10 gcinn 
ar bhóithre Náisiúnta i gContae 
Mhuineacháin mar a raibh gá le 
hoibreacha feabhsúcháin. Fuarthas 
dáileadh i 2016 chun comhairleoirí a 
cheapadh chun na sonraí a dhearadh agus 
doiciméid tairsceana a ulmhú. Tosnófar ar 
na hoibreacha i ráithe 2  2017.  
 
 
 
Athbhunú Droichead    
Dáileadh €236,000 chun oibriú ar 
Dhroichead Lackan (€200,000) agus 

Droichead Lios na Darach ar an R181  
(€36,000).  Maidir le Droichead Lackan 
caitheadh struchtúr nua ar fad a thógáil, ní 
raibh ag teastáil ar Dhroichead Lios na 
Darach ach miondeisiúcháin.  
 
 
 
 

Droichead Lackan 

Athbhreithniú Luasteorann 

Ghlac an Chomhairle le Fodhlíthe Co. 
Mhuineacháin um Thrácht ar Bhóithre 
Luasteorainneacha Speisialta d’Eastáit 
Tithíochta Uimh. 1 2016 agus tá siad i 
bhfeidhm ón 6 Deireadh Fómhair 2016. 

Sábháilteacht Bóithre 

Athghríosaíodh Coiste an Mheitheal um 
Shábháilteacht ar Bhóithre agus tharla an 
chéad chruinniú acu mí na Samhna 2016. 
Eagraíodh dhá ócáid um fheasacht 
tiománaí do scoláirí Idirbhliana le linn 
2016 i gcomhar leis na Gardaí, FSS agus an 
Seirbhís Dóiteáin.  D’éirigh go han-mhaith 
leo siúd ar fad.     
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FORBAIRT POBAIL  
 

          

 

 

 

Coiste Forbartha Pobail Áitiúil 
Mhuineacháin (LCDC)  

Bunaíodh LCDC Mhuineacháin mí Meán 
Fómhair 2014.  Tá 17 ball ar an gcoiste idir 
Reachtúil (8 ball) agus Neamhreachtúil (9 
ball).  Bunaíodh na LCDC mar chuid den 
athchóiriú ar Rialtais Áiitúil.  Is e an 
príomhchúram atá orthu ná Plean Áitiúil 
Eacnamaíoch agus Pobail (LECP) 6 bliana a 
fhorbairt is a chur i gcrích do Chontae 
Mhuineacháin.     

Tá an coiste LCDC freagrach go príomha 
as maoiniú forbairt áitiúil agus pobail a 
chomhordú, a phleanáil is a mhaoirsiú sa 
Chontae i.e. na Cláiar SICAP, LEADER, agus 
SÍOCHÁIN IV.  Cuirfear le cur chuige 
comhordaithe maidir le cláir forbairt 
pobail  a fheidhmiú, a sholáthar is a 
mheasúnú.    
 
Baineadh leas go mór as an  LCDC i 2016 
mar bhealach chun eolas a roinnt, aontú 
ar thionscadail i bpáirt agus laigí sna 
seirbhísí a aithint ag leibhéal náisiúnta.   
Bhí 11 chruinniú ag LCDC Mhuineacháin le 
linn 2016.    
 
 
 
 
 
 
 
PLEAN ÁITIÚIL EACNAMAÍOCH AGUS 
POBAIL (LECP)  
San LECP leagtar síos na curpoirí agus 
gnímh a mbeidh gá leo chun tacu le 

forbairt pobail agus eacnamaíoch i 
gContae Mhuineacháin go ceann se 
bliana,  Sheol Emer Brennan, 
Cathaoirleach, agus An Comh Pat Treanor,  
Cathaoirleach an Choiste Polasaí 
Straitéiseach don bhForbairt Eacnamaíoch 
agus Tacaíocht Fiontair, an Plean mí Iúil 
2016.      
 

Photo:   Seoladh Plean Eacnamaíoch agus Forbairt 
Pobail Mhuineacháin (LECP) 

CLÁR CUIMSIÚ SÓISIALTA & GNÍOMHÚ  
POBAIL (SICAP) 

Tháinig an Clár Cuimsiu Sóisialta agus 
Gniomhú Pobail (SICAP)  ar chomharba ar 
an bPlean Áiitúil Forbairt Pobail (LCDP).  
Clár imeascadh sóisialta is ea SICAP  a 
dhírionn orthu siúd is mó atá ar an imeall 
sa tsochaí.  Dírítear ar dhéileáil le 
bochtanas agus toirmeasc trí phlé áitiúil 
agus naisc idir dhaoine faoi 
mhíbhuntáiste, eagraiochtaí pobail agus 
áisínteachtaí san earnáil poiblí. 

 

 

 

 

Ó mhí Aibreáin 2015  ar aghaidh, caithfidh 
Údaráis Áitiúla, trí na Coistí Forbartha 
Pobail Áitiúil, SICAP a bhainistiú. Mar 
bhuiséad bhí i 2016 bhí €619,271 ag 
Muineachán.  Faoin gconradh idir an  
LCDC agus Riarthóir an Chláir (Forbairt 
Chomhtháite Mhuineacháin Teo), bhí 
tuairisciú, inúchadh agus monatóireacht, 
lena chinntiú go gcloífí le spriocanna agus 
go bhfaighfí margadh maith i gcónaí.  
Tharla athbhreithniú i lár agus ag deireadh 
na bliana i 2016.  Sroicheadh nó sáraíodh 
na spriocanna beartaithe faoin gclár.  
Leanann SICAP isteach i 2017. 
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Clár LEADER 2014-2020 

 
*Seoladh clár LEADER Mhuineacháin 2014-2020 

 
 
Sheol an tAire Heather Mac Unfraidh TD 
clár LEADER Mhuineacháin 2016-2020 ar 
an 6 Meán Fómhair 2016 in Óstán Sliabh 
Beatha, Cnoc an tSalainn.  Ar an iomlán 
dáileadh buiséad €7.59 milliún don 
bhfeidhmiú agus soláthar. Mairfidh Clár 
Forbairt Tuaithe LEADER Mhuineacháin go 
deireadh na bliana 2020. 
 
Is iad an LCDC an Grupa Gníomhaíocht 
Áitiúil a dheanann cinntí faoi LEADER RDP 
2014-2020.  Is iad Forbairt Mhuineacháin 
Comhtháite Teo (MID) an páirtí 
feidhmithe agus is í Comhairle Contae 
Mhuineacháin an páirtí airgeadais don 
chlár.  Iarrann LEADER Mhuineacháin ar 
pobail tuaithe inmharthana a fhorbairt sa 
chontae trí imeascadh sóisialta, forbairt 
eacnamaíoch, Fiontar, Turasóireacht agus 
Seirbhísí Pobail a chur chun cinn agus san 
am gcéanna oidhreacht nádúrtha agus 
cultúrtha an chontae a chosaint.  
Bronnadh an maoiniú bunaithe ar Straitéis 
Forbairt Áitiúil (LDS) a leagann síos réimsí 
tosaíochta don chlár, aithníodh na  

tosaíochtaí  trí chomhairliúcháin i measc 
an phobail go deireanach sa bhliain 2015.  

 
Clár SÍOCHÁIN IV Mhuineacháin  
Sheol Bord Pháirtíocht Síocháin IV LCDC 
Mhuineacháin iarratas ar mhaoiniú i 2016 
chun an Plean Gníomh Síocháin IV a 
sholáthar sa chontae.  Mí na Samhna 2016 
cheadaigh an coiste stiúrtha SEUPB an 
maoiniú céanna agus bronnadh 
€3,038,568.  Bunaíodh na riachtanais ar 
chomhairliúcháin a tharla le linn 2016 le 
grúpaí mar Ghréasán Páirtíocht Phoiblí, an 
Óige agus ar bhonn níos leithne.  
Soláthrófar gnímh sa Chontae agus in 
éineacht le páirtíochtaí béal dorais sa 
Tuaisceart chun seasmhacht eacnamaíoch 
agus sóisialta a chur chun cinn trí 
ghníomhartha comhtháite idir pobail.  
Beidh plé le cláir do leanaí is daoine óga, 
cláir meabharshláinte is leasa, oiliúint um 
cheannaireacht pobail, cláir ó ghlúin go 
glúin agus feasacht chultúrtha.  

Ciste Forbartha Pobail   

Tar éis athbhreithniú ar mhaoiniú 
Chomhairle Contae Mhuineacháin do 
ghrúpaí pobail a tharla i 2015, bunaíodh 
scéim píolótach i 2016 mar iarracht ar an 
leas is fearr do ghrúpaí pobail a bhaint as  
maoiniú Chomhairle Contae 
Mhuineacháin.  Rug an scéim le chéile na 
buiséid ón gCiste Forbartha Pobail, Ciste 
Comhshaoil, Ciste Ceantar Slachtmhara, 
agus Deontais Pobail na gCeantar 
Bardasach.  Dáileadh ar an iomlán 
€175,000 ar 238 tionscnamh ar fud an 
chontae. D’eagraigh na Ceantair 
Bardasacha ócáid gréasáin bhronnta do na 
faighteoirí.   

Dualgas Poiblí  

Beidh Comhairle Contae Mhuineacháin 
bainteach le clár píolótach maidir le 
dualgas poiblí.  Leagann Dualgas Poiblí 
síos tiomantas an eagraíocht um 
chomhionannas agus cearta daonna a 
chinntiú san eagraíocht.  Faoin Acht 
Cearta Daonna agus Comhionannais na 
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hÉireann  Act 2014 caithfidh gach 
comhlacht poiblí Dualgas Poiblí a ullmhú.  
Thuig Coimisiún Cearta Daonna agus 
Comhionannais na hÉireann an bhéim ar 
chomhionannas agus imeascadh laistigh 
de LECP Mhuineacháin agus tugadh 
cuireadh dúinn ceannaireacht a ghlacadh 
ar bhonn náisiúnta ar fhorbairt na 
nDualgas Poiblí.  Tosnófar ar an scéim 
píolótach seo i 2017. 

Clár Tacaoise   

Contae Gnó Tacaoise  

Bhain Muineachán sprioc amach nuair a 
ainmníodh sinn mar an chéad chontae gnó 
tacaoise sa chontae.  Shínigh na cúig 
bhailte sa chontae don chlár, rinne ar an 
iomlán 131 ghnó athruithe beaga ar a 
gcleachtais ghnó chun seirbhísí a éascú do 
lucht scothaosta.  Tá an bhéim anois ar 
Mhuineachán ag Tacois Éireann mar 
shampla deachleachtais go náisiúnta agus 
go hidirnáisiúnta.   

Seachtain Gnó Tacaoise  

Tharla an chéad Seachtain Gnó Tacaoise i 
Muineachán ó 6 go 10 Nollaig 2016.   Bhí 
tairiscintí speisialta do dhaoine scothaosta 
ag gnóthaí a bhí páirteach. Chuir an Roinn 
Pobail  a leithéid chun cinn ar na meáin 
agus iad ag spreagadh na ndaoine chun 
cuairt siopadóireacht a thabhairt ar na 
gnóthaí tacaoise sa chontae.   

 

AGM Gréasán Scothaosta Tacaoise  

Tharla AGM Gréasán Scothaosta 
Mhuineacháin mí Bealtaine agus breis is 
170 duine i láthair.  Tháinig 18 soláthróirí 
seirbhísí o réimsí éagsúla agus seastáin 
eolais acu mar a bhféadfadh daoine 
labhairt leo faoi sheirbhísí, tacaíochtaí nó 
eolas.  Bhí léachtaí leis ó chainteoirí ar 
ábhair aitheanta spéise.  Labhair Garda 
Pobail ar shábháilteacht agus slándáil, 
Cúramóirí Teaghlaigh Eireann ar chúram 
sa bhaile agus Ionad Eolais do Saoránaigh 
ar chearta agus teidil.  

Cainteanna Eolais Tacaoise  

Tharla an dara shraith cainteanna eolais 
Tacaoise mar chuid d’Fhéile na Bealtaine.  
Tugadh iad ar ocht láthair éagsúla sa 
chontae faoi scáth grúpaí áitiúla pobail. 
Go príomha pléadh le dhá ábhar 
tábhachtacha:  shábháilteacht agus 
slándáil  sa Bhaile agus i measc an 
Phobail ón nGarda Síochána agus Cearta 
agus Teidil do Lucht Scothaosta ón 
Seirbhís Eolais do Shaoránaigh.  I bpáirt 
sna himeachtaí  bhí Comhairle Contae 
Mhuineacháin, Gréasán Scothaosta 
Mhuineacháin agus Seirbhís Eolais 
Mhuineacháin do Shaoránaigh. 

Fáil Tacaoise 

Tar éis oiliúint tacaoise faoi thithíocht 
agus an dlínse poiblí mí Meán Fómhair 
ullmhaíodh doiciméad ag tairiscint 
Inrochtana Mhuineacháin agus Tacaoise 
Mhuineacháin.  Sa doiciméad úd féachtar 
ar bhealaí chun riachtanais lucht 
scothaosta a dhaingniú i bpróiseas fála na 
Comhairle Contae.    

Treoir don Chumarsáid Tacaoise  

Seoladh Treoir Aontas Tacaoise 
Mhuineacháin don Chumarsáid Tacaoise 
ar an 6 Bealtaine.  Sa leabhrán ó Ghréasán 
Scothaosta Mhuineacháin díritear ar  
sholáthróirí sheirbhísí agus miondíoltóirí 
maidir leis na deacrachtaí a headh ag 
daoine scothaosta. D’fhailtigh Tacaois 
Éireann roimh an leabhrán mar shamhail 
deachleachtais.  D’aontaigh Aontas 
Tacaoise Mhuineacháin é a chóipeáil mar 
fhíoraí d’údaráis áitiúla eile.  D’fhorbair an 
Clár Tacaoise Mhuineachán clár a phléann 
leis na baic cumarsáide a bhíonn ann agus 
conas mar is féidir le háisínteachtaí agus 
eagraíochtaí a chinntiú go mbíonn teacht 
agus tuiscint ag daoine scothaosta ar a 
mbíonn á soláthar acu féin dóibh.    

Fóram Drugaí agus Alcóil  

Bunaíodh Fóram Drugaí agus Alcóil 
Mhuineacháin i 2016.  Páirteacha ann tá 
eagraíochtaí idir reachtúil is pobail a 
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bhaineann go díreach nó go hindíreach le 
mí-úsaid substaintí sa chontae.  Tar éis 
comhairliúcháin d’ullmhaigh Fóram Drugaí 
agus Alcóil Mhuineacháin straitéis cuig 
bliana a dhírigh ar chur chuige comhtháite 
do na ceisteanna a bhaineann le mí-úsaid 
substaintí i  gContae Mhuineacháin.   

Seachtain Meabharshláinte Dearfach 
2016  

Tharla Seachtain Meabharshláinte 
Dearfach 2016 ón Luan 10 go Satharn 15 
Deireadh Fómhair 2016.   Don ócáid scaip 
Coiste Meabharshláinte Dearfach 
Mhuineacháin miongháirí agus an 
teachtaireacht “Muna bhfuil miongháire 
agat, tóg ceann uaimse.”  Scaipeadh 
greamán ar a raibh emoji miongháire ar 
fud an chontae trí socileanna, siopaí, 
leabharlanna agus grúpaí pobail.  Tharla 
réimse leathan imeachtaí, ócáidí agus 
deiseanna chun meabharshláinte dearfach 
a chur chun cinn.  Bhain líon suntasach 
gnóthaí agus scoileanna leis an seachtain 
ar fad i mbliana.  

Bealach Glas Canáil Uladh 

Bhí ardrath i 2016 ar Bhealach Glas Canáil 
Uladh.  Ba í seo an dara bliain do Chéim 1, 
sin 4.2km trí bhaile Mhuineacháin agus 
tharraing sí 104,385 duine.  Lorg Bailte 
Slachtmhara Mhuineacháin Coimisiún ó 
ealaíontóir Inis Caoin chun dán le Patrick 
Kavanagh a chur ar chlaí dúnta gar do 
Dhroichead Sheriff agus tá an-tóir air.  
Eisíodh treoir siúlóide freisin  i 2016  a 
mhíníonn pointí suimiúla ar an slí.  Tá 
páirc dhá acra in aice láimhe faighte ag 
Comhairle Contae Mhuineacháin agus 
táthar chun limistéar conláistí agus 
oideachais a fhorbairt.    

Le linn 2016 chuaigh an Chomhairle i 
gcomhar le Comhairle Contae an 
Chabháin, Comhairle Fhear Manach & An 
Óméith, Comhairle Láir Uladh, Comhairle 
Chathair Ard Mhacha, Droichead na Banna 
agus Craigavon agus le hUiscebhealaí 
Éireann chun bealach fada glas a fhorbairt 
go straitéiseach a shínfeadh thar lár 

Uladh.  As sin d’eascair próiseas 
comhairliúcháin chun Straitéis Bealaí 
Glasa a fhorbairt don Tuaisceart, glacadh 
leis mar bhealach tosaíochta sa Straitéis a 
fhoilsíodh mí na Samhna. Bainfear leas as 
an Seanchanáil Uladh agus línte tréigthe 
iarnróid.  

Seoladh iarratas ar mhaoiniú do Chéim 2 
den bhealach fada straitéiseach seo, idir 
Coillidh Cnanannáin agus Na Mullaí is ag 
nascadh le Céim 1 trí bhaile 
Mhuineacháin, chuig an gClár AE 
INTERREG VA.  Fuarthas €4.6 milliún agus 
meastar go mbeifear á dheanamh go 
ceann 4 bliana.   

 

Múrphictiúr nua Kavanagh ar an mBealach Glas 

 

Clúdach an Treoir Siúlóide, atá ar fáil le híoslódáil 
ag www.ulstercanalgreenway.com  

Bealach iomlán straitéiseach Bealach Glas Canáil 
Uladh 

Bailte Slachtmhara 

Bhí ardrath arís ar Chontae Mhuineacháin 
sa chomórtas Bailte Slachtmhara, 
choimeád Carraig Mhachaire Rois agus 
Glas Locha an Bonn Ór agus bhain baile 
Mhuineacháin gradam Airgid don chéad 
uair. Roinn Glas Locha agus Muineachán 
Gradam Náisiúnta Óige agus bhuaigh Glas 
Locha an gradam Náisiúnta CanIt!  
Bhuaigh  Bailte Slachtmhara 
Mhuineacháin faoi dhó, an Gradam 
Pailneora agus an Gradam Athrú Aeráide.  
Don dara bliain as a chéile ní raibh ach dhá 
mharc idir Glas Locha agus an 
príomhbhuaiteoir.  Dá bhrí sin thug an 
Roinn suntas dóibh agus tá siad ag dul ar 
aghaidh anois ar son na hÉireann in  
Entente Florale  2017.  

Tacaíonn an Roinn Pobail le Gréasán na 
mBailte Slachtmhara, oibrítear le grúpaí 
agus éascaítear deiseanna oiliúna agus 
forbartha.  Mí Bealtaine rugadh an tIonad 
Náisiúnta Bithéagsúlachta go hIonad 

http://www.ulstercanalgreenway.com/
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Bogach Bhéal Átha Beithe mar a 
d’eagraigh siad oiliúint i mBeacha & 
Peidhleacáin a aithint do ghrúpaí áitiúla.  
D’imigh grúpaí go Bloom freisin chun 
ionsparáid a fháil do scéimeanna plandála 
agus d’urraigh an Gréasán costas Moltóir 
Náisiúnta mar mheantóir d’iontrálai nua 
sa chomórtas náisiúnta le linn 2016.  

 

An Dr Tomás Murrah ón Ionad Náisiúnta 
Bithéagsúlachta agus Eamonn McNally ó Bhailte 
Slachtmhara Tigh Damhnata ag scrúdú beach 
cuaiche a fuarthas le linn siúlóid  i mBéal Átha 
Beithe.  Seo an chéad uair dá bhfacthas a leithéid i 

gCo Mhuineacháin. 

 

 

 

 

Mórtas Ceantair 

Ba iad Muineachán U3A a bhí sa 
chomórtas i mbliana, sin grúpa do dhaoine 
os cionn 50 bliain d’aois a bhíonn 
comhpháirteach i ngíomhaíochtaí 
oideachais, cruthaitheach agus fóillíochta 
ar son leas ginearálta agus sláinte a chéile.   
Chuaigh an réimse gníomhaíochtaí i gcion 
go mór ar na moltóirí, mar a chuaigh an 
líon daoine a bhí ann ar an lá chun labhairt 
leo agus faoi cé chomh tábhachtach is atá 
siad ina saol féin.   

 

 

Moltóirí Mórtas Ceantair le Muineachán U3A ag 
Teach an Mhargaidh Muineachán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gréasán Páirtíocht Phoiblí 

Leanann an PPN den dul i dtreise agus 
breis is 360 grúpa anois cláraithe leo.  
Dírítear de shíor ar struchtúir an PPN a 
chur i bhfeidhm go daingean lena chinntiú 
gurb é seo guth éifeachtach ag an earnáil 
pobail agus deonach maidir le comhlachtaí 
áitiúla a dhéanann cinntí.  I dteannta na 
gcruinnithe míosúla Rúnaíochta, bíonn 4  
chrunniú iomlán contae do na baill ar fad.  
Bíonn téama ar leith ag gach ceann díobh 
mar a leanas: 

 Márta: Conas teacht ar mhaoiniú 

 Meitheamh: Buail led’ionadaiathe 
pobail 

 Meán Fómhair: Clár LEADER  
Samhainr: Tráthnóna ceiliúrtha ar 
an dtábhacht a bhaineann le 
bheith mar chuid den phobal  

I dteannta na n-ócáidí úd do chách, tharla 
ceardlanna faoin mhéid seo: 

- An tÚdarás Rialáil Carthanachta  
- Plean Ealaíon Mhuineacháin 2016-

2020 
- Plean Gníomh SÍOCHÁIN IV 

Mhuineacháin  
- Plean Pobail Áitiúil an LCDC 

 
Comhairliúchán Síocháin Peace IV leis an PPN in 
Iontas Baile na Lorgan 2016 

Spreag an  PPN na baill i leith freagairt do 
roinnt comhairliúcháin tábhachtacha a 
rachadh i bhfeidhm ar phobail 
Mhuineacháin.   
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Rinne an PPN suirbhé ar riachtanais 
oiliúna na mballghrúpaí agus d’eagraigh 
Seachtain Oiliúna Pobail mí Deireadh 
Fómhair. 

Toghadh ionadaithe ar chomhlachtaí 
éagsúla a dheanann cinntí le linn 2016, 
mar Bhord Páirtíochta SIOCHÁIN IV, An 
tAonad Comhordú Iompair An Cabhán 
Muineachán, na SPC agus eile.  

 
 
 

E-Nuachtlitir PPN  

 
 
Grafach feachtas PPN – Úsáid do Vóta – rite sular 
tharla an Toghchán Ginearálta 

 
 

 

 

Gréasán Sábháilteacht Pobail   

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

Le linn 2016, díríodh ar léarscáilíocht ar  
na ceantair a chlúdaítear ag na grúpaí, 
agus na teorainneacha a mhaolú chun fáil 
réidh le bearnaí.  Tá léarscáileanna 
digiteacha anois ag na grúpaí dá gceantar 
féin.  Fuair an Gréasán maoiniú ó Chiste 
Pobail & Comhshaoil na Comhairle chun 
comharthaí agus cuaillí a cheannach.  
Dáileadh iad siúd ar na grúpaí, tus áite ag 
grúpaí nua agus iad siúd a chuir athrú ar a 
dteorainn féin de réir na léarscáilíochta. 

 

Pobail um Fheabhas Fuinnimh 

Chabhraigh an Chomhairle le 10 ngrúpa 
pobail leas a bhaint as maoiniú ó Phobail 
um Fheabhsú Fuinnimh an SEAI chun 
uasghrádú a dhéanamh ar a bhfoirgnimh 
pobail.  Clúdaíodh teasdíonadh, coirí nua, 
rialú teasa agus soilsiú ardfheidhmiú 
fuinnimh.  Fuarthas beagnach €250,000  
sa chontae de bharr na scéime.  Laghdaigh 
tacaíocht €65,000 an cómhaoiniú a chaith 
na grúpaí pobail a íoc. Go minic, chiallaigh 
sé sin go raibh an grúpa in ann dul ar 
aghaidh leis an obair, murach san seans go 
mbeadh orthu an deis ar uasghrádú 
áitreabh a dhiúltú.  

Ná Caith Uait na hAislingí 

Seo tionscadal a d’eascair as JPC Baile 
Mhuineacháin agus Comhairle na nÓg, 
clúdaíonn an feachtas Ná Caith Uait na 
hAislingí Contae Mhuineachán ar fad agus 
bainteach leis tá Forbairt Comhtháite 
Mhuineacháin, Bord Oideachais & Oiliúna 
An Cabhán Muineachán, Saothar Óige 
Mhuineacháin, An Garda Síochána agus 
Comhairle Contae Mhuineacháin.  Arís i 
mbliana ghlac gach meánscoil sa chontae 
páirt sa bhfeachtas. 

I mbliana bhronn Comhairle Contae 
Mhuineacháin €2,000 breise do ghné nua 
sa bhfeachtas, b’shin feachtas ar líne trí na 
meáin shóisialta. I rith an tsamhraidh 
spreagadh daoine óga i leith  
teachtaireachtaí a roinnt ón leathanach 
Facebook ‘DPYDA’ ag cur teagmháil le 
daoine ar bhonn sábháilte chun cinn trí 
chomórtais ina mbuafaí duaiseanna 
bunaithe ar ghníomhaíochtaí.  Ba iad 
gnóthaí aitiúla a bhronn na duaiseanna ar 
lacáiste mar thacaíocht do na 
teachtaireachtaí DPYDA.  

D’fhreagair an leathanach Facebook  
beagán faoi bhun 478,000 teachtaireacht 
le linn an fheachtais maraon le 6,797 ina 
dhiaidh sin, fuarthas 714 ‘Is maith liom’ ar 
an leathanach.  Mar is gnáth tugadh cuairt 
ar scoileanna seachtain sula bhfuarthas 
torthaí an Teastais Shóisirigh.  Rinne 
foireann Comhairle agus MID léiriú do JPC 
an Chabháin ag a bhfuil suim sa chlár lena 
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leithéid a bhunú, moltar an clár mar 
shampla deachleachtais.  

 

 

 

 

 

 

Comhairle na nÓg  

Ar Chomhairle na nÓg tá ionadaithe ó na 
12 Mheánscoil agus eagraíochtaí óige sa 
chontae, roghnaigh siad Steireaphláta ó 
Ghlún go Glún mar réimse tionscnamh do  
2016. 

 

D’oibrigh siad leis an nGréasán Lucht 
Scothaosta a fhaigheann tacaíocht ó 
Chónaidhm Tacaoise Mhuineacháin.  Le 
chéile rinne siad liosta na gclubanna agus 
grúpaí pobail ag a mbíonn gníomhaíochtaí 
agus deiseanna do dhaoine scothaosta. 
Arís leis an ngréasán rinne siad DVD dar 
teideal “Steiraphlátaí a bhriseadh”. 

San DVD díríodh ar na steireaphlátaí a 
bhíonn ann de dhaoine idir óg agus aosta 
agus ar an dteachtaireacht nach aon bhac 
í an aois maidir le gaiscí a bhaint amach.  
Leagadh béim ar ghaiscí déanta ar bhonn 
náisiúnta ag daoine óga agus aosta i 
measc an phobail. Sheol an tAire Ealaíon, 
Oidhreachta, Cúrsaí Réigiúnacha, Tuaithe 
agus na Gaeltachta, Heather Mac Unfraidh 
TD an DVD le linn Seachtain Aois Dearfach.   

 

Saothar i bPáirt 

Chun plé le meascadh sóisialta ar bhonn 
sábháilte do dhaoine óga ag dul ag 
dioscónna faoi aois, thángthas le chéile 
chun leabhrán a fhoilsiú dar teideal “An 
Dioscó a Phlé”. Tá leideanna  ann do 
thuismitheoirí um chosaint déagóirí is iad 
amuigh ist oíche.    

Eisíodh é sin i gcomhar leis an nGarda 
Síochána, Comhairle na nÓg, Saothar Óige 
Éireann, Foróige, Tusla agus an FRC áitiúil 
trí mhaoiniú ó Choiste Seirbhísí Leanaí 
agus Ógra Mhuineacháin.  Foilsíodh 3,000 
cóip agus dáileadh iad ar thuismitheoirí trí 
scoileanna, gréasáin óige, leahbarlanna 
agus ag ócáidí faoi aois ar fud an chontae.   

Staidéar Féidearthachta ar áis óige i 
bpáirt a fhorbairt 

D’aithin Comhairle Contae Mhuineacháin 
agus an Greasán Óige go bhfuil gá le áis 
suntasach óige sa chontae.  Fostaíodh 
comhairleoir chun staidéar féidearthachta 
a dhéanamh, roghanna a scrúdú agus 
moltaí a dhéanamh.   

As an méid sin moltar anois áis óige a chur 
isteach i dtionscnamh mór a seoladh chuig 
Maoiniú AE Síochán IV faoin dTosaíocht 
Spás i bPáirt. Má éiríonn leis an iarratas 
beidh zón óige, leabharlann, ionad 
oidhreachta agus cultúrtha, spás pobail 
agus limistéir fóillíochta lasmuigh.   

Ceiliúradh 1916  

Bhí páirt ag óige an Chontae i réimse 
leathan ócáidí comórtha 1916 mar Chlár 
na gCeist 1916 agus Dúshlán Peile ar an 
bhfaiche CLG An Chlochán, thacaigh na 
clubanna áitiúla óige leis sin idir pheil, 
camógaíocht agus iomáint.   

 

Fuair baill Chomhairle na nÓg cuireadh 
chun ócáid speisialta “Cloistear agus 
Feictear Leanaí 1916 – 2016” i láthair 
Uachtarán na hÉireann, Micheál D Ó 
hUigínn.  Tharla an searmanas in Áras an 
Uachtaráin mar chuimhneachán ar na 
leanaí a cailleadh le linn Éirí Amach 1916 
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agus mar shamhail do thodhchaí na 
hÉireann ag leanaí 2016. 

Páirtíocht Spóirt Mhuineacháin (MSP)  

 
 
 
 
 
 
 
Dul chun cinn 
I 2016, lean Páirtíocht Spóirt 
Mhuineacháin (MSP) le cláir agus cúrsaí a 
reachtáil is iad ag ofráil deiseanna don 
spórt agus gníomhaíocht fhisiciúil.  
Dírítear ar dheiseanna rannpháirtíochta 
do chách beag beann ar aois, cúlra 
sóisialta, míchumas, inscne nó 
timpeallacht.   
 
Gníomhaíochtaí Pobail do Ghrúpaí 
Rannpháirtíocht Íseal 
Chomhordaigh MSP sraith clár 
gníomhaíochta dírithe ar dhaoine 50+, 
tharla 19 clár do bhreis is 200 duine  i 
mbailte agus ceantair tuaithe.   Thacaigh 
MSP freisin le Rith na Páirce ag Loch 
Mucnú don tionscadal FSS Teaghlaigh 
Sláintiúla. 
 
Clár Traenáil Pobail  
Tharla 35 tionscadal áitiúla traenála i 
mBaile na Lorgan, Cluain Eois agus 
Muineachán chun scileanna traenála a 
mhúineadh i dtreo fostaíocht, traenáil, 
saorálachas agus deiseanna 
breisoideachais san earnáil spóirt.   
 
Muineachán ag Siúl  
Mar chuid den bhfeachtas ‘Muineachán 
ag Siúl’, d’eagraigh MSP imeachtaí éagsúla 
mar   

 Siúlóid Náisiúnta Operation  
Transformation   

 Sraith sé seachtaine Siúlóid an 
Earraigh  

 Féile Siúlóide Boots & Bogs le 
Fánaithe Chnoc an tSalainn agus 
U3A Mhuineacháin  

 Clár bunscoileannaWalk the Earth 
le 11 Scoil agus 880 leanbh  

 Clár Siúlóide Pobail Ghníomhacha 

 Traenáil i gCeannaireacht Siúlóid 
Pobail i Muineachán i gcomhar le 
Fundúireacht Croí na hÉireann 

 
 
 
 
Gníomhaíochtaí eile sna Scoileanna 

 Ar do Rothar – Traenáil Rothaíocht 
Sábháilte i mbunscoileanna  

 Bí Gníomhach ASAP – 20 scoil 

 Triatlón Scoile – d’Iar-
bhunscoileanna, 200 páirteach 

 Cailíní Gníomhacha –70 déagóir ag 
baint triail as gníomhaíochtaí nua i 
3 Iarbhunscoil  

 
Cuimsiú Sóisialta trín Spórt 
D’oibrigh MSP le dreamanna eile chun iad 
seo a leanas a bhunú:   

 Sraith gníomhaíochtaí do leanaí is 
daoine fásta faoi mhíchumas, mar 
scileanna sacair, rince líne, 
boghadóireacht, caith is amas agus 
campaí gníomhaíochtaí trí 
mhaoiniú IPB   

 Rothaíocht do leanaí uathachais i 
gcomhar le SNAP (Tuismitheoirí 
Gníomhacha Riachtanais 
Speisialta), chuir an cumas 
rothaíochta le deis páirt a ghlacadh 
i ngnímh teaglaigh le chéile 

 Siúlóid smaointeach i bPáirc Ros 
Mór agus ag Loch Mucnú mar 
chuid de Sheachtain 
Meabharshláinte Dearfach. 

 Club ilspórt do leanaí faoi 
mhíchumas i gcomhar le Nasc 
Síochána Chluain Eois i rith 2016 
atá fós ar siúl go neamhspleách in 
aghaidh míosa.  

 
Leanaí ag glacadh páirt sa Chlub Ilspórt in Ionad 
Spóirt Nasc na Síochána, Cluain Eois 
Ag Tacú le Forbairt, Oideachas & Oiliúint 
sna Clubanna  
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Sholáthraigh MSP ceardlanna ginearálta 
do shaorálaigh clubanna spóirt agus 
clúdaíodh Cosaint Leanaí, Garchabhair, 
Feasacht Míchumais agus Ceannaireacht 
Óige do bhreis is 250 saorálach. 
 
Tacú le hÓcáidí Náisiúnta/ 
Rannpháirtíocht Ollmhór 
 
Chomhordaigh agus thacaigh MSP leis na 
hócáidí seo a leanas ar son Chomhairle 
Contae Mhuineacháin: 

 Seachtain Náisiúnta Rothar  

 Lá Náisiúnta Súgartha 

 Seachtain Náisiúnta Fóillíochta  

 An Abhainn Mhór 10k 
 
 
 
Dream a ghlac páirt i ngníomhaíochtaí Campa 
Samhraidh do Dhaoine Fásta maoinithe ag IPB An 
Cabhán/Muineachán in OEC Tamhnach 
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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  

Thacú Gnó, Forbairt Fiontair, Cur chun  

 Cinn, Comharthaíocht san áireamh 

 Cúrsaí Gnó a Éascú 

Tacaíochtaí, treoir agus réitigh do lucht 

fiontair, úinéiri agus bainisteoirí ag 

aithint deiseanna agus gnímh chun gnó 

nua a bhunú, a fhás nó a choimeád sa 

tsiúl i dtimpeallacht iomaíochta.   

 

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 aargeadas, gnó agus 

nuála/taighde, aistriu cliaint i dtreo 

seirbhísí cuí agus an tionchar is fearr 

a bhaint amach is a chinntiú.  

 

Seirbhísí Tacaíocta 
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 eacnnamaíoch 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 2016    
 

 
Stait LEO Mhuineacháin 2016 

 
Cúrsaí Oiliúna 

 
Rannpháirtithe 

SYOB 
 

4 45 

Bunscileanna Ríomhaireachta 
 

1 5 

Cuntais ar Ríomhaire  
 

1 12 

Clár Fiontróra  
 

1 17 

Clár BIa 
 

2 11 

Suíomh Gnó a chruthú saor in 
aisce  

1 11 

Gá Scileanana Tionsclaíochta 
 

1 52 

Ócáid Gréasán Fiontar Eorpach 1 12 

Bainistiú Oifige 
 

2 13 

Seimineár Dearbháin Tradála ar 
Líne 

1 24 

Fístéip don Suíomh Idirlín a 
dhéanamh  

1 6 

Díol & Margaíocht  
 

3 19 

Leas as Inneall Cuardaigh 
 

2 14 

IBYE 
 1 44 

An tAcht Caidreamh sa Láthair 
Oibre 
 

1 39 

Meáin Shóisialta don Ghnó 
 

3 28 

Clár Forbairt Bainistíochta 1 10 

Clár Tairisceana  
 

1 20 

Iomlán 28 382 
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Ócáidí, Seimineáir agus Clinicí 

 
Stait LEO Mhuineacháin 
2016 

 
Ócáidí, Seimineáir agus 
clinicí  

 
Rannpháirtithe 

Meantóireacht  
 149 seisiún meantóireachta 71 

Mná Mhuineacháin sa Ghnó  9 304 

PLATO EBR 
 

16 rannpháirtí + 2 Chomhlacht 
Bhunaidh  

TOV 
 34 fiosrúchán 20 ceadaithe 

Taispeántas  
 1 Ócáid amháin 2 rannpháirtí 

Lá Náisiúnta Fiontar na mBan  1 Ócáid amháin 14 rannpháirtí tacaithe 

Retail is E-Tail 
 1 Ócáid amháin 178 rannpháirtí  

Border Bizcamp 
 1 Ócáid amháin 160  rannpháirtí 

Gradaim Fiontar na Mac 
Léinn  9 scoil 302 mac léinn páirteach 

Microfinance Ireland 
 4 iarratasóir 1 cheann amháin ceadaithe 
 

 

 

Poist & Deontais:  

 

Aschur 2016 

 

€ 

Fostaíocht Iomlán Cliaint LEO  790  

Meadú Glan (tar éis cailliúint Post)  132.5  

Iarratais ar Dheontas Ceadaithe:   

Féidearthacht: Líon / Luach 3 25494 

Teagasc:  Líon / Luach 5 198798 

Leathnú Gnó:  6 339136 
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Coistí Polasaí Straitéiseacha  
Is é ról na gCoistí Polasaí Straitéiseacha 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 
 
Tuairisc ar Ghníomhaíochtaí Coistí 
Polasaí Straitéiseacha le linn 2016 
 
Polasaí Rialú Madraí   
Polasaí uasdátaithe don bhfoireann 
Comhshaoil faoi rialú madraí a chlúdaigh 
forfheidhmiú a bhunú, fíneáil agus fógraí 
madra a eisiúint, seolta ag an Oifigeach 
Tréidliachta Contae.  Glacadh leis an 
bpolasaí uasdátaithe.   
 
Íoc de reir Meácain  
 
Mhínigh an tOifigeach Feasacht 
Comhshaoil an córas nua do dhramhaíl 
baile do na baill SPC, bhí na moltaí nua 
táillí le teacht isteach ar 1 Iúil 2016.   
 
 
 
 

Treoir Creat Uisce  –  an dara Timthriail 
Chuir an Poitigéir Feidhmeannach 
Gníomhach, an Roinn Comhshaoil, in iúl 
do na baill gur tosaíodh ar 
chomhairliúchán don dara thimthriail sa 
Phlean Bainistiú Abhantrach agus go 
rabhthas chun Oifigí Pobail Uisce a bhunú 
ag leibheal réigiúnach.  
 
Micrishliseanna do Mhadraí  
Pléadh leis an Oifigeach Tréidliachta 
Contae an reachtaíocht nua a rugadh 
isteach  ar 1 Aibreán  2016, anois caithfidh 
micrishlis a bheith ar mhadra agus é 
cláraithe ar bhunachar sonraí ceadaithe ag 
an Roinn Talmhaíochta. 
 
Comharthaíocht don Bhruscar 
Aontaíodh go mbeifí i dteagmháil leis na 
trí oifig MD maidir le comharthaíocht faoi 
bhruscar a chur in airde ar na bóithre a 
théann isteach go dtí na trí cheantar.   
 
Tionscnamh Bruscair CCTV   
Léirigh an tOifigeach Feasacht 
Comhshaoil, an Roinn Comhshaoil,  an 
Tionscnamh Bruscair CCTV a bunaíodh 
anuraidh.  Dúirt sé gur úsáideadh 
feachtais bholscaireachta sna meáin, na 
meáin shóisialta agus nuachtáin chun an 
scéal a chur in iúl do thiománaithe.  
D’éirigh go hiontach le tionscnamh 2016 
agus braitheadh 50 cás bruscair ar fad. 
 
 
Staitisticí Rialú Madraí  2015 
Léirigh an  tOifigeach Tréidliachta Contae 
na Staitisticí Rialú Madraí don bhliain  
2015 a tháinig ón Roinn.  Léiríodh laghdú i 
staitisticí Mhuineacháin ar an líon madraí 
a rugadh isteach sa Phóna Madra agus 
eisíodh 5,605 ceadúnas madra, b’shin an 
dara ráta ab airde sa tír.   
 
 
Plean um Shábháilteacht ar Bhóithre  
Rinne an tOifigeach um Shábháilteacht ar 
Bhóithre do Mhuineachán/Lú léiriú maidir 
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lena ról mar oifigeach feasachta don dá 
chontae.  Mhínigh sé go rabhthas ag 
dréachtadh Plean Gnímh um 
Shábháilteacht ar Bhóithre chun cuspóirí 
áitiúla a mhiniú de réir Straitéis Náisiúnta.    
 
 
SPC Sóisialta, Cultúrtha & Forbairt Pobail 
(3 chruinniú i 2016) 
 
Ag an gcruinniú SPC 6 Deireadh Fómhair 

ceadaíodh trí cinn de pholasaithe a 
bhain le:  

a) Polasaí um Chur de Láimh 
b) Polasaí Iasachtaí  
c) Polasaí Taispeántas 
 
Comhaontú idir An Chomhairle Ealaíon 
agus Rialtas Áitiúil 
Thagair an tOifigeach Ealaíon don 
Chomhaontú  idir An Chomhairle Ealaíon 
agus CMA, thug sé léiriú don chruinniú.  Sa 
chomhaontú seo beidh deiseanna ar 
thriail a bhaint as samhlacha nua tacaíocht 
do na healaíona maraon le taighde 
úsáideach ag leibhéal áitiúil agus 
réigiunach.  Bhunófaí polasaí agus 
cumarsáid amach anseo ar a leithéid de 
shaothar. Tá trí cinn de thosaíochtaí 
straitéiseacha sa Chomhaontú – 

 Fís agus creat iomlán don 
pháirtíocht éifeachtach a chruthú 
idir  An Chomhairle Ealaíon agus 
údaráis áitúla na tíre.   

 Straitéis chomhordaithe spásúil a 
fhorbairt chun tacú le bonneagar 
nua do na healaíona. 

 Dearcadh comhpholasaithe nua a 
fhorbairt mar bhonn eolais agus 
spreagadh faoi pholasaí cultúrtha 
náisiúnta. 
 

 

Polasaí Ealaíon 2016-2025 
Glacadh le Plean Ealaíon Chomhairle 
Contae Mhuineacháin, tá creat straitéise 
ann chun acmhainní infhála a ailíniú leis 
na tosaíochtaí aitheanta trín bpróiseas 
comhairliúcháin agus cumas a mhéadú 
laistigh den earnáil ealaíona.   
 
Clár Leader/Forbairt Tuaithe  
Cheadaigh an Roinn Straitéis Forbairt 
Aitiúil Mhuineacháin agus tá an 
Chomhairle anois ag obair chun an clár 
Leader a sheoladh.   
 
SPC Pleanáil & Forbairt Eacnamaíoch (3 
chruinniú i 2016) 
 
Toisc an réimse leathan dualgais atá ar an  
SPC Pleanáil agus Forbairt Eacnamaíoch 
beartaíodh ar ionadaíocht níos leithne a 
lorg ó phobail gnó na gceithre mbailte 
móra.  Ar an gcuma san cinnteofar 
páirtíocht an-leathan agus bearfar taithí 
pearsanta agus eolas praiticiúil isteach sa 
choiste.  Ar na ceisteanna a pléadh sa 
bhfóram is a cuireadh ar aghaidh chuig an 
gComhairle i 2016 bhí:  

 Plean Eacnamaíoch agus Pobail 
Áitiúil  

 Dréachtstraitéis Mhiondíola  

 Dréachtstraitéis Turasóireachta  

 Athbhunú Uirbeach  

 Tionchar a bheadh ag Brexit 

 Leathanbhanda Tuaithe  
 
Tá fochoiste anois ann chun 
monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun 
cinn na nGníomh Eacnamaíoch atá sa 
Phlean Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil.  
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Ionadaithe Comhairle ar Choistí Seachtrach agus Comhairle 
 

Cathaoirleach 2016/2017(Meitheamh 2016- Meitheamh 2017) 

Cllr. P.J O’Hanlon 

 

Leas-Chathaoirleach 2016/2017(Meitheamh 2016- Meitheamh 2017) 

Cllr. Seamus Treanor 

 

Grúpa Polasaí Corparáideach  

Cathaoirleach an Lae  

Cllr. Padraig McNally 

Cllr. Ciara McPhillips  

Cllr. Brian McKenna 

Cllr. Pat Treanor 

 

Bord Oideachais agus Oiliúna An Chabháin/Mhuineacháin 

Cllr. Cathy Bennett 

Cllr. Ciara McPhillips  

Cllr. Colm Carthy 

Cllr. P.J. O’Hanlon 

Cllr. Seamus Coyle 

 

Bord Páirtíochta Síocháin IV   

Cllr Aidan Campbell    MD Charraig Mhachaire Rois-Baile na Lorgan 
Cllr Pat Treanor    MD Bhéal Átha Beithe-Cluain Eois 
Cllr Paudge Connolly    MD Mhiuneacháin (in ionad Cllr S. Treanor)   
Cllr Seamus Coyle   1 as ionadaithe MCC ar an LCDC 
 

Comhar Spóirt Áitiúil Mhiuneacháin 

Cllr. Sean Conlon 

 

Coiste Comhairlitheach um Chóiríocht don Lucht Siúil 

Cllr. Seamus Coyle 

Cllr. Colm Carthy 

Cllr. Ciara McPhillips  

Cllr. Seamus Treanor 

 

Coiste Iniúchta 

Cllr. Sean Conlon  

Cllr. Ciara McPhillips 
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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 Mhór 

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  

Cllr. Seamus Coyle 

Cllr. Brian McKenna  

Cllr. David Maxwell 

 

Árachais Chomhthacaíocht Comhlachtaí Poiblí 

Cllr. Seamus Coyle 

 

Cumann Údarás Áitúil na hÉireann (Comhdháil Bhliantúil) 

Cllr. Padraig McNally 

Cllr. P.J. O’Hanlon 

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

Cllr. Padraig McNally 

Cllr. P.J. O’Hanlon 

Cllr. Cathy Bennett 

 

Cumann Ball Údarás Áitúla (LAMA) 

Cllr. Sean Conlon 

 

Comhchoiste Póilíneachta Mhuineacháin  

 

Cllr. P.J. O’Hanlon  (Cathaoirleach) 

Cllr. B. McKenna (Leas- Chathaoirleach) 

Cllr. N. Keelan 

Cllr. J. Crowe  

Cllr. P. Treanor 

Cllr. C. Bennett 

Cllr. S. Coyle 

Cllr.  R. Aughey 

 Cllr. A. Campbell 

Cllr. C. McPhillips 

Cllr. S. Gilliland  

Cllr. H. McElvaney 

Cllr. P. Connolly 

Mr. PJ Harte 

Mr. Michael Watters 

Mr. Eugene Treanor 

Mr. Brendan Mc Nally 

Ms. Edel Fitzsimons 

Chief Supt. Christopher Mangan 

Supt. Noel Cunningham 

Supt. Alan Cunningham 

Ms. Heather Humphreys, T.D. 

Mr. 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. Ciara McPhillips  

Cllr. Seamus Treanor 

 

Coiste Stiúrtha an Acht Míchumais 2005 

Cllr. Ciara McPhillips 

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  (tháinig 2/2/15) 
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Comhar Chluain Eois An Éirne Thoir 

Cllr. Ciara McPhillips  

Cllr. Pat Treanor  

Cllr. Hugh McElvaney 

Cllr. Seamus Coyle 

Cllr. Sean Gilliland 

Cllr. Cathy Bennett 

 

Fóram Oidhreachta Chontae Mhuineacháin  

Cllr. Ciara McPhillips 

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 Fóíllíochta 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 

 

Ceapachán Ball mar Fhinnéithe ag greamú an tSéala Oifigiúil 

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

Oifigiúil 

 

Ceapachán Ball mar Fhinnéithe ag Oscailt Tairiscintí  

Cllr. Sean Conlon  

Cllr. Seamus Treanor  

Cllr. Brian McKenna 

Cllr. Raymond Aughey 

Cllr. David Maxwell 

Cllr. Paudge Connolly 

 

Fochoiste 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 Bhardasacha 

Ceantar Bardasach Mhuineacháin 

Cllr. David Maxwell (Cathaoirleach 2016/2017) 

Cllr. Paudge Connolly (Leas-Chathaoirleach 2016/2017) 

Cllr. Brian McKenna 

Cllr. Raymond Aughey 

Cllr. Sean Conlon 

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

Cllr. Aidan Campbell (Cathaoirleach 2016/2017) 

Cllr. Padraig McNally (Leas-Chathaoirleach 2016/2017) 

Cllr. Colm Carthy 

Cllr. P.J. O’Hanlon 

Cllr. Jackie Crowe 

Cllr. Noel Keelan 

 

Ceantar Bardasach Bhéal Átha Beithe-Cluain Eois  

Cllr. Pat Treanor (Cathaoirleach 2016/2017) 

Cllr. Seamus Coyle (Leas-Chathaoirleach 2016/2017) 

Cllr. Hugh McElvaney 

Cllr. Ciara McPhillips 

Cllr. Sean Gilliland 

Cllr. Cathy Bennett 

 

Coiste Stiúrtha Éire 2016  

Cllr. Padraig McNally  

Cllr. Ciara McPhillips 

Cllr. Pat Treanor 

Cllr. Seamus Treanor 

 

Coiste Stiúrtha Champas Síocháin Mhuineacháin  

Cllr D. Maxwell 

Cllr S. Conlon 

Cllr R. Aughey  

Cllr P. Connolly 

 

Ainmnithe Fóram Comhairlitheach Canáil Uladh 

Cllr S. Coyle agus Cllr P. Treanor 

 

Coistí Polasaí Straitéiseach 

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) 



82 

Folamh (Pobal) 

Ursula McKenna (Pobal) 

Lorraine Cunningham (Pobal) 

 

SPC Forbairt Eacnamaíoch & Tacaíocht Fhiontair 
Cllr. Pat Treanor (Cathaoirleach) 

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  (Ceardchumann) 

 

SPC Tithíocht , Dóiteáin agus Cosaint Shibhialta 

Cllr. Ciara McPhillips (Cathaoirleach) 

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 Iompar agus Comhshaol  

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) 
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Comhdhálacha/Oiliúint ag a raibh Baill i 2016 
 

Teideal  Ionad  Líon i láthair 
Scéimeanna & Deontais Tithíochta Cloch na Coillte, Co Chorcaí  1 

AILG-Comhairlí & Sábháilteacht Phoiblí Óstán Hillgrove, Muineachán  7 

URBACT Lá Eolais III Ollscoil Mhá Nuad   1 

LAMA Seimineár Oiliúna an Earraigh  Óstán Sligo Park   10 

AILG- Comhdháil Bhliantúil   Bun Chranncha, Co Dhún na 
nGall  

10 

AILG: Módúil 2 LA Seirbhísí Cultúrtha Leitir Ceanainn 7 

AILG: LA  Seirbhísí Pleanála – Eolas 
uasdátaithe don Bhall Tofa 

Achadh an Iúir, An Cabhán  7 

AILG: LA  Seirbhísí Pleanála – Eolas 
uasdátaithe don Bhall Tofa 

Óstán Crown Plaza, Dún 
Dealgan  

3 

AILG: LA Eolas uasdátaithe ar Thithíocht 
ón Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus 
RÁ  

Gaillimh  10 

LAMA 2016 Seimineár an Fhómhair  Beanntraí, Co Chorcaí  11 

AILG Seimineár an Fhómhair  Guaire, Co. Loch Garman   12 

AILG Seimineár an Fhómhair Sligeach 11 

Athbheochan Bailte Beaga ar Oileán na 
hÉireann: Ról uiscebealaí RÁ na hÉireann 

Óstán Hillgrove, Muineachán  3 

Athbheochan Bailte Beaga ar Oileán na 
hÉireann: Ról uiscebealaí RÁ na hÉireann 

Cloch na Coillte, Co Chorcaí  4 

Morgáiste um Cheannach Baile don chéad 
uair – Ag iarraidh tosnú ar an bpróiseas  

Cloch na Coillte, Co Chorcaí  2 

AILG: Ról na dTionól Réigiúnaí sa RÁ agus 
an tAcht (Forálacha Ilchineálacha) 
Tithíochta 2016 – Eolas do Bhaill Tofa 

Óstán Uí Mhóráin, BÁC   1 

An Chomhairle Tithíocht Shósialta – 
Saothrú i bPáirt do Bhaill ÚÁ agus 
Cumainn Tithíochta  

Óstán Ashling, BÁC  1 
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Ráiteas Airgeadais 2016 
      Achoimre ar Chaiteachas, Ioncam agus Fuílligh 

    
      D’fhás láimhdheachas de bhreis is €76 milliún as gníomhaíochtaí na Comhairle, idir Chaipiteal agus Ioncam 
Reatha, i 2016. 

      Is léir ón gCuntas Caipitil gur chaith an Chomhairle €15,586,319 ar bhonneagar an Chontae a fheabhsú.  Ba 
iad na príomhréimsí gníomhaíochtaí ná Tithíocht, Bóithre agus Uisce.   

  
      
      Cuntas Caipitil  

     
      Gníomhaíocht de réir Ranna  

 
2016 2016 2016 

 
  

Caiteachas Ioncam Costas glan 
 

Tithíocht & Foirgníocht 
 

       
10,106,019  

            
7,857,477  

         
(2,248,542) 

 
Iompar de Bhóthar & Sábháilteacht 

 

         
1,574,075  

            
1,180,040  

             
(394,035) 

 
Seirbhísí Uisce 

 

         
1,143,349  

               
649,507  

             
(493,842) 

 
Dreasachtaí Forbartha 

 

         
1,038,201  

            
1,695,529  

              
657,328  

 
Seirbhísí Comhshaoil 

 

             
468,565  

               
417,356  

               
(51,209) 

 
Caitheamh Aimsire & Conláistí 

 

             
381,568  

               
160,051  

             
(221,517) 

 
Ilghnéitheach 

 

             
874,542  

               
255,441  

             
(619,101) 

 
Caiteachas/Ioncam Iomlán 

 

       
15,586,319  

         
12,215,401  

         
(3,370,918) 

 
      
  

2015 2016 
  

Iarmhéid (Dochair) / Sochair 1 Eanáir 
 

       
12,333,242  

         
14,418,351  

  
Caiteachas 

 

       
12,394,236  

         
15,586,319  

  
Ioncam 

 

       
12,180,642  

         
12,215,401  

  
Aistrithe go hIoncam 

 

           
(217,744) 

             
(210,963) 

  
Aistrithe glan ón gCuntas Ioncaim 

 

         
2,516,447  

               
921,270  

  
Iarmhéid (Dochair) / Sochair 31 Nollaig 

 

       
14,418,351  

         
11,757,740  
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Cuntas Ioncam Reatha 

     
      Gníomhaíocht de réir Ranna 

 
2016 2016 2016 

 
  

Caiteachas Ioncam Costas glan 
 

Tithíocht & Foirgníocht 
 

         
7,303,147  

            
6,588,471  

             
(714,676) 

 
Iompar de Bhóthar & Sábháilteacht 

 

       
20,497,254  

         
15,454,282  

         
(5,042,972) 

 
Seirbhísí Uisce 

 

         
7,074,914  

            
7,555,535  

              
480,621  

 
Dreasachtaí Forbartha  

 

         
7,216,328  

            
3,586,143  

         
(3,630,185) 

 
Seirbhísí Comhshaoil 

 

         
6,928,231  

            
2,577,943  

         
(4,350,288) 

 
Caitheamh Aimsire & Conláistí 

 

         
4,127,607  

               
432,055  

         
(3,695,552) 

 
Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte & Leas 

 

             
513,579  

               
175,962  

             
(337,617) 

 
Ilghnéitheach 

 

         
6,631,877  

            
2,869,431  

         
(3,762,446) 

 
Caiteachas/Ioncam Iomlán 

 

       
60,292,937  

         
39,239,822  

       
(21,053,115) 

 
      Costas Glan Clár a mhaoineofar ó Rátaí Contae &  
Ciste Rialtais Áitiúil  

 

       
(21,053,115) 

 
      
    

 €  
 

Rátaí 
   

         
12,410,006  

 
Muirear Maoin Áitiúil 

   

           
9,969,218  

 
Laghdú maidir le Pinsean 

   

              
712,822  

 
Barrachas / (Easnamh) na Bliana 

   

           
2,038,931  

 
Aistriú go Cúlchiste 

   

         
(1,198,372) 

 
Iarmhéid (Dochair) / Sochair 1 Eanáir 

   

         
(2,704,442) 

 
Iarmhéid (Dochair) / Sochair 31 Nollaig 

   

         
(1,863,883) 
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Cuntas Ioncam Reatha 

      Cuntas Ioncaim agus Caiteachais 2016 2015 
 

      Ioncam 
     

Deontais agus Fóirdheontais Stáit 
   
22,078,078  35.4% 

         
16,837,621  29.5% 

 
Earraí agus Seirbhísí 

   
17,161,744  27.5% 

         
16,299,744  28.6% 

 
Muirear Maoin Áitiúil 

     
9,969,218  16.0% 

         
10,247,882  18.0% 

 
Laghdú maidir le Pinsean 

         
712,822  1.1% 

               
935,693  1.6% 

 
Rátaí 

   
12,410,006  19.9% 

         
12,686,201  22.3% 

 
Ioncam Iomlán 

   
62,331,868  100.0% 

         
57,007,141  100.0% 

 
      Caiteachas 

     
Caiteachais Párolla 

   
24,875,688  41.3% 

         
23,673,459  43.8% 

 
Caiteachais Oibríochta 

   
28,226,435  46.8% 

         
22,574,019  41.8% 

 
Caiteachais Riaracháin 

     
2,104,432  3.5% 

            
2,203,495  4.1% 

 
Caiteachais Bhunaíochta 

     
1,329,938  2.2% 

            
1,144,856  2.1% 

 
Caiteachais Airgeadais 

     
3,435,828  5.7% 

            
3,734,208  6.9% 

 
Ilghnéitheach 

         
320,616  0.5% 

               
710,245  1.3% 

       
Caiteachas Iomlán 

   
60,292,937  100.0% 

         
54,040,282  100.0% 

 
      
Barrachas na Bliana Roimh Aistriú 

     
2,038,931  

 

            
2,966,859  

  
Aistriú go Cúlchiste 

    
(1,198,372) 

 

          
(2,791,386) 

  
      
Easnamh Iomlán na Bliana 

         
840,559  

 

               
175,473  

  
      
Cúlchiste Ginearálta 1 Eanáir 

    
(2,704,442) 

 

          
(2,879,915) 

  
      
Cúlchiste Ginearálta 31 Nollaig  

    
(1,863,883) 

 

          
(2,704,442) 
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Plean Corparáideach 2015-2019 

Tuairisc ar Dhul chun Cinn 2016 

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

Roinn  Fochatagóir 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. 

  
 

 Plé leanúnach leis na 
Comhaltaí trí Choiste 
Polasaí  Straitéiseach 
Tithíochta agus Dóiteáin,  
Comhchoiste 
Comhairliúcháin don 
Lucht Siúil, Comhchoiate 
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 Córais soláthar 
seirbhísí a choimeád is 
a fheabhsú chun 
géilliúlacht do 
dhualgais dhlíthiúla 
agus reachtúla a 
chinntiú 

Cleachtais, cláir agus 
foirmeacha HSMS a 
choimeád de réir 
riachtanais OHSAS 
18001. 
 

 Ráiteas Sábháilteacht 
Corparáideach (CSS) a 
bheidh géilliúil 

 
 HSMS suas chun dáta 

 

 
 
 

  Soláthar Cumarsáid 
agus Oiliúint i dtreo 
géilliúlacht agus 
leanúnachas. 
 

 160 fostaí oilte i 
Measúnú Baol agus 
Riosca  
 

 Inlíon Sláinte & 
Sábháilteachta suas 
chun dáta 
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 Crunniú Coiste 

Sábháilteachta 
socraithe 
 

 Nuachtlitir eisithe mí 
na Nollag 
 

Aonad Sláinte agus 
Sábháilteachta 

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.   

 

Próiseas Iniúchta, 
Cigireacht agus 
Athbhreithniú a 
fhorbairt  

Trí chleachtas nua 
forbartha: 
 Cleachtas Plean 

Éigeandála HSP47 
(Traenáil déanta agus 
cleachtas ag oibriúl) 
 

 Cleachtas Bainistiú 
Ócáidí HSP49  
(Cleachtas beo is 
ceadaithe.  Níl ag 
oibriú de dheasca 
ceisteanna traenála.  
Comhráití ar bun le 
IPB chun bru ar 
aghaidh 

 Cleachtas Glacadh 
Iniúchta HSP50  
(Cleachtas beo) 
 

Aonad Sláinte agus 
Sábháilteachta 

1.5 Polasaithe, 
cleachtais is socruithe 
cuí iniúctha 
inmheánacha 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.   

Cleachtais, treoracha, 
cláir agus foirmeacha  
HSMS a choimeád is a 
uasdátú de réir 
riachtanais OHSAS 
18001. 
 

 Doiciméid, cláir,  
foirmeacha agus 
fíoraí  HSMS  
athbhreithnithe agus 
déanta suas chun 
dáta  

 Measúnú Baol agus 
Riosca déanta suas 
chun dáta 
 

 Clár iniúchta le tosú 
Feabhra 2017 

 
 
 
 

Leabharlann 
 

1.5 Polasaithe, 
cleachtais agus 
socruithe cuí iniúctha 
inmheánacha a 
fhorbairt is a chur i 
bhfeidhm lena 
chinntiú go mbíonn 
caighdeáin 

Straitéis 5 bliana 
forbartha a chríochnú 
Straitéis cúram 
custaiméara a 
chríochnú 
Polasaí  
 
 

Codanna den Phlean 
críochnaithe 
Suirbhé custaiméara ar 
líne críochnaithe 
 
 
Á fhorbairt mar chuid de 
dtraitéis 5 bliana 
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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.   

 
 

 
 
 

 
Críochnaithe 
 
 
 
 
 
 

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, 
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 

Ullmhú tuairiscí, cláir 
oibre agus 

Tuarascáil Bhliantuil 
Glactha 
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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.   

  
 

athbhreithithe de réir 
éileamh rialachas 
corparáideach  

Tuairisc ar Sholáthar 
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  FO, 
gearáin Ombudsman 
agus nochtadh cosanta 
laiastigh den scálacuí  
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 
heifeachtach mar is 
cuí a chinntiú  
 
 

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

Straitéis Chumarsáide á 
dréachtadh is á forbairt 
faoi láthair  
 
 
 
 
 
 
 

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 Ceannaireacht  
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 

 

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.  Tuscint 
chomónta a fhorbairt 
ar ról is ar sholáthar 
na Comhairle i gcás 
forbairt eacnamaíoch.  

Creidiúnú Iomlán faoi 
Chlár Caighdeán 
Musaem na hÉireann 
a choimeád suas 

Rug an músaem 6 
pholasaí eagsúla trín SPC 
agus CPG don 
athbhreithniú agus 
ceadú mar chuid den 
iarratas chuig an 
gComhaire Oidhreachta 
ar chaighdeáin a 
choimeád faoin MSPI 
 

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 Seirbhísí 
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.  Tuscint 
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.  Tuscint 
chomónta a fhorbairt 
ar ról is ar sholáthar 
na Comhairle i gcás 
forbairt eacnamaíoch. 

 

 

1.3 Córais 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 leanunach ar 
iarratais pleanála, sárú 
ábharatha, 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 is a chaomhnú ar bhonn inmharthana agus 
inbhuanaithe. 
 

Roinn  Fochatagóir Plean 
Corparáideach 

Cuspóir Plean Gnó  Dul chun cinn  

Dóiteáin & Cosaint 
Shibhialta  

2.8 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 
Dóíteáina gus Oibríochta 
Éigeandála a ullmhú is a 
oibriú  

Dréachtcháipéis 
déanta ach comhráiti 
fós ar siúl roimh 
ghlacadh leis  

Dóiteáin & Cosaint 
Shibhialta  

2.9 Straitéis Phobail 
um Shábháilteacht 
Dóiteáin do Chntae 
Mhuineacháin a 
ullmhú, a ghlacadh 
agus a chur i gcrích  

Straitéis Sábháilteacht 
Dóiteáin (CFSS) a ullmhú 
is a ghlacadh do 
Chontae Mhuineacháin   

Polasaí Sábháilteacht 
Dóiteáin Pobail  2015-
2019 á fheidhmiú go 
leanúnach  

Dóiteáin & Cosaint 
Shibhialta 

2.10 Plean 
Cigireachta Rialú 
Foirgníochta a 
fhorbairt is a chur i 
gcrích de réir treoir 
CCMA chun an  
caighdeán 
foirgníochta i gContae 
Mhuineacháin a 
fheabhsú.  

Plean Rialú Foirgníochta 
a fheidhmiú  

Á fheidhmiú go 
leanúnach  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dóiteáin & Cosaint 
Shibhialta  

2.11 Straitéis 
fhreagartha Cosaint 
Shibhialta a fhorbairt 
is a chur i gcrích  
 

Straitéis Cosaint 
Shibhialta  

Straitéis Cosaint 
Shibhialta 
Mhuineacháin 2015-
2018 i bhfeidhm.  

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 

 Measunú agus uasdátú 
leanúnach ar  iarratais 
tithíochta 
 
Feidhmiú an Íocaíocht 
um Chúnamh 
Tithíochta 
  
Plé leanúnach le 
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de phobal 
inmharthana. 

  
 

hEagraíochtaí 
Deonacha Tithíochta 
agus aonaid nua a 
sholáthar trín Scéim 
Cúnamh Caipitiúil 
 
Seirbhísí do Dhaoine 
gan Dídean agus 
Seirbhís Ceangal le 
Tionóntaithe 
 
Na Deontais Cúnamh 
Gluaiseachta, Áitreabh 
a chur in Oiriúint agus 
Cúnamh Tithíochta do 
Dhaoinae 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 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 

 A chinntiú go 
mbeirtear bearta 
feidhmiú fuinnimh 
isteach sna cláir 
foirgníochta agus 
cothabhála 
 
 
 

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

 Ceangal leanúnachleis 
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 chabhrú 
le Comhairle Chontae 
Mhuineacháin agus le 
pobail áitiúla is iad ag 

FUNNIMH: Úsáid 
funnimh i gCo 
Mhuineacháin a laghdú 
de réir spriocanna 
Náisiúnta agus 
Eorpacha. Clár 

18.3% sroichte i dtreo 
sprioc 33% target in 
2020.  Ar aghaidh an 
sceidil 
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laghdú an úsáid 
fuinnimh de réir 
spriocanna náisiúnta 
faoi 2020 

 
 

struchtúrtha 
bainistíocht fuinnimh 
próiseas MAP  
 
SOILSÍ POIBLÍ: 
Éifeachtúlacht feidhmiú 
fuinnimh & córas 
bainistiú sócmhainní 
don chóras Soilsiu Poiblí.  
Athbhreithniú ar an 
liosta soilse déanta de 
réir treoracha nua  
 

 
 
 
 
Córais i bhfeidhm, 
liosta sonraithe na 
soilse ar fad 
críochnaithe agus ag 
cloí leis an spriocam 
chun uasghrádú a 
chríochnú. 

Leabharlann 2.4 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. 

Páirtíocht i dtionscadail  
MCC um laghdú 
fuinnimh 

Uasghrádú ar shoilse i 
mBrainse Charraig 
Mhachaire Rois 
 
Léamh rialta méadair 
sna foirgnimh 
leabharlainne 
 
Úsáid Laser fiche don 
léamh rialta méadair i 
mBrainse Chluain Eois 

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

Toasaíochtaí a 
fheidhmiú um 
fhorfheidhmiú, 
géilliúlacht, bonneagar 
dramhaíola agus 
feasacht. 

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

Feidhmiú leanúnach 
polasaí bainistiú 
dramhaíola de reir 
cuspóirí an Phlean 
Connacht Ulaidh 
Bainistiú Dramhaíola. 
Uasghrádú ar na 10 
nÁis Beir Chuige i 
2016. 
 
Críochnaíodh 
oibreacha suntasacha 
bonneagair ag an Áis 
Aisghabhála Ábhair 
agus suíomh Conláistí 
Pobail ag Coirnéal na 
nAlbanach. 
 
Dul ar aghaidh leis an 
gconradh chun Ionaid 
Athchúrsála Coirnéal 
na nAlbanach agus 
Charraig Mhachaire 
Rois a bhainistiú. 
 
Dul ar aghaidh 
modhanna nua um 
choisctheacht 
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bhruscair trí  mhaoiniú 
LAPN trín EPA. 
 
Athbhreithniú 
leanúnach ar líonadh 
talún stairiúil sa 
chontae 
Bainistiú leanúnach 
líonadh talún Coirnéal 
na nAlbanach agus fáil 
comhairleoirí chun 
oibreacha maisithe 
Céim 3 a dhéanamh.  
 
Críochnaíodh staidéar 
ar bhainistiú láisteáite. 
 
Críochnaíodh 
oibreacha ar bhainistiú 
láisteáite ag Coirnéal 
na nAlbanach. 
 
 
Críochnaíodh tairiscint 
iompair láisteáite. 
 
Bearta láidre go 
leanúnach chun 
rialacháin bhruscair 
agus dramhaíola a 
fhorfheidhmiú.   
 
Leathnaíodh feachtas 
Glantachán Earraigh 
mar a raibh piocadh 
bruscair ar an ngréasán 
Bóithre Náisiúnta sa 
chontae. Dul ar 
aghaidh tosaíochtaí 
Dramhaíola Náisiúnta 
2016 mar a bhí 
rialacháin Íoc de réir 
Meácain, Dramhaíl Bia 
agus Bitheolaíoch, 
Rialacháin Bonn Mótair 
agus gníomhaíocht 
mhídhleathach.   
 
Críochnaíodh 
tionscnamh bainistiú 
bruscair CCTV ar an 
N2. 
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Rugadh isteach  Korec 
ó ICT chun cur le 
héifeachtúlacht 
bainistiú bruscair agus 
dramhaíola. 
 
Monatóireacht 
leanúnach ar áiseanna 
dramhaíola agus 
eisíodh 11 ceadúnas 
nua i 2016. 

Comhshaol  Tairgeadh 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 
bunaithe ar mheasúnú 
riosca. 
 
Torthaí Cigireachtaí, 
agus samplú bia chuig 
na páirtithe cuí 
leasmhara 
 
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 madrai ar 
strae agus an 
reachtaíocht um rialú 
madraí a chur i 
bhfeidhm. Mhéadaigh 
ceadúnais madraí  5%  i 
2016 agus dúnadh 
100% de ghearáin faoi 
mhadraí. 
 
I 2016 bhí an Póna 
Madraí géilliúil do na 
riachtanais don 
ghnóthaí síolrú  madraí 
 
Leanadh de chigireacht 
ar ghnóthaí síolrú 
madraí.  
 
 
 
I 2016 ainmníodh 
Comhairle Contae 
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Mhuineacháin 
Monaghan County do 
Ghradam Feabhas 
Rialtais Áitiúil ar son 
Ceadúnas Madra ar 
Feadh an tSaoil 
maraon le micrishlis 
agus cláru saoar in 
aisce.   

Comhshaol 2.5 Cláir oideachais 
agus oiliúint i 
gcúrsaí 
comhshaoil a 
fhorbairt is a 
reachtáil 

 D’fháiltigh roimh 
Chomhdháil Bailte 
Slachtmhara mí 
Bealtaine 
 
Méadú ar 
rannpháirtiocht sna 
Scoileanna Glasa, fuair 
13 scoil brat glas i 
2016. 
 
Eagraíodh 42 ócaid 
eagsúil feasachta sna 
scoileanna i 2016. 
 
Críochnaíodh 
tionscnamh feasacht 
salachar madraí  
 
Eagraíodh 40 
ceardlann sa Chontae a 
dhírigh ar bhainistiú 
dramhaíola, 
bithéagsúlacht, 
cáiliocht uisce agus 
athru aeráide. 
 
Páirteach i Seachtain 
Eolaíocht 2016 (CSI 
Uisce) 
 
Scrúdaíodh 438 gearán 
dramhaíola/bruscair 
agus réitíodh 436. 
 

Comhshaol 2.6 Straitéisí a 
fhorbairt ionas go 
mbeifear in ann 
cuspóirí an Treoir 
Creat Uisce a 
shroichint i gcás 
stadas cáiliocht 
uisce Chontae 

Tacú le feidhmiú an 
Treoir Creat Uisce  

Feidhmiú leanúnach 
Pleananna Bainistiú 
Abhantrach agus clár 
bearta do RBMP an 
Iarthuaiscirt agus 
RBMP  Loch nEathach 
agus na Banna.  
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Mhuineacháin Críochnaíodh an clár 
cigireachta feirme de 
réir Rialachán 
Deachleachtais 
Talmhaíochta.  Ní raibh 
gá le dul ar ais chuig 
35% d’fheirmeacha i 
2016 
 
Críochnaíodh an clár 
Cigireachta Fiontar 
Talmhaíochta. 
 
Críochnaíodh an clár 
suirbhé san 
abhantrach na Finne 
agus bhí ráta pas ag  
85% d’fheirmeacha as 
142. 
 
Leanadh den 
mhonatóireacht ar 32 
cheadúnais Alt 4 um 
eisileadh a dhiúscairt 
isteah san uisce i gCo 
Mhuineacháin.  
 
Críochnaíodh clár 
monatóireachta WFD 
aibhneacha agus 
lochanna chun 293 
iarratas pleanála a 
mheas um cháilíocht 
uisce i 2016. 
 
Fuarthas 101 ghearán 
um thruailliú 
uisce/fuíolluisce i 2016 
dar réitiodh  70 ceann.  

Pleanáil 2.2 Ár gcomhshaol a 
chosaint agus a 
fheabhsú ar bhonn  
ciallmhar 
inmharthana 
 
 

Córas forfheidhmithe  a 
oibriú de réir riachtanais 
reachtúla agus polasaí. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Monatóireacht agus 
imscrúdu ar fhorbairtí 
gan cheadú  maraon le 
forfheidhmiú cuí sa 
chreat reachtúil de réir 
riachtanais reachtúla 
agus spriocamanna. 
 
Aontaíodh oibreacha 
faoi fhorálacha 
maoinithe Náisiúnta 
Glacadh mar Mhuirear 
chun 11 eastát  
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Na forbairtí tithíochta sa 
chontae atá gan 
chríochnú a réiteach 
agus glacadh mar 
mhuirear de réir gá. 
 

tithíochta a ghlacadh  
mar mhuirear.   
 
Pleananna réitigh ann 
do chúig eastát gan 
chríochnú 
 
Glacadh le seacht 
eastát tithíochta gan 
chríochnú mar 
mhuirear ón mbliain 
2015 
 
Glacadh le heastáit 
tithíochta go 
leanúnach tar éis 
iarratas faighte 
 

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

Oibriú Chóras 
Bainistíocht Forbartha 
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.  
 
Tuairisc dhá bhliana 
dul chun cinn  ar 
chuspóirí an Phlean 
Forbartha Contae  
2015 
 
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 hiomaíochta  
 

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.  

 Tacú le gnóthaí beaga 
trí dheontais 
tithíochta, deisiu 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  
 

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

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

 Maoiniú Turasóireacht 
Diaspóra tugtha 
 
Féilire Ócáidí foilsithe 
is ar líne  
 
Oifig Turasóireachta ar 
oscailt ó Mhárta go 
deireadh Meán 
Fómhair 
 
Fiosrúcháin 
turasóireachta ar 
bhonn laethúil 
 
Cruinnithe rialta le 
solatharóiri 
turasóireachta ag 
tabhairt comhairle 
agus tacaíocht maidir 
le hiarratais 
mhaoinithe 
 
Eolas is déanaí ar an 
suímh idirlín is ar na 
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meáin shósialta 
 
Feachtas 
turasóireachta déanta 
um Chaidreamh Poiblí  
 
 
Tioncnamh um phle 
leis an Diaspóra déanta 
 

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

 6 fhístéip My 
Monaghan déanta is 
scaipithe 
 
Feachtas My 
Monaghan déanta sna 
meáin 
 
1 fhístéip Connect 
Ireland déanta is 
scaipithe 
 
 
4 fhístéip  
eacnamaíoch conomic 
videos déanta is 
scaipithe 
 
 
Feachtas gnó do 
Mhuineachán déanta 
 

Leabharlann 3.2 Torthaí a bhaint 
amach ar Straitéis 
Turasóireachta 
Comhairle Contae 
Mhuineacháin 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  
 
 
 
 
 
Caomhnú na leabhar 
Miontuairiscí  Teach na 
mBocht  Charraig 
Mhachaire Rois agus 
Baile na Lorgan 
caomhnaithe trín 
gCiste Forbartha 
Straitéis Diaspóra 
Áitiúil 
 
 
 
 

Leabharlann 3.6 Naisc a chothú le Dul i bpáirt le Cúrsaí TE sna brainsí ar 
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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.   

 

háisínteachtaí eile 
oideachais agus 
gníomhaíochtaí um 
acmhainní a roinnt 

fad i gcomhar le  
Tionscnamh Erasmus+ 
(seirbhísí do lucht 
díomhaoin) déanta 
 
Seirbhísi cuardach post 
chun cinn go mór, 
ábhar nua 
bolscaireachta deartha 
is foilsithe 
 
Tharla Feile Eolaíochta 
An Cabhán/ 
Muineachán ag cur 
gairmeacha STEM  
chun cinn 
 

Ealaíon 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 ar siúl fós idir 
ETB trí Bhord Garáiste, 
L.A.E.P  & Institiúid 
Mhuineacháin 
 
 
 
 

LEO 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.  

Comhaontú Leibhéal 
Seirbhíse a fheidhmiú 
idir Comhairle Contae 
Mhuineacháin agus 
Fiontar Éireann. 

Monatóireacht ar  LEO 
Mhuineacháin trí SLA 
ag Fiontar Éireann agus 
athbhreithniú in 
aghaidh bliana.  
 
 
 
 

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

Maoiniú Fiontar 
Éireann faighte chun 
straitéis a fheidhmiú 
sna meáin 

Feachtas bolscaireacht 
ag leibhéal áitiúil sa 
phreas áitiúil, suíomh 
idirlín agus meáin 
shóisialta.  

LEO 3.6 Naisc a chothú le 
ETB An Cabhán 
Muineachán is le 
hinstitiúidí eile 

Iniúchadh Scileanna 
déanta agus na torthaí 
foilsithe  

Iniúchadh Scileanna ar 
aghaidh chuig ETB, DSP 
agus an Stiúrthóir 
Forbairt Eacnamaíoch  
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ardoideachais chun 
cursaí agus 
printíseachtaí a 
fhorbairt a bheadh 
oiriúnach do 
riachtanais 
tionsclaíocha anois 
agus amach anseo.   

  

mar bhall den choiste 
Scileanna Réigiúnacha. 
 

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

Straitéis margaíochta 
chun an músaem a 
chur chun cinn ar 
bhonn náisiúnta agus 
áitiúil 

Ócáidí músaeim a 
fhógairt sa phreas 
náisiúnta agus áitiúil, 
ar  líne agus ag 
comhoibriú 
leTurasóireacht 
Mhuineacháin  
 
Rinne an Coimeádaí 
ceardlanna  Fáilte 
Éireann maidir le 
hOirthear Ársa na 
hÉireann  a chur ar 
aghaidh iI measc 
cuairteoirí iasachta 

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 Tionsclaíochta, 
Fiontair, agus 
Fostaíochta sna bailte 
Muineachán, Charraig 
Mhachaire Rois, Baile 
na Lorgan, Cluain Eois 
aus Béal Átha Beithe, 
éileamh sa todhchaí a 
mheas agus tailte 
oiriúnacha  a zónáil i 
2016 
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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 todhchaí á 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.  

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

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

 Cabhair don Ionad Patrick 
Kavanagh ag lorg maoniú 
faoin Scéim Caipitiúil 
Ealaíon & Cultúr 2016 
 
Comhairleoirí le 
Máistirphlean a fhorbairt 
do Pháirc foraoise Ros 
Mór  
 
Cabhrú agus plé le 
Comharchumann Lása 
Charraig Mhachaire Rois 
um fhorbairta ar an 
dtionscnamh Teach an 
Mhargaidh, Carraig 
Mhachaire Rois 
 
Cabhair d’Oidhreacht 
Mhucnú is iad ag forbairt 
Rian Oidhreachta do 
Bhaile na Lorgan 
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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 
cultúrtha a fhorbairt 
 
 
 
 
Deiseanna a chruthú 
don phlé i measc an 
phobail  

Iarratas chuig an Roinn ar 
mhaoiniú faoi shruth 1 do 
stiúideónna ealaíontóírí 
Chluain Eois 
 
 
Iarratas chuig Síocháin IV 
ar Mhol  Stiúideónna & 
Ealaíon Pobail Chluain 
Eois  

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 ócaidí 
agus gníomhaíochtaí 
do phobal chomh 
leathan agus is féidir 

Cláir dírithe ar lucht 
scothaosta, míchumais, 
tuismitheoirí singil agus 
mionlaigh eitneacha 
déanta ar bhonn bliantúil 
le soláthróirí eirbhísí ar 
fud an chontae 

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.   

 
 
 
 
4.6 Tacú leis an 
nGréasán Pháirtíocht  
Phoiblí agus le plé is 
páirtíocht leis an 
bpobal sa phróiseas 
tógtha cinntí. 

Creat polasaí pleanála 
a fhorbairt laistigh de 
réir riachtanais polasaí 
is pleanála  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creat polasaí pleanála 
a fhorbairt laistigh de 
réir riachtanais polasaí 
is pleanála  
 
 

Plé leanúnach le páirtithe 
leasmhara maidir leis an 
bPlean Forbartha Contae, 
agus Athruithe air sin, le 
doiciméid eile polasaí de 
réir riachtanais polasaí is 
pleanála  
 
Dhá athrú ar an bPlean 
Forbartha Contae  
(rugadh isteach an 
Lámhleabhar Deartha um 
Bóithre agus Sráideanna 
Uirbeach agus Straitéis 
Forbairat Miondíola 
Mhuineacháin) glactha i 
2016 
 
Plé rialta leis an bpobal 
um chuspóirí is polasaí a 
fhorbairt don Phlean 
Forbartha Contae  agus 
doiciméid polasaí eile trí 
ócáidí páirtíochta poiblí 
agus an Gréasán 
Pháirtíocht Poiblí 
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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 Choiste 
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 
Cuimsiú Sóisialta & 
Gníomhú Pobail 
(SICAP) 
 
 
Clár SÍOCHÁI IV  a 
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 

Soláthar an chláir 
tosaithe 
 
 
 
Bainte amach trí 
phríomhspriocanna agus 
gnímh.  Seoladh isteach 
Caiteachas v Iarratais 
Aontaithe Buiséid  
 
 
Lorgaíodh iarratais  
Gníomhaíocht 
Tionscnamh déanta  
Spriocanna caiteachais 
sroichte 
Monatóireacht déanta 
 
 
 
Iarratas istigh in am 
 
 
 
Tosaíodh ar an 
dtionscnamh de réir na 
riachtanas  
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Chanáil Uladh 

Forbairt Pobail 4.4 Tacú leis an Earnáil 
Phobal Aitiúil i 
dtionscadail áitiúla a 
fhorbairt idir áiseanna 
pobail agus fiontar 
pobail 
 
 

Ciste Pobail agus 
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 238 
tionscnaimh pobail sa 
chontae. Láithriú bliantúil 
maoiniú pobail i ngach 
Ceantar Bardasach. 
 
 
 
Iarratais déanta ar 
mhaoiniú 
Feabhsú rialachais   
Plean ghnímh ullmhaithe 
 
 
Clár Tasiteal Cliste & 
Taiseal 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 4.6 Tacú leis an 
nGréasán Pháirtíocht  
Phoiblí agus le plé is 
páirtíocht leis an 
bpobal sa phróiseas 
tógtha cinntí. 

Tacú leis an nGréasán 
Pháirtíocht Phoiblí 
(PPN) chun ról agus 
feidhm a chur i gcrích 
 
 
Dréachtadh creat don 
pháirtíocht phoiblí  
 
An struchtúr agus 
próiseas PPN a riaradh 
de réir reachtaíocht 
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agus treoracha cuí  
 
Tacaíocht fhorbartha 
don Ghreasán 
Ionadaithe Pobail 
 

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

Tacú leis an óige chun 
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  
 
 
 
Tionscnaimh aitheanta 
agus as 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. 

Díriú ar Aicmí ar 
pháirtíocht íseal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tacú le hócáidí 
ollpháirtíochta/ 

 Siúlóid – 
bhunaigh 5 
ghrúpa nua 
siúlóide idir 
thuath/bailte 
 

 Soláthar 19 
clár gníomh-
aíochta do 
bhreis is 200 
duine 50+  idir 
phobail 
thuaithe/ 
bailte 

 Soláthar 8 clár 
gníomh-
aíochta do 
lucht 
míchumais, 
san áireamh 
bhí dhá 
champa 
Trasna Tíre  3 
lá (200 duine 
fásta) 

 Soláthar 
oiliúint 
rothaíocht 
sábháilte do 5 
Scoil 
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náisiúnta 
 
 
 
 
 
 
 
Tacú le Forbairt 
Clubanna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Córais láidre cumarsáid 
agus eolais a fhorbairt 

Náisiúnta  
(102 dalta) 

 Thacaigh le 
Triatlón 
meánscoile 
(200 dalta) 

 Sheol clár nua 
(Siúl an 
Domhan) 11 
Scoil (880 
dalta) 

 Comhordaigh/ 
d’eagraigh nó 
thacaigh leo 
seo a leanas: 

 Siúlóid 
Náisiúnta 
Operation 
Trans-
formation     

 Seachtain 
Náisiúnta 
Rothar  

 Seachtain 
Náisiúnta 
Súgartha 

 Seachtain 
Náisiúnta 
Fóillíochta 

 An Abhainn 
Mhór 10k  

 Thacaigh le 
bunú dhá 
chlub nua 
spóirt 
(Cispheil agus 
an Cluiche 
Cuar) 

 Ócáid gréasán 
spóirt (20 
club) 

 Cúrsaí Oiliúna 
do 
shaorálaigh 
clubanna 
spóirt (21 
cúrsa idir 
Chosaint, 
Garchabhair, 
Feasacht 
Míchumais) 
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270 I láthair) 

 Colún  sa 
nuachtán 
áitiúil (48 
eagrán) 

 Nuachtlitir 
foilsithe agus 
scaipthe ar 
700 pointí 
teagmhála – 
Scoileanna, 
grúpaí pobail 
7rl. 

 eRáiteas rialta 
nuachta 
uasdátaithe 
chuig 1600 
seoladh r-
phost 
teagmhála 
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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.  

 

 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 foirgnimh 
tréigthe agus folús. 

 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 MD Charraig 
Mhachaire Rois-Baile na 
Lorgan eagraíodh 
oibreacha cothabhála ar 
Shiúlóid Bhealach 
Mhuineacháin MD 
 

Turasóireacht 5.2 Tús áite a 
thabhairt do dhul chun 
cinn ár dtionscnaimh 
lárnacha bonneagair 
chun forbairt 
eacnamaíoch a éascú  

 Tionscnamh Iascaigh An 
Lóíste Theas go dtí céim 
iarratais phleanála 
 
Bunaíodh MoU do Phairc 
Foraoise Ros Mór le 
Coillte 
 
Fuarthas maoiniú 
Fóillíocht Tuaithe   chun 
bealaí siúlóidi agus 
comharathaíocht a 
uasghrádú 
 
Tairiscint chun 
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comhairleoirí a fháil 
chun Máistirphlean 
Sliabh Beatha a fhorbairt 
 
 
Aip closbhealach siúlóide 
agus comharthaíocht 
chuí déanta i nGlas 
Locha 
 

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

 2 thionscnamh 
trasnáisiúnta INTERREG 
déanta i gcomhar le 
Réigiún Thoir na Teorann 
agus ICBAN 
 
Tionscnamh tras-
náisiúnta amháin  ICBAN  
Turasóireacht Litríochta 
chomh fada le Céim II 
den iarratas agus 
cuireadh isteach 
tionscnamh píolótach 
d’Ionad Patrick Kavanagh 
Centre ina theannta  

Seirbhísí Uisce  Ár ndualgais a 
chomhlíonadh faoin 
gComhaontú Leibhéal 
Seirbhíse le Uisce 
Éireann  

Cuspóirí cinnte an 
Phlean Bliantúil 
Ilseirbhíse a fhedhmiú 
agus monatóireacht ar 
spriocanna 
feidhmíochta do 2016 

Tuairiscí míosúla 
feidhmíochta chuig 
Comhairle Contae 
Mhuineacháin um 
fhuílligh Uisce Éireann.  I 
2016 bhí an scór os cionn  
90% ar an meán. 

Seirbhísí Uisce   An Scéim Uisce 
Tuaithe a bhainistiú is 
a fheidhmiú 

An Scéim Uisce 
Tuaithe a fheidhmiú  

Riaradh fóírdheontais 
bhliantúla €2,311,644 
chun uisce tí a sholáthar 
do Ghrúpscéimeanna 
Uisce.    
Fuair 10 gcinn de 
Ghrúpscéimeanna 
deontais ar an iomlán 
€415,128 don uasghrádú 
agus feabhsú 
riachtanach, fuarthas 
deontas ó Roinn 
Comhshaoil, Oidhreachta 
agus Rialtais Áitiúil. 

Oifig Oidhreachta An comhshaol a 
fheabhsú is a 
chaomhnú 

Plean Oidhreachta 
Chontae 
Mhuineacháin 2012 -
2017 a fheidhmiú 

Thacaigh le Fóram 
Oidhreachta 
Mhuineachain agus 
maoiniú Comhairle 
Oidhreachta faighte. 
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Taighde Oidhreachta 
agus bailiú eolais um: 
Suirhé seandálaiocht ar 
Chaisleán Phlandála 
Chluain Eois agus 
laethanta oscailte le 
Fóram Pobail Chluain 
Eois. 

 
Caomhnú agus bainistiú 
sócmhainní oidhreachta: 

 Pleananna 
bainistiú 
caomhnaithe 
forbartha le 
grúpaí áitúla do 
thrí cinn de 
shuímh 
meánaoiseacha 
eaglasta . 

 
Cumas agus feaasacht a 
chruthú: 

 Comhordú agus 
seoladh 
Seachtain 
Oidhreachta. 

 Clár ócáidí 
oidhreachta mar 
Thaispeántas 
Léas ar Uladh  
1916, Lá Oscailte 
Ionad Tyrone 
Guthrie, Bioblitz 
Ros Mór, ócáidí 
is cainteanna i 
gCaisleán 
Chluain Eois.  

 

Oifig Oidhreachta An comhshaol a 
fheabhsú is a 
chaomhnú 

Plean Gnímh nua 
Bithéagsúlachta 
Contae a 
dhréachtadh. 

Comhairliúchán agus 
léirithe do SPC 
Comhshaoil agus Fóram 
Oidhreachta 
Mhiuneacháin.  

Oifig Oidhreachta Cur le forbairt an 
Phlean Forbartha 
Contae 

Cabhru leis an Údarás 
Áitiúil um pholasaí 
agus reachataíocht 
oidhreachta 

18 dtuairisc oidhreachta 
seolta faoi iarratais 
phleanála.  
 
An t-eolas ag na grúpaí 
pobail agus daoine 
aonair. 
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Oifig Oidhreachta Cúram an mhaoin de 
chuid Chomhairle 
Contae Mhuineacháin 
a choimeád, faichí 
agus spás oscailte san 
áireamh 

Athúsáid agus 
caomhnú Teach an 
Mhargaidh i gCluain 
Eois.  
 
Caomhnú teach an 
gheata Loch Mucnú. 

Ailtire ceapaithe agus 
aidhm an fhoirgnimh 
aontaithe. 
 
 
Oibreacha caomhnaithe 
déanta agus an 
foirgneamh athoscailte. 

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 
Bithéagsúlacht EBR 
chun iarratais ar 
mhaoiniú chuig 
comhlachtaí AE a 
fhorbairt is a 
sheoladh. 

Seoladh iarratas 
INTERREG Va chun 
gnáthóga agus gnéithe 
trasteorann a chaomhnú 
(CANN). 
 
Iarratas ar mhaoiniú 
seolta chun bonneagar 
glas a chur i mbailte 
áirithe Mhuineacháin 
(GIFT).  

Seirbhísí 
Corparáideacha  

Cúram an mhaoin de 
chuid Chomhairle 
Contae 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 
agus fuinnimh agus 
maragadh maiath a 
fháil.  Na Sócmhainní 
Maoine (PIR) ar aon 
chlár amháin sa 
bhformáid cuí & ar an 
mbunachar sonraí 
náisiúnta.   

Foireann Tionscnaimh 
Chaipitiúla i bhfeidhm, 
pleananna tionscnaimh 
ullamh agus na 
hoibreacha ag dul chun 
cinn.   

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.                 

Infheistíocht leanúnach 
san áis. 

Seirbhísí 
Corparáideacha  

 Áiseanna 
ardchaighdeáin spórt 
agus cleachtadh coirp 
a sholáthar d’Ionad 

Infheistíocht leanúnach 
san áis. 
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Spóirt agus Fóilliochta 
Mhuineacháin. 

Seirbhísí 
Corparáideacha  

 Foirgneamh an 
Mhargaidh Cluain Eois 
a athchóiriú 

An chéim deartha 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 maoinithe 
de réir mar a 
tharlaíonn. 

Brainse Mhuineacháin 
a athchóiriú 

Dáileadh deontas €1 
milliún chun Brainse 
Mhuineacháin a 
athfhorbairta faoin gClár 
Caipitiúil Leabharlanna 
 
Sonraí leabharlann nua 
forbartha mar chuid den 
iarratas Tionscnamh  
SÍOCHÁIN IV Campas 
Mhuineacháin 

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. 

Páirt iomlán a 
ghlacadh i gClar 
Comórtha 1916 

Críochnaithe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Céim 3 de Scéim 
Oibreacha um 
Fheabhsúchán 
Príombhóithre 
Náisiúnta Scairbh na 
gCaorach go 
Muineachán 

Fáil talún ar siúl, 
doiciméid tairaisceana 
déanta, ag fanacht le 
ceadú TII don chéim 
tairisceana 

Scéim Feabhsúcháin Comhairleoirí ceaptha i 
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bhonn éifeachtach 
sábháilte.  

 

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

2016, Roghnú Bealaí, 
Réamhdhearadh agus 
Cuid 8 ar bun 

Scéim Feabhsú 
Pábhála ar an N54 
Machaire Airne Na 
Mullaí 

1.0Km Cóíriú 
Críochnaithe Aibreán  
2016 
 
 
 

Cláir Athchóiriú, 
Feabhsú agus 
Cothbhála ar Bhóithre 
Réigiúnacha agus 
Áitiúla  

35Km d’oibreacha sa 
Chlár Athchóiriú, 
Feabhsú agus 53Km 
Cothbháil ar Bhóithre 
Réigiúnacha agus Áitiúla 

An Clár Athnuachan 
Scuaine a chur chun 
cinn 

9 bhFeithicil nua mar 
chuid den gclár 
leanunach athnuachana  

Láithreacha stóir   
oiriúnacha a sholáthar   

Na MD ag féachaint ar 
roghanna d’áiseanna 
stór  

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 uasdátú ar 
an bplean tuilte 
drochaimsire 
 
Críochnaíodh 10 Scéim 
Feabhsú Sábháilteachta,  
3 ar Bhóithre Náisiúnta,  
7 ar Bhóithre 
Neamhnáisiúnta 

Tionscnamh 
Athbhreithniú ar 
Luasteorann 

Fodhlíthe Speisialta 
Luasteorann d’Eastáit 
Tithíochta i bhfeidhm i 
2016 

Bearta Fhorfheidhmiú 
Sábháilteachta a 
fheidhmiú  

Polasaí nua Gearradh 
Fála chun géilliúlacht a 
fheabhsú 
 

Oifigeach um 
Shábháilteacht ar 
Bhóithre a cheapadh 

Oifigeach um 
Shábháilteacht ar 
Bhóithre  ceaptha 
Coiste Mheitheal um 
Shábháilteacht ar 
Bhóithre athbhunaithe 

Bóithre  5.5 Bealaí 
straitéiseacha 
bonneagair, taisteal 
cliste agus tionscadail 

Staidéar Úsáid Talún 
agus Iompair 
Mhuineacháin a 
chríochnú  

Staidéar le críochnú 
Ráithe 2 2017 
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inmharthana iompair a 
aithnítear i ndoiciméid 
pholasaí Náisiúnta 
agus sa Phlean 
Forbaratha Contae a 
fhorbairt agus a chur 
chun cinn. 

Scéimeanna 
Feabhsúcháin 
Bhóithre aitheanta sa 
Phlean Forbartha 
Contae a fheidhmiú 

 
Iarrachtaí leanúnacha ar 
mhaoiniú N2/A5.  
Dearadh dréachta don 
Nasc N2/N53  
 

Bóithre  

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. 

 

Dlúthshaothrú i bpáirt 
le OPW um chuspóirí 
atá sa Chlár CFRAM  
 

 
 
Roghanna CFRAM 
deanta le haghadih 
maoiniú don chéad 
chéim eile sa phróiseas  
 
 

Limistéir mar a bhfuil 
baol tuilte a aithint ar 
léarscáil 

Léarscáilíocht leanúnach 
ar  limistéir mar a bhfuil 
baol tuilte 

Clár Oibreacha 
Athshlánaithe 
Droichead a chríochnú 

Oibracha déanta ar 
Dhroichead An Leacán 
agus Lios na Darach. 
Ceapadh comhairleoirí 
agus críochnaíodh an 
tairiscint do 10 
nDroichead Bóithre 
Náisiúnta 

Clár Mionoibreacha 
Maolú tuilte a 
chríochnú 

Mionoibreacha 
feabhsúcháin déanta ar 
thrí láthair chun baol 
tuilte a laghdú 

Ealaíon  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. 
 

PLé leathan le leanaí,  
Páirtíocht óige aguas 
áisínteachtaí áitiúla 

Bunaíodh páirtíocht 
Ealaíon san oideachas le 
CMETB, pairtíocht Glún 
Ceoil bunaithe le CC An 
Cabháin & CMETB 

Músaem 5.2 Tús áite a 
thabhairt do dhul chun 
cinn ár dtionscnaimh 
lárnacha bonneagair 
chun forbairt 

Iarratas ar chúnamh 
mar mhaoinú Síocháin  
IV chun Campas 
Síochána a thógáil i 
mBaile Mhuineacháin 

Seoladh an Chéad Chéim 
den iarratas chuig 
Síocháin IV  
 
An Dara Chéim á forbairt 
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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.  
 

faoi láthair  
 
Lorgaíodh Pleanáil Cuid 
8.  

 
 

Pleanáil 5. Cúram an mhaoin 
de chuid Chomhairle 
Contae Mhuineacháin 
a choimeád is a 
bhainistiú chun leas a 
bhaint do shaoránaigh 
idir eacnamaioch, 
sóisialta agus 
cultúrtha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 
 
 
 

Oidhreacht 
ailtireachta an 
Chontae a riaradh is a 
chosaint  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creat polasaí pleanála 
a fhorbairt laistigh de 
riachtanais reachtúla 
agus polasaí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monatóireacht 
leanúnach ar an dtaifead 
struchtúr cosanta.  
Cuireadh 40 struchtúr 
leis an liosta agus tá 
próiseáil ar bun maidir le 
39 struchtúr molta.   
 
Feidhmiú scéimeanna 
Infheistíocht 
Oidhreachta agus Cistí 
Struchtúr i mBaol i  2015 
agus 2016,  scéimeanna 
críochnaithe agus 
maoiniú dáilte i  2015  
agus 2016.  Iarratais 
faighte don bhliain 2017.   
 
Próiseáil leanúar 
dhearbhuithe Alt 57 
laistigh de spriocamanna 
reachtúla 
 
Cabhraíodh leis an Roinn 
Bóithre um 
Dhreachtstraitéis Úsáid 
Talún agus Iompair 
(LUTS) a ullmhu do 
Chontae Mhuineacháin   
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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. 

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

Creat polasaí pleanála 
a fhorbairt laistigh de 
riachtanais reachtúla 
agus polasaí 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oidhreacht 
Ailtireachta sa 
Chontae a bhainistiú is 
a chosaint  
 

Comhairle agus ionchur 
um Straitéis Measunú 
Baol Tuilte Abhantrach 
(CFRAMS0) i 2015 agus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Straitéis Forbartha 
Miondíola a ullmhú is a 
ghlacadh do Chontae 
Mhuineacháin  
 
Áitribh agus foirgnimh a 
aithint is a chur ar an 
gClár Suíomh Tréigthe ar 
bhonn leanúnach.  
Cuireadh 17 suíomh leis 
an gClár agus bhí 16 eile 
á bpróiseáil le linn 2016.  
Eisíodh Fógra amháin cur 
i gcontúirt i 2016.   

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 díirithe ar 
dhaoine óga 

Ghlac  7,500 scoláire ar 
fud an chontae agus an 
dúthaigh máguaird i 
gcláir a threoraigh an 
músaem le bliain anuas.  
Foilsíodh an clár nua 
gníomhaíochtaí don 
bhliain 2017.  
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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 30 comórtas 
earcaíochta i gComhairle 
Contae Mhuineacháin le 
linn 2016;   
 
Táirgíodh 81 post agus 
glacadh le 68 díobh mar  
leanas:  
 
12 phost buan 
d’iarrthóirí seachtracha 
agus san áireamh bhí 6 
cinn mar Oibrí 
Ginearálta 
9 bpost buan trí ardú 
céime do bhaill foirne 
7 bpost séasúrach 
d’iarrthóirí seachtracha 
agus san áireamh bhí 6 
cinn mar Oibrí 
Ginearálta 
13 phost ar bhonn 
sealadach d’iarrthóirí 
seachtracha agus san 
áireamh bhí  9 Oifigeach 
Cléireachais  
22 phost ar bhonn 
gníomhach   
Earcaíodh 4 
Comhraiceoir Áirithe 
Dóiteáin   
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Cáilíocht is éagsúlacht 
fostaíochta a fheabhsú  

Sholáthraigh an 
Chomhairle deiseanna 
oiliúna faoi JobBridge, 
Geata ahgus cláir 
Chéimithe le linn 2016 

 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 oiliúna 
agus forbartha 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 
 
Ceadíodh cúnamh um 
chúrsaí breisoideachais 
do 22 ball foirne.  
 
 
 
Neamhláithreachtaí 
laghdaithe go 3.5% 

 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.  

Cleachtais éifeachtach 
agus éifeachtúla a 
chur i bhfeidhm  

Críochnaíodh feidhmiú 
Leagan 19 Core  mí 
Meán Fómhair 2016.  
Tugadh tacaíocht oiliúna 
um Core   HPS do na 
Bainisteoirí Líne agus 
cách a úsáidaeann an 
córas.   
 
Thosaigh an Tionscnamh 
Ullamh do Shonraí Pinsin 
mí Deireadh Fómhair 
2015 agus lean ar feadh  
2016.  Meastar go 
gcríochnófar an mír úd  
mí Deireadh Fómhair 
2017. 
 
 
I 2017 gheobhaidh an 
Chomhairle tráthchlár 
do sholáthar céimneach 
an mhódúil Sláinte agus 
Sábháilteacht atá sa 
tionscnamh Core. 

 
Tá an móduil PMDS sa 
tionscnamh Core fós ar 
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bhonn piolótach.  
Meastar tús a chur leis 
an soláthar céimneach i 
R4 2017. 

 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 a 
dhéanann post cuí, 50% 
déanta 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 cuí a sholáthar i dteannta chórais 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 réir caighdeáin agus 
dea-chleachtas an 
tionscail.  

 

 Leanadh den doiciméid 
agus córas oibre   
Laserfiche sa roinn 
tithíochta i 2016 – 
ranna Cothabháil 
Phleanáilte/Deontas  

Tithíocht  7.5 Plean chun 
fheidhmchlár 
mhóíbhíleach a 
fhorbairt.  

 

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

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

 

 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 réir 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 
 
Athbhreithniú ar 
réiteach reatha 

 Ceangaltacht WAN 
doiciméadaithe 
agus plean ar bun 
chun naisc a 
uasghrádú  
 

 Soláthar 
céimneach 
bogearraí feidhmiú 
cumhachta PC  

 
 

 Ar athló go 2017 
 

 Uasghrádú á 
dhéanamh agus 
athbhreithniú ar 
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frithvíris i dtreo 
uasghrádú no córas 
nua  

 
Glacadh Gréasán a 
iomportáil ó LGMA   

 
Uasdátú ar Chóras 
Cumhachta gan 
Bhriseadh 

 

an bhfeidhmíocht 
 

 

 
Áiseanna glactha ar an 
láthair i bhfeidhm 

 
UPS nua curtha sa 
Cheannáras 

Córais Eolais  7.2 Clár a fhorbairt is a 
chur i gcrích chun 
Tairgí Nua a fháil 
 

Uasghrádú ar an 
gCóras Bainistíocht 
Airgeadais  Agresso   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feidhmiú leanúnach an 
Chóras Bainistiú Ábhar 
Fiontar Laserfiche  
 
 
 
 
 
Córas nua in ionad aip 
gPlean  
 
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 

Uasghrádú ar an 
gcóras agus san 
áireamh tá scannáil 
gutha, sruth oibre agus 
cúrsaí fála 

 
Beart píolótach um 
réiteach tasc 
móibíleach ar Agresso  
déanta ar son an 
Earnail Rialtais Áitiúla 
 
Tacaíocht leanúnach 
agus forbairt Laserfiche   
sa Roinn Tithíochta 
agus Aonad Bainistiú 
Fiacha, feidhmiú i 
Mótharcháin agus 
Rialú Corparáideach 
 
Córas ArcGIS anois i 
bhfeidhm 

 
Ar athló go 2017 mar 
chuid de phlean 
soláthar céimneach ag 
LGMA.  
 
Feidhmíodh córas BCS 
Teach Solais agus 
leagan amach 
uathoibritheach chuig 
córas próíseáil Bhanc 
na hÉireann agus 
Agresso  

 
 

Ar athló go 2107 de 
dheasca ceisteanna 
nascadh An Cabhán/ 
Muineachán.  
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An córas fíneáil 
pháirceála a uasghrádú 
 
Athbhreithniú ar córas 
láimhe bailithe ioncaim 
 

Uasghrádu ar bun lena 
chríochnú i R1 2017. 

 
Uasghrádú ar chóras 
IRIS agus córais nua 
láimhe  

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

Wi-Fi sna 
príomhfhoirgnimh 
chomhairle 
 

Wi-Fi poiblí i mBailte 
Mhuineacháin agus 
Carraig Mhachaire Rois 

 
Wi-Fi foirne agus 
aíonna i bhfeidhm sa 
Cheannáras agus Oifigí 
Cathartha Charraig 
Mhachaire Rois 
 

Córais Eolais 7.4 Ar gcuid seirbhísí 
custaiméara ar líne a 
fheabhsú is a leathnú 
 

Lean den bhforbairt 
suímh idirlín 
 
 
 
 
Aipeanna 
idirghníomhacha 
léarscáilíocht a 
fheabhsú 
 

Tús le tionscnamh 
iomlán athfhorbairt ar 
an suíomh idirlín lena 
chríochnú R1 2017. 

 

 
Feabhas mór anois ar 
an Ábhar 

Córais Eolais 7.5 Plean chun 
fheidhmchlár 
mhóíbhíleach a 
fhorbairt. 
 

Réiteach a fháil ar 
Bhainistiú Goireas 
Móibíleach 
 
 
 
Aipeanna a fhorbairt is 
a thástáil ar bhonn 
píolótach 

Athbhreithniú ar bun 
um Réitigh MDM.  
Roghnófar is 
feidhmeofar an 
réiteach R1 2017 
 
Feidhmíodh sraith 
réiteach móibíleach, 
san áireamh tá 
Cigireachtaí 
Comhshaoil agus Clós 
Súgartha, Léamh 
Méadar BSL, 
Cigireachtaí Feithiclí, 
Sábháilteacht 
Cleachtas Oibre agus 
Cigireachtaí Híodrant 
Dóiteáin. 
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Cuspóir 8:    Córais fhiúntacha airgeadais, bainistíochta agus rialaithe a fhorbairt agus a chur i 
bhfeidhm chun go mbeidh eagraíocht againn ar bhonn eifeachtach oibriochta.   
 

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  

 

 Tharla feabhsúcháin 
chinnte trí TE a úsáid 
san aistriú eolas idir an 
Roinn Bainistiú Eastát 
(Tithiocht) 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.  
 

 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  
 

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

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

Glacadh leis an 
mBuiséad 

Airgeadas  8.3 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 
bhfheidhm ar bhonn 
sásúil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Airgeadas  8.4 Creat cuntasaíocht 
agus bainistíocht 

An Ráiteas Bliantúil 
Airgeadais a dhéanamh 

An Ráiteas Bliantúil 
Airgeadais a chríochnú 
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airgeadais a choimeád 
a thiocfaidh leis na 
cuspóirí bunaithe ag an 
rialtas don earnáil 
phoiblí agus leis an 
gcód cleachtais 
cuntasaíochta. 

 
 

de réir an Chód 
Cleachtais 
Cuntasaíochta  
 

roimh 31 Márta 2017 

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 
lae cúrsaí fála 
 

An fháil déanta de réir 
riachtanais an 
athchóiriú ar an earnáil 
Phoiblí, an 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 Milestone 4 i 
bhfheidhm 

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 deanta 
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 
praiticiúil cuí. 
 
 
 
 
Maoiniú do chláir 
áirithe gníomhaíochtaí   
ar bhonn bliantúil ó 
eagraíochtaí mar An 
Chomhairle 
Oidhreachta agus An 
Roinn Ealaíon, 
Oidhreachta, Gnóthaí 
Réigiúnacha, Tuaithe 
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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 

 

 

 


