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Brollach  
 
Fáiltímid roimh Thuarascáil Bhliantúil Chomhairle Contae Mhuineacháin a fhoilsiú don bhliain 2019.  Sa 
tuarascáil bhliantúil tugtar deis gníomhaíochtaí agus gaiscí Chomhairle Contae Mhuineacháin maidir le soláthar 
seirbhísí poiblí agus tionscnaimh bonneagair i rith na bliana a chur i láthair.  Le linn 2019, chuir Comhairle 
Contae Mhuineacháin seirbhísí poiblí ardchaighdeáin inmharthana ar fáil ar son leas an phobail agus an chontae 
maidir le geilleagar, comhshaol agus cultúr. Bhí an soláthar seirbhísí an-éifeachtúil, de réir na gcuspóirí atá inár 
bPlean Corparáideach, lena chinntiú go maireann an contae mar láthair thaitneamhach idir maireachtáil, obair, 
gnó nó cuairt a thabhairt.  Bíonn cuid dár saothar nach mbainfí amach gan oibriú i bpáirt lenár bpáirtithe 
leasmhara éagsúla agus ba mhaith liom an deis seo a ghlacadh le buíochas a ghabháil leo ar fad as an dtacaíocht 
agus comhoibriú leanúnach.   
 
I 2019, chuir Comhairle Contae Mhuineacháin tionscnaimh thábhachtacha foirgníochta  chun cinn. Seoladh an 
tionscnamh Campas SÍOCHÁIN Mhuineacháin ar an 29 Aibreán 2019, tosófar ar an saothar i Ráithe 2 2020 chun 
spás crosphobail i bpáirt a sholáthar dár gcuid saoránach ar fad.  Ar thionscnaimh eile a críochnaíodh i 2019 
(seachas an clár tithíochta agus bóithre), bhí Oifig an Phoist Cluain Eois, Ionad Patrick Kavanagh, áiseanna clós 
súgartha i bPáirc Foraoise Ros Mór, clúdach líonadh talún ag Coirnéal na nAlbanach agus athchóiriú ar Uimh 1 
Sráid Bhaile Átha Cliath (a bhíodh mar Halla an Bhaile), atá anois mar Roinn Pleanála nua-aimseartha a cóiríodh 
chuige sin.   
 
Lean Comhairle Contae Mhuineacháin den dul chun cinn suntasach maidir le clár Atógáil Éireann.  Fuarthas breis 
is €100 milliún mar infheistíocht i dtithíocht sa tréimhse 2016 - 2021.  Brostaíodh an soláthar tithíocht shóisialta 
trí sheifteanna nua; forbairtí nua ag Comhairle Contae Mhuineacháin; tithe eochróra a thóg conraitheoirí, tithe 
aonair a fháil chun freagairt do chúinsí áirithe; forbairt bhreise ar thithíocht trí Chomhlachtaí Tithíochta 
Aitheanta; maraon le tionscadail eile a bhain le háitribh fholmha inár mbailte is sráidbhailte. Meastar go mbeidh 
an infheistíocht i dtithíocht shóisialta i gContae Mhuineacháin os cionn €25milliún i 2020. Roimh dheireadh na 
bliana 2020 cuirfear breis is 150 teach ar fáil do dhaoine i gContae Mhiuneacháin a bhfuil gá acu le tithíocht 
shóisialta. 
 
Ar feadh 2019 leanadh dár gcuid oibre  chun bonneagar tábhachtach bóithre a bhrú ar aghaidh.  Chuaigh na 
scéimeanna N2 Baile Átha Fhirdia go Baile na Lorgan agus N2 Cluain Tiobraid go Bóthar na Teorann chomh fada 
le comhairliúchán poiblí i gcomhar le Jacobs Ireland, baineann an dá scéim le Tionscnamh Éireann 2040. 
Tosaíodh ar Dhroichead N2 Blackwater ar chostas c. €6 Milliún, leanadh air sin le  2019 agus críochnaíodh  céim 
dheiridh athailíniú ar an mbóthar idir Muineachán agus Scairbh na gCaorach.  
 
Tharla toghcháin do na ceantair bhardasacha Béal Átha Beithe-Cluain Eois, Carraig Mhachaire Rois-Baile na 
Lorgan agus Muineachán ar an 24 Bealtaine 2019.  Bhí 33 iarrthóir i gceist – 6 i mBéal Átha Beithe-Cluain Eois, 11 
i gCarraig Mhachaire Rois-Baile na Lorgan agus 16 i Muineachán.  Atógadh 16 bhall ar Chomhairle Contae 
Mhuineacháin.  Toghadh beirt Chomhairleoir nua – Mary Kerr-Conlon agus Aoife McCooey, sa toghcheantar 
Carraig Mhachaire Rois-Baile na Lorgan. 
 
Lean an Chomhairle de thacú le pobail agus forbairt eacnamaíoch an Chontae a chur chun cinn.  Gaisce mór gan 
dabht a bhí ann nuair a bhuaigh Glas Locha an teideal mar an Baile is Slachtmhara in Éirinn sa chomórtas  
Supervalu Bailte Slachtmhara 2019.  Chun duais a bhaint amach sa chomórtas úd ní mór bheith ag cur chuige i 
mórán réimsí ar feadh na bliana. Ní leor a bheith ag tabhairt aire do dhreach fisiciúil an bhaile nó sráidbhaile trí 
bhailiú bruscair, piocadh fiailí agus cothabháil; lorgaítear freisin pobal a bheidh ag saothrú go gníomhach maidir 
le freagracht i gcúrsaí comhshaoil. Leanfaidh Comhairle Contae Mhuineacháin de tábhacht ár bhfiadhúlra, 
bithéagsulacht agus bainistiú inmharthana acmhainní a chosaint i dtreo cáilíocht na beatha a fheabhsú i mbailte 
agus sráidbhailte an chontae.   
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Níl dabht ar bith ach gurb é an t-athrú aeráide an  dúshlán is mó atá romhainn sa chontae.  Tá Comhairle Contae 
Mhuineacháin tiomanta do ról lárnach a ghlacadh maidir le cosaint comhshaoil agus timpeallacht Mhuineacháin 
idir nádúrtha agus tógtha a fheabhsú. Seasann Straitéis Oiriúnú Athrú Aeráide Chomhairle Contae Mhuineacháin 
mar chéim réamhghníomhach sa phróiseas oiriúnú chun teacht aniar a chruthú maraon le freagairt go 
héifeachtach do na bagairtí a thagann le hathrú aeráide.  Le linn 2020 leanfaimid dár saothar chun cúiseanna 
athrú aeráide a mhaolú trí iarracht a dhéanamh ar astuithe ceaptha teasa a laghdú mar caithfear cur lenár 
gcumas teacht isteach ar  thionchar athrú aeráide agus ócáidí aimsire thar meán.   
 
Mar fhocal scoir, ba mhaith linn aitheantas a thabhairt don tacaíocht, tiomantas agus comhoibriú a thagann ón 
bhfoireann ar fad ar fud na heagraíochta – ón Stiúrthóir Seirbhísí maraon le foireann Chomhairle Contae 
Mhuineacháin laistigh agus lasmuigh.  Gabhaimid buíochas freisin leis na baill tofa as comhoibriú agus tacaíocht 
leanúnach i rith na bliana.   

 

 

 

 

Eamonn O’Sullivan  

Príomhfheidhmeannach Comhairle Contae  Mhuineacháin 

 

 

 

  Seamus Coyle 
  Cathaoirleach Comhairle Contae Mhuineacháin 
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Airgeadas 
Athluacháil Rátaí 2019 
Cuid de chlár náisiúnta is ea an próiseas 
athluachála chun ráta luachála maoin na 
hEireann idir thráchtála is tionsclaíoch a 
bhreith suas chun dáta. Tharla an próiseas 
athluachála i Muineachán agus roinnt 
contaethe eile le linn 2019. Síníodh 
Orduithe nua Luachála i Muineachán i 
ndiaidh comhairliúchán reachtúil idir an 
Coimisinéir Luachála, an tAire Tithíochta, 
Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus Comhairle 
Contae Mhuineacháin. Is í an aidhm atá leis 
seo ná cur le trédhearcacht agus cothromas 
sa chóras rátála rialtais áitiúil. Mar gheall ar 
an athluacháil tá gaol níos gaire agus níos 
buaine idir luach cíos bliantúil na n-
áitreabh tráchtála mar atá agus a 
ndliteanas rátaí tráchtála. Ar son rátaí tá 
feidhm leis an luacháil nua ón mbliain 2020 
ar aghaidh. 

Ráiteas um athbhreithniú ar Chúrsaí 
Airgeadais (SoFP)  
Bíonn réiteach agus athbhreithniú ar 
fhuílligh an SoFP ar siúl go rialta ag an 
Roinn Airgeadais chun cloí le moltaí an 
deachleachtais is fearr. Cinntíonn sé seo go 
mbailítear fiacha chomh luath agus is féidir, 
go n-aithnítear maoiniú do thionscnaimh 
chaipitiúla agus go ndéantar monatóireacht 
is athbhreithniú orthu in am tráth, go 
réitítear iasachtaí le ráitis agus go réitítear 
sócmhainní seasta le cláir eile ar fáil mar 
shampla iHouse agus an Clár Sócmhainní 
Maoine. 

Bainistiú Ciste 
Ó Aibreán 2017 i leith, bhain Banc na 
hÉireann táillí ús diúltach ó Údaráis Áitiúla 
ag a raibh éarlaisí os cionn €1M.  Chun fáil 
réidh leo siúd déanann Comhairle Contae 
Mhuineacháin monatóireacht ar an 
bhfuílleach bainc agus aistrítear an mhaoin 
bhreise go Banc Infheistíochta chun gur 
féidir ús a thuilleamh ar éarlaisí.   

Easnamh Carnach a laghdú 
Go príomha mar gheall ar dhíobhadh na 
gcomhairlí baile i 2014, d’aithin Comhairle 
Contae Mhuineacháin easnamh carnach os 
cionn €3m. Tá rún ag Comhairle Contae 
Mhuineacháin an t-easnamh úd a laghdú ar 
bhonn bliantúil. Déanfar an laghdú trí 
bharrachas ioncaim a bhaint amach sna 
cuntais bhliantúla. Déanfar é sin trí ullmhú 
cruinn buiséid, feasacht ar laghdú costais 
agus monatóireacht chúramach déanta ar 
fhíorchaiteachas agus buiséid. Laghdaigh 
an t-easnamh carnach ón leibhéal ab airde 
€3.3m i 2013 go €2.3m faoi dheireadh na 
bliana 2018. 

Aoisliúntas 
Ón 2 Bealtaine 2019 ar aghaidh, roinnfear 
feidhm aoisliúntais na Comhairle idir an 
Chomhairle agus Mypay. Ba chóir 
d’fhostaithe gach iarratas ar mheastacháin 
scoir, seirbhís bharúlach a cheannach agus 
ceisteanna pinsin a dhéanamh leis an Ionad 
Seirbhísí Aoisliúntais i bPáirt Mypay. Ba 
chóir dóibh siúd a bheidh ag dul ar scor 
teagmháil a dhéanamh leis an Roinn HR ar 
a laghad trí mhí roimh dhul ar scor chun 
Foirm Iarratais Scoir a fháil.   
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Seirbhísí 
Corparáideacha  
 
Tacaíonn Seirbhísí Corparáideacha leis an  
mBainistíocht Shinsearach, leis an  
gCathaoirleach agus na Baill Tofa.  Táthar 
freagrach freisin as Cruinnithe míosúla 
Comhairle, Cruinnithe Grúpa Polasaí 
Corparáideach, Cruinnithe Coistí Polasaí 
Straitéiseach agus Cruinnithe an 
Chomhchoiste Póilíneachta.  Is í an Roinn 
seo freisin a chuireann le chéile an Plean 
Corparáideach, an Tuarascáil Bhliantúil, an 
Plean Bliantúil Soláthar Seirbhísí agus 
athbhreithniú ar an gClár Riosca.     
 
Anuas air sin déanann Seirbhísí 
Corparáideacha comhordú ar Tháscairí 
Seirbhíse bliantúla NOAC don Chomhairle 
agus pléann le reachtaíocht um Shaoráil 
Faisnéise, Cosaint Sonraí agus Rochtain 
Eolais Comhshaoil. 
 
 

Clár na dToghthóirí   
Cuirtear Clár na dToghthóirí le chéile in 
aghaidh na bliana lena chinntiú gur féidir 
leis an bpobal a gcearta daonlathach chun 
vótáil a chur i bhfeidhm in aon toghchán a 
tharlaíonn le linn na bliana. Foilsítear an 
Clár gach bliain ar an 1 Feabhra agus bíonn 
feidhm leis ar an 15 Feabhra na bliana 
céanna. Déantar an obair i bpáirt le 
Bailitheoirí Ioncaim na Comhairle a 
oibríonn lasmuigh, iad ag fiosrú nuair is gá 
lena cinntiú gur doiciméad cruinn a bhíonn 
ann. Féadfaidh gach éinne an clár a 
sheiceáil ag www.checktheregister.ie  Ar an 
iomlán bhí 50 944 Toghthóir sa Chontae ar 
Chlár Toghthóirí 2019/2020: 
 
- Toghcheantar Mhuineacháin = 18 562 
- Toghcheantar Bhéal Átha Beithe – 

Cluain Eois  = 14 919 
- Toghcheantar Charraig Mhachaire 

Rois-Baile na Lorgan  = 17 463 
 
 
 

 
 

Toghcháin Áitiúla 2019 
Tharla toghcháin do na ceantair toghcháin 
áitiúla Béal Átha Beithe-Cluain Eois, Carraig 
Mhachaire Rois-Baile na Lorgan agus 
Muineachán ar an 24 Bealtaine. Bhí 33 
iarrthóir i gceist  – 6 i mBéal Átha Beithe-
Cluain Eois, 11 i gCarraig Mhachaire Rois-
Baile na Lorgan agus 16 i Muineachán.  Ar 
na hiarrthóirí bhí 17 a bhí ar an gComhairle 
go dtí sin. Thosaigh an comhaireamh áitiúil 
in Ionad Spóirt Seán Mac Diarmada, Teach 
na dTrí Mhíle ar 6pm ar an Satharn 25 

Bealtaine, tar éis na páipéir bhallóide agus 
Scaoileadh an Phósadh a scaradh óna 
chéile. Bhí deireadh leis an gcomhaireamh 
tráthnóna Domhnaigh agus toghadh na 18 
iarrthóir ar fad.  Toghadh 16 bhall arís ar 
Chomhairle Contae Mhuineacháin maraon 
le beirt Chomhairleoir nua – Mary Kerr-
Conlon agus Aoife McCooey i 
dtoghcheantar Charraig Mhachaire Rois-
Baile na Lorgan. 
 
 

Athbhreithniú ar theorainneacha na  
dtoghcheantar  –  toghcháin áitiúla 
2019  
Shínigh an tUas John Paul Phelan,  Aire 
Stáit sa Roinn Tithíochta, Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil an tOrdú Toghcheantair 
Áitiúla agus Ceantair Bhardasacha Chontae 
Mhuineacháin 2018. Faoin ordú seo 
roinnfear Contae Mhuineachán i  
dtoghcheantair áitiúla, socrófar an líon ball 
Chomhairle Contae Mhuineacháin a bheidh 
le toghadh do gach ceantar agus leagfar 
síos Ceantair Bhardasacha do Chontae 
Mhuineacháin.   
 
Beidh na Ceantair Bhardasacha seo a 
leanas i gContae Mhuineacháin chun críche 
roinn 22A (ón Acht um Athchóiriú Rialtais 
Áitiúil 2014 (Uimh. 1 de 2014) den Acht 
Rialtais Áitiúil Uimh. 37 de  2001): 

(a)  Ceantar Bardasach Béal Átha Beithe-
Cluain Eois a chuimsíonn 
Toghcheantar Áitiúil Béal Átha 
Beithe-Cluain Eois; 

(b)  Ceantar Bardasach Charraig 

http://www.checktheregister.ie/
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Mhachaire Rois-Baile na Lorgan a 
chuimsíonn Toghcheantar Áitiúil 
Charraig Mhachaire Rois–Baile na 
Lorgan; 

(c)  Ceantar Bardasach Mhuineacháin a 
chuimsíonn Toghcheantar Áitiúil 
Mhuineacháin. 

 

Ceantar Bardasach  Líon ball le 
togha 

Béal Átha Beithe – 
Cluain Eois 

5 

Carraig Mhachaire Rois 
– Baile na Lorgan 

6 

Muineachán 7 

 
 

Saoráil Faisnéise  
Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 
féadfaidh an pobal teacht go dlíthiúil ar 
thaifeadaí an Údaráis Áitiúla.  Fuarthas 59 
iarratas le linn 2019, ó na meáin, ón 
Oireachtas agus ón bpobal mór. 
 
 

Nochtadh Cosantaa 
Níor tharla aon nochtadh cosanta i 2019. 
 
 

Nascadh  
Tá Comhairle Contae Mhuineacháin 
nasctha go hoifigiúil leis na ceantair seo a 
leanas –  

• Geel na Beilge, (tá nasc freisin idir an 
áit sin agus paróiste Tigh Damhnata i 
dTuaisceart Chonae Mhuineacháin) 

• Oileán Prince Edward, Ceanada 

• Peterboro, Ceanada 

• Miramichi, Ceanada 
 
 

Lá ‘le Pádraig i Nua Eabhrach  
Ar cuireadh ó Chumann Mhuineacháin i 
Nua Eabhrach, d’fhreastail Comh David 
Maxwell agus an Príomhfheidhmeannach  
Eamonn O’Sullivan ar cheiliúradh Lá ‘le 
Pádraig i Nua Eabhrach. 
 
 

Iniúchadh Inmheánach  
Mar chuid de shocruithe dea-rialachais, tá 

aonad cuí neamhspleách Iniúchadh 
Inmheánach ag Comhairle Contae 
Mhuineacháin. Cuireann sé sin le feabhas 
ar chórais rialaithe, cleachtais, ardleibhéil 
freagarthacht agus muinín sa phróiseas.  
Tugtar leibhéal áirithe cinntiú don 
Chomhairle, don Phríomhfheidhmeannach, 
Meitheal Bainistíochta agus Coiste Iniúctha.  
 

Cruinnithe i 2019 
Ag seo achoimre ar na cruinnithe a tharla i 
2019: 
 
Cruinnithe Comhairle (san áireamh AGM 
& cruinniú Buiséid): 

13 

Grúpa Polasaí Corparáideach:  14 
Ceantar Bardasach Mhuineacháin:  11 
Ceantar Bardasach Carraig Mhachaire 
Rois-Baile na Lorgan   

11 

Ceantar Bardasach Béal Atha Beithe-
Cluain Eois 

11 

An Comhchoiste Póilíneachta:  5 
An Coiste Forbairt Pobail Áitiúil (LCDC) 11 
An Meitheal Coisctheacht Coiriúlachta:  1 
An Meitheal Póilíneachta:  1 
SPC – Forbairt Shóisialta, Cultúrtha agus 
Pobail:  

1 

SPC – Forbairt Eacnamaíoch agus tacú le 
Fiontar:  

2 

SPC – Tithíocht, Dóiteán agus Cosaint 
Shibhialta:  

2 

SPC – Iompar agus Comhshaol:  1 
Coiste Gaeilge:  2 
Coiste Nasctha:  0 
Coiste Iniúchta:  5 
 
 

Rialacháin Ghinearálta um Chosaint 
Sonraí (GDPR) 
Tá na Rialacháin Ghinearálta um Chosaint 
Sonraí (GDPR) i bhfeidhm ón 25 Bealtaine 
2018. Cuireadh lena n-éifeacht in Éirinn trín 
Acht um Chosaint Sonraí 2018. Faoin GDPR 
tá beim ar thrédhearcacht, slándáil agus 
freagarthacht ag stiúrthóirí sonraí agus 
lucht próisis agus san am gcéanna baineann 
caighdeáin agus neartú le ceart an 
tsaoránaigh Eorpaigh ar phríobháideachas 
maidir le sonraí. Chun an Acht (leasú) um 
Chosaint Sonraí 1988 – 2018 agus an 
Rialachán Ginearálta Cosaint Sonraí (GDPR) 
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is í Comhairle Contae Mhuineacháin an 
Stiúrthóir Sonraí. 
Tá Comhairle Contae Mhuineacháin 
tiomanta don chosaint sonraí pearsanta 
agus tugtar ómós do chearta agus saoirse 
bunúsach an duine aonair. Bailítear agus 
déantar próiseas ar mhéid suntasach sonraí 
pearsanta agus sonraí pearsanta i gCatagóir 
Speisialta i bhformáidí éagsúla in aghaidh 
an lae chun an réimse is fearr seirbhísí a 
sholáthar go héifeachtach chun freastal ar 
riachtanais na saoránach, pobal agus lucht 
gnó  laistigh den Chontae.    
Táimid tiomanta dona chinntiú mar a 
leanas maidir le sonraí pearsanta: 
 

• Sonraí a fháil go dleathach is go 
cothrom trédhearcach 

• Sonraí a bhailiú ar son cúiseanna 
áirithe, soiléir agus dleathach 

• Ní choimeádtar ach pé sonraí a 
bhíonn cuí agus teoranta do 
riachtanais an réasún a bhíonn lena 
bhfáil an chéad uair 

• Déantar taifeadadh agus stóráil 
cruinn, coimeádtar na sonraí suas 
chun dáta más gá san 

• Ní choimeádtar sonraí nios faide ná 
mar a bhíonn gá leo, léirítear iad i 
bhfoirm a ligeann d’ábhar na sonraí 
a aithint 

• Déantar próíseas ar shonraí ar 
bhealach a chinntíonn slándáil chuí 
na sonraí pearsanta, san áireamh 
beidh cosaint in aghaidh próiseas 
na sonraí gan údarás nó go 
mídhleathach   
 

I 2019, lean Comhairle Contae 
Mhuineacháin den ghéilliúlacht a bhaint 
amach faoi GDPR agus cosaint sonraí chun 
tiomantas a léiriú do phríobháideachas an 
duine mar shaoránach Mhuineacháin.   
Cruthaíodh mórán fógraí maidir leis na 
seirbhísí a chuirtear ar fáil. Míníonn na 
fógraí úd (fógraí príobháideachais) an bonn 
a bhíonn faoi bhailiú agus próiseas ar 
shonraí pearsanta de réir prionsabail 
cosaint sonraí GDPR.  
 
 

Eitic 
Éilíonn Alt 19 den Acht um Thoghcháin 
Aitiúla (Síntiúis agus Caiteachas a 
Nochtadh) 1999 go gcaithfidh gach ball 
tofa, roimh 31 Eanáir, ráiteas bronntanais a 
thabhairt don Údarás Áitiúil a léireoidh an 
bhfuair an ball bronntanas os cionn €600 le 
linn an bhliain fhéilire atá thart. Fuarthas   
18 bhfoirm líonta faoin dáta deiridh 31 
Eanáir 2019. Neamhní an freagra a fuarthas 
ó gach ball. 
 
Éilíonn Cuid 15 den Acht Rialtais Áitiúil 
2001 go gcaithfidh gach ball comhairle agus 
foirne cuí foirm a líonadh maidir lena leas 
infhógartha le linn na tréimhse forordaithe 
agus an dearbhú bliantúil a thabhairt don 
Chláraitheoir Eitice faoi lá deiridh Feabhra.  
Fuarthas 18 bhfoirm líonta ó bhaill tofa.  
Iarradh ar 75 bhall cuí foirne foirm 
dearbhaithe a líonadh.    
 
I 2019, tuairiscíodh sárú amháin Cuid 15 go 
dtí an Cláraitheoir Eitice. Tar éis machnamh 
a bheith déanta air, chuir an Príomh- 
fheidhmeannach agus an Cathaoirleach an 
cás ar aghaidh go SIPO chun go bpléfidís é.   
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Sócmhainní 
Corparáideacha 

 

Tionscnaimh Chaipitúla 
Stiúraíonn an Roinn Sócmhainní 
Corparáideacha tionscnaimh chaipitiúla 
mar a aithnítear sa Chlár Caipitiúil trí 
bliana. Bíonn cur chuige leanúnach againn 
maidir le tionscnaimh a fháil, a bhainistiú is 
a sholáthar de réir Cód an Chaiteachais 
Phoiblí agus na struchtúir nuabhunaithe a 
chuir feabhas ar chúrsaí fála le blianta 
beaga anuas. 
 
Cód an Chaiteachais Phoiblí – Ní mór do 
chomhlachtaí Poiblí a bheith cúramach le 
cistí poiblí chun an margadh is fearr a fháil i 
gcónaí. Leanann an Chomhairle na 
prionsabail atá i gCód an Chaiteachais 
Phoiblí is iad mar rialacha agus 
deachleachtais a chinntíonn margadh 
maith, ionracas agus trédhearcacht. 
 
Cur chuige is ea an Creat um Bhainistiú 
Oibreacha Caipitiúla (CWMF) a úsáidtear 
don bhfál. Sa chreat seo tá treoir 
deachleachtais, conarthaí caighdeánacha 
agus doiciméid ghinearálta fíoraí mar 
cheithre chrann a thacaíonn leis an gCreat. 
Chuaigh roinnt mórthionscnamh caipitiúla 
chun cinn  i 2019: 
 

Tionscnaimh Lárnacha 
 
Campas SÍOCHÁIN Mhuineacháin – 
Fuarthas deimhniú maoinithe go luath i 
2019, bogadh ar aghaidh trí chúrsaí fála go 
tairiscint tógála. Meastar tosnú ar an  
dtógáil go luath i 2020 agus tréimhse 21 
mhí a chaitheamh leis an obair. 
Athchóiriú ar 1 Sráid Bhaile Átha Cliath  – 
Athfhorbairt ar sheanfhoirgneamh Halla an 
Bhaile mar oifigí nua-aimseartha. Chuaigh 

an tógáil ar aghaidh le linn 2019.  Tá sé i 
gceist go mbogfaidh an Roinn Pleanála 
isteach sa bhfoirgneamh go luath i 2020. 
 
 
Scéim Athnuachan Uirbeach Muineacháin  
Tá an próiseas deartha ar siúl; críochnaíodh 
fála ar leith don Mheitheal Chomhairleoirí 
Deartha do Shráid Theas Bhaile Átha Cliath 
agus Comhairleoirí Pleanáil Uirbeach don 
phleanáil níos sonraithe. Críochnaíodh 
comhairliúchán poiblí maidir le Sráid 
Thuaidh Bhaile Átha Cliath go deireanach i    
2019. 
 
 
Athbhunú Cearnóg an Mhargaidh Bhaile 
na Lorgan – Bhí áthas ar Chomhairle 
Contae Mhuineacháin nuair a fógraíodh 
Maoiniú Deontais Catagóir 1 mar €2.6M 
faoin gCiste Athbhunú agus Forbairt 
Tuaithe (RRDF) don Scéim Athbhunú 
Cearnóg an Mhargaidh Bhaile na Lorgan go 
deireanach i 2019.  Sa scéim úd beidh 
athchóiriú agus síneadh ar Theach Geata 
Caisleán Hope Uimh 2.  Beidh leabharlann 
phoiblí nua-aimseartha oiriúnach don 21ú 
chéad, saothar dreach sráide sa ríocht 
phoiblí agus cáblaí á mbaint lena gcur faoi 
thalamh thart ar Chearnóg an Mhargaidh.  
Tá an Meitheal Chomhairleoirí Deartha ag 
obair ar dhearadh sonraithe is ag súil le 
dhul ar aghaidh go céim na dtairiscintí go 
luath i 2020. 
 
Oifig an Phoist Cluain Eois (Ionad Ealaíon) 
– Athfhorbairt mar Ionad Ealaíon.  Meitheal 
deartha ceaptha, críochnaíodh an tógáil i 
2019.  
 
Ceannáras nua Cosaint Shibhialta – Ar 
aghaidh go tógail i 2019. 
 
Stáisiún Dóiteáin Bhaile na Lorgan  – Ar 
aghaidh go tógail i 2019. 
  
Leanann an Chomhairle den phunann 
foirgnimh a athbhreithniú chun deiseanna 
athchóirithe a aithint agus dírítear ar úsáid 
is maoiniú a bhreith le chéile sna 
seanfhoirgintí atá againn. 
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Bainistiú Sócmhainní Maoine  
Tharla forbairt bhreise ar an gCóras 
Bogearraí um  Bhainistiú Maoine is é anois 
go daingean san eagraíocht i 2019 i dtreo 
bainistíocht éifeachtúil ar ár bpunann 
maoine maraon le nasc leis an gClár Maoin 
Airgeadais (FAR).  D’oibrigh an Chomhairle 
go dian leis an mbunachar náisiúnta 
maoine agus an Gréasán Náisiúnta Bainistiú 
Maoine.  Dá bharr san tá córais éifeachtúla 
nua-aimseartha ann chun sócmhainní 
maoine a stiúradh ar bhonn proifisiúnta, 
comhordaithe a chinnteoidh margadh 
maith.    
 
Ó Nollaig 2019, tá 63 foirgneamh agus   
1 722 stráice talún sa chlár Leas Maoine. 
Mínítear an Leas Maoine sa tábla anso 
thíos.  
 
Líon na Sócmhainní de réir Cineáil  
 

Cineál Sócmhainne Líon 
Sócmhainni 
deireadh 
2019 

Tithíocht 702 

Bóithre 623 

Conláiste 138 

Seirbhísí Uisce 72 

Foirgneamh ÚÁ 64 

Carrchlós 54 

Eile 41 

Foirgneamh Campas ÚÁ 14 

Oidhreacht 5 

Talamh 3 

Banc Talún 3 

Reilig  1 

Clós Súgartha 1 

Ionad Athchúrsála 1 

IOMLÁN 1722 

 
 
 

Bainistiú 
Sócmhai
-nní 
Foirgnimh 
Leanann an Chomhairle de shaothrú chun 
an leas is fear a bhaint as úsáid agus riocht 
foirgnimh na Comhairle.    
 
Dúshlán suntasach is ea áiseanna cuí oifige 
chun dul i ngleic le  soláthar éifeachtach 
seirbhísí, tá an roinn Tionscnaimh 
Chaipitúla i mbun oibrithe faoi láthair chun 
cur le spás oifige sna foirgnimh atá againn 
ar son freastal ar an éileamh atá anois ann 
agus a bheidh amach anseo.  Maidir le 
foirgnimh thréigthe iarrann an Chomhairle 
ar úsáid straitéiseach a aithint agus teacht 
ar mhaoiniú chun iad a bhreith isteach in 
úsáid arís ar bhonn inmharthana.   
 
Leantar i gcónaí den bhfeabhsú agus 
uasghrádú chun; feidhmiú fuinnimh a 
fheabhsú, áiseanna a fheabhsú do 
chustaiméirí agus foireann is iad a 
choimeád i riocht sásúil.  
 

Ionad Fóillíochta Mhuineacháin  
Is iad Coral Leisure Teo a rialaíonn Ionad 
Fóillíochta Mhuineacháin ar son 
Chomhairle Contae Mhuineacháin. Tá Coral 
Leisure againn ó 2006, iad ar na soláthróirí 
is mó sa tír dona leithéid de sheirbhísí agus 
naoi gcinn d’ionaid áiseanna fóillíochta á 
stiúradh acu.    
   
 

Feidhmiú Fuinnimh 
Tá dul chun cinn déanta go maith ag 
omhairle Contae Mhuineacháin chun 
spriocanna feidhmiú fuinnimh a bhaint 
amach mar  laghdú go 33%  faoi 2020. 
Sroicheadh laghdú fuinnimh mar  29.1%  go 
deireadh na bliana 2018 (sealadach), tá  
3.5% sa bhreis i gceist do 2019 agus 2020. 
Meastar go n-éireoidh leis sin faoi 2020. 
 
    Tuairisc SEAI M&R  2019 
 
Coimeádann an Roinn Fuinnimh taifid den 
bhfeidhmiú fuinnimh, déanann 
monatóireacht air ar bhonn bliantúil lena 
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chur go dtí SEAI don mhonatóireacht.  
Baintear leas as an eolas chun Úsáideoirí 
Suntasacha Fuinnimh (SEU) a aithint 
laistigh den eagraíocht agus dírítear orthu 
siúd chun feidhmiú fuinnimh a laghdú.    
Le bliain anuas agus isteach i 2020 díríodh 
ar fhoirgnimh na Comhairle agus soilsiú 
poiblí. D’oibrigh an Chomhairle go dlúth 
lenár bpáirtithe fuinnimh chun tionscnaimh 
um laghdú fuinnimh a aithint i bhfoirgnimh 
na Comhairle agus trí scéim an SEAI Pobal 
um Fheabhsú Fuinnimh (BEC) chun maoiniú 
a fháil don obair úd.   
 
Sa Phlean Gníomh Aeráide 2019 tá 
spriocanna tar éis 2020 agus míníonn  
Spriocanna Fuinnimh agus Aeráide don 
Earnáil Phoiblí spriocanna nua don bhliain  
2030 mar fheabhsú  50% i bhfeidhmiú 
fuinnimh san earnáil phoiblí agus laghdú  
30%  i CO2.  Leanann Comhairle Contae 
Mhuineacháin den bhfeabhsú ar fheidhmiú 
fuinnimh agus lorg carbóin.  
 

Soilsiú Sráide Poiblí 
Is é an soilsiú sráide poiblí an costas 
fuinnimh is mó ag Comhairle Contae 
Mhuineacháin, é mar  35%  den úsáid 
fuinnimh ar an iomlán. Tá clár leanúnach 
againn chun athrú a chur ar shoilse poiblí 
sa chontae ar fad go dtí soilse feidhmiú 
fuinnimh éifeachtach LED faoi am éigin go 
luath i 2021.  Tiocfaidh an maoiniú go 
díreach ón gComhairle Bóithre 
neamhnáisiúnta agus íocfar ar ais é trín 
sábháil ar chostais agus cothabháil. Tháinig 
maoiniú leis ó TII chun soilsiú poiblí a 
uasghrádú go LED ar Bhóithre Náisiúnta in 
áiteanna éagsúla le linn 2019.  Cóiríodh 
60%  den soilsiú go LED faoi dheireadh  
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Córais Eolais  
 
Treoraíonn an Roinn Córais Eolais (I.S.) 
nuálaíocht agus athrú digiteach ar fud 
Chomhairle Chontae Mhuineacháin agus 
soláthraítear bonneagar is seirbhísí TEC 
chun soláthar éifeachtúil seirbhísí a 
chinntiú.   
 

Feidhmchláir Gnó agus Córais Eolais 
Geografaíoch (GIS) 
Tá an Roinn I.S. freagrach as feidhmchláir 
bhogearraí agus GIS a fháil, a fhorbairt, a 
chothabháil is tacú leo.  
 
Mar chuid den chlaochló digiteach, tá rún 
ag Comhairle Contae Mhuineacháin 
sruthlíniú agus uathoibriú a chur i 
bhfeidhdm sna próisis inmheánacha. I 2019 
d’fheidhmigh an roinn I.S Laserfiche ECM i 
bPleanáil agus Daonacmhainní. Forbraíodh 
15 foirm nua Cigireacht ar Chlós Súgartha 
do na Ceantair Bhardasacha. Anois tá an 
tairseach Gréasán Poiblí beo agus tá teacht 
ar dhoiciméid iarratas pleanála tríd an 
dTairseach Phleanála.   
 
I 2019, bhain an roinn GIS go mór le 
léarscáilíocht chun an Plean Forbartha 
Contae 2019-2025 a fhorbairt is a chur ar 
fáil. Cuireadh Eircodes le Clár na 
dToghthóirí agus na Córais Bainistiú 
Tithíochta.  
 
Forbraíodh Aipeanna nua chun cóiriú ar an 
nGlúineach Biorach sa chontae a leanúint is 
a bhainistiú.  Tacaíonn foireann GIS leis an 
seirbhís Aip Eachtraí Bóthair agus Airdeall 
Mhuineacháin atá mar uirlis tábhachtach 
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cumarsáide go háirithe le linn tréimhsí 
doininne.    

 
Léarscáil láithreacha mar a bhfuil an Glúineach 

Biorach cóirithe (glas) agus gan chóiriú (rua)   

 
 
 

Airdeall Mhuineacháin – lion airdeall eisithe i 
2019 

 
Forbraíodh Aip nua turasóireachta do 
Chontae Mhuineacháin a dhíríonn ar rogha 
gníomhaíochtaí, lóistín agus áiteanna a 
mheallann cuairteoirí laistigh den chontae.  
Tá sé ar fáil i bhformáid Apple agus  
android le tacaíocht ón Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobal trín gClár um Nuáil 
Digiteach.   
Forbraíodh Doras nua Foirne atá mar mhol 
lárnach chun teacht ar nuacht 
corparáideach agus imeachtaí, deiseanna 
poist, polasaí agus cleachtais maraon le 
teacht ar aipeanna a úsáidtear go minic.  
 
 

Doras nua FoIrne 

 
Thug an roinn I.S. cúnamh chun aip 
móibíleach do chustaiméirí a fheidhmiú a 
ligeann do theacht ar do chuntas chun cíos 
a íoc nó gnó eile a dhéanamh.   
Thugamar cúnamh freisin maidir le Komeer 
a fháil is a fheidhmiú, sin ár gcóras airdill do 
phobal an chontae agus córas airdill an 
Gharda. 
 

Bonneagar agus Slándáil 
Tá an roinn I.S. freagrach as bonneagar 
gréasán na Comhairle. I 2019 d’aistrigh an 
roinn I.S. an córas fóin sna hOifigí 
Ceannaireachta agus an Stáisiún Dóiteáin ó 
na línte traidisiúnta bunráta go dtí SIP, 
beart a lig do chostais na Comhairle a 
spáráil. Tugadh cabhair maidir le dearadh, 
pleanáil agus feidhmiú seirbhísí gréasáin 
d’fhoirgnimh nua agus athchóirithe mar an 
Oifig Pleanálla, Sráid Bhaile Átha Cliath, 
Muineachán agus Ionad Patrick Kavanagh, 
Inis Caoin. Bhain an fhoireann I.S. freisin le 
dearadh agus pleanáil an fhoirgnimh nua 
Síochána, an árais Chosaint Shibhialta agus 

Stáisiún Dóiteáin Bhaile na Lorgan.   
 
Bhí seirbhís Leabharlainne Chontae 
Mhuineacháin thar a bheith gnóthach le 
linn 2019. Tá athrú á chur ar spáis 
leabharlainne mar mhoil digiteacha agus 
d’oibrigh foireann I.S. go dlúth le foireann 
leabharlainne ar mhórán forbairtí éagsúla 
digiteacha i rith na bliana.  I mBealtaine  
2019, d’oscail Comhairle Contae 
Mhuineacháin a céad foirgneamh mar  
Leabharlann Oscailte in Oifigí Cathartha 
Charraig Mhachaire Rois. Ligtear do bhaill 
teacht ar acmhainní na  leabharlainne 
lasmuigh d’uaireanta oibre. I gcuid de na  
foirgnimh leabharlainne féadfar taibléid 
agus iPads a thógaint ar iasacht lastigh den 
bhfoirgneamh leabharlainne. Leanann an 
roinn I.S. de chothabháil is tacaíocht don  
WIFI. Tharla breis is 80,000 cuairt i 2019. 
 
Tá an roinn I.S. freagrach as a chinntiú go 
mbíonn córais agus seirbhísí ICT ar fáil  ar 
bhonn diongbháilte. Coimeádtar mórán 
sraitheanna slándála ar siúl chun córais 
agus sonraí na Comhairle a chosaint. I 
bhfócas do 2019 bhí an mana d’úsáideoirí  
“Smaoinigh roimh Chliceáil” chun a chur i 
bhfeidhm go mbaineann an slándáil le gach 
éinne. Bunaíodh nuachtlitir foirne chun 
eolas a scaipeadh ar dheachleachtas maidir 
le pasfhocail. Ligeadh le feachtais bhréige  
phishing agus seoladh éinne a rinne cliceáil 
go dtí doras foghlama chun teacht ar an 
eolas ar an mbaol a bhaineann le phishing 
agus scéiméireacht shóisialta maraon le 
treoir chun an saghas san bagairt a 
aithint.    
 
Ar na bearta breise slándála a feidhmíodh 
tá Fíorú Ilfhactóra, Dearbhú Ilfhearas 
Móibíleach, uasghrádú nó athsholáthar ar   
Windows7 PC agus bainistiú cumhachta PC.  
 

Deasc Seirbhíse I.S.  
Feidhm lárnach is ea tacaíocht 
ardchaighdeáin theicniúil don bhfoireann, 
Baill Tofa is Saoránaigh. Freagraíodh 3808 
glaoch i 2019.  
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Staitisticí Glaonna 2019 2018 

Iomlán Logáil Glaonna 3808 4092 

Glaonna Míosa ar an 
Meán 

317 341 

Glaonna Laethúla ar an 
Meán 

15 16 

Réiteach laistigh de  24 
huaire 

55% 51% 

Staitisticí ón Deasc Seirbhíse 

 
Thacaigh foireann I.S. leis an roinn Vótála 
agus Seirbhís Cúirteanna do na Toghcháin 
Áitiúla i 2019.  
 
Déanaimid bainistiú freisin ar eastát 
leathan fón móibíleach na Comhairle. 
Bronnadh an conradh fón ar Three i 2019, 
caitheadh breis am agus acmhainní le 
teacht isteach ar fhearais agus gréasán nua.    
 

Tionscadail Seirbhísí i bPáirt 
Éiríonn leis an roinn I.S. saothar agus 
airgead a spáráil trí oibriú le húdaráis 
áitiúla eile in aice láimhe ar réimsí comónta 
mar fhorbairt polasaí, oiliúint foirne agus 
cúrsaí fála.   
 
I 2019 tháinig na Comhairlí Contae 
Mhuineacháin, An Chabháin, Liatroma, 
Longfoirt agus Lú le chéile don soláthar 
seirbhísí fón móibíleach agus sonraí.  
Tháinig an grúpa ceanna le chéile arís le 
Comhairle Contae na Mí chun Córas Eolais 
Geografaíoch a fháil faoi néal nua 
réigiúnach.   
 
Mar fhreagra ar an dTreoir AE faoi e-
Sonraisc sa chóras fála poiblí a leagann 
dualgas ar na húdaráis áitiúla glacadh le e-
Sonraisc agus iad a phróiseail faoi mhí 
Aibreáin  2020, d’éirigh le Comhairle 
Contae Mhuineacháin maraon le Baill an 
Chuibhreannais IT Sligeach, LGMA, 
Comhairle Contae Chill Dara, Comhairle 
Contae Fhine Ghall, Tubbercurry Software 
Limited agus Celeris Group Limited maoiniú 
Eorpach a fháil faoi Áis Ceangal na hEorpa. 
Beidh €60 000 den mhaoiniú úd ag  
Comhairle Contae Mhuineacháin.  Rinne an 
Chomhairle scéim píolótach ar an réiteach 
deiridh ar son an earnáil rialtais áitiúil agus 

b’iad an chéad údarás áitiúil sa tír a ghlac le 
is a rinne próiseas ar e-Shonraisc. 
 
 

Tim Willoughby, Ceannaire Nuála, An Garda 
Síochána ag bronnadh ar Fhoireann I.S.  ó 

Mhuineachán, An  Cabhán, Longfort, agus Liatroim 
ag Lá Bliantúil Forbartha Foirne Réigiúnach I.S. 2019  

 
 
 
 

 

Daonacmhainní  
 

Earcaíocht  
Rinne an tAonad Daonacmhainní próiseas 
ar 295 iarratas maidir le 23 chomórtas 
earcaíochta le linn 2019.   
 
De thoradh na gcomórtas céanna, measadh  
94 iarratasóír a bheith cáilithe agus 
cuireadh ar phainéal iad, tairgeadh 26 post 
agus faoi 31 Nollaig ceapadh 18 ball foirne.  
Faoi dheireadh 2019 bhí 33 painéal ann. 
 
I 2019 tugadh ar an iomlán 31 Cúrsa 
Oiliúna Inmnheánacha don bhfoireann.  
Cuimsíodh 15 Cúrsa Inmheánacha ar 
Shláinte agus Sábháilteacht  

• Agallóir Bunaithe ar Chumas  

• Úsáid Éifeachtach E-Thairiscintí  

• Cigireacht agus Cothabháil Clós 
Súgartha  

• Cosaint Sonraí Ginearálta  

• Tosaíochtaí agus Bainistiú Ama  

• Tuairisc Theicniúil a Scríobh  

• Agallóir Bunaithe ar Chumas  

• Seisiúin Lón agus Foghlaim  

• Seimineáir roimh Dhul ar Scor  

• Sláinte & Leas leis an Ollamh Niall 
Moyna 

• Seimineáir Aoischairdiúil  

• Maor Scoile  

• Bainistiú Creidmheasa   

• Dearadh & Forbairt ar Chlós 
Súgartha Imeasctha  

• Bainistiú Iompar Deacair agus 
Bagrach  

• Ranganna Gaeilge  
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Cúrsaí Breisoideachais  

• Ceadaíodh tacaíocht do chúrsaí 
breisoideachais i gcás 19 ball 
foirne.  

• Bhí 6 bhall foirne i dteideal leas a 
bhaint as cúrsaí maoinithe trí 
dheontais. 

 

Leas a Bhainistiú sa Láthair Oibre  
Mar gheall ar an Lá Leas sa Láthair Oibre ar 
12 Aibreán 2019 d’éirigh thar barr le léiriú 
ón Ollamh Niall Moyna do na fostaithe agus 
Comhairleoirí ar fad. Díríodh ar an 
mbuntáiste is fearr a bhaint as sláinte idir 
fhisiciúil agus meabhrach trí athruithe 
beaga a choimeád suas maidir le nósanna 
maireachtála agus díriú go háirithe ar 
ghníomhaíocht fhisiciúíl.   
 

Scagadh Sláinte 
Ag éirí  as léiriú an Ollamh Niall Moyna 
d’aontaigh Meitheal Bainistíochta na 
Comhairle Scagadh Sláinte a thabhairt do 
na fostaithe agus Comhairleoirí ar fad. 
B’iad Health & Fitness Ireland Ltd a 
d’eagraigh an córas, b’in seiceáil iomlán 
sláinte 30 nóiméad trí fhóirdheontas ó 
Chomhairle Contae Mhuineacháin.   

 
Le linn na seiceála sláinte bhí na triaileacha 
seo a leanas ar fáil: 
Brú Fola, Colaistéaróil, Glúcós Fola, 
Úranailís, Feidhmiú Scámhóga, Déantús 
Coirp, Saill Ionathair,Triail Meitibileach, 
BMI, Aois/céatadán saill coirp, Toirt 
Cnámh, Matáin Tearc, Anailís Uisce Coirp, 
Triail Ghluaiseachta, (Triaileacha roghnacha 
ar fáil freisin) Thyroid, Próstatach, 
Éadulaingt Cothaitheach 
 
Tugadh na torthaí trí r-phost agus cuireadh 
comhairle sláinte ar dhaoine má bhí gá léi. 
Má bhí cabhair bhreise ó éinne maidir leis 
na réimsí sláinte, bia nó gníomhaíochtaí 
corpartha bhí coinne eile ar fáil dóibh chun 
cúrsaí feabhais a phlé.   
Cuireadh an-shuim ar fad sa Scagadh 
Sláinte laistigh den eagraíocht agus ar an 
iomlán bhain 207 duine buntáiste as an 
deis. 
 
 
 
 
 

 
Ag seo an líon foirne i gComhairle Contae Mhuineacháin ar an 31 Nollaig 2019: 
 

Foireann Lárnach Líon Cothrom Lánaimseartha 

Bainistíocht   5 5 

Cléireachas/Riarachán  173 159.40 

Proifisiúnta/Teicniúil  85 83.75 

Allamuigh  142 132.50 

Iomlán Foireann Lárnach  405 380.65 

Poist ar Conradh  10 8.67 

Sealadach/Séasúrach  9 8.29 

Comhrac Áirithe Tine   49 N/A 

Seachas RCO&RÁ  7 4.15 

Iomlán Post eile  75 21.11 
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Dul ar Scor le linn 2019 
 

D’imigh na 

fostaithe seo a 

leanas ar Scor  

le linn 2019:  

Ainm Grád   

1 EJ Grimes Pluiméir  

2 Noel Calvert Tiománaí 

 3 Rosemary McManus Oifigeach Sinsir Feidhmiúcháin 

 4 Ann Durnin Oifigeach Sinsir Foirne 

 5 Anna May McCarron Cúntóir Leabharlainne 

 6 Hugh McKenna Tiománaí B  

7 Noreen Baldwin Maor Scoile  

8 Hugh Pat McGinnity Saoiste  

9 Thomas Murray Oibrí   

 
Bronnadh ar Rosemary McManus is í ag dul ar scor                          Bronnadh ar E.J. Grimes ag dul ar scor  21 Feabhra 2019 
28 Eanáir 2019    

 
 
 

Fáil Chorparáideach  
 

Oifigeach Fála 
I mí Iúil 2019 cheap Comhairle Contae 
Mhuineacháin Oifigeach nua Fála.  
Chinntigh sé seo go ndéanfar feidhmiú 
leanúnach ar Phlean Fála Chomhairle 
Contae Mhuineacháin agus go dtacófar le 
comhairle fála d’fhoireann na Comhairle 
chun go bhfaightear earraí, seirbhísí agus 
oibrithe de réir reachtaíocht chuí agus 
margadh maith a fháil ar an airgead.     

 

An Coiste Stiúrtha Fála  
I ndiaidh Oifigeach Fála nua a cheapadh 
tháinig an Coiste Stiúrtha Fála le chéile arís.  
Beidh cruinniú in aghaidh ráithe agus ról 
nua gníomhach acu i réimsí nua fála maidir 
le polasaithe fála agus fíoraithe.  

 

An Meitheal Fála  
Trí chlár oiliúna is foghlama ó bhainistíocht 
mórán comórtas fála le dhá bhliain anuas,  
d’fhorbair na Ceannairí Fála agus Ceannairí 
Riaracháin an-chuid saineolais ar chúrsaí 
fála. I gcomhar leis an Oifigeach Fála 

leantar de threoir agus tacaíocht 
d’oibriúcháin fhála a chinntíonn éifeacht 
seasmhach idir ghnéithe theicniúla agus 
riaracháin i gcúrsaí fála.    

 

An Cód Caiteachais Phoiblí  
Ag teacht leis an gCód Caiteachais Phoiblí, 
d’eisigh Comhairle Contae Mhuineacháin 
Tuairisc ar Dheimhniú Cáilíochta i 
mBealtaine 2019 chuig NOAC lena seiceáil 
maidir le géilliúlacht do Chuid A04 den 
Chód Caiteachais Phoiblí. Sa tuairisc seo 
caithfidh Comhairle Contae Mhuineacháin 
liosta a sheoladh de gach tionscnamh/clár a 
bheidh níos daoire ná €0.5m. Ní mór 
idirdhealú a dhéanamh idir caiteachas 
caipitiúil agus reatha, catagóirí a lua, 
caiteachas taraingthe agus caiteachas a bhí 
críochnaithe le déanaí.  Tharla sé sin go léir 
gan aon eisceacht. Éilíonn an PSC freisin go 
bhfoilse Comhairle Contae Mhuineacháin 
fála níos mó ná €10m agus beidh liosta 
seiceála féinmheasúnaithe le soláthar.  
Thuairiscigh  NOAC gur ghéill Comhairle 
Contae Mhuineacháin don mhéid sin ar fad.   

 

Plean Fála Corparáideach 
Beidh deireadh leis an bPlean reatha Fála i 
ndeireadh na bliana 2019.  Críochnaíodh  
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15 as  22 gníomh sa phlean reatha atá réidh 
anois, táthar fós ag obair ar Phlean Fála 
Corparáideach 2020-2022 a bheidh mar 
bhonn faoi shaothar an Oifigigh Fhála go 
ceann na tréimhse úd.      

 

Foilsiú Conarthaí – Scéim Samhail 
Foilsithe  
Tá dualgas ar Chomhairle Contae 
Mhuineacháin tuairisc in aghaidh ráithe a 
dhéanamh ar chonarthaí bronnta 
(tairiscintí) don Scéim Samhail Foilsithe a 
bhaineann le Saoráil Faisnéise.  Baineann 
an foilsiúchán le conarthaí earraí/seirbhísí 
os cionn €25K agus conarthaí oibre os 
cionn €50K.  

Cabhraigh na Ranna go léir um liosta a 
dhéanamh de na conarthaí bronnta don 
bhliain 2019, féadfar féachaint ar an eolas 
anso:- 
https://monaghan.ie/corporateservices/pr
ocurement/ 

Nósanna Fála 
Ghlac an Meitheal Bainistíochta le 
Cleachtais Fhála Chomhairle Contae 
Mhuineacháin Rev 2 in Eanáir 2019 agus 
cuireadh ar aghaidh iad go dtí an fhoireann 
ar fad.  Cinntíonn na cleachtais go ndéantar 
cúrsaí fála de réir riachtanais an Athchóiriú 
ar an tSeirbhís Phoiblí, Oifig Fhála an 
Rialtais, Treoracha AE agus Treoirlínte 
Náisiúnta. 

Fáil Leictreonach Tairiscintí  
I rith 2019 glacadh go leictreonach leis na 
tairiscintí ar fad trí e-Thairiscintí de réir an 
pholasaí chuige sin glactha ag an Meitheal 
Bainistíochta.  Tá ag éirí go breá leis an 
bpolasaí agus go dtí seo níor tuairiscíodh 
aon fhadhb.   

 

Oifig Fhála an Rialtais (OGP)  
Tá roinnt creat OGP in úsáid ag Comhairle 
Contae Mhuineacháin faoi láthair, mar atá 
Comhairleoireacht Gnó & Bainistíochta, 
Innealla Frainceála, Seirbhísí Dlí, Slándáil 
um Airgead Tirim agus Boinn a Bhailiú, 
Stáiseanóireacht, soláthar oifige agus cártaí 
breosla a bhfuarthas trí na creataí céanna, 

mionchomórtais nó tarraingt anuas 
díreach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

An tAonad Sláinte & 
Sábháilteachta 
 
Plean Oibríochta 
Lean Comhairle Contae Mhuineacháin de 
thimpeallacht oiriúnach d’oibríochtaí agus 
cleachtais oibre a chruthú do na fostaithe i 
2019. Cuireadh sábháilteacht, sláinte agus 
leas fostaithe, comhairleoirí, conraitheoirí 
agus cuairteoirí  chun cinn go leanúnach.  
Comhlíonadh cuspóirí sábháilteachta, 
sláinte is leasa sa Phlean Chorparáideach trí 
riachtanais an Phlean Bhliantúil Soláthar 
Seirbhísí (ASDP) 2019.  D’fhorbair an 
tAonad Sláinte agus Sábháilteachta clár 
oibre ina Phlean Oibríochta 2019 chun 
spriocanna an ASDP a bhaint amach. 
Chinntigh an Plean Oibríochta go mbeadh 

https://monaghan.ie/corporateservices/procurement/
https://monaghan.ie/corporateservices/procurement/
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Ráiteas oiriúnach agus tráthúil i bhfeidhm 
don Sábháilteacht Chorparáideach trín 
athbhreithniú in aghaidh sé mhí a éilítear 
faoin Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus 
Leas ag an Obair 2005. Pléadh agus 
rinneadh athbhreithniú ar dhul chun cinn 
an Phlean Oibríochta ag gach cruinniú 
MonStat den Aonad Sláinte agus 
Sábháilteachta is ag Cruinniú Seachtainiúil 
Pleanála an Mheithil.  
 
Rinne an tAonad athbhreithniú ar an 
gCóras Sláinte agus Sábháilteachta ar 
bhonn leanúnach i rith na bliana.  Chinntigh 
an tAonad freisin gur leanadh den Chóras 
Bainistíochta Sláinte agus Sábháilteachta 
(coimeádta ar an nDoras Foirne) leis an 
reachtaíocht is déanaí.  Sa chóras 
bainistiochta úd bhí Ráiteas Sábháilteachta 
Corparáideach, 13 Lámhleabhar Ranna, 54 
Cleachtas agus 25 Foirms/Fíoraí maraon le 
7 gcinn de Chláir. 
 
Forbraíodh agus eisíodh roinnt cleachtas 
nua i 2019 mar a leanas: 
▪ HSP53 Ullmhúchán Éigeandála agus 

freagairt do Chleachtais Stoirme 
▪ HSP11 Iniúchadh ar Oiliúint Fostaithe 

mployee Training Audit 
▪ HSP54 Nósanna Rothaí Scríobaigh  
▪ HSP12 Cleachtas Spréite Iniúchta 
 
 
 
 

Clár Cigireachta agus Iniúchta  
Rinne an tAonad Sláinte is Sábháilteachta 
an Clár Oibre Iniúchta agus Cigireachta 
(agus chuathas thairis). Tharla dhá 
iniúchadh le linn 2019 agus sroicheadh 
leibhéal dearfach géilliúlachta sa dá chás.  
Stiúraíodh an dá iniúchadh de réir an 
Fhíoraí Náisiúnta a cuireadh in oiriúint  do 
riachtanais na Comhairle Contae agus  
tharla cigireachtaí trí úsáid a bhaint as na 
bhFoirm chuí Fíoraí Cigireachta. Sa tábla 
seo a leanas léirítear sonraí an Chláir 
Chigireachta 2019: 
 
 
 

 
Sprioc Líon na 
gCigireachtaí: 

Líon 
Bainte 
Amach: 

% Bainte 
Amach: 

148 162 109% 

Cigireacht Déanta:  Líon Déanta: 

Oibre Bóthair  120 

Uisce 14 

Tithíocht 05 

Corparáideach/ 
Caipitiúil 

05 

Comhshaol 04 

Seirbhís 
Leabharlainne  

02 

Roinn Pleanála 02 

Dóiteán agus Cosaint 
Shibhialta  

02 

Eile 08 

 
 

Measúnú Baol agus Riosca  
Sa tábla seo tá na Measúnaithe Baol agus 
Riosca déanta i  2019: 
 

 Saghas Measúnaithe:  Líon 
Déanta: 

Pointí 
Caidéalaithe/Toibreacha 

105 

Foirgnimh/Clóis/Fearais/Clóis 
Súgartha 

65 

Obair Aonair 27 

Doineann  01 

 
 

Eolas agus Oiliúint  
Forbraíodh 14 Coimre Sábháilteachta agus 
eisíodh iad chuig fostaithe agus 
Comhairleoirí Contae mar is cuí ag an 
Aonad Sláinte agus Sábháilteachta.  
Sholáthraigh an tAonad oiliúint ar 
Mheasúnú Baol agus Riosca do na fostaithe 
go léir le linn R3 de 2019. 
 
Ceapadh an Ceannaire Sláinte agus 
Sábháilteachta (HHS) mar Leas-
Chathaoirleach ar Ghrúpa Réigiúnach an 
Iarthuaiscirt LASOG don bhliain 2019 agus 
ina dhiaidh sin mar Cathaoirleach an 
Ghrúpa mí na Nollag 2019 do 2020. 
D’fháiltigh Comhairle Contae Mhuineacháin 
roimh chrunniú LASOG i bhFeabhra 2019. 
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Ceapadh an HHS mar bhall den Choiste 
Náisúnta Oibríochta Sláinte agus 
Sábháilteachta don bhliain 2019 agus 
ceapadh mí na Nollag 2019 ar an 
gComharchumann Náisiúnta a  bhaineann 
leis an gCoiste Stiúrtha um Bhainistiú 
Sláinte agus Sábháilteachta.   
 
 

An Coiste Sábháilteachta  
Bíonn cruinniú ag an gCoiste Sábháilteachta 
in aghaidh ráithe. Fuair an Coiste agus na 
baill uasdátú ar dhul chun cinn Phlean 
Oibríochta 2019. Ag gach cruinniú thug ball 
an choiste an tuairisc ba dhéanaí acu ar 
shláinte ags sábháilteacht. Bhí eolas an-
úsáideach le baint as sin mar roinneadh an 
t-eolas ar na ranna éagsúla. Roinneadh 
faisnéis maidir le sábháilteacht, sláinte 
agus leas agus bhí an-chuid le foghlaim as 
imscrúdú ar eachtraí. Thug an acmhainn 
luachmhar seo guth leathan d’fhostaithe 
maidir le sábháilteacht sa láthair oibre, 
sláinte agus leas.    
 
 

Achoimre 
De bharr oibriú, eolas agus faisnéis ón 
Aonad Sláinte agus Sábháilteachta  i 2019 
d’éirigh le Comhairle Contae Mhuineacháin 
is a cuid fostaithe riachtanais dlíthiúla a 
chomhlíonadh de réir an Acht Sláinte, 
Sábháilteacht agus Leas ag an Obair  2005, 
na Rialacháin (Feidhmiú Ginearálta) Sláinte, 
Sábháilteacht agus Leas ag an Obair  2007 
agus reachtaíocht chuí eile.    
 
 
 
 

Ceantar Bardasach  Carraig  
Mhachaire Rois – Baile na Lorgan 
 
 

Bonneagar Bóithre 
I 2019 stiúraigh an Ceantar seo 
infheistíocht €2.74M sa ghréasán bóithre 
áitiuil agus réigiúnach (méadú €390,000 ar 
2018).  
Neartaíodh 10 mbóthar (3 réigiúnach agus  

7 áituil) faoin gclár R.I. agus neartaíodh 11 
bhóthar eile (2 réigiúnach agus 9 áitiúil) 
faoin gclár Cothabháil Athchóirithe. 
 
I 2019 tharla Scéim Feabhsú ar Chostas 
Íseal ar an nGabhal Steadfast ar an 
R178/R179 i mbaile Charraig Mhachaire 
Rois faoi dheontas €75,000. Clúdaíodh 
bearta ceansú tráchta, trasnáin choisithe  
agus líneáil nua ar an mbóthar.  
 
I 2019 rinne an ceantar seo 2 fheabhsúchán 
ar lánaí faoi Scéim Feabhsú Lánaí (L.I.S).  
 
I 2019 chuir an ceantar seo dromchla nua 
ar 3 bhóthar áitiúla faoin Scéim Treise 
Pobail (C.I.S) ar chostas €330,000. 
 
Ar Bhóithre Náisiúnta cuireadh dromchla 
nua ar  2.5km den N2 ag Béal Átha Claonta 
i R4 de 2019.  
 
 

Foirgnimh/Tailte 
Cabhraíonn agus tacaíonn an Ceantar 
Bardasach le háisínteachtaí eile maidir le 
hinfheistíocht agus bainistiocht sócmhainní 
ailtireachta, san áireamh tá athchóiriú ar 
Theach an Mhargaidh i gCarraig Mhachaire 
Rois agus an Ionad Kavanagh Inis Caoin a 
fuarthas le déanaí.  
 
Críochnaíodh oibreacha ar chuid lárnach 
Teach an Mhargaidh i 2018 agus is ann 
anois atá Gailearaí nua Lása Charraig 
Mhachaire Rois maraon le Siopa nua 
Ceardaíochta. Tosaíodh i nDeireadh 
Fómhair 2019 ar Chéim 2, sin trí stiúideo 
nua ceardaíochta maraon le leithreas poiblí 
agus beifear in ann bogadh isteach iontu 
Márta 2020. 
 
Ba bheag nár críochnaíodh an obair ar 
Ionad Kavanagh i 2019 agus beidh an t-
ionad ag feidhmiú i 2020. 
I 2019 freisin rinne Comhairle Contae 
Mhuineacháin infheistíocht i dTeach na 
mBocht Carraig Mhachaire Rois chun cur le 
taithí an chuairteora. Le chéile sa trí 
thionscnamh beidh cloigín gníomhaíochtaí 
turasóireachta i nDeisceart an Chontae 
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chun turasóirí a mhealladh agus cur leis an 
ngeilleagar áitiúil.    
 
I mBaile na Lorgan tharla oibreacha 
daingnithe ar Theach an Mhargaidh agus tá 
pleananna ar bun chun an dá fhoirgneamh 
Caisleán Hope agus an tUrthach a chur ar 
an margadh. Anuas air sin d’éirigh le 
hiarratas do dhá fhoirgneamh,  Cearnóg an 
Mhargaidh agus Teach an Gheata faoin 
gciste Athbhunú na Tuaithe. 
 
Fuarthas maoiniú sa chéad bhabhta in 
Athbhunú na Tuaithe chun Mol nua 
Fiontair a fhorbairt ar Bhóthar Mhic Chraith 
i mBaile na Lorgan. Seo tionscnamh i 
gcomhar le Fiontar Mhuineacháin agus 
Fiontar Pobail Bhaile na Lorgan.  I 2019 
ceapadh meitheal um Chomhairle Cúrsaí 
Teicniúla chun cabhrú le céimeanna 
tairisceana is tógála.  Meastar go gcuirfear 
tús leis an dtógáil i R2 de 2020. 
 
          Teach an Mhargaidh, Carraig Mhachaire Rois 

 
 

Infheistíocht sa Ríocht Phoiblí  
Úsáideadh an Plean Ríocht Phoiblí do 
Charraig Mhachaire Rois mar bhonn faoi 
iarratas rathúil ar mhaoiniú faoin gCiste 
Athbhunú na Tuaithe chun infheistíochtaí 
lár baile agus ríocht phoiblí a fhorbairt.  
Orthusan bhí dhá Phlean Gníomh Ceantar 
Áitiúil do chúltailte ó Phríomhshráid 
Charraig Mhachaire Rois, straitéis 
pháirceála a fhorbairt don bhaile maraon le 
dearadh sonraithe do ríocht phoiblí 
príomhshráid Charraig Mhachaire Rois. 
Thosaigh cúrsaí fála do na tionscnaimh úd i 
2019 agus beidh na príomhthuairiscí réidh i 
2020.   
 

Spás Fóillíochta/Spás Oscailte  
I 2019 fuarthas deontas suntasach faoin 
gCiste Caitheamh Aimsire Allamuigh chun 
áiseanna fóillíochta a fhorbairt lasmuigh  ag 
Loch Mucnú.  Tosaíodh ar athchóiriú ar an 
gclubtheach ar bhruach an Locha, cosán 
nua coisithe mar cheangal idir an 
clubtheach agus Bóthar Dún Dealgan 
maraon le limistéar oscailte ag an Eanach 

Bán.  Fuarthas oibritheoir nua don Ionad 
Eachtraíochta allamuigh agus d’éirigh go 
han-mhaith leis an ionad i rith an 
tsamhraidh.   

 

Gnímh Pobail 
Saothraíonn an Ceantar Bardasach go dlúth 
le grupaí áitiúla ar son díriú ar infheistíocht 
agus soláthar seirbhísí a fheabhsú.  
Bronnann an CB páirtmhaoiniú agus bítear i 
gcomhar le Cumann Lucht Tráchtála 
Charraig Mhachaire Rois chun cur le meon 
dearfach i leith cúrsaí trádála ar an mbaile.  
Tugann an Cumann cúnamh le pleanáil 
agus faightear aiseolas uathu faoi 
thionscnaimh mholta. Stiúraíonn siad 
freisin soilsiú na Nollag agus eagraíonn siad 
ócáidí roimh Nollaig.   

I mBaile na Lorgan bhí Coiste Athbhunú an 
Bhaile an-ghnóthach ag díriú isteach ar na 
hearnála gnó agus pobail.  Buailtear leis an 
bhFeidhmeannacht go rialta agus 
stiúraítear tionscadail mar an Scéim 
Dearbhán Baile, Soilsiú Nollag agus ar eile.  
Toisc gur éirigh go breá leis an bhFalla Cáile 
agus dealbh Big Tom i 2018, dhírigh an 
coiste ar fhear cáiliúil eile ó Bhaile na 
Lorgan nuair a coimisiúnaíodh múrmhaisiú 
de Paddy Cole ag Páirc Mindszenty i mBaile 
na Lorgan. 

 
Paddy Cole agus a Mhúrmhaisiú á nochtadh i bPáirc  

Mindszenty  

 

Bailte Slachtmhara 
Tá na grúpaí Bailte Slachtmhara rí-
thábhachtach do na bailte móra agus 
sráidbhailte. I 2019 mhéadaigh na bailte  
Charraig Mhachaire Rois, Baile na Lorgan 
agus Inis Caoin a gcuid scór agus bhuaigh 
Carraig Mhachaire Rois bonn óir arís. Bhí 
sráidbhaile An Eoraim istigh ar an 
gcomórtas don chéad uair i 2019 is tá an 
coiste ag iarraidh cúrsaí an bhaile a 
fheabhsú don chéad uair eile.   

Bhunaigh Carraig Mhachaire Rois 
tionscnamh nuála i 2019 nuair a lonnaigh 
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siad an chéad mheaisín díolta contrártha 
do bhuidéil phlaisteacha. Seoladh an 
tionscadal seo go cathréimeach do na 
meáin mí Mheán Fómhair 2019 agus 
fuarthas maoinú airgeadais ó Chomhairle 
Contae Mhuineacháin.   

Cabhraíonn an Ceantar Bardasach lena 
leithéid de ghrúpaí trí dheontas bliantúil 
maraon le tacaíocht bhreise i rith na bliana 
chun an seans is fearr a thabhairt dóibh a 
gcuid spriocanna a bhaint amach.   

Gerry Hand ó Bhailte Slachtmhara Charraig 
Mhachaire Rois  nuair a seoladh an meaisín díolta 
contrártha 

 

Grúpaí agus Féilte Áitiúla  
I 2019, tugadh cúnamh airgeadais do 97 
grúpa áitiúla trín Scéim Deontais Pobail 
agus tacaíodh feisin le féilte mar Fhéile 
Charraig Mhachaire Rois, Mórshiúl Lá ‘le 
Pádraig, Muckno Mania agus Féile Oíche 
Shamhna. Ar an iomlán infheistíodh  
€88,195.  Sin an t’aon mhaoiniú amháin a 
fhaigheann roinnt grúpaí ón gComhairle is 
dá bhrí sin ta géarghá  leis mar gheall ar na 
gníomhaíochtaí grúpa. Is ag oíche na 
ngradam gach bliain i mí Bhealtaine a 
bhronntar na deontais.  

 
Oíche na nGradam Pobail Bealtaine 2019 

Anuas ar thacaíocht airgeadais, tacaíonn an 
Ceantar Bardasach le heagraithe féilte mar 
socraítear dúnadh bóithre, baic chun 
sluaite a smachtú 7rl. 

Ardaíodh Bratach na dTrí Dhath Lá ‘le Pádraig, 
Carraig Mhachaire Rois  

 

Seid na bhFear Charraig Mhachaire 
Rois  
Chabhraigh an Ceantar Bardasach le láthair 
nua oibrithe a sholáthar don Seid na 
bhFear, Carraig Mhachaire Rois nuair a 
bhog siad isteach in áis oiriúnach i gclós 
Comhairle laistiar de Theach an Mhargaidh. 
Cuimsítear saotharlann agus ceaintín is 
fuarthas cuid den mhaoiniú ó Fhorbairt 

Imeasctha Mhuineacháin agus an Ceantar 
Bardasach. D’oscail Cathaoirleach na 
Comhairle Contae, Seamus Coyle, an seid 
go hoifigiúil sa tsamhradh.   

Oscailt Oifigiúil Seid nua na bhFear Charraig 
Mhachaire Rois  

 

Tionscadail Turasóireachta  
Tugann Comhairle Contae Mhuineacháin 
agus oifig an Ceantar Bhardasaí cúnamh 
leanúnach idir mhaoiniú agus loighistic do 
thionscadail turasóireachta sa cheantar.  
Léiríonn infheistiú san Ionad Kavanagh, 
Gailearaí Lása agus Teach na mBocht i 
gCarraig Mhachaire Rois go bhfuil straitéis 
lárnach ann do Dheisceart an chontae agus 
sin baicle táirgí turasóireachta a fhorbairt 
chun a chruthú, i dteannta a chéile agus le 
bearta eile, tarraingt suntasach cultúrtha 
go dtí an ceantar. Críochnaíodh an chuid ba 
mhó den saothar ar an Ionad Kavanagh mí 
na Nollag 2019, críochnófar na stiúideónna 
ealaíontóirí i dTeach an Mhargaidh i R1 
2020 maraon leis an dtaithí nua cuairteora 
atá á forbairt ag Teach na mBocht.   

Íomhá 3-D de Dhearadh Taispeántais an Ionad 
Kavanagh  

 

I mBaile na Lorgan tá an Chomhairle ag 
iarraidh Loch Mucnú agus dúiche Chaisleán  
Hope a fhorbairt mar láthair  suntasach 
réigiúnach. Tá infheistíocht déanta cheana 
féin i ndúiche an Chaisleáin mar 
bhonneagar iascaigh feadh bhruach an 
locha  agus i 2019 ní hamháin go 
bhfuarthas deontas €105,248 ó Iascaigh 
Intíre Éireann ach tháinig cómhaoiniú ón 
CB.  Ligeadh mar sin do 40 stacán iascaigh 
ag an Lóiste Theas a rug an líon stacán go 
beagnach 1,000, rud a lig d’fháiltiú roimh 
ócáidí móra iascaigh mar Chraobh Póilíní na 
hEorpa a tharla Meán Fómhair 2019. 
Beireann a leithéid de ghníomhaíochtaí an-
chuid ioncaim isteach sa phobal áitiúil.  

  Seoladh oifigiúil stráice nua an Lóiste Theas  

Is léir go bhfuil mianach i bhfoirgnimh  
Chaisleáin Hope agus an tUrtheach, gheofar 
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comhairle nuair a cheapfar gníomhaire 
eastáit a mholfaidh roghanna margaidh do 
na foirgnimh chéanna.    

I 2019 athchóiríodh an clubtheach ar 
bhruach Loch Mucnú nuair a fuarthas 
maoiniú deontais ón scéim Caitheamh 
Aimsire lasmuigh agus cómhaoiniú ón CB. 
San áis seo beidh bunús do 
ghníomhaíochtaí allamuigh agus bunaithe 
ar uisce.  Bainistítear an áis faoi cheadúnas 
ag Ionad Eachtraíochta Allamuigh Bhaile an 
Lorgan Teo a chrom ar an oibriú mí Iúil    
2019.  

 Seoladh Ionad Eachtraíochta Allamuigh Loch 
Mucnú  

 

 
 
 

Ceantar Bardasach Béal 
Átha Beithe Cluain Eois  
 

Clár Bóithre Ceantar Bardasach 2019  
I 2019 thug Ceantar Bardasach Bhéal Átha 
Beithe faoi chlár suntasach forbairt ar  
bhonneagar bóithre. Tharla oibreacha 
draenála, uachtar bitiúmain agus cóiriú 
dromchla ar 10 gcinn de bhóithre áitiúla 
agus dhá bhóthar réigiúnacha ar chostas 
nach mór €2.13milliún faoin scéim deontais 
um fheabhsúcháin athchóirithe. Cóiríodh 
uachtar 50km eile bóithre ar fud an 
Cheantair Bhardasaí.  
Anuas air sin bhí deisiúcháin ghinearálta/ 
cothabháil ar ghréasán bóithre an 
cheantair mar dheisiú/glantachán lintéar, 
paistí bóithre, gearradh fál, scuabadh agus 
cartadh.     
 
 

Oibreacha Feabhsú Sábháilteachta ar 
Chostas Íseal  
I 2019 rinneadh oibreacha feabhsú 
sábháilteachta ar chostas íseal ag gabhal 
(L7441) ón R183 Béal Átha Beithe go Baile 
na Lorgan, Sráidbhaile Na Mullaí, 

Sráidbhaile Machaire Airne agus Corr Bhó 
Finne 

 
R189 Athailíniú ar Bhóthar Crosaire 
Greenans  
D’éirigh le Comhairle Contae Mhuineacháin 
maoiniú €250 a fháil trín Scéim 
Feabhsúcháin Áirithe chun uasghrádú a 
dhéanamh ar an R189 idir Coill Darach agus 
Teach na dTrí Mhíle chun cur le 
Sábháilteacht ar Bhóithre.  Tar éis próiseas 
fála cheap Ceantar Bardasach Bhéal Átha 
Beithe-Chluain Eois an conraitheoir S 
Wilkins and Sons Ltd chun athailíniú bóithre 
a dhéanamh ar chead chéim na n-
oibreacha ag Crosaire Greenans. 
Críochnaíodh na hoibreacha mí na Samhna 
2019.  
 
 

Clóis Súgartha 
Rinne Ceantar Bardasach Bhéal Átha 
Beithe-Chluain Eois uasghrádú ar na 
háiseanna súgartha i bPáirc na Sílíní.  
Tháinig an maoiniú ón scéim CLAR agus 
cómhaoiniú an Cheantair Bhardasaí. 
Cuimsíodh ullmhú suímh, dromchlaí agus 
fearas a chur isteach.  Rinne an Ceantar 
Bardasach deisiúcháin agus oibreacha 
cothabhála ar chlóis súgartha eile i 2019.  
 
 

Oifig an Phoist Chluain Eois 
Trí mhaoiniú ón Roinn Ealaíon, 
Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnda, Tuaithe 
agus Gaeltachta, SEUPB maraon le 
hacmhainní Chomhairle Contae 
Mhuineacháin, rinne CB Bhéal Átha Beithe/ 
Cluain Eois athnuachan suntasach ar 
Sheanoifig an Phoist Chluain Eois mar an 
foirgneamh a chur in oiriúint do 
stiúideonna Ealaíona. Sa bhfoirgneamh 
anois tá cúig cinn de stiúideonna nua-
aimseartha agus láthair mhór amháin 
Taispeántais/Téatair, fós féin is léir go 
gcoimeádtar iomláine an fhoirgnimh álainn 
seo. Tá na stiúideonna ar fáil anois 
d’Ealaíontóirí agus grúpaí pobail a 
bhaineann leis an ealaíon.     
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Ciste Forbartha Athghiniúna Tuaithe   
Mar chuid de Thionscadal Éireann 2040 
gheall an Rialtas €1 billiún sa bhreis i dtreo 
Ciste nua Forbartha Athghiniúna Tuaithe 
idir 2019 is  2027. Soláthrófar infheistíocht 
a thacóidh le hathghiniúint i  mbailte agus 
sráidbhailte ag a bhfuil faoi bhun 10,000 
duine, maraon le ceantair iargúlta.  Réitigh 
Ceantar Bardasach Bhéal Átha Beithe-
Chluain Eois iarratais suntasacha agus 
d’éirigh leis an dá bhaile maoiniú a fháil. I 
gCluain Eois chuimsigh an t-iarratas Plás 
Naomh Tiarnach, tionscnamh Oidhreachta 
agus Mol Gnó ar Shráid Fhear Mhanach.  I 
mBéal Átha Beithe clúdaíodh forbairt ar 
mhol pobail/gnó, tionscnamh Oidhreachta 
agus Mol Gnó ar Shráid Fhear Mhanach.  I 
mBéal Átha Beithe cuimsíodh mol 
pobail/gnó, Gréasáin Chosáin maraon le 
Tionscnamh Clós na Cúirte Bhéal Átha 
Beithe. Ceapadh Comhairleoirí do na sé 
cinn de thionscnaimh ar fad agus meastar 
cuid de na gnéithe tógála a bheith réidh 
faoi R2 2020.   
 

Scéim Fóillíochta Allamuigh – Cosán 
Rothaíochta  Mullach Dubh 
D’éirigh le Ceantar Bardasach Bhéal Átha 
Beithe-Chluain Eois maoiniú a fháil trín 
Scéim Fóillíochta Allamuigh do chosán 
rothaíochta ag Mullach Dubh, Na Mullaí.  
Tháinig maoiniú freisin don obair seo ó 
dháileadh an Cheantair Bhardasaí agus 
osclaíodh an cosán go hoifigiúil mí Aibreáin  
2019.   
Faoin scéim úd freisin críochnaíodh 
oibreacha  chun an Raon Rothar Cruidín a 
uasghrádú.  Caitheadh breis is €100,000 
chun comharthaíocht a uasghrádú is 
dromchla nua a chur ar chuid den bhóthar 
ar an mbealach. I gcomhar le Meitheal 
Bhaile Chluain Eois cuireadh síneadh le 
cosán ag Cnoc an Tí go dtí Reilig An Ghorta 
Mhóir.  Faoin gclár seo freisin soláthraíodh 
spás páirceála ag reilig Eaglais na hÉireann 
atá in aice láimhe.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tionscnaimh Athnuachana Bailte 
agus Sráidbhailte   
 
Clós Shortt’s: Fuair an CB maoiniú chun 
máistirphlean a ullmhú is oibreacha a chur i 
gcrích ag Clós Shortt’s mar a bhíodh agus ar 
Shráid Fhear Mhanach Íochtar, Cluain Eois.   
Ceapadh comhairleoir mí na Samhna 2019 
chun an máistirphlean a ullmhú is an 
próiseas pleanála a chriochnú.  De réir an 
chláir críochnófar an tionscnamh i R2 2020.  
 
Leatón: Fuair an CB maoiniú chun cosán 
tiomanta a sholáthar mar cheangal 
sábhailte idir an scoil, creche, ionad pobail 
agus an eastát tithíochta.  Críochnaíodh an 
obair úd mí Dheireadh Fómhair 2019.  
 
Teach an Scotaigh:  Fuarthas maoiniú chun 
Faiche Pobail nua a chruthú sa sráidbhaile.  
Soláthrófar raonta siúlóide ar fud an tsuímh 
agus droichead coisithe mar bhealach go 
dtí an bhunscoil áitiúil.  Meastar go 
gcríochnófar na hoibreacha faoi R 2020 
 
Béal Atha Beithe – Clóis Céim 1:  Fuarthas 
an suíomh ‘Ó’Mathúna’ i mBéal Atha 
Beithe trín Acht Suímh Thréigthe. 
Críochnaíodh an bóthar isteach atá cheana 
féin ann agus forbraiodh carr-chlós ar chúl 
an tsuímh. Bhain na hoibreacha le 
dromchla a chur ar an mbóthar rochtana 
mar atá agus cosán a sholáthar.     
 
 

Bailte Slachtmhara Chluain Eois  
Le cabhair ón CB agus Foireann Comhshaoil 
Chomhairle Contae Mhuineacháin reachtáil 
Bailte Slachtmhara Chluain Eois an chéad 
feachtas athchúrsála Lá Craobh Uladh.  
Bailíodh agus scagadh an dramhaíl 
athchúrsála ar fad chun nach gcuirfí sa 
líonadh talún í. Rinne gach éinne a bhí 
páirteach iarracht an-mhór ar chabhrú leis 
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an lucht tacaíochta a bhí i láthair don 
chluiche.  Ar an lá bailíodh lán 22 araid mar 
a raibh buidéil, cannaí agus plaisteacha.  
B’in gaisce an-mhór ar fad agus leanfar den 
saothar an bhliain seo chugainn.    
 
 

Deontais Phobail CB Bhéal Átha 
Beithe-Chluain Eois   
I 2019 ghlac an Ceantar Bardasach go 
fonnmhar le maoiniú nach mór €60,000 do 
ghrúpaí éagsúla pobail laistigh den 
Cheantar Bardasach faoin Scéim um 
Mhaoiniú  Pobail agus Comhshaoil ag 
Comhairle Contae Mhuineacháin. Trí  
mhaoiniú CB bronnadh scoláireachtaí 
Gaeltachta ar scoláirí ó Choláiste Pobail 
Bhéal Átha Beithe agus Coláiste An 
Leargaidh. 
 
 

Comhar Bhéal Átha Beithe-Chluain 
Eois-An Éirne Thoir  
Nuair a sheol Ceantar Bardasach Bhéal 
Átha Beithe-Chluain Eois  Máistirphlean do 
Shliabh Beatha i 2018 i gcomhar lenár 
bpáirtithe i gCeantar na hÉirne Thoir mar 
atá Fear Meanach/Comhairle Ceantair an  
Ómaigh, bhí áthas ar an bpobal áitiúil 
branda a fhorbairt don cheantar.  Bunaithe 
ar an bhfábhalscéal mar gheall ar ainm na 
háite coimisiúnaíodh dealbh cré-umha de 
‘Bith’ atá anois lonnaithe ag suíomh Cros 
na bPéindlithe i gCnoc an tSalainn is a 
tharraingeoidh aird ar an láthair i gcian is i 
gcóngar.   
Os rud é go bhfuil Brexit anois i mbéal an 
dorais againn, tuigeann an Ceantar 
Bardasach tábhacht an chomhoibriú 
trasteorann. Tar éis dhá thoghchán áitiúla 
idir thuaidh agus theas tosaíodh ar choiste 
BCEEP a chur le chéile.  Ar an gCoiste tá 6 
bhall ón Éirne Thoir, 5 ó Bhéal Átha Beithe-
Cluain Eois, agus 1 bhall amháin atá ar 
Chomhairle Contae Mhuineacháin.  
Leanfaidh CB Chluain Eois de shaothrú 
lenár bpáirtithe sa Tuaisceart agus CB 
Mhuineacháin trí chloí le teagmháil le 
páirtithe sa Tuaisceart trín BCEEP.  Táthar  
ag súil go mór le tionscnaimh bhreise a 

chleachtadh chun cur leis an limistéar idir 
Thuaidh is Theas.   
 
 

Meitheal Bhaile Chluain Eois  
D’éirigh thar barr le Meitheal Bhaile 
Chluain Eois i 2019. Fuarthas maoiniú ón 
gCiste Sláinte Éireann chun fearas 
Aclaíochta a fháil do Pháirc Barry 
McGuigan. D’fhorbair siad Léarscáil 
Oidhreachta freisin a bhfuil an-éileamh 
uirthi ag muintir na háite agus cuairteoirí 
araon.    
 
Anuas air sin seoladh suímh nua idirlín don 
Bhaile www.clones-Ireland.com.  Is é an 
tionscnamh is déanaí ag an meitheal ná 
Turas nua idirghníomhach Oidhreachta, 
úsáidtear an bogearra Geo Location is 
déanaí maraon le cóid QR chun turais 
fhéintreoraithe a ofráil i mBaile stairiúil 
Chluain Eois.  Seolfar é seo in Aibreán  
2020. Fuarthas maoiniú eile €30,000 ó  
Leader chun Plean Oidhreachta agus 
Eacnamaíochta a fhorbairt do Bhaile 
Chluain Eois, tosófar air sin mí Márta.   
 
 
Aithníodh saothar Mheitheal Bhaile Chluain Eois go 
náisiúnta nuair a bhain siad an Dara háit amach sa 
Ghradam Bhanc na hÉireann Rising Star 2019.  

 
 

Plean Ríocht Phoiblí Bhéal Átha Beithe  
Bhí ríméad ar Cheantar Bardasach Bhéal 
Átha Beithe/Cluain Eois an Plean Ríocht 
Phoiblí do Bhéal Átha Beithe a sheoladh i 
dteannta Choiste Athbhunaithe Bhéal Átha 
Beithe.  Trín bPlean soláthrófar réimse 
leathan bearta idir Phobail is Contae, 
cruthófar fís shoiléir d’fhorbairt an bhaile 
sa ghearrthéarma, meántéarma agus go 
ceann i bhfad. Cinnteoidh an Plean go 
mbeidh baile Bhéal Átha Beithe in ann cur 
isteach ar dheiseanna mhaoiniú a tharlóidh 
amach anseo.  Sa Phlean Ríocht Phoiblí do 
Bhéal Átha Beithe tá fís don bhaile a 
leagann béim go príomha ar mhórtas 
ceantair  – daoine, cultúr agus oidhreacht.    
 

 
 

http://www.clones-ireland.com/
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Ócáidí Bliantúla 
Arís eile chabhraigh Ceantar Bardasach 
Bhéal Átha Beithe-Chluain Eois leis an 
bpobal nuair a eagraíodh ócáidí mar Lá ‘le 
Pádraig agus Imeachtaí na Nollag. Ba 
mhaith leis an CB buíochas a ghabháil leis 
na saorálaithe, grúpaí pobail áitiúla, An 
Cumann Lucht Gnó agus iad siúd a d’oibrigh 
ar an Scéim Fhostaíocht Phobail as an obair 
iontach ar son rath a bhreith chun na 
hócáidí ar fad.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceantar Bardasach 
Mhuineacháin  
 

Straitéis Mhiondíola don Mheitheal 
Baile - Ceantair  
Tá baill Cheantar Bardasach Mhuineacáin 
tiomanta do thacú go leanúnach le post 
mar Chomhordaitheoir Lár an Bhaile.  

Tharla an méid seo a leanas i 2019: 
 
Dearbhán Baile Mhuineacháin 
Díoladh luach €777,800 de Dhearbhán Baile 
Mhuineacháin le linn aimsir na Nollag 2019. 
Tugadh isteach €745,791 ón bhfuascailt I 
rith na bliana.  
 
Tionscadal Spás Glas 
Tionscadal nua don bhliain 2019 ab ea an 
Spás Glas os comhair Teach an Cúirte.   
Díríodh ar phlé le grúpaí deonacha, 
gníomhú a bhunú i spás lár an bhaile agus 
daoine a spreagadh le breis am a 
chaitheamh ann. Le linn an tionscnaimh 
d’oibrigh an meitheal le 12 ghrúpa difriúla 
a d’eagraigh gníomhaíochtaí sa spás seo. 
 
Bailte Fiontair BOI 
Chuir Meitheal Bhaile Mhuineacháin 
isteach ar Ghradaim Bhailte Fiontair 2019  
de chuid BOI. Tharla an breithiúnas ar an 9 
Meán Fómhair agus d’ullmhaigh an 
meitheal léiriú a mhínigh an t-údarás áitiúil, 
pobal, oideachas agus na hearnála gnó ag 
cur le chéile chun tionscnaimh a fhorbairt 
chun Baile agus Ceantar Mhuineacháin a 
chur chun cinn.   
 
 
Gradaim Náisiúnta Bhailte Fiontair  2019 

Coiste Miondíola Mhuineacháin 
Chríochnaigh Meitheal Baile Mhuineacháin 
mórán tionscnamh éagsúla i rith na bliana a 
dhírigh ar chaiteachas agus an geilleagar.   
 
Reachtáladh ceardlann do lucht trádála a 
dhírigh ar ullmhú don Nollaig agus an Barr 
Trádála. D’fhreastail 20 duine ar an ócáid 
fhiúntach úd.  
 
Gréasán BIia Mhuineacháin 
An Láthair Bia is fearr – arís stiúraigh an 
Gréasán Bia ainmniú Mhuineachán agus 
Glas Locha ar na Láithreacha Bia RAI in 
Éirinn. Is fíor gur oibrigh Gréasán Bia 
Mhuineacháin ar feadh na bliana chun 
Muineachán a chur chun cinn mar Láthair 
don Bhia is fearr trí Fhéilire Téamaí d’Ócáidí 
ar a dtugtar “Club Blas Mhuineacháin”. 
Leagann na hócáidí úd béim ar tháirgí 
áitiúla, breis daoine a mhealladh isteach 
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idir thuath is baile i lár na seachtaine agus 
Cáil Mhuineacháin mar láthair Bia a bhrú ar 
aghaidh.    
 
 
Moltóirí Láithreacha Bia a thug cuairt ar Pháirc 
Fhoraoise Ros Mór i 2019 

 
Margadh Tinteáin  
Ócáid bhuan anois is ea an Margadh 
Tinteáin a tharlaíonn ar an mbaile ar Aoine 
deiridh na míosa.   
 
Triail na bhFathach, Ros Mór 
Tá an dara fhathach, Ros Mór is a chosa, 
anois lonnaithe sa chlós nua súgartha.  Is í 
an fhís ná raon naoi gcinn d’fhathaigh a 
chur ar fud an chlóis.  Socrófar an tríú is an 
ceathrú ceann go luath i 2020. Tá Roinn 
Turasóireachta Mhuineacháin agus an CB 
ag cur le chéile chun ionad tarraingteach 
réigiúnach a fhorbairt a bhéarfaidh 
cuairteoirí go dtí an baile, ceantar agus 
contae.    
 
 
Ros Mór, Páirc Fhoraoise Ros Mór 2019  

 
Cur chun cinn i rith na bliana trí bhealaí 
difriúla  
Ar na Gníomhaíochtaí bhí:  

• Cur chun cinn an bhaile agus 
comhordú  ginearálta ócáidí.  

• An Suíomh Idirlín ‘Monaghan Has 
It’ a choimeád oscailte agus 
Muineachán a bhrú ar aghaidh sa 
tsaol digiteach margaíochta   

• Próifíl ar na meáin shóisialta a 
chruthú don Ghréasán Bia trín 
suíomh idirlín Blas Mhuineacháin, 
athdhearú is athbhrandáil anois 
déanta ar an suíomh úd  

• Físeáin bholscaireachta atá an-
éifeachtach chun aird a tharraingt 
ar an mbaile agus an ceantar, 
féachtar orthu go han-mhinic  
 

Grow Remote 
Tá Meitheal Baile Mhuineacháin ag obair le 
Fiontar Mhuineacháin agus Grow Remote 
(eagraíocht náisiúnta) chun cúrsa 
dearbhaithe a sholáthar ar Obair sa Bhaile.  

Tharla an chéad chúrsa a críochnaíodh ar 
an 4 Deireadh Fómhair. Táthar ag súil le 
tuilleadh saothair maidir leis seo ó Fhiontar 
Mhuineacháin sa bhliain nua.   
 
Páirceáil  
Leanann an Ceantar Bardasach den chóras 
íoc ar pháirceáil do Bhaile Mhuineacháin.  
Bhí feachtas acu don pháirceáil saor in 
aisce aimsir na Nollag, tosaíodh um mheán 
lae gach lá idir 9 Nollaig 2019 agus 2 Eanáir 
2020.    
 
 
 
 
 
 

Pobal  
 
Bailte Slachtmhara    
Arís eile bhain na bailte agus sráidbhailte 
áitiúla ardmharcanna sna Gradaim Bailte 
Slachtmhara 2019. 
 
D’éirigh go seoigh le Glas Locha agus an 
chéad duais acu don Sráidbbhaile is 
Slachtmhara sa tír.  Chuir Muineachán leis 
na marcanna arís agus anois is beag atá idir 
iad agus an bonn óir. 
 
Múrmhaisiú/Ealaíon Falla 
Tionscadal eile é seo idir na Bailte 
Slachtmhara agus Meitheal an Bhaile.  
Críochnaíodh an obair ar an Ealaíon Falla ag 
Scoil Naomh Éanna, Bóthar Leathan a 
mhíníonn bláthanna áitiúla ar Shliabh 
Beatha is atá mar gheata isteach go dtí 
ceann de na háiteanna is aoibhne sa 
Chontae ó thaobh áilleacht nádúrtha de.  
Seo an chéad chéim mar chuid de 
thionscadal fadtéarmach a chuirfidh 
bealach ealaíon falla thart ar an mbaile. 
 
Bealach Glas Chanáil Uladh  
Mí Dheireadh Fómhair bhí Cruinnithe Poiblí 
faoin síneadh 22Cm atá molta do Bhealach 
Glas Chanáil Uladh. Is é an Ceantar 
Bardasach a dhéanann cothabháil agus a 
ghearrann na himill ar an mBealach Glas.  
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Deontais Phobail  
Thionól an Ceantar Bardasach bronnadh na 
nGradam Deontas Pobail ag searmanas 
Bronnta Deontas Pobail ar an 29 Aibreán.  
Bronnadh 84 deontas ar ghrúpaí ó 
Cheantar Bardasach Mhuineacháin.   
 
 
Oíche bhronnta na nGradam Pobail  
An Ciste Struchtúir Stairiúla  - Páirc Pheile Páirc na 
Beilige 

An Ciste Struchtúir Stairiúla 2019 – Páirc 

Pheile Páirc na Beilige  

Fuair an CB deontas oidhreachta €15,000 
chun an falla oidhreachta ar an dteorainn 
feadh na páirce peile a athnuachan, seo an 
chéad chéim san hoibreacha.   
 
 
Scéim Athnuachan Bailte agus Sráidbhailte 
2019 
Beidh Clós Súgartha agus Fearas Giom do 
Dhaoine Fásta ag Páirc Oiriall, Scairbh na 
gCaorach maraon le hOibreacha eile  
Feabhsaithe ag Glas Locha i R1 2020. 
 

Ócáidí  
 
Paráid Lá ’le Pádraig 
Ba é téama paráid na bliana seo ná Sláinte 
& Leas, Naomh Pádraig féin a bhí á 
stiúradh. 
 
Bhunaigh Ceantar Bardasach Mhuineacháin 
an Coiste 2019, d’eagraigh siad an Paráid 
agus ócáidí an lae.    
 
Slógadh Babhtaí Mhuineacháin 
Ar an 28 Aibreán bhí na sluaite i láthair mar 
bhí an-chuid de mhuintir an chontae 
páirteach sa Slógadh.  Tharla an ócáid i 
gcarrchlós Teach na Cúirte.   
 
Teacht le Chéile Muintir Mhic Thréinir   
D’éirigh go breá leis an gcéad Teacht le 
Chéile a bhí ag muintir Mhic Thréinir i 
mBaile Mhuineacháin mí Bhealtaine, 
tháinig breis is 130 duine thar sáile chun 
freastal ar na himeachtaí a mhair ar feadh 
ceithre lá.   

 
Lá Ceanada  
Tharla comóradh bliantúil Lá Ceanada ar an 
1 Iúil i gCearnóg na hEaglaise agus slua mór 
i láthair don searmanas nuair a ardaíodh an 
brat. An lá céanna d’fháiltigh Feirm Cnoc an 
Airgid roimh Lá an Chomplacht is Folláine i 
bPáirc Fhoraoise Ros Mór agus d’fháiltigh 
Blasta an curadh domhanda don líne Tacos 
ab fhaide riamh ag Loch Pheadair i 
gcomhar le Jigsaw, Grúpa Meabharshláinte 
don Ógra. 
 
Féile Ceol Tíre Bhaile Mhuineacháin 
Tharla an Fhéile seo ón Déardaoin 18 go 
Domhnach 21 Iúil.  Sin féile rathúil eile in 
eagar ag coiste deonach a tharlaíonn ar 
shráid an Diamaint. Rugadh atmaisféar 
iontach isteach ar an mbaile ar feadh na 
deireadh seachtaine.   
 
Féile Harvest Time Blues  
Tharla an Fhéile Harvest Time Blues idir an 
6 agus 10 Meán Fómhair.  
 
Blas Mhuineacháin 
D’athraigh Blas Mhuineacháin i mbliana ó 
fhéile 3 lá go dtí aon lá amháin ar an 28 
Meán Fómhair.  I rth an lae bhí Léirithe Bia 
agus 44 seastán taispeántais ar feadh an 
Diamaint agus Cearnóg n ahEaglaise.   
 
Maratón le Cúl a Chéile 
D’éirigh go hiontach leis an Maratón 
Phoenix ag Maratóin Cúl le Chéile nuair a 
ghlac breis is 500 duine páirt ann thar an 
deireadh seachtaine 28-30 Meán Fómhair.        

 
Taibhsí Pháirc Ros Mór 
D’eagraigh Cairde Pháirc Fhoraoise Ros 
Mór an ócáid rathúil seo mar Thaibhsí Ros 
Mór. I mbliana tharla an ócáid thar dhá 
oíche – 27 agus 28 Deireadh Fómhair agus  
díoladh na 2 000 ticéad ar fad.   
 
Féile Oíche Shamhna 
Ócáid bhliantúil saor do theaghlaigh a 
bhíonn ansiúd mar a raibh taispeántas 
Tinte Ealaíne agus Spraoi san ionad 
siopadóireachta agus tinte ealaíne i 
gcarrchlós Teach na Cúirte.    
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Soilsiú na Nollag  
I mbliana lasadh na soilse Nollag ar an 24 
Samhain. Féachtar ar an ócáid seo mar 
thráthnóna don chlann le chéile agus tús á 
chur le hatmaisféar na Nollag ar an mbaile.    
 
 

Cur chun cinn & Feabhsú an Bhaile  
 
Siúlóidí Oidhreachta Bhaile Mhuineacháin  
Leanadh de na Siúlóidí gach Satharn ar 
11am ón Cháisc go deireadh Mheán 
Fómhair. Táid saor in aisce agus tosaítear 
ag an Óstán Westenra. 
 
Athnuachan Shráid Bhaile Átha Cliath  
Sheol Comhairle Contae Mhuineacháin 
iarratas chuig an gCiste um Fhorbairt agus 
Athnuachan ar mhaoiniú maidir le Sráid 
Bhaile Átha Cliath. Táthar ag súil le forbairt 
a dhéanamh idir Chónaithe, Miondíol agus 
Oifigí maraon le Páirceáil Bhardasach ar 
dhá thaobh na Sráide.  Beifear ag súil le 
cinneadh i ndeireadh mí na Samhna.    
 
Tréigean i mBaile Mhuineacháin  
Tá an Ceantar Bardasach ag obair leis an 
roinn Forbairt Eacnamaíoch chun tréigean 
ar an mbaile a laghdú.  Fuarthas roinnt 
suíomh thréigthe faoin Acht um Láithreáin 
Thréigthe Suímh Thréigthe.   
 
Páirc Foraoise Ros Mór  
Leanann Ceantar Bardasach Mhuineacháin 
den chuid fóillíochta de Pháirc Ros Mór a 
bhainistiú.  

• Tharla saothar bliantúil cothabhála 
mar ghearradh féir, deisiú cosán, 
gearradh fásra ar shiúlóidí. 
Rinneadh miondeisithe ar an mbloc 
leithris agus fuarthas roinnt binsí 
picnic nua. 

• Idir €301,000 maoiniú Síocháin IV 
agus €145,000 cómhaoiniú ón 
údarás átitúil, críochnaíodh an 
pháirc súgartha sa Pháirc agus 
osclaíodh í ar an 20 Bealtaine.  An 
Roinn Turasóireachta a stiúraigh le 
cabhair ón CB.  Bhí na sluaite ag 
teacht go dtí an limistéar nua seo i 

rith an tsamhraidh.   

• Fuarthas deontas €426,000   faoin 
Scéim Bonneagar Fóillíochta 
Allamuigh agus cómhaoiniú ón 
Údarás Áitiúil mar €105,000 ón 
dháileadh CB chun bonneagar sa 
pháirc a chríochnú. Tá cúrsaí 
tairisceana ar bun faoi láthair le súil 
iad a bheith críochnaithe i R1 2020. 

• Leanann Cairde Pháirc Fhoraoise 
Ros Mór dá leathanach Facebook 
agus suim mhór acu sa Pháirc i 
gcónaí. D’eagraigh an grúpa 
Glantachán Earraigh mí Aibreán 
agus Taibhsí Pháirc Ros Mór don 
tríú huair mí Dheireadh Fómhair.  
Oibríonn an Ceantar Bardasach leo 
agus cabhraíonn le gníomhaíochtaí.   

• Bíonn Rith sa Pháirc gach Satharn 
ar 9:30am ón gcarrchlós mór, siad 
Reathaithe Bhaile Mhuineacháin a 
stiúraíonn é sin.   

 
Oibreacha Bonneagar Bóithre   

• Cuireadh cóireáil dromchlaí ar 
11km bóithre Áitiúla agus 1.1km 
Bóithre Réigiúnacha faoin gClár 
Athnuachan Bóithre 2019. 

• Cuireadh cóireáil dromchlaí ar 
16km bóithre Áitiúla agus  4.5km 
bóithre Réigiúnacha faoin gclár 
Cothabháil Athbhunaithe 2019. 

• Leagadh/deisíodh thart ar 5km mar 
chosán nua laistigh den Cheantar.  

• Tharla roinnt athshlánú draenála  
Bhóithre Náisiúnta ar an N12 ag 
Tigh Thaláin.  

• Tharla Bearradh Imeall ar Bhóithre 
Náisiúnta agus críochnaíodh dhá 
ghearradh imeall. Fuarthas réidh le 
bruscar freisin i 2019.  

• Chríochnaigh an Ceantar Bardasach 
clár gearradh fál ar a cuid maoine 
féin agus ar láithreacha eile  
straitéiseacha sa  Cheantar.   

• Scéimeanna Sábháilteachta ar 
Chostas Íseal.  

• Baineadh fála chun an léargas 
spréite ag gabhal Corr na Srathra  
ar an LP1220 Muineachán go Glas 
Locha a fheabhsú.  
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• Socraíodh comharthaí stad bus 
Nasc Áitiúil ar bhealaí laistigh den 
Cheantar maraon le comharthaí 
Luasteorainn 30km/uair sna 
heastáit tithíochta a glacadh mar 
mhuirear le déanaí.    

• Críochnaíodh oibreacha athailíniú 
ar stráice den R213 ag Coill Uí Néill. 

• Thosaigh an clár Cothabháil 
Geimhridh ar an 14 Deireadh 
Fómhair 2019 agus leanfar de go 
dtí  27 Aibreán 2020. 

• Cuireadh dromchla nua ar an N54 ó 
Chiorclán Cúil Seanach go Sráid 
Glas Locha (Garáiste Flacks). 

• Ar an N2 leagadh an Seandroichead   
Abhainn Mór ag Cúil Seanach (in 
aice leis an Uachtarlann) agus tá 
droichead nua á thógáil. Táthar ag 
súil len é a chríochnú i R2 2020. 

• Críochnaíodh scéim uachtar 
bóthair don N2 Mhuineacháin ag 
Cluain Tiobraid.  

• Tá ag éirí go maith le hoibreacha 
athailíniú ar an  N2 idir Corr an 
Chrainn agus Scairbh na gCaorach 
agus meastar go gcríochnófar é sin 
i R1 2020.  

• Seoladh an tuairisc measta ar 
thionscnamh athailíniú an N54  
Tulaigh Bhriain chuig an TII lena 
ceadú.   

• Rinne Comhairleoirí meastachán 
tosaigh ar oibreacha feabhsú 
sábháilteachta ag Timpeallán 
Maighréad Ní Scineadóra ar an  
N54. 

• Tharla an-chuid bearradh in Eastát 
Tithíochta Beechgrove Lawns chun 
ceisteanna sábháilteachta a éascú 
do choisithe agus trácht araon.  

 
 
 
 
 

Cruinnithe Ceantar Bardasach  
     
Bíonn cruinniú míosúil ag an gCeantar 
Bardasach ar an dtríú Luan sa mhí.  Ag an 
Ollchruinniú Bliantúil mí an Mheithimh 

toghadh Sean Conlon mar Chathaoirleach 
go ceann bliana. Tharla cruinnithe eile 
fochoistí chun bóithre, buiséid agus 
ceisteanna nó cláir eile sa cheantar a phlé.  
Cuireadh i láthair Sceideal na nOibreacha 
Bardais agus ceadaíodh iad ag cruinniú na 
Márta.   
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Músaem 
 
 

Noel Breakey Coiméadaí Mhúsaeim  
1959 – 2019  
Bhí fíorbhrón agus cumha ar chách a 
bhaineann le Músaem Chomhairle Contae 
Mhuineacháin nuair a chualathas an scéal 
tobann gur cailleadh ár gcara agus 
comhghleacaí Noel Breakey. Chaith Noel 41 
bliain ag obair i Músaem Chontae 
Mhuineacháin. Is fior a rá go raibh réim 
fíorshuntasach aige, ba léir a thiomantas 
agus grá do stair agus oidhreacht Chontae 
Mhuineacháin.  Cuid lárnach ab ea é agus 
an tseirbhís á dtógáil go dtí an lá inniu idir 
litriúil agus fíortha. Croí agus cuimhne an 
mhusaeim ab ea é. Go deimhin is mór an 
chailliúint é, spás nach féidir a líonadh ach 
cuimhneoimid air go deo. Is mór iad na 
cuimhní acu siúd a raibh aithne agus 
ardmheas acu air.    
 
 
 
 

Gradaim Chumann Lucht Trádála na 
hÉireann  
Tá an taispeántas The Monaghan Spitfire – 
Life on the Border with a World at War ar 
an dtaispeántas is fearr ag Músaem 
Chontae Mhuineacháin lena ré 45 bliana.  
Cuireadh le déanaí leis an rath ollmhór a 
bhí air nuair a aithníodh an taispeántas i 
nGradaim Feabhas Rialtais Áitiuil ag 
Cumann Lucht Trádála na hÉireann. 
Baineadh an chéad duais amach i gcatagóir 
mar a raibh mórán sárthionscnamh ón tír 
ar fad a dhírigh ar ár n-oidhreacht 

náisiúnta.  Mar sin féin, d’éirigh leis an 
seirbhís iontach seo an ceann is fearr a fháil 
orthu, iad aitheanta go daingean anois ar 
na seirbhísí cultúrtha is fearr sa tír.   
 
 
 

Campas Síochána  
Fuair Comhairle Contae Mhuineachain 
deimhniú mí na Nollag 2018 ón SEUPB gur 
éirigh lena n-iarratas ar mhaoiniú caipitiúil 
do Champas nua Síochána i mBaile 
Mhuineacháin.  Sa Champas úd beidh 
músaem nua mar a mbeidh oifigí foirne 
agus stóras bailiúchán.  Bhí an músaem ag 
obair leis na páirtithe cuí leasmhara, san 
áireamh bhí an Boord o Ulstèr-Scots, agus 
na taispeántais agus cláir nua á bpleanáil 
againn.  Tús nua a bheidh anseo i stair 
Mhúsaeim Chontae Mhuineacháin.  Beidh 
na háiseanna nua sa champas Síochána in 
ann ligint do phobal i bhfad níos leithne 
teacht orthu agus éascófar mórán 
comhthionscnamh leis na seirbhí eile a 
bheidh thart orainn san áireamh beidh an 
Leabharlann agus Seirbhísí Óige.   
 

Clár Ócáidí Mhúsaeim 2019  
D’éirigh thar barr le clár ócáidí 2019.  Ar na 
buaicphointí bhí seoladh comhad Chogadh 
na Saoirse i Muineachán. Acmhainn uathúil 
ar líne é sin mar a bhfuil cuntais bhunaigh 
ar an saol i Muineachán le linn na mblianta 
clampracha úd. Taifeadadh na scéalta nuair 
a rinneadh comóradh i 1966 ar  50 bliain ón  
Éirí amach agus bronnadh ar ball iad ar an 
Músaem.   
 
Oíche Chultúir chonacthas foireann píb 
Uillinne as an gnáth ó lár an 19ú haois nár 
seinneadh le breis is céad bliain.  Ba leis an 
dtríú Tiarna Ros Mór iad agus ba é an 
Tiarna Ros Mór atá anois ann a rinne an 
bronnadh.  Maoiniú ó Éire Ildánach a lig 
don chaomhnú orthu agus seinneadh iad 
mar chuid de cheiliúradh ceoil áitiúil ar an 
oíche.    
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Léiriú do Chomhchoiste an Oireachtais 
um Oidhreacht, Cúltúr agus Gaeltachta  
Ina ról mar Chathaoirleach ar Ghréasán 
Mhúsaeim Údarás Áitiúla a sheasann ar son 
iad siúd ar fad, rinne an Coimeádaí léiriú le 
déanaí do Chomhchoiste an Oireachtais um 
Oidhreacht, Cultúr agus Gaeltachta maraon 
le Stiúrthóir Mhúsaem Náisiúnta na 
hÉireann, Cathaoirleach Cumann Músaeim 
na hÉireann agus Príomhfheidhmeannach 
na Comhairle Oidhreachta ar an dtéama go 
bhforbraítear an gréasán músaem 
réigiúnacha ar fud na tíre.  
 
 

Tochailt P38 Lightning  
Lean an músaem den chaidreamh oibre le 
hOllscoil Queens nuair a tharla tochailt eile 
a bhain leis an taispeántas cáiliúil a bhain 
gradaim i 2019; The Monaghan Spitfire – 
Life on the Border with a World at War. 
Bunaíodh an taispeántas, a rug na sluaite 
ag teacht ag féachaint air, ar thochailt eile 
níos luaithe nuair a thit Spitfire de chuid an 
RAF i dTuaisceart Mhuineacháin. Scéal eile 
ón dTaispeántas is ea an t-eitleán P38 
Lightning le hAerarm Mheiriceá a thit go 
díreach ó dheas ó Bhaile na Lorgan i 1942. I 
dteannta Ollscoil Queens, ciste Carthanach 
an RAF agus an seandálaí eitlíochta Jonny 
McNee, rinne an músaem suirbhéanna 
geoifisiceach ar shuímh titim an P38 chun a 
chinntiú cé mhéad den eitleán atá fós faoi 
thalamh. Fuarthas maoiniú trín dtionscadal 
Éire Ildánach agus cabhair ó scoláirí dara 
leibhéil i Muineachán agus thar an teorainn 
i nDoire. Bhí P38 Lightning ar an eitleán 
cogaidh ba mhó chun tosaigh lena linn sin 
nuair a tháinig deireadh leis i bpáirc i 
gContae Mhuineacháin. Tháinig an tochailt 
ar roinnt píosaí den eitleán agus cuireadh 
isteach iad sa Taispeántas Monaghan 
Spitfire.  
 
 
 

Músaeim Chontae Mhuineacháin anois  
faoi cheilt ag Ard-Mhúsaem na 
hÉireann 
Eagraíocht an-ghníomhach is ea cairde   
Mhúsaeim Chontae Mhuineacháin, anuas 

ar thacú leis an Músaem bíonn siad thar a 
bheith gníomhach ag eagrú turais go suímh 
is láithreacha spéisiúla stairiúla a bhfuil 
tábhacht ag baint leo. Tharla a leithéid de 
chuairt le déanaí nuair a chuaigh baill ón 
ngrúpa go dtí Músaem Náisiúnta na 
hÉireann.  Ar dtús bhí turas treoraithe ar 
chuid den saibhreas iontach seandálaochta 
ón gCoimeádaí Seandacht na hÉireann, 
Maeve Sikora. Ansin bhí na saotharlanna 
caomhnaithe sa Mhúsaem Náisiúnta.  Ar an 
slí trí na saotharlanna éagsúla d’fhoghlaim 
siad faoi scileanna caomhnaithe idir im 
seanda portaigh  agus gunnaí móra léigear 
Armáid na Spáinne.  Baineann an turas le 
réimse ócáidí eagraithe ag na Cairde trín 
mhúsaem agus ar an gcuma san cuirtear le 
caidreamh proifisiúnta le suímh agus 
eagraíochtaí eile a bhaineann leis an 
músaem. Ar ndóigh bíonn deis bualadh le 
daoine agus sult a bhaint as na hócáidí úd 
freisin.    
 

 
 
 

Seirbhís 
Leabharlainne  
 

Meitheal Cultúrtha 
 
Clár Éire Ildánach 
 
 
 
Lean clár Chomhairle Contae Mhuineacháin  
um Straitéis Chruthaiteach ar feadh 2019. 
Bunaítear an straitéis ar chlár 
comhoibritheach agus páirtíochta chun cur 
le feasacht ar shaol cultúrtha an Chontae 
agus tuiscint air chomh maith.  Bhronn An 
Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta    
deontais mar €142,000 ar Chomhairle 
Contae Mhuineacháin chun tacú leis an 
gclár i 2019.  
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Buaicphointí  2019; 

• Taispeántas Grianghrafadóireachta 
JJ Clarke agus Sraith Léachtanna  

• Tionscnamh Claí na Muice Duibhe  

• Ceapadh Scríbhneoir Cónaithe  

• Margadh Saor – Venice Biennale 
 
 

Oíche Chultúrtha 2019  
Seo an ceathrú bliain as a chéile don 
Chomhairle Contae ag déanamh comhordú 
ar Oíche Chultúrtha, féile bhliantúil uile-
Éireannn a dhéanann ceiliúradh ar chultúr, 
cruthaitheacht agus na healaíona. Tharla sí 
i mbliana ar an Aoine 20 Meán Fómhair 
agus ionaid ar fud an chontae ar oscailt go 
déanach chun fáiltiú roimh mhórán 
imeachtaí saor in aisce. Fuarthas aiseolas 
an-dearfach ó gach éinne a tháinig.  Tagann 
fás ar phróifíl Oíche Chultúir de réir a chéile 
trí réimse leathan ionaid chultúrtha agus 
eagraíochtaí a thagann le chéile.    
Fuair an Chomhairle Contae maoiniú mar 
€6,500 ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta.  
 
 

Seirbhísí Leabharlainne  
Leabhar Amháin Contae Amháin  
I 2019 lean an tSeirbhís Leabharlainne den 
chomhordú ar an gclár léitheoireachta One 
Book One County mar chuid den Deichniúr 
Comórthaí.  
 
Roghnaítear leabhar amháin in aghaidh na 
bliana a bhaineann le Luathstair na 
hÉireann sa 20ú Aois; iarrtar ar scoileanna 
agus an pobal an leabhar a léamh agus 
páirt a ghlacadh i gceardlanna agus 
imeachtaí eile. Ghlac bunscoileanna ar fud 
an chontae páirt sa chlár, léigh na scoláirí 
an leabhar War Children le Gerard Whelan, 
atá suite i gCogadh na Saoirse. Ansin 
phleigh siad téamaí an leabhair agus 
reachtáladh ceardlanna is athachtú. 
 

An tIonad Eorpach Eolais Díreach  
I 2019 chríochnaigh Leabharlann Chluain 
Eois an dara bliain acu mar an tIonad 
Eorpach Eolais Díreach (EDIC) don réigiún 
An Cabhán/Muineachán/An Lú.  Tugann na 

EDIC eolas, comhairle, cabhair agus freagraí  
faoin AE agus cearta saoránach, tosaíochtaí 
an AE, reachtaíocht, polasaí, cláir agus 
deiseanna maoinithe.  Chuir an tseirbhís 
eolas luachmhar ar fáil do shaoránaigh 
roimh thoghcháin na hEorpa a tharla mí 
Bhealtaine 2019. 
Faigheann an EDIC maoiniú bliantúil mar  
€31,000 ón gCoimisiún Eorpach chun tacú 
leis an seirbhís is chun costais na n-ócáidí 
bliantúla a chlúdach.    
 
Cén seirbhísí a bhíonn ar fáil  san Ionad 
Eorpach Eolais Díreach? 

• Rogha foilseachán agus bróisiúr AE   
saor in aisce a chlúdaíonn réimse 
leathan topaicí a bhaineann leis an AE 

• Ríomhairí poiblí saor in aisce a ligeann 
d’eolas áirithe a chuardach maidir le 
cúrsaí an AE 

• Teileafón poiblí saor in aisce mar ab 
fhéidir glaoch ar an Líne Díreach 
Cabhrach Eorpach do Shaoránaigh   
chun ceist a chur faoi aon ghné den AE 
a bhfuil suim agat ann: 
0080067891011. 

• Ócáidí cur chun cinn mar an dúshlán 
bliantúil díospóireachta Soapbox  agus 
ócáid Plé do Shaoránaigh ar Brexit san 
Óstán Creighton. 

  
Féadfar teagmháil a dhéanamh leis an EDIC 
ag  eudirect@monaghancoco.ie  nó teacht 
ar an seirbhís chéanna trí Facebook  ag 
https://www.facebook.com/ClonesEDIC/  
 
 

Monaghan Makers  
Críochnaíodh soláthar ar an dtionscnamh  
Monaghan Makers i 2019.  Maoiníodh an 
tionscnamh trí dheontas €100,000 bronnta 
trí Shíocháin IV. Díríonn an tseirbhís úd ar 
dhaoine óga chun réimse leathan 
acmhainní TE mar chabhair do scileanna 
litearthacht agus dearadh a chothú.  
D’éirigh go hiontach leis an dtionscnamh 
samhlaíoch seo agus fuarthas aiseolas an-
dearfach ar fad uathu siúd a bhain leas as 
an dtaithí.  
 
   

mailto:eudirect@monaghancoco.ie
https://www.facebook.com/ClonesEDIC/
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Seirbhísí do Phobail ar an Imeall  
Mí Bhealtaine 2019 d’fhógair An Roinn 
Tuaithe agus Forbairt Pobail maoiniú mar  
€650,000 trí na Cuntais Díomhaoin chun 
tacú le cláir seirbhísí a bheadh oiriúnach do 
phobail atá ar an imeall, faoi thoirmeasc  
sóisialta agus míbhuntáiste. Pléadh iadsan  
sa straitéis nua leabharlanna poiblí Our 
Public Libraries 2022, Inspiring, Connecting 
and Empowering Communities.  
Díríonn an straitéis ar bhaic a bhaint maidir 
le rochtain, go háirithe dóibh siúd idir 
phobail is daoine aonair a luaitear anso 
thuas.    
 
Tharla gur fhorbair Leabharlann Chontae 
Mhuineacháin clár imeachtaí cultúrtha 
agus deiseanna foghlama dóibh siúd a 
chónaíonn in Ionad Lóistín Naomh Pádraig, 
reachtáladh na himeachtaí idir Meán 
Fómhair agus Nollaig 2019. 
Chosnaigh an clár iomlán €21,000, bhronn 
an DRCD deontas €15,750. 
 
 
 

Eachtra Léitheoireachta Summer Stars   
Mí an Meithimh 2019 seoladh an Eachtra 
bliantúil Léitheoireachra Summer Stars sna 
cúig bhrainse leabharlainne.  Osclaítear an 
tseirbhís úd do na daltaí scoile ar fad is í 
oiriúnach do gach leibhéal cumas 
léitheoireachta. Mealltar leanaí chun 
leanúint den léitheoireacht go ceann  
laethanta saoire an tsamhraidh. Bronnadh 
boinn agus teastais orthu siúd a 
chríochnaigh an dúshlán ag searmanais sna 
leabharlanna éagsúla.  Ar an iomlán ghlac  
1,157 leanbh páirt san eachtra 
léitheoireachta.    
 
Anuas air sin, rinne an leabharlann 
comhordú ar chlár gníomhaíochtaí do 
leanaí agus daoine óga; Cuairt ar  
Planetarium An Béar Mór, ceadlann WeDo 
Lego, BrickFlicks agus Podcasting, club 
leabhair scannán, ceardlann an Mad 
Professor agus mórán gníomhaíochtaí eile 
cruthaitheacha agus déantúis.    
Ar an iomlán d’fhreastail 1,128 leanbh ar  
61 ócáid i rith an tsamhraidh.  

Féile Eolaíochta Mhuineacháin & An 
Chabháin   
D’eagraigh Seirbhís Leabharlanna Chontae 
Mhuineacháin an fhéile ghradamach seo 
don cheathrú bliain idir 9-23 Samhain ar 
fud an dá chontae Muineachán agus An 
Cabhán. Tacaítear léi trí mhaoiniú mar  
€30,000 ó Fhondúireacht Eolaíochta (SFI) 
chun imeachtaí a riaradh a chuireann 
eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht 
agus mata chun cinn.   
 
Is í Deirdriu McQuaid, Leabharlannaí Sinsir 
Feidhmeannach,  Cathaoirleach an Choiste 
Stiúrtha mar a bhfuil baill foirne ó na 
seirbhísí Leabharlainne agus Comhshaoil  sa 
dá chontae. Oibrítear go dian chun go 
mbeidh rath ar an bhFéile seo. Tugtar 
ardán do chuid de na heolaithe, taighdeoirí, 
cainteoirí is ealaíontóirí náisiúnta agus 
idirnáisiúnta is fearr.    
Leagadh amach an clár chun suim, fuadar 
agus díospóireacht a spreagadh faoi STEM 
nó go deimhin féin STEAM (Eolaíocht, 
Teicneolaíocht, Innealtóireacht, Ealaíon 
agus Mata) trí phle leis an bpobal ar bhonn 
inrochtain agus siamsaíochta.  
Suíomh: 
www.cavanmonaghansciencefestival.ie   
  
 

Féile Litríochta Leanaí  
Tharla an fhéile bhliantúil Féile Litríochta 
Leanaí de chuid Leabharlann Chontae 
Mhuineacháin mí Dheireadh Fómhair  
2019. Le linn na seachtaine d’fháiltigh na 
leabharlanna roimh cheardlanna stiúrtha 
ag údair, scéalaithe agus maisitheoirí 
aitheanta.  Tá sé mar aidhm ag an bhféile 
inspioráid agus spreagadh a thabhairt do 
leanaí agus daoine óga maidir le 
léitheoireacht, scríbhneoireacht agus 
ealaíon chruthaitheach. Fuarthas aiseolas 
an-mhaith ó na scoileanna maraon le 
hiarratais ar a leithéid eile arís chun tacú 
leis an gcuraclam scoile.   
 

Clár Right to Read  
Is é an mórchuspóir anseo ná an t-eolas 
agus an taithí atá ag foireann oilte sna 
seirbhísí údaráis áitiúla agus áisínteachtaí 

http://www.cavanmonaghansciencefestival.ie/
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eile a bhreith le chéile chun tacú le 
litearthacht sa Chontae. Cuireann an clár 
Right to Read le straitéisí agus tionscadail 
náisiúnta litearthachta, san áireamh tá 
Straitéis Náisiúnta An Roinn Oideachais 
agus Scileanna um Litearthacht agus 
Uimhirtheacht.  
Díríonn an clár ar dtús ar thacaíocht do 
leanaí agus teaghlaigh ach leathnófar é sin 
in aghaidh na bliana chun gach gné den ghá 
litearthacht a chlúdach sa Chontae.   
 
Bhronn an tUas. Seán Canney T.D., Aire Stáit sa 
Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, an Gradam 
Seaimpín Right to Read ar Catherine Elliott, 
Leabharlannaí Contae, ag searmanas i mBaile Átha 
Cliath ar an  17 Deireadh Fómhair.   

 
Toisc an rath a bhí ar sholáthar gach aon 
ghné den Tionscadal bhuaigh Comhairle 
Contae Mhuineacháin an teideal Seaimpín 
Right to Read 2018. Bronnadh an teastas  
Right to Read ar an seirbhís mí Dheireadh 
Fómhair  2019. 
 
 

Tionscadal Éire Sláintiúil   
I 2019 fuair Leabharlann Contae 
Mhuineacháin deontas mar €3,000 ón 
Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail chun 
an feachtas Éire Sláintiúil Céim 3 a chur 
chun cinn ar fud gréasán na seirbhísí 
leabharlainne. Dáileadh €1,500 chun 
aonaid taispeántas leabhar a cheannach 
agus caitheadh €1,500 ar chlár ócáidí.  
Leanann an clár ó Mheán Fómhair 2019 go 
Bealtaine 2020. 
 
 

Seirbhísí ‘My Open Library’   
Sheol Comhairle Contae Mhuineacháin a 
céad seirbhís My Open Library i gCarraig 
Mhachaire Rois mí Bhealtaine 2019. 
Tugann an clár seirbhís sínte do 
chustaiméirí fásta (nó os cionn 16 le cead ó 
thuismitheoirí) atá mar bhreis rochtain 
seirbhísí idir 8am-10am seacht lá na 
seachtaine ach ní bhíonn baill fhoirne ann i 
gcónaí. Tá an socrú seo an-oiriúnach do 
mhic léinn ag ullmhú do scrúduithe mar 
bíonn teacht ar WIFI is áiseanna 
priontála/cóipeála.  Fógraíodh maoiniú 

chun seirbhísí dá leithéid a chur ar fud na 
tíre i Meán Fómhair 2019. D’éirigh le 
Leabharlann Chontae Mhuineacháin 
maoiniú mar  €96,000 a fhéil do 
Leabharlann Chluain Eois. Táthar ag súil leis 
na hoibrithe ar an mbrainse a chríochnú mí 
Bhealtaine 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oifig Oidhreachta 
Contae  
 
I 2019, lean an Oifig Oidhreachta de Phlean 
Oidhreachta Contae Mhuineacháin agus an 
Plean Bithéagsúlachta a chur i bhfeidhm. 
Leanadh freisin de chomhairle a chur ar an 
údarás áitiúil maidir le polasaí agus 
cleachtas oidhreachta agus de theagmháil 
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go dlúth leis an gComhairle Oidhreachta 
agus an Roinn Cultuir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta maidir le polasaí náisiúnta a 
chur i gcrích ag leibhéal áitiúil.   
 
Tá triúr ball foirne san Oifig Oidhreachta –
Oifigeach Oidhreachta, Comhordaitheoir 
Sliabh Beatha agus Oifigeach Cúnta Foirne. 
 
 

1.  Maoiniú  
 
Fuarthas maoiniú ó fhoinsí éagsúla – An 
Chomhairle Oidhreachta, Muineachán 
Ildánach, Páirceanna Náisiúnta agus 
Bithéagsulachta agus Interreg V ar son 
Gníomhaíocht Pháirtíochta sa tionscnamh 
Gréasán Natura.   
 
 

2.  TAIGHDE 
 
Monograf Seandálaíoch Claí na Muice 
Duibhe – tharla cartlann taighde ó 1982 ar 
aghaidh. Tá measúnú agus catalóg déanta 
uirhti agus í seolta chuig an léirmheastóir 
piarda.  Beidh sé seo i gcló i 2020 ag an 
bhfoilsitheoir Wordwell mar mhonagraf 
seandálaíoch. Críochnaíodh pictiúirí nua 
atógála den leacht. Thángthas le linn 
suirbhé geofisiceach ar áit a cheaptar a 
bheith ina sráidbhaile ón Aois Cré-Umha 
gar do láthair Claí na Muice Duibhe.    
 
Don Seachtain Oidhreachta threoraigh an 
seandálaí Aidan Walsh siúlóid dar teideal 
“Digging up the past – the 1982 
excavation” ar Chlaí na Muice Duibhe ar an 
Satharn 17 Lúnasa.  Bhí cur síos ar chúlra 
agus comhthéacs na tochailte 1982 maraon 
le heolas nua ón mbliain 2015 ar aghaidh.   
 
 
Le  Philip Armstrong a rinne Paint the Past 

 
Lean an taispeántas Hidden Monuments – 
Black Pig’s Dyke le Siobhan McDonald i 
dTeach an Mhargaidh i rith an samhraidh is 
isteach sa Seachtain Oidhreachta.  
Insealbhú meáin mheasctha atá anseo a 
luann an pailís dóite, iarsmaí gualaigh, 

athrú aeráide agus an Iarannaois, leachta 
ceilte faoin dromchla atá mar éifeachtaí 
folaithe maraon le taifeadadh fuaime agus 
cumadóireacht déanta ag David Stalling ar 
an gcuid a bhaineann le hAchadh Riabhach.  
Glacadh go fonnmhar lris an dtaispeántas.  
Tháinig maoiniú trí Éire Ildánach chun cur 
leis an tionscnamh taighde a rinne An 
Chomhairle Oidhreachta.  
 
 

3.  POLASAÍ 
 
Turasóireacht Chultúrtha Inmharthana  
Bhí an tOifigeach Oidhreachta mar 
chathaoirleach ar an nGrúpa Comhordú 
Oscailte AE ar Thurasóireacht Chultúrtha 
Inmharthana. Cuireann speisialtóir amháin 
ó gach ball tíre le tuairisc agus moltaí ar 
ábhar áirithe. Míníonn an tuairisc nua 
Turasóireacht Chultúrtha Inmharthana mar  
a leanas “stiúradh comhtháite ar 
oidhreacht chultúrtha agus gníomhaíochtaí  
turasóireachta i gcomhar leis an bpobal 
áitiúil chun leas sóisialta, comhshaoil agus 
eacnamaíoch idir inbhraite agus eile gach 
aon pháirtí leasmhara ar son caomhnú 
oidhreacht chultúrtha agus forbairt ar 
thurasóireacht inmharthana.” Tá an Eaglais 
Stáin i Láithreach ar staidéar a scrúdaíodh 
mar chuid den phróiseas.  
Chuir an tOifigeach Oidhreachta an tuairisc 
i láthair an Choiste Gnóthaí Culturtha i  
gComhairle an Aontas Eorpaigh sa 
Bhruiséal mí na Nollag 2020. 
 
 
Plean Pollinator Uile-Éireann  
Mhol Fóram Oidhreachta Mhuineacháin go 
nglaca Comhairle Contae Mhuineacháin leis 
an AIPP.  Ag an gcruinniú iomlán comhairle 
ar an 13.05.2019, d’aontaigh na baill tofa 
go mba chóir go mbeadh Comhairle Contae 
Mhuineacháin mar Pháirtí Uile-Éireann sa 
Phlean Pollinator. 
 
 
Oidhreacht na hÉireann 2030 
D’eagraigh Oifig Oidhreachta Chontae  
Mhuineacháin comhairliúcháin phoiblí 
chun glacadh le haighneachtaí don Phlean 
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nua Oidhreachta.  Sheol Comhairle Contae 
Mhuineacháin agus Fóram Oidhreachta 
Mhuineacháin aighneachtaí don phlean 
náisiúnta trín Oifig Oidhreachta.     
 
 
Plean Oidhreachta agus Bithéagsúlachta 
Contae Mhuineacháin 
Cuireadh an dréachtphlean os comhair 
Fóram Oidhreachta Mhuineacháin lena 
phlé mí na Nollag. Beidh comhairliúchán 
poiblí ar an ndréacht go luath i 2020. 
 
 
Leabhar Monaghan’s Wonderful Wetlands  
D’fhoilsigh an Oifig Oidhreachta an leabhar 
seo i 2019, mar imleabhar 1 den sraith nua 
Oidhreacht Mhuineacháin. Sa leabhar seo 
déantar cíoradh ar bhogaigh an chontae 
idir nádúr agus cultúr, tá saothar ann ó 
ealaíontóirí átitúla agus is iad an Dr Peter 
Foss agus Shirley Clerkin na húdair.  
 
 

4.  FOR-ROCHTAIN 
 
I 2019 díríodh go speisialta ar 
bhithéagsúlacht agus pailniú á gcur le plé 
agus gníomh ag pobal Mhuineacháin faoi 
na réimsí úd.   
 
Plean Uile-Éireann Pailneoirí  
Ó glacadh leis an bplean mí Bhealtaine 
tharla gníomhaíochtaí traenála don phobal 
chun ról agus cosaint pailneoirí a chur chun 
cinn. I seirbhísí éagsúla na Comhairle tá 
athrú déanta ar chleachtais bhainistíochta, 
san áireamh tá cosc ar ghlyphosáit agus 
roghnaíodh limistéir lena n-athrú mar 
mhóinéir mar a mbeidh saibhreas gnéithe.  
 
 
Seachtain Bhithéagsúlachta, Bealtaine 2019  
Chun plé an phobail le bithéagsúlacht agus 
ligean do ghrúpaí neamhrialtais dul i  
gcomhar le lucht éisteachta nua, eagraíodh 
ócáidí poiblí.  Tharla ócáid Fáinne an Lae le  
Birdwatch Ireland ag Páirc Ros Mór, 
bhíothas in ann éisteacht leis na héin idir 
ghnéithe coillte agus gairdín. D’eagraigh 
Bat Conservation Ireland siúlóid tráthnóna  

ag Loch Mucnú, Baile na Lorgan a lig do 
dhaoine dul an-ghar ar fad do ghlao 
macalla agus gluaiseachtaí ár sciatháin 
leathair atá cosanta. Dhírigh oiliúint ar 
pheidhleacháin ar Shliabh Beatha i 
dtuaisceart Mhuineacháin, faoi stiúir an 
Ionad Náisiúnta Sonraí Bithéagsulachta, ar 
pheidhleacháin a aithint óna chéile agus 
bhíothas in ann na taifeadtaí a uaslódáil ar 
an mbunachar náisiúnta. Le linn siúlóid 
bláthanna fiáine faoi stiúir an taifeoir BSBI 
do Chontae Mhuineacháin rinneadh scrúdú 
ar na gnéithe a bhíonn i bhféaraigh 
shaibhre  ceantar Charraig Mhachaire Rois. 
 
 
Ceardlanna Bogach Iontach  
Bronnadh maoiniú trín bPlean Náisiúnta 
Gníomh Bithéagsúlachta ar Oifig 
Oidhreachta Contae Mhuineacháin chun 
tábhacht éagsúlacht na mbogach i gContae 
Mhuineacháin a phlé leis an bpobal is chun 
daoine a spreagadh i leith suímh bhogach a 
uchtáil. Tharla trí cinn de cheardlanna 
pobail, ceann do gach ceantar bardasach, ó 
eiceolaithe ag a raibh an-taithí ar dhéileáil 
le plé agus oideachas pobail. Mar 
cheannaire bhí an t-eiceolaí Billy Flynn ó 
Flynn Furney a d’oibrigh leis an ealaiontóir 
Olivia Johnson.  Ghlac 57 duine páirt sna 
ceardlanna. Stiúraíodh cúrsaí amuigh faoin 
aer go praiticiúil, ag baint úsáid as léarscáil 
a tharraingt, líon gnéithe a chomhaireamh 
agus planndaí a aithint. Chuige sin bhí 
cártaí spesialta ID chun gnéithe na 
mbogach a aithint.  Fuair gach éinne  a bhí 
páirteach tuiscint an-mhaith ar chúrsaí 
eiceolaíochta an tsuímh, gnéithe lárnacha, 
idirghníomhaíocht ar an láthair maraon le  
prionsabail leathan caomhnaithe.     
 
 
Snáthaid mhór á haithint ar bhogaigh Bhéal Átha 
Beithe  

 
Tharla Ceardlanna Scoile le bunscoileanna  
i gceantar Bhaile na Lorgan chun mhíniú do 
150 dalta cé chomh tabhachtach is atá na 
gnéithe beacha chun pailniú a dhéanamh 
agus conas Pleananna Pailneora áitiúla a 
chur i gcrích don scoil.  An Irish Wildlife 
Trust a bhí i mbun na gceardlann.   
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I mí Lunasa reachtáladh  ceardlann aithint   
don Snáthaid Mhór leis an Ionad Náisúnta 
Sonraí Bithéagsúlachta in Ionad Bogach 
Bhéal Átha Beithe. Aithníodh mórán 
gnéithe idir shnáthaid mhór agus 
cruinneog, taifeadadh iad siúd ar an 
láthair.   Faightear eolas ó na gnéithe úd 
maidir le cáilíocht usce agus táscairí 
gnáthóg mar caitheann siad an chéim óige 
acu mar nimfeach uisce.      
 

Bithéagsúlacht le linn Seachtain 
Oidhreachta i Muineachán  
Tharla breis is daichead ócáid le linn 
Seachtain Oidhreachta.  Ar na hócáidí a 
d’eagraigh an Roinn Oidhreachta bhí an 
Wild Child Day i bPáirc Ros Mór.  Cé nach 
raibh an aimsir go maith tháinig breis is 
250 leanbh agus ghlac siad páirt i 
samplóireacht ón abhainn, iascaireacht 
leictreach, siúlóidí nádúir, ceardlanna 
beacha agus ealaíon dúlra.     

I Scairbh na gCaorach tharla Lá Uisce agus 
Abhann  leis an Iontaobhas Abhainn agus 
arís tháinig daoine óga chun foghlaim mar 
gheall ar an ngáthóg nádurtha seo agus na 
gnéithe a bhíonn ag brath uirthi.    
 
Bhí siúlóid agus caint um Éin Tearca a 
Aithint  leis an Iontaobhas Iolar Firéin ar 
Shliabh Beatha, sin ár Limistéar Cosaint 
Speisialta do Chromán na gCearc.   
 

 
 Faire ar Éin ar Shliabh Beatha 

STAITISTICÍ ÓCÁIDÍ BITHÉAGSÚLACHTA:  

Líon ócáidí/lá bithéagsulachta a tharla: 10  
 
NGO a fuarthas chun lucht féachana agus 
saorálaigh a bhailiú:  6  
 
Áisínteachtaí eile (LAWCO, NBDC, IFI):  3  
 
 
Seachtain Oidhreachta 2019   
Tharla breis is daichead ócáid le linn 
Seachtain OIdhreachta. Bhí clár póca ócáidí 
priontáilte againn faoi bhranda Seachtain 
Oidhreachta na Comhairle Oidhreachta.  
Tugadh cabhair don phobal le clárú ar líne 
agus loighistic. Eagraíodh 20 ócáid trín Oifig 
Oidhreachta.     
 
Forbraíodh an Lá Scileanna Traidisiúnta i 
mBaile Mhuineacháin go speisialta chun 
ceangal leis an dtéama An tAm atá thart.  
Bhí léiriúcháin cheardaíochta mar chiseáin 
a dhéanamh, obair adhmaid, ceird an 
ghabha, rópaí féir, lása Charraig Mhachaire 
Rois agus scéalaíocht.      

 
 
 
 

STAITISTICÍ SEACHTAIN OIDHREACHTA  

 
An líon tinrimh ag na himeachtaí seachtain oidhreachta seo a leanas:   
 

Ócáid  Ionad  Páirteach bhí  

Plaic Reilig Mousewood   Cearnóg na Beilge  300+  

Poll an Aifrinn  Sliabh Beatha  22        

Ar fud na hAfraice  Iontas/An Garáiste  20  

Siúlóid & Caint An Sciathán 

Leathair  

Teach Geata Mucnú  46  

10 Mír Staire  Leabharlanna  90  

Turas Bus Bragán   Bragán  30  

Éin Tearca Mhuineacháin  Sliabh Beatha  23  
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Lása Tosaitheóirí Chluain Eois   Teach Geata Mucnú 8  

DVD Black 47  Teach na mBocht  83  

Wild Child Day  Páirc Ros Mór  250+     

Siúlóid Carn Mullaigh Aise  Mullaigh Aise   19  

Ag Tarraingt ar ár nOidhreacht   Músaem  10  

Seanscileanna Traidisiúnta   Cearnóg na Seanchroise  60          

Turais Mhonarcha An Mullán  An Mullán  40  

Falróid An Chorr Dubh  An Chorr Dubh  60  

Seirbhís Eaglasta  Eaglais Naomh Pádraig  29  

Turas Reilige  Cúil Seanach  32  

Leigheasanna Traidisiúnta  Leabharlann Charraig 

Mhachaire Rois  

54  

Teach Bessmount   Muineachán  102  

Ionad Tyrone Guthrie   Eanach Mhic Dheirg  42  

Make a Splash  Uisce Sléibhe Scairbh na 

gCaorach  

85  

Fiántas Láithreach  Láithreach  140  

Caisleán Leslie  Glas Locha   50  

Iomlán     1405  

 
 
Ar an iomlán ghlac breis is 1705 duine páirt in ócáidí oidhreachta eagraithe ag Comhairle Contae 
Mhuineacháin.   
 
 
Gréasán Oifigeach Oidhreachta Údarás 
Áitiúla  
Lean an tOifigeach Oidhreachta den 
Chathaoir ar an ngréasán i 2019 agus thug 
léirithe don Chomhairle Oidhreachta, 
áisínteachtaí náisiúnta, ollscoileanna agus 
eile.   
 
 
 
 
 
 

5.  CAOMHNÚ 
 
Gníomh i bPairt don Ghréasán Natura  
Tionscnamh maoinithe ag INTERREG VA 
faoi stiúir Chomhairle Ceantar An Iúir,  
Morna agus An Dún is ea an Gníomh i 
bPáirt don Ghréasán Natura (CANN). Sa 

chuibhreannas freisin tá Comhairle Contae 
Mhuineacháin; An Institiúid  Agri-Bia agus 
Bitheolaíochtaí (AFBI); Iontaobhas Cósta is 
Tuath Argyll & na hOileáin; Cathair Ard 
Mhacha, Comhairle Toghlach Droichead na 
Banna & Craigavon; Réigiún Thoir na 
Teorann; Iontaobhas an Fhiolair Fhíréin; 
Institiúid Teicneolaíochta Shligigh; 
Oidhreacht Nádúrtha na hAlban; Ollscoil 
Uladh agus Bithéagsúlacht Uladh.  

Díríonn an tionscnamh ar chomhoibriú 
trasteorann a neartú maidir le gnáthóga 
agus gnéithe roghnaithe agus freisin ar 
spriocanna na dTreorach AE Éin agus 
Gnáthóga agus an Straitéis AE 
Bithéagsúlachta a bhaint amach.  Déanfar 
an méid sin trí Phleananna Gníomh 
Caomhnaithe/Pleananna Gníomh Gnéithe a 
fhorbairt, saothar díreach caomhnaithe ar 
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shuímh chosanta, deachleachtas, treoir 
agus cláir fhor-rochtana. Ar na gnáthóga 
cosanta a fhaigheann tús áite trí INTERREG 
VA tá eanaigh alcailigh, portach bratach, 
portach gníomhach ar ard,  lochanna marla, 
eanaigh cailcreacha agus boglach 
trasnaithe/portaigh ar crith.  Ar na gnéithe 
tosaíochta tá cráifisc, cromán na gcearc, 
lapairí ar gor (crotach, ladhrán trá, naosc), 
feadóg bhuí agus coileach fraoigh. 

Talamh ard is ea Sliabh Beatha laistigh de 
na contaethe Muineachán, Fear Manach 
agus Tír Eoghain. Tá Comhairle Contae 
Mhuineacháin freagrach as gnímh díreach 
caomhnaithe a chur i gcrích ar an suíomh 
seo. Ar an gnímh úd tá bainistiú baol 
dóiteáin, blocáil claiseanna, gnéithe 
bradacha a bhaint agus gnímh díreach a 
bhaineann le gnéithe. Tá pleananna gnímh 
caomhnaithe (CAP) á ndréachtadh don 
Limistéar Speisialta Caomhnaithe NI agus 
an Limistéar Oidhreacht Nádúrtha ROI.     

Tá AFBI, páirtithe Chomhairle Contae    
Mhuineacháin tar éis Sliabh Beatha ligean 
do thairiscintí a ullmhú chun seirbhísí a 
fháil do na gnímh díreach caomhnaithe úd. 
Tharla na cleachtaí léarscáilíochta maraon 
le plé nach beag le páirtithe leasmhara le 
linn  2019.    

Roghnaíodh Sliabh Beatha mar láthair 
d’ócáid tionscnaimh dhá lá de chuid  CANN-
CABB i Meán Fómhair.  

Tharla gníomhaíochtaí um chosaint 
neadacha ar an suíomh i 2019 ar son breis 
rath ar Chromán na gCearc. Chuaigh na 
gníomhaíochtaí úd i bhfeidhm go dearfach 
ar an líon scalltán.   

 
Scabious Giotán an Diabhail, planda bia an 
Pheidhleacháin Chosanta Fritillary Marsh ar Shliabh 
Beatha 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An Oifig Ealaíona 
 
Trín Oifig Ealaíona thacaigh Comhairle 
Contae Mhuineacháin le maoiniú do 
thionscnaimh Ealaíona ar fud an chontae 
mar chuid den scéim Deontas Páirtithe 
Ealaíona. Ar an iomlán infheistíodh  
€65,000  i 2019 san tionscnaimh anso thíos:  

• Amharclann an Gharáiste  

• Feile Scannán Chluain Eois 

• Ionad Ealaíona Bhaile na Lorgan  

• Deireadh Seachtaine Patrick  

Kavanagh  

• Féile Drámaíochta Bhaile na Lorgan 

• Féile Patrick Byrne 

• Scoil Cheoil na Botha 

• Mucnú Mania 

• Clár Ealaíon Bhéal Átha Beithe 

Comhlíonann roinnt Páirtithe a liostáiltear 
anso thuas clár ócáidí ealaíona i rith na 
bliana agus reachtálann cuid eile féilte 
rathúla ealaíona; léiríonn an méid sin go 
léir go spreagann an chomhairle 
rannpháirtíocht an phobail maidir lena 
leithéid d’imeachtaí ardchaighdeain a chur i 
láthair ina gceantair féin faoi seach.  Is léir 
go n-aithníonn An Chomhairle Ealaíon 
saothar agus caighdeán na gclár a thagann 
ónár bpáirtithe contae mar fuair 4 cinn acu 
maoiniú ar an iomlán thart ar €45K. 
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Gníomh lárnach na n-ealaíona sa chontae is 
ea tacú le hEalaíontóirí maidir lena n-
iarrachtaí. Trínár scéim tacaíochtaí 
Ealaíontóirí bhronn CCM iomlán mar 
€6,550.00 ar ár nEalaíontóirí dúchascha i 
2019. Bronnadh suimeanna idir €400 - 
€900 ar chleachtais mar Scannánaíocht, 
Ceol, Litríocht agus na Dearcealaíona mar 
dhealbhadóireacht, péinteáil agus 
closamhairc.                                                                     
 
Tá stádas idirnáisiúnta agus náisiúnta ag 
an gComhairle mar gheall ar shaothar i 
2019 ón Oifig Ealaíona i bpáirt leis an 
gComhairle Ealaíon agus Éire Ildánach.  
Mar spreagadh cruthaitheach laistiar de 
gach tionscnamh ar leith bhí na 
hEalaíontóirí, dúchasaigh an chontae ab ea 
an triúr acu.   
 
Bhí Declan Gorman mar ealaíontóir 
cónaithe amharclainne i gcomhar leis na 
hionaid Iontas agus An Garáiste.    Díríodh 
ar shaol agus oidhreacht duine de na 
healaíontóirí is mó ón bhaile, an 
grianaghrafadóir JJ Clarke. Cruthaíodh 
suímh ag ealaíontóirí, aisteoirí agus cách i 
ngach aois. Cuireadh beocht arís sna 
seanghrianghrafanna ó Bhaile na Lorgan. 
Bhí cónaitheacht cheana féin ag Declan le 
dhá bhliain anuas nuair a scríobh sé 
saothar nua, chuir tús le dráma pobail agus 
athchruthaigh oidhreacht an ealaíontóir 
suntasach JJ Clarke.    
 
 

https://declangorman.com/ 
 
Coimisiúnaíodh Siobhán McDonald leis an 
roinn oidhreachta chun staidéar doimhin a 
dhéanamh ar an suíomh tábhachtach  
stairiúil sa Chontae ar a dtugtar Claí na 
Muice Duibhe. Bhain ionspioráid iontach 
leis an saothar ar a tugadh “Hidden 
Monuments”. D’fhostaigh an t-ealaíontóir 
cumadóir agus deantóir scannán chun 
breith ar fhuaimeanna agus meon an 
cheantair mar  a bhfuil an struchtúr uathúil 
seo.  Ní hamháin go raibh sé i dTeach an 
Mhargaidh ar feadh trí mhí mar a raibh an-

éileamh ar dhul ag féachaint air, ach bhog 
sé síos go Gailearaí Chathair Luimní chun 
an comhrá a leathnú lasmuigh de 
theorainneacha ár gcontae féin.  
 
www.siobhanmcdonald.com/commissions 
 
Tionscnamh a d’fhorbair, chum is léirigh an 
cumadóir samhailteach aitheanta Michael 
Gallen ó Bhaile na Lorgan ab ea an 
ceoldráma Elsewhere. Bunaíodh an saothar 
ar an eachtra stairiúil frithdhúnadh, stailc 
“sóivéideach” a stiúraigh Peadar O’Donnell 
ag Ospidéal Naomh  Damhnait ar a dtugtaí 
Tearmann Mhuineacháin. Thóg sé bliain 
chun an tionscnamh a chur le chéile.  
Tháinig an cuideachta léirithe ón bhFrainc 
agus an fhoireann sa tír seo le chéile ar 
feadh coicíse i mBaile na Lorgan. Bhí 
teagasc ar fáil do scoláirí is ceoltóirí áitiúla 
maraon le deis bualadh leis an mbuíon úd a 
bhfuil cáil domhanda orthu.    
 
Táimid an-bhuíoch don mheitheal Music 
Generation a d’éascaigh an chuid sin den 
tionscnamh.  Cuimhneofar go deo ar an 
“gcéad léiriú poiblí ar domhan” a tharla ar 
an 28 Samhain in Eaglais Naomh Maeldóid, 
Baile na Lorgan. 

http://michaeljgallen.com/ 
 
 
 
 
 
 

 
Teach an Mhargaidh  
Is le Comhairle Contae Mhuineacháin an t-
ionad seo, úsáidtear é do thaispeántais, 
ceardlanna, cleachtaí, léamhanna agus 
ceolchoirmeacha.  Baineann mórán grúpaí 
leas as na háiseannna idir ealaíona agus 
cathartha a bhíonn ar fáil um thráthnóna 
agus uaireanta thar deireadh seachtaine.   
Is mol freisin é an spás seo d’ealaíontóirí, 
mar chabhair dóibh chun a gcuid saothair a 
fhorbairt agus obair riaracháin a chur i 
gcrích.    
 
 

https://declangorman.com/
http://www.siobhanmcdonald.com/commissions
http://michaeljgallen.com/
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Roinnt taispeántais a cuireadh i láthair i 
2019: An tEalaíontóir Neal Greig agus a 
chuid pictiúirí “Portráid Ghlas Locha” inar 
léirigh sé roinnt daoine ina Shráidbhaile 
áitiúil. Niamh O’ Connor a léirigh i dteannta 
ealaíontóirí eile “Shifting Walls” mí 
Dheireadh Fómhair/na Samhna agus an 
taispeántas Nollag a lean ar feadh mí na 
Nollag. I dteannta an Aonach Ceardaíochta 
seo bhí Taispeántas Saorealaíona in airde 
staighre sa Ghailearaí a chuimsigh Pictiúirí, 
Dealbhadóireacht agus Criadóireacht.   
 
 
 
Tharla an-dhul chun cinn ar “Sheanoifig an 
Phoist” i gCluain Eois a athrú mar spás 
oibrithe d’ealaíontóir gníomhach. Beidh 
grúpai ealaíontóirí sa chontae in ann teacht 
ar chomhshaol nua compordach chun an 
cleachtas cruthaitheach a chur i gcrích.     Is 
iad CB Chluain Eois/Béal Átha Beithe a 
threoraíonn is a bhainistíonn an 
tionscnamh.   
 
Faoin bpáirtíocht seo bhí an t-ádh linn 
maoiniú a fháil faoin gclár seo Síocháin IV 
chun an tionscnamh a fhorbairt faoin ghné 
um spas i bpáirt. 
 
Ar na tionscnaimh eile a dtacaíomar leo trí 
Oifig Ealaíona bhí na ceardlanna, cleachtaí 
agus forbairt Léiriú Chlann Lir a tharla anso 
is ansiúd sular aistríodh iad go 
hAmharclann an Gharáiste. B’in rince agus 
gluaiseacht ó riar óg na bpáirteanna agus 
meantóireacht acu ó dhá stiúrthóir 
cruthaitheach ó Mhuineachán.  Scannán 
agus léiriú stáitse ab ea Mná Mhuineachán 
a d’fhorbair scoláirí Idirbhliana ó Choláiste  
Ard Feá.  Iontráladh an leagan deiridh dá 
saothar sa bhFéile Scannán do Dhaoine 
Óga.     
 
 
 
Tharla Oíche Chultúrtha ar an 20 Meán 
Fómhair i dTeach an Mhargaidh.  B’iontach 
an deis í bheith mar chuid den ócáid 
Náisiúnta úd agus bhí Teach an Mhargaidh 
an-oiriúnach don ócáid.   

 
 
Tháinig tionscnamh suimiúil taitneamhach 
go Baile na Lorgan i rith an tsamhraidh i 
gcomhar le Féile Bhuile Mucnú. 
Roghnaíodh é mar chuid d’iontráil na 
hÉireann ar an Venice Biennale Bhaile na 
Lorgan mar bhaile i dtír na hÉireann. Is 
toisc gurbh  í an teachtaireacht ná Baile na 
Lorgan a bheith  ar na bailte a díríodh orthu 
in Éirinn,  roghnaíodh baile suntasach nár 
smaoiníodh air le fada.  Rinneadh 
ceiliúradh ar bhaile tuaithe a bhí rí-
thábhachtach agus gné lárnach gan dabht 
ab ea an baile úd a athbheochan arís.   
http://www.freemarket.ie/  
 
D’éirigh le clar an Music Generation 
stiúrthóir a cheapadh agus chrom siad ar 
chodanna luatha an tionscnaimh chun 
leanaí scoile a bhreith isteach trí 
thionscnaimh a bheadh cheana féin ann.   
Tá tionscnaimh cheoil ar bun ag ceoltóirí 
chun an clár a chur i gcrích.  Ar an ábhar 
san beidh teacht bhreise ar theagasc 
ardchaighdeáin, maoinithe i bpáirt idir ó 
bhéal agus gléasanna do leanaí agus daoine 
óga ar fud an réigiúin.  Sin tionchar an-
dearfach ar leas agus sástacht ár 
saoránaigh óga.   
www.facebook.com/Musicgencavmon/ 
 
Tionscnamh eile píolótach a fuair cúnamh 
uainn ab ea scannánaíocht ar Bhragán a 
insíonn scéal ón aimsir atá chaite in Éirinn 
fadó.    
 
 
 
 
Comhthionscnamh i mbliana trína raibh 
ceoltóir sa Ghairdín faoi bhallaí i bPáirc Ros 
Mór i 2020 is ea Píobaí & Guthanna Ros 
Mór, teacht le chéile idir cheol agus 
oidhreacht leis an gclann Teaghlach 
Westenra ar amhráin is ceoil a bhaineann  
le hEastát Ros Mór trí stair úinéireacht na 
bPíobaí Uilinn agus iad a bheith i seilbh   an 
ghléas ceoil seo nach n-aithnítear i 
UNESCO. 
 

http://www.freemarket.ie/
http://www.facebook.com/Musicgencavmon/
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An Roinn 
Turasóireachta  
 
Feidhmíonn an tIonad Turasóireachta i 
gComhairle Contae Mhuineacháin Straitéis  
Turasóireachta agus Clár Oibre Chontae 
Mhuineacháin 2017-2022.  Ag seo a leanas 
na príomhaidhmeanna:  
 

• Cur le feasacht custaiméirí ar 
cheantar Mhuineacháin mar láthair 
thaitneamhach turasóireachta 

• Táirge turasóireachta an chontae a 
fhorbairt agus cur leis ar fud an 
chontae 

 

 
Tionscnaimh Fhorbairt Turasóireacta 
Déanta i 2019  
 
Páirc Foraoise Ros Mór – Faiche Súgartha  
Mí Bealtaine 2019, osclaíodh go hoifigiúil 
an faiche súgartha eachtraíochta i Ros Mór.  
Tháinig an maoiniú ón gClár SÍOCHÁIN IV, 
fuarthas cómhaoiniú ó CB Mhuineacháin.  
Tá méadú suntasach ar an líon daoine a 
thagann anois go dtí an faiche agus bhí sí  
ar an ngearrliosta faoin gcatagóir ‘Faiche 
Phoiblí is Fearr’ sna gradaim LAMA agus 
IPB. D’oibrigh Meitheal Baile Mhuineacháin 
i gcomhar le dealbhóir áitiúil chun na 
dealbha móra ceann is cosa ‘Ros Mór’ a 
dhéanamh, rud a chuir go mór leis an 
dtaithí.   
 
 
 
 
Mí Eanáir 2019, fuarthas maoiniú mar  
€421K faoin Scéim Bonneagar Fóíllíocht 
Lasmuigh don chéad chéim eile sna 

hoibreacha uasghrádaithe. Orthusan beidh:  

• Feabhsúcháin ar an bpríomh charr -
chlós  

• Dhá dhroichead nua 

• Cosán scoite amach ar feadh an 
bhóthair rochtana   

• Córas digiteach na mbealaí mar 
íoslódáil aip 

• Feabhsúcháin ar an bPríomh gheata 
isteach  

• Infheistíocht do thrí cinn de dhealbha 
ollmhóra.   

 

Ceapadh meitheal deartha mí Márta agus 
tar éis próíseas tairisceana ceapadh 
conraitheoir do na hoibrithe mí na Samhna.  
Meastar go mbeidh deireadh déanta faoi 
dheireadh R1 2020. 
 
 
Ionad Patrick Kavanagh  
Faoin Scéim Caipitiúil Ealaíon & Cultúr 
bhronn An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta €188,000 chun athchóiriú 
iomlán a dhéanamh ar Eaglais Mhuire, Inis 
Caoin mar a bhfuil Ionad Patrick Kavanagh 
lonnaithe. Anuas air sin bhronn Fáilte 
Éireann €198,645 chun taispeántas nua do 
Chuairteoirí a chur isteach san ionad.  
Críochnaíodh na hoibreacha faoi dheireadh 
Nollaig 2019 is tá an t-ionad le hoscailt i R1 
2020. Baineann an taispeántas nua leas as 
teicneolaíocht idirghníomhach chun scéal 
Kavanagh a insint agus lárnach sa 
taispeántas tá taithí dúisitheach ilmheán a 
léiríonn 10 gcinn dá chuid dánta lárnacha is 
a leagann béim ar an dtírdhreach is na 
suímh a bhíodh mar inspioráid aige.    
 
 
 

Tionscnaimh Fhorbairt Turasóireacta a 
chuaigh chun cinn i 2019 
 
Míniú ar Theach na mBocht Charraig 
Mhachaire Rois 
Faoin mhaoiniú Athnuachan Bailte & 
Sraidbhaile 2018, bronnadh maoniú ar CCM 
chun taithí mínithe do chuairteoirí a 
fhorbairt ag Teach na mBocht Carrraig 
Mhachaire Rois. Ceapadh meitheal deartha 
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mí an Mheithimh chun an tionscnamh a 
sholáthar agus ó shin i leith tharla mórán 
comhairliúcháin is ceardlanna leis na 
príomhpháirtithe leasmhara, sin Grúpa 
Forbairt Pobail Farney, chun teacht ar an 
gcur chuige is fearr don tionscnamh 
leochaileach seo.  Tá tús maith curtha anois 
leis an obair agus meastar go gcríochnófar 
faoi dheireadh Aibreáin  2020. 
 
 
Canáil Uladh 
D’oibrigh an tAonad Turasóireachta le 
hUiscebhealaí Éireann ina saothar 
réamhfhorbartha maidir leis an 
dtionscnamh Ceann Scríbe Chanáil Chluain 
Eois. 
 
 
Plean Baile do Mhuineachán ina Cheann 
Riain 
Tugadh conradh do Chomhlacht Paul 
Hogarth chun tuairisc chuimsitheach a 
fhorbairt a leagfadh amach pleananna 
straitéiseacha chun Baile Mhuineacháin a 
fhorbairt mar Bhaile Ceann Riain. Anois i 21 
Gníomh tá leagan amach mar eadrána 
cruthaitheach ar fud lár an bhaile, spás 
ócáide san áireamh, míniú agus straitéisí 
mar phromhadh in aghaidh na todhchaí.  
Aithníodh dhá thosaíocht tábhachtacha 
agus seoladh iarratas go dtí Fáilte Éireann 
faoin Scéim Maoiniú Bailte Ceann Riain, dá 
bharr san fuarthas tairiscint mar  €497,962 
agus cuirfear an saothar chun cinn i 2020. 
 
 
Sliabh Beatha 
D’oibrigh an tAonad Turasóireachta i 
gcomhar le CB Béal Átha Beithe-Chluain 
Eois agus Fánaithe Chnoc an tSalainn ar 
thionscnaimh lárnacha ó Mháistirphlean 
Sliabh Beatha lena gcur ar aghaidh go dtí  
an Scéim Bonneagar Fóillíochta.    

 
 

Cur chun cinn Turasóireacht & Seirbhísí 
do Chuairteoirí  
 
Feachtas CP #MyMonaghan  
Cuireadh tús le feachtas turasóireachta  
#MyMonaghan 2019 i lár Meithimh agus 
thar ocht seachtaine seoladh ocht gcinn 
d’fhíseáin  – ceann amháin in aghaidh na 
seachtaine – a dhírigh ar sholáthróirí 
cáiliúla agus taithí cuairteoirí sa chontae.  
Ar na gnólachtaí turasóireachta a bhí i 
gceist bhí Brehon Brewhouse, Swallow 
Studios, Irish Country Quads, Busy Bee 
Ceramics, Dromore River Canoes, Scoil 
Slógadh na hÉireann, Cistin Sráide agus 
Ionad Eachaíochta An Mullach Mór. 
Tacaíodh leis an bhfeachtas trí agallaimh 
agus fógraí ar Northern Sound, Preasráitis 
ar Northern Standard, ábhar scríofa go dtí 
lucht gairmiúil na turasóireachta, rabhadh 
Mhuineacháin 7rl. 
 
 
 
An Oifig Turasóireachta 
Bhí an Oifig Turasóireachta i dTeach an 
Mhargaidh , Muineachán ar oscailt ón 
gCáisc go Meán Fómhair 2019. 
 
Litríocht Mhuineacháin/Ábhar 
Bolscaireachta  
Rinneadh uasdátú ar na bróiséir chontae 
agus tá dreach nua anois orthu.   Orthusan 
tá: 

➢ Bróisiúr A5 Taiscéal Muineachán  
➢ Léarscáil Fhillte le liostaí Taiscéal 

Muineachán 
➢ Fillteán Taiscéal Muineachán  

Anuas orthusan, foilsíodh agus cuireadh 
thart (ar líne & clóite) Féilire Imeachtaí 
2019. 
 
Aip nua Turasóireachta  
Seoladh aip nua turasóireachta don 
Chontae go hoifigiúil mí Dheireadh Fómhair  
2019. ‘More to Monaghan’ is ainm dó agus 
luaitear gach aon rud atá le feiscint  is le 
déanamh, beidh sé an-úsáideach d’éinne a 
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chuardaíonn moltaí agus tuairiscí. 
 
 
Ceardlann Trádála 
D’eagraigh an t-aonad turasóireachta agus 
oifig LEO Mhuineacháin ceardlann A 
Developing Tourism Experiences in 
Monaghan a tharla i gCoill Choncró ar an 
22 Deireadh Fómhair. Mar chuspóir 
bhíothas  ag iarraidh a dhéanamh amach 
conas a chuirfí le taithí agus táirgí do 
chuairteoirí i gContae Mhuineacháin. 
Díríodh freisin ar dheiseanna a scrúdú do 
ghnólachtaí agus soláthróirí turasóireachta 
teacht le chéile mar ghréasán chun taithí 
nua agus í dírithe ar chuairteoirí a chruthú.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dóiteán & Cosaint 
Shibhialta Mhuineacháin  
 
Soláthraíonn Seirbhís Dóiteáin agus Cosaint 
Shibhialta Mhuineacháin (MFCP) réimse 
seirbhísí do phobal Mhuineacháin chun 
sábháilteacht phoiblí a chinntiú. Orthusan 
tá feidhmeanna Sábháilteacht Dóiteáin 

agus Rialú Foirgníochta, riachtanais 
reachtúla na Rialachán Foirgníochta agus 
Rialú Foirgníochta, cigireacht ar stoc 
foirgníochta idir sean 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 an tSeirbhis Dóiteáin & Cosaint 
Shibhialta; freagairt do ghlaonna práinne, 
cabhrú le seirbhísí eile éigeandála maraon 
leis an bPleanáil Mhóréigeandála a 
athbhreithniú is a fheabhsú i gcomhar leis 
na Príomháisínteachtaí eile Éigeandála.   
 
 

An Roinn Oibríochtaí  
Tá cúig stáisiún 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 309 eachtra i 2019, laghdú 
15% ar 2018. Sin toisc go raibh an aimsir go 
réasúnta normálta.  
  
Ag seo sonraí na nglaonna in aghaidh na 
stáisiún:  
 

Stáisiún 
Dóiteáin 

Céad  
Tionól 

Dara 
Tionól 

Béal Átha 
Beithe 

23 6 

Carraig 
Mhachaire 
Rois 

61 0 

Baile na 
Lorgan  

79 4 

Cluain Eois  30 2 

Muineachán 112 1 

 
I 2019 ba iad na cúig shaghas eachtraí a 
d’fhreastail Seirbhís Dóiteáin Mhuineacháin 
orthu ná taismí bóthair, aláraim dóiteáin ar 
siúl, tinte i dtithe cónaithe, tinte 
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carr/trucaile agus tinte treasacha (i.e. tinte 
beaga/bruscar/scipéad).  
 
Comhdháil CFOA 2019:  Taispeántas trádála 
lasmuigh 

 
Mí Bealtaine fáiltíodh roimh Comhdháil na 
bPríomhoifigeach Dóiteáin don dara huair.  
Bhí deis againn cur lenár n-eolas trí na 
léachtaí a thug na haoichainteoirí 
idirnáisiúnta ó Cheanada, An Eastóin agus 
an RA.  
 
Comhdháil CFOA 2019 
 
Ba í Heather Mhic Unfraidh TD, Aire Gnó, 
Fiontair agus Nuála a d’oscail an 
Chomhdháil agus luadh freisin seoladh 
Gréasán Seirbhís Dóiteáin na mBan in 
Éirinn ag Dany Cotton, Coimisinéir Seirbhís 
Dóiteáin Londan.   
 
 
 
 
 
 
Comhdháil CFOA 2019 

 
 

Oiliúint 
Chuimsigh clár oiliúna  2019 oiliúint  ‘spás 
brúite’ agus don chéad uair baineadh leas 
as an bhForbairt nua Ceannais Híodra i 
gCluain Meala. Ansiúd tá timpeallacht 
fhoghlama do scileanna tábhachtacha um 
chinntí a dhéanamh idir athbhreithniú 
agus forbairt. Tharla oiliúint againn féin 
freisin le linn 2019 ar Iompar Dóiteáin 
Urrainne (CFBT) agus Caighdeán Tiomána 
Seirbhísí Éigeandála (ESDS).  
 
Oiliúint Iompar Dóiteáin Urrainne 2019 

 
Tá deireadh nach mór leis an MoU Seirbhís 
Dóiteáin & Tarrthála 2019 ar son freastal 
ar Thimpistí Trácht ar Bhóithre (RTA) i 
gceantar na teorann.  San MoU leagtar síos 
aitheantais gheografacha mar bhailte 
fearann agus bóithre chun láthair RTA agus 
scaradh an bhriogáid is gaire a chinntiú. 
 
 
Bronnadh Bonn Cuimhneacháin 1916 i Muineachán  

 
 

Sábháilteacht Dóiteáin – Cosc ar 
Dhóiteán   
Rinne ár Roinn Cosc ar Dhóiteán 
athbhreithniú agus próiseas ar na hiarratais 
bhailí ar fad a fuarthas ar dheimhnithe 
sábháilteacht dóiteáin.  Tugadh comhairle 
maidir le géilliúlacht a bhaint amach i gCuid 
B Rialacháin Fhoirgníochta (Sábháilteacht 
Dóiteáin). Leathnaíodh na cigireachtaí 
sábháilteacht dóiteáin go tithe cónaithe 
maraon le réimse leathan foirgnimh mar:  
áitribh cheadúnaithe, tithe cúraim 
cónaithe, réamhscoileanna, árasáin, 
stáisiúin pheitril agus ionaid phobail.    
 
Ar an iomlán tharla 198 cigireachta 
Sábháilteacht Dóiteáin & Rialú Foirgníochta 
i 2019, críochnaíodh 51 tuairisc 
breithiúnais. Rinne oifigeach dóiteáin 
measúnú orthusan mar thábhairní, 
clubanna, hallaí rince 7rl agus cuireadh 
moltaí ar aghaidh chuig an Seirbhís 
Cúirteanna. Rinne Oifigigh Stáisiúin mórán 
cigireachtaí feidhmíochta ar 30 tábhairne/ 
clubanna um thráthnóna agus deireadh 
seachtainí chun seiceáil a dhéanamh ar 
bhainistiú sábháilteacht dóiteáin agus 
sábháilteacht phoiblí.    
 
 

Sábháilteacht Dóiteáin don Phobal   
Tugadh réimse cainteanna um 
shábháilteacht dóiteain do scoileanna agus 
grúpai pobail. Lonnaíodh brathadóirí 
deataigh mar chuid den Scéim Aláraim 
Deataigh don Phobal agus cuireadh 
teachtaireachtaí go mór chun cinn le linn 
Seachtain Feasacht ar Aonocsaid Carbóin 
agus Seachtain Sábháilteacht Dóiteáin idir 
leibhéal áitiúil agus na meáin shóisialta.  
Tugadh an Clár Bunscoileanna ar 
shábháilteacht dóiteáin sa bhaile i ngach 
scoil sa chontae.  Reachtáladh clár feasacht  
ar shábháilteacht dóiteáin don Lucht Siúil 
mí Mheán Fhómhair 2019 i Gort an 
Chaocháin, Muineachán. 
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Bainistiú Éigeandála  
Chríochnaigh Comhairle Contae 
Mhuineacháin cleachtadh ar bord agus Beo 
i 2019. Bhí páirt ag Áisínteachtaí 
Príomhfheagartha (PRA), PSNI, An Ceantar 
Bardasach, Bóithre, Seirbhísí Comhshaoil & 
Uisce, An tSeirbhís Dóiteáin & Cosaint 
Shibhialta. Tastáladh riaradh pearsanra 
maraon le rialú straitéiseach oibríochta ar 
shuíomh is lasmuigh de.    
 
 
 

Freachnamh Bainistiú Móréigeandála  
Samhain 2019 
Tugtar tosaíocht fós don Bhainistiú 
Freachnamh Éigeandála, rud a éilíonn 
comhoibriú idiráisínteachtaí chomh maith 
le hoideachas leanúnach ar na 
príomhpháirtithe leasmhara.   
 
 

Rialú Foirgníochta  
Fuair Údarás Rialú Foirgníochta 
Mhuineacháin iomlán mar 214 Fógra bailí 
Tosaithe i 2019, sin laghdú 15% ó 2018, 
léirítear dá réir sin go bhfuil 
neamhchinnteacht ag baint le cúrsaí Brexit 
agus go bhfuil tógail tithíochta ciúin go leor 
i gCo. Mhuineacháin. Bhí an ráta 
cigireachta ar thithe nua i mbliana mar  
33%.  Fuarthas 63 iarratas ar Dheimhnithe 
Sábháilteacht Dóiteáin agus 28 iarratas ar 
Dheimhniú Rochtain Míchumais faoin 
reachtaíocht Rialú Foirgníochta.   
 
Tá leibhéal na dtithe aonair ‘nach mbacann 
le’ deimhniú reachtúil fós ard go leor.  Má 
dhéantar a leithéid déanann an t-úinéir tí 
cinneadh gan an teach acu féin a bheith ar 
an gClár Géilliúlacht ar Chríochnú.      
 
 
 

Timthriail Rialú Foirgníochta  
Stiúraigh Rialú Foirgníochta ceardlann 
amháin do chomhairleoirí áitiúla agus 
conraitheoirí tógála chun eolas a sholáthar 
ar an gCóras Bainistiú Rialú Foirgníochta, 
agus go háirithe na riachtanais a bhaineann 

le Foirgnimh Fhuinnimh gar do Náid a 
eisíodh i 2019. 
 
I suirbhéireacht ar na Rialacháin Táirge 
Foirgníochta (CPR) i 2019 bhí feachtas ar 
oibreacha Cóiriú Fuíolluisce chun 
géilliúlacht a chur chun cinn.    
 
 

Infheistíocht  
Arís tharla infheistíocht Chaipitiúil an-
mhaith i MFCP i rith na bliana agus san 
áireamh bhí:  

• Fuarthas Dréimire Caschlár Comhrac 
Tine (TFL) in ionad an Ardán Hiodrálach 
a bhíodh ann.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oiliúint VEMA TFL  
 

• Fuarthas dhá fheithicil 4x4  

• Fuarthas (PPE) Fearas nua Chosanta  
Pearsanta Dóiteáin Struchtúrtha.  
Méadaíonn an PPE nua seo an leibhéal  
cosaint do chomhraiceoirí tine trí ábhar 
níos fearr in aghaidh súiteacht 
deirmeach maraon le clár tiomanta 
cúraim agus cothabhála.    

 
Criú Chluain Eois agus PPE nua acu 

 

• Táthar ag súil le tógáil suntasach an 
Stáisiúin nua Dóiteáin i mBaile na 
Lorgan ag Meegan Bros a chríochnú mí 
Aibreáin  2020.  

 
 

Pearsanra 
I 2019 fostaíodh beirt chomhraiceoir tine 
chun folúntais a líonadh, tá líon iomlán 
comhraiceoirí anois i gCo. Mhuineacháin.  
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Sláinte agus Sábháilteacht  
Is léir go bhfuil Comhairle Contae 
Mhuineacháin go hiomlán tiomanta don 
Sláinte agus Sábháilteacht mar déantar 
iniúchadh leanúnach bliantúil ar ár gCóras 
Bainistiú Sábháilteachta agus sroichtear 
clárú OHSAS 180001. Tosaíodh i 2019 ar an 
bpróiseas aistrithe go ISO 45001 nuair a 
tosaíodh ar athbhreithniú a chruthaigh cur 
chuige dearfach agus coisctheach  bunaithe 
ar réimse leathan rioscaí a leigheas sula 
dtagann siad i gcumraíocht.   
 
 

Cosaint Shibhialta Mhuineacháin   
I 2019 lean Cosaint Shibhialta d’Aonad 
láidir freagarthach Cosaint Shibhialta a 
thógáil is a fhorbairt.  Cabhraítear leis na  
pobil áitiúla agus tacaítear leis na seirbhísí 
éigeandála a bhíonn sa chéad rang.    
 
Eagraíocht bhunaithe ar shaorálaigh is ea 
Cosaint Shibhialta Mhuineacháin trína 
mbíonn na baill ag tacú leis na 
príomhsheirbhísí éigeandála agus an pobal 
áitiúil. Faoi láthair tá 53 shaorálach i 
gCosaint Shibhialta Mhuineacháin.  
 
 
Cuardach & Tarrtháil Cosaint Shibhialta 2019 

  
 

Oiliúint  
Bíonn mórán scileanna ag na saorálaigh, ag 
seo na príomhchláir gníomhaíochtaí a 
bhíonn ar siúl acu:  

• Garchabhair Timpiste  

• Cuardach & Tarrtháil  

• Eachtraí Uisce & Tuilte  

• Seirbhís Chúnta Dóiteáin   

• Leas & Cumarsáid   

• Monatóireacht Raidiam & 
Cumarsáid Raidió  

Cosaint Shibhialta ar Dualgas Cúnamh Dóiteáin  
2019 

 
Tugadh cúrsaí do shaorálaigh i rith na 
bliana ag leibhéal áitiúil, agus ag an 

gCeannaras Cosaint Shibhialta i Ros Cré 
agus san Ionad Oiliúna i bPáirc an 
Fhionnuisce, Baile Átha Cliath.  
 
  
An tAonaid Báid Cosaint Shibhialta 2019 

 
 

Ócáidí  
I 2019 chabhraigh Cosaint Shibhialta 
Mhuineacháin ag 80 ócáid idir phobail agus 
spóirt trí chlúdach garchabhrach, rialú 
tráchta agus maoirseoireacht.    
Chabhraigh siad freisin le haonaid eile a 
bhíodh ag lorg tacaíocht i rith na bliana, 
Ceolchoirm Sláine, Cuardach do Dhaoine ar 
Iarraidh maraon le hócáidí pobail.  
 
 

Ballraíocht   
Ar na buanna a bhaineann le bheith mar 
shaorálach le Cosaint Shibhialta tá:  

• Ardchaighdeán oiliúna   

• Forbairt Phearsanta agus saothar 
mar mheitheal   

• Scileanna nua mar Tharrtháil 
Teicniúil, Oiliúint Bád, 
Ceadfhreagairt Éigeandála   

• Ag cabhrú leis an bpobal   

• Páirteach in ócáidí áitiúla agus 
náisiúnta  

 
 

Infheistíocht Chaipitiúil   
Tá tógáil an Cheannáras nua Cosaint 
Shibhialta nach mór déanta i 2019 ag  
MOSS Construction Ltd agus táthar ag súil 
len é a oscailt go hoifigiúil mí Bealtaine  
2020.  
 
 
 
 

Fáil Scuaine Feithiclí  
Fuair Comhairle Contae Mhuineacháin 
feithicil nua Ceannais & Rialú maraon le jíp 
nua Ford Ranger 4x4. 
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Seirbhísí Uisce 
 
Tá Uisce Éireann freagrach as seirbhísí 
uisce agus fuíolluisce poiblí idir oibriú agus 
cothabháil, san áireamh tá: 

- Bainistiú sócmhainní náisiúnta 
uisce agus fuíolluisce  

- Cothabháil an chóras uisce 
agus fuíolluisce 

- Infheistiocht agus pleanáil  
- Bainistiú tionscnamh  
- Cúram an Chustaiméara agus 

billí  

 
Aontaíonn an Chomhairle Contae Plean 
Seirbhíse in aghaidh na bliana le hUisce 
Éireann faoi Chomhaontú Leibhéil Seirbhísí. 
Dá réir sin tá sé de dhualgas ar an dá 
pháirtí cloí le cuspóirí áirithe agus 
caighdeáin fheidhmíochta de réir buiséid a 
chlúdaíonn líon foirne, earraí agus seirbhísí 
maraon leis an dTáille Lárnach 
Bainistíochta.     
 
Cinntíonn an Plean Bliantúil Seirbhíse 
leanúnachas don chustaiméir, margadh 
maith agus go sroichtear na spriocanna 
leagtha síos ag na rialóirí eacnamaíoch agus 
comhshaoil – An Coimisiún um Rialáil    
Fóntais (CRU), An Ghníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil  (EPA). 
 
Braitheann tionscadail atá riachtanach 
chun leibhéil feidhmíochta a bhaint amach 
ar infheistiocht chaipitiúil ag uisce Éireann 
agus tionscadail athruithe na Comhairle a 
fheidhmiú.  Déanann Uisce Éireann tomhas 
ar fheidhmíocht na Comhairle in aghaidh 
ráithe.   
 
Faoin gClár Uisce Tuaithe is í Comhairle 
Contae Mhuineacháin an tÚdarás Seirbhísí 
Uisce maidir le Grúpscéimeanna Uisce agus 
soláthair bheaga faoi na Rialacháin Uisce 
Inólta 2014.   
 
Riaraíonn an Chomhairle freisin íocaíochtaí 
deontais agus fóirdheontais i dtreo costais 
reatha Grúpscéimeanna Uisce chomh  
maith le deontais chun sócmhainní 
Grúpscéimeanna Uisce a uasghrádú, 
soláthair uisce príobháideacha, Deontais 
Toibreacha maraon le Córais Chóireála 
Fuíolluisce Tí.   
 
Bíonn an roinn seo freagrach freisin as a 
chinntiú go  ndeantar maoracht agus 
cothabháil ar uisce iomarcach agus 
sócmhainní fuíolluisce ar son timpeallacht a 
bheidh glan, sábháilte agus inmharthana.  
Bítear ag comhoibriú freisin le Roinn 
Pleanála na Comhairle agus ranna rialtais 
chun maoracht a dhéanamh ar an 
uasghrádú agus aistriú ina dhiaidh sin go 
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bonneagar uisce poiblí agus fuíolluisce 
laistigh d’fhorbairtí príobháideacha.     
 
I 2019, d’fhógair an Roinn scéim nua ag lorg 
tairiscintí maoinithe chun réiteach 
inmharthana a shocrú ar cheisteanna 
Bonneagar a tháinig ó Fhorbróirí Eastáit 
Chónaithe. Tá iarratas déanta ag Comhairle 
Contae Mhuineacháin maidir le ceithre cinn 
d’eastáit a bheadh i dteideal faoi thearmaí 
na scéime úd.   
 
 
Clár Caipitiúil Infheistíochta  
Is é an Plean Náisiúnta Acmhainní Uisce an 
straitéis 25 bliana atá ag Uisce Éireann 
chun soláthar uisce inólta a chinntiú ar 
bhonn inmharthana, cinnte agus iontaofa 
do chách.  Leagtar amach conas mar a 
dhéanfar cothromú ar an soláthar uisce 
inólta sa ghearrthéarma, meántéarma agus 
go fadtéarmach. Tá ról lárnach ag na 
hÚdaráis Áitiúla maidir lena cinntiú go 
bhfaighter na sonraí cuí don soláthar agus 
éileamh ar uisce. Tá gearghá leis sin chun 
go mbeidh soláthar uisce ann do na 
custaiméirí agus chun pleanáil don 
todhchaí.   
 
Bhuail meitheal an Phlean Náisiúnta 
Acmhainní Uisce le foireann ó Údarás Áitiúil 
Mhuineacháin idir sheirbhísí uisce agus 
pleanála i 2019 chun riachtanais Chontae 
Mhuineacháin sa todhchaí a phlé.  Tá a 
leithéid d’aiseolas an-tábhachtach chun an 
Plean Náisiúnta Acmhainní Uisce  is fearr 
agus is féidir a fháil is é bunaithe ar na 
sonraí cearta ag dul isteach ann.  
Beidh ar an nDréachtphlean Náisiúnta 
Acmhainní Uisce dul trí phróiseas 
comhairliúcháin phoiblí ar an ndréacht  
NWRP, an Tuairisc Ghaolmhar Chomhshaoil  
SEA agus an Ráiteas Tionchar Natura (NIS). 
Foilseofar é sin i 2020.  Tá tuilleadh eolais 
ar fáil ag www.water.ie/nwrp.  I gClár 
Infheistíocht Chaipitiúil Uisce Éireann beidh 
feabhsúcháin ar seirbhís don chustaiméir, 
cáilíocht uisce inólta, sceitheadh agus  
géilliúlacht fuíolluisce agus éifeachtaí gnó.   
Sna táblaí seo a leanas tá sonraí tionscadail 
atá ar siúl anois nó déanta i Muineachán.  

 
Tionscnaimh Déanta 2019 

Conradh Cur síos ar an 
Obair 

Luach 
Measta 

Muineachán 
Uasghrádú 
Oibreacha 
Iomportála 

Baineann  an 
conradh le 
huasghrádú ar 
inraoin chun 
ligean do 
chóireáil gláir 
agus láisteáit 
líonadh talún,  
áis nua 
iomportála 
chun glacadh 
le gláir 
fhuíolluisce 
bunúsach agus 
glár fuíolluisce 
tí lena 
gcóireáil  
laistigh den 
bhfearas 

€574,000 

Mhuineacháin 
& Cluain Eois  
Athbhunú 
Príomh-
phíopaí  

Athbhunú 
Príomhphíopaí 
9km 

€6,100,00
0 

 
 

Athbhunú Príomhphíopaí  
I 2019, chríochnaigh Comhairle Contae 
Mhuineacháin agus Uisce Éireann clár 
suntasach athbhunú príomhphíopaí ar fud 
an chontae.  Chuaigh an roinn Seirbhísí 
Uisce i gcomhar leis na Ceantair 
Bhardasacha chun a chinntiú nach gcuirfí  
isteach go ró-mhór ar áitritheoirí ná 
gnólachtaí áitiúla. Ar na hoibreacha úd bhí: 

• Píopaí nua fad 1145m ar an 
bPríomhshráid, Baile na Lorgan 
chun  sceitheadh coitianta a 
ruaigeadh.  Suiteáladh 360m píopaí 
ar Shráid Mucnú, Baile an Lorgan.  

• Píopaí nua fad 613m i gCluain Eois 
ar ghréasán Ros Liath. 

• Ardán Cúchulainn, Carraig 
Mhachaire Rois  – píopaí nua fad 
270m.   

• Tulaigh na hInneora, Baile na 

http://www.water.ie/nwrp
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Lorgan fad 657m píopaí nua in 
ionad seanphíopaí 50mm Upvc. 

 
 

Uasghrádú Oibreacha Iomportáilte  ar  
Fhearas Cóireála Fuíolluisce 
Mhuineacháin   
Bhain an conradh le huasghrádú  ar na 
hoibreacha inraoin chun cóireáil gláir agus  
láisteáit líonadh talún a sholáthar maraon 
le háis nua iomportála chun glacadh le gláir 
fhuíolluisce is gláir fhuíolluisce tí lena 
gcóireáil laistigh den bhfearas. Anuas ar 
fheabhsú ar áiseanna scagtha, ligfidh an 
conradh do logáil chruinn ar thoirt an ghlár 
a iomportáiltear isteach sa bhfearas trí 
aonaid um chárta flípe uathoibritheach ag 
gach ceann de na pointí folmhaithe.  
 
Críochnaíodh na hoibreacha tógála i 2019 
ar chostas €574,000. 

 
Uasghrádú ar oibreacha iomportála ar  WWTP 
Mhuineacháin 

 
 

Seirbhís Nua ar Chlós Cúil  
Lonnaigh Uisce Éireann 82 píopa seirbhíse i  
bPáirc Uí  Néill, Cluain Eois i 2019. 
 
Cuireadh isteach línte nua seirbhísí clós cúil 
i Machaire Airne, Na Mullaí maraon le cocaí 
comhla ar an gcosán os comhair na dtithe. 
Leagadh 100m líne nua soláthar uisce ón 
bpríomhphíopa atá cheana féin ann chun 
na ceangail nua a éascú.  Leantar de na 
hoibreacha chun a leithéid céanna seirbhísí 
a chur isteach i bPáirc na Beilge, Baile 
Mhuineacháin. 
 
Tionscnaimh nach mór Críochnaithe  

 

Conradh Cur sios ar an 
Obair 

Luach 
Measta 

Uasghrádú 
CBY WWTP  

Uasghrádú 
iomlán 
Meicniúil & 
Leictreach ar 
an bhfearas 
atá cheana 
féin ann. 

€4,400,000 

Stáisiún 
caidéalaithe a 
chur isteach 
laistigh den 
bhfearas. 
Tiúchaint nua 
claí cuaille 
agus bóthar 
nua rochtana 
ó Shráid 
Mhucnú. 

Scéim  
Réigiúnach 
Soláthar 
Uisce  Loch 
Éigis  – 
Fearas 
Cóireála 
Uisce Choill 
an Chait 

Oibreacha 
uasghrádú ag 
Fearas 
Cóireála Uisce 
Choill an Chait 
agus asbhaint 
Loch Bán 

€4,500,000 

 
 

Fearas Cóireála Uisce Choill an Chait   
Críochnaíodh an fearas cóireála a thugann 
seirbhís don Scéim Réigiúnach Soláthar 
Uisce Logh Éigis ar chostas €4.5 milliún i 
2019.  Freastalaíonn an scéim úd thart ar 
12,000 caiteoirí i gContae Mhuineacháin, 
cuimsítear Béal Átha Beithe, Buíochar agus 
Baile na Lorgan.  Is iad Coffey Water a 
oibríonn an scéim agus tabharfar ar 
aghaidh í go hUisce Éireann i  R1 2020.  
 
Uasghrádú ar Fhearas Cóireála Uisce Choill an Chait 

 
Fearas Cóireála Fuíolluisce Bhaile na 
Lorgan  
Críochnaíodh Fearas Cóireála Fuíolluisce 
Bhaile na Lorgan ar chostas €4.4milliún i 
2019. Géilleann an fearas anois go homlán 
do Threoracha AE Fuíolluisce Uirbeach agus 
cinntíonn go leanfar den chosaint ar Loch 
Mucnú.  
 
Fearas nua Cóireála Fuíolluisce Bhaile na Lorgan – 
Costas €4.4m 

 
Leanfaidh EPS Teo den bhfearas a oibriú go 
ceann tréimhse 12 mhí agus tabharfar ar 
aghaidh é go hUisce Éireann go deireanach  
i 2020. 
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Oibreacha Caipitiúla ar ball  
 

Conradh Cur síos ar 
an obair  

Luach 
Measta 

Scéim Ath-
bhunaithe 
Príomh-
phíopaí 
Ghlas 
Locha  

Rinneadh na 
hoibreacha 
céanna mar 
chuid de 
Chlár 
Náisiúnta 
Uisce 
Éireann um 
Laghdú ar    
Sceitheadh. 

€200,000 

Uasghrádú 
ar Fhearas 
Chóireála 
Fuíolluisce  
CMX  

Uasghrádú ar 
oibreacha 
tógáil isteach 
agus píopa 
sruth  
éalaithe a 
shuiteáil.   

€1,500,000 

 
 

Athbhunú Príomhphíopaí Ghlas Locha  
Tosófar ar oibreacha chun uasghrádú a 
dhéanamh ar phríomhphíopaí uisce i 
Sráidbhaile Ghlas Locha go luath i 2020.  Tá 
comhairliúchán nach beag déanta ag Uisce 
Éireann le háitritheoirí agus lucht gnó chun 
nach gcuirfear isteach go ró-mhór ar 
dhaoine le linn na n-oibrithe.  Ar deireadh 
beidh córas soláthar ag an bpobal áitiúil is é 
slán sábháilte, beidh feabhas ar an 
gcáilíocht usce agus laghdú ar sceitheadh.    
 
 

Uasghrádú ar Fhearas Cóireála 
Fuíolluisce Charraig Mhachaire Rois  
Táthar chun líne píopaí eisilteach deiridh 
3.3km a chur idir an fearas cóireála 
Fuíolluisce agus Abhainn Longfield.  
Déanfar obair freisin ar chodanna den 
chóras cóireála fuíolluisce mar atá faoi 
láthair – san áireamh beidh stáisiúin nua 
don eisileadh nua deiridh maraon le 

stáisiúin nua caidéalaithe is bóthar nua 
rochtana ó Bhóthar Oiriail.  Dá réir sin 
beidh feabhas mór ar fheidhmíocht 
oibríochta agus géilliúlacht do reachtaíocht 
reachtúil.    
 
Meastar go mb’fhéidir tús a chur leis an 
dtógáil i 2022. 
 
 

Clár Uisce Tuaithe 
Riarann Comhairle Contae Mhuineacháin 
an Clár Uisce Tuaithe anso i gContae 
Mhuineacháin.                                                                         
Is í Comhairle Contae Mhuineacháin a 
dheanann riaradh ar Chontae 
Mhuineacháin.  Bíonn clár bearta ar fáil 
chun déileáil le laigí i: 

- Grúpscéimeanna Uisce 
- Grúpscéimeanna Séarachais  
- Soláthar Príobháideach muna 

mbíonn grúpa eile ná soláthar 
poiblí ar fáil.    

Riarann Comhairle Contae Mhuineacháin 
fóirdheontais bhliantúla i dtreo an chostas 
a bhaineann le huisce tí a sholáthar i 
nGrupscéimeanna Uisce. I 2019, íocadh  
€4.6M fóirdheontais le Grupscéimeanna  sa 
Chontae.     
 
 

Clár Ilbhliantúil Uisce Tuaithe 2019 - 
2021  
Mí Feabhra 2019, lorg ciorclan L1/19 
tairiscintí do chúnamh deontais faoin gClár 
Ilbhliantúil Uisce Tuaithe 2019-2021.  
 
I dtimthriail maoinithe  2019-2021 den 
chlár ilbhliantúil seo tá bearta a léiríonn na 
príomh dhúshláin a bhíonn roimh an 
earnáil uisce tuaithe – ón abhantrach go dtí 
na dtomhaltóirí (foinse – cóireáil –  
dáileadh), chun truailliú uisce a chosc agus 
a chinntiú go mbíonn uisce inólta sábháilte.  
Caithfidh an t-uisce na paireaméadair atá i 
Rialacháin Uisce Inólta a bhaint amach ar 
bhonn leanúnach sa bhfadtéarma.   
 
Trí Chiorclán L2/19 dháil an Roinn airgead 
ar oibreacha éagsúla caipitiúla a bhí le cur i 
gcrích ag Grúpscéimeanna uisce tar éis 
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moltaí ó phainéal saineolaithe – 
maoineofar tionscnaimh ar fiú €2,283,314 
iad ar an iomlán i gContae Mhuineacháin.  
San áireamh beidh dáileadh €998,364 i 
dtreo oibreacha caipitiúla déanta i 2019. 
 
 

Clár Ilbhliantúil Uisce Tuaithe 2019-
2021 
 
Deontais Toibreacha 
Sheol 12 duine aonair iarratais chuig an 
Roinn Uisce Tuaithe i 2019 ar sholáthar 
uisce a chur isteach nó a uasghrádú i dtithe 
aonair chónaithe.  
 
 
Cigireacht ar Chórais Chóireála Fuíolluisce 
Tí 
Faoin Acht (Leasú) Seirbhísí Uisce 2012 
déanann Comhairle Contae Mhuineacháin 
cigireacht ar chórais phríobháideacha um 
chóireail fuíolluisce príobbháideacha. I 
2019, rinne foireann an údaráis áitiúil 28 
cigireacht agus eisíodh ocht bhfógra 
comhairlithe.    
 
Féadfaidh úinéirí áitribh a fhaigheann fógra 
comhairlithe ó Chomhairle Contae tar éis 
cigireachta cur isteach ar chostas oibreacha 
feabhsaithe faoi na Rialacháin (cúnamh 
Airgeadais) 2013 i dtreo costais na n-
oibreacha feabhais.    
 
 

Tionscadail Athraithe ar son Uisce 
Éireann  
Le linn 2019 bhunaigh Uisce Éireann mórán 
tionscadail chun seirbhísí a chaighdeánú do 
chustaiméirí ar fud na hearnála. 
 
 

Táillí Ceangailte Caighdeánaithe Uisce 
& Fuíolluisce  
D’fhoilsigh An Rialtóir Fóntais Uisce (CRU)  
cinneadh maidir le Polasaí Táille Ceangailte 
uisce Éireann i 2018 i ndiaidh 
comhairliúcháin phoiblí.  Cinntíonn an 
córas nua go bhfeidhmítear táillí ceangailte 
ar bhonn náisiúnta. Lena linn seo bunaítear 
iad orthusan a bhíodh ag na hÚdaráis 

Áitiúla sular bunaíodh Uisce Éireann i 2014.  
Déantar caighdeánú freisin ar an réimse 
oibre a bhíonn i gceist i ngach aon chás.    

Téann an cinneadh seo i bhfeidhm ar 
chustaiméirí ag iarraidh ceangal le gréasán 
uisce poiblí agus/nó gréasán fuíolluisce 
agus tá sé i bhfeidhm ón 1 Aibreán 2019.  
 
 
 
 

Tionscnamh Athbhreithniú ar an 
gCreat Náisiúnta Taraif seachas Taraif 
Tí   
Mí Iúil, d’fhoilsigh an Rialtóir cinneadh 
deiridh ar tharaif amach anseo d’úsáideoirí 
seachas úsáideoirí tí. Beidh liosta nua 
náisiúnta táillí i bhfeidhm ón 1 Bealtaine  
1st May 2020.  
 
Ón lá san amach bainfidh custaiméiri gnó ar 
fud na tíre leas as táillí caighdeánacha 
cuma cá mbíonn siad lonnaithe.    
 
Rinne Uisce Éireann uasdátú ar a suíomh 
idirlín atá anois mar áiritheoir nua tiomanta 
chun go bhféadfaidh custaiméirí  tionchar 
an bhille a mheas agus teacht ar bhreis 
eolais, https://www.water.ie/for-
business/billing-explained/business-tariff-
calculator/. 
 
 

Córas Bainistiú Sceithe  
Rugadh isteach Córas nua Bainistiú Sceithe 
(LMS) “Netbase” i 2019 mar áis chun sceith 
a thuairisciú agus díriú ar ghníomhaíochtaí 
um chaomhnú uisce go réigiúnach is go 
náisiúnta.  .  

Sa chóras seo tá radharc comhtháite ar 
shonraí ar fud Maximo, An Córas Eolais 
Geografach (GIS), Cúram Custaiméara agus 
Billí (CC&B), Bainistiú Sonraí Méadar  
(MDM) agus Teiliméadracht (ODS).  
 
 
 
 
 

https://www.water.ie/for-business/billing-explained/business-tariff-calculator/
https://www.water.ie/for-business/billing-explained/business-tariff-calculator/
https://www.water.ie/for-business/billing-explained/business-tariff-calculator/
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Foireann Deisiúcháin ag socrú Silidh  

 
Ligfidh sé seo d’Údaráis Áitiúla a gcuid 
gníomhaíochtaí caomhnaithe a fheiceáil 
agus beifear in ann tuairiscí an-éifeachtach 
silidh a thabhairt. Tá Muineachán ar na 
háiteanna is túisce a ghlac leis an gcóras 
úd.   

Bhí UFW (Uisce gan Chuntas) i Muineachán 
faoi dheireadh 2019 mar 21%, ar na figiúirí 
is ísle sa tír toisc gur díríodh go speisialta ar 
chaomhnú uisce chun ár leibhéil silidh a 
laghdú.    

Le linn 2019 d’oibrigh Comhairle Contae 
Mhuineacháin go dlúth le conraitheoirí ar 
son Uisce Éireann chun uisce gan chuntas a 
laghdú trí na tionscadail ‘aimsigh agus 
deisigh’ agus  ‘deisigh ar dtús’. 

 

Scuaine nua Feithiclí  - Uisce Éireann
  
Mí Feabhra fuair Comhairle Contae 
Mhuineacháin ocht veain nua ó Uisce 
Éireann. Tharla comhairliúchán le 
hOibríochtaí Sócmhainní Uisce Éireann  
agus foireann Údaráis Áitiúla chun 
sonraíochtaí caighdeánacha a fhorbairt a 
chinnteoidh go gcomhlíonann na 
veaineanna úd na riachtanais oibríochta. 
 
 
Feithiclí nua Feabhra 2019 

 
Tá scuaine sábháilte  nua-aimseartha dea-
stiúrtha anois againn, ní bheidh puinn 
cliseanna  sa tseirbhís is dá bhrí sin beidh 
dóthain feithiclí ar fáil agus feabhas mór ar 
sholáthar seirbhísí do chustaiméirí.   

 
 
 
 

Módúil EIMS AER  
Faoi choinníoll 6 i gCeadúnais EPA um 
Dhiúscairt Fuíolluisce ní mór d’Uisce 
Éireann Tuairisc Comhshaoil Bhliantúil 
(AER) don bhliain tuairisce atá caite a 
ullmhú is a chur faoi bhráid an EPA is iad 
siúd a shásamh. Ní mór don Údarás Áitiúil   
(LA)  agus Uisce Éireann  (IW) an AER a 
sheoladh faoi  28 Feabhra. 

Chun próiseas na tuairisce a éascú do na 
hÚdaráis Áitiúla, bhunaigh Uisce Éireann 
módúil lárnach tuairisce ar a dtugtar EIMS 
atá beo ó mhí Eanáir 2019.  

Tá nasc idir an córas agus an córas EIMS um 
mhonatóireacht sonraí a sholáthraíonn na 
torthaí samplaithe d’fhearais chóireála 
fuíolluisce, déantar suimiú ar éifeachtaí 
cóireála 7rl.    

Leanfaidh Comhairle Contae Mhuineacháin  
den chomhoibriú le hUisce Éireann chun 
tionscadail bhreise a chruthú mar na 
Cleachtais Caighdeánacha Oibríochta (SOP) 
i 2020 lena chinntiú go bhfaigheann 
custaiméirí leibhéal seasmhach seirbhíse ar 
fud earnáil na huisce.   

 

Aistriú Sócmhainní 
Ligeann Alt 12 den Acht (Uimh. 2) Seirbhísí 
Uisce do Shócmhainní Seirbhísí Uisce a 
aistriú go dtí Uisce Éireann, feidhmítear é 
sin trí Ordu ón Aire.  Go dtí seo aistríodh 
195 uimhir fóilió go dtí Uisce Éireann. Tá 
thart ar 88 fós le haistriú mar i gcuid de na 
sócmhainní bíonn níos mó ná fóilió amháin.     
 
Tá saothar mionsonraithe ar bun faoi 
láthair chun ábhar tacaíochta a ullmhú 
d’aistriú na sócmhainní úd. Clúdaítear 
mórán fóilió a roinnt arís i gcodanna, 
léarscáilíocht, suímh neamhchláraithe a 
chlárú, cearta slí dlíthiúla a bhunú agus 
aimhrialtachtaí teidil a réiteach.   
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Tithíocht  
 
Clár Caipitiúil Tógála  
Ar an iomlán soláthraíodh 144 teach nua 
sóisialta i 2019 mar chroílár an chláir 
chaiteachais chaipitiúla.   
  
In 2019 chríochnaigh Comhairle Contae 
Mhuineacháin  8 dteach ag An Bhrí, Baile 
na Lorgan agus 43 cinn ag Leacht Lorcáin.  
Trí chonarthaí tógála freisin tógadh 5 
theach ag Na Mullaí, 4 cinn i gCoillidh 
Chairn, Baile na Lorgan agus i gCarraig 
Mhachaire  Rois árasán amháin duine faoi 
mhíchumas.     
 
Soláthraíodh 50 teach sóisialta i gcomhar le  
Cumann Tithíochta Respond i gCoill an Rí, 
Carraig Mhachaire Rois. Tógadh 10 gcinn 
eile de thithe sóisialta faoi chomhaontuithe 
Cuid V, 8 i gCoill an Rí agus  2 cheann i 
bPáirc an Chaisleáin, Baile na Lorgan. 
  
Trí shocruithe ceannaigh agus léasa i 2019 
soláthraíodh 22 teach breise sóisialta agus 
san áireamh bhí 18 teach aonair a 
ceannaíodh. Cuireadh 3 theach le stoc 
tithíochta na Comhairle trín Scéim Cíos 
Morgáiste agus teach amháin trí scéim 
Deisiú ags Léasa.   
 
 

Plé le hÁitribh Fholmha 
Phléigh Comhairle Contae MhuIneacháin le  
68 folús ócáideach i 2019 ar chostas €1.4 
millliún.  Ullmhaíodh na tithe chun ligean 
arís ar mheánchostas €21,000 laistigh de 
thart ar  12 sheachtain.  
I ndeireadh na bliana 2019 níl aon teach 
folamh (Folús) fadtéarmach ag Comhairle 
Contae Mhuineacháin.   
 
 
 
 

Páirtíocht Oibre le Cuideachtaí 
Ceadaithe Tithíochta  
Thacaigh Comhairle Contae Mhuineacháin 
le hiarratais ar mhaoiniú ó Chuideachtaí 

Ceadaithe Tithíochta trín Áis Léas 
Reamhíoc Caipitiúil agus d’éirigh leo cead a 
fháil do 33 teach i Machaire Rois i Carraig 
Mhachaire Rois (tugtar Ros An Dromainn ar 
na 14 teach agus Teach An Dromainn ar na 
14 árasán). Fuarthas cead maoiniú freisin 
do 38 teach ag An Bhrí ar Bhóthar Searcóg i  
mBaile na Lorgan. Tosaíodh ar an dá 
thionscnamh i 2019 agus meastar go 
gcríochnófar ar bhonn céimithe i 2020.   
 
Thacaigh Comhairle Contae Mhuineacháin 
freisin le hiarratas maoinithe faoin Scéim 
Cúnamh Caipitiúil do 16 teach aonstór 
inrochtana ó Chuideachta Ceadaithe 
Tithíochta mar thithíocht fhothana i Lios 
Éigeartáin, Cluain Eois.  Fuarthas an cead 
ón Roinn Tithíochta, Pleanáil agus Rialtais 
Áitiúil i 2019, cuirfear tús leis an dtógáil i 
Ráithe 1 de 2020 agus tá clár 12 mhí ar 
intinn.   
 
 

Scéimeanna Feabhsaithe  
Tosaíodh i 2019 ar 21 teach nua a bheidh ar 
sé cinn de shuímh thréigthe mar chuid de 
Scéim Athnuachana Chluain Eois agus  
ceadaíodh 3 árasán breise mar chuid den 
tionscnamh céanna.  Bronnadh Cead Céim 
3 ar thairiscint chun leas a bhaint as suíomh 
tréigthe i mBaile an Scotaigh ar son 32 
theach sóisialta i bhforbairt ar a dtabharfar  
“Luí na Gréine”. 
I Ráithe 4 2019 shínigh Comhairle Contae 
Mhuineacháin conarthaí chun 26 teach 
sóisialta a thógáil ag Plás an Bhrí i mBaile 
na Lorgan, cuirfear tús leis sin Ráithe 1  
2020. 
 
 

Oibrithe Feabhsúcháin 
Leanadh den saothar ar Thionscnamh 
Oibreacha Feabhsúcháin don eastát 
Mullach Meata le linn 2019 agus meastar 
go gcríochnófar an scéim i 2020.  
 
 

Íocaíocht um Chúnamh Tithíochta   
Rugadh isteach an Scéim Íocaíocht um 
Chúnamh Tithíochta (HAP) i gComhairle 
Contae Mhuineacháin i nDeireadh Fómhair  
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2014 in áit an Fhorlíonadh Cíosa a bhíodh á 
riaradh ag An Roinn Coimirce Sósialaí. I 
2019 tacaíodh le 233 líon tí breise trí HAP 
agus ar 31 Nollaig 2019 bhí iomlán mar 551 
tionóntachtaí gníomhacha HAP i gContae 
Mhuineacháin. 
 
 

Scéim um Chóiríocht ar Cíos  
Leanann an Scéim um Chóiríocht ar Cíos  
(RAS) mar chuid lárnach den chóras chun 
tacaíocht mar thithíocht shóisialta i   
gContae Mhuineacháin. Ar an iomlán 
soláthraíodh 183 áitreabh faoin scéim RAS 
faoi dheireadh na bliana 2019, bhí 99 
teaghlach in áitribh phríobháideacha ar cíos 
agus 84 in áitribh le cuideachtaí ceadaithe 
tithíochta.    
 
 

Deontais Tithíochta  
Tá trí cinn de dheontais ar fáil ag daoine 
scothaosta agus lucht míchumais chun go 
mbeidh an teach sábháilte gan fhadhbanna 
gluaiseachta. Sin iad an Deontas chun 
Teach a chur in Oiriúint, Tithíocht um 
Chúnamh Gluaiseachta agus Cúnamh 
Tithíochta do Lucht Scothaosta. Déantar  
freastal ar riachtanais tithíochcta trí theach 
a chur in oiriúint don áitritheoir ionas gur 
féidir leis an duine sin fanacht ina theach 
féin.    
I  2019 fuair An Roinn Tithíochta iomlán  
321 Iarratas ar fud na dtrí scéim.  
 
 

Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean  
Bíonn Comhairle Contae Mhuineacháin 
freagrach as daoine gan dídean a thagann 
chucu a mheas.  I 2019 réitíodh an cás don 
chuid ba mhó trí chóiríocht phríobháideach 
ar cíos agus tacaíocht HAP. Ba chór a lua  
nár measadh ach faoi bhun 20% de na 
teaghlaigh a tháinig chugainn mar dhaoine  
gan dídean.    
 
I 2019 bhí  59 cás, 65 duine fásta agus 36 
leanbh. 
 
 

 

Cóiríocht don Lucht Siúil  
Ghlac Comhairle Contae Mhuineacháin leis 
an gClár um Cóiríocht don Lucht Siúil  2019 
– 2024. Faoin gclár úd soláthraíodh 
athfhorbairt phíolótach mar 3 theach nuair 
a cuireadh seomraí codlata leis an 
gcóiríocht ar shuíomh stad i  nGort an 
Chaocháin, Baile Mhuineacháin. Déanfar 
breis oibre air sin amach i 2020. Cuireadh 
cóiríocht freisin ar fáil do bhaill den Lucht 
Siúil i saghsanna eile tithíocht shóisialta 
mar thithíocht Údaráis Áitiúla agus 
tionóntachtaí a fuair tacaíocht ón HAP.    
 
 

Tionóntachtaí  
Lean Comhairle Contae Mhuineacháin de 
mhonatóireacht agus tacaíocht trín 
Oifigeach Teagmhála Tionóntachta (TLO). 
Pléitear freisin sa tseirbhís TLO le 
ceisteanna a bhaineann le hiompar frith-
shóisialta nó tionóntachta a shárú.  
 
Cinntíonn an Chomhairle go mbíonn 
tionóntaithe idir nua agus iad siúd atá ag 
aistriú ar an eolas faoi na hoibleagáidí atá 
orthu faoin gcomhaontú tionóntaithe mar 
caithfidh siad freastal ar Sheisiúin 
Réamhthionóntachta. I 2019 tharla 55  
seisiún do 162 teaghlach.   
 
Faoi Chuid  2 den Acht na dTithe  
(Forálacha Ilghnéitheacha) 2014 féadfaidh 
Údarás Áitiúil gníomhú má sháraítear 
coinníollacha na tionóntachta. I 2019 
d’eisigh an roinn Teagmhála Tionóntaithe  
5 rabhadh reachtúla (nár bhain le cíos) 
faoin Acht céanna. Tugadh suas 5  theach 
go deonach tar eis Rabhaidh Reachtúla 
Tionóntaithe. Rugadh ar ais aon áitreabh 
amháin tar éis Ordú Cúirte a chur i gcrích.    
 

Cothabháil Tithíochta   
Tá Comhairle Contae Mhuineacháin 
freagrach as na haonaid tithíochta atá acu i 
stoc na Comhairle a chothabháil.  I 2019 bhí 
dáileadh buiséid mar €1,195,000 do 
chothabháil idir fhreagrach, pleanáilte agus 
ginearálta.  Fuair agus logáil An Roinn 
Tithíochta breis is 1972 iarratais ar 
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dheisiúcháin i 2019. Ag seo na trí réimse 
lárnacha um chothabháil tithíochta:   
 
(1) Cothabháil Fhreagrach baineann 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) Cothaháil Ghinearálta cuimsíonn na cláir 
oibreacha ar áitribh fholmha, ceannach 
nua, cláir riachtanais, tithe tuaithe agus an 
suíomh staid lucht siúil.  
 
I 2019, athraíodh dhá árasán, dhá sheomra 
leapan an caeann, mar theach dhá stór le 
ceithre sheomra leapan in Eoraim chun 
freagairt don éileamh agus an teach a 
bhreith ar ais in úsáid arís.     
 
(3) Cothabháil Phleanáilte soláthraítear 
cláir phleanáilte chun oibreacha áirithe 
feabhsúcháin nó athnuachan a chur i 
gcrích. I 2019 díríodh ar an gcreatlach 
tógála a fheabhsú agus ar shábháilteacht 
laistigh de na háitribh a chinntiú.  
Cuimsíodh uasghrádu ar chúrsaí téite, obair 
leictreach agus tarra nua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pleanáil 
 

Plean Forbartha 
Ar an 4 Márta 2019 glacadh leis an bPlean 
Forbartha Contae don tréimhse 2019-2025.  
Tharla an gacadh leis an bPlean Forbartha 
tar éis comhairliúchán dhá bhliain leis an 
bpobal is le comhlachtaí áitiúla is náisiúnta 

chun plean forbairt spásúil a fhorbairt don 
chontae.   

I bPlean Forbartha Chontae Mhuineacháin  
tá straitéis chuimsitheach do phleanáil is 
forbairt inmharthana an Chontae go ceann  
na sé bliana atá romhainn amach, rud a 
thagann le polasaithe agus cuspóirí Pleanáil 
Spásúil idir náisiúnta is idirnáisiúnta.   

I bPlean Forbartha Chontae Mhuineacháin  
tá ráiteas scríofa a chuimsíonn cuspóirí is 
polasaithe straitéiseacha chun tailte a 
fhorbairt is a úsáid laistigh den chontae 
maraon le léarscáileanna agus aguisíní.  Trí 
phleanáil spásúil iarrtar ar pholasaithe is 
cothromaíocht a bhaint amach idir leas 
comónta agus suimeanna daoine aonair.    

 

Oifigí Nua Pleanála  
Ar feadh na bliana 2019 leanadh den 
athnuachan is síneadh á gcur le hOifigí 
Comhairle Baile Mhuineacháin mar a 
bhíodh, is ansiúd a bheidh na hoifigí nua 
don Roinn Pleanála. Beidh timpeallacht 
fheabhsaithe chuí ann idir bhaill foirne 
agus an pobal mór.   

 
 
Athghiniúint Shráid Bhaile Átha Cliath 
I 2019 d’éirigh go maith leis an dearadh 
sonraithe agus ceannach éigeantach tailte 
do Phlean Athghiniúna Sráid Theas Bhaile 
Átha Cliath nuair a ceapadh comhairleoirí 
chun an dearadh sonraithe a chur chun 
cinn.   

 
 
 

Bainistíocht Fhorbatha 
Bhí líon na n-iarratas pleanála nach mór ar 
an gcuma céanna leo siúd a fuarthas i 2018.  

Mar a tharlaíodh blianta eile, don chuid ba 
mhó bhain na hiarratais le tithe aonair agus 
sínte le tithe, forbairtí talmhaíochta ina 
dhiaidh sin.  Fuarthas ocht gcinn d’iarratais 
ar fhorbairtí  tithíochta.   
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Iarratais Phleanála 2019 

Faighte  611 

Neamhbhailí 25 

Deonaithe 511 

Diúltaithe 29 

 

Bhí trí mholadh forbraíochta a chuaigh i 
gcoinne forálacha Phlean Forbartha 
Chontae Mhuineacháin ach a mbronnadh 
cead pleanála orthu i 2019 trín bpróiseas 
sárú ábhartha.  
 

Eisíodh 31 Dearbhú  Cuid 5 d’fhorbairtí 
scaoilte agus ceadúnas amháin d’Fhéile 
Ceol Tíre Mhuineacháin.   

 

Forbairtí Tithíochta gan Chríochnú  
I dtús na bliana 2019 bhí cúig fhorbairt 
tithíochta gan chríochnú sa chontae agus 
ag seo an stádas reatha: 

• Forest Walk, Baile Mhuineacháin:  
Tugadh cead pleanála mí Mheán 
Fhómhair 2019 faoi uimhir thagartha  
19/1 chun an fhorbairt a bhí ann a 
chríochnú i dtreo 22  teach cónaithe a 
sholáthar.  

• Ros An Dromainn, Baile Charraig 
Mhachaire Rois:  Leanadh den obair i 
2019 chun an t-aonad cónaithe seo 
agus 33 aonaid chónaithe a sholáthar. 

• Bóthar An Mullán, Teach an Scotaigh: I 
2019 ceadaíodh Pleanáil Cuid 8 don 
leagan amach nua mar 31 aonad tithe 
shóisialta ar an suíomh a fuarthas faoin 
Acht Suímh Thréigthe i 2019. 

• Corr na nGlas, Béal Átha Beithe: Tharla 
comhráití i 2019 le húinéirí talún agus 
daoine a chuir suim sa chúram chun an 
bealach ar aghaidh a aimsiú.  

• Cnoc na Gréine, Tigh Damhnata: I 2019 
rinneadh oibreacha feabhsúcháin ar an 
eastát mar tírdhreach, cosáin, 
dromchla bóithre agus cóireáil 
teorainneacha.   

 

 

Glacadh mar Mhuirear 
Ar an iomlán glacadh le ceithre fhorbairt 
tithíochta i 2019. Rugadh mórán forbairtí 
go dtí céim chun tosaigh maidir leis an 
bpróiseas um ghlacadh mar mhuirear. 
Táthar anois ag plé mórán forbairtí a 
bhaineann le tarraingt anuas agus 
comhráití le hUisce Éireann.    

 

Forfheidhmiú Pleanála   
Má bhíonn an tÚdarás Pleanála ar an eolas 
faoi shárú ceadaithe nó forbairt gan 
cheadú, go minic 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.    
Cuireann eisiúint sonraisc luatha agus 
forfheidhmiú leanúnach maidir le 
ranníocaíochtaí forbairtí gan íocaíocht go 
mór le feabhas ar an ráta bailithe. Fuarthas 
€745,446 mar fhála i  2019. 

 

Staitisticí Forfheidhmithe 2019  

Líon cásanna faoi réir 
gearáin 

109 

Litreacha Rabhaidh faoi 
Alt 152 

65 

Fógraí Forfheidhmithe 
faoi Alt 154 

15 

 

 

 

 

Tionscnamh Taiscí Inaisíoctha   
I 2019 leanadh den saothar ar thaiscí 
inaisíoctha a réiteach. Réitíodh suim 
amháin mar €1,001,627 go dtí deireadh na 
bliana 2019.  Scrúdaíodh comhaid idir 2010 
– 2018 agus aistríodh na fála ar fad go dtí 
cuntais nua custaiméara.  Faoi dheireadh 
2019, fuair custaiméirí aisíoc mar iomlán 
€68,150.  Chuaigh an obair chun cinn freisin 
ar thaiscí a bhain leis na comhaid 2009. 



 

58 
 

 

Suímh Thréigthe   
Ag deireadh 2019, bhí 33 áitreabh ar an 
gClár Suímh Thréigthe.  Tosaíodh ar obair 
ar Scéim Athnuachan Chluain Eois, 
tionscnamh tithíocht shóisialta ina mbeidh  
21 aonad ar shuímh a fuarthas faoin Acht 
Suímh Thréigthe ar Shráid Fhear Manach 
agus Sráid Áth an Lobhair.  

 

Conradh á shíniú chun tosú ar oibreacha tógála 
Meán Fómhair  2019 

 
Ag na Gradaim Fheabhais Maoine  
KPMG/Irish Independent mí na Samhna   
2019, bhain Scéim Athnuachan Chluain Eois 
an Gradam Feabhais Pleanála (Earnáil 
Phoiblí.  

 

Gradaim Fheabhais Maoine 2019 

 

 
 

Pleananna Ríocht Phoiblí agus 
Eacnamaíochta 
Foilsíodh trí cinn de phleananna Ríocht 
Phoiblí agus Eacnamaíochta i 2019 don trí 
bhaile Béal Átha Beithe, Carraig Mhachaire 
Rois agus Baile na Lorgan.  Dírítear ar 
fheidhmiú na mbailte a fheabhsú in 
aghaidh an lae chun leas na háite a chur 
chun cinn  idir shóisialta, cultúrtha is 
eacnamaíochta do mhuintir na háite, lucht 
gnó agus cuairteoirí. Chruthaigh na 
Pleananna Fís i  bPáirt agus aithníodh liosta 
tionscadail bhunúsacha um fhorbairt, 
bainistiú agus dul chun cinn na mbailte.   

Fuair cuid de na tionscnaimh aitheanta sna 
Pleananna maoiniú faoin gCiste um 
Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe. San 
áireamh tá Tionscnamh Cúltailte Béal Átha 
Beithe, Athnuachan Lár an Bhaile i gCarraig 
Mhachaire Rois, agus Athghiniúint Cearnóg 
an Mhargaidh, Baile na Lorgan.   

 

 

Tionscnamh Píolótach um Chónaí Lár 
an Bhaile  
I measc sé bhaile mór go náisiúnta, 
roghnaigh An Roinn  Tuaithe agus Forbairt 
Pobail Baile na Lorgan chun staidéar a 
dhéanamh ar bhealaí nuálacha chun cur le 
cónaí i lár bhaile mhóir.  Cheap Comhairle 
Contae Mhuineacháin na hAiltirí Shaffrey i 
2019 chun plé le húinéirí, fáthanna folús is 
tréigint a aimsiú, cumas a chruthú in 
úinéirí, cumas a aithint i mbaiclí áitribh 
maraon le moltaí a dhéanamh maidir le brú 
ar aghaidh chun cumas na n-áitreabh 
tréigthe a chur i bhfeidhm.   

 

An Margadh Saor, Baile na Lorgan 
Mí Iúil 2019 tháinig an taispeántas ‘An 
Margadh Saor’ go Baile na Lorgan go ceann 
trí lá agus ócáidí saor in aisce ar bun.  
Taispeántas ailtireachta agsus taighde is ea 
é a scrúdaíonn tábhacht agus todhchaí na 
mbailte beaga margaidh in Éirinn.  
Lonnaíodh an taispeántas An Margadh Saor 
ag Teach an Gheata Chaisleán Hope laistigh 
is lasmuigh.    

Fad is a bhí sé seo ar siúl bhí athrú ar an 
sráid is í mar spás poiblí do choisithe, ócáidí 
poiblí ar bun chun comhráití a spreagadh 
maidir le todhchaí ár mbailte féin.  

Rinne an taispeántas cur síos ar dhálaí 
stairiúla agus nua-aimseartha chomh maith 
leis an mianach chun feabhais atá i mbailte 
beaga an hÉireann, san áireamh bhí  
moladh déanta d’Fhoirgneamh an 
Mhargaidh, Baile na Lorgan.  

 

Taispeántas An Margadh Saor, Cearnóg an 
Mhargaidh, Baile na Lorgan 

 
 

Tuairisc ar Shuirbhé Tomhailteora i lár 
Bhaile Mhuineacháin 
Mí Iúil 2019 sheol an tAire Mhic Unfraidh 
an Tuairisc ar Shuirbhé Tomhailteora do lár 
Bhaile Mhuineacháin.  Gheofar eolas ó na 
torthaí a bheidh mar threoir chun 
athbheochan Lár Bhaile Mhuineacháin a 
chur chun cinn.  Tá na sonraí láidre bunlíne 
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riachtanach chun go mboga ár mbailte ár 
aghaidh ar bhonn nua-aimseartha.  Ní mór 
glacadh le nósanna nua agus a chinntiú go 
mbíonn taithí uathúil cuairteora againn le 
hofráil in áit atá go deimhin lán den stair.   

Tuairisc ar Shuirbhé Tomhailteora Lár Bhaile 
Mhuineacháin, 2019 

 

 

Scéim Athnuachan Bailte agus 
Sráidbhailte 2019  
I 2019, fuarthas maoiniú mar €569,536 
faoin Scéim Athnuachan Bailte agus 
Sráidbhailte chun ocht gcinn de bhailte 
agus sráidbhailte a fheabhsú i 2020 mar a 
leanas:- 

Lonnaíocht Tionscnamh Maoiniú 

Eanaigh 
Gheala 

Cosán sábháilte 
do choisithe a 
sholáthar idir 
eastát tithíochta 
Droim na Cille 
agus sráidbhaile  
Eanaigh Gheala 

€78,657 

 

Béal Átha 
Beithe 

Cur le soilsiú 
poiblí, bealaí 
isteach go Páirc 
Béal Átha Beithe 
a fheabhsú  

€80,000 

An Charraig 
Rua  

Clós Súgartha a 
fhorbairt  

€73,594 

Inis Caoin Oibreacha 
Ríocht Phoiblí  

€20,000 

Loch Éigis Cosán nua a 
soláthar 

€100,000 

Muineachán Stráice de 
Chanáil Uladh a 
ghlanadh, déan 
plandáil chuí 
agus bíodh an 
chuid seo de 
Bhealach Glas 
Chanáil Uladh 
mar dhídean 
don 
bhithéagsúlacht.     

€57,600 

Eoraim Gairdín 
cuimhneacháin 
a chruthú  

€60,246 

Teach an 
Scotaigh  

Cuir droichead 
Coisithe idir 
Páirc 
Sráidbhaile 
Teach an 
Scotaigh agus 
Bóthar An Cnoc 
Rua 

€99,440 

 
 

Oidhreacht Ailtireachta   
Riarann Roinn Pleanála Chomhairle Contae 
Mhuineacháin dhá scéim bhliantúil um 
Dheontais Oidhreachta, An Scéim 
Infheistíocht in Oidhreacht Ailtireachta 
(BHIS) agus an Ciste Struchtúr Stairiúla  
(HSF).  

 

Scéim Infheistíocht san Oidhreacht 
Ailtireachta  
Spreagann an BHIS caipiteal príobháideach 
a infheistiú i roinnt tionscnamh beaga trí 
shaothar díograiseach chun struchtúir 
stairiúla a dheisiú agus a chaomhnú.  
Tacaítear le fostú lucht oilte proifisiúnta a 
bhfuil taithí acu, lucht ceirde agus 
trádálaithe.   

I 2019 fuair cúig thionscnamh maoiniú 
faoin scéim BHIS mar a  leanas:- 

• Stáisiún Traenach Glas Locha 

• Eaglais Naomh Dymphna, Béal Átha an 
Fhóid 

• Ice House, Baile na Lorgan 

• Teach Cruinnithe Uí Ghacháin, Sraith 
Nuadáin  

• Seanseid Earraí an Bhóthair Iarainn, 
Carraig Mhachaire Rois  
 

Fásra foircthe á bhaint, deisiú brící/athphointeáil  
agus geata nua iarann múnla don Ice House, Baile 
na Lorgan  
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Ciste Struchtúr Stairiúla 
  
Díríonn an Ciste Struchtúr Stairiúla ar 
struchtúir agus foirgnimh stairiúla a 
chaomhnú is a fheabhsú ar son leas an 
phobail i gcoitinne. Iarrtar oibreacha 
caomhnaithe a dhéanamh ar struchtúir 
oidhreachta a mheastar a bheith suntasach 
agus gá acu le tacaíocht  i  gcás práinne. 

I 2019 fuair ceithre thionscnamh maoiniú 
faoin HSF mar a leanas:- 

• Ardeaglais Mhic Artáin   

• Falla Pháirc na Beilge 

• Stáisiún Traenach Mhuineacháin  

• Teach Both Bhoilc, Béal Átha 
Beithe   

 
 
 

Deisiú falla ag Páirc na Beilge  

 

Dearbhuithe Cuid 8  

Eisíodh 57 Dearbhú Cuid 8 i 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cosaint Comhshaoil  
 
Tá Seirbhísí Comhshaoil freagrach as 
Polasaí Comhshaoil AE agus Náisiúnta a 
fheidhmiú maraon le reachtaíocht  chun 
Comhshaol Chontae Mhuineacháin a 
chosaint.    
 
Ag seo na príomhchuspóirí atá sa Phlean 
Bliantúil Soláthar Seirbhísí 2019 

• Plean Bainistiú Bruscair Chontae 
Mhuineacháin 2018-2020 a fheidhmiú 

• Plean Bainistiú Bruscair Connacht-
Ulaidh 2015-2021 a fheidhmiú 

• Líonadh Talún Coirnéal na nAlbanach a 
oibriú de réir riachtanais Ceadúnais EPA  

• Plean Bainistiú Abhantrach 2018-2021 
agus riachtanais ghaolmhara an Chreat 
Uisce a fheidhmiú   

• An Creat Náisiúnta um Ghníomhaíocht 
Oiriúnúcháin a chur chun cinn  

 
 
Plean Réigiúnach Bainistiú Dramhaíola 
Connacht Ulaidh 2015-2022 
Le linn 2019 d’fheidhmigh Seirbhísí 
Comhshaoil Gníomh Polasaí C.2.1 den 
Phlean Réigiúnach Bainistiú Dramhaíola 
Connacht Uladh trí athbhreithniú agus díriú 
ar chomhairliúchán poiblí is ar ghlacadh le  
Fodhlíthe (Dramhaíl Teaghlaigh & agus 
Tráchtála a Leithlisiú, a Stóráil agus a 
Thabhairt i Leith), Chomhairle Contae 
Mhuineacháin, 2019. Mínítear feidhmiú an 
phlean i gcuspóir 2 de Phlean 
Corparáideach Chomhairle Contae 
Mhuineacháin “comhshaol glan sábháilte a 
chruthú agus a chosaint ar bhonn 
inmharthana agus inbhuanaithe”. 

 

Tionscadal Frithdhumpála   
Fuarthas €123,000 faoin dTionscadal 
Fithdhumpála 2019.  Maoiníodh €49,000 
do chúig cinn de bhailiúcháin earraí 
toirteacha agus ábhar guaiseach tí.  
Caitheadh €74,000 ar choisctheacht, 
laghdú is forfheidhmiú. B’in suirbhéanna 
aerga ar shuímh mar a raibh fadhbanna, 
glanadh suas, clathacha a chur ar 
láithreacha áirithe, ceamaraí sealadacha 
CCTV ar an N2 agus buaine ar Loch Mucnú, 
córas nua CCTV ag na bainc bhuidéil agus 
tionscnamh um fhorfheidhmiú chun breith 
ar bhoinn á gcur de láimh go mídhleathach.   

 
 
 
 
 
 
 



 

61 
 

Clár Forfheidhmiú agus Cigireacht 
Dramhaíola  
Mhínigh Ciorclán Uimh WP/11 na 
Tosaíochtaí Náisiúnta don Fhorfheidhmiú 
Dramhaíola  2019.  Orthusan bhí:   

• Dul i ngleic i gceart  le gníomhaíochtaí  
mhídhleathacha agus dramhaíl gan 
chuntas  

• Dúshláin Fhoirgníochta, Treascartha 
agus Cumais  

• Déileáil le suímh mar a mbíonn 
dramhaíl caite go mídhleathach  

 
I mí Feabhra 2019 sheol Comhairle Contae 
Mhuineacháin plean oibre chun plé leis na 
Tosaíochtaí Náisiúnta úd agus riachtanais 
eile reachtúla de réir riachtanais Parlaimint  
agus Comhairle na hEorpa maidir le 
hÍosmhéid na gCritéir Mholta do 
Chigireachtaí Comhshaoil (RMCEI) sna 
Ballstáit (2001/331/EC).   
 
Le linn 2019 tharla 928 cigireacht éagsúla 
comhshaoil a bhain le dramhaíl. Orthusan 
bhí:  

• 505 Gnáthchigireacht Dramhaíola  

• 340 Cigireacht as an Gnáth  

• 97 Cigireacht a bhain le Tionscadail 
Freagracht an Táirgeora  

• 38 Cigireacht Pleanála a bhain le 
Bainistiú Dramhaíola  

• 104 Gearán a bhain le Dramhaíl   
 
 

Plean Bainistiú Bruscair 2018-2020 
Baineann 3 tháscaire ábhartha NOAC le 
Bainistiú Bruscair NOAC :  

• E2: % gearán faoi thruailliú comhshaoil 
a dúnadh  

• E3: % den limistéar ÚÁ atá laistigh de 
na 5 leibhéil truailliú bruscair  

• E4: % na scoileanna ar a mbronnadh 
an stádas brat glas  

 
I 2019 críochnaíodh an obair seo a leanas:  

1. Ar an iomlán caitheadh €908,506 ar 
ghníomhaíochtaí a bhain le bruscar i 
gContae Mhuineacháin i 2019. 

2. Ar an iomlán caitheadh €749,995 ar 
ghlantachán sráide i 2019, méadú  
10% ar chaiteachas 2018. 

3. Eisíodh 90 fíneáil ar an láthair i 2019, 
níor íocadh ach 53 díobh. 

4. D’fhreagair Comhairle Contae 
Mhuineacháin 439 gearán a bhain le 
dramhaíl agus bruscar le linn 2019. 
Scrúdaíodh gach aon cheann agus faoi  
31 Nollaig 2019 ní raibh ach 10 gcinn 
fós oscailte.  

5. Rinne an Maor Patról Comhshaoil 326 
suirbhé bruscair mar chuid den Chlár 
Náisiúnta Monatóireacht ar Bhruscar  
(NOAC E3). 

6. Thug an tOifigeach Feasachta 
Comhshaoil 53 cuairt ar scoileanna a 
ghlac páirt sa Chlár Scoileanna Glasa le 
linn 2019. De réir táscaire NOAC tá 
Brat Glas ag 48.65% de scoileanna an 
chontae.   

7. Bíonn sárobair ar siúl ag Coistí na 
mBailte Slachtmhara sa chontae agus 
aithníodh é sin ar bhonn Náisiunta i 
mbliana nuair a bhain Glas Locha   an 
gradam mar an sráidbhaile agus an 
baile is fearr in Éirinn.  Bhí 23 láthair ar 
fud Mhuineacháin páirteach i 
gcomórtas 2019, b’in méadú ó 19 i 
2018.  Seo iad na buaiteoirí áitúla:   

a. Gradam Iarrachta  - Cill Laobháin 
b. Catagóir A (faoi 200 duine) – Ard 

Achadh   
c. Catagóir B (201-1000 duine) – Glas 

Locha  
d. Catagóir C (1001-2500 ) – Cluain 

Eois 
e. Catagóir D (2501-5000 duine) – 

Baile na Lorgan 
f. Catagóir E (5001-10,000 duine) – 

Carraig Mhachaire Rois (Bonn Óir), 
Baile Mhuineacháin (Bonn Airgid) 
 

Bhí na torthaí úd thar na bearta ar fad agus 
tá ardmholadh tuillte ag na saorálaigh ar 
fad atá freagrach astu.   
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Bonneagar Dramhaíola/Líonadh Talún  
Le linn 2019 críochnaíodh oibreacha 
clúdaithe ar na limistéir a bhí fós le 
déanamh ar shuíomh Coirnéal na 
nAlbanach.  Ba é luach an chonartha ná  
€942,000 agus críochnaíodh in am is de réir 
buiséid.  Riachtanais faoinár gcéadúnas EPA 
ab ea na hoibreacha clúdaigh, bhí réimse  
28,000m2 ann agus tá feabhas suntasach 
comhshaoil anois ar an suíomh mar laghdú 
ar ghineadh láistáite, bainistiú gáis is 
laghdú bolaithe.  Is iad Gibson Bros 
Contractors a chuir an obair i gcrích agus 
sholáthraigh Fehily, Timoney & Co cúrsaí 
comhairleoireachta.  
 
 
Críochnaíodh oibreacha clúdaithe ar Choirnéal na 
nAlbanach 

Ar na hoibreacha eile a rinneadh i 2019 ar 
an áis Coirnéal na nAlbanach bhí tús leis na 
hoibreacha feabhsaithe tírdhreach ar an 
suiomh, dul chun cinn ar bhonneagar 
bailithe  láistáite chomh maith le comhráití     
leis an EPA chun ár n-údarás do Choirnéal 
na nAlbanach a leasú/athbhreithniú. Dá n-
éireodh leis sin d’éascófaí réimse níos 
leithne gníomhaíochtaí a bhaineann le 
dramhaíl a dháanamh ag áis líonadh talún 
agus athchúrsála Choirnéal na nAlbanach.  

Go deireanach i 2019 tosaíodh ar shaothar 
deartha ar oifig nua suímh ag Coirnéal na 
nAlbanach mar ar tharla damáiste dóíteáin 
ní ba luaithe sa bhliain.   

Faoi na Rialacháin Bainistiú Dramhaíola 
(Deimhniú cur de Láimh agus Aisghabháil)  
2008, ní mór d’Údaráis Áitiúla measúnú 
comhshaoil a dhéanamh ar líonadh dúnta 
talún a bhíodh á n-oibriú ag Údaráis Áitiúil 
le linn na tréimhse 1977 go 1997.  Dáileadh  
€40,000 i 2019 ón DCCAE chun oibreacha 
scrúdaithe a chur chun cinn i gCoillidh 
Chairn, Cill na Cruithneachta agus 
Choirnéal na nAlbanach.  Le linn 2020 tá sé 
i gceist, faoi réir cead EPA, Teastais 
Údaraithe a sheoladh go foirmiúil chuig an 
EPA do na trí shuíomh úd. Meastar go 
mbeidh gá le hoibreacha móra feabhsaithe 
trí chúnamh deontais ón DCCAE.   

 

Cáilíocht Uisce agus Aeir  
Mí na Nollag 2018 seoladh na Tosaíochtaí  
Náisiúnta Aeir agus Uisce go dtí gach 
Údarás Áitiúil  trí chomhfhreagras ón 
nGníomhaireacht um Chosaint Comhshaoil.   
 
Ar na tosaíochtaí úd bhí: 

• Cáilíocht uisce i ngach aon chorp 
uisce a fheabhsú  

• Sláinte poiblí a chosaint agus 
cáilíocht an aeir a fheabhsú is a 
choimeád ag ardleibhéal.  

Mí Feabhra 2019 sheol Comhairle Contae 
Mhuineacháin plean oibre chun déileáil leis 
na Tosaíochtaí Náisiúnta úd agus 
riachtanais dlíthiúla eile de réir  éileamh sa 
Mholadh Parlaimint na hEorpa  agus na 
Comhairle a lig d’Íoschritéir Mholta 
Cigireachta i gcás Cigireachtaí Comhshaoil 
(RMCEI) i mBallstáit (2001/331/EC).  
Faoin bplean 2019 RMCEI lean meitheal 
cáilíocht uisce Chomhairle Contae 
Mhuineacháin le samplaí a thógaint i 
gcomhar leis an EPA, rinneadh saothar 
measúnaithe ar choirp uisce aibhneacha 
agus lochanna, tharla clár cuimsitheach 
cigireacht fheirme, scrúdaíodh mórán 
eachtraí truailliú uisce, rialaíodh diúscairt 
eisilte trí cheadúnú.  Oibríodh leis an gClár 
Uisce Údarás Áitiúla (LAWPRO) atá ar an 
bhfód le déanaí ar son cáilíocht uisce a 
fheabhsú i gceantair  thosaíochta faoin 
bPlean Bainistíochta Abhantrach a leagann 
amach na hiarrachtaí atá á ndéanamh anso 
in Éirinn ar son cáilíocht uisce a fheabhsú 
agus stádas eiceolaíoch ‘go maith’  a bhaint 
amach i gcoirp uisce (aibhneacha, 
lochanna, inbhir agus uisce cósta) faoin 
mbliain  2027. 
   
Le linn 2019 tharla breis is 1,000 cigireacht 
ar cháilíocht uisce, san áireamh bhí: 

• 340 sampla mar chuid den 
mhonatóireacht faoin dTreoir Creat 
Uisce ar aibhneacha agus lochanna.    

• Imscrúdú ar 132 gearán/eachtra a 
bhain le truailliú uisce.  

• 106 cigireacht ar fheirme agus 90 
suirbhé feirme  
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• 64 cigireacht ar áiseanna ceadaithe 
um scaoileadh eisiltigh Cuid 4. 

• Measúnú ar bhreis is 270 iarratas 
pleanála ag cur cáilíocht uisce go mór 
san áireamh.  

 
 
Cáilíocht na habhann á meas ag Foireann 
Comhshaoil  

 
Maidir le cáilíocht aeir tharla breis is 60 
gnáthchigireachtaí ar cháilíocht aeir faoi na 
Rialacháin Breosla Tirim, na Rialacháin Gal 
Peitril, na Rialacháin Tuaslagach agus na 
Rialacháin Péint Mhaisiúil.  
 
 

Gníomhú Aeráide 
Glacadh go foirmiúil le Straitéis Oiriúnú don 
Athrú Aeráide Chomhairle Contae 
Mhuineacháin 2019-2024 ag Cruinniú 
Comhairle Mheán Fhómhair.  Beidh an 
Straitéis mar chabhair um phleanáil, 
freagairt agus cur in oiriúint d’ócáidí 
aeráide agus beidh i dteannta an ‘Phlean 
Oiriúnaithe Náisiúnta um an Athrú Aeráide 
– chun Plé le Cliseadh Aeráide’ a seoladh 
freisin i 2019.  Díríonn an Straitéis ar 
inmharthanacht agus teacht aniar aeráide 
do Chomhairle Contae Mhuineacháin agus 
a cuid pobail.  Amach anseo táthar ag súil le 
maoiniú ón Roinn do bhearta cur chun cinn 
um aistriú go geilleagar ar charbóin íseal 
agus teacht aniar i gcás ócáidí aeráide. Go 
deireanach i 2019 bunaíodh Coiste Stiúrtha 
Gníomhú Aeráide chun a leithéid de 
ghníomhaíocht a bhrú ar aghaidh trí 
fheidhmeanna is seirbhísí uilig na 
Comhairle. Anuas air sin, go deireanach i 
2019 bhunaigh Comhairle Contae 
Mhuineacháin clár píolótach don 
bhfoireann i gcomhar leis an Oifig 
Réigiúnach um Athrú Aeráide an Oirthir 
agus Lár na Tíre (CARO).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seirbhísí Tréidliachta  
 

Sábháilteacht Bia  
Tá conradh ag Comhairle Contae 
Mhuineacháin le hÚdarás Sábháilteachta 
Bia na hÉireann (FSAI) chun rialú 
sábháilteacht bia agus seirbhísí tacaíochta a 
sholáthar do ghnóthaí beaga sa chontae a 
bhíonn ag marú, ag próiseáil nó ag díol feoil 
nó táirgí feola.  Cumsítear feoil úr, bia réidh 
le n-ithe nó le téamh mar a mbíonn feoil 
chócáilte.  Tá liostaí gnóthaí ceadaithe bia 
ar fáil ar shuíomh idirlín  na Comhairle. 
Bíonn cigirí tréidliachta ag an gComhairle 
chun ainmhithe a sheiceáil roimh agus i 
ndiaidh a maraithe, iniúchadh a dhéanamh 
ar na caighdeáin struchtúrtha agus 
oibríochta sna gnóthaí maraon le le cláir 
shamplú agus oiliúint mar chúnamh 
d’úinéirí is foireann araon na caighdeáin a 
éilítear sa reachtaíocht idir náisiúnta agus 
AE a bhaint amach.  Dírítear ar 
shábháilteacht an bhia a thagann ó na 
gnóthaí úd a chinntiú, ar leas na n-
ainmhithe a mharaítear agus ar fhothorthaí 
ainmhithe a chur de láimh ar bhonn 
sábháilte cóir. I 2019 d’oscail Charley 
Meats seamlas nua do bhólacht agus 
caoirigh i gCaisleán an tSiáin.  Seo an chéad 
seamlas nua a tógadh i Muineachán le breis 
is 20 bliain anuas.    
 
 

Seirbhís Rialú Madraí  
Tá Maor Madraí lánaimseartha amháin ag 
an gComhairle don Chontae.  Is iad Dídean 
Madraí na Carraige, Lios Dúnáin agus 
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MSPCA i Scairbh na gCaorach a 
sholáthraíonn áiseanna chun madraí ar 
strae agus gan suim ag éinne iontu a 
choimeád agus aire a thabhairt dóíbh ar 
son na Comhairle.  In 2019 tháinig laghdú 
ar an líon madraí a nglacadh leo sa Phóna 
Madraí, é sin ag teacht leis an laghdú atá ar 
siúl le tamall.  Glacadh le 377 madra i 2019 
i gcomparáid le 475 i 2018, nach mór 900 
an figiúr  do 2008.  Tháinig úinéirí nó 
daoine a bhí sásta glacadh leo ag triall 
orthu ach amháin 5 mhadra a bhí fágtha. I 
Muineachán eisíodh beagán faoi bhun 
6,200 ceadúnas madraí.  Seo an chéad uair 
gur sháraigh líon an gceadúnas sa chontae  
6,000.  Scaip an Chomhairle a bileog eolais 
féin ar fhreagrachtaí daoine a bhfuil madraí 
acu agus leanadh den bhfeachtas 
bolscaireachta chun aird a tharraingt ar an 
mbaol a bhaineann le madraí ar strae ag 
dul ar thóir caorach.   
Déanann an Chomhairle maoirsiú freisin ar 
Ghnóthaí Pór Madraí sa chontae. Anois tá 
laghdú ar an líon dá leithéid ó 14 go 9 le 
linn 2019, toisc gur laghdaigh lucht madraí 
agus clubanna fiaigh an líon madraí acu go 
dtí leibhéil níos ísle agus ní gá iad a chlárú 
níos mó.   
 
 

Seirbhís Rialú Capall  
Fostaíonn an Chomhairle seirbhísí Hungry 
Horse Outside, sin carthanacht bunaithe i 
Longfort chun capaill ar strae a bhailiú sa 
chontae.  Rugadh ar 2 asal ar strae i 2018 
agus fuarthas bailte dóibh ina dhiaidh sin.  
Bhí gearáin eile faoi chapaill ar strae i rith 
na bliana ach níor ghá iad a ghabháil.  Is léir 
go bhfuil líon na gcapaill ar strae níos ísle 
ná mar a bhíodh, mar shampla bailíodh 96 
capall ar strae i 2013.  
 
 

 

 
 
 

Bóithre &  Iompar  
 
Tá trí fhoinse maoinithe don ghréasán 
bóithre: Maoiníonn Bonneagar Iompair 
Éireann (TII) dearadh, tógáil agus 
cothabháil Bóithre Náisiúnta. Tagann 
cómhaoiniú ón Roinn Iompair agus 
Comhairle Contae Mhuineacháin do 
Bhóithre Réigiúnacha agus Áitiúla. 
Maoiníonn an Chomhairle Sábháilteacht ar 
Bhóíthre as a stuaim féin.   
 
Ag seo saothar an Roinn Iompair le linn 
2019: 

 

• Oibreacha Feabhsúcháin Athchóirithe 
ar 42km Bóithre Réigiúnacha agus 
Áitiúla 

• Oibreacha Cothabhála Athchóirithe 
(cóiriú dromchla)  ar 58km den 
Ghréasán Réigiúnach agus Aitiúil  

• Críochnaíodh  11 scéim Athshlánú 
Droichead mar chuid dár gClár don 
obair úd.  
 
Roimh agus i ndiaidh Oibreacha Athshlánaithe 
Droichead  

 
• Críochnaíodh  47 glaoch amach faoi 

Chothabháil Gheimhridh   

• Le linn séasúr 2018/2019, clúdaíonn an 
Plean Cothabháil Gheimhridh breis is 
24% de ghréasán bóithre an chontae 

• Tharla 7 Feabhsúchán Sábháilteachta 
ar chostas Íseal ar fud an chontae ar an 
ngréasán bóithre áitiúla is réigiúnacha  

• Críochnaíodh deisiúcháin chothabháil 
ghinearálta ar an nGréasán Bóithre 
Náisiúnta 

• Bainistíodh scuaine na Comhairle idir 
fhearas agus innealra 

• Rinneadh suirbhé ar 100% na 
bPríomhbhealaí Áitiúla & na Bealaí 
Tánaisteacha Áitiúla mar chuid den 
Suirbhé Staid na mBóithre PSCI 

• Críochnaíodh oibreacha Áirithe 
Feabhsúcháin ar an R189 ag Crosaire  
Uí Ghrianáin a bhain le hathailíniú 
bóthair idir chothrománach agus 
ingearach. 
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• Cinntíodh sláinte, sábháilteacht is leas 
na bhfostaithe de réir Reachtaíocht 
Sláinte & Sábháilteachta  

• Tharla Athbhreithniú Luasteorainn ar 
Bhóithre Náisiúnta. 

• Aischóiríodh 2.5km clathacha ar 
Bhóithre Náisiúnta 

• Sábháilteacht ar Bhóithre – d’fhan na 
staitisticí marú ar bhóithre díreach mar 
a bhí idir 2018 & 2019 – dhá cheann. 

 
 
 
 
 
Spriocanna Tionscnaimh Críochnaithe i 
Scéimeanna i 2019 
 
N2 Muineachán go Scairbh na gCaorach 
Céim 3: Lean an obair tógála ar chéim 
dheiridh an athailíniú ar an mbóthar idir 
Muineachán agus Scairbh na gCaorach. 
Chosain an tionscnamh €13.6 milliún idir 
tógáil, dearadh, fáil talún, seandálaíocht, 
suirbhéanna & staidéir eile teagmhasacha.   
 
 
 
N2 Cluain Tiobraid go dtí an Teorainn:  
Bealach nua á fhorbairt don N2 ó 
Shráidbhaile Chluain Tiobraid go teorainn 
TÉ ag Áth na Cloiche. (Thart ar 28km fad na 
scéime). 
 
N2 Baile Átha Fhirdia go Baile na Lorgan:    
Uasghrádú ar an N2 Baile na Lorgan go 
Baile Átha Fhirdia, fad na scéime thart ar  
32km. Tá an dá scéim N2 úd liostáilte mar 
mhórscéimeanna bonneagair i Project 
Ireland 2040 agus táid ag dul ar aghaidh le 
chéile ag na Comhairleoirí Jacobs Ireland.  
Tharla comhairliúcháin phoiblí chun déileáil 
le Conairí Bealaigh.  Bhuail na comhairleoirí 
le húinéirí talún agus páirtithe leasmhara   
mar chuid den phróiseas comhairliúcháin.   
 
N2 Droichead Nua an Abhainn Mhór:  
Seo droichead nua ag Cúil Seanach, Baile 
Mhuineacháin ar chostas €6 milliún idir 
thógáil, dearadh, oibreacha oiriúnacha, 
seandálaíochta agus saothar roimh ré.  

 
 
Cuireadh tús leis an dtógáil mí Eanáir agus 
suiteáladh Droichead sealadach Bailey chun 
athsholáthar an tseandroichid áirsí cloiche a éascú. 
 
N54 Tulaigh Bhriain:   
Ullmhaíodh Plean Meas ar Thionscnamh  
agus seoladh é chuig Bonneagar Iompair 
Éireann (TII) mar chuid den mhionscéim 
shábháilteachta 3.1km. 
 
Scéim Feabhsúcháin Áitiúla: Críochnaíodh 
14 Scéim chun lánaí príobháideacha a 
fheabhsú ar fud Chontae Muineacháin.  
 
Scéim Plé leis an bPobal: Críochnaíodh 10 
scéim bóthair agus san áireamh bhí 5.6 km 
de bhóthar agus oibreacha teagmhasacha 
ag 5 áis pobail sa chontae.  
 
Athnuachan cosán ar Bhealaí Náisiúnta:  
Críochnaíodh 2 mhórthionscnamh nuair a 
rinneadh athnuachan ar 3.5 km de bhóithre 
ar láithreacha ar an N54 Clanooney agus N2 
Béal Átha Claonta.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forbairt Pobail  
 
Bíonn an Roinn Forbairt Pobail freagrach as 
réimse leathan clár agus tionscadail a 
fheidhmiú laistigh de Chomhairle Contae 
Mhuineacháin.  
 
Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) 
Bíonn cruinniú míosúil ag Coiste Forbartha 
Pobail Áitiúil Mhuineacháin chun léargas 
straitéiseach a sholáthar agus chun tacú le 
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forbairt pobail agus geilleagair sa chontae.  
Iad ag obair leis na páiritithe lárnacha 
leasmhara agus na hÁisínteachtaí, déanann  
an LCDC monatóireacht ar dhul chun cinn 
an Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail  
2016-2021 (LECP) don chontae.  Táthar 
freagrach as forbairt áitiúil is pobail a 
chomhordú, a phleanáil is a mhaoirsiú.     
 
 

PLEAN ÁITIÚIL EACNAMAÍOCH AGUS 
POBAIL (LECP)  
Leanann LCDC Mhuineacháin agus 
Comhairle Contae Mhuineacháin den 
Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail     
2016-2021 a fheidhmiú i gcomhiarracht 
maidir le forbairt pobail agus eacnamaíoch  
i gContae Mhuineacháin.  Sa phlean tá 127 
cinn de ghnímh le cur i gcrích ag 15 
eagraíocht faoin mbliain  2021.  Déantar 
monatóireacht ar a bhfuil déanta go 
débhliantúil agus déanfaidh an LCDC 
athbhreithniú ar an bplean i 2020. Go dtí 
seo tá dul chun cinn suntasach déanta chun 
gnéithe pobail an phlean a bhrú ar aghaidh.   
 

Uasdátú ar Ghnímh LECP ag deireadh 
mí na Nollag 2020 
 

66 Gníomh 
Pobail 

3 Fós le 
Tosú  

46 Ar 
bun 
anois  

17 
Críochnaithe 

61 Gníomh 
Eacnamaíoch  

5 Fós le 
Tosú 

14 Ar 
bun 
anois 

42 
Críochnaithe 

 

Bord LCDC Mhuineacháin (Páirtíocht 
Síocháin IV)   

Plean Gníomh Síocháin IV LCDC 
Mhuineacháin 
I 2019 ba bheag nar críochnaíodh go 
hiomlán gnímh an Phlean Gnímh Áitiúil 
Síocháin IV LCDC Mhuineacháin.  Tugadh 
síneadh chun tionscnamh amháin a 
chríochnú. Ar an iomlán tharla 12 
thionscnamh trí Soláthar Páirtíochta agus 
13 trí Chlár Deontas Beag. Dáileadh beagán 
os cion €2.6 milliún chun tionscnaimh a 

sholáthar mar ‘The Peace by Piece’ (Lego 
Mindstorm), clár um Theacht Aniar san 
Óige agus Frithbhulaíocht, tionscnamh an 
Chontae Tearmainn agus cláir eile a bhain 
go mór le páirtíocht an phobail.  Don chéad 
uair riamh dáileadh maoiniú caipitiúil ar 
Chomhairle Contae Mhuineacháin don 
chlár Síocháin. Le linn 2019 tharla dhá 
thionscnamh suntasach caipitiúil; an clós 
súgartha nua i bPáirc Ros Mór agus 
athchóiriú ar shean Oifig an  Phoist i 
gCluain Eois mar stiúideonna agus spás 
tiomanta don ealaíon. 
 
Laistigh den chlár deontas beag d’éirigh go 
maith le plé idir pobail Chaitliceacha is 
Protastúnacha, cláir fheasacht chultúrtha 
agus cláir a phléigh dúshláin a thabhairt do 
thuiscintí agus creidimh. D’fhorbair FC 
Bhaile Chluain Eois Gáirdín Síochána, 
rinneadh Faiche Cruicéid i gColáiste Mhic 
Artáin, Baile Mhuineacháin agus athchóiriú 
ar Halla Cuimhneacháin Johnson Madden,  
é sin freisin i mBaile Mhuineacháin.  
 
  
 
 
 
Clár Imeascadh Sóisialta agus Gníomhú 
Pobail (SICAP) 
Tá sé mar aidhm ag SICAP tacaíocht um 
imeascadh sóisialta a sholáthar dóibh siúd 
idir ghrúpaí agus daoine aonair a bhíonn 
faoi mhíbhuntáiste sa chontae.  
I 2019 bhí buiséad mar €631,656 do SICAP i 
Muineachán. Díríodh mar spriocanna do 
2019 ar chabhrú le 34 grúpa agus 428 
duine aonair.    
 
Tharla athbhreithniú lár agus deireadh 
bliana, sroicheadh nó chuathas thar na 
spriocanna a bhí le baint amach i 2019.  
 
Clár LEADER Mhuineacháin 2014-2020 
Bíonn suim mhór i gcónaí i gClár LEADER 
Mhuineacháin agus éileamh ar mhaoiniú 
tionscnaimh.  Leanfaidh an clár go dtí  2020 
agus dáileadh buiséad €7.59 milliún dó.  Is 
iad LCDC Mhuineacháin an Grúpa Áitiúil 
Gníomhaíochta (LAG) agus is iad a 
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dhéanann cinntí maidir le hiarratais ar 
thionscnaimh. Is iad  Monaghan Integrated 
Development CLG (MID) an páirtí 
feidhmithe agus is í Comhairle Contae 
Mhuineacháin an páirtí airgeadais don 
chlár.  Iarrann LEADER Mhuineacháin ar 
phobail tuaithe inmharthana a fhorbairt sa 
chontae trí imeascadh sóisialta, forbairt 
eacnamaíoch, Fiontar, Turasóireacht, agus 
Seirbhísí Pobail a chur chun cinn agus san 
am gcéanna oidhreacht nádúrtha agus 
cultúrtha an chontae a chosaint. Bunaíodh 
deonadh maoiniú ar Straitéis Forbairt 
Áitiúil (LDS) do Mhuineachán a leagann 
amach tosaíochtaí an chláir.   
 
Ag deireadh Nollaig 2019, bhí cead iomlán 
faighte ag 54 tionscnamh ar luach €3m 
agus cead sealadach ag 6 cinn ar luach 
€670,000, 64% den bhuiséad a bhí geallta.   
Cheadaigh LAG Mhuineacháin maoiniú 
ullmhúcháin os cionn €11,000 do chúpla 
tionscnaimh chomhoibritheach agus tá 
ceann amhain díobh déanta. Is maoiniú 
breise anuas ar an ndáileadh LEADER atá 
ansiúd.  Ceadaíodh tionscnamh amháin eile 
faoin dTionscadal Bia LEADER ar luach 
deontais mar €72,246. 
 
Tá 20 tionscnamh eile ar bun ar luach  
€1.38m agus 6 cinn eile (€690k) ag an 
gcéim luath EOI.  Seoladh dhá ghlaoch faoi 
Sheirbhísí Bunúsacha agus Leathanbhanda 
mí Eanáir 2020. Fágtar €2m fós le dáileadh i 
2020. 
 
I 2019 tugadh freagracht ar aghaidh go 
Comhairle Contae Mhuineacháin do 
sheiceáil Airteagal 48 ar iarratais 
tionscnaimh agus éilimh. Déanann 
Airteagal 48 na cúraimí úd maidir leis na 
tionscnaimh LEADER. 
 

Clár LEADER 2014-2020 –  
Samplaí de na Tionscnaimh a 
maoiníodh  
 
  
Comharchumann Lása Charraig Mhachaire Rois 

 
 
 Raon siúlóide Domhnach Maighean   

 

 
 
 
 
 
Clár Feabhsú Pobail 2019 
D’fheidhmigh LCDC Mhuineacháin an Clár  
Feabhsú Pobail i 2019. Ar an iomlán 
fuarthas €132,571 ar son áiseanna i 
gceantair atá faoi mhíbhuntáiste. Bronnadh 
maoiniú ar 61 iarratas as an líon iomlán  87 
a bhí faighte.   
 
CEP 2019 – Ciste Bothán na bhFear/mBan  
D’fheidhmigh LCDC Mhuineacháin freisin  
an Ciste Bothán na bhFear/mBan faoin CEP 
i 2019.  Bronnadh maoiniú breise mar  
€6,545 ar Bhotháin ar fud an chontae.   
 
DRCD Scéimeanna Maoiniú Tuaithe 
Dháil An Roinn Forbairt Pobail & Tuaithe 
maoiniú i 2019 ar na scéimeanna seo a 
leanas: 
 
CLÁR – seo clár do cheantair thuaithe a 
dhíríonn ar thionscaimh bheaga bonneagar 
a mhaoiniú in áiteanna mar a mbíonn 
daoine faoi mhíbhuntáiste. Bronnadh 
€287,955 faoin Scéim CLÁR 2019 ar 8 
dtionscnamh:   

- 5 thionscnamh faoi Bheart 1 – Tacú le 
ceisteanna Sábháilteachta  Scoile agus  
Pobail   

- 1 tionscnamh amháin faoi Bheart 2 – 
Tacú le Spásanna Súgartha (MUGA san 
áireamh).   

- 2 thionscnamh faoi bheart nua a 
rugadh isteach i 2019, Beart 3(c) – 
Gáirdíní Ceadfaíocha.   

 

Scoil Náisiúnta Teach na dTrí Mhíle – maoiniú 
MUGA faoi CHLÁR 2018 

 

Scéim Athnuachan Bailte & Sráidbhailte – 
Is í aidhm na Scéime seo ná tacú le 
hathbheochan bailte is sráidbhailte, dálaí 
na beatha agus timpeallacht oibre a 
fheabhsú chun cur le mianach an phobail i 
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dtreo feabhas ar ghníomhaíochtaí 
geilleagair sa todhchaí. Dáileadh €569,535 
faoin Scéim Bailte & Sráidbhailte 2019 do 8 
dtionscnamh.  Tabharfaidh an Chomhairle 
cómhaoiniú do gach tionscnamh, rud a 
fhágann an maoiniú iomlán beagáinín os 
cionn €711,000. Soláthraíodh tionscnaimh 
áirithe i 2019 ags tosaíodh ar cinn eile.  

Scéim Bonneagar Fóillíochta Lasmuigh – 
Tá sé mar aidhm ag ORIS bonneagar 
fóillíochta lasmuigh a sholáthar i gceantair 
tuaithe. Dáileadh €100,000 faoi Bheart 1 do 
5 thionscnamh faoin scéim i 2019.  

Tarraingíodh maoiniú ón Roinn Forbairt 
Pobail & Tuaithe do na scéimeanna ar fad 
mar a éilítear faoi théarmaí na ndeontas.  
Ligeadh le síniú i gcás tionscnamh amháin  
Beart 3 ag Páirc Ros Mór a chríochnófar go 
luath i 2020.  

 

Bailte Slachtmhara 
Bhuaigh Glas Locha an Gradam Bailte 
Slachtmhara 2019, 41 bliain i ndiaidh é a 
bhaint amach don chéad uair.  Choimeád 
Carraig Mhachaire Rois an Bonn Óir agus 
Muineachán an tAirgead. Bhuaigh Cill 
Laobháin an Gradam Iarrachta do Chontae 
Mhuineacháin tar éis na marcanna ab airde 
a fháil idir 2018 agus 2019. Bhí 23 iontráil i 
mbliana ó Chontae Mhuineacháin, méadú 
ó 19 ar 2018.  

 

Bhuaigh Glas Locha na teidil Contae agus 
Réigiúnach, maraon leis an Sráidbhaile is Fearr agus 
an teideal iomlán mar an Baile is Slachtmhara in 
Éirinn 

Tacaíonn an Roinn Pobail leis na grupaí go 
léir Bailte Slachtmhara agus Cumainn 
Áitritheoirí trí Ghréasán na mBailte 
Slachtmhara, oiliúint a eagrú, cuairteanna 
staidéir 7rl. ar ábhair a chuirfeadh le heolas 
na ngrúpaí is iad ag iarraidh dul chun cinn.     

 
 
 
 

Mórtas Ceantair 
B’iad pobal Teach an Scotaigh a ghlac páirt 
ar son Chomhairle Contae Mhuineacháin sa 
chomórtas IPB Mórtas Ceantair is iad sa 
chatagóir daonra 300-1000, Operation 
TransFaughmation a bhí sa chatagóir 
Tionscnamh Leas Pobail. Bhuaigh Teach an 
Scotaigh an duais tánaisteach ina gcatagóir 
iomaíoch féin, sampla eile a léirionn cé 
chomh láidir is atá an fhorbairt pobail i 
gContae Mhuineacháin.   
 
Grúpa Teach an Scotaigh ag na Gradaim Mórtas 
Ceantair  

 
 

Sábháilteacht Pobail 
Leanann Comhairle Contae Mhuineacháin 
de shaothrú le Grúpaí Airdeall Pobail, An 
Gárda Síochána agus lucht gnó ar son 
sábháilteacht a chinntiú sa chontae.  Tá an 
Scéim Marcáil Maoine, a thosaigh anso I 
Muineachán, anois ag obair i  12 chontae.  
 
Sheol muid an chéad Seirbhís Contae  
Rabhadh Téacs in Éirinn mí Aibreáin 2019 
agus  29 grúpa dá leithéid páirteach sa 
scéim. Ligtear don Gharda Síochána teacht 
ar gach síntiúsóir trí theachtaireacht 
shimplí amháin seachas dul i dteagmháil le 
daoine aonair.  Is é Contae Mhuineacháin 
an chéad chontae in Éirinn mar a bhfuil a 
leithéid de chlúdach ar fáil trí sheirbhís 
pobail rabhadh téacs.  
 
 

Pleananna Pobail 
Tá Comhairle Contae Mhuineacháin go 
hiomlán tiomnaithe don tacú le pobail chun 
seirbhísí is áiseanna a fhorbairt go háitiúil.  
I 2018 rinneadh cleachtadh léarscáilíochta 
ar scaipeadh an mhaoiniú le trí bliana 
anuas.  Ansin roghnaigh muid mórán 
ceantair nach raibh ag baint aon leas as na 
deiseanna maoinithe a bhí ar fáil. Tá 
Comhairle Contae Mhuineacháin tar éis 
oibriú le grúpaí áitiúla chun cumas a 
thógáil, riachtanais áitiúla a aithint agus 
pleananna áitiúla a chruthú do na ceantair.  
I 2019 ligeadh do ceithre phobail 
pleananna a ullmhú.  B’ iadsan 
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• Teach an Scotaigh  

• Scairbh na gCaorach 

• Cúil Darach/Cill Laobháin  

• Eoraim 
 

Tá tús curtha le próiseas pleanála do dhá 
láthair eile, Loch Éigis agus Béal Átha an 
Fhóid. 
 
 

Oifigeach Rothaíochta 
Le linn Seachtain AE Soghluaiseachta 
(Meán Fómhair 16-22), bhí Comhairle 
Contae Mhuineacháin páirteach i 
dtionscadal a bhain le rothair leictreacha a 
bheith ar fáil don bhfoireann sna hOifigí an 
Ghleanna agus MTekII. Bhí an-éileamh ar 
na rothair i rith na seachtaine, don 
spaisteoireacht am lóin agus turais oibre i 
rith an lae.    
  
 
 
 
 

Clár Tacaoise    
Straitéis nua Tacaoise don chontae  
I 2019 dhírigh an clár Tacaoise  
Mhuineacháin ar fhorbairt an dara Straitéis 
Tacaoise don chontae. Reachtáladh 
comhairliúchán poiblí ar fud an chontae go 
luath i 2019. Fuarthas breis is 400 freagra ó 
dhaoine scothaosta ar fud an chontae. 
Bailíodh an t-eolas ar fad is rinneadh anailís 
i dtreo an dara Straitéis Tacaoise do 
Chontae Mhuineacháin. Tógtar an dara 
straitéis ar an rath a bhí ar an gcéad ceann 
agus beireann isteach cuid de na 
ceisteanna a aithníodh sa chomhairliúchán 
poiblí.  
 
 

Oiliúint Tacaoise don Tithíocht agus an 
Ríocht Phoiblí    
Ghlac baill fhoirne a bhíonn ag plé le 
tithíocht agus tionscnaimh chaipitiúla páirt 
i gceardlann oiliúna um chur chuige 
tacaoise a bhreith isteach i ndearadh, 
pleanáil agus forbairt na dtionscnamh 
caipitiúla a bhíonn á mbainistiú ag 
Comhairle Contae Mhuineacháin.  

 
 

Clár Tacaoise   
I 2019, bhronn an Taoiseach, Leo Varadkar 
TD, teastas cleamhnaithe i ngréasán 
domhanda Cathracha is Contaethe 
Tacaoise de chuid Eagraíocht Sláinte an 
Domhain ar an Uasal Eamonn O’Sullivan, 
Príomhoifigeach Comhairle Contae 
Mhuineacháin agus Cathaoirleach ar 
Chomhar Tacaoise Mhuineacháin.   
 
 

Inrochtaineacht 
Ceardlann Imeasctha sa Chlós Súgartha   
Thug an tOifigeach Rochtana oiliúint don 
bhfoireann chuí ar ár bpolasaí Imeasctha  
sa Chlós Súgartha a chur i bhfeidhm.  
Dhírigh an cheardlann ar fheidhmiú 
praiticiúil an pholasaí maidir le pleanáil, 
dearadh agus fáil clóis nua súgartha sa 
chontae maraon le haon oibreacha 
úasghrádaithe a bheadh le déanamh ar na 
clóis is láithreacha súgartha atá cheana féin 
againn.    
 
 

Ceart Vótála a chur chun cinn  
Chun cur lenár saothar leanúnach ar 
inrochtaineacht, d’fhorbair Comhairle 
Contae Mhuineacháin treoir shimplí don 
vótáil i 2019.  B’in chun a chinntiú go raibh 
teacht ag cách a bhí i dteideal vótála ar 
eolas ar an bpróiseas vótála i bhformáid  a 
bhí éasca le húsáid is le tuiscint. Sa 
leabhrán “Your Vote Your Voice”, a tháinig 
amach i gcomhar le PPN Mhuineacháin 
agus Seirbhísí Corparáideacha, tá eolas 
soiléir don úsáideoir ar gach a bhaineann 
leis an vótáil.  Tugadh 6 cheardlann pobail 
roimh lá na dtoghchán.  Bhain 400 duine 
leas as an oiliúint, míchumas ar 300 acu. 
Bhí an tionscnamh ar ghearrliostaí do 
ghradaim éagsúla i rith na bliana, san 
áireamh bhí an gradam AE Nuáil sa 
Pholaitíocht  a thugann aitheantas do 
shaothar nuálach ionas go mbeidh sé mar 
spreagadh do dhreamanna eile ar fud an 
Aontais Eorpaigh.    
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Lá Fág an Bealach 2019  
Feachtas Náisiúnta Feasacht Phoiblí is ea Lá 
Fág an Bealach chun aird a tharraingt ar na 
deacrachtaí a bhíonn ag lucht míchumais 
bogadh thart ina dtimpeallacht féin.  
Déanann Cónascadh Míchumais na 
hÉireann comhordú air agus faightear 
tacaíocht ó na hÚdaráis Áitiúla.  Ar an Lá 
Fág an Bealach 2019 chuaigh baill Ghréasán 
Míchumais Mhuineacháin ar na sráideanna 
chun díriú ar na baic agus constaicí a 
bhíonn rompu gach lá.  Léirigh Gréasán 
Míchumais Mhuineacháin a gcuid torthaí 
do bhaill Chomhairle Contae Mhuineacháin 
go luath i 2020. 
 
 

Dualgas na hEarnála Poiblí   
Mí Márta 2019 sheol Coimisiún na hÉireann 
um Chearta an Duine agus Comhionannas 
Treoracha do Dhualgas na hEarnála Poiblí a 
bhaineann leis na comhlachtaí poiblí ar fad.  
Cuimsítear an t-eolas ó thionscnamh 
píolótach Dualgas na hEarnála Poiblí a 
rinne Chomhairle Contae Mhuineacháin.  
D’oibrigh baill choiste Dualgas Poiblí  
Mhuineacháin leis an gCoimisiún um 
Chearta an Duine agus Comhionannas chun 
físeán a léirigh an taithí a bhain leis an 
dtionscnamh úd i gComhairle Contae 
Mhuineacháin a chur ar fáil.   Tá an físeán 
ar fáil ag: https://www.ihrec.ie/our-
work/public-sector-duty/  
Is í an chéad chéim eile sa phróiseas ná 
Plean Dualgas na hEarnála Poiblí do 
Chomhairle Contae Mhuineacháin. 
Iarrfaidh an plean seo ar thacú le Comhairle 
Contae Mhuineacháin maidir le cearta 
daonna a chosint, comhionannas a chur 
chun cinn agus idirdhealú a ruaigeadh do 
chách idir an fhoireann agus úsáideoiri 
seirbhísí na Comhairle.   
 
 

Straitéis Imeasctha Lucht Inimirce   
I gcomhar le Monaghan Integrated 
Development, tá foghrúpa Comhionannais 
Mhuineacháin an LCD chun Straitéis 
Imeasctha Imirce a fhorbairt do Chontae 
Mhuineacháin. Tharla comhairliúcháin ar 

fud an chontae le himircigh agus soláthróiri 
seirbhíse chun cur le forbairt na Straitéise.  
Leagfar amach réimse gnímh agus 
tionscadail do sholáthróirí seirbhíse, 
fostóirí agus grúpaí pobail chun tacú le    
himeascadh na n-imirceach go ceann na 
gcúig bliana atá romhainn.   
 
 

Ciste An Roinn Dlí & Cirt um 
Thearmann, Imirce agus Imeascadh   
(AMIF)  
Bhronn an Roinn Dlí agus Cirt, faoin gCiste 
Tearmainn, Imirce agus Imeasctha,   
maoiniú €150,000 ar Chomhairle Contae 
Mhuineacháin chun tionscnamh imeasctha 
imircigh a sholáthar sa chontae. I 2020 
ceapfaidh an Chomhairle Oifigeach 
Imeasctha a dhéanfaidh clár saothair 
dírithe ar phobail, scoileanna agus 
soláthróirí seirbhíse chun tacú le 
himeascadh na bpobal imirce idir 2020 -
2022. 
 
 

Seachtain Imeascadh Sóisialta 2019  
Tharla Seachtain Imeascadh Sóisialta 2019 
idir 10 – 17 Meitheamh 2019.  Díríonn  an 
ócáid seachtaine seo ar shaothar grúpaí 
pobail, soláthróirí seirbhísí agus 
áisinteachtaí a léiriú is a bhrú ar aghaidh 
sna reimsí imeascadh sóisialta agus 
comhionannas. I rith na seachtaine tharla 
breis is 40 ócáid éagsúla agus os cionn 
1,500 duine páirteach iontu.   
 
 

Ceiliúradh 120 bliain do Mhná i Raltas 
Áitiúil   
Mí Bealtaine d’fháiltigh Comhairle 
Náisiúnta na mBan in Éirinn agus Comhairle 
Contae Mhuineacháin ócáid chun 120 
bliain do mhná i Riatas Áitiúil a cheiliúradh.  
Bhí mná atá nó a bhí ina mbaill tofa de 
Chomhairle Contae Mhuineacháin maraon 
le hoifigigh i láthair ar an oíche.   
 
 

Gréasán Páirtíocht Phoiblí 
Mhuineacháin  
Lean an Gréasán Páirtíocht Phoiblí 

https://www.ihrec.ie/our-work/public-sector-duty/
https://www.ihrec.ie/our-work/public-sector-duty/
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Mhuineacháin, le tacaíocht ó Chomhairle 
Contae Mhuineacháin, leis an bhforbairt  
mar an príomhnasc teagmhála idir an 
Údarás Áitiúil agus na hearnála Pobail, 
Imeascadh Sóisialta agus Comhshaoil atá sa 
chontae.  Bhí 527 grúpa cláraithe leis an  
PPN faoi dheireadh 2019, sin méadú 21% ar 
2018. 
 
 

Ar na Gnníomhaíochtaí Lárnacha do  
PPN Mhuineacháin i 2019 bhí: 
Phleanáil agus d’fheidhmigh an Coiste 
Stiúrtha  PPN an clár oibre do 2019. Tharla 
trí chruinniú iomlán i 2019.  
 
Ionadaíocht: Bhí 43 ionadaí pobail ar son 
an PPN ar fud 13 choiste. Toghadh 5 
Ionadaí nua PPN i 2019.  
 
Comhairliúcháin: Seoladh aighneachtaí 
scríofa chuig na próisis chomhairlithe seo a 
leanas: 
 Scéim Polasaí Straitéiseach Chomhairle 

Contae Mhuineacháin 
 Straitéis Muineachán Sláintiúil  
 Treoir Úsáideora PPN  
 An Straitéis Náisiúnta do Shaorálaigh 
 
Oiliúint: Tugadh traenáil saor in aisce do 
ghrúpaí baill ar thopaicí mar: 
➢ Na Meáin Shóisialta 
➢ Tacu le Saorálaigh agus iad a Spreagadh   
➢ Cabhrú le grúpaí maidir le stádas 

carthanachta a bhaint amach   
➢ Tacaíocht aonair do na hIonadaithe PPN 
 
Cumarsáid: Lean an PPN de chinntiú trína 
suíomh idirlín tiomanta, r-phost agus 
leathanach Facebook gur coimeádadh 
grúpaí cláraithe ar an eolas faoi mhaoiniú, 
oiliúint, glaonna comhairliúcháin agus 
tionscadail pobail.   

 
Ócáidí: Tugadh cuireadh do chainteoirí 
aitheanta labhairt le baill faoi cheisteanna 
tábhachtacha mar LEADER, Straitéis Athrú 
Aeráide Chomhairle Contae Mhuineacháin, 
ceisteanna árachais agus conas leas an 
phobail a bhaint amach.   
 

Acmhainní Foirne: I gcur chuige páirtíochta 
sholáthraigh An Roinn Tuaithe agus 
Forbairt Pobail agus Comhairle Contae 
Mhuineacháin maoiniú breise chun ligean 
don PPN Oibrí Tacaíochta PPN a earcú.    
 
 
 
 

Forbairt Óige  
 
Léiriú don Chomhchoiste Póilíneachta  
D’iarr an Comhchoiste Póilíneachta ar 
Chomhairle na nÓg taighde a dhéanamh ar 
chur chuige maidir le nósanna sóisialta 
sábháilte a chur chun cinn i measc daoine 
óga. Thug siad léiriú ar na torthaí do   
chruinniú fochoiste den JPC.  An teideal a 
bhí ar chomhairliúchán déanta le stráice 
leathan daoine óga ná “Tuairimí faoi 
theachtaireacht um shaol sóisialta 
sábháilte a chur ina luí ar lucht 12 & 13 
bliana d’aois.”  Ina dhiaidh sin seoladh 
moladh chuig CYPSC agus LCDC 
Mhuineacháin do chlár Piar le Piar a 
mhaoineofaí trí mhaoiniú Éire Shláintiúil.   
Aimsíodh an maoiniú chun an clár úd a 
sholáthar sna 12 scoil iarbhunoideachais sa 
chontae. 
 
Seoladh an fheachtais “Prove it’s Me”  
Seoladh an feachtas “Prove it’s Me” mí 
Márta 2019. I gcomhar leis na Gardaí, 
Comhairle Contae Mhuineacháin agus an 
Coiste Saol Sóisialta Sábhailte, scaipeadh 
500 postaeir ar fud an chontae a dhírigh ar 
úsáid ID bréige a laghdú i measc daoine 
óga. Fuarthas tacaíocht ó na háitribh 
cheadúnaithe agus iarradh orthu gan 
glacadh ach le ceann de  3 dhoiciméad mar 
chruthú aitheantais.  Is iad na ID bailí a 
ghlacfar leo ná cárta aois An Gharda, 
ceadúnas iomlán tiomána agus pas.   
 
Let’s Talk 2019 
D’fháiltigh Comhairle na nÓg le hócáid 
phoiblí in Ionad Bogach Bhéal Átha Beithe 
roimh na toghcháin áitiúla. Tugadh 
cuireadh go dtí iomaitheoirí is daoine óga.   
Ghlac an dream óg páirt i gcomhráití mar 
chumas fostaíochta, an comhshaol, 
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meabharshláinte, cearta LGBT agus cúrsaí 
iompair. Tar éis sin bhí deis ag na 
rannpháirtithe ceisteanna a chur ar na 
hiomaitheoirí.  
 
 
 
 
Spraoi an tSamhraidh ar an bhFaiche 
Thug Comhairle Contae Mhuineacháin agus 
CYPSC Mhuineacháin maoiniú chun  tacú le 
daoine óga faoi mhíbhuntáiste is iad ag 
úsáid an spás glas os comhair Teach na 
Cúirte i rith Meithimh & Iúil 2019.   Tharla 
rogha maith cláir agus orthusan bhí 
scannán tráthnóna amuigh faoin aer, peil á 
imirt istigh i gcás agus ceardlanna graffiti. 
B’iad Ionad Acmhainní Teaghlaigh agus 
Tionscnamh Óige Foróige an Gharda i 
dTeach na nDaoine a rinne an comhordú.    
 
 
 
 

Seoladh an Plean Straitéiseach 
Mhuineacháin um Bhia Folláin  
Seoladh Plean Straitéiseach Mhuineacháin  
Muineachán Sláintiúil mí na Samhna in 
Ionad Bogach Bhéal Átha Beithe.  Plean 
straitéiseach 3-bliana atá anseo ina dtugtar 
plean fiúntach d’fhochoiste Sláinte agus 
Leas an LCDC. Aithníodh tosaíochtaí agus 
moladh eadrána chun sláinte agus folláine 
pobal an Chontae a mhéadú is a fheabhsú.   
 
 
 
 

Maoiniú Éire Sláintiúil faighte 2020-
2021  
Shocraigh LCDC Mhuineacháin maoiniú 
chun moltaí a fheidhmiú faoi Bhabhta 3 
den Chiste.  Anois beidh réimse leathan 
gnímh ar fud an chontae i bhfeidhm idir 
Eanáir 2020 agus Meitheamh 2021 faoi 
bhuiséad mar €246,050.  Laistigh den chlár 
seo seolfar gnímh faoin gCiste Pobail um 
Mheabharshláinte.  Ligfidh an ciste do 
sholáthar céimneach ar scéim deontas 
beag do phobail, eagraíochtaí spóirt 
saorálaigh.  Is é luach an scéim deontas 

beag ná €30,000. 
 
 
 

Páirtíocht Spóirt Mhuineacháin    
Reachtáil Páirtíocht Spóirt Mhuineacháin, 
trí mhaoiniú ó Spórt Éireann, réimse 
leathan tionscnamh le linn 2019 de réir a 
Plean Soláthar Seirbhísí.   
 
 
Plean Nua Straitéiseach 2019-2023 
Forbairt suntasach i 2019 ab ea gur 
foilsíodh agus seoladh Plean Straitéiseach 
nua cúig bliana ag Páirtíocht Spóirt 
Mhuineacháin don comhpháirtíocht a 
mhéadú agus breis daoine a chur ag imirt 
Spórt & Gníomhaíocht Fhisiciúil.     
 
 
 
 
Tacú le hÓcáidí/Tionscadail Náisiúnta:   
Siúlóid Náisiúnta Operation Transformation   
D’oibrigh Páirtíocht Spóirt Mhuineacháin le 
3 phobail chun siulóidí a eagrú mí Eanáir 
2019. Ag éirí as lean dhá cheantar de chlár 
‘Community Transformation’ go ceann 
tréimhse 8 seachtaine. 
 
 
Seachtain Náisiúnta Rothair  
Díriodh ar thionscnamh seo An Roinn 
Iompair, Turasóireachta & Spóirt i gcuid de 
na bunscoileanna i 2019. 
 
 
Ócáidí Lá Náisiúnta Súgartha & Fóillíochta   
D’eagraigh An Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige 
tionscadal i gcomhar leis na heagraíochtaí 
pobail áitiúil seo a leanas; 
Féile Muckno Mania (Baile na Lorgan) ar 
son cleasaíocht agus gníomhaíochtaí 
súgartha; Cairde Pháirc Ros Mór (Páirc Ros 
Mór, Muineachán) ar son an chéad ‘Cluichí 
Ros Mór’ (cluichí agus gníomhaíochtaí gan 
chomórtas) do leanaí.    
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Díriú ar Ghrúpaí ar rannpháirtíocht Íseal  
Active Adults 50+ 
I gcomhar le dreamanna eile rinne 
Páirtíocht Spóirt Mhuineacháin comhordú 
ar chlár gníomhaíochtaí don aoisghrúpa 
50+.  
 
 
Mná sa Spórt 
D’fhorbair Páirtíocht Spóirt Mhuineacháin 
clár nua ‘Cispheil Shóisialta’ do mhná agus 
leanadh ina dhiaidh sin de ghníomhaíochtaí 
ghaolmhara neamhspleách sa dá réimse.   
 
 
Spórt agus Gníomhaíocht Fhisiciúil do Lucht 
Míchumais 
Soláthraíodh réimse gníomhaíochtaí mar 
Sacar, Babhláil Lasmuigh, Yoga, Rince Líne,  
Marcaíocht (daoine Fásta) maraon le  
Snámh agus Rothaíocht (Leanaí).  
 
 
Luach Spórt agus Gníomhaíocht Fhisiciúil 
do Lucht Míchumais 
Tharla suimiú bricfeasta mí Márta mar 
dheis chun páirtithe leasmhara áitiúla agus 
Comhlachtaí Rialála Náisiúnta a bhreith le 
chéile agus aird a tharraingt ar shaothar an 
chlár imeasctha sóisialta maraon le 
tosaíochtaí lárnacha maidir leis an ábhar úd 
amach anseo a aithint.     
 
 
Tacú le Luath-Óige agus Bunscoileanna trí 
chláir a reachtáil. 
D’oibrigh Páirtíocht Spórt Mhuineacháin le 
Réamhscoileanna agus Bunscoileanna ag 
cur spórt agus gníomhaíochtaí fisiciúla chun 
cinn. Orthusan bhí Eitpheil, Rothaíocht, 
Míle an Lae, Tarraingt Téide agus an 
Dúshlán Gníomhach mar Obair Baile. 
 
 
Tacaíocht do Chlubanna Spóirt agus Pobail  
Oideachas & Oiliúint  
I 2019 tharla 27 ceardlann ina raibh 340 
duine páirteach. 
 
 

 
Clár Deontais do Chlubanna Spóirt 
Riar Páirtíocht Spóirt Mhuineacháin clár 
Deontas Beag do chlubanna spóirt sa 
chontae faoi dhá shraith – Tacaíocht agus 
Forbairt. Ar an iomlan dáileadh €11,675  ar  
18 clubs.  
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Oifig Fiontar Áitiúil  
 

Tacaíochtaí Airgeadais & Cruthú Post 
I 2019 ceadaíodh thart ar €400,000 mar 
chúnamh deontais agus bhí mianach ann 
54 post breise a chruthú. 
 
 

Oiliúint 
Soláthraíodh 63 clár do 1,137 rannpháirtí. 
Cumisíodh 6 cinn de chláir Tosaigh do Ghnó 
Fhéin do 78 rannpháirtí. Dearadh agus 
reachtáladh cláir thiomanta mar na 
hearnála bia agus foirgníochta, miondíola, 
ceardaíochta, turasóireachta agus mná sa 
ghnó 7rl.  I 2019 freisin bhí fiontróirí óga 
Mhuineacháin páirteach sa Chlár An 
Fiontróir Óg is Fearr in Éirinn.  Bhí sé d’ádh 
ag Muineachán go rabhthas in ann fáiltiú 
roimh an craobh réigiúnach, féach an 
pictiúr anso thíos.   
 
 
 
 

Meantóireacht 
I rith na bliana 2019 bhí an-éileamh ar ár 
gclar meantóireachta, go háirithe maidir le 
Brexit agus eagla ar ghnóthaí áirithe faoi 
chúrsaí nuair a bheadh an Ra imithe ón AE.  
Le linn 2019 bhain 109 gnó buntáiste as ár 
seirbhís mheantóireachta.  Leagtar amach 
an tseirbhís LEO chun cur le hoiliúint 
fiontair agus forbairt bhainistíochta. Sa 
Mheantóireacht clúdaítear Pleanáil Gnó, 
Airgeadas, Díolachán & Margaíocht, IP, 
Daonacmhainní agus cúrsaí Brexit. 

 
Seachtain Fiontar Áitiúil 
Bhí rath thar na bearta ar an Seachtain 
Fiontar Áitiúil a tharla 4-8 Márta. Tháinig 
breis is 500 idir dhaoine aonair is mic léinn i 
rith na seachtaine chuig 9 gcinn d’ócáidí a 
bhain le fiontar. Bíonn an tionscadal 
náisiunta úd ag iarraidh fiontraíocht a 
spreagadh agus cultúr chuici sin a chothú i 
gContae Mhuineacháin.   

 

 

Clár na mBan 
Greasán Neamhfhoirmiúil is ea Mná Gnó 
Mhuineacháin (MWIB) a iarrann ar eolas, 
tacaíocht agus deiseanna bolscaireachta is 
gréasáin a sholáthar do chách a bhíonn 
páirteach ann. Méadaíodh ar an 
bpáirtíocht i MWIB i 2019 is bhí breis is   
330 i láthair uaireanta ag imeachtaí i 
gcaitheamh na bliana. I mbliana bhí gné 
nua ann is an-éileamh air, b’in an ócáid  
‘Made in Monaghan - Fashion Showcase’ a 
tharla i ndeireadh na bliana.   
 

Braisle eThráchtála 
I gcomhar le Fóram TE Mhuineacháin, 
d’fhorbair Oifig Fiontar Áitiúil 
Mhuineacháin clár píolótach ‘Braisle 
eThráchtála’ mar chabhair do ghnóthaí 
bogadh ar aghaidh go díolachán ar líne.  
Déantar iniúchadh ar shuíomh idirlín idir  
oideachas, oiliúint, tacaíocht phraiticiúil, 
meantóireacht agus staidéar ar chásanna 
aonair chun cabhrú le rath a tharraingt ar 
an ngné seo den ghnó. Níor mhór a 
chinntiú go rabhthas ag tuilleamh airgid 
bhreise ar aon suíomh idirlín eThráchtála a 
bhí agat.  Seoladh an braisle ar an 9 Meán 
Fómhair agus ghlac 19 comhlacht páirt sa 
chleachtadh.   
 
 
 
 
Mar thoradh ar an méid sin bronnadh 
maoiniú trí Chiste iomaíochta Fiontar 
Éirinn chun Braisle eThráchtála a reachtáil, 
seolfar é sin go luath i  2020.  

 

Cláir Fhiontair do Mhic Léinn 
Mar iarracht ar fheasacht a chothú is a 
fhorbairt, leanann LEO Mhuineacháin den  
bhfeasacht fiontar a spreagadh sna 
meánscoileanna áitiúla trín gClár Fhiontair 
do Mhic Léinn.  Tugann sé seo  eolas 
praiticiúil agus taithí do scoláirí dara 
leibhéil ar gach a bhaineann le gnó a 
stiúradh. San áireamh bíonn: teacht ar an 
smaoineamh gnó, taighde margaíochta a 
dhéanamh,  plean gnó a ullmhú, an táirge 
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nó seirbhís a dhíol, an gnó a stiúradh, 
leabhair chuntais a choimeád mar is cóir, 
airgead a dhéanamh agus spraoi a bhaint 
as ar an mbealach. Léirítear an 
fhiontraíocht mar rogha inmharthana 
gairme. Bhí 308 scoláire meánscoile ó 8 
gcinn de mheánscoileanna Mhuineacháin 
páirteach.    
 
Bearta nua sa chlár i 2019 ab ea Lá 
Smaointe Fiúntacha mí Mheán Fhómhair 
agus Aonaigh Thrádála aimsir na Nollag.  
Bhí tinreamh an-ard ag na himeachtaí úd 
freisin.  
 
 
 
Ag éirí as Clár píolótach Forbairt Fiontair 
Bunscoile i 2018, tharla sé arís i 2019 agus 
arís fuarthas aiseolas dearfach ó 
mhúinteoirí agus daltaí.  Cuireadh le heolas 
is scileanna cruthaitheachta, fadhbanna a 
réiteach, meitheal a bhunú agus 
ceannaireacht.  Gan dabht buntáiste a 
bheidh sna scileanna úd amach anseo is iad 
sna gairmeacha beatha is rogha leo nó ag 
forbairt a gcuid gnóthaí féin.     
 
 

Brexit 
Tá LEO Mhuineacháin tiomanta do thacú le 
SME chun a gcuid gnóthaí féin a fhás fad is 
atá cúlra neamhchinnteacht gaol an RA leis 
an Eoraip ina ábhar imní. Reachtáladh 
mórán ceardlanna custaim i rith na bliana 
chun cabhair a thabhairt maidir le seiceáil 
riachtanach a d’fhéadfadh a bheith 
romhainn. Scaipeadh eolas go minic trínár 
nuachtlitir ar na tacaíochtaí cuí Brexit mar 
an Scéim Iasachtaí Brexit, Clár 
Meantóireachta Brexit, Lean for Micro, Clár 
Comhnuála agus Cúnamh Teicniúil do Lucht 
Micre-Easportála i measc rudaí eile.  
 
 

Dearbháin Trádála ar Líne 
I 2019 cheadaigh LEO Mhuineacháin 20 
Dearbhán Trádáil ar Líne chun cur leis an 
sprioc mar bhreis gnóthaí a tharrraingt i 
dtreo eThráchtála. 
 

 

Clár Comhnuála 
Páirtí i gComhnuáil is ea LEO 
Mhuineacháin, sin clár nuála a fhaigheann 
tacaíocht ón gClár AE INTERREG VA, 
bainistithe ag an gComhlacht Cláir 
Speisialta. Tá sé mar aidhm sa Chlár cumas 
nuáil sna gnóthaí áitiúla a fhorbairt agus an 
líon daoine a dhéanann taighde 
trasteorann a mhéadú. Cé nach clár 
lárnach é seo de chuid an LEO tá sé 
ríthabhachtach mar thaca i gcás Brexit.  
Faoi Nollaig 2019 bhí an clár déanta ag 68 
gnólachtaí i gContae Mhuineacháin idir 
Déantús, Seirbhísí Trádála agus an earnáil 
TE agus ICT. Fuair 61 comhlacht 
Athbhreithniú Stádas Gnó agus chuaigh 15 
díobh ar aghaidh go dtí iniúchadh Nuála.  
Go dtí seo d’aithin 10 SME i gContae 
Mhuineacháin tionscnamh indéanta. 
Ceadaíodh deontas tacaíochta dóibh mar  
50% i dtreo costais tuarastail bliana 
maraon le 30 lá tacaíocht acadúil chun cur 
le forbairt an tionscnaimh nuála. Meastar 
go bhfuair an tionscnamh seo breis 
maoiniú mar €300,000 chun ábaltacht a 
fhorbairt i gContae Mhuineacháin.          

 
 

PLATO EBR 
I gcomhar le LEO An Chabháin, Lú agus An 
Mhí bhunaigh LEO Mhuineacháin comhar 
comhoibrithe agus gréasán tacaíochta gnó 
do lucht fiontar an réigiúin.  Féadfaidh 
úinéirí/bainisteoirí teacht ar fhóram 
tacaíochta mar a bhfuil gréasán agus deis 
smaointe a phlé le comhlachtaí móra 
seanbhunaithe. Is ceannairí iad na 
comhlachtaí úd ina ngnóthaí féin  is iad go 
maith in ann agus toilteanach scileanna is 
taithí a chur ar aghaidh.  I 2019 bhunaigh  
PLATO EBR ceithre bhraisle i bPoblacht na 
hÉireann mar atá An Cabhán/Muineachán, 
Muineachán, An Lú agus An Mhí.  Bunaíodh 
braisle i dTuaisceart na hÉireann a 
chuimsíonn Comhairle Ceantair Ó Méith 
agus Fhear Mhanach.  
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Coistí Polasaí 
Straitéiseacha 
 
Is é ról na gCoistí Polasaí Straitéiseach ná 
moltaí polasaí a dhéanamh, feidhmiú 
polasaí a mheas agus a thuairisciú len é a 
phlé maraon le díriú ar pholasaí a 
sholáthar, a mheas agus a thuairisciú. Ní 
mór do na coistí breith ar thaithí 
comhlachtaí seachtracha chun leas 
dréachtadh polasaí. Níl sé i gceist go 
mbeidh na Coistí ag plé le ceisteanna 
laeathúla oibríochta maidir le soláthar 
seirbhísí. 
Ar na SPC tá baill Chomhairle Contae 
Mhuineacháin agus daoine eile a 
ainmníodh ag/atá ann ar son eearnail chuí 
a bhaineann le saothar an SPC.  Tá 4 
Choiste Polasaí Straitéiseach (SPC) ag 
Comhairle Contae Mhuineacháin: 
 

SPC 1 – Tithíocht, Dóiteáin agus Cosaint 
Shibhialta 
  
SPC 2 – Sóisialta, Cultúrtha agus Forbairt 
Pobail  
 
SPC 3 – Pleanáil agus Forbairt Eacnamaíoch  
 
SPC 4 – Comhshaol agus Iompar  
 
 

Tuairisc ar Ghníomhaíochtaí na 
gCoistí Polasaí Straitéiseach le 
linn 2019 
 
SPC Tithíocht, Dóiteáin & Cosaint 
Shibhialta (2 chruinniú i 2019) 
 
Glacadh leis na polasaithe seo a leanas ag 
cruinnithe an SPC le linn 2019: 
 
Clár um Chóiríocht Lucht Siúil 2019-2024 
 
Tugadh léirithe don SPC ar na hábhair seo a 
leanas: 

• Beir Bailte ar ais 

• Impleachtaí Brexit ar Rialú 
Foirgníochta  

• Muirir Aturnae  – Tithíocht 

• Muirir Sheirbhíse ar thithe Údarás 
Áitiúla 

• Sealbhú faoi bhun i  dtithe Údarás 
Áitiúla  

• Polasaí um Stáisiúin Pheitril gan 
Foireann Fhreastail  

• Athruithe ar shuíomh Stad Ghort 
an Chaocháin  

• Fuinneamh 4.0 Tithíochta 

• Dréachtscéim do Shocruithe um 
Thithe Inacmhainne a Cheannach  

 
 
SPC Comhshaol & Iompar (1 chruinniú 
amháin i 2019) 
 
Phléigh an coiste na doiciméid polasaí 
straitéiseach seo a leanas: 
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• Réamhdhréacht de Straitéis Oiriúnú 
um Athrú Aeráide Chomhairle Contae 
Mhuineacháin  

• Léiriú ar Dhréacht Fodhlíthe 
Dramhaíola Chontae Mhuineacháin    

 
 
SPC Sóisialta, Cultúrtha agus Forbairt 
Pobail (2 chruinniú i 2019) 
 
Fuarthas tuairiscí rialta ón Mheitheal 
Cultúrtha agus an Meitheal Forbairt Pobail 
maidir le tionscnaimh a bhí ar bun sna 
réimsí úd.   
 
 
Tugadh léirithe don choiste ar: 

• An Plean Pailneoirí Uile-Éireann  

• Na hAcmhainní nua Digiteach atá i 
mBrainse Seirbhís Leabharlainne 
chun aird a tharraingt ar an 
Seirbhís My Open Library  

 
 
 

SPC Pleanáil agus Forbairt Eacnamaíoch ( 2 
chruinniú i 2019) 
 
B’iad ceisteanna a bhain le Brexit agus 
Leathanbhanda faoin dtuath a bhí in 
uachtar sna comhráití. 
 
Tugadh eolas don choiste ar an Ráiteas 
Talamh Comónta idir na hÚdaráis Áitiúla  
Tuaisceart Éireann agus Poblacht na 
hÉireann agus an Plean Fiontar 
Réigiúnach. Tá an dá cheann díobh ag 
iarraidh tionscadail trasteorainn a chur 
chun cinn  fhorbróidh an réigiún trí phlé le 
contaethe in aice a chéile ar dhá thaobh 
na teorann.   
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Ionadaíocht Chomhairleoirí ar Choistí Inmheánacha agus Seachtracha 
 
Cathaoirleach 2019/2020 (Meitheamh 2019- Meitheamh 2020) 
Cllr. Seamus Coyle 
 
Leas-Chathaoirleach 2019/2020 (Meitheamh 2019- Meitheamh 2020) 
Cllr. Seamus. Treanor 
 

Ceantair Bhardasacha  
 
Ceantar Bardasach Mhuineacháin 
Cllr. Sean Conlon   (Cathaoirleach 2019/2020) 
Cllr. David Maxwell   (Leas-Chathaoirleach 2019/2020) 
Cllr. Brian McKenna 
Cllr. Raymond Aughey 
Cllr. Seamus Treanor 
Cllr. Cathy Bennett 
Cllr. Paudge Connolly 
 
Ceantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois-Baile na Lorgan 
Cllr. Noel Keelan (Cathaoirleach 2019/2020) 
Cllr. Aidan Campbell (Leas-Chathaoirleach 2019/2020) 
Cllr. Colm Carthy 
Cllr. P.J. O’Hanlon 
Cllr. Mary Kerr Conlon 
Cllr. Aoife McCooey 
 
Ceantar Bardasach Bhéal Átha Beithe-Cluain Eois 
Cllr. Pat Treanor   (Cathaoirleach 2019/2020) 
Cllr. Seamus Coyle  (Leas-Chathaoirleach 2019/2020) 
Cllr. Hugh McElvaney 
Cllr. Richard Truell  
Cllr. Sean Gilliland 

 
Grúpa Pholasaí Corparáideach  
Cathaoirleach an lae  
Cllr. Noel Keelan 
Cllr. Sean Gilliland  
Cllr. Raymond Aughey 
Cllr. Pat Treanor 
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Coistí Polasaí Straitéiseach 
 
SPC Tithíocht, Sóisialta agus Cultúrtha  
Cllr. Pat Treanor, Chair 
Cllr. Aidan Campbell 
Cllr. Aoife McCooey 
Cllr. Colm Carthy 
Cllr. Mary Kerr-Conlon 
Cllr. Pat Treanor 
Cllr. PJ O’Hanlon 
Candice Moen 
Eimear McCarthy 
Noeline O’Neill 
Teresa Carolan 
Tom Freeman 
 
 
SPC Forbairt Eacnamaíoch agus Tacaíocht Fhiontair 
Cllr. Sean Gilliland, Chair 
Cllr. David Maxwell 
Cllr. P.J. O’Hanlon     
Cllr. Noel Keelan 
Cllr. Sean Conlon     
Cllr. Brian McKenna 
Alan Johnston   
John Tobin   
Patrick McCormack  
Karen Jeffares 
Peadar Black 
 
 
SPC Iompair agus Pobail 
Cllr. Raymond Aughey, Chair 
Cllr. Sean Gilliland 
Cllr. Hugh McElvaney    
Cllr. Seamus Coyle 
Cllr. Sean Conlon     
Cllr. Brian McKenna 
Deirdre Kelly   
Eileen Riddell  
Michael Connolly 
Packie Boyle  
Lorraine Cunningham 
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SPC Gníomhú Aeráide agus Comhshaoil  
Cllr.  Noel Keelan, Cathaoirleach 
Cllr. Richard Truell 
Cllr. Raymond Aughey    
Cllr. Seamus Coyle 
Cllr. Cathy Bennett    
Cllr. Pat Treanor 
Bernard Treanor 
Patrick McCabe    
Brian Duffy  
Liam Murtagh 
Pat Tierney 
Michelle Mayne 
 
 

Comhchoiste Póilíneachta Co. Mhuineacháin  
Cllr. P.J. O’Hanlon 
Cllr. Brian McKenna  
Cllr. Noel Keelan 
Cllr. Aoife McCooey 
Cllr. Pat Treanor 
Cllr. Cathy Bennett 
Cllr. Raymond Aughey 
Cllr. Aidan Campbell 
Cllr. David Maxwell 
Cllr. Sean Gilliland  
Cllr. Richard Truell 
Cllr. Colm Carthy 
Cllr. Hugh McElvaney 
 
 

Grúpa Stiúrtha Áitiúil ar son Úsáid na Gaeilge i gComhairle Contae Mhuineacháin (Coiste Gaeilge) 
Cllr. Pat Treanor 
Cllr. Richard Truell 
Cllr. Cathy Bennett 
Cllr. Raymond Aughey 
Cllr. H. McElvaney 

 
Coiste Áitiúil Mhonatóireachta (Clár Uisce Tuaithe). 
Cllr. Brian McKenna 
Cllr. Aidan Campbell  
Cllr. P.J. O’Hanlon 
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Coiste Forbartha Mhucnú 
Cllr. Mary Kerr-Conlon 
Cllr. Aidan Campbell 
Cllr. Aoife McCooey 
Cllr. Brian McKenna 
Cllr. Colm Carthy 
Cllr. PJ O Hanlon 
 
Coiste Nascadh Bailte  
Cllr. Aoife McCooey 
Cllr. Aidan Campbell 
Cllr. Sean Conlon  
 
Páirtíocht Cluain Eois An Éirne Thoir 
Cllr. Richard Truell  
Cllr. Pat Treanor  
Cllr. Hugh McElvaney 
Cllr. Seamus Coyle 
Cllr. Sean Gilliland 
Cllr. Cathy Bennett 
 
Coiste Áitiúil Chomhairliúcháin um Chóiríocht don Lucht Siúil 
Cllr. Aoife McCooey 
Cllr. Colm Carthy 
Cllr. Richard Truell  
Cllr. Seamus Treanor 

 
Coiste Áitiúil Forbairt Pobail 
Cllr. Seamus Coyle 
Cllr. Cathy Bennett 
Cllr. David Maxwell 

 
Coiste Iniúctha 
Cllr. Raymond Aughey 
Cllr. David Maxwell 

 
Oiste Comhairle an Mhúsaeim 
Cllr. Cathy Bennett 
Cllr. Raymond Aughey 
Cllr. David Maxwell  
 
Coiste Bainistíochta Lárionad Fóillíochta Mhuineacháin 
Cllr. David Maxwell 
Cllr. Sean Conlon 
Cllr. Raymond Aughey 
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Bord Áitiúil Páirtíocht Spóirt Mhuineacháin 
Cllr. Sean Conlon 
 
Coiste Sábháilteacht ar Bhóithre 
Cllr. Richard Truell 
 
Coiste Luasteorainneacha 
Cllr. Raymond Aughey 
Cllr. Richard Truell 
Cllr. Pat Treanor 
Cllr. Sean Conlon 
Cllr. Aidan Campbell 
Cllr. P.J. O’Hanlon 
 
Fóram Oidhreachta Chontae Mhuineacháin 
Cllr. Mary Kerr-Conlon 
Cllr. Pat Treanor 
Cllr. Aoife McCooey 
 
Coiste Scéim Feabhsúcháin Áitiúla 
Cllr. Aidan Campbell 
Cllr. PJ O Hanlon 
Cllr. Pat Treanor 
Cllr. Noel Keelan 
Cllr. S. Gilliland 
 
Ceapachán Ball mar fhinnéithe ag greamú an tSéala Oifigiúil 
Ceapadh baill uilig na Comhairle mar fhinnéithe ag greamú an tSéala Oifigiúil  
 
Bord Oideachais agus Oiliúna An Cabhán/Muineachán 
Cllr. Sean Conlon 
Cllr. Aidan Campbell 
Cllr. Colm Carthy 
Cllr. P.J. O’Hanlon 
Cllr David Maxwell 
 
Bord Comhpháirtíochta Síocháin IV (ainmnithe) 
Cllr. Aidan Campbell    CB Charraig Mhachaire Rois-Baile na Lorgan 

Cllr. Pat Treanor    CB Béal Átha Beithe-Cluain Eois. 

Cllr. Aoife McCooey   CB Charraig Mhachaire Rois-Baile na Lorgan  

Cllr. Cathy Bennett   CB/LCDC Mhuineacháin 
 
Comhthionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair (NWRA) 
Cllr. Brian McKenna  
Cllr. David Maxwell 
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Fóram Baill Réigiúin Thoir na Teorann 
Cllr. P.J. O’Hanlon 
Cllr. Sean Conlon 
 Cllr. Aoife McCooey  
Cllr. Aidan Campbell  
Cllr. Sean Gilliland 
 
Bord Bainistíochta ICBAN Teo., (Gréasán Lárnach Ceantair na Teorainn in Éirinn) 
Cllr. David Maxwell   
Cllr. Pat Treanor 
Cllr Seamus Coyle 
 
Fóram Sláinte Réigiúnach – Baile Átha Cliath agus an Oirthuaisceart  
Cllr. Seamus Coyle 
Cllr. Brian McKenna  
Cllr. David Maxwell 
 
Árachais Comhlachtaí Poiblí na hÉireann 
Cllr. Richard Truell 
 
Cumann Rialtais Áitiúil na hÉireann (AILG) 
Cllr. Brian McKenna 
Cllr. David Maxwell 
Cllr. Sean Gilliland 
 
Cumann Baill Údarás Áitiúla (LAMA) 
Cllr. Sean Conlon 
 
An Coiste Logainmneacha 
Cllr. Pat Treanor 
Cllr. Aoife McCooey 
Cllr. Richard Truell  
Cllr. Hugh McElvaney 
 
Coiste Orduithe Seasta & Cleachtais 
Cllr. Richard Truell 
Cllr. David Maxwell 
Cllr. Brian McKenna 
Cllr. Pat Treanor 
Cllr. Seamus Coyle 
Cllr. Hugh McElvaney 
 
Meitheal Réigiúnach Drugaí agus Alcóil an Oirthuaiscirt 
Cllr. Colm Carthy 
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Coiste Stiúrtha Campas na Síochána 
Cllr. Sean Conlon 
Cllr. David Maxwell 
Cllr. Raymond Aughey 
Cllr. Paudge Connolly 
 
 
Stiúrthóirí Réigiún na Teorann Thoir Teo 
Cllr. Sean Conlon   
Cllr. P. J. O’Hanlon (changed at June 24 meeting from Cllr McCooey to Cllr O’Hanlon)  
Cllr. Aidan Campbell  
 
Meitheal um Choisctheacht Féinmharú Connecting to Life  
Cllr. Colm Carthy 
Cllr. Raymond Aughey 
 
Bord Amharclann an Gharáiste 
Cllr. Pat Treanor 
Cllr. Richard Truell 
 
Meitheal Oifige 
Cllr. Brian McKenna  
Cllr. Colm Carthy   
Cllr. David Maxwell  
Cllr. Paudge Connolly   
Cllr. Raymond Aughey  
Cllr. Seamus Coyle  
Cllr. Seamus Treanor  
Cllr. Sean Gilliland  
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Comhdhálacha/Oiliúint ag a raibh Baill i 2019 

        

Teideal Ionad 
Líon i 

Láthair 
AILG -Dréachtsraitéisí Réigiúnacha Spásúil & 
Eacnamaíoch  Óstán Four Seasons, Cairlinn, Co. Lú 9 

Comhdhálacha Ceilteacha – Tuiscint ar an 
bPróiseas Tearmainn in Éirinn 

Óstán Uí Dhonnabháin, Cloch na Coillte, Co 
Chorcaí 3 

Comhdhálacha Ceilteacha – Teidil & Leasa 
Scor do Chomhairleoirí  Óstán Cloch na Coillte, Co. Chorcaí 3 

AILG-200 Bliain den Rialtas Áitiúil in Éirinn 
1819-2019 Óstán Longford Arms 7 

Comhdhálacha Ceilteacha – Dea-rialachas 
Eagraíochtaí Pobail, Deonach & Carthanach 
in Éirinn 

Óstán Uí Dhonnabháin, Cloch na Coillte, Co 
Chorcaí 1 

LAMA-Cur chun cinn Comhairleoirí trí na 
Meáin Shóisialta 

Óstán The Bush, Cora Droma Rúisc, 
Co. Liatroma 8 

AILG-An Straitéis Pleanáil Spásúil Muirí & 
Met Éireann, Seirbhísí Réamhfhaisnéise & 
Údaráis Áitiúla  – Eolas do Bhaill Tofa Óstán Radisson,  Sligeach 2 

AILG- Oiliúint Ionduchtaithe do 
Chomhairleoirí Óstán Mullingar Park, An Muileann Cearr 8 

AILG- Oiliúint Ionduchtaithe do 
Chomhairleoirí 

Óstán Horse & Jockey, (ón M6), An Chill Nua, 
Dúrlas Éile 3 

AILG-2019 Seimineár Fómhair Athrú Aeráide 
& Pleanáil – Dúshlán nua d’Údaráis Áitiúla  Óstán Hillgrove, Muineachán 12 

CARO & LEO Cruthú Deiseanna Eacnamaíoch 
& Gnó ón Athru Aeráide  Óstán Tullamore Court, An Tulach Mhór  1 

Comhdhálacha Ceilteacha – Treoir Praiticiúil 
don Bhuiséad 2020 Óstán Four Seasons, Cairlinn, Co. Lú 9 

AILG -  Oifig an Rialathóir Pleanála Óstán Crown Plaza, Dún Dealgan 6 

AILG - Athrú Aeráide – Údaráis Áiitúla chun 
tosaigh  Óstán Hudson Bay, Áth Luain 8 

Comhdhálacha Ceilteacha – Bagairt agus 
Dúshláin Leanúnach Caomhnaithe roimh an 
Bhithéagsúlacht Abhann 

Óstán Uí Dhonnabháin, Cloch na Coillte, Co 
Chorcaí 2 

AILG – Gníomh Aeráide – Réiteach an 
Údaráis Áitiúla Óstán Hudson Bay, Áth Luain 3 

AILG-– Gníomh Aeráide – Réiteach an 
Údaráis Áitiúla Óstán Radisson, An tOileán Beag, Corcaigh 1 

Comhdhálacha Ceilteacha – Spreagtha do 
Cheannaitheoirí nua Tí Óstán Four Seasons, Cairlinn, Co. Lú 1 

An Crann Comhshaoil – Ceardlann Rialtais 
Áitiúil ar Ghnímh Aeráide & Bithéagsulachta  Ionad An Ché Adhmaid, BÁC 8 1 
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Aguisín I Costais na mBall 

Íocaíochtaí le Baill Chomhairle Chontae Mhuineacháin i 2019 idir 01 Eanáir – 31 Eanáir 2019 

  Taisteal &         Cathaoirleach Leas 
Cathaoir 

CB  CB  

Taisteal thar 
lear  

Nascadh 7rl IOMLÁN   Representational  

Ainm an  Cothabháil Liúntas Fón  Liúntas SPC  Liúntas Chathaoirleach Ceantar Liúntas Costas   LIÚNTAIS   Payment (salary) 

Chomhairleora (trasteorann)   Bliantúil Póca  Cathaoireach (Faoi réir  Liúntas Liúntas   Eitiltí & & COSTAIS   Gross subject 

  Cruinnithe   Liúntas   PAYE, 7rl) (Faoi réir (Faoi réir    Costais 7RL   
to 

PAYE/PRSI/USC 

  Comhdhálacha   Éilithe     PAYE, 7rl) PAYE, 7rl)           

  & Oiliúint)         
  

          

P. McNally               € 961.00 € 2,404.95 € 0.00 € 2,500.00       € 416.67   € 6,282.62   € 7,519.97 

M. Kerr 
Conlon € 0.00 € 3,522.12 € 0.00         € 583.33   € 4,105.45   € 9,638.76 

N. Keelan       € 2,246.48 € 5,888.08 € 600.00 € 3,500.00     € 3,350.00 € 1,000.00   € 16,584.56   € 17,093.34 

C. Carthy € 1,041.85 € 5,754.52 € 522.76     € 1,999.98 € 3,167.00 € 1,000.00   € 13,486.11   € 17,093.34 

P.J. O'Hanlon € 250.00 € 5,624.55 € 0.00         € 1,000.00   € 6,874.55   € 17,093.34 

A. Campbell € 295.00 € 4,685.32 € 0.00         € 1,000.00   € 5,980.32   € 17,093.34 

J. Crowe                   € 1,019.80 € 1,931.65 € 123.56         € 416.67   € 3,491.68   € 9,638.76 

A. McCooey € 353.67 € 3,249.26 € 0.00         € 583.33   € 4,186.26   € 7,519.97 

H. McElvaney € 0.00 € 4,270.92 € 0.00         € 1,000.00   € 5,270.92   € 17,093.34 

R. Truell € 3,599.06 € 4,685.32 € 0.00         € 1,076.71   € 9,361.09   € 17,093.34 

S. Coyle € 4,488.01 € 4,974.38 € 165.38   € 11,333.96     € 1,000.00 € 882.09 € 22,843.82   € 17,093.34 

S. Gilliland € 55.00 € 5,353.48 € 0.00 € 6,000.00     € 2,500.00 € 1,000.00   € 14,908.48   € 17,093.34 

P. Treanor € 2,396.99 € 4,618.48 € 0.00 € 6,000.00     € 3,285.00 € 1,000.00   € 17,300.47   € 17,093.34 

D. Maxwell € 3,132.55 € 4,235.92 € 600.00   € 13,722.20     € 1,000.00 € 2,971.93 € 25,662.60   € 17,093.34 

S. Treanor € 115.56 € 4,235.92 € 129.19     € 1,744.65   € 1,000.00   € 7,225.32   € 17,093.34 

P. Connolly € 4,603.61 € 4,235.92 € 600.00         € 1,000.00   € 10,439.53   € 17,093.34 

C. Bennett € 1,239.29 € 4,235.92 € 571.07         € 1,000.00   € 7,046.28   € 17,093.34 

R. Aughey € 0.00 € 4,235.92 € 0.00 € 3,500.00       € 1,000.00   € 8,735.92   € 17,093.34 

S. Conlon € 2,842.96 € 4,235.92 € 152.03       € 3,350.00 € 1,000.00   € 11,580.91   € 17,093.34 

B. McKenna € 1,868.44 € 4,585.00 € 432.63 € 2,500.00     € 3,167.00 € 1,000.00   € 13,553.07   € 17,093.34 

    
 

                    

Iomláin € 30,509.27 
€ 

86,963.55 € 3,896.62 € 24,000.00 € 25,056.16 € 3,744.63 
€ 

18,819.00 
€ 

18,076.71 € 3,854.02 € 214,919.96   € 307,810.90 
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Íocaíochtaí Airgead Scoir 2019 
 
Padraig McNally  €75,673.16 (faoi réir ÍMAT, 7rl)  34 bliana seirbhíse 
 
Jackie Crowe   €67,480.91 (faoi réir ÍMAT, 7rl) 24 bliana seirbhíse  
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Aguisín II 
 
 
 
 

Ráiteas Airgeadais 2019 

     Achoimre ar Chaiteachas, Ioncam agus Fuílligh 
   

     D’fhás láimhdheachas de bhreis is €110 milliún as gníomhaíochtaí na Comhairle, idir Chaipiteal agus Ioncam Reatha, i 
2019. 

     

     Is léir ón gcuntas Caipitil gur chaith an Chomhairle €47,492.928 ar bhonneagar an chontae a fheabhsú.  Ba iad na 
príomhréimsí gníomhachta ná Tithíocht agus Bóithre.   

  
     

     Cuntas Caipitil  
    

     Gníomhaíocht de réir Grúpa Cláir 
 

2019 2019 2019 

  

Caiteachas Ioncam Costas Glan 

Tithíocht & Foirgníocht 
 

       21,572,710           18,973,333           (2,599,377) 

Iompar de Bhóthar agus Sábháilteacht  
 

       15,446,315           15,169,681                 (276,634)  

Seirbhísí Uisce 
 

            356,539                597,094               240,555 

Bainistíocht Fhorbartha 
 

         2,342,790             2,057,603              (285,187)  

Seirbhísí Comhshaoil 
 

         3,025,674             1,971,682           (1,053,990) 

Caitheamh Aimsire & Conláistí 
 

         1,393,692             1,398,061                    4,369  

Seirbhísí Ilghnéitheacha 
 

         3,355,208             3,407,362                  52,154 

Caiteachas/Ioncam Iomlán  
 

       47,492,928           43,574,815           (3,918,113) 

     

  

 2018 2019 

Iarmhéid (Dochair) / Sochair 1 Eanáir 
 

             8,402,005         6,223,151  

Caiteachas 
 

          27,168,033        47,492,928  

Ioncam 
 

          24,419,652        43,574,815  

Aistrithe go hIoncam  
 

           (1,052,799)           (845,702) 

Aistrithe glan ón gCuntas Ioncaim 
 

             1,622,327          1,846,511  

Iarmhéid (Dochair) / Sochair 31 Nollaig 
 

             6,223,152          3,305,848  

     

     Cuntas Ioncam Reatha 
    

     Gníomhaíocht de reir Ranna 
 

2019 2019 2019 

  

Caiteachas Ioncam Costas Glan 

Tithíocht & Foirgníocht 
 

         8,118,291             8,455,992              337,701  

Iompar de Bhóthar agus Sábháilteacht 
 

       21,611,919           15,233,893           (6,378,025) 

Seirbhísí Uisce  
 

         8,904,548             8,713,021              (191,527) 

Bainistíocht Fhorbartha 
 

       10,276,919             5,892,294           (4,384,626) 

Seirbhísí Comhshaoil 
 

         6,495,313            1,115,130           (5,380,183) 

Caitheamh Aimsire & Conláistí 
 

         4,476,166                 311,537           (4,164,630) 

Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte & Leas  
 

             482,535                 326,110              (156,425) 

Seirbhísí Ilchineálacha 
 

         4,847,378              2,183,920           (2,663,458) 
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Caiteachas/ Ioncam Iomlán 
 

       65,213,069           42,231,897         (22,981,172) 

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

       (22,981,173) 

     

    

 €  

Rátaí 
   

         13,047,421  

Muirear Maoin Áitiúil 
   

         11,238,572  

Laghdú maidir le Pinsean 
    Barrachas/(Easnamh) fna Bliana 
   

          1,304,820  

Aistriú go Cúlchiste 
   

        (1,227,954) 

Barrachas/(Easnamh) na Bliana 
   

               76,867  

Iarmhéid (Dochair) / Sochair @ 1 Eanáir 
   

       (2,300,474) 

Iarmhéid (Dochair) / Sochair @ 31 Nollaig 
   

       (2,223,607) 

     

     

     Cuntas Ioncam Reatha 
    

     Cuntas Ioncaim agus Caiteachas 2019 2018 

     Income 
    Deontais agus Fóirdheontais Stáit    27,873,035  41.9%    24,448,812  39.6% 

Ranníocaíochtaí  ó ÚÁ eile          359,670  0.5%          273,665  0.4% 

Earraí agus Seirbhísí    13,999,193  21.0%    13,546,916  21.9% 

Muirear Maoin Áitiúil    11,238,572  16.9%    11,238,572  18.2% 

Rátaí    13,047,421 19.6%    12,281,534  19.9% 

Ioncam Iomlán    66,517,890  100.0%    61,789,499  100.0% 

     Caiteachas Párolla 
    Caiteachas Párolla    26,299,947  43.4%    26,437,942  43.4% 

Caiteachas Oibríochta    31,731,675  44.5%    27,082,048  44.5% 

Caiteachas Riaracháin      2,527,584  3.9%      2,381,895  3.9% 

Caiteachas Bunaíochta      1,045,890  2.1%      1,276,128  2.1% 

Caiteachas Ilchineálach      3,212,609  5.3%      3,246,547  5.3% 

Ilchineálach          395,364  0.8%          478,232  0.8% 

Caiteachas Iomlán     65,213,069  100.0%    60,902,792  100.0% 

     Barrachas na bliana roimh Aistriú       1,304,821  
 

            886,707 
 

     Aistriú go Cúlchiste       (1,227,954) 
 

       (809,835) 
 

     Easnamh Iomlán na Bliana            76,867  
 

           76,872  
 

     Cúlchiste Ginearálta ar 1 Eanáir      (2,300,474) 
 

    (2,377,346) 
 

     Cúlchiste Ginearálta ar 31 Nollaig     (2,223,607) 
 

    (2,300,474) 
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