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Réamhrá  
 
                    

Cuirimid fáilte roimh fhoilsiú Tuarascáil Bhliantúil Chomhairle Contae Mhuineacháin do 2020.   
 
Cuimhneofar ar 2020 mar bhliain dheacair do go leor againn, ach freisin, mar bhliain a spreag muid go barr ár 
gcumas. Bhí go leor dúshlán nua ann don Rialtas Áitiúil maidir lena bheith ag maireachtáil le Covid 19. I measc na 
n-éachtaí a rinneamar in 2020 bhí comhoibriú agus comhar gan fasach ar fud na seirbhíse poiblí iomláine, ag 
feidhmiú chun freagairt chomhtháite amháin a sholáthar don phaindéim. Ghlacamar le bealaí nua oibre agus 
chuireamar pleananna leanúnachais gnó i bhfeidhm chun seachadadh seirbhíse gan staonadh a chinntiú de réir 
na gcuspóirí atá mionsonraithe inár bPlean Corparáideach. 
 
Tugann an tuarascáil bhliantúil seo deis gníomhaíochtaí agus éachtaí Chomhairle Contae Mhuineacháin a chur i 
láthair maidir le seirbhísí poiblí agus tionscadail bhonneagair a sholáthar le linn na n-amanna gan fasach seo.  
Leanann Comhairle Contae Mhuineacháin ag soláthar seirbhísí poiblí ar ardchaighdeán agus ag forbairt 
bonneagair do mhuintir Chontae Mhuineacháin.   
 
In 2020, rinne Comhairle Contae Mhuineacháin dul chun cinn ar sheachadadh tionscadal suntasach tógála. Bhronn 
Comhairle Contae Mhuineacháin an príomhchonradh tógála do thionscadal an Champais Síochána ar an Aoine 10 
Iúil 2020.  Tabharfaidh ‘Campas na Síochána’ spás roinnte neodrach do Mhuineachán, spás a bhfuil géarghá leis. 
Tá tacaíocht de luach €17.6 milliún á tabhairt don tionscadal ó Chlár PEACE IV an Aontais Eorpaigh, arna bhainistiú 
ag Comhlacht um Chláir Speisialta an AE (SEUPB) a bhronn €9.5 milliún ar Chomhairle Contae Mhuineacháin chun 
an tionscadal a sheachadadh. Cuirfidh an fhorbairt ceithre stór, atá suite ar iar-láithreán clós innealra na 
Comhairle, spás pobail, saoráid óige, leabharlann baile nua agus limistéar oidhreachta cultúrtha ar fáil. Bronnadh 
an conradh tógála ar Felix O'Hare & Co. Ltd. Cuireadh tús le hobair thógála ar an láithreán an 27 Iúil. 
 
Ba iad tionscadail tógála nua príomhfhócas an chláir chaiteachais caipitil Tithíochta.  Cuireadh 97 teach sóisialta 
san iomlán le stoc tithíochta 1615 aonad trí éadálacha agus trí fhoirgnimh nua in 2020.  Lean Comhairle Contae 
Mhuineacháin ag déanamh dul chun cinn suntasach maidir leis an gclár Atógáil Éireann a sheachadadh.  Tá dul 
chun cinn maith déanta ar an obair thógála atá ar siúl don Scéim Athnuachana Chluain Eois de luach €6 milliún, 
ag soláthar 24 teach tithíochta sóisialta i lár Bhaile Chluain Eois.  Fuarthas 6 aonad in 2020 agus tá 24 aonad eile 
le seachadadh in 2021.  Díríodh aird sa scéim ar Ghradam náisiúnta um Shármhaitheas i bPleanáil inar bhuaíomar 
duais ag Gradaim um Shármhaitheas an Tionscail Maoine agus díríodh go mór ar athnuachan baile agus beogacht 
a thabhairt ar ais do Bhaile Chluain Eois.  Leanfaidh Comhairle Contae Mhuineacháin ag lorg maoiniú breise do 
Thithíocht Shóisialta ag gach deis a thagann chun cinn agus saothróidh sí go réamhghníomhach deiseanna le 
haghaidh soláthar breise tithíochta sóisialta i réimsí Riachtanais Tithíochta ar fud Chontae Mhuineacháin. 
 
I rith 2020, leanadh lenár gcuid oibre chun dul chun cinn a dhéanamh ar bhonneagar mór bóithre.  Foilsíodh 
Conairí Bealach is Dealraithí a Roghnófar le haghaidh Scéimeanna N2 Baile Átha Fhirdhia go dtí Baile na Lorgan 
agus N2 Cluain Tiobrad go dtí Bóthar na Teorann an 24 Lúnasa 2020, agus bhí tréimhse comhairliúcháin phoiblí á 
reáchtáil suas go dtí an 5 Deireadh Fómhair 2020.  Tá Comhairle Contae Mhuineacháin ag obair i 
gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Lú agus i gcomhar le Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) agus le hOifig 
Náisiúnta Bóithre na hIarmhí (ONBI) chun Scéim Bóthair 32km N2 Baile Átha Fhirdhia go dtí Baile na Lorgan a 
fhorbairt. Tá Comhairle Contae Mhuineacháin ag obair i gcomhar le BIÉ agus ONBI chun an Scéim 28km N2 Cluain 
Tiobrad go Bóthar na Teorann a fhorbairt.  In éineacht leis na feabhsúcháin eile atá beartaithe don bhealach 
N2/A5, cuirfidh na scéimeanna bóthair beartaithe seo feabhas mór ar nascacht iompair feadh an N2 agus 
soláthróidh siad rochtain níos sábháilte agus níos éifeachtaí ar bhóithre náisiúnta straitéiseacha eile. 
 
Is dúshlán mór dúinn i gcónaí an t-athrú aeráide ar leibhéal Náisiúnta agus Idirnáisiúnta le freagraí beartais 
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riachtanacha i dtéarmaí, ní amháin, cúiseanna an athraithe aeráide a mhaolú, ach freisin maidir le hoiriúnú 
d’iarmhairtí dosheachanta ár n-aeráide atá i mbun athraithe.  Tá Comhairle Contae Mhuineacháin tiomanta do 
ról ceannais a imirt i gcosaint an chomhshaoil agus i bhfeabhsú thimpeallacht nádúrtha agus thógtha 
Mhuineacháin.  Is céim réamhghníomhach é Straitéis Oiriúnaithe um Athrú Aeráide Chomhairle Contae 
Mhuineacháin 2019-2024 sa phróiseas pleanála oiriúnaithe chun athléimneacht a thógáil agus freagairt go 
héifeachtach do na bagairtí a bhaineann le hathrú aeráide. Le linn 2020, in ainneoin paindéime Covid, rinneadh 
dul chun cinn suntasach maidir leis na bearta agus na gníomhartha atá sa straitéis agus laistigh den Phlean 
Náisiúnta Gnímh don Aeráid 2019 a chur chun cinn.  Tá dul chun cinn suntasach déanta ag an gcomhairle thar 
thréimhse réasúnta ghearr ach níl iontu seo ach na chéad chéimeanna in aistear ina bhfuil an tír tiomanta go 
dlíthiúil anois do bheith neodrach ó thaobh carbóin de faoi 2050. 
 
Leanann Comhairle Contae Mhuineacháin ag tacú le gnó agus fiontar i gcoinne na ndúshlán nach bhfacthas riamh 
de bharr Brexit agus na paindéime Covid 19.  I gcomhpháirt le ranna rialtais agus Gníomhaireachtaí Stáit, tá 
Comhairle Contae Mhuineacháin ag obair chun tacú le gnó ar fud an chontae ag an am éiginnte seo, trí phróisis 
Deontas Atosaigh agus córas tacaíochtaí na hOifige Fiontar Áitiúil. Leis na tacaíochtaí airgeadais agus loghadh rátaí 
tugtar cúnamh gearrthéarmach don phobal gnó. Mar sin féin, níl aon duine cinnte cén chuma a bheidh ar an 
téarnamh eacnamaíoch tar éis Covid, agus gan amhras tá tionchar níos mó ar earnálacha áirithe den gheilleagar 
ná mar atá ar earnálacha eile. 
 
Tá an timpeallacht ina bhfeidhmíonn an tseirbhís phoiblí ag éirí níos casta agus níos idirnasctha. Neartóidh 
nuálaíocht na Seirbhíse Poiblí na straitéisí, na struchtúir agus na huirlisí a úsáidimid chun éilimh na saoránach a 
chomhlíonadh agus freagairt do dhúshláin sa mheántéarma agus san fhadtéarma.   Roghnaíodh Comhairle Contae 
Mhuineacháin chun oibriú leis an LGMA agus leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe chun cabhrú le 
creat Straitéise Nuálaíochta Seirbhíse Poiblí a fhorbairt a fhéadtar a rolladh amach chuig gach comhlacht seirbhíse 
poiblí.  Críochnaíodh suirbhé measúnaithe aibíochta nuálaíochta, agus chabhraigh a thoradh leis an gComhairle 
dréacht-Straitéis Nuálaíochta a ullmhú don eagraíocht. Is fianaise é an rath a bhí ar Chomhairle Contae 
Mhuineacháin maidir le maoiniú a fháil faoi Scéimeanna Chiste Nuálaíochta 2020 na Seirbhíse Poiblí 2020 de chuid 
na Roinne. Áiríodh ar na tionscadail rathúla Feidhmchlár Foláirimh Pobail Komeer agus an turas tí fíorúil de 360 
céim agus an t-iarratas cigireachta. 
 
Ghnóthaigh Comhairle Contae Mhuineacháin Caighdeán Fostóirí Creidiúnaithe FGL ó Innealtóirí Éireann ón 1 
Deireadh Fómhair 2020 go dtí an 1 Deireadh Fómhair 2023.  Tá an chomhairle tiomanta d’fhorbairt ghairmiúil a 
foirne agus tá sí ag iarraidh leas a bhaint as an gcreat náisiúnta FGL seo chun leibhéil inniúlachta a ardú agus 
buntáistí inláimhsithe gnó a sheachadadh don eagraíocht.  Is mian leis an gComhairle cur chun feidhme an chreata 
dea-chleachtais seo a chur chun cinn d’fhonn baill foirne cumasacha a earcú agus a choinneáil. 
 
D’éirigh le hIonad Patrick Kavanagh, a d’oscail a dhoirse an 20 Iúil 2020, tar éis athchóiriú de luach €1m a 
dhéanamh, sa chatagóir Scannán agus Físe ag na Dámhachtainí Heritage in Motion 2020.  Comhthionscnamh de 
chuid Acadamh Músaem na hEorpa agus Europa Nostra, is ceiliúradh iad na Dámhachtainí ar na samplaí is fearr 
de thionscadail nuálacha ilmheán agus digiteacha san oidhreacht chultúrtha san Eoraip.  Insíonn an t-ionad scéal 
duine de na filí a bhfuil an tóir is mó air ón 20ú haois, trí eispéireas tumtha, ilmheán.   
 
Ag breathnú siar ar bhliain nach raibh a leithéid ann riamh, tuigimid an chaoi a raibh orainn oiriúnú chun oibriú 
leis na srianta a chuaigh i bhfeidhm ar gach gné dár saol teaghlaigh, oibre agus sóisialta agus iad a sheasamh. 
Cailleadh baill teaghlaigh agus cairde de go leor ball foirne agus baill, agus le srianta an Rialtais maidir le 
deasghnátha sochraide agus searmanais cuireadh isteach go mór ar an bpróiseas caointe. Bhí brón mór ar 
Chomhairle Contae Mhuineacháin mar gheall ar chailliúint anabaí na mball foirne in 2020, Paul Mulligan agus 
Roger McQuaid. Táimid ag smaoineamh oraibh féin agus ar a dteaghlaigh agus ag guí i gcónaí dóibh. 
 
Mar fhocal scoir, ba mhaith linn aitheantas a thabhairt do thacaíocht, dúthracht agus chomhoibriú na foirne uile, 
ar fud na heagraíochta - na Stiúrthóirí Seirbhísí, agus foireann Chomhairle Contae Mhuineacháin, laistigh agus 
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lasmuigh. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na hionadaithe tofa as a gcomhoibriú agus a dtacaíocht 
leanúnach i rith na bliana. Ní féidir cuid mhaith den obair a dhéanaimid a bhaint amach ach trí oibriú i 
gcomhpháirtíocht lenár bpáirtithe leasmhara éagsúla agus ba mhaith linn an deis seo a thapú chun buíochas a 
ghabháil le gach duine acu as a dtacaíocht agus a gcomhoibriú leanúnach.   

Ráiteas Misin
 

Ráiteas Misin 
Cuireann Comhairle Contae Mhuineacháin  

Seirbhísí Poiblí Inbhuanaithe Ardchaighdeáin  

ar fáil chun  

Folláine Eacnamaíoch, Chomhshaoil agus Chultúrtha  

dár Muintir agus dár gContae a fheabhsú. 

. “ 
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Airgeadas 
 
Tarscaoileadh Rátaí 2020 
Thairg an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta tacaíocht do ghnóthaí a 
ndeachaigh srianta COVID 19 i bhfeidhm orthu 
tríd an Tarscaoileadh Rátaí tráchtála. Bhí an 
Tarscaoileadh seo ar fáil d’fhormhór na n-
íocóirí Rátaí i gContae Mhuineacháin agus 
b’ionann é agus €6,137,862 don tréimhse naoi 
mí a raibh sé i bhfeidhm in 2020. Cuireadh an 
tarscaoileadh i bhfeidhm chun sochair dhírigh i 
chuntais na n-íocóirí rátaí agus ní raibh ar an 
ngnó iarratas a chur isteach.  
 
Deontais um Atosú Gnó 
Cineál eile tacaíochta ar chuir an rialtas ar fáil 
ná na Deontais um Atosú Gnó. Fuair gnóthais i 
gContae Mhuineacháin €9.4m san iomlán i 
nDeontais um Atosú le linn 2020.  
 
Bhí na Deontais um Atosú bunaithe ar 
dhliteanas na Rátaí a bhí iníoctha ag an ngnó in 
2019. Leis an Deontas Atosú I cuireadh 
uasmhéid de €10,000 in aghaidh an ghnó ar fáil 
agus thairg an Deontas um Atosú + (RGP) 
uasmhéid breise de €15,000 in aghaidh an 
ghnó. Fuair tromlach na ngnóthas íocaíochtaí 
deontais de € 7,200 ar a laghad. Cuireadh 
íocaíochtaí breise RGP breise ar fáil do 
ghnóthaí éagsúla ar nós tithe tábhairne nach 
gcuireann bia ar fáil. Bhí iarratas agus dearbhú 
ag teastáil chun go bhféadfadh an Chomhairle 
na deontais seo a riar. D’oibrigh Comhairle 
Contae Mhuineacháin a gcóras saincheaptha 
féin ag úsáid Laserfiche chun na deontais seo a 
riaradh, rud ar éirigh go maith leis. 
 
Costais CCM a bhaineann le Covid 
I mí na Nollag 2020 chuir an Rannóg Airgeadas 
éileamh faoi bhráid na Roinne ar chaiteachas 
breise agus ar ioncam neamhréadaithe in 2020 
a d'eascair go díreach as COVID 19. Ní fios an 
cúiteamh réamh-mheasta maidir leis an 
éileamh seo ag an bpointe seo. Cuideoidh sé 
seo leis an easnamh do 2020 a laghdú. 
 
Réiteach an Ráitis ar an Staid Airgeadais 
(SoFP) agus athbhreithniú ar an Ráiteas ar 
Ioncam Cuimsitheach (SoCI) 

Déanann an rannóg Airgeadais 
athmhuintearas agus athbhreithnithe rialta ar 
iarmhéideanna ar an SoFP, agus ar an gcaoi sin 
cloítear le moltaí dea-chleachtais. Cinntíonn sé 
seo go mbailítear fiacha chomh tapa agus is 
féidir, go n-aithnítear maoiniú do thionscadail 
chaipitiúla agus go ndéantar monatóireacht 
agus athbhreithniú ar idirbhearta ar bhealach 
tráthúil, go ndéantar iasachtaí a réiteach le 
ráitis agus go ndéantar sócmhainní seasta a 
réiteach le cláir eile atá ar fáil mar iHouse agus 
an Clár Sócmhainní Maoine. .  
 
De bhreis air seo, déanann Airgeadas anailís 
ráithiúil ar chaiteachas ioncaim agus ioncam 
iarbhír i gcoinne caiteachais agus ioncaim 
bhuiséadaithe lena chinntiú go ndéantar gach 
caiteachas agus ioncam a phostáil go cruinn 
agus go n-aithnítear iad sa tréimhse cheart. 
Níor éilíodh aon athrú iniúchta ar chuntais na 
Comhairle. 
 
Bainistíocht an Chisteáin 
Ó Aibreán 2017, chuir Banc na hÉireann muirir 
úis dhiúltacha i bhfeidhm ar Údaráis Áitiúla le 
hiarmhéideanna creidmheasa ar a gcuntas 
bainc os cionn € 1m. D’fhonn deireadh a chur 
leis na muirir úis seo, déanann foireann 
Airgeadais faireachán ar iarmhéid an bhainc 
agus aistríonn siad barrachais cistí chuig banc 
Infheistíochta áit ar féidir leo ús a thuilleamh ar 
thaiscí.  
 
Déanann an rannóg Airgeadas monatóireacht 
ar iarmhéideanna caipitil lena chinntiú go 
dtarraingítear anuas iasachtaí ceadaithe a 
theastaíonn chun tionscadail a mhaoiniú ag an 
am is fearr. 
 
Laghdú ar easnamh carnach  
Mar gheall go príomha ar dhíothú na 
gComhairlí Baile in 2014, bhí easnamh carnach 
oscailte de € 3,309,389 ag Comhairle Contae 
Mhuineacháin lena n-áirítear na hiar-
Chomhairlí Baile ag tús 2014. Tá an Chomhairle 
tiomanta an t-easnamh a laghdú ar bhonn 
bliantúil. De ghnáth, baintear an laghdú 
carnach easnaimh seo amach trí bharrachas 
ioncaim a bhaint amach sna cuntais bhliantúla. 
Baintear an barrachas amach trí ullmhú cruinn 
buiséid, feasacht ar laghdú costas agus 
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monatóireacht chúramach a dhéanamh ar 
chaiteachas iarbhír i gcoinne caiteachais 
bhuiséadaithe. Laghdaíodh an t-easnamh 
carnach ón leibhéal is airde de €3.3m in 2013 
go dtí €1.9m ag deireadh na bliana 2020. 

 
 

 

Seirbhísí Corparáideacha 
 
Soláthraíonn Seirbhísí Corparáideacha 
tacaíocht don Bhainistíocht Shinsearach, don 
Chathaoirleach agus do Chomhaltaí Tofa. Tá sé 
freagrach freisin as Cruinnithe Comhairle 
míosúla, Cruinnithe Grúpa Beartais 
Chorparáidigh, Cruinnithe Coiste um Beartas 
Straitéiseach agus Cruinnithe Comhchoiste 
Póilíneachta a eagrú agus a bhainistiú.  Tá an 
rannóg seo freagrach as an bPlean 
Corparáideach, an Tuarascáil Bhliantúil, an 
Plean Bliantúil um Sheachadadh Seirbhíse a 
ullmhú agus as an athbhreithniú ar an gClár 
Riosca.   
 
Comhordaíonn Seirbhísí Corparáideacha 
freisin tiomsú Táscairí Feidhmíochta bliantúla 
NOAC don Chomhairle agus tá ról suntasach 
aige i dtéarmaí rialachais, ag cinntiú go 
gcomhlíonann an Chomhairle an Creat Eitice, 
an tAcht um Thús Áite do Leanaí, na Rialacháin 
Ghinearálta um Chosaint Sonraí (RGGCS), an 
reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise agus 
Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol. 
 
 

Clár na dToghthóirí  
Tiomsaítear Clár na dToghthóirí gach bliain 
chun a chinntiú gur féidir le baill an phobail a 
gceart daonlathach vótáil a fheidhmiú in aon 
toghcháin/reifreann a thagann chun cinn i rith 
na bliana.   Foilsítear an Clár gach bliain ar an 1 
Feabhra agus tiocfaidh sé i bhfeidhm an 15 
Feabhra na bliana sin.   Agus an Clár á chur le 
chéile déanaimid idirchaidreamh le Bailitheoirí 
Ioncaim na gComhairlí a ghníomhaíonn mar 
oibrithe allamuigh agus a dhéanaimid na 
fiosrúcháin riachtanacha lena chinntiú go 
dtáirgtear doiciméad cruinn.  Is féidir le baill an 
phobail a sheiceáil an bhfuil siad cláraithe ag 
www.checktheregister.ie.  B’ionann líon 

iomlán na dToghthóirí sa Chontae do Chlár 
Toghthóirí 2021/2022 agus 50,832: 
 
- Toghcheantar Mhuineacháin = 18,615 
- Toghcheantar Bhéal Átha Beithe – Cluain 

Eois = 14,830 
- Toghcheantar Charraig Mhachaire Rois-

Baile na Lorgan = 17,387 
 

Saoráil Faisnéise 
Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 
tá ceart dlíthiúil ag baill an phobail de 
rochtain a fháil ar thaifid atá i seilbh an 
Údaráis 
Áitiúil 61 iarratas a fuair 
an Chomhairle in 2020, ó na meáin 
ón Oireachtas, ó ionadaithe gnó agus ón 
bpobal i gcoitinne. 
 

Nochtadh Cosanta 
Ní bhfuarthas aon nochtadh cosanta linn na 
bliana 2020. 
 

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

• Geel, sa Bheilg (tá paróiste Tigh Damhnata 
i dTuaisceart Mhuineacháin nasctha leis an 
gceantar seo freisin) 

• Oileán Prince Edward, Ceanada 

• Miramichi, Ceanada 
 
Ag féachaint do shrianta Covid 19, ní 
dhearnadh aon mhalartuithe nasctha i rith na 
bliana. 
 

Iniúchóireacht Inmheánach  
Mar chuid de shocruithe dea-rialachais, 
coinníonn Comhairle Contae Mhuineacháin 
Aonad Iniúchta Inmheánaigh iomchuí agus 
neamhspleách. Cuidíonn sé seo le 
feabhsúcháin ar chórais rialaithe, nósanna 
imeachta, leibhéil níos airde cuntasachta agus 
muiníne sna próisis. Soláthraíonn sé leibhéal 
dearbhaithe don Chomhairle, don 
Phríomhfheidhmeannach, don Fhoireann 
Bainistíochta agus don Choiste Iniúchta. 
 

Cruinnithe in 2020 
In 2020 bhog go leor cruinnithe ó ionaid 
thraidisiúnta go hardáin TEAMS ar líne mar 

http://www.checktheregister.ie/
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iarracht scaipeadh féideartha Covid-19 a 
laghdú agus a chinntiú go leanfadh Comhairle 
Contae Mhuineacháin ag soláthar seirbhíse 
ardchaighdeáin do mhuintir Mhuineacháin.  Ó 
Mheitheamh 2020, tionóladh cruinnithe 
míosúla Chomhairle Contae Mhuineacháin in 
Amharclann an Gharáiste chun a chinntiú go 
bhféadfaí scaradh sóisialta agus prótacail 
sláinte agus sábháilteachta eile Covid-19 a 
urramú. 
 
Seo a leanas achoimre ar na cruinnithe a 
tionóladh in 2020: 
 

Cruinnithe na Comhairle (lena n-áirítear 
CGB & cruinniú Buiséid): 

11 

Grúpa um Beartas Corparáideach:  12 
Ceantar Bardasach Mhuineacháin:  10 
Ceantar Bardasach Bhaile na Lorgan-
Charraig Mhachaire Rois: 

 
08 

Ceantar Bardasach Bhéal Átha Beithe – 
Cluain Eois: 

08 

Comhchoiste Póilíneachta:  02 
Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (CFPÁ):  

11 
CBS – Athrú Aeráide & Comhshaol:  03 
CBS - Forbairt Eacnamaíochta agus 
Tacaíocht Fiontair:  

 
01 

CBS - Tithíocht, Sóisialta & Cultúrtha:  03 
CBS - Iompar & Pobal:  03 
Coiste Gaeilge:  03 
Coiste um Nascadh:  0 
Coiste Iniúchta:  04 

 
 

An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí (RGCS) 
Tá Comhairle Contae Mhuineacháin tiomanta 
do shonraí pearsanta a chosaint agus 
urramaíonn sí cearta agus saoirsí bunúsacha 
daoine aonair. Bailíonn agus próiseálann sí 
méid suntasach sonraí pearsanta agus sonraí 
pearsanta Catagóir Speisialta i bhformáidí 
éagsúla ar bhonn laethúil d’fhonn an raon 
seirbhísí is éifeachtaí agus is spriocdhírithe a 
sholáthar chun freastal ar riachtanais na 
saoránach, na bpobal agus na ngnóthas sa 
Chontae.  
 
In 2020, lean Comhairle Contae Mhuineacháin 
le comhlíonadh a bhaint amach agus 

cuntasacht a thaispeáint faoi RGCS agus 
cosaint sonraí. Áiríodh leis an obair seo sraith 
beartas agus nósanna imeachta a fhorbairt 
agus a chur i bhfeidhm, iarratais ar rochtain ar 
ábhair sonraí a phróiseáil, ardú feasachta agus 
oiliúint agus fógra a thabhairt maidir le 
sáruithe slándála sonraí. 
 
Dhéileáil an Chomhairle leis na hiarrataí / 
eachtraí seo a leanas: - 

Iarrataí ar Rochtain ar Ábhar Sonraí 
 

 7 

Iarratais CCTV 
 

12 

Fógraí maidir le Sárú Sonraí maidir leis an 
gCoimisiún um Chosaint 
Sonraí 

 3 

Eitic 
Ceanglaítear le halt 19 den Acht um 
Thoghcháin Áitiúla (Nochtadh Síntiús agus 
Caiteachas) 1999 ar gach ball tofa a thabhairt 
don Údarás Áitiúil, tráth nach déanaí ná an 31 
Eanáir, ráiteas síntiús ag tabhairt le fios an 
bhfuair an ball síntiús níos mó ná €600 i rith na 
bliana féilire roimhe sin.  Fuarthas 18 bhfoirm 
chomhlánaithe faoin dáta deiridh an 31 Eanáir 
2020.   
 
Le Cuid 15 den Acht Rialtais Áitiúil 2001 
cuirtear oibleagáid ar gach ball den chomhairle 
agus ar an bhfoireann ábhartha foirm i leith a 
leasanna infhógartha a choinnítear le linn na 
tréimhse forordaithe a chomhlánú agus an 
dearbhú bliantúil a thabhairt don Chláraitheoir 
Eitice tráth nach déanaí ná an lá deireanach de 
mhí Feabhra.  Fuarthas 18 foirm 
chomhlánaithe ó bhaill tofa.  Iarradh ar 75 ball 
foirne ábhartha foirm dearbhaithe a 
chomhlánú. 
 
In 2020, tuairiscíodh dhá shárú féideartha faoi 
Chuid 15 don Chláraitheoir Eitice.  Tar éis don 
Phríomhfheidhmeannach agus don 
Chathaoirleach breithniú a dhéanamh, tugadh 
na himscrúduithe chun críche agus ní raibh gá 
le gníomh breise. 
 

Tuarascáil Bhliantúil Coiste na Gaeilge 
2020 
Díríonn Coiste na Gaeilge Comhairle Contae 
Mhuineacháin ar úsáid na Gaeilge a chur chun 
cinn  sa Chontae.  Bunaíodh an Coiste agus 
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toghadh na Comhairleoirí seo a leanas:  An 
Comh. Pat Treanor, An Comh. Cathy Bennett, 
An Comh. Richard Truell,  An Comh. Raymond 
Aughey agus An Comh. Hugh McElvaney  
 
Bhí dúshláin romhainn in 2020 ach is fíor, 
áfach, gur éirigh leis an gCoiste réimse leathan 
gníomhaíochtaí a sholáthar as Gaeilge agus 
orthusan bhí: 
 

1. Scéim deontas do Sheachtain na 
Gaeilge trínar bronnadh naoi gcinn de 
dheontais €200 ar Ghrúpaí Pobail chun 
imeachtaí as Gaeilge sa Chontae a 
reachtáil. 

2. Is mór an trua go raibh orainn an scéim 
bhliantúil scoláireachtaí chun mic léinn 
dara leibhéil a chur go dtí cúrsaí 
samhraidh sa Ghaeltacht a chur ar 
ceal, ach táimid tiomanta don 
bhfilleadh ar an scéim úd nuair a beidh 
na cúrsaí samhraidh ar siúl arís.       

3. Tharla oiliúint sa teanga do bhaill 
fhoirne agus baill tofa Comhairle 
Contae Mhuineacháin go luath sa 
bhliain agus 12 a bhí páirteach inti.  Mí 
na Samhna tharla oiliúint ar leith don 
bhfoireann tosaigh sa phlé le 
custaiméirí as Gaeilge, an eagraíocht 
Gaelchultúr a sholáthraigh í sin ar 
bhonn náisiúnta.    

4. Le linn an frithdhúnadh mí an 
Mheithimh d’eagraigh an Coiste trí 
oíche ceoil, amhrán agus filíochta i 
sraith beo ar Facebook  darb ainm Le 
Chéile Muineachán. Bíodh is go raibh 
an-chuid srianta i gceist ba mhór an 
gaisce é a leithéid de chlár 
ardchaigdeáin a chur ar fáil.  
Gabhaimid buíochas le gach éinne a 
bhí ag baint leis na hócáidí.    

5. Don Oíche Chultúir bhí an Coiste 
páirteach in ócáid san Ionad Patrick 
Kavanagh.  Ba mhór an pléisiúr fáiltiú 
roimh an file áitiúil Caitríona Ní 
Chléiricín maraon leis an nGaeilgeoir 
ceolmhar cáiliúil Phillip King agus a 
bhanna ceoil Scullion.  

6. Anuraidh cheannaigh an Leabharlann 
250 leabhar nua as Gaeilge do pháistí 
ar chostas €1466.  Anuas air sin 

d’eagraigh an Leabharlann ócáid le 
Gráinne McElwaine do mhic léinn 
meánscoile. D’fháiltíodh freisin roimh 
dhá Sheimineár Gréasáin leis an údar  
as Gaeilge  Sadhbh Devlin mar chuid 
d’Fhéile Leabhar na bPáistí ar tharla 
sreabhadh orthu isteach go 
Bunscoileanna ar fud na tíre.   

7. I ndiaidh tréimhse comhairliúcháin 
phoiblí sheol an Coiste Scéim nua 
Teanga go dtí an Aire Stáit Jack 
Chambers TD.  Ghlac an tAire leis an 
Scéim ar an 27 Nollaig.  Tá sé rí-
thábhachtach go  gcuirfear i bhfeidhm 
na geallúintí a luadh sa phlean seo go 
ceann na dtrí bliana atá romhainn 
amach.     

Sócmhainní 
Corparáideacha 

 

Tionscadail Chaipitil 
Tá an Rannóg Sócmhainní Corparáideacha i 
gceannas ar sheachadadh tionscadal caipitil 
mar a shainaithnítear sa Chlár Caipitil trí bliana. 
Féachann sé freisin le comhsheasmhacht cur 
chuige a thabhairt maidir le soláthar, 
bainistíocht agus seachadadh tionscadal de 
réir an Chóid Chaiteachais Phoiblí agus na 
struchtúr soláthair feabhsaithe atá leabaithe 
san eagraíocht le blianta beaga anuas. 
Cód Caiteachais Phoiblí - Tá sé de dhualgas ar 
gach comhlacht poiblí cistí poiblí a chóireáil go 
cúramach, agus a chinntiú go bhfaightear an 
luach ar airgead is fearr is féidir. Úsáideann an 
Chomhairle prionsabail an Chóid Chaiteachais 
Phoiblí mar shraith treoirlínte agus nósanna 
imeachta chun a chinntiú go gcuirtear 
caighdeáin iomchuí i bhfeidhm agus chun luach 
ar airgead, oscailteacht agus trédhearcacht a 
chinntiú. 
Baineann an Chomhairle úsáid as cur chuige an 
Chreata um Bainistíocht Oibreacha Caipitil 
(CWMF) maidir le soláthar agus tá sé 
comhdhéanta de shraith treorach dea-
chleachtais, conarthaí caighdeánacha agus 
cáipéisí cineálacha teimpléid atá mar na 
ceithre philéar a thacaíonn leis an gCreat. 
Rinneadh dul chun cinn ar roinnt 
mórthionscadal caipitil in 2020: 
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Príomhthionscadail 
 
 
 
 
Campas PEACE Mhuineacháin  
Cuireadh moill ar chur i gcrích chéim thógála an 
tionscadail mar gheall ar Covid-19 idir mhí 
Aibreáin agus mí Iúil 2020. Cuireadh tús le 
hoibreacha ar an láithreán i mí Iúil agus bhí an 
chuid is mó de na hoibreacha píleála agus faoi 
thalamh curtha i gcrích faoi dheireadh 2020. Tá 
críochnú suntasach beartaithe le haghaidh mí 
Aibreáin 2022. 
 
 
Dul chun cinn i mí Lúnasa 2020 

 
 
Dul chun cinn i mí na Nollag 2020 

 
Athchóiriú Oifige go 1 Sráid Bhaile Átha Cliath 
- 
Críochnaíodh athfhorbairt fhoirgneamh Halla 
Baile Mhuineacháin mar áiseanna oifige nua-
aimseartha i mí Eanáir 2020 agus bhog baill 
foirne ó na Rannóga Pleanála & Turasóireachta 
isteach san fhoirgneamh i mí Feabhra 2020. 
 
 
Sráid Bhaile Átha Cliath & Talamh Rúscaí - 
Athghiniúint Uirbeach 
Scéim Athghiniúna Shráid Bhaile Átha Cliath 
Theas & Cúlchríocha 
I rith 2020 rinne RPS Design Consultants dul 
chun cinn ar réamhdhearaí le haghaidh 
eilimintí éagsúla laistigh de réimse na scéime 
athghiniúna. I measc cuid de na hoibreacha 
móra a cuireadh i gcrích in 2020 bhí 
Suirbhéanna Éiceolaíochta agus 
Seandálaíochta, Tuarascáil ar Mhúnlú Tráchta, 
Measúnú Tionchair ar Oidhreacht Ailtireachta 
ar Fhoirgneamh Gavan Duffy, Measúnú 
Tionchair Timpeallachta agus Scagthástálacha 
Measúnachta Cuí. Cuireadh Tuarascáil Scóipe 
um Measúnú Tionchair Timpeallachta faoi 
bhráid an Bhoird Phleanála i mí na Nollag 2020. 
Cuirfear Dearaí Mionsonraithe ar aghaidh le 
linn 2021, samhlaítear go ndéanfar cur i láthair 
do na Comhaltaí Tofa agus don 
Chomhairliúchán Poiblí in Aibreán 2021 agus 
go gcuirfear iarratas foirmiúil pleanála don 

scéim faoi bhráid an Bhoird Phleanála faoi 
dheireadh R2 2021.  
 
Athghiniúint Shráid Bhaile Átha Cliath 
Thuaidh & Cúlchríocha & Talamh Rúscaí - 
Máistirphleananna 
Chuir Comhairleoirí Dearaidh Pleanála Uirbí 
Sheridan Woods tograí athghiniúna agus 
coincheapa máistirphleanála chun cinn do 
Shráid Bhaile Átha Cliath Thuaidh agus do 
Thailte Rúscaí le linn 2020. Bhí an chuid is mó 
de thograí an mháistirphlean curtha i gcrích 
faoi Nollaig 2020. Meastar go gcuirfear an 
dréacht deiridh de mháistirphleananna 
athghiniúna i gcrích i mí an Mhárta 2021 agus 
ina dhiaidh seo tá sé beartaithe cur i láthair a 
shocrú do na Baill Tofa agus Comhairliúchán 
Poiblí a reáchtáil maidir leis na tograí don 
mháistirphlean.  
 
 
 
 
 
Athghiniúint Cearnóg Mhargaidh Bhaile na 
Lorgan - Teach Geata 2 Leabharlann & Ríocht 
Phoiblí 
Críochnaíodh céim na n-oibreacha 
cumasúcháin den tionscadal a bhaineann le 
cáblaí lasnairde a chur faoi thalamh agus soilsiú 
poiblí maisiúil a shuiteáil i gCearnóg an 
Mhargaidh i mí Dheireadh Fómhair 2020.  
Chuir Broomfield Construction Ltd tús leis an 
bpríomhchonradh oibreacha a bhaineann le 
foirgneamh na leabharlainne agus le heilimintí 
an fhearainn phoiblí i mí na Samhna 2020. 
Críochnaíodh imréiteach ginearálta láithreáin 
agus an tsean-struchtúir dína bhaint  i mí na 
Nollag 2020. Is é 16 mhí an ré a bhfuiltear ag 
súil leis agus meastar go mbeidh an tionscadal 
críochnaithe go luath in 2022. 
 
 
 
 
Athghiniúint Cearnóg Mhargaidh Bhaile na 
Lorgan Céim 2 - Margadh / Teach na Cúirte 
Bhaile na Lorgan 
D’éirigh le hiarratas RRDF de Chatagóir 2 a 
cuireadh faoi bhráid na Roinne i mí Feabhra 
2020 maoiniú deontais a fháil chun oibreacha 
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dearaidh a éascú do Theach Margaidh / Teach 
Cúirte Bhaile na Lorgan agus oibreacha ríochta 
poiblí i gCearnóg an Mhargaidh. D'fhostaigh an 
Chomhairle Comhairleoirí AP&E i mí na 
Samhna 2020 le haghaidh comhairliúcháin 
phoiblí agus cleachtadh rannpháirtíochta 
geallsealbhóirí chun úsáidí féideartha Theach 
an Mhargaidh sa todhchaí a chinneadh. I mí na 
Nollag 2020 chuir na comhairleoirí suirbhé 
comhairliúcháin phoiblí i gcrích ar líne agus 
reáchtáil siad ceardlanna le grúpaí pobail / 
páirtithe leasmhara éagsúla. Meastar go 
gcuirfidh na comhairleoirí a dtuarascáil deiridh 
faoi bhráid na Comhairle i mí an Mhárta / mí 
Aibreáin 2021. 
 
 
4/5 Sráid an Mhuilinn - Oibreacha 
Cobhsaíochta Éigeandála 
Tar éis measúnú struchtúrtha a dhéanamh ar 
an bhfoirgneamh i mí na Samhna 2020, 
fostaíodh McGuigan Builders i mí na Nollag 
2020 chun oibreacha cobhsaíochta éigeandála 
a dhéanamh ar an bhfoirgneamh ar mhaithe le 
sábháilteacht an phobail. Críochnaíodh 
réamhscafall agus cobhsaíochta roimh 
thréimhse na Nollag. Áirítear leis na 
hoibreacha éigeandála smionagar inmheánach 
a bhaint, bracáil cobhsaíochta a shuiteáil agus 
struchtúr an dín a athsholáthar, tá gach obair 
chobhsaithe beartaithe le bheith curtha i gcrích 
i mí an Mhárta 2021. 
 
 
 
 
 
Bainistíocht Sócmhainní Maoine 
Rinneadh Córas Bogearraí Bainistíochta 
Maoine na Comhairle a fhorbairt tuilleadh agus 
a leabú san eagraíocht in 2020 chun 
bainistíocht éifeachtach ár bpunann 
réadmhaoine a chumasú agus chun é a 
nascadh leis an gClár Sócmhainní Airgeadais 
(CSA). D'oibrigh an Chomhairle go dlúth leis an 
mbunachar sonraí náisiúnta maoine agus leis 
an Líonra Náisiúnta um Bainistíocht Maoine 
chun córais agus nósanna imeachta nua-
aimseartha agus éifeachtacha a chur i 
bhfeidhm chun a chinntiú go ndéantar 
sócmhainní réadmhaoine a bhainistiú ar 

bhealach gairmiúil, comhordaithe agus 
éifeachtach agus chun luach ar airgead a 
chinntiú. 
Amhail Nollaig 2020, tá 68 foirgneamh agus 
1,737 dáileacht talún i gClár Leasanna Maoine 
faoi láthair ag Comhairle Contae 
Mhuineacháin. Taispeánann an tábla thíos 
miondealú ar na Sócmhainní Maoine seo. 
 
Líon Sócmhainní de réir Cineál 

Cineál Sócmhainne 
Líon na Sócmhainní 
faoi dheireadh 2020 

CONLÁISTE 140 

REILIG 1 

CARRCHLÓS 54 

OIDHREACHT 5 

TITHÍOCHT 707 

FOIRGNEAMH ÚÁ 68 

CAMPAS FOIRGNIMH ÚÁ 14 

TALAMH 3 

BANC TALÚN 3 

LÍONADH TALÚN 3 

EILE 45 

CLÓS SÚGARTHA 1 

BÓTHAR 622 

SEIRBHÍSÍ UISCE 71 

IOMLÁN 1737 

 
 
Tábla iomlán na sócmhainní do 2020t Cineál Líon na 
Sócmhainní 
Bainistíocht Sócmhainní Foirgnimh 
Leanann an Chomhairle ag obair i dtreo úsáid 
agus riocht fhoirgnimh na Comhairle a 
uasmhéadú. Cé gur chuir Covid-19 isteach ar 
an obair seo in 2020. 
Dúshlán suntasach is ea áiseanna oifige 
oiriúnacha a sholáthar chun seirbhísí a 
sholáthar go héifeachtach agus tá rannán na 
dTionscadal Caipitil i mbun oibre faoi láthair 
chun spás oifige breise a chruthú i bhfoirgnimh 
atá ann cheana féin chun freastal ar an éileamh 
reatha agus réamh-mheasta.  
Leantar ar aghaidh le hoibreacha feabhsúcháin 
agus uasghrádaithe foirgneamh; a n-
éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú, saoráidí a 
fheabhsú do chustaiméirí agus don fhoireann 
agus iad a choinneáil i riocht oiriúnach. 
 
Coimpléasc Fóillíochta Mhuineacháin 
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Is é Coral Leisure Ltd a bhainistíonn 
Coimpléasc Fóillíochta Mhuineacháin thar 
ceann 
Comhairle Contae Mhuineacháin. 
 
Tá an tsaoráid á oibriú ag Coral Leisure ó 2006 
i leith agus tá siad ar cheann de 
phríomhsholáthraithe seirbhíse na hÉireann - 
ag bainistiú naoi n-áis fhóillíochta faoi 
úinéireacht phoiblí. I ndeireadh 2020, rinneadh 
deisiúcháin ar an díon agus ar an cumhdach 
balla agus ar an gcaoi sin cuireadh deireadh le 
fadhbanna insíothlaithe a bhí ann le blianta 
fada. 
 
Chomh maith leis sin, in 2020, cuireadh tús le 
hoibreacha chun an córas Caidéal Teasa Foinse 
Talún a athbhunú go stádas oibríochta.  
Críochnófar na hoibreacha seo in 2021, rud a 
fheabhsóidh éifeachtúlacht oibríochta an 
Choimpléasc Fóillíochta. 
 
 

 
 
Chuaigh an Phaindéim Covid 19 i bhfeidhm go 
mór ar oibríochtaí sa Choimpléasc, rud a d’fhág 
go raibh caillteanais shuntasacha trádála ann 
agus laghdú de 64% ar líon na ndaoine in 2020.  
 
Mar fhreagairt ar an ngéarchéim rinne an t-
oibreoir oiriúnú chun freastal ar riachtanais na 
gcustaiméirí atá ann cheana trí sheisiúin 
oiliúna ar líne ar a ardáin meán sóisialta. 
 
 
 
Is bonn é an coimpléasc do 86 club, scoil, grúpa 
pobail agus clár - agus forbraíodh formhór 
dóibh i gcomhar le hoifig Chomhpháirtíocht 
Spóirt Mhuineacháin.  Éascaíodh 14 imeacht 
pobail i rith na bliana in ainneoin na 
géarchéime sláinte náisiúnta. 

 

Éifeachtúlacht Fuinnimh 
Tá dul chun cinn sármhaith déanta ag 
Comhairle Contae Mhuineacháin 
i dtreo spriocanna éifeachtúlachta fuinnimh de 
33% faoi 2020 a bhaint amach.  Baineadh 
amach an laghdú fuinnimh de 37.1% don 

tréimhse suas go dtí deireadh 2019, agus 
táimid ar cheann de 13 ÚÁ a bhfuil an sprioc do 
2020 bainte amach acu, bliain amháin roimh an 
spriocdháta deireadh 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grianghraf de Suiteáil Gréine PV - Cúinne Scotch 

 
 
Tuarascáil M&R ÚFIÉ 2020 
Tiomsaíonn an Rannóg Fuinnimh, taifeadann 
agus déanann sé monatóireacht, ar bhonn 
leanúnach, ar gach fuinneamh a úsáideann an 
Chomhairle agus tuairiscíonn sí é seo go 
bliantúil don ÚFIÉ le haghaidh monatóireachta. 
Úsáidtear an fhaisnéis chun Úsáideoirí 
Suntasacha Fuinnimh (USFanna) a aithint 
laistigh den eagraíocht agus dírítear orthu seo 
le haghaidh gníomhaíochta chun úsáid 
fuinnimh a laghdú. Dhírigh tionscadail le bliain 
anuas agus isteach in 2021 ar fhoirgnimh na 
Comhairle agus ar shoilsiú poiblí. D’oibrigh an 
Chomhairle go dlúth lenár gcomhpháirtithe 
fuinnimh chun tionscadail laghdaithe fuinnimh 
a shainaithint d’fhoirgnimh na Comhairle agus 
tríd an gclár um Fhuinneamh Níos Fearr de 
chuid ÚFIÉ. 
Scéim an Chomhphobail (BEC) chun maoiniú a 
fháil chun cúnam a thabhairt do na hoibreacha 
seo. 
 
Sa Phlean Gnímh don Aeráide2019 leagtar 
spriocanna nua amach don tréimhse tar éis 
2020 agus sna Spriocanna nua Fuinnimh agus 
Aeráide na hEarnála Poiblí leagtar síos 
spriocanna nua do 2030 de fheabhsú 50% in 
éifeachtúlacht fuinnimh na hearnála poiblí 
agus 30% laghdú ar CO2. Contae 
Mhuineacháin 
 
 
Spriocanna Nua Fuinnimh & Carbóin 

 
Leanann an Chomhairle uirthi ag feabhsú a 
feidhmíochta fuinnimh agus a lorg carbóin. 
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Soilsiú Sráide Poiblí 
Is é Soilsiú Poiblí an t-úsáideoir fuinnimh aonair 
is mó i gComhairle Contae Mhuineacháin, arb 
ionann é agus 35% den úsáid iomlán fuinnimh. 
Tá clár leanúnach ag an gComhairle chun gach 
solas poiblí sa chontae a thiontú go soilse LED 
atá tíosach ar fhuinneamh faoi thús 2021. 
Maoiníonn Comhairle na mBóithre 
Neamhnáisiúnta é seo go díreach agus íoctar ar 
ais é trí choigilteas costais fuinnimh agus 
cothabhála. Mhaoinigh BIÉ an t-uasghrádú 
soilse poiblí ar Bhóithre Náisiúnta go soilse atá 
tíosach ar fhuinneamh agus in 2020 athraíodh 
na soilse uile ar Bhóithre Náisiúnta go soilse 
LED.  
 
Ar an iomlán, athraíodh 90% de na soilse go 
soilse LED faoi dheireadh 2020 agus tá na 
soilse go léir le hathrú in 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Córais Faisnéise & 
Nuálaíochta 
 
 

 
Tá an chuid Córais Faisnéise & Nuálaíochta i 
gceannas ar nuálaíocht agus claochlú digiteach 
i gComhairle Contae Mhuineacháin agus 
soláthraíonn sí bonneagar agus córais TFC nua-
aimseartha agus slán chun seachadadh 
éifeachtach seirbhíse a chumasú. Bhí ról 
lárnach ag an rannóg seo in 2020 maidir le 
soláthar leanúnach seirbhísí a chinntiú de réir 
mar a chuaigh an tsochaí i ngleic le dianghlasáil 

agus srianta COVID-19. Chuir foireann CF na 
ríomhairí glúine ar fáil go tapa agus cuireadh 
chuig gach ball foirne oifig iad chun obair ón 
mbaile a éascú. Cuireadh oiliúint i Microsoft 
Teams ar bhaill foirne agus ar chomhairleoirí 
ionas go leanfaí le cruinnithe a reáchtáil cé gur 
i dtimpeallacht fhíorúil iad. Rinneadh obair 
bhreise chun an Glao Pobail, Deontais um 
Atosú Gnó, Ciste Éigeandála COVID-19, Sos 
Íocaíochta Morgáiste agus an tSeirbhís 
Seachadta Baile Leabharlainne a sheachadadh. 
Feabhsaíodh cibearshlándáil lena chinntiú go 
bhféadfadh baill foirne atá ag obair ón mbaile 
rochtain a fháil ar an líonra go sábháilte. Lean 
an rannóg seo freisin ag seachadadh a clár 
oibreacha a bhí pleanáilte do 2020. 
 

Oifigeach Leathanbhanda 
Lean an tOifigeach Leathanbhanda ag éascú 
rolladh amach an Phlean Náisiúnta 
Leathanbhanda ar fud an chontae. In 2020, 
seachadadh seirbhísí leathanbhanda gan 
sreang chuig naoi bPointe Nasctha 
Leathanbhanda (BCPanna), lena n-áirítear Wi-
Fi inmheánach agus seachtrach a shuiteáil. 
Táthar ag súil go suiteálfar na trí BCP eile faoi 
dheireadh mhí an Mhárta 2021. Lorgaíodh 
faomhadh do cheithre BCP breise, agus 
faomhadh péire acu agus tá péire eile ag céim 
na meastóireachta faoi láthair. 
Faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda, táthar 
ag súil go bhfaighidh 3,723 áitreabh 
leathanbhanda ardluais in 2021.  
 
 

Pointí Ceangail Leathanbhanda 

 
Forbraíodh straitéis dhigiteach don chontae 
agus tá sí ag dréachtchéim faoi láthair. 
Forbraíodh an straitéis i gcomhar le páirtithe 
leasmhara iomadúla a dhéanann ionadaíocht 
ar gach earnáil sa chontae lena n-áirítear gnó, 
oideachas, saoránaigh agus pobail. Foilseofar 
an straitéis in 2021 agus forbrófar plean 
gníomhaíochta chun na cuspóirí atá leagtha 
amach sa straitéis a bhaint amach. 
Soláthraíonn an Chomhairle Wi-Fi poiblí ar fud 
an chontae agus bhí sí gníomhach sa dara cuid 
den bhliain ag rolladh amach scéim Wifi4EU ar 
fud na bpobal. Leanfaidh an rolladh amach seo 
isteach i ráithe a haon de 2021 agus 
seachadfaidh sé leathanbhanda do 35 ionad 
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pobail agus foirgneamh poiblí, lena n-áirítear 
wi-fi seachtrach a shuiteáil i go leor áiteanna. 
Faigheann scéim Wifi4EU tacaíocht ó mhaoiniú 
ón AE agus ón Roinn Forbartha Tuaithe agus 
Pobail, agus tá costais reatha á maoiniú ag an 
údarás áitiúil. 
 

 
Feidhmchláir Ghnó agus Córais Faisnéise 
Geografaí (CFG) 
Tá an Fhoireann um Fheidhmchláir Ghnó & 
CFG freagrach as claochlú digiteach agus as 
sraith leathan feidhmchlár bogearraí na 
Comhairle agus CFG. Lean an fhoireann ag 
athdhearadh agus uathoibriú próisis láimhe 
páipéarbhunaithe ar fud na heagraíochta lena 
n-áirítear an próiseas Ordaithe 
Príomhfheidhmeannaigh agus an próiseas um 
Fhaomhadh Méadú Foirne. Roghnaíodh an 
obair seo mar cheann de na cás-staidéir san 
Fhorbhreathnú ar Nuálaíochtaí Údarás Áitiúil 
COVID-19 a d’fhoilsigh an Ghníomhaireacht 
Bainistíochta Rialtais Áitiúil i mBealtaine 2020.  
 
 
 
Cuireadh tairseach foirmeacha Laserfiche i 
bhfeidhm i mí Eanáir 2020 agus bhí sé seo 
fíorluachmhar le linn na ndúnadh paindéime 
agus oifige, rud a chuir ar chumas na Comhairle 
rochtain ar líne ar sheirbhísí a sholáthar. 
Forbraíodh foirmeacha agus próisis iarratais ar 
líne don Chiste Éigeandála COVID-19, do 
Dheontais um Atosú Gnó COVID-19, do 
Shosanna Íocaíochta Morgáiste COVID-19 
chomh maith le hiarratais ar dheontais phobail 
lena n-áirítear na Scéimeanna Athnuachana 
Baile & Sráidbhaile, an Clár um Fheabhsúchán 
Pobail 2020, CLÁR agus Ciste Sláintiúil na 
hÉireann.  
 
Chuir an córas Deontais um Atosú a forbraíodh 
réiteach solúbtha deireadh go deireadh ar fáil 
ó iarratais ar líne, bailíochtú agus ceadú go híoc 
na ndeontas. Le solúbthacht an chórais go 
bhféadfaí é a chur in oiriúint go héasca chun 
riachtanais Deontas um Atosú breise agus 
Breisithe Deontais a chomhlíonadh agus 
chinntigh sé gur sheachaid an Chomhairle 
próiseas iarratais éifeachtach inrochtana do 
ghnólachtaí le linn tréimhse a bhí an-deacair 

agus an-strusmhar do go leor. 
 
Ar thráthnóna Dé hAoine 27 Márta d’fhógair an 
Rialtas seirbhís nua tacaíochta pobail atá le 
seachadadh ag grúpaí pobail agus faoi stiúir 
údaráis áitiúla. Cuireadh an tseirbhís, ar a 
dtugtar an Glao Pobail, ar bun chun cabhrú le 
freastal ar riachtanais na saoránach 
leochaileach agus na ndaoine scothaosta a 
mholtar dóibh fanacht sa bhaile. D’oibrigh 
foireann IS go dícheallach i rith an deireadh 
seachtaine lena chinntiú go raibh na 
riachtanais TF i bhfeidhm ionas go bhféadfadh 
an tseirbhís dul beo Dé Luain 30 Márta. Is éard 
a bhí i gceist leis an obair ná seirbhís fhóin agus 
téacs saor in aisce, ionad glaonna, agus 
réiteach CRM bunaithe ar CFG a bhunú chun 
iarratais ó shaoránaigh a bhainistiú.  
 
 

Glao Pobail COVID-19 

 
Forbraíodh an córas Glaonna Pobail tuilleadh 
chun an tSeirbhís Seachadta Baile 
Leabharlainne a éascú. Áirítear sa chóras 
deaiseann agus tuarascálacha a chuireann ar 
chumas fhoireann na leabharlainne stádas 
iarratais, seachadtaí agus tabhairt ar ais de 
leabhair a bhainistiú agus monatóireacht a 
dhéanamh orthu. Forbraíodh aip soghluaiste le 
nascleanúint satailíte freisin chun cabhrú le 
tiománaithe veain leabharlainne seachadtaí 
agus tabhairt ar ais de leabhair a dhéanamh.  
Cuireadh tionscnaimh chomhairle náisiúnta 
agus áitiúla a bhaineann le COVID-19 chun cinn 
ar shuíomh gréasáin monaghan.ie lena n-
áirítear feachtais maidir leis na Deontais um 
Atosú, Tarscaoileadh Rátaí, Coinneáil Slán i do 
Phobal agus Siopadóireacht Áitiúil. Cuireadh 
foirmeacha iarratais ar fáil ar líne le haghaidh 
deontas agus maoinithe ar an suíomh gréasáin.  
 
Uasghrádaíodh roinnt iarratas gnó in 2020 lena 
n-áirítear an Córas Bainistíochta Tithíochta, an 
Córas Bainistíochta Pleanála, Clár na 
dToghthóirí agus córas catalógaithe an 
Mhúsaeim. Cuireadh leagan nua den Chóras 
Náisiúnta um Bainistíocht Rialaithe 
Foirgníochta i bhfeidhm lena n-áirítear 
monatóirí móra a sholáthar don fhoireann, 
teilifíseáin le haghaidh féachana poiblí, agus 
táibléad.  
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Forbraíodh painéal faisnéise pleanála 
idirghníomhach, rud a thugann cúnamh 
amhairc do chinnteoireacht. Chruthaigh an 
painéal éifeachtúlachtaí sa chuid pleanála trí 
ligean don fhoireann sracfhéachaint a 
thabhairt ar stádas reatha gach iarratas 
pleanála lena n-áirítear cineál iarratais, 
catagóir, dáta dlite an chinnidh, agus an 
pleanálaí a sanntar dó. 
 
 

Painéal Faisnéise Pleanála 

 

Slándáil, Líonraí agus Bonneagar 
Tá an fhoireann Slándála, Líonraí agus 
Bonneagair freagrach as infhaighteacht agus 
slándáil na gcóras agus na seirbhísí TFC a 
chinntiú, ar an mbonn agus sa Cloud, agus as 
an mbonneagar líonra a bhainistiú i ngach oifig 
de chuid na Comhairle ar fud an chontae lena 
n-áirítear Oifigí Contae, MTek1 agus 2 
Fhoirgneamh, An Oifig Pleanála, Oifigí Ceantair 
Bhardasaigh, Stáisiúin Dóiteáin, Leabharlanna, 
Músaem, agus Gléasraí Cóireála Uisce. 
Déanann siad bainistíocht freisin ar chórais 
teileafónaíochta na Comhairle, fóin phóca, 
táibléad, gairis logálaí agus simeanna.   
 
Tá cibearshlándáil mar thosaíocht ag an 
gComhairle. Úsáidtear samhail cibearshlándála 
ilchisealach chun córais agus sonraí na 
Comhairle a chosaint ar chibear-ionsaithe, 
agus áirítear ann frithvíreas, ardchosaint ar 
bhagairtí, beartais ghrúpa, scagadh poist, dns 
agus scagadh gréasáin, ballaí dóiteáin agus go 
leor eile.  In 2020 rinneadh tástáil Pen chun aon 
leochaileachtaí nó bearnaí in imlíne an líonra a 
aithint agus aghaidh a thabhairt orthu. 
Rinneadh cleachtaí insamhalta fioscaireachta 
in 2020 freisin chun feasacht agus oiliúint 
úsáideoirí a choinneáil maidir le ceann de na 
foinsí ionsaithe is coitianta. Leanadh den obair 
ag athsholáthar agus ag uasghrádú 
freastalaithe, ríomhairí pearsanta agus 
ríomhairí glúine chun córais gan tacaíocht a 
dhíchur ón líonra.  
 
Fuarthas córas nua bainistíochta sócmhainní i 
mí na Nollag 2020. Cuirfear tús leis an obair in 
2021 lena chinntiú go ndéantar gach 
sócmhainn TF a thaifeadadh agus a rianú sa 
chóras nua. 

D'oibrigh an fhoireann seo gan staonadh i rith 
2020 chun dúshláin bhreise COVID-19 a 
chomhlíonadh. Áiríodh leis an obair ríomhairí 
glúine a bhunú don fhoireann uile atá 
lonnaithe san oifig, fíordheimhniú ilfhachtóirí a 
chur i bhfeidhm agus a rolladh amach le 
haghaidh cianrochtana, fóin bhog a chur i 
bhfeidhm agus a rolladh amach ionas go 
bhféadfadh an fhoireann glaonna teileafóin na 
comhairle a fhreagairt go cianda, agus oiliúint 
agus tacaíocht a sholáthar ar na seirbhísí sin. 
Cuireadh oiliúint agus tacaíocht ar fáil freisin 
maidir le Microsoft Teams. Cuireadh seomraí 
cruinnithe na Comhairle le scáileáin mhóra 
agus saoráidí físchomhdhála. 
 
I measc na hoibre breise a rinne an fhoireann 
bhí cuidiú le hathlonnú na rannóige Pobail & 
Comhshaoil go MTek2 agus triail a bhaint as 
réiteach líonra leathan nua, SD-WAN, i dTeach 
an Mhargaidh agus san Ionad Cóireála Uisce 
‘Crosses’. Rinneadh píolótach de dheasc fíorúil 
windows freisin agus tá sé seo á chur i 
bhfeidhm anois mar réiteach malartach 
iargúlta oibre ina bhfuil bandaleithead íseal. 
 

Deasc Seirbhíse C.F. 
Lean an fhoireann tacaíochta teicniúla lena 
tiomantas seirbhís tacaíochta teicniúla ar 
ardchaighdeán a sholáthar d’úsáideoirí. Ba 
bhliain dhúshlánach í 2020 ina leith seo agus an 
fhoireann ag dul in oiriúint do bheith ag obair 
ón mbaile. Tháinig méadú suntasach ar líon na 
saincheisteanna a logáladh leis an deasc 
chabhrach in 2020. Logáladh 4,760 glao, 
méadú de bheagnach 1,000 glao ar an mbliain 
roimhe sin.  
 
 

Staitisticí Glaonna 2020 2019 

Glaonna Iomlán Logáilte 4760   3808 

Meánlíon na nGlaonna in 
aghaidh na míosa 

397 
 317 

Meánlíon na nGlaonna in 
aghaidh an Lae 

19 
15 

Réitíodh laistigh de 24 
uair 

59% 
55% 

Deasc Staitisticí na Deasca Seirbhíse 

 

Nuálaíocht 
Ina freagra ar an bpaindéim dhomhanda léirigh 
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an Chomhairle cumas ollmhór agus toilteanas 
maidir lena bheith nuálaíoch. Bhí sé seo le 
feiceáil go soiléir i soláthar tapa na seirbhísí 
nua thuasluaite mar an Glao Pobail, Deontais 
um Atosú Gnó agus an tSeirbhís Seachadta 
Baile Leabharlainne i dteannta le seirbhísí 
núíosacha eile arna seachadadh ag 
Comhpháirtíocht Spóirt, Oifigeach Óige agus 
Seirbhísí Cultúrtha. Rinne gach rannóg san 
eagraíocht oiriúnú agus nuáil lena chinntiú go 
bhféadfaí seirbhísí a sholáthar ar bhealach 
sábháilte.  
 
Cuireadh seirbhís nua rabhaidh téacs don 
fhoireann uile ar bun i mí Feabhra. Toisc nach 
bhfuil rochtain ag gach fostaí ar ríomhphoist na 
comhairle bhí an tseirbhís foláirimh seo thar a 
bheith úsáideach chun teachtaireachtaí 
práinneacha a bhaineann le COVID-19 ar nós 
dhúnadh oifigí a chur in iúl don fhoireann uile. 
Ag aithint teorainneacha seirbhíse téacsála 
aon-bhealach rinneadh aip nua fostaí darb 
ainm Reach a phíolótú agus tá sé ar fáil anois 
d’fhostaithe uile de Chomhairle Contae 
Mhuineacháin. 
 
 

Aip Fhostaithe Reach 

 
Is féidir an aip a íoslódáil ar ghléasanna 
pearsanta chomh maith le gairis faoi 
úinéireacht chorparáideach agus tugann sé 
deis don fhoireann freagairt do mhíreanna 
nuachta corparáideacha agus poist foirne a 
chruthú agus freagairt dóibh. Bunaíodh 
foireann ar a raibh foireann TF, AD, Airgeadais 
agus Corparáideach chun an aip a fhorbairt 
agus a chur chun cinn agus a shroicheadh ar 
fud na heagraíochta a fheabhsú. Reáchtáladh 
feachtais chun feasacht agus rannpháirtíocht 
na foirne a mhéadú lena n-áirítear comórtas 
grianghraif Nollag, a bhí thar bheith rathúil. 
 
Déanann an rannóg seo imscrúdú ar úsáid 
teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn cosúil 
le hintleacht shaorga agus réaltacht fhíorúil 
chun seachadadh seirbhíse a fheabhsú. 
Forbraíodh chatbot / cúntóir fíorúil do 
shuíomh gréasáin na Comhairle chun 
ceisteanna a fhreagairt maidir leis an Deontas 
COVID-19 um Atosú. Is cuid de na buntáistí a 
bhaineann le cúntóirí fíorúla gur féidir leo 

ceisteanna iolracha comhuaineacha a 
fhreagairt ar bhealach comhsheasmhach agus 
go bhfuil siad ar fáil 24/7. Ní bhíonn ar bhaill 
foirne déileáil le ceisteanna athchleachtacha 
agus mar sin is féidir leo dul ar aghaidh le 
hobair eile. 
 
 

Cúntóir Fíorúil Deontais um Atosú 

 
In 2019 sheol an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe (DPER) ciste nuálaíochta chun 
cabhrú le cultúr nuálaíochta a chur chun cinn 
ar fud na hearnála poiblí. D’éirigh le Comhairle 
Contae Mhuineacháin rath a bhaint amach in 
2020 don dara bliain as a chéile agus fuair sí 
€29,900 chun aip turas fíorúil tí 360 céim  agus 
iniúchta a fhorbairt. Ligeann an aip 
d’innealtóirí tithíochta cigireachtaí a 
dhéanamh ar bhealach níos éifeachtaí trí 
theicneolaíocht aitheantais gutha agus 
grianghraif 360 céim a úsáid. Is féidir tascanna 
a shannadh do cheardaithe na Comhairle agus 
do chonraitheoirí seachtracha agus gintear 
meastachán go huathoibríoch ar chostais chun 
oibreacha a dhéanamh. Buntáiste mór a 
bhaineann leis an bhfeidhmchlár is ea an áis 
maidir le turais fhíorúla a chruthú. Seoltar nasc 
slán leis an turas ar ríomhphost chuig tionóntaí 
ionchasacha ionas gur féidir leo cuairt fíorúil a 
thabhairt timpeall an tí ag baint úsáide as a 
bhfón cliste nó a bhfearas cinn réaltachta 
fíorúil. 
 

Aip Turais agus Cigireachta Fíorúla Tí 

 
Bhí Comhairle Contae Mhuineacháin ar cheann 
de na heagraíochtaí píolótacha san earnáil 
phoiblí in éineacht leis an nGníomhaireacht 
Bainistíochta Rialtais Áitiúil (GBRÁ), an 
tSeirbhís Chúirteanna agus an Roinn 
Talmhaíochta a d’oibrigh le RCPA agus leis an 
ngnólacht comhairleachta EY chun straitéis 
nuálaíochta náisiúnta a fhorbairt don earnáil. 
Chomh maith leis an straitéis náisiúnta 
nuálaíochta, forbraíodh tacar uirlisí agus nótaí 
treorach chun cabhrú le heagraíochtaí na 
hearnála poiblí a straitéis nuálaíochta áitiúil 
féin a fhorbairt de réir na straitéise náisiúnta. 
Ghlac an Chomhairle páirt i seimineáir 
ghréasáin arna reáchtáil ag an RCPA chun 
cabhrú leis an straitéis a chur chun cinn agus 
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chun oiliúint ar fhorbairt straitéise nuálaíochta 
a sholáthar do gach eagraíocht san earnáil 
phoiblí.  
 
 

Straitéis Náisiúnta Nuálaíochta na Seirbhíse Poiblí 

 
Bhí Seachtain Náisiúnta Nuálaíochta na 
Seirbhíse Poiblí ar siúl idir an 19 agus an 23 
Deireadh Fómhair. Reáchtáil an rannóg sraith 
imeachtaí beo chun an nuálaíocht atá ar siúl 
san eagraíocht a thaispeáint. Bhí baill foirne ó 
na Rannóga TF, Corparáideach, Airgeadais, 
Leabharlann agus Pobail & Comhshaoil ina 
measc siúd a thug cur i láthair idirghníomhach 
suimiúil ar nuálaíochtaí a bhí ar siúl ina 
gceantair féin. Sheol an rannóg ciste 
nuálaíochta na Comhairle agus osclaíodh an 
glao ar iarratais chuig an gciste. Seoladh cúinne 
nuálaíochta ar an Tairseach Foirne freisin.  
 
.  

Seachtain Nuálaíochta na Seirbhíse Poiblí 19-23 Deireadh 
Fómhair 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Soláthar Corparáideach 
 

Forbhreathnú 
In ainneoin na dianghlasála tosaigh agus na 
dúshláin ina dhiaidh sin a d'eascair as ráig 
Covid 19, d'fhan gníomhaíocht soláthair 
Chomhairle Contae Mhuineacháin do 2020 
comhsheasmhach le figiúirí 2019.  Chinntigh 
cinneadh beartais Chomhairle Contae 
Mhuineacháin in 2018 go ndéanfaí gach 
comórtas soláthair os cionn na tairsí náisiúnta 
go leictreonach, go bhféadfadh ár 
ngníomhaíochtaí soláthair dul ar aghaidh go 
réidh le linn na tréimhse suaití seo. 
   

D’fhonn an riosca a bhaineann le Covid 19 ar 
chomórtais soláthair Chomhairle Contae 
Mhuineacháin a mhaolú, d’ullmhaigh an 
tOifigeach Soláthair tuarascáil chuimsitheach 
ina sonraíodh gach soláthar a bhféadfadh 
Covid 19 dul i bhfeidhm air. Eisíodh comhairle 
shonrach do gach rannóg maidir le conas dul ar 
aghaidh lena gcuid soláthairtí, bunaithe ar 
chomhairle ón Oifig um Sholáthar Rialtais agus 
comhairle dlí neamhspleách a fuair Comhairle 
Contae Mhuineacháin.  Bhí éagsúlacht sa 
chomhairle ag brath ar cibé an raibh an 
soláthar pleanáilte, beo nó nach raibh nó cibé 
ar bronnadh conradh nó nár bronnadh tráth na 
dianghlasála.  
 
In 2020, d’fhoilsigh Comhairle Contae 
Mhuineacháin os cionn 110 Iarratas ar 
Thairiscintí trí na hardáin r-Thairiscintí (57) 
agus www.supplygov.ie (56) ). Bhí cúig cinn de 
na comórtais a fógraíodh ar chomórtais  r-
Thairiscintí le luach a sháraíonn tairseacha 
soláthair an AE (ie €5,350,000 le haghaidh 
oibreacha nó €214,000 le haghaidh earraí nó 
seirbhísí). 
 
Reáchtáil foireann Chomhairle Contae 
Mhuineacháin 53 comórtas luachana tríd an 
ardán r-thairiscintí ag baint úsáide as an rogha 
luachana gasta. As na comórtais seo, bhain 23 
le seirbhísí a sholáthar, 16 le haghaidh 
soláthairtí agus 14 le haghaidh oibreacha.  Trí 
chomórtais luachana a reáchtáil tríd an ardán 
seo, cinntítear trédhearcacht dár 
gceannacháin uile beag beann ar a luach.   
 
Plean Soláthair Corparáideach 2020 - 2022 
Ghlac an Fhoireann Bhainistíochta le Plean 
Soláthair Corparáideach (PSC) Chomhairle 
Contae Mhuineacháin ar an 1 Meán Fómhair 
2020.  Is creat-doiciméad é an PSC ina leagtar 
amach conas a dhéanfaidh Comhairle Contae 
Mhuineacháin a feidhm soláthair thar 
thréimhse trí bliana an phlean.  Leagtar amach 
sa phlean 25 gníomh atá le cur i gcrích thar 
shaolré an phlean agus na Príomhtháscairí 
Feidhmíochta (KPIanna) bainteach le gach 
ceann acu. Tagann an plean seo in ionad an 
Phlean Soláthair Corparáidigh a bhí ag 
Comhairle Contae Mhuineacháin 2017-2019 
roimhe seo.  

http://www.supplygov.ie/
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Tar éis glacadh leis an gCairt um Ghníomhú ar 
son na hAeráide, beidh spreagadh an tSoláthair 
Phoiblí Ghlais mar thosaíocht ag an Aonad 
Soláthair in 2021.    
 

Nósanna Imeachta Soláthair 
Eisíodh Nósanna Imeachta Soláthair 
Chomhairle Contae Mhuineacháin Rev 3 chuig 
gach ball foirne i mí Eanáir 2020, ag cur san 
áireamh tairseacha nuashonraithe an AE 
maidir le soláthar.  Cinntíonn na nósanna 
imeachta go ndéantar soláthar de réir 
cheanglais athchóiriú na hEarnála Poiblí, an 
Oifig um Sholáthar Rialtais, Treoracha an AE 
agus Treoirlínte Náisiúnta. 
 

Coiste Stiúrtha Soláthair 
Leanann an Coiste Stiúrtha Soláthair ag teacht 
le chéile gach ráithe.  Glacann an coiste ról 
réamhghníomhach i réimse an tsoláthair agus 
in ullmhú polasaithe agus teimpléid soláthair.   
 

Foireann Soláthair 
Leanann an fhoireann seo, i dteannta leis an 
Oifigeach Soláthair, ag stiúradh, ag treorú agus 
ag tacú le gach oibríocht soláthair chun a 
chinntiú go bhfaightear earraí, seirbhísí agus 
oibreacha de réir na reachtaíochta agus na 
dtreoirlínte ábhartha go léir, agus riosca á 
bhainistiú acu agus luach ar airgead a bhaint 
amach. Trí fhoghlaim leanúnach ó 
bhainistíocht gach comórtas soláthair de chuid 
Chomhairle Contae Mhuineacháin, tá saineolas 
suntasach i soláthar forbartha ag na Ceannairí 
Soláthair agus na Ceannairí Riaracháin i ngach 
roinn.  
 

 
 
Cód Caiteachais Phoiblí 
De réir an Chóid Chaiteachais Phoiblí, d’eisigh 
Comhairle Contae Mhuineacháin Tuarascáil 
Dearbhaithe Cáilíochta i mí Lúnasa 2020 chuig 
NOAC lena athbhreithniú chun comhlíonadh 
an Chóid Chaiteachais Phoiblí a sheiceáil. Sa 
tuarascáil seo ní mór do Chomhairle Contae 
Mhuineacháin fardal a chur isteach de gach 
tionscadal / clár a chosnaíonn níos mó ná € 
0.5m ina ndéantar idirdhealú idir caiteachas 
caipitil agus reatha, arna chatagóiriú de réir 

caiteachais atá á mbreithniú, caiteachas á 
thabhú, agus caiteachas a cuireadh i gcrích le 
déanaí a íocadh gan eisceacht.   Éilíonn an CSP 
freisin ar Chomhairle Contae Mhuineacháin 
soláthairtí níos mó ná €10m a fhoilsiú agus 
seicliosta féinmheasúnaithe a chur isteach.   
 

Scéim Foilsitheoireachta Eiseamláireach 
Tá oibleagáid ar Chomhairle Contae 
Mhuineacháin tuairisciú go ráithiúil ar 
chonarthaí poiblí (tairiscintí) a dhámhtar, don 
Scéim Foilsitheoireachta Eiseamláireach, atá 
mar chuid den réimeas um Shaoráil Faisnéise. 
Baineann an foilseachán le gach conradh 
oibreacha poiblí ar luach os cionn €25k.  
Chabhraigh na hAilt go léir le tiomsú conarthaí 
a dámhadh do 2020 agus tá an fhaisnéis seo 
foilsithe anois ar shuíomh gréasáin na 
Comhairle agus is féidir í a fháil ar an nasc seo 
a leanas: - 
https://monaghan.ie/corporateservices/procu
rement/ 
 

Oifig um Sholáthar Rialtais (OSR)  
I mí Iúil 2020, shínigh Comhairle Contae 
Mhuineacháin ‘Meabhrán Comhthuisceana’ 
leis an Oifig um Sholáthar Rialtais.  Leagtar 
amach sa doiciméad seo na prionsabail a 
rialaíonn an caidreamh soláthair idir an dá 
pháirtí.  Aithníonn sé go bhfuil Comhairle 
Contae Mhuineacháin agus an OSR ag gabháil 
do chomhpháirtíocht atá dírithe ar sheirbhísí 
soláthair éifeachtúla agus oiriúnacha agus 
luach ar airgead a sholáthar, chun cuidiú leis an 
údarás áitiúil freastal ar riachtanais seachadta 
seirbhíse sa deireadh. 

Tá Comhairle Contae Mhuineacháin ag úsáid 
roinnt creataí OSR faoi láthair.   Fuarthas 
Comhairleacht Gnó & Bainistíochta,  Meaisín 
Frainceála, Seirbhísí Dlí, Bailiúchán Airgead 
Tirim & Boinn Slándála, Stáiseanóireacht agus 
soláthairtí oifige agus cártaí breosla as na 
creataí seo, trí mhionchomórtais nó trí 
tharraingt anuas díreach.  

 

TCP Covid19: 
Mar gheall ar ghanntanas TCP ar fud an 
domhain a bhaineann le Covid, fuair an OSR 
TCP don Earnáil Rialtais Áitiúil ar fad go 
lárnach.  Chruinnigh an tAonad Soláthair 

https://monaghan.ie/corporateservices/procurement/
https://monaghan.ie/corporateservices/procurement/
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riachtanais uile TCP Chomhairle Contae 
Mhuineacháin, thar gach rannóg, chun a 
chinntiú gur ordaíodh TCP leordhóthanach 
chun freastal ar ár riachtanais. Comhordaíonn 
an tAonad Soláthair dáileadh an TCP ar na 
codanna éagsúla ina bhfuil sé ag teastáil. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Acmhainní Daonna 
 
Earcaíocht 
Rinne an Rannóg Bainistíochta Acmhainní 
Daonna 355 iarratas a phróiseáil i ndáil le 12 
chomórtas earcaíochta le linn 2020   

 
Mar thoradh ar na comórtais a tionóladh in 
2020, measadh go raibh 52 iarratasóir cáilithe 
agus curtha ar phainéil, tairgeadh 16 post agus 
amhail an 31 Nollaig 2020, ceapadh 10 ball 
foirne.  Ag deireadh 2020 bhí 24 painéal i 
bhfeidhm. 
 
B’ionann an líon foirne do Chomhairle 
Contae Mhuineacháin an 31 Nollaig 2020 
 

Foireann Lárnach Líon CL 

Bainistíochta  5 5 

Cléireachais / 

Riaracháin  

173 162.79 

Gairmiúil / Teicniúil  83 82.55 

Allamuigh  141 131.05 

Foireann Lárnach 

Iomlán  

402 381.39 

Poist Chonartha  13 12.14 

Sealadach / Séasúrach  4 4 

Comhraiceoirí Dóiteáin 

Coinnithe  

51 N/B 

Neamh RCPRÁ  8 5.15 

Iomlán na bPost Eile  76 21.29 

 

Scoir i rith 2020 
Chuaigh na baill foirne seo a leanas ar scor le 
linn 2020: 
 
Joan Ryan, Oifigeach Riaracháin 
Brendan Murphy, Teicneoir Feidhmiúcháin 
Sinsearach 
Kathleen McCrudden, Oifigeach Cléireachais 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oiliúint agus Forbairt 
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Bhí sé dúshlánach le linn 2020 an oiliúint a 
chomhordú mar gheall ar dhianghlasáil Covid-
19 ach mar sin féin bhíomar fós in ann 19 Cúrsa 
Oiliúna Intí a sholáthar don fhoireann mar a 
shonraítear thíos. Áiríodh san fhigiúr seo Cúrsaí 
Sláinte agus Sábháilteachta Intí ábhartha.  
Chomh maith leis na cúrsaí intí d’fhreastail 127 
ball foirne ar chúrsaí oiliúna, comhdhálacha, 
seimineáir, ceardlanna agus seimineáir 
ghréasáin / cúrsaí ar líne 
 

• Dearadh Bainistíochta Tráchta 
Sealadach Leibhéal 1 & 2 

• Oiliúint um Oiriúnú Gnímh don Aeráid 

• Pas Sábháilte 

• Oiliúint ar Shábh Slabhra City & Guilds 

• Oiliúint um Measúnú Guaise & Riosca 

• Ranganna Gaeilge 

• Oiliúint Cosanta Leanaí 

• Oiliúint Oifigeach Comhlíonta COVID-
19 

• COVID-19 Fill ar an Obair go Sábháilte 

• Riachtanais Nuálaíochta 

• Athshlánú Oscailt Bhóthair - Bunúsach 

• Athshlánú Oscailt Bhóthair - 
Ardleibhéal 

• CPC  Tiománaithe 

• Oiliúint Maor Scoile 

• Oiliúint Athnuachana um 
Gharchabhair 

• Oiliúint ar Láimhseáil Láimhe 

• Ullmhú an Agallaí  

• Oiliúint Microsoft Teams 

• Oiliúint Rothaí Scrábacha 

Cúrsaí Breisoideachais 
Faomhadh cúnamh do sheachtar ball foirne is 
fiche le haghaidh cúrsaí breisoideachais, agus 
tugadh fóirdheontas do naonúr dóibh nó bhí 
siad incháilithe le haghaidh maoiniú deontais. 
 
Athchreidiúnú FGL 3 Bliana Innealtóirí na 
hÉireann 
Tar éis iniúchadh creidiúnaithe FGL an 3 Meán 
Fómhair 2020, bronnadh stádas “Fostóir 
Creidiúnaithe FGL” de chuid Innealtóirí 
Éireann ar Chomhairle Contae Mhuineacháin 
ar feadh tréimhse trí bliana uasta eile a 
mhaireann suas go dtí Deireadh Fómhair 
2023.  
Mar Fhostóir Creidiúnaithe FGL de chuid 

Innealtóirí Éireann, tá Comhairle Contae 
Mhuineacháin mar chuid de líonra eisiach 
eagraíochtaí a léirigh tiomantas d’fhorbairt 
ghairmiúil na mball foirne.    Tá sé seo 
tábhachtach ní amháin chun an tallann is fearr 
a mhealladh i measc céimithe ach freisin chun 
príomh-thallann a choinneáil ag leibhéil níos 
airde. 
 
 

Folláine a Bhainistiú san Ionad Oibre 
 
Soláthraí nua Seirbhísí Cúnaimh d'Fhostaithe 
- Spectrum. Life 
D'fhostaigh Comhairle Contae Mhuineacháin 
seirbhísí soláthraí nua Seirbhíse Cúnaimh 
d'Fhostaithe - Spectrum. Life, chun tacú lenár 
bhfostaithe, lenár mbaill agus lena 
dteaghlaigh.  
 
Seoladh an tSeirbhís Cúnaimh d’Fhostaithe 
(EAS) agus APP Folláine go hoifigiúil an  
26 Samhain 2020.   Tá an tSeirbhís Cúnaimh 
d’Fhostaithe ar fáil don fhoireann uile 24/7, 
365 lá sa bhliain agus clúdaíonn sí 
Comhairleoireacht, Folláine, Cothú, Aclaíocht 
agus Teiripe Iompraíochta Cognaíoch Ar Líne, 
rochtain ar phostáil comharthaíochta le 
haghaidh tacaíochta i réimsí mar; 
neamhthorthúlacht & caillteanas toirchis, 
tacaíocht cúram do dhaoine scothaosta, 
oiliúint tuismitheora, tacaíocht idirnáisiúnta 
d’fhostaithe, faisnéis dlí, faisnéis airgeadais 
agus go leor eile.  
 
Vacsaínithe Fliú 
Chomhaontaigh Comhairle Contae Mhuineacháin 
aisíocaíocht a thabhairt d’aon bhall foirne a 
roghnaigh leas a bhaint as an Vacsaíniú Fliú in 2020. 
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Aonad Sláinte & 
Sábháilteachta 
 
Plean Oibriúcháin 
Leag an tAonad Sláinte agus Sábháilteachta 
(ASS) amach na spriocanna sláinte agus 
sábháilteachta atá le baint amach sa ‘Phlean 
Bliantúil um Sheachadadh Seirbhíse’ (PBSS) 
2020 (agus i gcomhréir leis an ‘gClár Riosca 
Corparáideach’). Rinne an ASS clár oibre a 
dhoiciméadú ina ‘Phlean Oibriúcháin ASS 2020’ 
chun riachtanais agus spriocanna PBSS 2020 a 
bhaint amach. Rinne an ASS athbhreithniú 
seachtainiúil ar an bPlean Oibriúcháin mar 
chuid de na Cruinnithe Seachtainiúla um 
Pleanáil Foirne. Rinneadh athbhreithniú breise 
ar an bplean ar bhonn míosúil leis an Stiúrthóir 
Seirbhíse agus leis an ASS trí Chruinnithe 
míosúla MonStat. 
 
Bhí dúshláin roimh an Plean Oibriúcháin ASS in 
2020 do Chomhairle Contae Mhuineacháin 
(CCM) le tús na paindéime COVID-19. Chuir an 
t-aonad a chlár oibre in oiriúint go gasta chun 
sábháilteacht a chuid fostaithe agus iad siúd a 
bhféadfadh oibreacha a rinne MCC difear a 
dhéanamh dóibh. Cuireadh Coiste Náisiúnta de 
chuid an Údaráis Áitiúil um Shláinte agus 
Sábháilteacht COVID-19 ar bun chun sraith 
Nósanna Imeachta Náisiúnta a fhorbairt chun 
aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna 
sláinte agus sábháilteachta a tháinnig chun 
cinn de bharr na paindéime. Roghnaíodh 
Ceann Sláinte agus Sábháilteachta CCM mar 
bhall den choiste seo agus in éineacht le baill 
eile an choiste críochnaíodh an obair go rathúil 
i dtréimhse ama an-dúshlánaí.  
 
D’fhorbair CCM Treoir um Chosaint agus 
Feabhsú san Ionad Oibre HSP55 COVID-19 
(Coronavirus) de réir na Nósanna Imeachta 
Náisiúnta a eisíodh. Bhí gach nós imeachta, 
foirmeacha agus teimpléid a bhaineann le 

sláinte agus sábháilteacht COVID-19 sa treoir 
seo. Chuir sé bealach simplithe ar fáil 
d’fhostaithe chun rochtain a fháil ar an 
bhfaisnéis agus na nósanna imeachta a 
theastaigh uathu. Ba threoir chasta í seo le 
forbairt agus chríochnaigh an ASS go rathúil í. 
Ó mhí an Mhárta ar aghaidh rinne an ASS 
athbhreithniú ar HSP55 le 20 nuashonrú san 
iomlán faoi dheireadh na bliana. Le linn na 
paindéime lean an ASS ar aghaidh le dúshlán 
COVID-19 agus an oiread agus is féidir de na 
spriocanna a leagadh amach i bPlean 
Oibriúcháin 2020 á mbaint amach. 
D’fhonn rochtain éasca a sholáthar ar an 
gcóras bainistíochta doiciméad (agus úsáid 
páipéir a laghdú), bhog an ASS a 
mhodheolaíocht iniúchta chuig an gcóras 
Taibléad Laserfiche ar líne. Is modh éifeachtach 
cigireachta é seo agus leanann sé ar aghaidh 
bheith, a tháirgeann modh tuairiscithe 
comhsheasmhach gonta. Laghdaigh sé go mór 
an méid páipéir a tháirgeann an ASS. In 2020 
d’oibrigh an ASS ag leibhéal nach raibh 
bunaithe ach ar 10% de pháipéar. 
 
Bhain an obair a rinne an t-aonad ó mhí 
Feabhra go Meitheamh 2020 go príomha le 
COVID-19. Faoi mhí Iúil 2020 d’fhill an ASS ar 
obair ar an bPlean Oibriúcháin mar a leagadh 
amach i dtosach. Sonraíonn an fhaisnéis seo a 
leanas na príomhghnéithe den obair a rinne an 
ASS in 2020: 
 
▪ Déantar athbhreithniú sa Ráiteas 

Sábháilteachta Corparáidí gach sé mhí mar a 
cheanglaítear leis an Acht um 
Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 
2005  

▪ Cruinnithe an Choiste Sábháilteachta Feabh 
2020. 

▪ Lámhleabhair Sláinte agus Sábháilteachta Ar 
Líne comhlánaithe do gach rannóg.  

▪ Nós Imeachta Bainistíochta Tráchta 
Sealadach HSP40 curtha i gcrích de réir na 
riachtanas náisiúnta nua. 

▪ Ullmhacht Éigeandála HSP53 agus Freagra ar 
Nós Imeachta Stoirme curtha i gcrích agus 
Measúnuithe Guaise & Riosca san áireamh). 

▪ Coróinvíreas HSP55 COVID-19) Treoir um 
Chosaint agus Feabhsú san Ionad Oibre 
forbartha. 
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▪ 23 gnáthamh athbhreithnithe agus 
nuashonraithe. 

▪ 6 Fhoirm athbhreithnithe agus 
nuashonraithe. 

▪ Clár Radaíochta HSM01 curtha i gcrích.  
▪ Clár Spáis Ghaibhnithe HSM06 curtha i 

gcrích. 
▪ Cláir Dréimire Coda curtha i gcrích. 
▪ Foirm Cigireachta Sláinte agus 

Sábháilteachta HSF14 nuashonraithe agus 
curtha ar bun ar Laserfiche.  

▪ Déantar HMS01 go 09 Cláir Sábháilteachta a 
nuashonrú go míosúil. 

▪ Déantar athbhreithniú gach ráithe ar an 
gClár Riosca Corparáideach.  

▪ COVID-19 Cur i láthair curtha i gcrích agus 
seachadta do Chomhaltaí agus d'Fhostaithe. 

▪ 38 Seisiúin Báistí Comhlíonta Covid-19 arna 
seachadadh ag an ASS d’fhostaithe. 

▪ Dhá Nuachtlitir um Nasc Sábháilteachta 
cruthaithe agus eisithe. 

▪ Éagsúlacht imeachtaí agus faisnéise curtha i 
gcrích do Sheachtain Sláinte agus 
Sábháilteachta na hEorpa.  

▪ 21 Mionteagasc Sábháilteachta forbartha 
agus eisithe. 

▪ 07 Cruinnithe LASOG agus Chomhchoiste 
Stiúrtha Sláinte agus Sábháilteachta an 
Aontais ar fhreastail an Ceann Sláinte agus 
Sábháilteachta orthu. 

▪ 09 Dífhibrileoir CCM arna gcothabháil agus 
arna seiceáil ag an ASS. 

▪ 12 Tuarascáil Mhíosúil ASS seachadta in am 
don Fhoireann Bhainistíochta. 

 

Clár Cigireachta 
Críochnaíodh Clár Cigireachta 2020 go rathúil 
tar éis é a oiriúnú chun Cigireachtaí COVID-19 
a áireamh. Tugann an tábla seo a leanas breac-
chuntas ar na cigireachtaí a rinne an ASS: 
 

 
Sprioc Líon na 
gCigireachtaí: 

Bainte 
amach 
Iarbhír: 

% Bainte 
amach: 

156 169 108% 

Cigireacht a 
Rinneadh:  

Líon Déanta: 

Oibreacha 
Bóthair  

110 

Clóis 06 

Uisce 04 

Tithíocht 02 

Corparáideach / 
Caipiteal 

01 

COVID-19 44 

Foirgneamh 02 

 

 
Measúnú Guaise agus Riosca 
Tugann an tábla seo a leanas breac-chuntas ar 
Mheasúnuithe Guaise agus Riosca a 
chríochnaigh an ASS in 2020: 
 
 

 Cineál 
Measúnaithe:  

Rinneadh 96 
Measúnacht Guaise agus 
Riosca san iomlán 

COVID-19 12 

Clóis Súgartha 30 

Seomraí 
Plandaí 

17 

Clóis / Líonadh 
Talún 

03 

Nós imeachta  24 

Foirgnimh 10 

 
 
 

Achoimre 
Cé gur bhliain dhúshlánach a bhí in 2020 don 
ASS chuir sé béim ar a luaithe is féidir leis an 
aonad freagairt d’athrú. Léirigh sé an obair 
foirne laistigh den aonad agus ceannaireacht 
an Stiúrthóra Seirbhíse agus glacadh le 
fostaithe chun na hathruithe a theastaigh chun 
iad féin agus daoine eile a choinneáil slán.  
 
Chuir an obair a chuir an ASS i gcrích in 2020 ar 
chumas Chomhairle Contae Mhuineacháin 
agus a cuid fostaithe ceanglais dhlíthiúla an 
Achta um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag 
an Obair 2005, na Rialacháin um 
Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 
(Iarratas Ginearálta) 2007 agus reachtaíocht 
infheidhme eile a chomhlíonadh.  
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Ceantar Bardasach Charraig 
Mhachaire Rois-Baile na Lorgan 
 
 

Bonneagar Bóthair 
In 2020, rinne Ceantar Bardasach Charraig 
Mhachaire Rois-Baile na Lorgan bainistíocht ar 
infheistíocht de €3.55 milliún sa líonra bóithre 
Réigiúnacha agus Áitiúla (méadú de €780,000 
ar 2019).  
 
Neartaíodh 13 bhóthar (4 Réigiúnach agus 9 
Áitiúil) faoin gClár Feabhsúcháin Athchóirithe 
agus rinneadh 11 bhóthar eile (2 Réigiúnach 
agus 9 Áitiúil) a athdhíol faoin gClár Cothabhála 
Athchóirithe. 
 
Le maoiniú a fuarthas faoin gclár Taistil 
Ghníomhaigh cuireadh ar chumas cúig scéim a 
cur i gcrích go substaintiúil chun saoráidí 
siúlóide agus rothaíochta feabhsaithe a 

sholáthar sna bailte Bhaile na Lorgan agus 
Carraig Mhachaire Rois. 
 
Chuir an Ceantar Bardasach oibreacha 
feabhsúcháin i gcrích ar 4 bhóthar áitiúla faoi 
dhá thionscnamh píolótacha -  na scéimeanna 
píolótacha, an “tÁbhar Gráinneach Ceangailte 
le Stroighne” agus “Asfalt Aisghairthe”.  
 
Críochnaíodh dhá bhóthar príobháideacha 
faoin Scéim Feabhsúcháin Áitiúil (LIS) agus 
cuireadh dromchla nua ar 4 bhóthar áitiúla 
faoin Scéim Rannpháirtíochta Pobail (CIS) ar 
chostas €440,000. 
  

Ár Lárionaid Baile agus Sráidbhaile a 
Athghiniúint 
Bhí baint ghníomhach ag an gCeantar 
Bardasach le hathchóiriú a dhéanamh ar 
dheiseanna infheistíochta foirgneamh agus 
saoráidí i rith 2020. 
  
Críochnaíodh oibreacha ar Theach an 
Mhargaidh, Carraig Mhachaire Rois. Tá 
Gailearaí Lása nua Charraig Mhachaire Rois, 
Siopa Ceardaíochta nua, stiúideo ceardaíochta 
nua agus leithreas poiblí neamhghnéasach 
lonnaithe san fhoirgneamh anois. 
 
 
Teach an Mhargaidh, Carraig Mhachaire Rois 

 
Tar éis infheistíocht de €1.2 milliún, d’oscail 
Ionad Patrick Kavanagh in Inis Caoin don 
phobal i mí Iúil 2020. Maoinithe trí Scéim 
Ranníocaíochta Forbartha Chomhairle Contae 
Mhuineacháin, le cúnamh deontais ó Fáilte 
Ireland agus ón Roinn Ealaíon, Cultúir, 
Gaeltachta agus Oidhreachta, is díol spéise do 
chuairteoirí suaitheanta don Chontae an 
tIonad. 
 
 
Ionad Patrick Kavanagh, Inis Caoin 

In 2020, cheannaigh Comhairle Contae 
Mhuineacháin, i gcomhpháirtíocht le Farney 
Community Development Ltd., Teach na 
mBocht Carraig Mhachaire Rois, lena láithreán 
6.5 acra agus na foirgnimh a ghabhann leis, ar 
suim de luach €600,000. Cuirfidh an éadáil seo 
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agus forbairt an láithreáin agus na 
bhfoirgneamh sa todhchaí áiseanna ar fáil do 
riachtanais shóisialta agus phobail cheantar 
Mhuineacháin Theas.  
 
Is díol spéise nua do chuairteoirí, Eispéireas 
Teach na mBocht, arna maoiniú tríd an Scéim 
Athnuachana Baile agus Sráidbhaile, mar aon 
leis an gCiste Leithdháilte Bardasach, beidh sé, 
faoi réir srianta Covid-19, ar oscailt in am don 
séasúr turasóireachta 2021. 
  
 
Teach na mBocht, Carraig Mhachaire Rois 

In éineacht le hIonad Patrick Kavanagh agus an 
tIonad Ceardaíochta i dTeach an Mhargaidh, le 
Teach na mBocht, cuirfear cnuasach 
gníomhaíochtaí turasóireachta i nDeisceart an 
Chontae i gcrích a chabhróidh le cuairteoirí a 
mhealladh agus a chuirfidh leis an ngeilleagar 
áitiúil. 
 
Fuarthas maoiniú faoin gCiste Athghiniúna 
agus Forbartha Tuaithe (CAFT) chun Mol 
Fiontair nua ("The Ridge") a fhorbairt ar 
Bhóthar McGrath, Baile na Lorgan. Soláthróidh 
comhfhiontar le Fiontar Pobail Fiontraíoch 
Mhuineacháin agus Baile na Lorgan, an 
tsaoráid 1,350 méadar cearnach mol gnó 28 
aonad. Tá na hoibreacha le tosú ar an láithreán 
i mí Eanáir 2021, agus táthar ag súil go mbeidh 
sé críochnaithe i mí an Mhárta 2022.  
Déanfaidh CLG Fiontar Pobail Bhaile na Lorgan 
bainistíocht ar "The Ridge". 
 
 
Mol Fiontar “The Ridge”, Bóthar McGrath, Baile na 
Lorgan  

Infheistiú i Spásanna Poiblí 
D’fhorbair an Ceantar Bardasach Pleananna 
Ríochta Poiblí agus Eacnamaíochta do Bhailte 
Charraig Mhachaire Rois agus Baile na Lorgan. 
Chuir an Plean Ríochta Poiblí do Charraig 
Mhachaire Rois an bonn d’iarratas maoinithe 
rathúil faoin RRDF d’fhorbairt roinnt tionscadal 
i lár an bhaile agus sa ríocht phoiblí. 
 Ina measc seo bhí forbairt dhá Phlean 
Gníomhaíochta Ceantair Áitiúil do na 
cúlchríocha amach ón bPríomhshráid, Straitéis 
Páirceála Carranna a fhorbairt don bhaile, agus 

forbairt leanúnach ar dhearadh mionsonraithe 
don Ríocht Phoiblí ar an bPríomhshráid agus 
Lána Bridewell. 
 
Tá Plean Ríochta Poiblí do Bhaile Inis Caoin á 
fhorbairt faoi láthair. Féachfaidh an plean seo 
le dul i ngleic le dúshláin rochtana agus 
páirceála timpeall an tsráidbhaile agus bunús a 
sholáthar d’iarratais ar mhaoiniú sa todhchaí. 
 
Fuarthas maoiniú, faoin scéim Athnuachana 
Baile agus Sráidbhaile, le haghaidh ceannbhrait 
sheachtraigh agus scáileán lasmuigh ag Ionad 
Patrick Kavanagh, mar aon le ceannbhrat 
seastán agus binsí picnice ag na hOifigí 
Cathartha i gCarraig Mhachaire Rois.  
 
Tacóidh an dá thionscadal seo le haistriú níos 
sábháilte ó shrianta Covid-19, i suíomh spáis 
oscailte, rud a ligfidh do scaradh fisiceach ann. 
Cuirfidh siad feabhas ar an Ríocht Phoiblí, ag 
soláthar deiseanna d’imeachtaí agus do 
chruinnithe lasmuigh, agus spreagfaidh siad 
líon méadaithe daoine chun leasa na 
ngeilleagar áitiúil.  
 
Ceapadh sainchomhairleoirí chun tabhairt faoi 
staidéar rannpháirtíochta poiblí chun bonn 
eolais a chur faoi úsáid Theach an Mhargaidh 
agus na Cearnóige i mBaile na Lorgan. Tá 
€295,000 daingnithe faoin RRDF chun 
réamhdhearadh agus mionsonraí a éascú chun 
foirgneamh Theach an Mhargaidh a athchóiriú, 
agus chun an ríocht phoiblí mháguaird a 
fheabhsú. 
 
Tá iarratas ar mhaoiniú ar feitheamh freisin 
chun mol teicneolaíochta nua, C:TEK II, a 
fhorbairt i gCarraig Mhachaire Rois. 

 
Áiseanna Áineasa Allamuigh a Fhorbairt 
Críochnaíodh maoiniú faoin Scéim Bonneagair 
Áineasa Allamuigh (ORIS), agus cuireadh na 
tionscadail seo a leanas i gcrích in 2020: 

• Oibreacha dromchla agus draenála ag an 
mbealach isteach chuig Páirc Mindzenty, 
Baile na Lorgan. 

• Áiseanna suíocháin agus áineasa nua a 
sholáthar ag The Point agus lamairne ag an 
Oileán Dubh, Baile na Lorgan. 
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Tá obair chothabhála agus cúraim ar Chonair 
Bhealach Mhuineacháin fós ar siúl, agus 
soláthraíodh maoiniú ORIS d’infheistíocht sa 
bhealach Rothaíochta “Hilly Way”, ag nascadh 
Dún an Rí le Carraig Mhachaire Rois, feadh 
Eastát Loch Feá. Ceanglóidh an rotharbhealach 
seo sa deireadh leis an mbealach an Uaimh-
Dún an Rí. 
 
Lorgaíodh maoiniú chun tacú le forbairt roinnt 
tionscnamh áineasa lasmuigh in 2021. Áirítear 
orthu seo:  

• Páirc siúlóide madraí ag an Dromainn 
Uachtarach.  

• Bearta bithéagsúlachta agus pailineora ag 
Tulaigh na Sceach Thoir & Gallows 'Hill.  

• Ríocht phoiblí a chuimsíonn suíocháin, 
tírdhreachú agus comharthaíocht ag 5 
shuíomh. 

• Conair aclaíochta agus spóirt lasmuigh i 
bPáirc Loch Mucnú, Baile na Lorgan 

• Conair Siúlóide ó Loch na Glac go Bhóthar 
Bhaile Átha Fhirdhia, Carraig Mhachaire 
Rois 

• Comhartha Beartaithe Conaire Ceoil agus 
Siúilóide do Bhaile na Lorgan agus Eoroim. 

 
Gníomhartha Pobail 
Oibríonn an Ceantar Bardasach go dlúth le 
grúpaí áitiúla chun infheistíocht a dhíriú ar 
bhealach níos fearr agus seachadadh seirbhíse 
a fheabhsú. Tugann an CB páirt-mhaoiniú agus 
obair go dlúth le Cumann Tráchtála Charraig 
Mhachaire Rois chun timpeallacht atá báúil 
don trádáil a chruthú sa bhaile.  
 
Cuidíonn an Cumann le pleanáil agus 
soláthraíonn sé aiseolas gnó luachmhar ar 
thionscnaimh atá beartaithe. Déanann an 
Cumann Tráchtála bainistíocht ar soilsiú Fhéile 
don bhaile agus eagraíonn sé gníomhaíochtaí 
sa tréimhse roimh an Nollaig. Seoladh 
“Margadh Ar Líne Carraig Mhachaire Rois” an 8 
Nollaig 2020. Tá 17 fiontar ag baint leasa as an 
ardán ar líne seo faoi láthair, agus táthar ag súil 
go leanfaidh go leor eile im 2021. 
 
I mBaile na Lorgan, bhí an Fhoireann 
Athghiniúna Baile an-ghníomhach ag díriú ar 
na hearnálacha gnó agus pobail. Buaileann an 
Fhoireann le feidhmeannas an CB ar bhonn 

míosúil agus treoraíonn siad tionscnaimh mar 
an Scéim Dearbhán Baile; Soilse na Nollag; cur 
chun cinn agus imeachtaí turasóireachta.  
 
Bailte Slachtmhara - Cuidíonn an Ceantar 
Bardasach le ranníocaíocht bhliantúil a 
mhaoiniú do na grúpaí seo agus soláthraíonn 
sé tacaíochtaí breise i rith na bliana d’fhonn an 
deis is fearr a sholáthar dóibh a gcuspóirí a 
bhaint amach.  

 
Tionscnaimh Turasóireachta 
Soláthraíonn Comhairle Contae Mhuineacháin 
agus an oifig Dúiche Bardasach tacaíocht 
leanúnach airgeadais agus lóistíochta do 
thionscnaimh turasóireachta sa cheantar. 
Gineann na gníomhaíochtaí seo ioncam 
suntasach don phobal áitiúil.  
 
Leis an infheistíocht in Ionad Patrick Kavanagh; 
i nGailearaí na Lása; agus i dTeach na mBocht i 
gCarraig Mhachaire, léirítear an croí-straitéis 
turasóireachta do Dheisceart an chontae, 
eadhon cnuasach táirgí turasóireachta a 
fhorbairt a bheidh, in éineacht agus ar aon dul 
leis na tairiscintí atá ann cheana, ina díol spéise 
do thurasóirí cultúrtha don cheantar. Tá 
iarratas ar mhaoiniú, ar scéim cíosa rothar 
chun Ionad Patrick Kavanagh a chomhlánú, ar 
feitheamh freisin. 
 
I mBaile na Lorgan, tá an Chomhairle ag 
iarraidh Loch Mucnú agus diméin Chaisleán an 
Dóchais a fhorbairt mar rud suntasach 
réigiúnach.  
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Ceantar Bardasach Bhéal 
Átha Beithe Chluain Eois 
 

Clár na mBóithre 2020 
In 2020 thug Ceantar Bardasach Bhéal Átha 
Beithe Chluain Eois faoi chlár suntasach 
d’fhorbairt bonneagair bóithre. Rinne an 
Ceantar Bardasach oibreacha draenála, 
forleagan bitmac agus cóirithe dromchla ar 
naoi mbóthar áitiúla agus ar thrí bhóthar 
réigiúnacha sa cheantar ar luach beagnach 
€2.63 milliún faoin scéim deontas 
feabhsúcháin athchóirithe.  Athchóiríodh 
dromchla ar 45km eile de bhóithre ar fud an 
Cheantair Bardasach. Thug an Ceantar 
Bardasach faoi dheisiúcháin / cothabháil 
ghinearálta fairsing ar an ngréasán bóithre sa 
cheantar, mar shampla deisiúcháin / glanadh 
silteán, paisteáil bóithre, gearradh fálta, 
scuabadh agus bailiú eisfheartha.   
 

Oibreacha Feabhsúcháin Sábháilteachta 
ar Chostas Íseal: 
Cuireadh tionscadail feabhsúcháin 
sábháilteachta ar chostas íseal i gcrích in 2020 
ag an LP2331/LT23313  
 
An Chúlchoill, bóthar Corr na bhFál, Buíochar, 
ag acomhal an R162/R184 ar a dtugtar go 
háitiúil Crois Hanratty, LP39002/R190 Béal 
Átha an Daingin agus ag acomhal LS6290 / 
R183 ag Scoil Náisiúnta Cill Laobháin.   
 

Deontas Feabhsúcháin Sonrach 
In 2020, fuair Comhairle Contae Mhuineacháin 
maoiniú de €650,000 tríd an Scéim 
Feabhsúcháin Sonrach chun Droichead Brackly 
ón R180 ag Crois Tossy a athsholáthar. Is éard 
atá sa scéim seo ná an droichead a ndearnadh 
damáiste dó a athsholáthar agus déanfar 
oibreacha suntasacha chun an bóthar áitiúil 
agus réigiúnach a uasghrádú agus an acomhal 
ag Crois Tossy a athailíniú. Fuair Comhairle 

Contae Mhuineacháin €370,000 freisin tríd an 
deontas céanna chun codanna den R181 a 
athailíniú ó Loch Éigis go Searcóg. Tá an 
maoiniú seo á úsáid chun an tionscadal a 
dhearadh agus chun talamh a fháil do chéim na 
tógála.    
 

Deisiúcháin Cosáin  
I mí Dheireadh Fómhair, chuir conraitheoir thar 
ceann Cheantar Bardasach Bhéal Átha Beithe 
Chluain Eois tús le clár oibreacha chun cosáin 
lochtacha a dheisiú i mBaile Chluain Eois. Tá 
luach iomlán na n-oibreacha seo thart ar 
€100,000. 
 

An Nasc Síochána  
Mar gheall ar an méadú leanúnach ar líon na 
ndaoine a úsáideann na háiseanna 
úrscothacha atá ann cheana ag na an Nasc 
Síochána Chluain Eois, is léir go gcaithfear na 
saoráidí a leathnú agus a fheabhsú chun 
freastal ar an éileamh méadaitheach.  Tá 
Ceantar Bardasach Bhéal Átha Beithe Chluain 
Eois ag obair go dlúth le Clones Erne East 
Sports Management Company Ltd chun scóip 
oibreacha a chomhaontú agus seirbhísí Ailtirí 
Keys and Monaghan a fháil chun síneadh a 
dhearadh.  Tá iarratas pleanála Cuid 8 
ceadaithe. 
 

Mol Tacaíochta Pobail 
Bhí ríméad ar Cheantar Bardasach Bhéal Átha 
Beithe Chluain Eois cuidiú leis an ról as an Mol 
Tacaíochta Pobail le linn na héigeandála sláinte 
poiblí i mí Aibreáin 2020. Baineadh úsáid as na 
hoifigí CB le haghaidh oiliúna agus le haghaidh 
oibriú na líne teileafóin rúnda a bunaíodh chun 
cabhrú le baill shoghonta inár sochaí. 
 

 
An Ciste Forbartha Athbheochana Tuaithe  
Mar chuid de Tionscadal Éireann 2040, tá an 
Rialtas tiomanta do €1 billiún breise a 
sholáthar do Chiste Athghiniúna agus 
Forbartha Tuaithe nua thar an tréimhse 2019 
go 2027. Cuirfidh an Ciste infheistíocht ar fáil 
chun tacú le hathnuachan tuaithe do 
thionscadail oiriúnacha i mbailte agus 
sráidbhailte le daonra níos lú ná 10,000, agus i 
gceantair fhorimeallacha.  Is í an Roinn 
Forbartha Tuaithe agus Pobail a dhéanfaidh é 
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seo a riar. Bronnfar an Maoiniú seo trí 
phróiseas tairisceana iomaíoch, bunaithe ar na 
cuspóirí a sheachadadh d’Éirinn tuaithe sa 
Chreat Pleanála Náisiúnta. 
 
D’ullmhaigh Ceantar Bardasach Bhéal Átha 
Beithe Chluain Eoisiarratais shubstaintiúla ar 
bhailte Bhéal Átha Beithe agus Chluain Eois 
agus d’éirigh leo maoiniú a fháil don dá bhaile.   
 
I gCluain Eois bhí Plaza Naomh Tiarnach, 
áiríodh sa tionscadal Oidhreachta agus Mol 
Gnó Shráid Fhear Manach, agus fuarthas 
maoiniú do na tionscadail seo go léir.  In 
éineacht le maoiniú meaitseála, tá pota 
maoinithe de €0.5M ann chun na tionscadail 
seo a fhorbairt go céim réidh le tógáil.  
Cuimsíonn an maoiniú seo staidéir 
féidearthachta, ceannach réadmhaoine, 
próiseas dearaidh agus céim na pleanála.  
Ceapadh sainchomhairleoirí don 3 thionscadal 
go léir agus tá sé beartaithe roinnt eilimintí de 
thógáil na dtionscadal seo a bheith réidh faoi 
R1 2021.  Tá an Tionscadal Oidhreachta ag 
Céim Dhearaidh Mhionsonraithe agus glacadh 
le Pleanáil Chuid 8 ag cruinniú na Comhairle de 
mhí na Samhna 2020. Tá an réamhdhearadh 
críochnaithe do Chearnóg San Tiarnach agus tá 
sé ag céim na caibidlíochta talún.  Tá Mol Gnó 
Shráid Fhear Manach ag an gCéim 
Réamhdheartha faoi láthair. 
 
I mBéal Átha Beithe rinneadh staidéar 
féidearthachta d’fhorbairt líonra cosán baile 
laistigh de Bhéal Átha Beithe agus a phurláin. 
Aimsíodh sa tuarascáil seo go raibh cás láidir 
ann d’fhorbairt rianta siúlóide timpeall Bhéal 
Átha Beithe. Tá idirbheartaíocht ar siúl le 
húinéirí talún feadh imlíne Loch Mór, chun 
tailte riachtanacha a cheannach chun rianta 
siúlóide tiomnaithe a fhorbairt timpeall ar Loch 
Mór agus an Lúb atá ann a chur ar bhonn 
foirmiúil. Ina theannta sin tá tuarascáil 
measúnaithe éiceolaíoch curtha i gcrích, ag 
tabhairt cáis bhunlíne den éiceolaíocht sa 
cheantar. Nuair a bheidh na tailte ceannaithe 
beidh Comhairle Contae Mhuineacháin in ann 
iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú faoi Áineas 
Allamuigh nó ciste den chineál céanna chun an 
líonra cosán timpeall ar Loch Mór a chur ar 
bhonn foirmiúil. 

 
Fuair Comhairle Contae Mhuineacháin an 
suíomh ‘Ó’Mhathúna’ i mBéal Átha Beithe le 
déanaí tríd an Acht um Láithreáin Tréigthe.  
Samhlaíodh i dtosach go mbeadh an láithreán 
seo ina fhorbairt chónaitheach agus gan ach 
méid beag eilimintí miondíola agus pobail a 
áireamh. Cinneadh, áfach, tar éis plé le 
páirtithe leasmhara, cuid den láithreán a úsáid 
mar charrchlós i lár an bhaile, chun ligean do 
pháirceáil ar feadh tréimhse níos faide fanacht 
lasmuigh den tsráid, páirceáil sráide a 
shaoradh le haghaidh fanacht gearr-ré, i 
gcomhar le FSS leis an spás páirceála ligtear 
do shaoráid ionad sláinte a fhorbairt in aice 
leis na spásanna atá beartaithe. Tá an chuid 
eile den láithreán le cur i leataobh le haghaidh 
forbartha ag an rannóg tithíochta. 
 

  

Ciste Cánach Carbóin 2020 
D’éirigh le Ceantar Bardasach Bhéal Átha 
Beithe Chluain Eois maoiniú a fháil tríd an 
gCiste Cánach Carbóin 2020 de luach €100,000 
chun tuilleadh forbartha a dhéanamh ar na 
tograí maidir le Glasbhealach a sholáthar ó na 
Mullaí go Cluain Eois. Tógann sé seo ar an 
staidéar féidearthachta a cuireadh i gcrích i lár 
2019. Tá pacáiste tairisceana chun na tograí 
seo a fhorbairt tuilleadh á chur i gcrích faoi 
láthair, agus beidh comhairleoirí ceaptha faoi 
mhí na Nollag 2020, agus tá a gcuid oibre le 
bheith críochnaithe i lár 2021. 

Seoladh de Phlean Pobail Teach an 
Scotaigh agus Forbairt Pháirc Theach an 
Scotaigh 
Agus scaradh sóisialta dian i bhfeidhm, seoladh 
plean Pobail Teach an Scotaigh i mí Mheithimh 
na bliana seo. Bhí Cathaoirleach Chomhairle 
Contae Mhuineacháin, an Comhairleoir Colm 
Carthy agus Cathaoirleach an Cheantair 
Bardasach an Comhairleoir Par Treanor araon i 
láthair, in éineacht le foireann na Comhairle 
agus cónaitheoirí an phobail bheoga seo. Is 
gormchló é an plean d’fhorbairt sráidbhaile 
Theach an Scotaigh sa todhchaí agus fuarthas 
ionchur ó go leor grúpaí pobail sa sráidbhaile a 
bhí páirteach ann. Seoladh an plean i bPáirc 
Teach an Scotaigh a rinneadh a uasghrádú le 
déanaí. Cuimsíonn na hoibreacha anseo 
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droichead thar an abhainn chun fónamh mar 
bhealach do choisithe chuig an mbunscoil 
áitiúil. Críochnaíodh oibreacha ar an bpáirc le 
linn shamhradh na bliana 2020 
 

 
 
Taisteal Gníomhach 
D’éirigh le Ceantar Bardasach Bhéal Átha 
Beithe Chluain Eois maoiniú a fháil tríd an 
Scéim Taistil Ghníomhach 2020 ar €20,000 
chun soilsiú poiblí a sholáthar i bPáirc Bhéal 
Átha Beithe a forbraíodh le déanaí. Tá na 
hoibreacha seo á gcur in iúl do Airtricity faoi 
láthair agus tá na hoibreacha le bheith curtha i 
gcrích R2 de 201. Fuarthas maoiniú breise 
suntasach tríd an gciste Taistil Ghníomhach 
chun Líonra cosán a fhorbairt do Loch Éigis, 
cosáin i mBéal Átha Beithe agus athdhromchlú 
ar Phríomhshráid Bhéal Átha Beithe. 
Samhlaítear go nascfaidh na cosáin seo leis na 
cosáin a cuireadh ar fáil roimhe seo trí 
Scéimeanna Áineasa Baile agus Sráidbhaile 
agus Allamuigh.  

 

Cuairt Ambasadóir na hÍsiltíre, an tUasal 
Adriaan Palm 
Thar ceann Chomhairle Contae Mhuineacháin 
chuir an tUasal Eamonn O Sullivan fáilte roimh 
Ard-Ambasadóir na hÍsiltíre, an tUasal Adriiaan 
Palm, chuig Ceantar Bardasach Bhéal Átha 
Beithe Chluain Eois. Thug an tAmbasadóir 
cuairt ar Scoil Náisiúnta Naomh Comgall sna 
Connons, ABP Clones, An Nasc Síochána agus 
The Canal Stores. Labhair an tAmbasadóir faoi 
thábhacht na cuairte seo i bhfianaise an 
Bhreatimeachta agus theastaigh uaidh a 
fheiceáil go díreach conas a dhéanfadh 
Breatimeacht gan chomhaontú difear do na 
daoine sin atá ina gcónaí i réigiún na teorann. 
Ghabh Cathaoirleach Chomhairle Contae 
Mhuineacháin, an Comhairleoir Seamus Coyle 
agus Cathaoirleach Chathrach Bardasach 
Bhaile Cluain, an Comhairleoir Pat Treanor, 
buíochas leis an Ambasadóir as cuairt a 
thabhairt ar an réigiún agus labhair siad faoi 
thábhacht na cuairte.  
 

Oscailt Oifigiúil de Scoil Mhuire Gransha 
MUGA 

 
Chuir an Cathaoirleach Cheantar Bardasach 
Chluain Bhaile an Chluain, an Comhairleoir Pat 
Treanor, fáilte roimh an Aire Heather 
Humphries chuig oscailt oifigiúil MUGA Scoil 
Náisiúnta Gransha. Bhí tinreamh mór 
tuismitheoirí agus leanaí scoile ag an ócáid seo. 
Maoiníodh an MUGA tríd an scéim Clár, 
Cumann na dTuismitheoirí agus Ceantar 
Bardasach Bhéal Átha Beithe/Chluain Eois. 
Rinne an tAire Heather Humphries an oscailt 
oifigiúil agus thug sé ómós do gach duine a bhí 
bainteach leis. Thug an tAire Heather 
Humphries ómós speisialta do na tuismitheoirí 
agus na leanaí ar chruinnigh luach ollmhór 
de€9000 mar chuid de riachtanas maoinithe 
meaitseála an tionscadail. Fuarthas maoiniú de 
€43,500 tríd an scéim Clár, agus leithdháil baill 
tofa Cheantar Bardasach Bhéal Átha Beithe 
Chluain Eois €1000 ar an tionscadal. 
 

Seachtain Bród 
 
Bhí ríméad ar Cheantar Bardasach Bhéal Átha 
Beithe/Chluain Eois an bhratach Pride a chur ar 
foluain inár n-oifigí le linn Sheachtain na Bród 
2020. In éineacht leis an gCathaoirleach, an 
Comhairleoir Pat Treanor, bhí an Cathaoirleach 
nua, an Comhairleoir Seamus Coyle agus 
Cathaoirleach Chomhairle Contae 
Mhuineacháin, an Comhairleoir Colm Carthy, 
ag an ócáid seo. Ghabh Cavan & Monaghan 
Rainbow Youth buíochas le gach duine a raibh 
an bhratach Bród curtha ar foluain acu agus 
dúirt sé gur léirigh sé gur comhairle 
uilechuimsitheach, éagsúlachta agus dóchais a 
bhí i gComhairle Contae Mhuineacháin. 
 

CGB Ceantar Bardasach Bhéal Átha Beithe 
– Cluain Eois 
Agus cruinnithe míosúla na gCeantar 
Bardasach de mhíonna an Mhárta, Aibreáin 
agus Bealtaine curtha ar ceal mar gheall ar an 
Coróinvíreas thionóil na baill tofa a gcéad 
chruinniú tar éis an dianghlasála i mí an 
Mheithimh, lean an CGB ina dhiaidh sin. 
Toghadh an Comhairleoir Seamus Coyle mar 
Chathaoirleach agus an Comhairleoir Richard 
Truell mar Leas-Chathaoirleach. Thug na baill 
agus an fheidhmeannas ómós don 
Chathaoirleach a bhí ag dul as oifig agus rinne 
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siad comhghairdeas leis an gComhairleoir 
Seamus Coyle agus leis an gComhairleoir 
Richard Truell as a dtoghcháin. 
 

 
 
 
Scéim Áineasa Allamuigh - Páirc Bhaile 
Bhéal Átha Beithe 
Tá Ceantar Bardasach Bhéal Átha Beithe 
Chluain Eois ag obair go dlúth le Pobal Bhéal 
Átha Beithe trí chomhairliúcháin phoiblí chun 
na háiseanna páirce a fhorbairt i bPáirc Bhaile 
Bhéal Átha Beithe. D’éirigh le Ceantar 
Bardasach Bhéal Átha Beithe Chluain 
Eoismaoiniú a fháil ón Scéim Bonneagair 
Áineasa Allamuigh chun na rianta agus na 
cosáin siúlóide tríd an bpáirc a fheabhsú agus a 
leathnú, chomh maith le saoráid seomra ranga 
lasmuigh, limistéar picnice agus plandáil 
shuntasach a áireamh. Comhlánaíonn an obair 
seo cosáin atá ann cheana féin, trealamh 
giomnáisiam lasmuigh agus áiseanna eile sa 
pháirc.  Chuir S. Wilkin and Sons Ltd. na 
hoibreacha i gcrích i mí Lúnasa 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tionscnamh Baile Oidhreachta Chluain 
Eois  
D’éirigh le Ceantar Bardasach Bhéal Átha 
Beithe Chluain Eois€103,000 a fháil ón 
gcomhairle Oidhreachta chun Láithreáin 
Mhainistreacha Chluain Eois a Fheabhsú. 
Rachaidh an maoiniú i dtreo soilsiú na 
Séadchomharthaí Náisiúnta ag an gCloigtheach 
agus ag an Wee Abbey. Déanfar oibreacha 
freisin ag balla an Chloigthí agus chuig 
Sarcafagas San Tiarnach.. Cruthaíodh cosán 
nua tríd an reilig a chuirfidh le taithí iomlán na 
gcuairteoirí ar an gceantar. 

Foireann Bhaile Chluain Eois 

Cheap foireann Chluain Eois an chuideachta 
Paul Hogarth chun Plean Oidhreachta agus 
Eacnamaíochta a fhorbairt don bhaile. Trí 
mhaoiniú ó Leader agus ón gCeantar 
Bardasach beidh an plean ina gormchló do 
thodhchaí Chluain Eois agus, gan amhras, 
beidh tionchar corraitheach dearfach aige ar 
athshlánú agus leas a bhaint as stair stairiúil an 
bhaile.  Spreagfaidh sé na síolta d’fhorbairtí 
amach anseo freisin, ionas go leanfaidh ár 
bpobal ag spreagadh glúine atá le teacht. 
Reáchtáladh imeachtaí comhairliúcháin phoiblí 
ar líne agus chuir an pobal áitiúil fáilte mhór 
rompu, tá an plean le seoladh i Márta 2021 
 
 

Bailte Slachtmhara sa Cheantar Bardasach 
Ní raibh daoine óga an Cheantair Bardasach ag 
ligean do covid 19 iad a stopadh óna gcuid 
dualgas a chomhlíonadh maidir lena mbailte 
agus a gcomharsanachtaí a choinneáil glan. I 
gcomhar le grúpaí na mbailte slachtmhara 
áitiúla agus le foireann an Cheantair Bardasach 
chuaigh na saorálaithe óga toilteanacha seo ar 
na mórbhealaí agus na seachbhóithre d’fhonn 
a gcontae a choinneáil glan. Ó thús mhí 
Aibreáin go dtí deireadh mhí na Bealtaine shiúil 
scóir teaghlaigh na bóithre de Cheantar Bhéal 
Átha Beithe Chluain Eois ag bailiú an bhruscair 
a dhumpáil daoine eile. Bheadh sé i bhfad níos 
fearr freastal ar an gCeantar Bardasach agus an 
Contae áitiúil dá nglacfadh a saoránaigh aosta 
an bród céanna as agus a léirigh ár n-aos óg le 
linn na tréimhse deacra dianghlasála 
 

   

Athnuachana Baile agus Sráidbhaile – Clós 
na bhFeirmeoirí 
Fuair Ceantar Bardasach Bhéal Átha Beithe-
Chluain Eois maoiniú chun máistirphlean a 
ullmhú agus roinnt oibreacha a dhéanamh ag 
seanchlós Shortt agus ag Sráid Fhear Manach 
Íochtarach, Cluain Eois.  Ceapadh Craftstudios 
don Staidéar Féidearthachta agus don 
Dearadh.  Críochnaíodh oibreacha i mí 
Dheireadh Fómhair 2020 ag cruthú limistéar 
uathúil pobail ilfheidhmeach lasmuigh. 
 

 
 
Loch Éigis 



 

29 
 

Tá an ceantar thart ar Loch Éigis dícheangailte 
gan aon chosáin tiomnaithe do shiúlóid. 
Cuirfidh an tionscadal seo ar chumas coisithe 
bogadh idir na háitribh éagsúla sa cheantar 
(Eaglais, monarchana, tailte CLG / Ionad Pobail, 
go sábháilte agus lasmuigh den bhóthar rud 
nach bhféadtar a dhéanamh faoi láthair. Tá 
maoiniú faighte ag Ceantar Bardasach Bhéal 
Átha Beithe Chluain Eois chun cosán 
tiomnaithe a sholáthar chun nasc a sholáthar le 
cosán a cuireadh ar fáil roimhe seo in aice leis 
na Tailte CLG agus Eaglais Achadh na Muileann. 
De réir mar a thairgtear na hoibreacha seo faoi 
bhun an bhuiséid, tá sé beartaithe soilsiú poiblí 
ar an gcosán a chríochnú agus limistéar na n-
oibreacha a leathnú siar i dtreo chrosbhóithre 
Loch Éigis. Beidh na hoibreacha seo 
críochnaithe i mí na Nollag 2020 / Eanáir 2021.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ceantar Bardasach 
Mhuineacháin 
 

Straitéis Miondíola don Bhaile/Dúiche - 
Fhoireann Bhaile  
Gheall baill Cheantar Bardasach Mhuineacháin 
leanúint de thacaíocht a thabhairt do phost 
Fheidhmeannach Tacaíochta Gnó 
Mhuineacháin agus Fhoireann an Bhaile. 
Baineadh amach an méid seo a leanas in 2020: 
 
Dearbhán Baile Mhuineacháin 
Bhí díolacháin de €844,370 ag Dearbhán Baile 
Mhuineacháin i rith na Nollag 2020. B'ionann 
fuascailtí na bliana agus €902,865.   B'ionann 
na díolacháin iomlána do 2020 agus €984,620.   
 
Tionscnamh Spáis Ghlais 
Níor gníomhaíodh an Spás Glas os comhair 
Theach na Cúirte in 2020 mar gheall ar shrianta 
Covid-19 um scaradh sóisialta. 
 
Coiste Foirne Baile Mhuineacháin 
Chuir Coiste Foirne Baile Mhuineacháin in 
éineacht le foireann an Choiste Miondíola 
roinnt tionscadal i gcrích ó mhí Mheán Fómhair 
go mí na Nollag chun díriú ar chaiteachas 
eacnamaíoch a choinneáil. 
 
Seoladh Feachtas “Fan Áitiúil, Bí ag 
Siopadóireacht go hÁitiúil” i mí Dheireadh 
Fómhair le fógraíocht ar thaispeántais 
Northern Sound, Northern Standard agus ar 
Chlár Fógraí.  
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Seoladh feachtas freisin chun daoine a 
spreagadh chun a gcuid dearbhán baile a 
chaitheamh roimh an Nollaig, mar aon le 
bunachar sonraí a sholáthraíonn sonraí faoi 
bhealaí eile chun siopadóireacht a dhéanamh 
go háitiúil.   
 
 
 

Bhí an feachtas “Fan Áitiúil, Bí ag 
Siopadóireacht go hÁitiúil” chun tosaigh arís 
in eagrán an 3 Nollaig den Chaighdeán 
Thuaidh de réir mar a athosclaíodh gnóthais 
mhiondíola tar éis srianta.   
Bhí comórtas taispeána tosaigh Siopa na 
Nollag ar siúl an 14 Nollaig, agus ba iad seo a 
leanas na buaiteoirí: 

1d duais - Missy A. 
2ú Duais - Dinkins Bakery & Café 
3ú Duais - Inbeauty Studio 

 
 

Líonra Bia Mhuineacháin 

Barr Ceann Scríbe do Dhaoine a bhfuil Dúil 
acu sa Bhia. Cuireadh an ócáid seo ar ceal mar 
gheall ar Covid-19 

 
Páirceáil  
Cuireadh páirceáil pá ar fionraí an 26 Márta go 
dtí an 20 Iúil mar gheall ar an bpaindéim Covid-
19. Ceadaíodh ceannach ocht meaisín 
páirceála pá nua in 2020. Tá córas páirceála 
nua gan airgead tirim á fhorbairt faoi láthair do 
Bhaile Mhuineacháin, forlíonfaidh sé seo an 
tsaoráid atá ann cheana le híoc le hairgead 
tirim a fhanfaidh i bhfeidhm. 
 
D’oibrigh an Ceantar Bardasach feachtas 
páirceála Nollag saor in aisce, a thosaigh tar éis 
12 meánlae gach lá, ón 7 Nollaig go dtí an 2 
Eanáir 2021.  

Pobal  

Bailte Slachtmhara     
Mar gheall ar Covid 19, níor bronnadh aon 
dámhachtain Náisiúnta um Bailte Slachtmhara. 

Dá bhrí sin, coimeádann Glasloch a theideal 
mar an Baile agus an Sráidbhaile is 
Slachtmhaire in Éirinn a ghnóthaigh siad in 
2019. 
 

Glasbhealach Chanáil Uladh  
Leanann an Ceantar Bardasach ag cothú agus 
ag bearradh imeall ar an nGlasbhealach reatha 
agus ag bailiú bruscair i rith na bliana. 
 

Deontais Phobail  
Eisíodh 99 deontas do ghrúpaí i gCeantar 
Bardasach Mhuineacháin ach mar gheall ar 
shrianta Covid-19, ní fhéadfaí tráthnóna cur i 
láthair na nDámhachtainí Deontais Pobail 
Bliantúla a reáchtáil.  
 

Scéimeanna Baile agus Sráidbhaile  
Mhaoinigh Scéimeanna Athnuachana Baile 
agus Sráidbhaile 2019 agus 2020 oibreacha ag 
Limistéar Taitneamhachta Loch Emy, Clós 
Súgartha Pháirc Oriel agus Clós Súgartha Cluain 
Lorcan. Le Ciste Clós Súgartha na Roinne 2019, 
rinneadh uasghrádú mór ar dhromchla agus ar 
threalamh ag Clós Súgartha Chillín Chaoimhín. 
 
Clós Súgartha Pháirc Oriel 
 
Limistéar Taitneamhachta Loch Emy 
 

Soláthraíodh cosán nua agus soilse poiblí ag 
Eanaigh Gheala, maoiniú faighte agus cuireadh 
tús leis an dearadh. €78,657 
 
Fuarthas maoiniú do chlós súgartha na 
Carraige Rua agus tá an dearadh críochnaithe. 
€73,594 
 
Fuarthas maoiniú chun cuid den chanáil a 
fhorbairt ina limistéar fiadhúlra, €57,600. 

Maoiniú Covid 19 Baile agus Sráidbhaile       
Fuarthas maoiniú de €25,000 chun trealamh 
lasmuigh a sholáthar do 12 sráidbhaile i 
gCeantar Bardasach Mhuineacháin, fuarthas 
€25,000 do Thionscadal Lár Bhaile 
Mhuineacháin, €40,000 chun an Toilleadh 
Margaidh agus Aontaí a Fheabhsú i sráidbhaile 
Ghlasloch, agus €25,000 chun cabhrú le 
rochtain agus feabhsú ar Ionad Foghlama agus 
Pobail Ghleann na hAbhann Duibhe.  
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Maoiniú Baile agus Sráidbhaile 2020 
D’éirigh le dhá scéim, Ríocht Phoiblí Scairbh na 
gCaorach agus baint cábla lasnairde, €200,000 
agus cosán nua Chluain Tiobrad agus soilse 
poiblí € 81,315. CB Mhuineacháin le 
cómhaoiniú a thabhairt don dá scéim. 

 

Maoiniú Cláir 2020 
Maoiníodh dhá scéim - ceansú tráchta 
Sráidbhaile an Mhulláin, €14,506 agus forbairt 
carrchlós CLG Chluain Tiobrad €22,473 
 

Scéim Bhonneagair Áineasa Lasmuigh (ORIS) 
2020 
Fuarthas maoiniú do thrí scéim faoi Bheart 1 
ORIS  

Glasbhealach Chanáil Uladh, deontas € 20,000 
agus cómhaoiniú de €5,000 le haghaidh ath-
chloch agus draenáil. 

Éicea-Chonair Scairbh na gCaorach, chun an 
maoiniú atá ann a chomhlánú agus chun a 
chumasú do Bhailte Slachtmhara Scairbh na 
gCaorac an Éicea-Chonair a chríochnú feadh 
abhainn Shruth na Sléibhe, € 20,000. 

An nasc idir an Féarbhealach le Páirc Foraoise 
Ros Mór atá ann cheana a fheabhsú, deontas € 
20,000 agus cómhaoiniú de €5,000. 

 
Bearta um Thaisteal Gníomhach 
Fuair an Ceantar Bardasach maoiniú faoin 
gCiste Taistil Ghníomhach 2020 agus 
chríochnaigh sé athsholáthar cosán ag Eastát 
Beechgrove Lawns in 2020. 

 

 

 

Scéim Sábháilteachta ar Chostas Íseal 
I measc na scéimeanna bhí: 

• Bacainn sábháilteachta a thógáil i Scoil 
NS Droim Achaidh Chruitín ar an 
mbóthar R162, Muineachán go Béal 
Átha Beithe. 

• Rinneadh éadáil talún agus créfoirt ag 
Acomhal an LP-1400 & LP-1420 chun 
na línte spréite infheictheachta a 

fheabhsú. Chuir sé seo feabhas mór ar 
shábháilteacht an acomhail seo. 

• Rinneadh éadáil talún agus créfoirt de 
Chroisbhealach LS-5111 & LS5112 an 
Éadain Mhóir, chun na línte spréite 
infheictheachta a fheabhsú.  

 

Imeachtaí  
Mar gheall ar covid-19, cuireadh gach Imeacht 
sa bhaile ar ceal in 2020. 
 
Tionóladh Soilse na Nollag trí fhíseán ar an 29 
Samhain ag sroicheadh 20,000 duine agus le 
beagnach 6000 rannpháirteach aici. 

An Baile a Chur Chun Cinn & a Fheabhsú 

 

Turais Siúlóide Oidhreachta Baile 
Mhuineacháin  
Cuireadh Turais Siúlóide ar fáil gach Satharn ag 
11am nuair ab fhéidir é mar gheall ar shrianta 
Covid ó tar éis dheireadh na srianta tosaigh i mí 
Iúil go deireadh mhí Mheán Fómhair. Bhí sé 
saor in aisce do chách páirt a ghlacadh i siúlóidí 
a thosaigh ag an óstán Westenra. 
 

Tréigean Bhaile Mhuineacháin 
Tá an Ceantar Bardasach ag obair leis an 
rannóg um Fhorbairt Eacnamaíochta chun 
tréigean an bhaile a laghdú. Fuarthas roinnt 
suíomhanna tréigthe faoin Acht um Láithreáin 
Tréigthe. 

 
Páirc Foraoise Ros Mór 

 

Conair Fhathach Ros Mór 
Suiteáladh na fathaigh ‘Queen Banba’ ‘Spike’ 
agus ‘Coire na neart’ sa pháirc i mbliana. Is í an 
fhís conair de naoi bhfathach a chur ar fud na 
páirce. Tá Rannán Turasóireachta 
Mhuineacháin agus CB Mhuineacháin ag tacú 
go cumasach leis an tionscadal seo mar 
iarracht chomhoibritheach chun díol spéise do 
chuairteoirí réigiúnacha a fhorbairt don bhaile, 
don cheantar agus don chontae.  

 
 
 
Leanann Ceantar Bardasach Mhuineacháin ag 
bainistiú gné áineasa na Páirce. 
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Rinneadh oibreacha cothabhála bliantúla, 
gearradh féir, deisiú cosán agus gearradh siar 
d’fhásra ar shiúlóidí.   
 
Fuarthas deontas de €426,000 ón Scéim 
Bonneagair Áineasa Allamuigh agus 
cómhaoiniú údaráis áitiúil de €105,000 ón 
Leithdháileadh CB chun oibreacha bonneagair 
sa pháirc a chur i gcrích. I measc na n-oibreacha 
bhí, carrchlós nua ag an bpríomhbhealach 
isteach, athdhromchlú ar an mbealach isteach, 
leathnú agus athdhromchlú ar an gcarrchlós, 
tírdhreachú agus móinéir bláthanna fiáine, 
agus droichid a athsholáthar.  
 
Conair Rothaíochta Teaghlaigh 
Tá maoiniú faighte faoi Deontas ORIS 2019 
chun bealach rothaíochta a thacaíonn le 
teaghlaigh a fhorbairt i bPáirc Foraoise Ros 
Mór. Ceapadh an Fhoireann Dearaidh, 
Cuideachta Paul Hogarth, agus tá siad ag obair 
faoi láthair ar roghnú agus sonraíochtaí na 
mbealaí. Nuair a bheidh an chéim dhearaidh 
seo críochnaithe, tabharfaidh an chomhairle 
faoi phróiseas tairisceana d’oibreacha tógála 
lena n-áireofar forbairtí / feabhsúcháin cosáin, 
soláthar pointí scíthe, comharthaíocht, 
tírdhreachú srl.  
 
Leanann Cairde Páirc Fhoraoise Ros Mór ar 
aghaidh ag oibriú ar a leathanach Facebook 
agus spéis mhór acu sa pháirc.  
 
Cealaíodh Rith na Páirce mar aon le himeachtaí 
eile in 2020 mar gheall ar shrianta covid-19. 

Príomhoibreacha Bonneagair  

 
• Forleagadh 10.5km de bhóithre áitiúla 

agus 3.15km de Bhóithre Réigiúnacha 
faoin gclár Feabhsúcháin Athchóirithe 
Bóithre 2020. 

• Rinneadh dromchla a athchóiriú ar 
22.5km de Bhóithre Áitiúla agus 
5.9km de Bhóithre Réigiúnacha faoin 
gclár Cothabháil Athchóirithe 2020. 

• Forleagadh 2.5km de bhóithre áitiúla 
faoin gClár Píolótach Asfalt 
Athghairthe 2020. 

• Forleagadh 1.1km de bhóithre áitiúla 
faoin gClár Píolótach CGBM 2020. 

• Rinneadh athshlánú náisiúnta 
draenála bóthair 5km ar an N2 ó 
Dhoire na gCraobh-Cloch an Fhearta.  

• Cuireadh i gcrích oibreacha draenála 
ar an N54 ó Bhaile Mhuineacháin go 
dtí an casadh le haghaidh an R187. 

• Bearradh Ciumhaise ar Bhóithre 
Náisiúnta. Críochnaíodh dhá 
ghearradh féir ó chiumhais lena n-
áirítear bruscair a bhaint in 2020.  

• Chríochnaigh an Ceantar Bardasach 
clár d’oibreacha gearrtha fálaithe ar a 
gcuid maoine féin agus in áiteanna 
straitéiseacha sa Cheantar. 

• Luasteorainneacha 30km/uair in 
eastáit, crochadh comharthaí breise 
30km san eastát tithíochta a glacadh 
ar láimh. Athbhreithnithe ar 
luasteorainneacha a dhéantar ar 
Bhóithre Áitiúla, Réigiúnacha agus 
Náisiúnta. 

• Cuireadh tús le clár Cothabhála 
Geimhridh an 15 Deireadh Fómhair 
2020 agus leanfaidh sé ar aghaidh go 
dtí an 28 Aibreán 2021. 

 

Cruinnithe Ceantair Bhardasaigh 
Tionólann an Ceantar Bardasach a gcruinnithe 
míosúla ar an tríú Luan de gach mí. Cuireadh 
cruinnithe ar ceal ó mhí an Mhárta agus 
atosaíodh iad i mí an Mheithimh. Ag ár 
gcruinniú CGB i mí an Mheithimh, toghadh an 
Comhairleoir Seamus Treanor mar 
Chathaoirleach ar feadh bliana. Bhí roinnt 
cruinnithe fochoistí eile ann chun bóithre, 
buiséid agus saincheisteanna agus cláir eile sa 
cheantar a phlé. Cuireadh Sceideal na 
nOibreacha Ceantair Bardasach i láthair agus 
ceadaíodh é ag Cruinniú mhí an Mheithimh. 
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Músaem 
 

Taispeántas Cogadh na Saoirse 

Mhuineacháin 2020 

Seoladh taispeántas reatha an mhúsaeim go 
déanach i mí Feabhra agus fuarthas 

athbhreithnithe thar a bheith dearfach ar fud 
na meán náisiúnta. Tháinig an líon is mó daoine 
chun féachaint ar an dtaispeántas go dtí gur 
cuireadh iallach ar an músaem dúnadh i lár mhí 
an Mhárta mar gheall ar Covid 19. Táimid tar 
éis roinnt de na heilimintí taispeána ón 
taispeántas a iompú go formáid fhíorúil agus 
chuir muid chun cinn iad trínár suíomh 
gréasáin agus ardáin meán sóisialta. Tá méadú 
beagnach de 50% ar idirghníomhaíocht ar 
leathanach Facebook an mhúsaeim ón gcéad 
dianghlasáil i mí an Mhárta.  
 
Ag obair i gcomhar leis an Ollamh Terence 
Dooley ó Ollscoil Mhaigh Nuad, sa taispeántas 
nua Cogadh na Saoirse Mhuineacháin 1919 - 
1921, de chuid Músaem Contae Mhuineacháin 
úsáidtear íomhánna iontacha, rudaí, scannáin 
agus cuntais phearsanta chomh maith le 
taighde nua ar stair na coimhlinte i 
Muineachán. San imscrúdú nua tábhachtach 
seo, insítear an scéal faoi cad a tharla sa 
chontae le linn na mblianta cinniúnacha sin, 
scéal a bhaineann le níos mó ná an streachailt 
idir an IRA agus fórsaí na Breataine chun an 
contae a rialú. 
Cumhdach sna Meáin maidir le Seoladh an 

Taispeántais 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Póstaer Taispeántais 
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Íomhá ó Taispeántas Cogadh na Saoirse Mhuineacháin 

 

 

Ár nEispéireas a Thaifeadadh  

Tar éis an dianghlasála i mí an Mhárta, sheol an 
músaem tionscadal nua ar líne ag tabhairt 
cuiridh don phobal a dtaithí ar an saol a 
sheoladh isteach le linn Covid 19. Bhí an 
fhreagairt sármhaith agus beidh an chartlann a 
eascróidh as, a bhfuiltear ag cur leis fós, ina 
chnuasach sóisialta luachmhar a léireoidh 
réaltachtaí éagsúla na tréimhse tragóideacha 
ach stairiúla seo i stair an chontae agus na tíre. 
Tá sé i gceist an chartlann seo a chur i 
dtaispeántas i dtaispeántas, a sheolfar mar 
cheann de na chéad thaispeántais nua nuair a 
osclófar foirgneamh an Champais Síochána. 
 

Roghnaíodh cuid de na híomhánna is mó 
tionchair ón gcartlann seo mar fhócas ár 
bhféilire do 2021. De ghnáth táirgeann an 
músaem 1,500 féilire gach bliain ach mar gheall 
ar rath ollmhór an tionscadail seo atá dírithe ar 
an bpobal tháirg an músaem 7,000 féilire. 
Rinne ár gcomhghleacaithe sa Gharda 
Síochána na féilirí seo a dháileadh ar fud an 
chontae agus scaipeadh iad ar fud na tíre agus 
thar lear.  
 
Clúdach Féilire 2021 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
Dáileadh féilirí ar fud an chontae 

 

Campas Síochána  

Tá Músaem Contae Mhuineacháin ag obair le 

Gníomhaireacht na hUltaise chun an 

taispeántas nua don Champas Síochána a 

fhorbairt. Rithfidh an tionscadal i gcomhpháirt 

le tógáil an fhoirgnimh lena chinntiú go mbeidh 

gach gné dearaidh agus tógála de na 

taispeántais nua réidh le dul i bhfeidhm nuair a 

bheidh an foirgneamh críochnaithe. Meastar 

go n-inseoidh na taispeántais nua seo scéal an 

réigiúin ó gach gné den phobal agus trí é sin a 

dhéanamh beidh sé ina spreagthóir chun 

daoine a thabhairt le chéile trí oidhreacht 

chomhroinnte.  

 

Imeachtaí Ar Líne 

Rinne an músaem a gclár imeachtaí san 

fhómhar a athfhoirmliú agus nuair ab fhéidir é, 

reáchtáladh na himeachtaí seo ar líne trí 

leathanach Facebook an mhúsaeim agus 

Microsoft Teams. De réir mar a bhogann gach 

institiúid chultúrtha a gclár ar líne, tá lucht 

féachana nua ag tosú ag teacht chun cinn. Is é 

an toradh atá air sin, de réir mar a mhaolaíonn 

tionchar na paindéime, go bhfuil foireann an 

mhúsaeim ag pleanáil leanúint dá dtairiscint ar 

líne a thógáil don phobal.  

 

   

 
 

 

 

 

 

Mic léinn a ghlacann páirt i roinnt d’imeachtaí ar líne 

an Mhúsaeim. 

 

 
 
 

 
 
 
Seirbhís 
Leabharlainne  
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Foireann Chultúrtha 
 
Clár Éire Ildánach 2020 
Tá Deirdriu McQuaid, Comhordaitheoir Éire 
Ildánach, ina cathaoirleach ar Choiste Stiúrtha 
Éire Ildánach, ar a bhfuil Somhairle 
MacConghail, Oifigeach Ealaíon; Liam Bradley, 
Coimeádaí, Músaem Contae Mhuineacháin; 
Shirley Clerkin, Oifigeach Oidhreachta; Fintan 
McPhillips, Forbairt Eacnamaíochta agus 
Pobail; Dympna Condra, Oifigeach 
Turasóireachta; Fiona McEntee, Oifigeach 
Óige; Darren McCreesh, Bainisteoir Ionaid PK, 
Eilin Connolly, Oifig OFÁ, Laura Carey, 
Leabharlann Chontae Mhuineacháin agus 
Catherine Elliott, Leabharlannaí Contae. 
Tuairiscíonn an coiste stiúrtha do John Murray, 
Ceann Airgeadais. 
 
Tugadh dúshlán don choiste i mbliana na Clár 
Éire Ildánach a sheachadadh le linn Covid 19. 
Go neamheaglach, thacaigh maoiniú cláir de 
€201,000 le 15 thionscadal san iomlán, agus 
soláthraíodh maoiniú breise i mí Iúil do 
thionscadail um Spreagadh Poist agus Aosú 
Dearfach agus Folláine Chruthaitheach.  
 
Is iad na tionscadail: 
 
Cruinniú na nÓg lá náisiúnta cruthaitheachta 
do leanaí agus do dhaoine óga. Bhogamar an 
clár iomlán ar líne agus bhunaíomar cainéal 
YouTube d’fhormhór na n-imeachtaí le níos mó 
ná 6000 duine ag breathnú orthu. Ceapadh clár 
leathan i gcomhpháirtíocht leis an 
gComhpháirtíocht Ealaíon Áitiúil san 
Oideachas agus le Comhairle Contae an 
Chabháin.  
 

 
Féile i Vean thug mé cuairt ar thithe agus ar 
ionaid chúraim altranais ag obair le daoine 
fásta faoi mhíchumas idir mhí Dheireadh 
Fómhair agus mí na Nollag, ag tabhairt ceoil 
agus siamsaíochta do na cónaitheoirí le linn na 
tréimhse dúshlánaí seo agus iad ag fostú 
ceoltóirí áitiúla le taispeántais a thabhairt.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
An Tionscadal Dúlra Is tionscadal 
comhoibritheach nuálach nua leis an 
ealaíontóir Siobhan McDonald, atá 
comhdhéanta de shraith fiosrúchán a 
bhaineann le hathrú comhshaoil - mar rolla na 
bportach san Athrú Aeráide agus an tionchar ar 
ár n-éiceachórais agus orainn féin ar shláinte 
agus folláine.   Le linn ré an Tionscadail Dúlra, 
tá Siobhan ag moladh clár ollmhór 
gníomhaíochtaí ar fud na n-institiúidí 
comhpháirtíochta: cónaitheachtaí, 
taispeántais, tob-shaotharlanna, ceardlanna 
agus cainteanna. Ardóidh an tionscadal seo 
feasacht agus cothóidh sé machnaimh 
chruthaitheacha agus chriticiúla faoi na 
dúshláin chomhshaoil atá os comhair ár sochaí 
faoi láthair.  
 
 
Clár Oidhreacht Patrick Kavanagh Tá trí chuid 
tionscadail ar leith sa chlár seo ina bhfuil grúpaí 
pobail, an pobal cruthaitheach, scoileanna 
agus seirbhísí éagsúla comhairle cultúrtha, 
cartlainne agus leabharlainne. Sraith 
tionscadal discréideach atá ann a spreagann 
peirspictíochtaí nua ar shaol agus ar shaothar 
Patrick Kavanagh, duine de na filí is mó a bhfuil 
meas air in Éirinn, agus tábhacht a chuid oibre 
i gcomhthéacs comhaimseartha.  
 
Tithe Móra Mhuineacháin - Tóir Foghlama 
Fíorúil I rith na samhradh den bhliain 2019, 
chuir ár gcomhpháirtíocht ar chumas grúpa 
daoine óga macasamhail fhíorúil d’iar-
Chaisleán Ros Mór a chruthú ag úsáid 
Minecraft. Déanfaimid leathnú ar an tionscadal 
seo, tríd an gcaisleán a chur ar fáil mar 
dhomhan ar líne ar féidir le múinteoirí agus 
daoine óga rochtain a fháil air. 
 
Scríbhneoir Cónaithe Thar thréimhse 9 mí, tá 
Deirdre Cartmill faoi chónaitheacht ag 
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seachadadh clár éagsúil ceardlann 
scríbhneoireachta cruthaithí, ranganna 
teagaisc ar líne, ag obair le scoileanna agus le 
daoine aonair agus í ag obair ar a cuid 
scríbhneoireachta féin. In éineacht le 
cónaitheacht Deirdre, d’éascaigh Steve Lally an 
Chónaitheacht Monaghan Folk Tales bunaithe 
ar a fhoilseachán den ainm céanna.  
 
 
 
Féile Tradoodle Baineann Féile Tradoodle le 
leanaí agus daoine óga, rannpháirtíocht an 
phobail, agus baineann sí le deiseanna a 
sholáthar do leanaí agus do dhaoine óga 
rochtain a fháil ar na healaíona traidisiúnta ar 
bhealaí nuálacha, suimiúla agus bríomhara. 
 
 
Áit eile - An Opera Áit eile tá tionscadal 
ceoldráma nua faoi stiúir an chumadóra 
Michael Gallen, bunaithe ar fhíor-scéal an 
chéad Sóivéadaigh ar domhan lasmuigh den 
USSR - i tearmann gealaí baile beag Éireannach 
- a bunaíodh go cabhlach i 1919. Déanfar 
cleachtadh agus léiriú eile ar áiteanna eile in 
Iontas Bhaile na Lorgan agus léireofar den 
chéad uair in Amharclann na Mainistreach i mí 
na Samhna 2021le taibhiú Eorpach ag an Opera 
de Rouen.  
 
Ceangail Amhráin Is tionscadal ealaíon 
idirghlúine é a nasc cónaitheoirí i dTeach 
Altranais Castleross le leanaí ó rang bunscoile 
áitiúil i malartú amhrán agus taibhiú fíorúil 
 
 
Múrmhaisiú Mhuineacháin Tá Músaem 
Contae Mhuineacháin, ag obair i 
gcomhpháirtíocht le hIonad Patrick Kavanagh 
chomh maith le príomhpháirtithe eile sa 
Chomhairle Contae agus plean pobail níos 
leithne chun tionscadal a fhorbairt atá dírithe 
ar thacú le healaíontóirí áitiúla agus an pobal a 
chur ina stair agus ina n-oidhreacht trí mheán 
múrmhaisiú.  
 
Stair inscríofa ag Mausoleum Rossmore - 
Tionscadal chun plean a fhorbairt timpeall na 
chéad chéime eile de chaomhnú an 
Mausoleum. I measc na ngnéithe atá á 

mbreithniú tá coimisiúnú píosa gloine dhaite 
nua le go n-oirfidh sé do na fuinneoga 
fuinneoige atá ann, ag baint úsáide as gné 
d’oidhreacht na Westenras mar inspioráid le 
turas fíorúil nó píosaí ealaíne ar an ardán 
féachana chun an ealaín, an ailtireacht agus 
taobh istigh den fhoirgneamh agus stair na 
ndaoine a adhlacadh sa reilig.  
 
 
Ceardlanna Scríbhneoireachta Drámaíochta 
agus Feidhmíocht Tionscadal Drámaí 
Monologue - i gcomhpháirtíocht leis an 
gComhpháirtíocht Ealaíon Áitiúil san 
Oideachas  Ag obair leis na grúpaí 
amharclainne óige sa dá chontae, d’oibrigh 
Shane Mac an Bhaird, scríbhneoir as Baile Uí 
Bheatha leis na daoine óga ar chlár ar a raibh 
ceardlanna scríbhneoireachta drámaíochta, 
scríbhneoireacht, cleachtaí, léirithe.  
 
Amharclann na Nollag chuig Seomraí Ranga ag 
tacú leis an LAEP áit ar tugadh amharclann 
chuig seomraí ranga scoileanna ar fud 
chontaetha an Chabháin agus Mhuineacháin i 
rith mhí na Nollag.  
 
Cúrsa Digiteach Let's Go do Chleachtóirí 
Cruthaitheacha  
Cúrsa uasoiliúna digiteach de 7 gceardlann, 
arna sheachadadh ag an ealaíontóir / 
béaloideasóir Michael Fortune. Thug an cúrsa 
deis do chleachtóirí cruthaitheacha agus 
oibrithe pobail foghlaim conas uirlisí digiteacha 
ar líne a úsáid chun a gcleachtas a chaitheamh 
agus chun nascadh le comhghleacaithe.  
 
Tionscadal Amhráin Céadfacha Faoi stiúir an 
Dr Thomas Johnston, ceoltóir traidisiúnta agus 
Stiúrthóir Ealaíne Ceol Connected, agus Orla 
Kelly, amharcealaíontóir agus Stiúrthóir na 
Cruthaitheachta Luath-Óige, tá an tionscadal 
ilchéadfach ó thaobh nádúir de, a chuimsíonn 
solas, fuaim, teagmháil, boladh, uigeacht srl.  
Mar gheall ar shrianta comhchuibhithe, 
thaifead na healaíontóirí ceardlann i dTeach an 
Mhargaidh, Muineachán a roinneadh leis na 
scoileanna rannpháirteacha agus le hIonad 
Siondróm Down an Oirthuaiscirt mar aon le 
boscaí ilchéadfacha a rinneadh go 
speisialta. Éascaíodh seisiún ar líne do na 
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múinteoirí ar conas an físeán agus na boscaí a 
úsáid.  
 
 
Oíche Chultúir 2020  
Ba í seo an 8ú bliain don Chomhairle Contae 
Oíche Chultúir a chomhordú, ócáid phoiblí 
bhliantúil uile-oileáin a cheiliúrann cultúr, 
cruthaitheacht agus na healaíona. I mbliana, 
bhí sé ar siúl Dé hAoine 18 Meán Fómhair. 
Tugadh an dúshlán dúinn clár a cheapadh de 
réir na dtreoirlínte sláinte agus sábháilteachta 
reatha. A bhuíochas leis an bpobal bríomhar 
cultúrtha saibhir i gContae Mhuineacháin, 
bhíomar in ann clár cumaiscthe a chur i láthair 
chun go mbainfeadh gach duine taitneamh as. 
Bhí go leor de na himeachtaí ar siúl ar líne ach 
roinnt acu a tharla lasmuigh, lena n-áirítear 
scannán tiomána isteach agus ceolchoirm 
amuigh faoin aer. Fuair an Chomhairle Contae 
maoiniú € 6,500 ón Roinn Cultúir, Oidhreachta 
agus Gaeltachta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deich mbliana na gCéad bliain 
Tionscnamh Contae Leabhar a hAon a hAon  
Tionscnamh bliantúil arna éascú ag seirbhís 
Leabharlainne, áit a dtugtar cuireadh do gach 
scoil, club leabhar agus grúpa an leabhar 
amháin a léamh agus é a phlé. Is é an leabhar a 
roghnaíodh do 2020/21 an leabhar 
nuafhoilsithe 'The Sound of Freedom' le Ann 
Murtagh.  Tar éis 2020 a bhí thar a bheith 
neamhghnách, ní raibh sé soiléir an mbeimis 
fiú in ann rith lenár dtionscadal scoileanna i 
mbliana, ach le buíochas, tar éis dúinn 
féachaint air ó pheirspictíocht nua, d’oibrigh 
gach rud inár bhfabhar sa deireadh.   
 
Le níos mó ná 25 scoil agus os cionn 700 leanbh 
ag glacadh páirte sa tionscadal i mbliana, 
d’éirigh thar barr leis agus ghlac scoileanna leis 

na dúshláin a bhaineann le gné ar líne na bliana 
seo.  
 
Iarracht Poetic to Independence as Éirinn - 
Poets of the Rising agus Tionscadal na 
Tréimhse Réabhlóidí 
Maidir le 2020, leanamar ar aghaidh lenár gclár 
‘Ireland Poetic Strive to Independence’ a 
ceapadh in 2019 leis an bhfile áitiúil a bhuaigh 
duaiseanna Ted McCarthy. Maidir le 2020, bhí 
díospóireachtaí súmáil isteach ar roinnt ábhar 
liteartha agus filíochta a bhain le tréimhse 
1920.  
 
Tionscadal na Meán Digiteach Cogadh na 
Saoirse Comhordaithe ag an tSeirbhís 
Músaem, is é fócas an tionscadail ‘Cogadh na 
Saoirse’ i gcomhthéacs an taispeántais ‘céad 
bliain’ atá ar taispeáint faoi láthair i Músaem 
Contae Mhuineacháin. Mic léinn ag obair i 
gcomhar le chéile chun taighde a dhéanamh ar 
pheirspictíochtaí áirithe de ‘Chogadh na 
Saoirse’, scéalta a ghabháil agus a athinsint ag 
úsáid meascán de theicnící digiteacha agus cuir 
chuige traidisiúnta lena n-áirítear scannáin, 
grianghrafadóireacht, scáileán glas agus uirlisí 
beochana.  
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Seirbhís Leabharlainne  
 

SEIRBHÍSÍ LEABHARLANN IN AGHAIDH 
COVID 19 
 
Seirbhís Ceangailte Tí 
Tar éis an glasáil iomlán a dhéanamh, 
d’fhorbraíomar seirbhís tí do chustaiméirí, atá 
ar fáil tríd an tseirbhís glaonna pobail. Seoladh 
é seo ar an 5 Bealtaine 2020. 
Bhí an-tóir ar an tseirbhís. Rinneamar é a 
chothabháil agus a fhorbairt, agus é a aistriú ó 
na línte cabhrach glaonna pobail agus ar ais 
chuig líonra na leabharlann brainse. Thug ár 
gcomhghleacaí TF, Adrienne Burns, cúnamh 
ollmhór dúinn i bhforbairt na seirbhíse, a chuir 
saoráid mapála saincheaptha ar fáil dúinn 
chun seachadtaí ar fud an chontae a mhapáil 
agus a imscaradh.   
 
Seirbhís Glao agus Bailigh 
Seoladh an tSeirbhís Teagmhála agus Bailithe i 
mbrainsí Mhuineacháin, Carraig Mhachaire 
Rois agus Chluain Eois ar 8ú Meitheamh agus 
craobhacha Castleblayney agus Ballybay ar 7ú 
Iúil 2020. 
Thug an tseirbhís seo deis do chustaiméirí 
glaoch ar a mbrainse áitiúil agus Leabhair, 
DVDanna srl a iarraidh lena mbailiú ag am 
comhaontaithe.  
Thug sé seo deis do líon níos mó custaiméirí 
rochtain a fháil ar an ábhar léitheoireachta is 
fearr leo, gan gá rochtain a fháil ar na brainsí, 
nach bhféadfaí a oscailt don phobal ag an am. 
 
 
 
 
 
 
 
Seirbhís Brabhsála 

Seoladh an tSeirbhís Brabhsála Buail Isteach ar 
29ú Meitheamh 2020 i mbrainsí Mhuineacháin, 
Carraig Mhachaire Rois agus Chluain Eois. Lean 
sé seo próiseas suntasach chun an taobh istigh 
de gach brainse a phleanáil agus a athchumrú, 
lena chinntiú go raibh siad ag teacht le 
rialacháin Covid. Áiríodh leis seo 
 

 

• Suiteáil Perspex ag gach deasc do 
chustaiméirí 

• Troscán uile seachas riachtanach a 
bhaint 

• Athchumrú seilfeanna leabharlainne 
chun brabhsáil ghearrthéarmach a 
éascú agus an t-achar sóisialta a 
choinneáil  

• Suiteáil cuntar acmhainne ag gach 
doras tosaigh, chun líon na 
gcustaiméirí a théann isteach sa 
bhrainse a rialú ag am ar bith 

• Teorainn 30 nóiméad ar chuairteanna 
ó chustaiméirí 

• Suiteáil aonad sláintíochta láimhe, 
sreanga srl i ngach brainse 

• An tSeirbhís Náisiúnta Iarraidh agus 
Seachadta a atosú 

 

Seirbhís Stair Áitiúil & Ginealais 
In ainneoin go raibh na leabharlanna dúnta 
don phobal don chuid is mó den bhliain, lean 
an rannóg staire agus ginealais áitiúil ag 
feidhmiú agus ag rathú.  
Tháinig méadú suntasach ar líon na 
bhfiosrúchán ginealais a fuarthas, tharla sé seo 
toisc go raibh níos mó ama ag daoine ar fud an 
domhain a gcuid taighde a dhéanamh ar a 
sinsear. 
Leanadh den obair i rith 2020 ar scanadh agus 
innéacsú fógraí báis agus báisíní ó na nuachtáin 
áitiúla. 
 

Foilseacháin in 2020 
• Leagan nuashonraithe de leabhrán 

“How to Trace Your Ancestors in 
County Monaghan”. 

• Fógraí Báis & Básanna i Nuachtán an 
Northern Standard 1959 

• Fógraí Báis & Básanna i Nuachtán 
Monaghan Argus 1949-1953 

• Fógraí Báis & Básanna i Nuachtán The 
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Monaghan People 1906-1908  

• Pacáistí Stair Áitiúil & Nuachta do 
Thithe Cúraim. 

 

An Clár Ceart chun Léamh 
Príomhchuspóir an chláir seo an t-eolas agus 
an taithí atá ag foireann oilte i seirbhísí údaráis 
áitiúil agus gníomhaireachtaí eile a thabhairt le 
chéile chun tacaíocht litearthachta a sholáthar 
sa Chontae. Comhlánaíonn agus léann Right to 
Read straitéisí agus tionscnaimh náisiúnta 
litearthachta atá ann cheana, lena n-áirítear 
Straitéis Náisiúnta Litearthachta agus 
Uimhearthachta na Roinne Oideachais agus 
Scileanna.  
Dhírigh an clár i dtosach ar thacaíocht do leanaí 
agus do theaghlaigh ach leathnóidh sé anois 
bliain i ndiaidh bliana chun gach gné de 
riachtanas litearthachta sa Chontae a 
chlúdach. Mar thoradh ar sheachadadh rathúil 
gach gné den Tionscnamh, cháiligh Comhairle 
Contae Mhuineacháin do theideal Curadh 
Ceart Léitheoireachta do 2019. 
 
Imeachtaí Eochair Ceart chun Léamh 
 
 
 
Eachtra Léitheoireachta Samhraidh Réaltaí 
Samhraidh  
An 1st i mí Iúil seoladh an Dúshlán 
Léitheoireachta Réaltaí Samhraidh bliantúil. 
Rinne an Cathaoirleach Colm Carthy 
réamhthaifeadadh go cineálta ar an seoladh 
agus craoladh é trí leathanach gréasáin na 
leabharlainne agus bealaí na meán sóisialta.  
 
Rinneadh an lá seolta a mharcáil freisin le 
cuairt fhíorúil ó dhuine de na húdair Leanaí is 
mó díol sa Ríocht Aontaithe, Cathy Cassidy, a 
léigh ó cheann dá leabhair agus a d’fhreagair 
cuid de na ceisteanna iomadúla ónár léitheoirí 
óga. 
 
Toisc nárbh fhéidir imeachtaí ar bith a óstáil 
inár leabharlanna Brainse, roghnaigh muid clár 
cuimsitheach ar líne a chur le chéile do dhaoine 
óga chun dul i dteagmháil leis.  Áiríodh leis seo  
- Inseoidh mé scéal duit faoi Johnny Magory 

- Eachtra dúlra leis an údar Emma-Jane 
Lennon 

- Gáire, Hurl & tarraing leis an maisitheoir 
Alan Nolan  

- An Cluiche Léitheoireachta Peile leis an 
údar Tom Palmer 

- An Buachaill a d’fhás Dragons leis an údar 
Andy Shephard 

- Léamha leabhar & físeáin ceardaíochta 
cruthaithe ag foireann na leabharlainne.  

 
Oíche Tráth na gCeist Teaghlaigh 
 
Spreagamar teaghlaigh ó gach cearn den 
Chontae teacht le chéile le haghaidh ár n-
oícheanta móra Tráth na gCeist Teaghlaigh a 
reáchtáiltear gach Céadaoin @ 7pm.  Bhí an-
tóir orthu agus an-iomaíoch orthu seo! Ghlac 
idir 20-30 teaghlach páirt gach seachtain.  
 
'Eachtra gan choinne' Ranganna teagaisc um 
Scríobh Cruthaitheach do Leanaí 
Craolann 'Scríbhneoir Cónaithe' Leabharlanna 
Contae Mhuineacháin ranganna teagaisc físe 
seachtainiúla ar fud mhí Iúil chun leanaí a 
spreagadh chun páirt a ghlacadh sa Chomórtas 
Gearrscéalta dar teideal 'Eachtra Gan 
choinne'.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seomra na Scríbhneoirí le Deirdre Cartmill 
Chruthaigh ár Scríbhneoir Cónaithe sraith 
físeán do dhaoine fásta freisin a léiríonn an 
chuma atá ar an saol mar Scríbhneoir i 
ndáiríre.  Thaispeáin sí na buaicphointí agus 
spreag sí iad siúd ar a dturas scríbhneoireachta 
féin.  
Bhí Deirdre sásta samplaí d’obair daoine a 
athbhreithniú agus aiseolas cuiditheach a 
thairiscint.   Fuaireamar aiseolas an-dearfach ó 
scríbhneoirí amaitéaracha lena n-áirítear na 
nithe seo a leanas:  
“Bhíomar i dteagmháil thart ar mhí ó shin faoi 
aiseolas ar scéal agus níor theastaigh uaim ach 
a chur in iúl duit gur ghlac mé leis an méid a 
dúirt tú, chuir mé in eagar é, chuir mé amach é 



 

40 
 

agus tá sé foilsithe! Mar sin, míle buíochas as 
do chuidiú :) Tá áthas orm agus ní raibh sna 
focail spreagtha ach na rudaí a bhí uaim! ” - 
Ciara McGinnity   
 
Irish History Live - Sraith Físeáin Seachtain na 
hOidhreachta 
Chun seachtain na hOidhreachta a cheiliúradh, 
chuamar i gcomhar leis an músaem chun sraith 
físeán seachtaine a thairiscint a thug muid ar 
thuras trí Stair na hÉireann ó Chlochaois go 
1916.  Ba iad Michael Moylan ó Irish History 
Live a léirigh na físeáin ghreannmhara seo agus 
cuireadh ar fáil iad ar ár n-ardáin meán 
sóisialta.    
 
Féile Leabhar na Leanaí @ Leabharlanna 
Contae Mhuineacháin 
Is mí ghnóthach í Deireadh Fómhair i gcónaí 
sna leabharlanna mar cuirimid fáilte roimh 
údair, maisitheoirí agus scéalaithe chun 
Litríocht Leanaí a cheiliúradh.  Ba é an plean 
bunaidh ar ndóigh ná na húdair a óstáil in 
imeachtaí ‘beo’ laistigh de na leabharlanna 
agus cuireadh a thabhairt do scoileanna áitiúla 
páirt a ghlacadh.   
Mar sin féin, tháinig sé chun solais go tapa go 
bhféadfadh sé nach mbeadh sé sin indéanta i 
bhfianaise staid Covid atá ag 
síorathrú.  Glacadh an cinneadh i rith míonna 
an tSamhraidh an fhéile a bhogadh go hiomlán 
ar líne.  D'iarramar ar Mhúinteoirí ar fud an 
chontae ceangal a dhéanamh linn agus ligean 
dúinn údair a chur ar chláir bhána a Seomra 
Ranga.  Chuir 114 múinteoirí fáilte romhainn 
ina Seomraí Ranga le haghaidh seisiún 
idirghníomhach.  Má ghlacaimid le meánmhéid 
ranga a bheith 27 leanbh, san iomlán tá 
timpeall 3,078 leanbh sroichte againn.  I ngach 
seisiún labhraíonn an t-údar faoina gcuid oibre 
agus ina dhiaidh sin tá seisiún ceisteanna agus 
freagraí arna éascú ag Leabharlannaí. 
Nuair is féidir, roinnfimid naisc leis na 
múinteoirí le hacmhainní Seomra Ranga 
bunaithe ar obair na n-údar.   
 
Fuaireamar aiseolas iontach ó scoileanna a 
ghlac páirt.  Mar shampla, seo mar fhreagra ar 
an seisiún le Onjali Q. Rauf údar ‘The Boy at the 
back of the class’, scéal faoi bhuachaill 
dídeanaithe ón tSiria a tháinig ar scoil nua:  

“Thug seisiún an lae inniu le Onjali spreagadh 
dúinn go léir, bhí iontas agus briseadh croí ar 
na páistí as a bhfuil ar siúl ar domhan agus as 
obair iontach Onjali chun cuidiú leis an oiread 
sin daoine - ní fhaca mé riamh iad faoi gheasa 
!!” - Orlaith, Gaelscoil Ultain  
 
Clár iomlán ar fáil ag: 
https://issuu.com/monaghancountylibraries/
docs/_12_page__final_cbf_2020_brochure  
 

Féile Eolaíochta Mhuineacháin an 
Chabháin 2020 
 
  
 
Ba é 2020 an 5ú bliain d’Fhéile Eolaíochta 
Mhuineacháin an Chabháin agus ba chuimhin 
leat é!  Mar thoradh ar na srianta Covid atá ag 
athrú i gcónaí, rinne coiste na féile an cinneadh 
an fhéile a bhogadh go hiomlán ar 
líne.  Chiallaigh sé seo go ndearnadh raon 
leathan imeachtaí a shruthlú go díreach isteach 
i dtithe agus i scoileanna ar fud an 2 chontae 
agus níos faide anonn.   
Dearadh suíomh nua féile Fíorúil ag 
www.cavanmonaghansciencefestival.ie  
Bhí puball 'STEM do Scoileanna' ar an suíomh 
nua ina raibh na himeachtaí ar fad a bhaineann 
go sonrach leis an scoil.  Tugann an seastán 
‘What's On’ cuairteoirí chuig raon leathan 
cainteanna agus imeachtaí lena n-áirítear 
imeacht oscailte leis an Ollamh Sam McConkey 
ag dul linn trína thuras ó Killeevan go dtí a 
chuid oibre mar shaineolaí Covid 19. I measc na 
n-imeachtaí eile bhí The Science of Star Wars, 
The Science of Teenagers agus Engineering the 
Rossmore Park.  Baineann cuairteoirí ar an 
láithreán triail as turgnaimh le heolaithe mór le 
rá inár gcrios 'Go Experiment' (Live from 1st 
Samhain) chomh maith le feiceáil cé na 
gnóthais timpeall an Chabháin agus 
Mhuineacháin atá ag úsáid STEM chun a gcuid 
oibre a fheabhsú.   
www.cavanmonaghansciencefestival.ie   
 

Ionad Eolais Europe Direct  
In 2020 tháinig Leabharlann na gClón isteach 
ina tríú bliain mar Ionad Faisnéise Díreach na 
hEorpa, (EDIC), do réigiún an Chabháin / 
Mhuineacháin / Lú.     

https://issuu.com/monaghancountylibraries/docs/_12_page__final_cbf_2020_brochure
https://issuu.com/monaghancountylibraries/docs/_12_page__final_cbf_2020_brochure
http://www.cavanmonaghansciencefestival.ie/
http://www.cavanmonaghansciencefestival.ie/
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Tugann EDICanna faisnéis, comhairle, cúnamh 
agus freagraí ar cheisteanna faoin AE agus 
cearta shaoránaigh an AE, tosaíochtaí, 
reachtaíocht, beartais, cláir agus deiseanna 
maoinithe an AE. Chuir an tseirbhís faisnéis 
luachmhar ar fáil do shaoránaigh maidir leis an 
bpaindéim coroínvíris.  
Faigheann an EDIC maoiniú bliantúil de € 
31,000 ón gCoimisiún Eorpach chun tacú leis 
an tseirbhís a chuirtear ar fáil agus chun costas 
na gclár imeachtaí bliantúla a chlúdach.  
 
 
Cad iad na seirbhísí a chuirtear ar fáil ag an 
Europe Direct Center i Leabharlann Chluain 
Eois? 

 

• Rogha d’fhoilseacháin agus bróisiúir saor in 
aisce an AE a chuimsíonn raon leathan 
ábhar a bhaineann leis an AE. 

• Ríomhairí poiblí saor in aisce chun faisnéis 
shonrach a chuardach faoi ábhair a 
bhaineann leis an AE. 

• Teileafón poiblí saor in aisce áit ar féidir 
leat glaoch ar Líne Chabhrach Europe 
Direct Citizen le ceisteanna ar aon ghné 
den AE a bhfuil spéis agat ann: 
0080067891011. 

• Imeachtaí cur chun cinn, lena n-áirítear 
dúshlán díospóireachta an Bhosca 
Gallúnach, imeachtaí ar Bheart Glas na 
hEorpa agus an Straitéis Dhigiteach 

Ríomhphost: cloneslibrary@monaghancoco.ie  
Facebook: 
https://www.facebook.com/ClonesEDIC/ 
 

Éire Shláintiúil ag do Leabharlann 
Leithdháil an Roinn Forbartha Tuaithe agus 
Pobail deontas de € 1,500 in 2019 ar 
Leabharlann Chontae Mhuineacháin chun 
Feachtas na hÉireann Sláintiúla ag Do 
Leabharlann a chur chun cinn tríd an líonra 
seirbhíse leabharlainne. Reáchtáladh an 
feachtas, a chomhlánaíonn clár Sláintiúil 
Éireann ar scála níos mó na gComhairlí Contae, 
ó Mheán Fómhair 2019 go Nollaig 2020.  
Reáchtáladh dhá imeacht ar líne in 2020 faoin 
Tionscnamh Éire Shláintiúil. Leithdháileadh € 
1,500 eile ar an leabharlann chun leanúint leis 
an gclár go dtí Nollaig 2021.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maoiniú Caipitil Breise a Fuarthas in 2020 
 

Teideal Cur Síos Deontas  

Maoiniú 
Cuntais 
Díomhaoine 
2020 

Maoiniú Cuntais 
Díomhaoine le 
soláthar 
Tacaíochtaí 
Leabharlainne 
do Phobail 
Imeallaithe, 
Eisiata Sóisialta 
agus 
Míbhuntáistees. 

€16,044 

Maoiniú 
Céadfach 
2020 

Maoiniú chun 
bréagáin agus 
áiseanna 
céadfacha a 
cheannach do 
Leanaí agus 
Daoine Fásta le 
huathachas 

€16,095 

Maoiniú 
Oibreacha 
Caipitil ar 
Scála Beag 

Deontas chun 
tabhairt faoi 
oibreacha 
feabhais ar an 
taobh istigh 
agus taobh 
amuigh de 
Leabharlann na 
gClón 

€100,000 

 
 
 

  

mailto:cloneslibrary@monaghancoco.ie
https://www.facebook.com/ClonesEDIC/
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Oifig Oidhreachta an 
Chontae 
 
In 2020, lean an Oifig Oidhreachta ag soláthar 
seirbhísí oidhreachta, ag cur i bhfeidhm agus 
ag comhordú beartas agus cleachtas 
oidhreachta agus bithéagsúlachta, agus ag 
idirchaidreamh go dlúth leis an An Roinn 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Cultúir agus an 
Chomhairle Oidhreachta maidir le beartas 
náisiúnta ag leibhéal áitiúil. Déanann an chuid 
teagmháil le húdaráis áitiúla eile tríd an Líonra 
Oifigeach Oidhreachta Údaráis Áitiúil. 
 
Tá an Rannóg Oidhreachta mar chuid 
d’Fhoireann Cultúrtha Chomhairle Contae 
Mhuineacháin, agus tá sí laistigh den 
Stiúrthóireacht Airgeadais, Tithíochta agus 
Cultúir.  
 
Faoi dheireadh 2020, bhí ceathrar ann baill 
foirne san Oifig Oidhreachta - Oifigeach 
Oidhreachta, Comhordaitheoir Láithreáin 
Sliabh Beagh, Cúntóir Caomhnaithe, agus 
Oifigeach Foirne Cúnta. 
Tá an Fóram Oidhreachta Chontae 
Mhuineacháin Is fóram ilpháirtithe leasmhara 
é le hionadaithe ón tsochaí shibhialta, 
ionadaithe tofa, gníomhaireachtaí stáit agus 
eagraíochtaí agus foireann Chomhairle Contae 
Mhuineacháin.  Is í Oifig Oidhreachta 
Mhuineacháin a sholáthraíonn an rúnaíocht. 
Lean sé le chéile in 2020, ag baint úsáide as 
teicneolaíocht ar líne, agus chuir sé fáilte roimh 
roinnt ball nua.  Tugann an fóram comhairle ar 
fhorbairt agus ar chur i bhfeidhm Phlean 
Bithéagsúlachta agus Straitéiseach Chontae 
Mhuineacháin.  Tá liosta comhaltaí ar fáil: 
https://monaghan.ie/heritage/wp-
content/uploads/sites/13/2021/01/County-
Monaghan-Heritage-Forum-Membership-
PDF.pdf 
 

1. MAOINIÚ 

Bronnadh maoiniú ó roinnt foinsí - an 
Chomhairle Oidhreachta, Creative Monaghan, 
DHLGC, agus Interreg V. 
 
 

2. Beartais 

A nua Plean Straitéiseach Bithéagsúlachta 
agus Oidhreachta Chontae Mhuineacháin 
2020-2025 ghlac an Chomhairle Contae leis ag 
an gcruinniú i mí na Samhna 2020.  Leagtar 
amach sa phlean uaillmhianach fís do 2025 - 
glactar leis go ginearálta sa chontae agus ról na 
hoidhreachta agus na bithéagsúlachta maidir 
le maolú agus oiriúnú don athrú aeráide, pobail 
inbhuanaithe, éiceachórais feidhmiúla, sláinte 
agus folláine agus tá sé leabaithe i 
ngníomhaíochtaí Chomhairle Contae 
Mhuineacháin. 
 
   
 
Déantar cur síos ar thrí théama déag le cuspóirí 
do gach ceann acu, agus plean gníomhaíochta 
gonta chun dul chun cinn a chumasú.   Léiríonn 
na téamaí fairsinge na bithéagsúlachta agus na 
hoidhreachta, ag ionchorprú an aighneacht 
don phlean trí na comhairliúcháin éagsúla.  
 
Is iad na téamaí straitéiseacha tosaíochta - 
Maolú agus oiriúnú don Athrú Aeráide; 
Bogaigh Iontacha Mhuineacháin; Fálta sceach 
agus coillearnacha dúchasacha; An Clais Worm 
/ Clacha na Muc Duibhe; Seandálaíocht 
réamhstairiúil; Struchtúir chosanta; Foirgnimh 
dhúchasacha agus thraidisiúnta; Talamh 
feirme ar Luach Ard-Dúlra; Demesnes agus 
Eastáit; Oidhreacht trasteorann; Reiligí 
Stairiúla, toibreacha naofa agus fothracha 
eaglaise; Eolas agus traidisiúin dhúchasacha; 
Gaeilge agus an Béarla dúchasach. 
 
Tá cuspóirí straitéiseacha, spriocanna 
eagraíochta agus príomhtháscairí 
feidhmíochta sa phlean freisin.   
Tá an plean inrochtana ag 
https://monaghan.ie/heritage/biodiversity-
and-heritage-strategic-plan-2020-2025/ 

 

3.   TAIGHDE 

Plean Gníomhaíochta Bogaigh Mhuineacháin 
Tá sé mar aidhm ag Plean Gníomhaíochta 
Bogaigh Chontae Mhuineacháin 2020-2021 
plean comhtháite a fhorbairt chun an 
acmhainn bogaigh a chaomhnú i gContae 

https://monaghan.ie/heritage/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/County-Monaghan-Heritage-Forum-Membership-PDF.pdf
https://monaghan.ie/heritage/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/County-Monaghan-Heritage-Forum-Membership-PDF.pdf
https://monaghan.ie/heritage/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/County-Monaghan-Heritage-Forum-Membership-PDF.pdf
https://monaghan.ie/heritage/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/County-Monaghan-Heritage-Forum-Membership-PDF.pdf
https://monaghan.ie/heritage/biodiversity-and-heritage-strategic-plan-2020-2025/
https://monaghan.ie/heritage/biodiversity-and-heritage-strategic-plan-2020-2025/
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Mhuineacháin, trí chomhoibriú agus trí 
rannpháirtíocht le raon leathan 
comhpháirtithe agus grúpaí pobail.  
In 2020, críochnaíodh céim 1 le 
réamhthuarascáil scóipe agus modheolaíochta 
a fhorbairt.  
 
Rinneadh obair fhairsing le cúig bliana déag 
anuas chun carachtar éiceolaíoch bogaigh a 
aithint agus a thréithriú ar fud Chontae 
Mhuineacháin. Tá tacar sonraí luachmhar 
curtha le chéile ag toradh na hoibre seo ina 
bhfuil faisnéis faoi 710 bogach, a raibh 202 
díobh faoi réir suirbhé allamuigh.  
 
Beidh an fhaisnéis seo mar bhunús le Plean 
Gníomhaíochta Bogaigh don chontae. Mar 
chuid den tionscadal seo, déanfar 
meastóireacht ar na 202 láithreán a bhfuil 
faisnéis chaighdeánach ar fáil dóibh maidir leis 
na buntáistí iomadúla (seirbhísí éiceachórais) a 
sholáthraíonn na bogaigh seo. 
 
Aithneoidh MWAP go hoibiachtúil tosaíochtaí 
bainistíochta, athchóirithe agus athshlánaithe 
d’acmhainn bhogaigh an chontae chun torthaí 
bithéagsúlachta agus maolú / oiriúnú aeráide a 
fheabhsú i measc rudaí eile. 
 
Cuideoidh sé le gníomhaíocht aeráide a shainiú 
chomh maith le straitéisí bainistíochta, ag 
sainiú plean gníomhaíochta do chosaint 
bogaigh i gContae Mhuineacháin. 
 
Cuideoidh an tionscadal le cinneadh a 
dhéanamh ar cheart tosaíocht a thabhairt 
d’éiceachórais ardcharbóin do bhuiséid 
athchóirithe agus athshlánaithe sna blianta 
amach romhainn chun stóráil agus forghabháil 
carbóin móna a chosaint. I gcomhthéacs 
Chontae Mhuineacháin, d’fhéadfadh ról 
tábhachtach a bheith ag bogaigh nach tailte 
portaigh iad i maolú tuile agus i gcosaint 
bithéagsúlachta agus déanfar na seirbhísí 
éiceachórais ar na suíomhanna seo a mheas 
mar chuid den tionscadal freisin. 
 
Cosnófar gníomhaíochtaí mar chuid den 
phlean agus is dóigh go ndíreoidh siad ar ath-
fhliuchadh einsí draenáilte agus tailte portaigh, 
ionchur cothaitheach i mbogaigh a chosc, 

speicis ionracha a bhaint, lena n-áirítear 
buaircínigh féin-síolraithe, ardú feasachta agus 
tionscnaimh um fhorbairt acmhainne. 
 
Forbrófar straitéis rannpháirtíochta poiblí agus 
sainaithneofar foinsí maoinithe chun a chinntiú 
go nglacfaidh comhpháirtithe agus grúpaí 
pobail leis an bplean gníomhaíochta bogaigh 
go forleathan, na príomhthairbhithe i gContae 
Mhuineacháin. 
 
Is comhthionscnamh tionscadail é tionscadal 
Plean Gníomhaíochta Bogaigh Chontae 
Mhuineacháin (MAWP) arna mhaoiniú ag 
Comhairle Contae Mhuineacháin, agus ag an 
Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta trí mhaoiniú an Phlean 
Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Náisiúnta.  
 
 

4. CAOMHNÚ 

Gníomh Comhoibritheach do Líonra Natura 
Is tionscadal maoinithe ag Interreg VA é 
tionscadal CANN faoi stiúir Chomhairle Dúiche 
an Iúir, Mhúrn agus an Dúin, ina bhfuil 
cuibhreannas 11 chomhpháirtí a bhfuil 
Comhairle Contae Mhuineacháin i gceannas air 
an bpacáiste oibre ardtailte.  
Tá sé mar aidhm ag an tionscadal comhoibriú 
trasteorann a neartú chun aisghabháil gnáthóg 
roghnaithe agus speiceas tosaíochta a éascú 
chun spriocanna Threoracha Éin agus Gnáthóg 
an AE agus Straitéis Bithéagsúlachta an AE a 
bhaint amach.   
 
Suíomh mór ardtailte atá i Sliabh Beagh atá 
laistigh de chontaetha Mhuineacháin, Thír 
Eoghain agus Fhear Manach.  Tá Comhairle 
Contae Mhuineacháin freagrach as 
gníomhartha caomhnaithe díreacha a 
sheachadadh ar an láithreán seo.  I measc na 
ngníomhartha tá bainistíocht riosca dóiteáin, 
blocáil draein, baint speicis ionracha, agus 
gníomhaíochtaí eile.   
In 2020, chuir cleachtaí casta soláthair i gcrích 
ar chumas na n-oibreacha a phleanáil do go 
leor de na séasúir amach romhainn.  Caithfear 
gníomhaíochtaí caomhnaithe a uainiú chun 
séasúir neadaithe agus amanna íogaire eile do 
ghnáthóga ar an láthair a sheachaint.  
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Rinneadh blocáil draenála ar shuíomh 120 
heicteár, ag cur dambaí móna i ndraenacha a 
gearradh ar dtús chun plandáil crann a éascú.  
Tháinig sé seo i ndiaidh measúnú hidreolaíoch 
ar an láithreán, agus dearadh na dambaí agus 
an modh suiteála de réir an chleachtais 
chomhshaoil is fearr.  
Tugadh faoi ghníomhaíochtaí cosanta 
neadacha, agus é mar aidhm feabhas a chur ar 
rath pórúcháin Chromán na gCearc, ár speiceas 
creiche éan cosanta.  Tá an speiceas seo faoi 
bhagairt mhór go dtiocfaidh laghdú ar líon na 
ndaoine agus go rachaidh siad as an gceantar.   
 
 
Sa phictiúr - Shirley Clerkin, Oifigeach Oidhreachta, 
Frank Clinton EPA agus Paul Clifford, Stiúrthóir Seirbhísí.  

 
Bhuaigh Comhairle Contae Mhuineacháin agus 
tionscadal CANN an duais Óir don tionscadal 
Comhshaoil / Éiceolaíoch is Fearr ag 2020 
Dámhachtainí Pobail agus Comhairle uile na 
hÉireann ar an 15ú Feabhra 2020.  
 
Másailéam Ros Mór 
Tá an foirgneamh stíl ghotach seo suite ar 
imeall Pháirc Rossmore, Muineachán. Deartha 
ag E.J. Tarver mar mausoleum teaghlaigh i 
1876 don 4ú Barún Westenra tar éis dó titim 
óna chapall agus bás a fháil i gCaisleán Windsor 
i 1874. 
 
Críochnaíodh líníochtaí suirbhé digiteacha nua, 
plean caomhnaithe agus pleananna 
ateangaireachta do chianrochtain in 2020 le 
cúnamh ó mhaoiniú Creative Ireland. 
 

5.   TORADH 

Tharla roinnt imeachtaí sular tháinig srianta 
Covid-19 i bhfeidhm.   
 
Lá Domhanda na Bogaigh, Feabhra 2020. 
D'fhreastail go leor ar chur i láthair ar ról na 
mbogach i maolú athrú aeráide ag an Oifigeach 
Oidhreachta i dTeach an Mhargaidh, 
Muineachán.  Ceardlanna le grúpaí scoile i 
gCnoc na Dall ar athrú aeráide, fásra bogaigh 
agus tras-dhéanamh Lá Fhéile Bríd.  
  
Ceardlann chun an dréachtphlean 
caomhnaithe do Seanláithreán mainistreach 

Drumsnat agus tionóladh reilig i dTeach an Tí 
leis an bpobal.  
 
Tarluithe Oidhreachta Tionscnaíodh blag mar 
fhreagairt ar an gcéad ghlasáil i mí an Mhárta 
2020, mar bhealach chun faisnéis cheisteach 
agus tharraingteach faoin oidhreacht i 
Muineachán a chur in iúl do lucht féachana 
leathan is féidir trí ardáin meán sóisialta. Ba é 
19,461 an t-iar-rochtain iomlán ar leathanach 
Facebook na hOifige Oidhreachta in 2020, sular 
cuireadh tús le sraith Heritage Happenings.  In 
Earrach 2020, nuair a foilsíodh formhór na 
sraithe Heritage Happenings d’ardaigh sé seo 
go 161,092.   
 
Chun rochtain fhíorúil a chumasú, beidh an 
Gotach Mhuineacháin rinneadh 
eagarthóireacht ar scannán faisnéise le 
haghaidh scaoileadh YouTube, agus 
breathnaíodh air breis agus 1200 uair - agus tá 
sé ar fáil ar líne ag: 
https://www.youtube.com/watch?v=oRlw_Dc
vxbw  
 
Rinneadh an scannán seo a scannánú ar 
shuíomhanna i gContae Mhuineacháin agus 
amharcann sé ar fhaisean na hailtireachta 
ghotaí i dtírdhreach Mhuineacháin agus 
rianaíonn sé éabhlóid an stíl trí 
sheanfhothracha eaglaise agus mainistreacha. 
Á chur i láthair ag an staraí ailtireachta agus 
údar Kevin V. Mulligan agus oifigeach 
Oidhreachta Shirley Clerkin, arna stiúradh agus 
arna scannánú ag Dara McCluskey, bhí a 
phríomhthaispeántas ag an bhFéile 
Idirnáisiúnta Scannán Cluain Eois in 2017. 
Maoiníodh an scannán tríd an gComhairle 
Oidhreachta agus Comhairle Contae 
Mhuineacháin. I measc na n-áiteanna tá Sean-
Eaglais Magheross, Sean-Mhainistir Killeevan, 
reilig Túr Babhta Chluain Eois, Mainistir Ard na 
Croise agus an Mhainistir Bheag, Teach Loch 
Fea, Teach Bessmont, Carraig Mhachaire 
Naomh Seosamh, Eaglais Adragh, 
Preispitéireach Cahans, Eaglais Naomh Pádraig 
Muineachán, Ardeaglais Naomh Macartan 
agus go leor eile. 
 
Tá an Garraíodóireacht don Bhithéagsúlacht 
D'eagraigh líonra Oifigeach Oidhreachta na 

https://www.youtube.com/watch?v=oRlw_Dcvxbw
https://www.youtube.com/watch?v=oRlw_Dcvxbw
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nÚdarás Áitiúil an tsraith, agus dáileadh 
leabhráin ar fud an chontae agus cuireadh ar 
fáil ar líne iad. 
 
A. feachtas faisnéise poiblí craoladh ar an 
raidió chun luach na bithéagsúlachta agus 
garraíodóireachta dúlra a chur in iúl don 
phobal.   
 
Chuir an tOifigeach Oidhreachta alt leis an 
Dialann staidéir trasteorann ar na dúshláin a 
bhaineann le caomhnú an dúlra trasteorann.  
Tá an t-alt ar fáil anseo: 
http://crossborder.ie/the-journal-of-cross-
border-studies-in-ireland-volume-15-2020/ 
Labhair an tOifigeach Oidhreachta ag 
comhdháil Eorpach ar líne dar teideal 
Oidhreacht Athléimneach, Cumann 
Comhtháthaithe a cheangail tíortha ó gach 
cearn den Eoraip le cás-staidéir agus dea-
chleachtais.   
 
Lean na cleachtaí mapála seo, mar aon le 
rannpháirtíocht shuntasach geallsealbhóirí ar 
aghaidh le linn 2019.    

Roghnaíodh Sliabh Beagh mar an áit le 
haghaidh comhimeachta dhá lá de thionscadal 
CANN-CABB i mí Mheán Fómhair.  

Tugadh faoi ghníomhaíochtaí cosanta 
neadacha 2019 ar an láithreán, agus é mar 
aidhm rath pórúcháin Chromán na gCearc a 
fheabhsú.   Bhí tionchar dearfach ag na 
gníomhaíochtaí seo ar líon na sicíní a táirgeadh.  

 
Scabious diabhal-giotán, planda bia an Féileacán 
Fritillary Marsh cosanta ar Sliabh Beagh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oifig Ealaíon 
 
Ba bhliain í 2020 ag freagairt don ghéarchéim 

sheachtrach a raibh an chuma uirthi go 
gclúdódh sí an tír leis an bpaindéim ina dhiaidh 
sin a chuaigh i bhfeidhm go háirithe ar Earnáil 
na nEalaíon, a Ealaíontóirí, Ionaid, 
Éascaitheoirí, Eagraithe agus an Pobal. 
Ba ghá tacaíocht Chomhairle Contae 
Mhuineacháin d’earnáil na nEalaíon sa chontae 
trína oifig Ealaíon a thabhairt ar an eolas gur 
tháinig deireadh tobann le beagnach gach 
imeacht a bhaineann leis an lucht féachana i 
suíomhanna laistigh agus lasmuigh le cuid 
mhaith den bhliain. 
Tríd ár creat-Chomhaontú leis an gComhairle 
Ealaíon 2020 -2027, rinneamar an toradh ar ár 
dtuairisciú Bliantúil a mhodhnú chun muid féin 
a chur ar chomhréim lenár ngealltanais 
d’Infheistíocht Ealaíon níos inbhuanaithe sa 
chontae in éineacht lenár gcomhpháirtithe 
straitéiseacha, An Chomhairle Ealaíon.  
1.            Ealaíontóirí Tacaíochta 
Luach agus tacaíocht a thabhairt d’obair 
ealaíontóirí, agus an raon deiseanna 
d’ealaíontóirí a gcleachtas a fhorbairt a leathnú 
 
2.            Daoine óga agus na hEalaíona  
Deiseanna a mhéadú do leanaí agus do 
dhaoine óga ealaín iontach a chruthú, a 
rochtain agus a bheith rannpháirteach ann  
 
3.            Cumas a Chruthú  
Infheistiú i bhforbairt ghairmiúil ionad, féilte 
agus eagraíochtaí a sholáthraíonn eispéiris 
ealaíon ar ardchaighdeán. 
 
Leis na comhpháirtithe Ealaíon a 
gcomhlíonaimid ár gcuid Cumas a Chruthú 
infheistíocht, arb iad an fórsa tiomána atá 
taobh thiar de mhórán de sheachadadh na 
nEalaíon sa chontae a bhainistíomar le chéile 
chun ár mbealach a dhéanamh tríd an domhan 
ar chur i láthair Ar Líne, le gusto iontach. 
Bhronn an Chomhairle trína Scéim 
Comhpháirtithe Ealaíon iomlán de € 70,000 do 
na faighteoirí ainmnithe thíos. Fiú amháin in 
amanna éiginnte mar a tharla anuraidh is 
cinnte gur mhéadaigh an Chomhairle a n-
infheistíocht dóibh os cionn € 7,000 ón mbliain 
roimhe sin. 
 

• Féile Scannán Chluain Eois                              

• Féile Drámaíochta Bhaile na Lorgan  

http://crossborder.ie/the-journal-of-cross-border-studies-in-ireland-volume-15-2020/
http://crossborder.ie/the-journal-of-cross-border-studies-in-ireland-volume-15-2020/
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• Amharclann an Gharáiste                            

• Féile Mania Mucnú 

• Ionad Patrick Kavanagh                   

• Ionad Ealaíon Iontas 

• Féile Patrick Byrne                             

• Féile Ealaíon Charraig Mhachaire Rois 

• Scoil Cheoil na Botha                         

• Na hEalaíona Pobail Bhéal Átha Beithe 
 

Cé gur laghdaíodh rannpháirtíocht agus 
teagmháil leis an bpobal níos mó nó níos lú 
anuraidh, chuaigh go leor dár gcomhpháirtithe 
i muinín cur i láthair ar líne agus d’éirigh siad 
níos cruthaithí lena dtionscnaimh faoi stiúir 
Ealaíontóra. Choimisiúnaigh siad saothar nua ó 
Ealaíontóirí agus tháirg siad ábhar beo agus 
taifeadta ar líne, a thug asraon dóibh sa 
ghearrthéarma chun fanacht i dteagmháil lena 
bpobal agus lenár saoránaigh. Cuir bac ar 
Fhéile Drámaíochta Castleblayney nár éirigh 
lenár gcomhpháirtithe eile go léir a gcuid 
imeachtaí a reáchtáil mar a bhí beartaithe mar 
gheall ar na srianta agus na treoirlínte mar atá 
leagtha síos ag ár n-oifigigh sláinte poiblí. 
De réir mar a chuaigh an bhliain ar aghaidh, 
rinneamar bainistíocht ar chur chuige níos 
comhcheangailte le heagraíochtaí Ealaíon, 
Éascaitheoirí Ionaid & Ealaíontóirí a mhéid a 
bhí sé inbhainistithe. Thugamar freagra ar na 
glaonna ónár n-earnáil ealaíon chun iad a chur 
ar chomhréim le chéile le go mbeimis in ann 
imeachtaí a tháirgeadh agus a thaifeadadh sna 
hIonaid Ealaíon a dtacaímid leo trínár scéim 
Comhpháirtithe Ealaíon chomh maith lenár 
spásanna féin mar Theach an Mhargaidh & 
ionad Patrick Kavanagh. 
Níl ach cúpla eIs iad xamples de na 
comhoibrithe seo banda faoi stiúir 
Mhuineacháin Pine an Pilcrow ag taifeadadh a 
EP is déanaí ag Teach an Mhargaidh  
 
 
Oíche Chultúir rinneadh ceiliúradh air le 
comhoibriú an Cumadóra extraordinaire 
Michael Gallen as Castleblayney in éineacht 
leis an bhfathach liteartha / amharclainne John 
McArdle i gcur i láthair ag ceiliúradh saol 
Kavanagh a taifeadadh agus a craoladh ón 
Ionad Kavanagh in Inniskeen  
 
 

Agus ar deireadh, tugann ár gciorcal iomlán 
sinn chuig ár gcraoladh Nollag arna léiriú ag ár 
Giniúint Ceoil comhpháirtíocht chun ensemble 
de cheoltóirí cumasacha a thabhairt le chéile 
chun lúcháir a thabhairt d’imeachtaí deireadh 
na bliana, arna óstáil arís ag ionad Kavanagh. 
 
 
 
In ómós ár leanaí / daoine óga agus na 
hEalaíona in uasoiliúint na n-éascaitheoirí, na 
nEalaíontóirí agus na dtaibheoirí araon, 
d’éirigh linn athshondas inchurtha i leith ár 
ndualgas cúraim a chomhlíonadh dóibh uile. 
Threoraigh an Chomhairle Contae, trínár 
gcomhpháirtíocht le comhairle Contae an 
Chabháin agus an CMETB liosta corraitheach 
de Chomhoibrithe lenár 2 phríomh-
mheicníocht seachadta Giniúint Ceoil rolladh 
amach agus na comhoibrithe leanúnacha trínár 
Na hEalaíona Áitiúla san Oideachas 
comhpháirtíocht. D’éirigh linn go leor 
imeachtaí a chruthú lenár Muineachán 
Cruthaitheach infheistíochtaí a cheadaigh 
roinnt imeachtaí an-spreagúla.  
Bhí orainn teacht chun cinn inár seachadadh de 
na príomhsheirbhísí seo agus rinneadh 
iniúchadh agus seachadadh ar roinnt fiontar 
nua sultmhar. Ar ndóigh bhí siad seo le feiceáil 
i dtairseacha éagsúla ar líne ach bhí baint ag na 
rannpháirtithe leo. Thacaigh an Chomhairle 
Contae leis an gcuid seo dá tiomantas lárnach 
maidir le fonn timpeall € 50,000 in 2020. 
 
Baineadh dáta tábhachtach amach don Dialann 
sular chuir an Pandemic isteach ar domhan 
toisc nach raibh a fhios againn go fóill cad a bhí 
le teacht ná seoladh oifigiúil ár 
gcomhpháirtíochta Giniúint Ceoil a tionóladh 
ar an 27ú Feabhra  
 
Sampla (thíos) den chineál deiseanna oiliúna 
tairgeadh é sin dár n-éascaitheoirí Ealaíon a 
sheachadann agus a oibríonn lenár saoránaigh 
níos óige.  
 
 
 
Tá an Amharclann Garáiste mar bhaile do 
Amharclann Óige Mhuineacháin chuir sé go 
mór leis na deiseanna a thugtar dár ndaoine 
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óga i gContae Mhuineacháin agus tá siad le 
moladh as a n-infheistíocht leanúnach sa 
réimse seo. 
 
Agus muid ag críochnú ár triológ den chroí 
Gníomhartha Straitéiseacha Comhroinnte leis 
an gComhairle Ealaíon Is é seo an cog is 
tábhachtaí i roth an tseachadta Ealaíon 
Ealaíontóirí Tacaíochta. 
 
Mar a tuairiscíodh i bhformhór na n-asraon 
meán d’fhulaing an tEalaíontóir go mór leis na 
srianta paindéimeacha a bhí mar scéal don 
chuid is mó den bhliain in 2020, ar dóigh dóibh 
arís é a dhéanamh arís do 2021. 
 
Seo a leanas roinnt príomhthacaí a thug 
Comhairle Contae Mhuineacháin do 
Ealaíontóirí in 2020:  
 
 
 
Ár Scéim Tacaíochta Ealaíontóirí 
Mionathraíodh é in 2020 mar fhreagairt ar an 
ngéarchéim a tharla laistigh den earnáil agus 
fuarthas go raibh an Chomhairle ag iarraidh a 
hoibleagáid maidir le tacú lena riachtanais a 
chomhlíonadh. 
 
Bhronn muid € 11,000 go díreach chuig 21 
Ealaíontóir a roinneadh idir Ealaíontóirí 
Bunaithe agus don 1st am a thugamar cúnamh 
Tallann atá ag Teacht Chun Cinn mar admháil 
na comhairle go gcaithfimid iad siúd atá ar a 
mbealach chun a gcleachtas cruthaitheach a 
fhorbairt a chothú. 
 
Léirigh ár n-iarracht tacú le healaíontóirí freisin 
inár mbeartas breisluach a thabhairt 
d’ealaíontóirí ar éirigh leo agus a raibh an t-ádh 
orthu maoiniú a fháil ón gComhairle Ealaíon. 
 
Triúr Ealaíontóirí faighteoirí ón gcontae 
Sparánachtaí gairmiúla na Comhairle Ealaíon in 
2020 inar luach € 22,000 dóibh chuir an 
chomhairle Contae beagnach € 4,000 lena 
dtionscadail faoi seach. 
 
D’fhorbair ealaíontóirí tionscadail a rinne 
seachadadh laistigh dár 3 ghníomh 
straitéiseacha a bhí ailínithe freisin leis na 

haidhmeanna atá inár Plean Cruthaitheach 
Mhuineacháin, sampla amháin de seo ná 
Thomas Johnston's, Ceol Ceangailte fiontar 
inar tháirg sé pacáistí ealaíne speisialta agus 
áiseanna do Leanaí le riachtanais speisialta. 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rannóg na 
Turasóireachta 
 
Cuireann an tAonad Turasóireachta laistigh de 
Chomhairle Contae Mhuineacháin an Ráiteas 
Turasóireachta um Straitéis agus Clár Oibre 
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2017 -2022 i bhfeidhm. Is iad seo a leanas 
príomhfheidhmeanna an aonaid: 
 
Feasacht na gcustaiméirí ar cheantar 
Mhuineacháin a ardú mar cheann scríbe 
turasóireachta. 
 
Forbairt táirge turasóireachta an chontae agus 
cur leis. 
 
 

Tionscadail Forbartha Turasóireachta 
Críochnaithe 2020 
 
Páirc Foraoise Ros Mór  
Rinneadh mór-oibreacha uasghrádaithe sa Ros 
Mhór i 2020. I measc na n-oibreacha bhí: 
 

• Feabhsúcháin ar an bpríomhbhealach 
isteach, lena n-áirítear Dealbhóireacht 
ollmhór nua - Banba 

• Athdhromchlú a dhéanamh ar bhóthar 
rochtana agus cosán deighilte a sholáthar 
do choisithe 

• Dhá dhroichead nua 

• Athdhromchlú agus leagan amach nua an 
charrchlóis 

• Aip rianta a fhorbairt 

• Dealbh nua Giant 

• Plandáil bláthanna fiáine 
 
 
 

Mar thoradh ar na feabhsuithe seo go léir, fuair 
Rossmore an Gradam Coillearnaí Pobail i 
nGradaim Talmhaíochta agus Foraoiseachta 
Earraigh RDS 2020. Tá an Dámhachtain 
Coillearnaí Pobail deartha chun tionscadail a 
bhaineann le húinéireacht phobail agus / nó 
bainistíocht foraoisí agus coillearnacha a 
bunaíodh agus a bhainistíodh ar bhealach 
inbhuanaithe atá tairbheach don gheilleagar 
áitiúil agus / nó don chomhshaol a spreagadh 
agus luach saothair a thabhairt dóibh. 
Bronnadh an dámhachtain ar ionadaithe ó 
Chomhairle Contae Mhuineacháin, Coillte, 
agus ar Fhoireann Baile Mhuineacháin i gcur i 
láthair atá i gcéin go sóisialta i bPáirc Foraoise 
Rossmore i mí Lúnasa. 
 
 

 
 
Ionad Patrick Kavanagh 
Críochnaíodh Ionad athchóirithe Kavanagh go 
luath in 2020 agus chuir Bainisteoir an Ionaid 
tús le hobair i mí Aibreáin. Rinneadh suíomh 
Gréasáin an ionaid a athchóiriú agus a 
uasghrádú go hiomlán chun díolacháin ticéad 
agus miondíola ar líne a cheadú agus d’oscail 
an tIonad a dhoirse don phobal ar 20ú Iúil, nuair 
a ardaíodh srianta. Bhí líon na gcuairteoirí an-
láidir, cé go raibh an t-ionad oscailte agus an t-
aiseolas an-dearfach. 
 
 
 
An 18 Meán Fómhair, d’óstáil an tIonad 
tráthnóna dátheangach ceoil agus filíochta mar 
chuid d’Oíche Chultúir. I measc na dtaibheoirí 
bhí an cumadóir Michael Gallen, an banna 
Éireannach Scullion agus bhí léamha filíochta ó 
John McArdle agus Caitriona NiChléirchín. 
D’éirigh go hiontach leis an oíche agus bhain na 
ceoltóirí agus an lucht féachana d’aon ghuth 
taitneamh astu.  Rinneadh an ócáid a shruthlú 
go beo toisc go raibh líon na lucht féachana 
teoranta agus bhí leibhéil láidre 
rannpháirtíochta ar líne. 
 
 

I measc na n-imeachtaí breise bhí Aithris Harp 
‘La Feile Padraig’ i mí Dheireadh Fómhair, agus 
imeacht ceolchoirme ‘A Christmas Childhood’ i 
mí na Nollag, ar comhoibriú an-rathúil é le 
Cavan Monaghan Music Generation. Ba léiriú 
breá í an chomhpháirtíocht seo ar chumhacht 
an chomhoibrithe chruthaithigh agus bhí 
tionlacan ceoil nua ann do dhán Kavanagh 
‘Advent’, a coimisiúnaíodh go speisialta don 
cheolchoirm.  Tá Music Generation freagrach 
as tacú le forbairt teagaisc ceoil do leanaí sa 
réigiún a léiríodh le linn na 
ceolchoirme.  Taispeánadh an cheolchoirm ar 
líne agus fuarthas rannpháirtíocht láidir ar líne.  
 
Dámhachtainí Oidhreachta Eorpacha i 
nGluaiseacht 2020 
Is comórtas ilmheán é Heritage in Motion a 
cheiliúrann na samplaí is fearr de thionscadail 
nuálacha ilmheán agus digiteacha ar 
oidhreacht chultúrtha san Eoraip. Cuireadh an 
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ghné chlosamhairc de thaispeántas Ionad 
Kavanagh - The Pincer Jaws of Heaven - ar an 
ngearrliosta faoin Catagóir Scannán agus Físe 
agus bhuaigh sé ag searmanas fíorúil a 
craoladh as Amstardam an 20 Samhain.  
 
 

 
 
Conair Kavanagh 
I mí Iúil, forbraíodh conair siúil / rothaíochta 
6km, ag glacadh 10 stad le Patrick Kavanagh, in 
Inniskeen. Tosaíonn an rian ag Ionad Kavanagh 
agus tógann sé Barn Billy Brennan, Scoil 
Kednaminsha srl, le painéil faisnéise agus 
comharthaíocht brandáilte. 
 
 
 
Léirmhíniú ar Theach na mBocht 
Carrickmacross 
Faoi Mhaoiniú Athnuachana Baile & 
Sráidbhaile 2018, bronnadh maoiniú ar MCC 
chun eispéireas ateangaireachta do 
chuairteoirí a fhorbairt ag Teach na mBocht 
Carraig Mhachaire Rois. Críochnaíodh an 
tionscadal i mí na Nollag agus osclófar don 
phobal é nuair a ardóidh srianta. Is léiriú 
corraitheach é an taithí nua do chuairteoirí ar 
an saol i dteach na mbocht i rith blianta an 
Ghorta Mhóir agus beidh sé ina díol spéise don 
chontae agus é ag dul ar aghaidh. 
 
 

 
 
Rinneadh dul chun cinn ar Thionscadail 
Forbartha Turasóireachta in 2020 
 
Conair Rothaíochta Pháirc Foraoise Rossmore 
Faoin scéim Bonneagair Áineasa Allamuigh, 
fuarthas maoiniú chun conair rothaíochta 
teaghlaigh 2.5km a fhorbairt sa Ros Mhór. 
Ceapadh Foireann Dearaidh i mí an Mheithimh 
agus tar éis dul i gcomhairle le Coillte agus le 
grúpaí rothaíochta áitiúla, tá bealach aontaithe 
anois agus rachaidh an tionscadal ar aghaidh 
go céim na tógála i 2021. 
 
Plean Baile Ceann Scríbe Mhuineacháin 
Maoiniú € 497,962 Fuarthas ó Failte Ireland 

faoin Scéim Maoinithe Bailte Ceann Scríbe 
chun spás imeachtaí lasmuigh a fhorbairt i 
mBaile Mhuineacháin. Ceapadh Foireann 
Dearaidh faoi stiúir Ailtire i mí Iúil agus cuirfear 
an tionscadal ar aghaidh trí dhearadh agus 
phleanáil i 2021. 
 
 
 

Cur Chun Cinn Turasóireachta & Seirbhísiú 
Cuairteoirí  
 
Suíomh Gréasáin Turasóireachta 

Suíomh gréasáin na turasóireachta - 
www.monaghantourism.com - rinneadh é a 
athchóiriú go hiomlán agus tá cuma, struchtúr 
agus leagan amach nua air anois. 

 

 

 
 

Feachtas Samhraidh 
Reáchtáladh Feachtas Samhraidh 
Turasóireachta Mhuineacháin 2020 ar bhonn 
céimnithe agus díríodh i dtosach ar dhaoine 
áitiúla chun iad a spreagadh chun dul amach 
agus iniúchadh a dhéanamh ar a gcontae 
dúchais.  De réir mar a d’ardaigh srianta, 
leathnaigh fócas an fheachtais mar iarracht 
cuairteoirí a fháil ó áiteanna níos faide i gcéin 
chun triail a bhaint as Muineachán. 

Ghlac an feachtas roinnt cineálacha cur chuige 
chun é seo a bhaint amach. Ar dtús, tugadh faoi 
fheachtas raidió ar a raibh fógraí laethúla agus 
sraith d’agallaimh raidió seachtainiúla le 
príomhsholáthraithe turasóireachta trí 
Shannonside & Northern Sound.  

In éineacht leis seo, rith an tsraith ‘Secret 
Spots’ trasna bealaí meán sóisialta 
Turasóireachta Mhuineacháin, mar a mhol 
saineolaithe áitiúla chomh maith le roinnt 
ainmneacha aitheanta freisin, ina measc Helen 
Steele, Pat McCabe agus Caitriona Balfe. 

 

 

An tionscnamh deiridh - Rompu Mhuineacháin 
- a rith i rith Lúnasa agus ba é a fhócas ná 

http://www.monaghantourism.com/
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rannpháirtithe a spreagadh chun na gEMS i 
gContae Mhuineacháin a fháil amach agus a 
fháil, trí shraith ceisteanna a fhreagairt a 
chlúdaíonn suíomhanna oidhreachta, 
spásanna lasmuigh agus nithe is díol spéise ar 
fud an chontae le deis a bhuachan. Tairgeadh 
duaiseanna i bhfoirm dearbháin baile le 
dearbháin bhreise le híoc trí ‘Spot Challenges’ 
a eisíodh trí bhealaí meán sóisialta 
Turasóireachta Mhuineacháin. Spreagadh 
páistí páirt a ghlacadh tríd an Rompu 
Mhuineacháin Mhuineacháin. 

I rith an tSamhraidh, óstáladh roinnt blagairí 
agus iriseoirí taistil sa chontae. I measc na n-
oibreacha bhí: Saucepan Kids, Blag Scéalta 
Saltwater, Éire sula bhfaigheann tú bás, Sunday 
World, a Teaghlach, Daily Mail. 
 

Oifig Turasóireachta 
Mar gheall ar thionchar an ghlasála ar earnáil 
na turasóireachta agus an fháilteachais, ní 
raibh an oifig turasóireachta i dTeach an 
Mhargaidh, baile Mhuineacháin ag feidhmiú 
ach ar feadh cúpla seachtain ó 22nd Iúil go 
deireadh Lúnasa. 
 

 

#MyMonaghan Nollag 
 

Mionfheachtas ab ea #MyMonaghanChristmas 
d’earnáil na turasóireachta a rith taobh le 
feachtas áitiúil na siopaí, ag díriú ar na 
bronntanais nó na heispéiris uathúla a 
rinneadh anseo i Muineachán.  
 
 
 
Bhí na heilimintí seo a leanas san Fheachtas 
agus cuireadh i bhfeidhm é i lár mhí na 
Samhna: 
 

• Comórtas bac #MyMonaghanChristmas 
curtha chun cinn trí bhealaí meán sóisialta 
Turasóireachta Mhuineacháin agus trí 
phreas áitiúil. 
 

• Blagálacha téamaí (maisiúcháin / líontóirí 
stocála, éadaí / gabhálais, earraí tí, 
eispéiris, bia & deoch srl) lena n-áirítear 
íomhánna agus naisc le ceannach foilsithe 
ar monaghantourism.com agus curtha 

chun cinn trí bhealaí meán sóisialta 
Turasóireachta Mhuineacháin. 

 

• Treoir bronntanais choimeádaithe i 
gcaighdeán an Tuaiscirt, ina bhfuil 
bronntanas 
#MyMonaghanChristmas buaicphointí 
thar théamaí áirithe 

 

 

• Spreagadh gach gnóthas rannpháirteach 
ábhar a roinnt (blagphoist, teastaí treorach 
bronntanais, srl) ag baint úsáide as an 
hashtag #MyMonaghanChristmas. 
 

• Preaseisiúint #MyMonaghanChristmas ag 
tabhairt mionsonraí ar iomaíocht bhac agus 
ina bhfuil 'táirgí / eispéiris laoch' a seoladh 
chuig na meáin náisiúnta.  

 
 

Tríd is tríd glacadh go maith leis an bhfeachtas 

le rannpháirtíocht fhorleathan ar na meáin 

shóisialta, go háirithe don chomórtas Hamper 

Nollag a rinneadh i Muineachán (thart ar 1,000 

iontráil). Léirigh aiseolas ó rannpháirtithe 

leibhéal méadaithe díolacháin ar líne agus 

cliceáil agus bailiú díolacháin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cosaint Shibhialta & 

https://scanner.topsec.com/?u=http://monaghantourism.com&d=1416&t=7fc848a73b0562487bce14d713993d8bb1667ed0
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Dóiteáin  Mhuineacháin   
 
 

 
Stáisiún Dóiteáin Nua Bhaile na Lorgan 

2020 

Le linn bliana dúshlánaí chuir Seirbhís Dóiteáin 
agus Cosanta Sibhialta Mhuineacháin (MFCP) 
raon seirbhísí ar fáil do shaoránaigh 
Mhuineacháin chun sábháilteacht an phobail a 
chinntiú agus a choinneáil agus tacú le FSS. 
Áiríodh ar na seirbhísí seo feidhmeanna 
Sábháilteachta Dóiteáin agus Rialú 
Foirgníochta, a chuimsíonn cur i bhfeidhm 
riachtanais reachtúla na Rialachán 
Foirgníochta agus na Rialachán um Rialú 
Foirgníochta, iniúchadh ar stoc foirgneamh 
nua agus atá ann cheana chun comhlíonadh na 
gceanglas sábháilteachta dóiteáin, ceadúnú 
stáisiúin líonta, iniúchadh ar áitribh 
cheadúnaithe, comhairle agus forfheidhmiú 
faoi na hAchtanna um Sheirbhísí Dóiteáin agus 
sábháilteacht dóiteáin a chur chun cinn sa 
phobal. I measc na seirbhísí oibríochta a 
chuimsíonn an tSeirbhís Dóiteáin agus an 
Chosaint Shibhialta araon tá: freagairt do 
ghlaonna éigeandála agus cúnamh a thabhairt 
do Thacaíocht Pobail, cúnamh a sholáthar do 
sheirbhísí éigeandála eile, sábháilteacht 
phoiblí agus athbhreithniú agus feabhsú a 
dhéanamh ar Phleanáil Mór Éigeandála i 
gcomhairle leis na Príomhghníomhaireachtaí 
Freagartha eile.  
 
Rannóg Oibríochtaí  
Freastalaíonn cúig stáisiún dóiteáin coinnithe i 
Muineachán i gCluain Eois, i Muineachán, i 
mBaile na hAbhann, i gCaisleán na Lobhar agus 
i gCarraig Mhachaire Rois ag soláthar seirbhíse 
oibríochta freagartha dóiteáin agus éigeandála 
i gcónaí.  Le linn 2020 b’éigean don phaindéim 
prótacail a chur i bhfeidhm chun seachadadh 
seirbhíse a choinneáil.   
 

 
Tine talmhaíochta i gCluain Eois Meitheamh 2020 

 
Seo a leanas miondealú na nglaonna iomlána 
in aghaidh an stáisiúin:  

Stáisiún 
Dóiteáin 

1d Bhabhta 2a Bhabhta 

Béal Átha 
Beithe 

25 10 

Carraig 
Mhachaire 
Rois 

54 2 

Baile na Lorgan 70 14 

Cluain Eois  23 0 

Muineachán 119 2 

 
Slógadh Dóiteáin & Cosaint Shibhialta 
Mhuineacháin chuig 291 eachtra in 2020, 
laghdú 6% ar 2019 chun freastal ar fhearais den 
chéad uair, agus 2nd tháinig méadú ar an líon 
fearas.  
 
In 2020 ba iad na cúig phríomhchineál eachtraí 
ar fhreastail Seirbhís Dóiteáin Mhuineacháin 
orthu ná tinte simléir, monatóireacht ar 
ghníomhachtú aláraim, imbhuailtí tráchta ar 
bhóithre, tinte tí tí, agus tinte treasach (ie tinte 
beaga / bosca bruscair / scipe). Go suntasach i 
2020 chonacthas laghdú 30% ar imbhuailtí 
tráchta ar bhóithre.   
 

 
Comhraiceoirí dóiteáin ag Dóiteáin Gléasra Níocháin 
Díosail Feabhra 2020 

 
 
 
I measc na n-eachtraí ba shuntasaí ar 
freastalaíodh orthu in 2020 bhí tine ghléasra 
níocháin díosail ó thuaidh ó Shráidbhaile Oram 
agus tine foirgnimh thionsclaíoch ag Valley 
Filters, Carraig Mhachaire Rois.  

 
 

Comhraiceoirí dóiteáin ag Dóiteáin Gléasra Níocháin 
Díosail Feabhra 2020 

 
Oiliúint 
Níor mhór clár oiliúna 2020 a athrú go 
suntasach chun sábháilteacht an phearsanra 
dóiteáin go léir a chinntiú agus chun fadú 
sóisialta agus TCP iomchuí a chur leis.  
 
I measc na hoiliúna a cuireadh i gcrích bhí 'Spás 
Comhdhlúite', Caighdeán Tiomána na 
Seirbhíse Éigeandála (ESDS) agus Freagróir 
Dóiteáin Éigeandála. Forbraíodh agus 
seachadadh cláir oiliúna fíorúla freisin lena n-
áirítear cúrsa oifigeach Ceannaireachta & 
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Forbartha a thairg a timpeallacht foghlama 
chun scileanna cinnteoireachta criticiúla a 
athbhreithniú agus a fhorbairt do phearsanra 
dóiteáin.  

 
Oiliúint Spáis Comhdhlúite ag Stáisiún Dóiteáin 
Castleblayney Meán Fómhair 2020 

 
Críochnaíodh an Meabhrán Comhthuisceana 
le Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Thuaisceart 
Éireann maidir le freastal ar Thimpistí Tráchta 
ar Bhóithre (RTA) i limistéar na teorann in 
2020.  Leagann an MoU amach aitheantóirí 
geografacha comhaontaithe (bailte fearainn / 
bóithre) chun suíomh RTA agus imscaradh na 
briogáide is gaire a chinntiú. 
 

 
Criú Bhaile an Bhealaigh i mbun cleachtadh caidéil 
Bealtaine 2020 

 
Leas Pearsanra Dóiteáin  
Mar aon le Bainistíocht Strus Teagmhas 
Criticiúil a sholáthar, leathnaíodh an tSeirbhís 
Cúnaimh d'Fhostaithe chuig Pearsanra 
Dóiteáin agus soláthraíonn sí tacaíocht do 
bhaill teaghlaigh leathnaithe.  
 
Earcaíodh beirt chomhraiceoir dóiteáin in 2020 
chun folúntais a líonadh, ag uasmhéadú 
moladh an chomhraiceora dóiteáin i gContae 
Mhuineacháin.  
 
 
Oíche druileála Carrickmacross ag ionchorprú druil 
caidéil 

 
Sábháilteacht Dóiteáin - Cosc Dóiteáin  
Rinne ár Rannóg um Chosc Dóiteáin 
athbhreithniú agus próiseáil ar gach iarratas 
bailí ar dheimhniú sábháilteachta dóiteáin a 
fuarthas agus thug sí comhairle maidir le 
comhlíonadh Chuid B de na Rialacháin 
Foirgníochta (Sábháilteacht Dóiteáin) a bhaint 
amach. Rinneadh cigireachtaí sábháilteachta 
dóiteáin ar raon cineálacha foirgneamh lena n-
áirítear: áitribh cheadúnaithe, tithe cúraim 
chónaithe, réamhscoileanna, árasáin, stáisiúin 
pheitril agus foirgnimh phobail.  

 
 
Dhírigh an tSeachtain um Shábháilteacht ó 
Dhóiteán ar shábháilteacht ó dhóiteán sa 

bhaile agus go háirithe ar gach teach a 
spreagadh chun aláraim deataigh a bheith acu 
agus a chinntiú go ndéantar tástáil orthu go 
seachtainiúil. Reáchtáladh roinnt 
dianfheachtais sábháilteachta dóiteáin i rith na 
bliana, agus tugadh aird faoi leith orthu siúd a 
bhí ag obair go cianda.  Is éard a bhí i gceist le 
feachtais ná aláraim deataigh a eisiúint, agus 
bhí na meáin áitiúla agus sóisialta mar fhócas 
d’fheachtas an-rathúil le linn na tréimhse seo 
de Covid-19.  
 

 
Gníomhaíocht Sábháilteachta Dóiteáin Pobail 2020 

 
Iomlán as 180 iniúchadh Sábháilteachta 
Dóiteáin & Rialú Foirgníochta a rinneadh in 
2020, cuireadh 51 tuarascáil atreoraithe 
pleanála i gcrích. Rinne oifigeach dóiteáin 
measúnú ar gach atreorú ceadúnaithe dá 
dtugtar fógra do thithe tábhairne, clubanna, 
damhsaí srl. Agus soláthraíodh moltaí don 
tSeirbhís Cúirteanna. Bhí Cigireachtaí 
Feidhmíochta teoranta in 2020, ach rinneadh 
staidéir deisce do 30 teach tábhairne / club ar 
fud an chontae chun bainistíocht 
sábháilteachta dóiteáin a sheiceáil agus 
sábháilteacht an phobail a chinntiú.  
 
Mionathraíodh an próiseas ceadúnaithe 
(meisciúla) do 2020 ina raibh 61 áitreabh i gcur 
chuige nua chun measúnú riosca agus féin-
dhearbhú a úsáid le haghaidh roinnt iarratas. 
Tá próiseas iarratais ar líne na Seirbhíse Cúirte 
ina chuid dhílis den phróiseas riaracháin anois, 
rud a ligeann do pháirtithe fógra iarratais 
ceadúnaithe a fháil ar líne.    
 
 Sábháilteacht Dóiteáin Pobail  
Seachadadh raon tionscnamh sábháilteachta ó 
dhóiteán ag díriú ar scoileanna agus ar ghrúpaí 
pobail araon. Dáileadh brathadóirí deataigh 
mar chuid den Scéim Aláraim Deataigh Pobail 
agus cuireadh príomhtheachtaireachtaí na 
Seachtaine Feasachta Aonocsaíde Carbóin 
agus na Seachtaine Sábháilteachta Dóiteáin 
chun cinn trí ardáin meán áitiúla agus sóisialta. 
Cé gur cuireadh an Clár Bunscoileanna ar 
fionraí, fostaíodh scoileanna tríd an 
tionscnamh BFIRESAFE. Eisíodh faisnéis faoi 
fheasacht sábháilteachta dóiteáin don Phobal 
Taistealaithe. 
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Fearas speisialta ón aer i bhfeidhm ag Tine Tí 

 
 
Bainistíocht Éigeandála 
Baineadh úsáid as agus úsáideadh córais 
mhóra Bainistíochta Éigeandála le linn na 
paindéime. In 2020, thacaigh Comhairle 
Contae Mhuineacháin, in éineacht leis na 
hÚdaráis Áitiúla comharsanacha inár réigiún 
Príomhghníomhaireachtaí Freagartha 
(ÚCManna) maidir le córais tacaíochta 
lóistíochta agus oibríochta a sholáthar. 
  
Tá Treoir Aimsire Thromchúiseach a eisíodh in 
2020 chun forbairt chóras dathchódaithe Met 
Éireann a léiriú agus na hathruithe ar na 
leibhéil tairsí do na leibhéil rabhaidh éagsúla 
ionchorpraithe i bpróisis freagartha 
Chomhairle Contae Mhuineacháin. D’fhorbair 
an treoir freisin ar ról na Foirne Measúnaithe 
Aimsire Trom agus ar fheidhm Fhoireann 
Bainistíochta Géarchéime NDFEM ar leibhéal 
náisiúnta.  Ócáid stoirme ar Leibhéal Oráiste a 
bhí i Storm Francis i mí Lúnasa a raibh gá leis an 
bhFoireann Measúnaithe Aimsire Trom a 
ghníomhachtú.   
 
 
An Cheapóg, Béal Átha an Fhóid, Lúnasa 2020 

 
Rialú Tógála  
Fuair Údarás Rialaithe Foirgníochta 
Mhuineacháin 234 Fógra Tosaithe bailí (325 
Aonad) in 2020, méadú 9% ó 2019, rud a 
léiríonn nádúr buacach na tógála tithe i 
gContae Mhuineacháin. Baineadh amach ráta 
cigireachta de 42% de na foirgnimh nua i 
mbliana. Ina theannta sin, bhí 52 iarratas ar 

Dheimhnithe Sábháilteachta Dóiteáin agus 19 
iarratas ar Dheimhniú Rochtana Míchumais 
faoin reachtaíocht um Rialú Foirgníochta. 
 
In 2020 aistríodh gach iarratas Rialála um Rialú 
Foirgníochta chuig an gCóras Bainistíochta 
Rialaithe Foirgníochta (BCMS). Laghdaigh an 
próiseas seo an ghné páipéir a bhaineann le 
gach iarratas go suntasach. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cigireacht ar Rialú Foirgníochta Meán Fómhair 2020 

 
Reáchtáil Rialú Dóiteáin & Foirgníochta 
Mhuineacháin seimineár gréasáin an Fhómhair 
do chleachtóirí / ghníomhairí tógála áitiúla le 
níos mó ná 200 ag freastal, ar na hábhair a 
pléadh bhí: 

• Forbhreathnú BCMS agus taispeántas 
taispeána ón Oifig Náisiúnta Rialaithe 
Foirgníochta (NBCO) 

• NZEB i Nós Imeachta um Measúnú 
Fuinnimh Tí ó Údarás Fuinnimh 
Inbhuanaithe na hÉireann (ÚFIÉ)  

• Tionchar Brexit ar Thionscal na 
Foirgníochta ón Údarás um Chaighdeáin 
Náisiúnta na hÉireann (NSAI)  
 

Tá leibhéal na dtithe aonuaire 'ag diúltú' 
deimhnithe reachtúil fós réasúnta ard. Agus é 
ag roghnú na gceanglas maidir le deimhniú 
reachtúil, tá úinéir an tí ag déanamh cinneadh 
staonadh óna teaghais a áireamh ar an gclár 
Teastas Comhlíonta ar Chríochnú. 
 
Athbhreithniú Acmhainne NDFEM 
Rinne an Stiúrthóireacht Náisiúnta um 
Bainistíocht Dóiteáin & Éigeandála (NDFEM) 
(trí ardán físchomhdhála) Athbhreithniú 
Acmhainne ar Chosaint Dóiteáin & Sibhialta 
Mhuineacháin i mí Lúnasa 2020 chun soláthar 
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eilimintí criticiúla sábháilteachta dár bpobal a 
chinntiú, agus chun na foghlaimí a ghabháil 
agus a roinnt. le linn na paindéime seo. Dhírigh 
an t-athbhreithniú ar thrí réimse:   

• Sábháilteacht Phoiblí / Sábháilteacht 
Dóiteáin 

• Leanúint le soláthar seirbhíse 
éigeandála  

• Bainistíocht Éigeandála 
D'eisigh an grúpa Athbhreithnithe Acmhainne 
tuarascáil ina dhiaidh sin ag aithint leibhéal na 
hullmhachta i gContae Mhuineacháin.  
 
Infheistíocht Chaipitil  
Rinneadh infheistíocht Chaipitil shuntasach 
arís i MFCP i rith na bliana nuair a críochnaíodh 
Stáisiún Dóiteáin Bhaile na Lorgan i mí Lúnasa 
agus cead NDFEM a fháil chun na nithe seo a 
leanas a fháil:  

• Fearas Dóiteáin Aicme B.  

• Athsholáthar an fhonnaidh ar an tancaer 
uisce i Muineachán. 

Beidh an dá fheithicil ag feidhmiú in Aibreán 
2021.  
 
Sláinte agus Sábháilteacht  
Baineadh amach iniúchadh bliantúil leanúnach 
ar ár gCóras Bainistíochta Sábháilteachta agus 
an imirce a chinntiú ó chlárú OHSAS 180001 go 
ISO 45001 in 2020 agus dearbhaíonn sé 
tiomantas Chomhairle Contae Mhuineacháin i 
leith Sláinte & Sábháilteachta. Cuimsíonn an 
próiseas ISO 45001 cur chuige níos 
réamhghníomhaí agus coisctheach bunaithe ar 
raon níos leithne rioscaí a leigheas sula 
dtagann siad i gcrích. 
 
Forbraíodh roinnt doiciméad tacaíochta H&S 
mar fhreagairt ar ráig Covid19. 
 

 
Dóiteáin Tionscail Charraig Mhachaire Rois 2020 

 

Cosaint Shibhialta Mhuineacháin  
 

Ceanncheathrú Cosanta Sibhialta 2020 
Dhírigh gníomhaíochtaí Cosanta Sibhialta in 
2020 ar thacaíocht a thabhairt dár bpobal 
áitiúil, agus go háirithe FSS, chun déileáil le 
paindéim Covid-19 agus gníomhú mar 
fhreagairt ar iarratais ón Líne Chabhrach Pobail 
le linn 2020. I measc na gcúraimí a rinne 

oibrithe deonacha Cosanta Sibhialta bhí: 
 
• Dualgais iompair: aistrithe othar chuig 

ospidéil, tithe altranais, ionaid tástála, 
daoine a iompar ó ionaid chóiríochta go 
suíomhanna eile chun féin-aonrú a 
cheadú. 

• Clúdach míochaine ag imeachtaí lasmuigh 
& Seirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann.  

• Cógais agus trealamh míochaine a bhailiú 
agus a sheachadadh chuig tithe an othair. 

 
 

Oibrithe Deonacha CS ag cabhrú le Seirbhís um   
Fhuilaistriú na hÉireann le linn na Paindéime Covid-19 

 

• Cuidiú le daoine leochaileacha laistigh de 
phobail trí bhia agus cógais a sheachadadh 
agus a bpost a bhailiú  

• Tacú le daoine óga a bhfuil riachtanais 
speisialta acu 

• TCP riachtanach a sheachadadh do ghrúpaí 
pobail 

• Oiliúint agus cothabháil riachtanach a 
sholáthar 

 
 

Oiliúint Covid-19 do Cheanncheathrú Cosanta Sibhialta 
2020 

 

Críochnaíodh Ceanncheathrú Cosanta Sibhialta 
Mhuineacháin in 2020 agus bhí sé mar lárionad 
ceannais le haghaidh imscaradh Cosanta 
Sibhialta le linn na Paindéime Covid-19. 
Soláthraíonn an Ceanncheathrú nua áiseanna 
oiliúna agus leasa d’oibrithe deonacha, mar 
aon le hoifigí agus acmhainn stórála chun tacú 
le freagairt éigeandála líne tosaigh. Beidh an 
foirgneamh mar mhol chun tacaíocht an 
phobail áitiúil a sholáthar agus cuidiú le 
Príomhghníomhaireachtaí Freagartha le linn 
imeachtaí drochaimsire, paindéimí agus 
cumais freagartha éigeandála eile. Socrófar 
oscailt oifigiúil ag am iomchuí. 
  

 
Cosaint Shibhialta ag freagairt le linn drochaimsire 

 
Soláthraíonn Oibrithe Deonacha Cosanta 
Sibhialta ról ríthábhachtach maidir le seirbhísí 
criticiúla agus tacaíocht a chothabháil le linn 
Phaindéimeach Covid -19, agus le linn dálaí 
spate agus imeachtaí drochaimsire. 
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Freagra an Phobail um Chosaint Shibhialta 
Thug Cosaint Shibhialta Mhuineacháin cúnamh 
d’imeachtaí pobail agus spóirt a sholáthraíonn 
clúdach garchabhrach, rialú tráchta agus 
maoirseacht. 

• 115 - cúnamh curtha ar fáil d’Fhóram 
Pobail & ÚCManna le linn Phaindéimeach 
Covid-19. 

• 13 - Imeachtaí spóirt  

• 5 - Oibríochtaí Cuardaigh & Aisghabhála a 
rinne aonad báid Cosanta Sibhialta 
Mhuineacháin. 

 
Oiliúint  
Is eagraíocht dheonach bunaithe ar Chosaint 
Shibhialta Mhuineacháin ina dtacaíonn baill 
leis na príomhsheirbhísí éigeandála agus leis an 
bpobal áitiúil. Faoi láthair tá 53 saorálaí ag 
Cosaint Shibhialta Mhuineacháin. Tá oibrithe 
deonacha il-oilte agus is iad na príomhchláir 
ghníomhaíochtaí a dhéantar:  

• Garchabhair Taismí  

• Cuardaigh & Tarrtháil  

• Eachtraí Uisce & Tuilte  

• Seirbhís Dóiteáin Chúnta  

• Leas agus Cumarsáid  

• Monatóireacht Radaíochta & 
Cumarsáid Raidió 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dualgais iompair Cosanta Sibhialta 

 
Cuireadh cúrsaí ar fáil d’oibrithe deonacha i 
rith na bliana ar leibhéal réigiúnach, áitiúil agus 
ag Ceanncheathrú an Bhrainse Cosanta 
Sibhialta i Ros Cré agus Ionad Oiliúna an 
Fhionnuisce, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha 
Cliath. 
 

 
Saorálaithe Cosanta Sibhialta Cuardach Duine ar 
Iarraidh Eanáir 2020 
 
Ballraíocht  
I measc na buntáistí a bhaineann le bheith i 
d’oibrí deonach le Cosaint Shibhialta tá:  

• Ardchaighdeán oiliúna  

• Forbairt phearsanta agus obair foirne  

• Ag foghlaim scileanna nua mar 
Tarrtháil Theicniúil, Oiliúint Bád, Céad 
Fhreagróir Éigeandála  

• Ag tabhairt ar ais do do phobal  

• Páirt a ghlacadh in imeachtaí áitiúla 
agus náisiúnta  

 
Soláthar Cabhlaigh 
Fuair Cosaint Shibhialta Mhuineacháin 
seachadadh feithicil Ceannasaíochta & 
Rialaithe nua agus jeep nua 4x4 Ford Ranger 
freisin. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Seirbhísí Uisce 
 
Tá Uisce Éireann freagrach as oibriú agus 
cothabháil seirbhísí uisce poiblí agus 
fuíolluisce, lena n-áirítear: 
 

- Bainistíocht ar shócmhainní 
náisiúnta uisce agus fuíolluisce; 

- Cothabháil an chórais uisce agus 
fuíolluisce; 

- Infheistíocht agus pleanáil; 
- Tionscadail chaipitil a bhainistiú; 

agus 
- Cúram custaiméirí agus billeáil. 

 
Aontaíonn Comhairle Contae Mhuineacháin 
Plean Seirbhíse gach bliain le Uisce Éireann a 
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thugann gealltanas don dá pháirtí cuspóirí agus 
caighdeáin feidhmíochta ar leith a 
sheachadadh i gcoinne buiséid a chuimsíonn 
líon foirne, earraí agus seirbhísí.   
 
Cinntíonn an Plean Seirbhíse Bliantúil 
leanúnachas seirbhíse don chustaiméir, luach 
ar airgead agus comhlíonann sé spriocanna 
arna leagan síos ag na rialtóirí eacnamaíocha 
agus comhshaoil - An Coimisiún um Rialáil 
Fóntais (CRU) agus an Ghníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil (EPA). 
 
Tá tionscnaimh atá riachtanach chun leibhéil 
feidhmíochta a bhaint amach ag brath ar 
infheistíocht chaipitil ag Uisce Éireann agus ar 
chur i bhfeidhm na Comhairle de thionscnaimh 
chlaochlaithe.  Tomhaiseann Uisce Éireann an 
fheidhmíocht seo go ráithiúil agus tuairiscíonn 
cruinnithe sceidealta ar dhul chun cinn.   
 
Faoin gClár Uisce Tuaithe, is í Comhairle Contae 
Mhuineacháin an tÚdarás Seirbhísí Uisce i ndáil 
le maoirseacht a dhéanamh ar Scéimeanna 
Uisce Grúpa agus soláthairtí beaga uisce 
príobháideacha faoi na Rialacháin um Uisce Óil 
2014.   
 
Riarann sé íocaíocht deontas agus 
fóirdheontas i dtreo chostais reatha 
Scéimeanna Uisce Grúpaí agus deontais chun 
sócmhainní scéimeanna Uisce Grúpa, 
soláthairtí uisce príobháideacha - deontais 
tobair - agus Córais Cóireála Fuíolluisce Baile a 
uasghrádú. 
 
Tá an chuid seo freagrach freisin as a chinntiú 
go ndéantar maoirseacht agus cothabháil ar 
shócmhainní iomarcacha uisce agus fuíolluisce 
chun timpeallacht ghlan, shábháilte agus 
inbhuanaithe a chinntiú.  Comhoibríonn sé 
freisin le Rannóg Pleanála na Comhairle agus le 
ranna rialtais chun maoirseacht a dhéanamh ar 
uasghrádú agus aistriú bonneagair uisce 
fuíolluisce agus fuíolluisce chuig Uisce Éireann 
laistigh d’fhorbairtí príobháideacha.   
 
Freagra Covid-19 
Is seirbhís ríthábhachtach í soláthar uisce 
ardchaighdeáin agus bailiú agus cóireáil 
fuíolluisce uirbeach a lean ar aghaidh le linn na 

tréimhse náisiúnta faoi ghlas trí iarrachtaí 25 
airíoch agus pluiméir a d’fhreastail ar a gcuid 
oibre go laethúil le tacaíocht a sholáthraíonn 
foireann theicniúil agus riaracháin atá ag obair 
go cianda.  In 2020 d’fhreagair an fhoireann 
1820 eachtra do chustaiméirí. 
 
Chun ár bhfoireann a chosaint, leasaíodh na 
Nósanna Imeachta Caighdeánacha Oibriúcháin 
(SOPanna) atá ann cheana chun déileáil le 
bagairt Covid-19 agus fuarthas TCP breise lena 
n-áirítear oireann ghuaise, lámhainní agus 
scáthláin srl. 
 
 

Sampláil ag Ionad Cóireála Fuíolluisce na Mullaí 

 
Clár um Infheistíocht Caipitil 
Is é an Plean Náisiúnta Acmhainní Uisce an 
chéad straitéis 25 bliain d’Uisce Éireann chun 
soláthar uisce óil inbhuanaithe, slán agus 
iontaofa a chinntiú do gach duine.  Leagtar 
amach ann conas a chothromófar an soláthar 
agus an t-éileamh ar uisce óil sa 
ghearrthéarma, sa mheántéarma agus san 
fhadtéarma. Tá Údaráis Áitiúla ina gcuid dhílis 
dá chinntiú go bhfaightear na sonraí cearta 
maidir le soláthar agus éileamh uisce.  Tá sé seo 
ríthábhachtach chun soláthar uisce do 
chustaiméirí a chumasú, agus chun pleanáil 
don todhchaí. 

Chuir an Plean Náisiúnta Acmhainní Uisce tús 
lena chéim chomhairliúcháin phoiblí i mí na 
Nollag 2020 agus tá sé le foilsiú i 2021. 

Seachadann Clár Infheistíochta Caipitil Uisce 
Éireann feabhsúcháin ar cháilíocht uisce óil, 
sceitheadh, comhlíonadh fuíolluisce, 
éifeachtúlachtaí gnó agus seirbhís do 
chustaiméirí.  
 
Sonraíonn na táblaí seo a leanas na tionscadail 
atá ar siúl agus curtha i gcrích i Muineachán 
faoi láthair. 
 
Tionscadail Críochnaithe 2020 

Conradh Cur Síos ar na hOibreacha Luach 
Measta 
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Uasghrádú WWTP 
Bhaile na Lorgan 

Uasghrádú Iomlán 
Meicniúil & Leictreach ar 
an ngléasra atá ann 
cheana féin, Stáisiún 
caidéalaithe nua a 
shuiteáil laistigh den 
ghléasra, Tiúsóir fál 
picéad nua a thógáil agus 
bóthar rochtana nua a 
thógáil ó Shráid Mhucnú. 

€4,400,000 

Scéim Soláthair 
Uisce Réigiúnach 
Loch Éigis - Ionad 
Cóireála Uisce 
Choill an Chait 

Oibreacha uasghrádaithe 
ag Ionad Cóireála Uisce 
Choill an Chaitagus 
astarraingt ag Loch Bán 

€4,500,000 

Scéim 
Athshlánúcháin do 
Phríomhlíonra 
Ghlaslocha 

Oibreacha athnuachana 
príomhlíonra uisce a 
rinneadh mar chuid de 
Chlár náisiúnta um 
Laghdú Sceitheadh  de 
chuid Uisce Éireann. 

€200,000 

 
Gléasra Cóireála Fuíolluisce Bhaile na Lorgan 
Críochnaíodh tógáil Ghléasra Cóireála 
Fuíolluisce Bhaile na Lorgan ar chostas €4.4 
milliún.  Comhlíonann an gléasra 
uasghrádaithe Treoracha Fuíolluisce Uirbeach 
an AE go hiomlán agus cinntíonn sé cosaint 
leanúnach Loch Mhucnú. 
 

 
 
 

Gléasra Cóireála Fuíolluisce Nua Bhaile na Lorgan - 
Costas €4.4m 

 
D'oibrigh EPS Ltd an gléasra ar feadh tréimhse 
12 mhí go dtí gur tugadh ar láimh é do Uisce 
Éireann i mí na Samhna 2020. 
 
Gléasra Cóireála Fuíolluisce Choill an Chait  
Chríochnaigh an t-ionad cóireála a 
fhreastalaíonn ar Scéim Soláthair Uisce 
Réigiúnach Loch Éigis an tógáil ar chostas €4.5 
milliún.  Soláthraíonn an scéim thart ar 12,000 
tomhaltóir i gContae Mhuineacháin lena n-
áirítear Béal Átha Beithe, Buíochar agus Baile 
na Lorgan.   
 
D'oibrigh Coffey Water faoin scéim seo faoin 
gconradh Design Build go dtí gur tugadh ar 
aghaidh í d’Uisce Éireann go luath in 2020.  
 

 
Oibreacha uasghrádaithe Plean Cóireála Uisce Choill an 

Chait 

 

 
Athshlánúchán Príomhlíonra Ghlaslocha 
In 2020, chríochnaigh Comhairle Contae 
Mhuineacháin agus Uisce Éireann clár 
suntasach d’athshlánú príomhlíonra ar fud an 
Chontae.  Rinne rannóg na Seirbhísí Uisce 
idirchaidreamh leis na Ceantair Bardasacha 
lena chinntiú go ndearnadh na hoibreacha seo 
chun an cur isteach ar chónaitheoirí agus ar 
ghnólachtaí áitiúla a íoslaghdú.    
 
Cuireadh tús leis na hoibreacha feabhsúcháin 
líonra uisce i nGlaslocha an 13 Eanáir 2020.  
Rinneadh na hoibreacha athnuachana 
príomhlíonra uisce seo mar chuid de Chlár 
Náisiúnta um Laghdú Sceitheadh Uisce 
Éireann. Farrans Construction a rinne na 
hoibreacha thar ceann Uisce Éireann. 
 
I measc na mbuntáistí a bhaineann leis na 
príomhoibreacha feabhsúcháin uisce seo don 
phobal tá soláthar uisce níos sábháilte agus 
níos sábháilte, cáilíocht uisce níos fearr agus 
sceitheadh laghdaithe.   
 
Oibreacha Caipitil don Todchaí 

Conradh Cur Síos ar na hOibreacha Luach 
Measta 

Clár um Laghdú 
Sceitheadh 
 

Príomhoibreacha 
Athshlánúcháin 

• Corr Thí Talmhan agus 
Bóthar na Páirce, Cill 
Chonagáin 1.5 KM 

• Lár Bhaile na Lorgan 
220m 

• Athsholáthar Bóthair 
Cúil Darach/ Chluain 
Eois príomhlíonra 
uisce iarainn theilgthe 
2,8Km. 

 

Uasghrádú ar 
Ghléasra 
Cóireála 
Fuíolluisce 
Charraig 
Mhachaire Rois 

Uasghrádú ar oibreacha 
iontógála agus suiteáil 
píopa eis-sreabhadh. 

€1,500,000 

Plean Ceantair 
Draenála 
Mhuineacháin 

tá líonra séarachais atá 
oiriúnach don fheidhm 
riachtanach chun tacú le 
forbairt ghnó agus 
shóisialta i Muineachán 

NA 

Clár Fáis 
Bhailte Beaga 
& Sráidbhailte 

• WWTP Glas 
Loch 

• WWbl Chúil 
Darach 

• WWTP Chluain 
Tiobrad 

• WWTP Eoroma 

€1,289,000 
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• WWTP Chnoc 
an tSalainn 

 
 
Clár um Laghdú Sceitheadh 
Chuir Uisce Éireann in iúl do Chomhairle 
Contae Mhuineacháin go dtosóidh roinnt 
tionscadal in 2021 faoi na hoibreacha BYS / 
Luaidhe um Sheirbhísí Athshlánúcháin agus 
Cúlchlós mar chuid den chlár um Laghdú 
Sceitheadh. 
 
Áirítear orthu seo: 
  

• Athsholáthar na príomhphíopaí AC atá 
ann cheana lena n-áirítear sleamhnú 
150m i dtalamh príobháideach i gCorr 
Thí Talmhan, Cill Chonagáin. 

• Athsholáthar AC 100mm atá ann 
cheana i lár an bhaile a eisiamh ó 
oibreacha athshlánúcháin 
príomhlíonra roimhe seo i Lár Bhaile 
na Lorgan. 

• Tá athsholáthar ar chuid 2800m de 
sheanphíosa uisce iarainn theilgthe ar 
Bhóthar Chluain Eois ó shráidbhaile 
Chúil Darach ag céim an dearaidh lena 
athsholáthar in 2021.  Mar thoradh ar 
an bpríomhlíonra iarann teilgthe atá 
ann tá neamhchomhlíonadh ard 
iarainn leis na rialacháin reatha maidir 
le huisce óil. 

• Tá sé beartaithe céim na tógála a 
aistriú i mbliana de 8 nasc Sheirbhísí 
Clós Cúil chuig an bpríomhlíonra poiblí 
ag an Ardán deiridh ag bun Bhóthar an 
Mheal i mBaile Mhuineacháin.   

 
Tá aighneachtaí déanta ag Comhairle Contae 
Mhuineacháin chuig Uisce Éireann le haghaidh 
uasghrádú líonra ar PWS LERWSS & Cluain Eois.  
Tá Uisce Éireann á mheas ag na tograí seo faoi 
láthair. 
 
Clár Díghalraithe 
Tá na hoibreacha ag dul ar aghaidh ag Ionad 
Cóireála Uisce na gCros and Chluain Eois agus 
is dócha go mbeidh siad críochnaithe sa chéad 
leath den bhliain seo.   
 

Uasghrádú ar Ghléasra Cóireála Fuíolluisce 
Charraig Mhachaire Rois 
Píblíne eisilteach deiridh 3.3 km nua a thógáil 
ag síneadh ón ngléasra cóireála Fuíolluisce go 
dtí Abhainn Longfield.  Cuimsíonn na 
hoibreacha uasghrádú freisin ar ghnéithe den 
ghléasra cóireála fuíolluisce atá ann - lena n-
áirítear stáisiúin phumpála eisiltigh agus inlet 
deiridh nua agus bóthar rochtana nua amach ó 
Bhóthar Oriel.  Feabhsóidh na hoibreacha 
uasghrádaithe seo feidhmíocht oibríochtúil 
agus comhlíonadh na reachtaíochta reachtúla.  
 
Tá an cur i Tógáil le tosú i 2022. 
 
Plean Ceantair Draenála - Baile 
Mhuineacháin 
Tá Uisce Éireann ag leanúint lena gcuid oibre 
chun seirbhísí fuíolluisce a chosaint i mbaile 
Mhuineacháin trí shuirbhéanna a dhéanamh ar 
an líonra séarachais atá ann cheana i 
gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae 
Mhuineacháin.   Déanann ARUP Consultants 
maoirseacht ar phróiseas an Phlean Ceantair 
Draenála agus bhí suirbhéanna CCTV i gceist 
leis agus monatóireacht ar bháisteach, 
sreabhadh, doimhneacht agus seoltacht a 
shuiteáil sna séaraigh agus sna dúnphoill mar 
chuid de chéimeanna 1 & 2. Tugann na sonraí 
a bailíodh léargas níos soiléire ar na 
saincheisteanna lochtanna agus acmhainne atá 
sa líonra séarachais agus cén áit ar cheart 
tosaíocht a thabhairt d’uasghrádú sa todhchaí.   
 
Bhuail foireann na Seirbhísí Bóithre agus Uisce 
le ARUP Consultants chun athbhreithniú a 
dhéanamh ar rioscaí dobharcheantair maidir le 
tuilte, truailliú, fás agus feidhmíocht 
struchtúrach agus oibríochtúil na sócmhainní 
atá ann cheana mar chuid de phróiseas 
comhairliúcháin chéim 3.   
 
Clár Fáis Bhailte Beaga & Sráidbhailte 
Tá sé i gceist go príomha leis an gClár Fáis Bailte 
Beaga agus Sráidbhailte acmhainn a sholáthar 
i bPlandaí Cóireála Fuíolluisce Uisce na 
hÉireann (WWTPanna) chun freastal ar fhás i 
lonnaíochtaí níos lú nach ndéanfaí foráil dó 
murach sin sa Phlean Infheistíochta reatha. 
Leithdháileadh maoiniú € 1.238m ar 
Chomhairle Contae Mhuineacháin faoin gClár 
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Fáis Bailte Beaga agus Sráidbhailte. 
 

• WWTP Glas Loch 

• WWTP Chúil Darach 

• WWTP Chluain Tiobrad 

• WWTP Eoroma 

• WWTP Chnoc an tSalainn 
 
D'aithin Comhairle Contae Mhuineacháin cúig 
lonnaíocht a bhfuil an spás is lú acu i dtéarmaí 
acmhainne in aghaidh na cóireála Coibhéisí 
Daonra agus comhlíonadh na gcaighdeán 
urscaoilte reatha. 
 
Leanfaidh Uisce Éireann ar aghaidh le 
hoibreacha ar bhonn céimnithe bunaithe ar 
thosaíocht. 
 

Clár Uisce Tuaithe 
Riarann Comhairle Contae Mhuineacháin an 
Clár Uisce Tuaithe i gContae Mhuineacháin. 

Soláthraíonn an clár bearta chun aghaidh a 
thabhairt ar easnaimh i: 
 

- Grúpascéimeanna Uisce 
- Grúpascéimeanna Séarachais 
- Soláthairtí Príobháideacha i gcás 

nach bhfuil aon ghrúpa malartach 
nó soláthar poiblí ar fáil 

 
D’fhógair an Roinn Oidhreachta, Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil (DHPLG) méideanna deontais 
athbhreithnithe agus téarmaí agus 
coinníollacha maidir le toibreacha baile agus 
córais cóireála fuíolluisce tí (umair 
sheipteacha) i Meitheamh 2020.  
 
Tugadh na scéimeanna deontais 
athbhreithnithe isteach do chórais chóireála 
fuíolluisce tí faoi na Rialacháin Tithíochta 
(Cúnamh Airgeadais do Chórais Cóireála 
Fuíolluisce Baile) 2020. Faoi na scéimeanna 
nua d’fhéadfadh go mbeadh teaghlaigh i 
dteideal iarratas a dhéanamh ar dheontas má 
tá siad lonnaithe i (i) dobharcheantar Cuspóir 
Ardstádais agus más féidir leo iarratas a 
dhéanamh go díreach ar chúnamh deontais, (ii) 
Réimse Tosaíochta le haghaidh Gníomhaíochta 
agus féadfaidh siad iarratas a dhéanamh tar éis 
iniúchta agus atreoraithe ó oifig LAWPRO agus 

(iii) is féidir leis an limistéar contae atá fágtha 
iarratas a dhéanamh ar chúnamh deontais tar 
éis iniúchta agus fógra faoi chritéir Phlean 
Cigireachta Náisiúnta an EPA.  
 
Is é an leibhéal nua cúnaimh deontais anois ná 
85% de chostais incháilithe feabhais, 
deisiúcháin, uasghrádú oibreacha, nó umar 
seipteach baile a athsholáthar nó € 5,000, cibé 
acu is lú. 
Rinneadh tástáil acmhainne ar an deontas 
córais fuíolluisce baile roimhe seo bunaithe ar 
ollioncam teaghlaigh i gcás ina raibh an 
deontas idir € 2,500 - € 4,000 i bhfeidhm a 
thuilleadh. 
 
Fuarthas sé iarratas déag do thobar san iomlán 
i 2020.  
 
Rinne an tÚdarás Áitiúil os cionn € 3.7m in 
íocaíochtaí fóirdheontais le dhá scéim uisce 
dhéag ghrúpa in 2020. Íocadh méid deontas 
caipitil de € 345,724 le seacht scéim uisce 
grúpa in 2020 faoi MARWP 2019 -2021. 
 
Aistriú Sócmhainní 
Foráiltear le halt 12 den Acht um Sheirbhísí 
Uisce (Uimh. 2) 2013 d’aistriú Sócmhainní 
Seirbhísí Uisce go Uisce Éireann, a chuirtear i 
bhfeidhm le hOrdú Aireachta. Go dtí seo tá 116 
uimhir fóilió aistrithe go Uisce Éireann agus 
aistríodh 13 acu in 2020.  
 
Tá thart ar 77 fóilió le haistriú fós agus tá níos 
mó ná fóilió amháin i gcuid mhaith díobh.   
 
Tá obair mhionsonraithe ar siúl i gcónaí ag 
ullmhú ábhar tacaíochta chun na sócmhainní 
seo a aistriú lena n-áirítear fóiliónna a 
fhoroinnt agus mapáil ghaolmhar, suíomhanna 
neamhchláraithe a chlárú, cearta slí dlíthiúla a 
bhunú agus aimhrialtachtaí teidil gan íoc a 
réiteach.  Beidh sé mar aidhm ag Comhairle 
Contae Mhuineacháin 11 shócmhainn eile a 
aistriú i 2021. 
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Tithíocht 
 
Clár Tógála Caipitil  
Soláthraíodh 97 teach sóisialta san iomlán le 
linn 2020.  Ba iad tionscadail tógála nua 
príomhfhócas an chláir chaiteachais chaipitiúil. 
In 2020 chríochnaigh Comhairle Contae 
Mhuineacháin 26 teach ag Plas an Bhrí i mBaile 
na Lorgan, 6 theach ag Cnoc na Gréine i Tigh 
Damhnata agus 6 theach ag Coill an Rí i 
gCarraig Mhachaire Rois. 
 
Trí shocruithe Chuid V soláthraíodh 4 theach 
breise, 2 i mBaile na Lorgan  agus 2 i gCarraig 
Mhachaire Rois.  Soláthraíodh 23 teach 
sóisialta eile i gcomhar le Cumainn Tithíochta 
Clanmil agus Tithíocht Thuaidh i mBuíochar 
(12) agus Baile na Lorgan (11) faoi seach.  
 

Cuireadh 20 teach sóisialta eile ar fáil freisin trí 
cheannacháin tí aonair. Cuireadh trí theach le 
stoc tithíochta na comhairle tríd an scéim 
morgáiste le ligean ar cíos agus an scéim 
deisithe agus léasaithe.  
 
Cuireadh aonaid bhreise ar fáil lena n-áirítear 
na chéad 6 árasán a cuireadh i gcrích faoin 
Scéim Athnuachana Cluain Eois agus na chéad 
3 theach faoi scéim athfhorbartha Ghort an 
Chaocháin. Tugtar breac-chuntas orthu seo 
níos mionsonraithe thíos. 
 

Cóireáil Airíonna Folamh  
Dhéileáil Comhairle Contae Mhuineacháin le 
50 Folúntas Ócáideach in 2020 ar chostas € 
545,000. Ullmhaíodh na tithe le hathsheoladh 
ar mheánchostas € 10,900 an ceann i meán-am 
de thart ar 11.5 seachtaine. Níl aon tithe 
folmha fadtéarmacha (Voids) ag Comhairle 
Contae Mhuineacháin. In 2020, chuaigh Covid-
19 i bhfeidhm ar na hamanna athsheolta leis na 
Dianghlasáil Náisiúnta, na bearta 
athbhreithnithe Sláinte agus Sábháilteachta 
agus an fhoireann ag obair go cianda. 
D'ainneoin na saincheisteanna seo, d'éirigh le 
Comhairle Contae Mhuineacháin an meán-am 
athsheolta a fheabhsú go 11.5 seachtaine i 
gcomparáid le 11.65 seachtaine in 2019. 
 
Comhpháirtíocht Ag Obair le Ceadaithe 
Comhlachtaí Tithíochta  
Thacaigh Comhairle Contae Mhuineacháin le 
hiarratais ar mhaoiniú ó Chomhlachtaí 
Tithíochta Formheasta tríd an tSaoráid 
Léasaithe Réamhchaipitil agus d’éirigh leo cead 
maoinithe a fháil chun 41 teach a sholáthar le 
tógáil i bhforbairt nua ar a dtabharfar 
Macartan View i mBaile Mhuineacháin agus do 
12 theach a tugadh isteach úsáid i bhforbairt 
tithíochta neamhchríochnaithe ag Rockriver 
View i mBuíochar, a críochnaíodh i mí Mheán 
Fómhair 2020.  Fuair Comhairle Contae 
Mhuineacháin maoiniú freisin chun tacú le 3 
theach breise le cur le 16 atá á dtógáil ag 
Cumann Tithíochta Oaklee ag Lios Éigeartáin i 
gCluain Eois agus nuair a chuirtear le 6 theach 
neamhchríochnaithe iad a úsáideadh roimhe 
seo, tugann sé an fhorbairt iomlán ag Lios 
Éigeartáin go 25 teach.   
Leanadh le tógáil 38 teach i bhforbairt nua darb 
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ainm Radhairc an Bhrí ar Bhóthar Shercock i 
mBaile na Lorgan in 2020 agus críochnaíodh an 
chéad 11 teach, tá na tithe eile le críochnú i 
gcéimeanna i rith 2021. 
Críochnaíodh 24 teach eile le húsáid mar 
thithíocht shóisialta ag Loch na Glack i gCarraig 
Mhachaire Rois ag Cumann Tithíochta an 
Tuaiscirt agus an Oirthir go mór i ndeireadh 
2020 agus beidh siad ar fáil le ligean i gCeathrú 
1 de 2021 

 
Scéimeanna Athghiniúna  
Tá an obair leanúnach ar na suíomhanna 
tréigthe i gCluain Eois mar chuid den Scéim 
Athnuachana Cluain Eois ag leanúint ar 
aghaidh le 6 cinn de na 24 aonad atá seachadta 
cheana féin i dtimpeallacht atá dúshlánach faoi 
láthair do scéim den chineál seo.  
 
Cuireadh tús leis an tógáil freisin ag an 
bhforbairt tithíochta neamhchríochnaithe, Lui 
na Greine, Baile na hAlban ina bhfuil 4 theach 
tréigthe á gcríochnú agus 28 teach sóisialta 
breise á dtógáil ar an láithreán tréigthe.   
 
Tá cead maoinithe deiridh ag Comhairle 
Contae Mhuineacháin chun teach folamh 
Uimh. 13 Sráid McCurtain, Cluain Eois a 
athnuachan agus go luath déanfaidh sí conradh 
oibreacha leis an tairgeoir rathúil. Ina theannta 
sin, tá tairiscintí faighte ag Comhairle Contae 
Mhuineacháin chun láithreán tréigthe 
damáiste ó dhóiteán a athnuachan ag 12 Sráid 
na hEaglaise, Baile an Bhealaigh agus cuirfidh sí 
isteach ar Cheadú Maoinithe deiridh Chéim 4 
don Roinn Tithíochta, Pleanála agus 
Oidhreachta ag lorg cead go gairid chun dul ar 
aghaidh chuig oibreacha ar an láithreán.  
 
Tá Foireann Dearaidh ceaptha ag Comhairle 
Contae Mhuineacháin chun aghaidh a 
thabhairt ar fhorbairt tithíochta 
neamhchríochnaithe i lár bhaile Bhéal Átha 
Beithe ina bhfuil 4 réadmhaoin tréigthe ann 
chomh maith le láithreán tréigthe folamh. Tá 
an tionscadal “Courtyards Ballybay” ag céim 
forbartha na scéime coincheap.  
 
Tá Comhairle Contae Mhuineacháin ag 
leanúint ar aghaidh ag lorg deiseanna chun 
suíomhanna tithíochta neamhchríochnaithe, 

tréigthe nó folamh a réiteach chun cabhrú le 
réadmhaoine a athnuachan ag suíomhanna i 
lár na mbailte agus na sráidbhailte.   
 

Oibreacha Feabhais  
Meastar go gcuirfear Tionscadal Oibreacha 
Feabhais ar fud an eastáit Mullaghmatt i gcrích 
go luath. Dúnadh an láithreán ar feadh 
tréimhse ama mar gheall ar phaindéim Covid-
19 in 2020. Críochnaíodh na hoibreacha 
fuinneoige agus dín go léir in 2020 cé is moite 
de roinnt snagging. Tugadh sé réadmhaoin a 
fuair oibreacha athchóirithe iomlána ar láimh 
in 2020. Tá an teach deiridh a fhaigheann 
oibreacha athchóirithe iomlána ag céim an 
tsnagtha faoi láthair agus beidh sé críochnaithe 
faoi dheireadh mhí Feabhra 2021. Bhí 
oibreacha forbartha láithreáin ar siúl i rith 2020 
agus tá siad le bheith críochnaithe faoi 
dheireadh mhí Feabhra 2021.  

 
Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta  
Tá ról tábhachtach ag HAP i gcónaí mar chineál 
tacaíochta tithíochta sóisialta dóibh siúd a 
bhfuil riachtanas tithíochta fadtéarmach acu.  
Cuireadh tús le 200 tionóntacht in 2020 agus 
bhí 628 tionóntacht ghníomhach le tacaíocht 
HAP san iomlán ag 31st Nollaig 2020.  Ó tugadh 
HAP isteach i mí Dheireadh Fómhair 2014, 
leithdháileadh tionóntachtaí nó tionóntachtaí 
Údaráis Áitiúil ar 252 duine / teaghlach i 
dtionóntachtaí a fhaigheann tacaíocht ó HAP ó 
shin a sholáthraíonn Comhlachtaí Tithíochta 
Formheasta. 
 
Scéim um Chóiríocht ar Cíos  
Tá Scéim um Chóiríocht ar Cíos (RAS)  
fós ina meicníocht thábhachtach í i gcónaí chun 
tacaíocht tithíochta sóisialta a sholáthar i 
gContae Mhuineacháin. Ba é líon iomlán na 
réadmhaoine a sholáthraíonn tithíocht 
shóisialta faoin scéim RAS ná 163 ag deireadh 
na bliana 2020 le 81 teaghlach i réadmhaoine 
príobháideacha ar cíos agus 82 teaghlach i 
réadmhaoine i seilbh comhlachtaí tithíochta 
ceadaithe. 
 
Deontais Tithíochta 
Tá na Scéimeanna Deontas Tithíochta ar fáil 
chun cabhrú le hoibreacha a dhéanamh atá 
riachtanach le réasún chun teach a dhéanamh 
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níos oiriúnaí do chóiríocht do dhuine faoi 
mhíchumas nó do dhuine aosta atá ina chónaí 
i ndroch-choinníollacha tithíochta na 
deisiúcháin nó na feabhsúcháin riachtanacha a 
dhéanamh a dhéantar chun ligean dóibh 
fanacht ina dtithe féin. 
Tá trí chineál deontas ar fáil, eadhon an 
Deontas Oiriúnaithe Tithíochta, an Deontas 
Áiseanna Soghluaisteachta agus an Deontas 
um Chúnamh Tithíochta do Dhaoine 
Scothaosta. 
 
In 2020 cheadaigh Rannóg Tithíochta 
Chomhairle Contae Mhuineacháin 147 
iarratas, íocadh 208 iarratas amach agus 
aisíocadh 230 iarratas. 
 
Fuarthas leithdháileadh tosaigh de € 1.277 ón 
Roinn Deontas Tithíochta in 2020.   
 
Mar gheall ar an rath a bhí ar rolladh amach na 
scéime deontais i gContae Mhuineacháin 
deonaíodh leithdháileadh breise a thug an 
leithdháileadh iomlán do 2020 go € 1.832m 
agus a aisíocadh go rathúil ón Roinn.  Lean 
Muineachán in 2020 ag fáil an tarraingt anuas 
céatadáin is airde sa tír ón sruth maoinithe seo.  
 
Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean  
Tá Comhairle Contae Mhuineacháin freagrach 
as daoine a chur i láthair mar dhaoine gan 
dídean. In 2020 rinneadh 137 cur i láthair don 
Chomhairle. Bhí 105 duine ann, agus chuir 
roinnt daoine i láthair níos mó ná uair amháin. 
Díobh siúd a chuir i láthair measadh go raibh 16 
acu gan dídean. As na 89 duine aonair eile, a 
bhí i mbaol a bheith gan dídean, fuair an 
Rannóg Tithíochta tacaíocht dóibh lena 
chinntiú nach dtiocfadh siad gan dídean.  
I measc na réitigh bhí cóiríocht phríobháideach 
ar cíos le tacaíocht HAP, comhairle agus 
tacaíocht ón bhfoireann Tithíochta, B&B, brú, 
cóiríocht éigeandála, tacaíocht ó oibrí Focus 
Ireland, tithíocht na Comhairle. 
 
Cóiríocht don Lucht Siúil  
Ghlac Comhairle Contae Mhuineacháin an Clár 
Cóiríochta Taistealaithe 2019 - 2024. Tá 
Comhairle Contae Mhuineacháin ag 
seachadadh an chláir seo trí Thithíocht 
Shóisialta, Tithíocht Comhlacht Formheasta 

agus cúnamh HAP a sholáthar. Cuimsíonn an 
Clár freisin athfhorbairt ar chóiríocht ar leith 
don Lucht Siúil ag Muineachán Gortakeegan. 
 
Tionóntacht  
Bhí baint ag an Oifigeach Teagmhála Tionóntaí, 
in 2020, go príomha le déileáil le Sáruithe 
Tionóntachta. Tugtar breac-chuntas thíos ar 
líon na gcásanna a osclaíodh in 2020.  
 
Bhí 70 Sárú Tionóntachta ann cásanna:  70 acu 
seo a raibh feidhm acu seo a leanas 

• Catagóir A - Gníomhaíocht Drugaí:  1 

• Catagóir B - Gníomhaíocht um Iompar 
Frithshóisialta a Bhaineann le Drugaí 
(m.sh. damáiste do mhaoin nó caingne 
atá naimhdeach do dhuine):  8 

• Catagóir C - (Sáruithe eile ar 
thionóntacht): 61 

 
Maidir leis na hábhair seo, lean na nithe seo a 
leanas as imscrúduithe na gcásanna: 

• (1st rabhadh) Eisíodh Fógraí Tionóntaí: 
7  

• Rabhaidh Reachtúla a seirbheáladh 
(An tAcht um Fhorálacha 
Ilghnéitheacha Tithíochta 2014.):  8 

• Fógraí Tréigthe a seirbheáladh: 2 

• Géilleadh teaghaisí go deonach (tar éis 
Rabhadh / Fógraí tionóntachta 
reachtúla a sheirbheáil) 5 

• Iarratas chun na cúirte - tionscnaíodh 1 
chás maidir le hOrdú / Athshealbhú a 
eisiamh 

• Áitribh a bhí ina seilbh arís (tar éis Ordú 
Cúirte): 0 

 
Tá leibhéal suntasach oibre i gceist leis na 
hábhair seo a imscrúdú. Uaireanta is gá 
smachtbhannaí a thionscnamh chun teaghais a 
aisghabháil mar gheall ar sháruithe ar 
chomhaontuithe tionóntachta. Le freagairt 
thráthúil a thabhairt ar shaincheisteanna agus 
le hacmhainní a shábháil b’fhearr teaghais a 
aisghabháil gan dul i muinín na gcúirteanna, 
ach tá sé de cheart ag tionóntaí agus ag an 
gComhairle ar an gCúirt Dúiche fíricí cáis a 
chinneadh.  
 

Cothabháil Tithíochta  
Tá Comhairle Contae Mhuineacháin freagrach 



 

63 
 

as riachtanais chothabhála stoc tithíochta na 
Comhairle de bheagnach 1700 réadmhaoin. In 
2020, leithdháileadh buiséid de € 750,000 a 
cuireadh ar fáil do chothabháil ghinearálta 
imoibríoch agus pleanáilte ar an stoc seo. Fuair 
agus chláraigh an Rannóg Tithíochta níos mó 
ná 1500 iarratas deisiúcháin in 2020. Tá an líon 
seo níos lú ná blianta roimhe seo mar gheall ar 
na srianta a chuir an paindéim covid-19 i 
bhfeidhm. D’fhonn Oibrithe Ceardaíochta 
Chomhairle Contae Mhuineacháin a choinneáil 
slán le linn amanna glasála níor freastalaíodh 
ach ar dheisiúcháin éigeandála agus sannadh 
na Ceardaithe chun obair ar stoc tithíochta 
folamh a rinne conraitheoirí seachtracha san 
am atá thart.  
 
I measc na bpríomhréimsí cothabhála 
tithíochta d’áitribh faoi fhorghabháil tá: 

1.  Cothabháil Freagartha lena 
mbaineann freagairt d’éigeandálaí 
tionóntaí agus iarratais ar dheisiúchán 
tuairiscithe. Leanann an Roinn 
Cothabhála Tithíochta ag obair le 
tionóntaí chun faisnéis chuí a sholáthar 
maidir leis na freagrachtaí seo. 

2. Is éard atá i gceist le Cothabháil 
Pleanáilte ná cláir spriocdhírithe a 
sheachadadh le haghaidh oibreacha 
feabhsúcháin agus athsholáthair ar 
leith. In 2020 díríodh oibreacha 
cothabhála pleanáilte spriocdhírithe ar 
oibreacha seachtracha, ar fhabraic a 
thógáil agus ar shábháilteacht laistigh 
d’áitribh a chinntiú. Áiríodh leis seo 
uasghrádú téimh, uasghrádú umar 
seipteach, oibreacha leictreacha agus 
athsholáthar dín. 

 
 
 
 
 
 

Pleanáil 
 

Plean Forbartha 
Glacadh Plean Forbartha Contae 
Mhuineacháin don tréimhse 2019-2025 ar 4ú 
de Mhárta 2019 agus soláthraíonn sé straitéis 

fhoriomlán maidir le pleanáil cheart agus 
forbairt inbhuanaithe Chontae Mhuineacháin 
atá ag teacht le beartais agus cuspóirí pleanála 
spásúlachta náisiúnta agus réigiúnacha.  
 
Cuimsíonn Plean Forbartha Chontae 
Mhuineacháin ráiteas i scríbhinn a chuimsíonn 
cuspóirí agus beartais straitéiseacha 
d’fhorbairt agus d’úsáid talún laistigh den 
Chontae, le léarscáileanna agus aguisíní 
tacaíochta. Féachann an phleanáil spásúil trí 
chuspóirí agus bheartais an phlean forbartha le 
cothromaíocht a bhaint amach idir leas an 
phobail agus leasanna daoine aonair. 
 
De réir Alt 15 den Acht Pleanála agus Forbartha 
2000 (arna leasú) is gá athbhreithniú ar an dul 
chun cinn maidir le cuspóirí an Phlean 
Forbartha Contae a bhaint amach dhá bhliain 
tar éis a ghlactha. Cuireadh tús leis an obair ar 
an athbhreithniú ar dhul chun cinn go déanach 
in 2020 agus eiseofar tuarascáil ón 
bPríomhfheidhmeannach chuig na comhaltaí 
tofa ag tabhairt mionsonraí air i 2021. 
 
Athruithe 
Críochnaíodh dhá athrú ar Phlean Forbartha 
Contae Mhuineacháin 2019-2025 in 2020. 
 
Foráiltear le hAthrú 1 go n-áireofar beartas 
NRP 7 i bPlean Forbartha Contae 
Mhuineacháin 2019-2025 mar a leanas: 
“Bealach roghnaithe scéim bóthair 
uasghrádaithe N2 idir Baile Átha Fhirdhia agus 
Caisleán na Mainge agus an bealach 
roghnaithe idir Clontibret agus an Teorainn leis 
an Tuaisceart a chosaint Éire, agus cosc a chur 
ar fhorbairt a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh 
dá seachadadh sa todhchaí. " Tugann an t-
athrú seo cosaint, nuair a shainaithnítear é, ar 
na bealaí roghnaithe chun an N2 a uasghrádú ó 
Chluain Crib go dtí an Teorainn agus idir Baile 
Átha Fhirdhia agus Baile na Lorgan, ó fhorbairt 
mhíchuí a d’fhéadfadh cur isteach ar dhul chun 
cinn na n-uasghrádú sin nó dochar a dhéanamh 
dá seachadadh sa todhchaí. 
 
Foráiltear le hAthrú 2 go gcuirfear an téacs seo 
a leanas san áireamh i Roinn 1.12 de Chaibidil 
a hAon den phlean forbartha “Ullmhaíodh 
Plean Forbartha Contae Mhuineacháin (MCDP) 
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i gcomhthráth leis an gCreat Pleanála Náisiúnta 
(NPF) agus le Spás agus Eacnamaíocht 
Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair 
Baineadh amach straitéis (NWRA RSES) agus 
méid suntasach sineirgíochta idir forálacha an 
MCDP agus forálacha an NPF agus an NWRA 
RSES dá bharr. Ar mhaithe le soiléire, áfach, 
beidh tosaíocht ag forálacha an NPF agus an 
NWRA RSES ar fhorálacha an MCDP. " 
Taispeánann an éagsúlacht seo go bhfuil Plean 
Forbartha Contae Mhuineacháin 2019-2025 
ailínithe leis an gCreat Pleanála Náisiúnta (NPF) 
agus le Straitéis Spásúil agus Eacnamaíoch 
Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair (NWRA 
RSES). 
 
Oifigí Pleanála Nua 
Críochnaíodh athchóiriú agus leathnú iar-Oifigí 
Chomhairle Baile Mhuineacháin i 2020 agus 
thosaigh an Rannóg Pleanála ag feidhmiú ón 
oifig nua Dé Luain 10ú Feabhra 2020.  
 
 
Deasc Fáiltithe ag na hOifigí Pleanála, Sráid Bhaile Átha 
Cliath 

 
Bainistíocht Forbartha 
Tháinig méadú beag ar líon na n-iarratas 
pleanála in 2020 in ainneoin srianta COVID-19.  
 
Mar fhreagairt ar phaindéim COVID-19, tugadh 
isteach reachtaíocht shonrach chun an 
tréimhse idir 29 a cheadúú Márta 2020 agus 
23rd Ní mór neamhaird a thabhairt ar Bealtaine 
2020 maidir le tréimhsí agus amlínte sonraithe 
/ iomchuí laistigh den Acht Pleanála & 
Forbartha 2000 (arna leasú), a rinne foráil 
d’ocht seachtaine breise chun próiseáil iarratas 
pleanála a éascú le linn na srianta COVID-19. 
D'eisigh an Roinn Tithíochta, Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil ciorcláin tionlacain ag soláthar 
comhairle ina leith seo.  
 
Mar a tharla blianta roimhe seo, bhain formhór 
na n-iarratas le teaghaisí aonair agus síneadh 
tí, agus forbairtí talmhaíochta ina dhiaidh sin. 
 

Iarratais phleanála 2020 

Faighte 615 

Neamhbhailí 13 

Deonaithe 512 

Diúltaithe 23 

 
Fuarthas 54 Dearbhú Alt 5 san iomlán maidir le 
forbairt díolmhaithe in 2020. 
 
Forbairtí Tithíochta Neamhchríochnaithe 
Faoi dheireadh 2020 bhí ceithre fhorbairt i 
Muineachán rangaithe mar 
neamhchríochnaithe de réir shainmhíniú na 
Roinne Tithíochta, Pleanála & Rialtais Áitiúil. Tá 
obair thógála ar siúl go gníomhach ar dhá 
cheann díobh seo (Bothar Na Mullan, 
Scotstown & Drummond Ross, Carrickmacross) 
agus is dócha go mbainfear den liosta iad gan 
mhoill. Is iad an dá fhorbairt eile ná Siúlóid 
Foraoise Mhuineacháin, agus Corr na Ghlass, ar 
chúl Phríomhshráid Bhaile Uí Bhealaigh.   
 
Glacadh ar Láimh 
Tugadh roinnt forbairtí chun cinn i gcéim ard 
measúnaithe i dtéarmaí an phróisis um 
ghlacadh i gceannas i rith 2020, agus tá 
idirbheartaíocht ar bun maidir le roinnt 
forbairtí maidir le laghdú ar tharraingt bannaí 
agus idirbheartaíochtaí le Uisce Éireann.   
Forfheidhmiú Pleanála 
Nuair a thagann an tÚdarás Pleanála ar an 
eolas faoi shárú cead nó forbairt 
neamhúdaraithe, is minic gur leor plé le 
ciontóir (í) chun leigheas a chinntiú. Mar sin 
féin, i gcás nach dtugann an ciontóir / na 
ciontóirí aghaidh ar shaincheisteanna ansin 
tógtar gníomh foirmiúil forfheidhmithe.  Tá 
staitisticí forfheidhmithe don bhliain leagtha 
amach thíos. Leanann sochair ag fabhrú ó 
ghníomh sonraiscithe agus forfheidhmithe go 
luath chun ranníocaíochtaí forbartha gan phá a 
aisghabháil. B'ionann fáltais in 2020 agus € 
628,795. 
 

Staitisticí Forfheidhmithe 2020 

Líon na gcásanna nua atá faoi réir 
gearán 

119 

Líon na gcásanna dúnta / réitithe  27 

Líon na gcásanna forfheidhmithe 
leanúnacha  

357 

 
Tionscadal Taiscí In-aisíoctha 
Críochnaíodh an obair ar réiteach na dtaiscí 
inaisíoctha i Márta 2020. Ag deireadh 2020 bhí 
suim € 1,756,768 ag Comhairle Contae 
Mhuineacháin sa chuntas taiscí inaisíoctha. 
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Faoi dheireadh 2020, aisíocadh € 94,445 de 
thaiscí le custaiméirí. 
 
Láithreáin Thréigthe  
Ag deireadh 2020, bhí 36 réadmhaoin ar Chlár 
na Láithreán Tréigthe agus leanadh den obair 
ar aghaidh a thabhairt ar thréigean i rith 2020, 
áit ar cheadaigh srianta COVID-19. 
 
Athghiniúint 
Tá Baile na Lorgan ar cheann de shé bhaile go 
náisiúnta, a roghnaigh an Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail in 2019 chun breathnú ar 
bhealaí nuálacha chun níos mó maireachtála i 
lár an bhaile a spreagadh. In 2020, 
chríochnaigh Shaffrey Architects and Space 
Engagers tuarascáil a choimisiúnaigh 
Comhairle Contae Mhuineacháin, ‘Baile na 
Lorgan: Lár Baile chun maireachtáil go maith '. 
Soláthraíonn an tuarascáil moltaí chun an 
poitéinseal d’fhorbairt chónaithe a mhéadú i 
Lár Bhaile Castleblayney, agus ar an gcaoi sin 
Castleblayney a chur chun cinn mar shuíomh 
tarraingteach le maireachtáil agus infheistíocht 
a spreagadh i bhforbairt chónaithe.  
 
Chuir an Rannóg Pleanála ionchur leanúnach ar 
fáil le linn 2020 maidir le Pleananna 
Athghiniúna Shráid Bhaile Átha Cliath i mBaile 
Mhuineacháin, agus na Pleananna 
Gníomhaíochta Ceantair Áitiúil do lár bhaile 
Charraig Mhachaire Rois. 
 
Oidhreacht Thógtha  
Riarann Rannóg Pleanála Chomhairle Contae 
Mhuineacháin dhá scéim deontais oidhreachta 
bliantúla, an Scéim Infheistíochta Oidhreachta 
Tógtha (BHIS) agus an Ciste Struchtúir Stairiúla 
(HSF).  
 
Scéim Infheistíochta na hOidhreachta Tógtha  
Spreagann an BHIS infheistíocht caipitil 
phríobháideach i dtionscadail ar scála beag atá 
dian ar shaothar chun struchtúir stairiúla a 
dheisiú agus a chaomhnú agus chun tacú le 
fostaíocht gairmithe caomhnaithe, ceardaithe 
agus ceardaithe oilte a bhfuil taithí acu. Fuair 
Contae Mhuineacháin leithdháileadh 
foriomlán de € 60,000 in 2020.  
In 2020 bhain cúig thionscadal leas as maoiniú 
faoin BHIS mar seo a leanas: - 

• Eaglais Modhach Mhuineacháin, Sráid 
Dawson  

• Tábhairne Anderson, Drum 

• Teach Máistir Stáisiúin, Kilnacloy  

• Óstán Creighton, Cluain Eois  

• Eaglais Naomh Salvator, Glaslough 
 
 
Fuinneoga nua suiteáilte i dTeach Máistir Stáisiúin le 
maoiniú oidhreachta tógtha chun oscailtí fhoirgneamh 
an Stáisiúin Iarnróid in aice láimhe a léiriú 

 
Ciste Struchtúr Stairiúil  
Is é príomhfhócas an Chiste Struchtúir Stairiúla 
struchtúir agus foirgnimh stairiúla a chaomhnú 
agus a fheabhsú chun leasa na bpobal agus an 
phobail. Tá sé mar aidhm aige a chumasú 
oibreacha caomhnaithe a dhéanamh ar 
struchtúir oidhreachta a mheastar a bheith 
suntasach agus a dteastaíonn tacaíocht 
phráinneach uathu.  Ba é an maoiniú iomlán do 
2020 ná € 90,000.  
In 2020 fuair trí thionscadal maoiniú faoin HSF 
mar seo a leanas: - 

• Teach Pháirc Bessmount  

• Stáisiún Iarnróid Mhuineacháin 

• Ardeaglais Naomh Macartan (Sruth 2)  
  
 
Deisiúchán aoil sheachtraigh a dheisiú go Teach Pháirc 
Bessmount, Seomra Ceoil 

 
Fógraíodh Maoiniú Breise don Oidhreacht 
Thógtha i mí Iúil 2020 faoi Phacáiste Spreagtha 
Poist an Rialtais. Bhí sé mar aidhm ag an 
bpacáiste na scéimeanna maoinithe 
oidhreachta tógtha atá ann cheana a leathnú 
mar fhreagairt ar éileamh suntasach ó phobail, 
gníomhaíochtaí a chur chun cinn faoin bPlean 
Gníomhaíochta um Athrú Aeráide maidir le 
stoc oidhreachta tógtha, agus a chinntiú go 
gcuirfear tionscadail i gcrích a gcuirfidh srianta 
COVID-19 isteach orthu. Bhí údaráis áitiúla in 
ann iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú do dhá 
thionscadal faoi na catagóirí: - 
1) tacaíocht d’oibreacha caomhnaithe 
práinneacha agus 2) maoiniú breise do 
dheontaithe atá ann cheana.  
Fuarthas maoiniú iomlán de € 50,000 do dhá 
thionscadal faoin bpacáiste seo mar a leanas: - 

• Teach na mBocht Carraig Mhachaire Rois  

• Teach Pháirc Bessmount - Seomra Ceoil 
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Díon fhoirgneamh Teach na mBocht Carrickmacross cúil 
tite go páirteach agus contúirteach  

 
 
Tá fuinneoga Teach na mBocht Carraig Mhachaire 
curtha faoi scáth agus curtha ar bord agus baineadh 
eilimintí de struchtúr an dín 

 
Dearbhuithe Alt 57 
Faoin Acht Pleanála agus Forbartha 2000 (arna 
leasú) ní fhéadfaidh oibreacha a mheasfaí de 
ghnáth a bheith ina bhforbairt dhíolmhaithe 
faoi Alt 4 (1) h den Acht a bheith díolmhaithe i 
leith Struchtúr Cosanta nó Struchtúr Cosanta 
Beartaithe. 
 
Ceadaíonn alt 57 den Acht d’úinéir nó 
d’áititheoir Struchtúr Cosanta nó Struchtúr 
Cosanta Beartaithe iarratas i scríbhinn a 
dhéanamh chuig an Údarás Pleanála dearbhú a 
eisiúint maidir leis an gcineál oibreacha a 
mheasann sé a dhéanfadh nó nach ndéanfadh 
difear ábhartha don charachtar den struchtúr 
nó d'aon ghné den déanmhas, agus ar an gcaoi 
sin soiléiriú a dhéanamh ar na hoibreacha a 
mheasfaí a bheith ina bhforbairt dhíolmhaithe 
agus iad siúd a mbeadh cead pleanála ag 
teastáil uathu. 
D'eisigh Comhairle Contae Mhuineacháin 4 
Dearbhú Alt 57 in 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Cosaint Chomhshaoil  
 
Tá Seirbhísí Comhshaoil freagrach as Beartas 
agus reachtaíocht Chomhshaoil an AE agus 
Náisiúnta a chur i bhfeidhm chun Comhshaol 

Chontae Mhuineacháin a chosaint 
 
Ina Plean Corparáideach, gheall Comhairle 
Contae Mhuineacháin timpeallacht ghlan, 
shábháilte a chur chun cinn agus a chosaint ar 
bhealach atá inmharthana agus inbhuanaithe. 
Maidir leis seo, leagtar amach tosaíochtaí agus 
cuspóirí na Comhairle don rannán Comhshaoil 
in Aguisín 2, mar aon leis na caighdeáin 
feidhmíochta atá le comhlíonadh. Go 
hachomair tá na cuspóirí san áireamh  

• Plean Bainistíochta Bruscair Chontae 
Mhuineacháin 2018-2020 a chur i 
bhfeidhm 

• Plean Bainistíochta Dramhaíola 
Chonnacht-Uladh 2015-2021 a chur i 
bhfeidhm 

• Líonadh Talún Cúinne Scotch a oibriú 
de réir riachtanais Cheadúnas EPA 

• Plean Bainistíochta Abhantraí 2018-
2021 agus na ceanglais a bhaineann 
leis an gCreat Uisce a chur i bhfeidhm 

• An Creat Náisiúnta um Oiriúnú don 
Athrú Aeráide a chur chun cinn 

 
Forfheidhmiú Dramhaíola agus Rialacháin 
Tá dhá tháscaire NOAC ábhartha d’obair 
forfheidhmithe dramhaíola 
 
E1 Líon nó % de Theaghlaigh a bhfuil rochtain 
acu ar Sheirbhís 3 Bhosca 
E2 - Gearáin maidir le Truailliú Comhshaoil 
Dúnta 
 
Bhí Forfheidhmiú Dramhaíola fós ina dhúshlán 
in 2020 agus fuarthas amach go raibh roinnt 
dumpáil neamhdhleathach suntasach ar scála 
mór suite a bhí trasteorann agus traschontae 
agus iad ag oibriú. Thabhaigh Comhairle 
Contae Mhuineacháin costais shuntasacha (€ 
43,000) as an dramhaíl seo a bhaint, ach 
aisíocadh é seo ó mhaoiniú an Rialtais tríd an 
Tionscnamh Frithdhumpála 20202. Táthar ag 
súil go leanfaidh gníomhaíochtaí dramhaíola 
mídhleathacha ina mbagairt don Chomhshaol 
agus do shláinte an phobail i 2021.  
 
Faoi láthair tá triúr Oifigeach Forfheidhmithe 
Dramhaíola lánaimseartha sa Chontae agus 
cúitíonn Comhairle Contae Mhuineacháin € 
192,000 i dtreo a gcostas ón Lár-Mhaoiniú 
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Faoi láthair tá triúr Oifigeach Forfheidhmithe 
Dramhaíola lánaimseartha sa Chontae agus 
cúitíonn Comhairle Contae Mhuineacháin € 
192,000 i dtreo a gcostas ón Lár-Mhaoiniú 
 
 
Dramhaíl a dumpáladh go mídhleathach a ghlanadh  

 
Tosaíochtaí Náisiúnta um Fhorfheidhmiú 
Dramhaíola 2020 
Imlitir WP05 / 19 eisithe ar an 31st Tá na 
tosaíochtaí Náisiúnta um Fhorfheidhmiú 
Dramhaíola 2020 leagtha amach i mí 
Dheireadh Fómhair 2019. Tá siad 

• Dul i ngleic le gníomhaíocht 
shuntasach dramhaíola mídhleathaí. 

• Gníomhaíocht tógála agus scartála. 

• Treoir maidir le Feithiclí ag deireadh a 
saoil 

• Bailiú Dramhaíola ar leibhéal tí agus 
tráchtála. 

• Suíomhanna a dteastaíonn freagraí 
ilghníomhaireachta uathu. 

 
Agus na tosaíochtaí seo á gcur i gcrích chuir 
Comhairle Contae Mhuineacháin i gcrích an  

•  443 cigireacht ar dhramhbhia 

• 217 iniúchadh neamhrialta 

• Déileáil le 508 gearán comhshaoil 

• Cuireadh tús le 163 gníomh 
forfheidhmithe dramhaíola 

 
Oiliúint Drone 
Thug seachtar ball de Sheirbhísí Comhshaoil 
faoi oiliúint teoirice le déanaí ar úsáid dróin. Tá 
sé i gceist go gcláróidh Seirbhísí Comhshaoil 
anois le hÚdarás Eitlíochta na hÉireann mar 
oibreoir inniúil ar an drón. Déanfaidh gach 
seachtar ball a fuair an oiliúint anois measúnú 
praiticiúil deiridh agus beidh siad ina bpíolótaí 
cláraithe den drón. Nuair a bheidh sé seo 
críochnaithe úsáidfidh na Seirbhísí Comhshaoil 
an drón mar uirlis chun comhlíonadh an 
Reachtaíochta Comhshaoil a mheas 
 
Bhí ceannach an dróin agus na hoiliúna ar 
cheann de na tionscadail a maoiníodh tríd an 
Tionscnamh Frithdhumpála 2020 ar chostas € 
8844.  
 

I measc na dtionscadal eile a cuireadh i gcrích 
faoin scéim seo bhí glanadh suas dramhaíola a 
dumpáladh go mídhleathach, suirbhéanna ón 
aer agus bailiúcháin earraí toirtiúla ag 
Láithreáin Áiseanna Cathartha  
 
 
Plean Bainistíochta Bruscair 2018-2020 
Tá trí cinn ábhartha ag Bainistíocht Bruscar 
Táscairí NOAC 
E2: % Gearán Truailliú  
Comhshaoil dúnta 
 
E3: Achar LA laistigh de na 5 leibhéal de 
Truailliú ó Bhruscar: 
 
E4: % de na scoileanna ar 
bronnadh stádas bratach glas orthu 
 
1. B’ionann caiteachas iomlán ar ghlanadh 
sráide in 2020 
agus €758,745] 
2. Eisíodh 200 fíneáil bruscair ar an láthair 
in 2020. 
3. Bhí clár fairsing CCTV ag Comhairle Contae 
Mhuineacháin ag bainc buidéal in 2020. 
4. Mar gheall ar COVID 19 rinneadh an clár 
scoileanna a chiorrú agus a theorannú ach 
táthar ag súil nuair a thógfar srianta is féidir é 
seo a atosú.  
 
I dtreo dheireadh 2020 chuir Seirbhísí 
Comhshaoil tús le próiseas chun an plean 
bainistíochta bruscair a athbhreithniú, a 
fhoilseofar in 2021.   
 
Feasacht Comhshaoil 
Cé gur gearradh siar ar roinnt oibre ar 
fheasacht comhshaoil, tá tionscadail a 
cuireadh i gcrích in 2020 san áireamh 
 

• Tionscadal deisithe uirlisí ceoil arna 
mhaoiniú ag LAPN 

• Comhoibriú idir Comhairle Contae 
Monagahn, WEEE Ireland agus EPA ar 
shuíomh Gréasáin deisiúmystuff.ie 

• Tacaíochtaí do Bhailte Slachtmhara agus 
do chumainn chónaitheoirí tríd an gclár 
maoinithe bliantúil 

• Feachtas feasachta bruscair ag clóis 
súgartha agus páirceanna poiblí  
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Bonneagar Dramhaíola / Líonadh Talún 
Cé nach nglacann saoráid líonta talún an 
Scotch Corner le dramhaíl lena dhiúscairt a 
thuilleadh agus go ndearnadh gach cealla a 
leigheas agus a theorannú de réir riachtanais 
an EPA, leanadh le hoibreacha monatóireachta 
agus samplála suntasacha in 2020 chun 
comhlíonadh ár gceadúnas a chinntiú. Le linn 
2020 rinneadh dhá iniúchadh ar leithligh ar an 
láithreán agus measadh go raibh an tsaoráid 
comhlíontach go hiomlán agus nár tugadh aon 
neamhchomhlíonadh faoi deara. Is costas 
suntasach fós é déileáil le láisteáit ar an 
láithreán ach go déanach i 2020 rinne an 
chomhairle idirbheartaíocht ar tháille 
athbhreithnithe láisteáite le huisce na 
hÉireann agus laghdaíodh costais chóireála ó € 
3.81 / m3 go € 1.10 / m3 agus beidh coigilteas 
mór mar thoradh air sin.   
Le linn 2020 críochnaíodh oibreacha dearaidh 
don fhoirgneamh oifige láithreáin nua a 
ndearna tine damáiste dó roimhe seo agus 
rinneadh dul chun cinn ar chomórtas soláthair 
chun conraitheoir a cheapadh chun an próiseas 
atógála a dhéanamh.  Tá sé beartaithe tús a 
chur le hoibreacha tógála le linn 2021 a luaithe 
a dhéantar srianta Covid maidir le tógáil a 
mhaolú. 
 
Fíor 1 - Dearadh Foirgníochta Oifige Líonta Talún 

 
Faoi na Rialacháin um Bainistíocht Dramhaíola 
(Deimhniú Gníomhaíochta Diúscartha agus 
Aisghabhála Dramhaíola Neamhcheadúnaithe 
Stairiúla) 2008, éilítear ar údaráis áitiúla 
measúnú comhshaoil a dhéanamh ar láithreáin 
líonta talún dúnta a bhí á n-oibriú ag údaráis 
áitiúla roimhe seo sa tréimhse 1977 go 1997. I 
rith 2020 d’iarratais ar Dheimhniú Údaraithe 
bhí lóistíní do 2 láithreán líonta talún stairiúla 
ardriosca ag Killycard agus Knockcronaghan. 
D'eisigh an EPA dréacht-deimhniú údaruithe 
ina dhiaidh sin i R3 2020, agus beidh súil le 
teastais deiridh le linn 2021. I mí na Nollag 
2020, taisceadh iarratas eile ar Dheimhniú 
Údaraithe don líonadh talún stairiúil ag Scotch 
Corner leis an EPA. Táthar ag súil. bhíothas ag 
súil go mbeidh bearta feabhais suntasacha ag 
teastáil ar na suíomhanna seo arna maoiniú trí 
chúnamh deontais ón DCCAE.  
 

Le linn 2020 Seirbhísí Comhshaoil leanadh ar 
aghaidh le hiarratas leasaithe teicniúil a chur ar 
aghaidh leis an EPA chun an ceadúnas 
dramhaíola reatha ag Scotch Corner a leasú.  
Cuireadh iarratas foirmiúil ar leasú teicniúil 
isteach go luath i mí Mheán Fómhair agus 
taisceadh faisnéis bhreise leis an EPA i mí na 
Nollag Má éiríonn leis an togra leasaithe 
teicniúil, chuirfeadh sé seo ar chumas an MRF 
agus láithreán an Áiseanna Cathartha oibriú 
faoi Chead Saoráide Dramhaíola a d’éascódh 
méadú ar an raon gníomhaíochtaí dramhaíola 
a cheadaítear ar an láithreán agus ar an gcaoi 
sin ligean do Chomhairle Contae Mhuineacháin 
acmhainn na saoráide a uasmhéadú a 
thuilleadh. Faoi láthair, tá rannán ceadúnaithe 
an EPA ag déanamh measúnaithe ar an iarratas 
agus cé nach bhfuil dáta forordaithe ann faoina 
gcaithfidh an EPA a chinneadh a eisiúint, táthar 
ag súil go bhféadfar cinneadh EPA a eisiúint le 
linn na chéad ráithe de 2021. 
Le linn 2020 d'fhan na hionaid athchúrsála ag 
Scotch Corner agus Carrickmacross agus an 
líonra láithreán beir leat ar oscailt ar fud na 
srianta covid a mheastar a bheith ina seirbhís 
riachtanach. Cuireadh acmhainn bhreise ar fáil 
ag roinnt de na suíomhanna beir leat i rith na 
bliana chun freastal ar an éileamh breise a 
bhíonn ar roinnt suíomhanna beir leat go 
háirithe le linn na gcéimeanna luatha den 
ghlasáil. 
 
Cáilíocht Uisce agus Aeir 
 
I mí na Nollag 2019 cuireadh na Tosaíochtaí 
Náisiúnta Uisce agus Aeir ar aghaidh chuig gach 
údarás áitiúil do 2020 trí chomhfhreagras a 
d’eisigh an EPA. Áiríodh ar na tosaíochtaí seo: 

• Cáilíocht uisce a fheabhsú i ngach 
dobharlach 

• Sláinte an phobail a chosaint agus 
cáilíocht an aeir a fheabhsú agus a 
chothabháil.  

 
Faoi phlean RMCEI 2020, lean foireann 
cáilíochta uisce Chomhairle Contae 
Mhuineacháin lena clár samplála cáilíochta 
uisce i gcomhar leis an EPA, rinne siad 
imscrúdú ar obair mheasúnaithe ar 
dhobharlaigh roghnaithe abhann agus locha, 
thug siad faoi chlár cuimsitheach iniúchta 
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feirme, rinne siad imscrúdú ar líon suntasach 
truaillithe uisce. teagmhais, sceitheadh 
eisiltigh rialáilte trí cheadúnú, agus d’oibrigh sé 
le Clár Uiscí na nÚdarás Áitiúil (LAWPRO) a 
bunaíodh le déanaí agus é mar aidhm aige 
cáilíocht uisce a fheabhsú i gceantair atá 
ainmnithe mar réimsí tosaíochta le haghaidh 
gníomhaíochta faoin bplean bainistíochta 
Abhantraí a leagann amach na gníomhartha 
atá in Éirinn agus é mar aidhm cáilíocht an 
uisce a fheabhsú agus stádas éiceolaíoch 
‘maith’ a bhaint amach i ndobharlaigh 
(lochanna aibhneacha, inbhir agus uiscí cósta) 
faoi 2027. 
   
Le linn 2020 rinneadh níos mó ná 1,000 
iniúchadh a bhaineann le cáilíocht uisce lena n-
áirítear: 

• 228 sampla tógtha mar chuid de 
mhonatóireacht ar an gCreat-Uisce ar 
aibhneacha agus lochanna.  

• Imscrúdú ar 127 gearán / eachtra faoi 
thruailliú uisce.  

• 41 cigireacht Feirme.  

• Measúnú ar níos mó ná 250 iarratas 
pleanála ó thaobh cháilíocht uisce de.  

 
Maidir le forfheidhmiú aeir rinneadh níos mó 
ná 60 gnáthchigireacht ar cháilíocht an aeir faoi 
na Rialacháin um Bhreosla Soladach, na 
Rialacháin maidir le Gaol Peitriliam, na 
Rialacháin Tuaslagóirí agus na Rialacháin 
maidir le Péinte Maisiúla le linn 2020.  
 
Gníomhú ar son na hAeráide 
Ar ais i mí Mheán Fómhair 2019 ghlac 
Comhairle Contae Mhuineacháin Straitéis 
Oiriúnaithe um Athrú Aeráide Chomhairle 
Contae Mhuineacháin 2019 go foirmiúil.  
Cuideoidh an Straitéis um Oiriúnú don Athrú 
Aeráide le Comhairle Contae Mhuineacháin 
pleanáil a dhéanamh d’imeachtaí aeráide, 
freagairt dóibh agus oiriúnú dóibh agus tá sé 
mar aidhm aici Comhairle Contae 
Mhuineacháin agus na pobail a 
bhfreastalaíonn sí orthu a dhéanamh níos 
inbhuanaithe agus níos athléimní ó thaobh na 
haeráide de. Comhlánaíonn an straitéis seo an 
'Plean Gníomhaíochta Aeráide - Chun Dul i 
nGleic le Miondealú Aeráide'.  
Le linn 2020, in ainneoin paindéime Covid, 

rinneadh dul chun cinn suntasach maidir le dul 
chun cinn na mbeart agus na ngníomhartha atá 
sa straitéis agus laistigh den Phlean Náisiúnta 
um Ghníomhaíocht Aeráide 2019 - Chun Dul i 
nGleic le Miondealú Aeráide.   
I measc cuid de na garspriocanna móra a 
baineadh amach in 2020 tá: 
 

• Síniú na cairte Aeráide  

• Píolótú oiliúna Gníomhaíochta Aeráide ag 
Comhairle Contae Mhuineacháin i gcomhar 
le hOifig Réigiúnach um Ghníomhaíocht 
Aeráide an Oirthir agus Lár na Tíre. 

• Coiste Beartais Straitéiseach ainmnithe ar 
Ghníomhaíocht Aeráide agus Seirbhísí 
Comhshaoil a bhunú. 

• Gníomhaíocht aeráide a áireamh mar 
chroíchuspóir sa Phlean Corparáideach nua. 

• Plean Seachadta Gníomhaíochta Aeráide 
Inmheánach 2020-2021 a ullmhú chun 
gníomhaíochtaí sonracha sa Straitéis um 
Oiriúnú don Athrú Aeráide a shainaithint 
agus a chur chun cinn le haghaidh 
seachadadh nó páirt-sheachadadh thar 
thréimhse 18 mí.  

 
In 2021 díreofar ar obair ar ghníomhú ar an 
aeráid ar chur chun feidhme breise na 
ngníomhartha a shainaithnítear sa Phlean 
Seachadta Aeráide 2020-2021. Clúdaíonn an 
plean seachadta gach cuid de Chomhairle 
Contae Mhuineacháin agus tá gníomhaíochtaí 
ann maidir le seachadadh nó páirt-seachadadh 
faoi na réimsí téamacha seo a leanas. 
 

• Rialachas Oiriúnaithe Áitiúil agus 
Oibríochtaí Gnó. 

• Bonneagar agus Timpeallacht Thógtha. 

• Úsáid Talún agus Forbairt. 

• Bainistíocht Draenála agus Tuilte. 

• Acmhainní Nádúrtha agus Bonneagar 
Cultúrtha. 

• Sláinte agus Folláine Pobail 
 
Táthar ag súil go gcuirfear maoiniú Roinne ar 
fáil, ag dul ar aghaidh, chun cabhrú le húdaráis 
áitiúla bearta a chur chun cinn atá dírithe ar 
aistriú go carbón íseal agus a bheith níos 
athléimní d’imeachtaí aeráide.  

 
Tá dul chun cinn suntasach déanta ag an 



 

70 
 

gcomhairle thar thréimhse réasúnta gearr ach 
níl iontu seo ach na chéad chéimeanna i dturas 
ina bhfuil an tír tiomanta go dlíthiúil anois an 
sprioc de neodracht Charbóin a bhaint amach 
faoi 2050. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seirbhísí Tréidliachta  
 
Sábháilteacht Bia  
Tá conradh ag Comhairle Contae 
Mhuineacháin le hÚdarás Sábháilteachta Bia 
na hÉireann (FSAI), chun seirbhísí rialaithe 
sábháilteachta bia agus tacaíochta a sholáthar 
d’oibreoirí gnólachtaí bia beaga sa Chontae atá 
ag gabháil do mharú, phróiseáil agus 
mhórdhíol feola agus táirgí feola, ó úr feoil 
chun bianna réidh le hithe ina bhfuil feoil 
chócaráilte. Tá liosta de ghnólachtaí bia 
ceadaithe ar fáil ar shuíomh Gréasáin na 
Comhairle.  Fostaíonn an Chomhairle cigirí 
tréidliachta chun ainmhithe a sheiceáil roimh 
agus tar éis maraithe, iniúchadh a dhéanamh 
ar na caighdeáin sláinteachais struchtúracha 
agus oibríochta in áitribh, agus cláir samplála 
agus oiliúna a oibriú chun cabhrú le húinéirí 
agus baill foirne na caighdeáin riachtanacha 
atá leagtha amach i reachtaíocht náisiúnta 
agus AE a bhaint amach.  Is é aidhm na 
seirbhíse sábháilteacht an bhia a tháirgeann na 
gnólachtaí bia seo a chinntiú, leas na n-
ainmhithe a mharaítear agus diúscairt 
shábháilte cheart na bhfotháirgí ainmhithe.  Is 

seirbhísí riachtanacha iad seo agus, le linn an 
ghlasáil paindéime agus i rith 2020, coinníodh 
an tseirbhís agus rinneadh cigireachtaí agus 
sampláil mar a bhí beartaithe. 
 
Rialú Madraí  
Fostaíonn an Chomhairle Maor Madraí 
lánaimseartha amháin sa chontae.  
Soláthraíonn Dídean Madraí Carraig i 
Lisdoonan agus MSPCA in Emyvale áiseanna 
foscadh chun madraí fáin agus nach 
dteastaíonn a choinneáil thar ceann 
Chomhairle Contae Mhuineacháin.  Tháinig 
laghdú suntasach i 2020 ar líon na madraí a 
ligtear isteach sa Phunt Madraí - 197 san 
iomlán.  Is é seo an líon is lú madraí a ghabh an 
Chomhairle in aon bhliain amháin ó thosaigh 
taifid agus tá sé thart ar leath an líon a gabhadh 
i 2019. 
Cé go míníonn an frithdhúnadh an laghdú seo i 
bpáirt, tá laghdú seasta tagtha ar líon na 
madraí a ligtear isteach chuig Punt Madraí 
Comhairle le breis agus 10 mbliana anois.  
Rinneadh beagnach gach ceann de na madraí 
seo a éileamh ar ais nó a chur ar ais chuig baill 
den phobal nó tarrthálacha madraí.  Cuireadh 
6 mhadra a chodladh, 3 mar gheall ar 
ghortuithe tromchúiseacha a tharla sular lig 
siad isteach sa Phunt iad, agus maraíodh 1 
mhadra i dtimpiste bóthair sular tugadh chuig 
an bPunt é.  
 
Laghdaíodh an tseirbhís Rialaithe Madraí go 
mór le srianta paindéime i rith na bliana, ach 
bhailigh an Maor Madraí gach madra ar strae a 
tuairiscíodh agus d’fhreastail sé ar gach gearán 
a fuarthas. 
 
Ba é líon na madraí a ceadaíodh i Muineachán 
in 2020 ná 6,137, titim bheag ar an líon 
ceadúnaithe in 2019.  Mhéadaigh líon na 
gceadúnas a ceannaíodh ar líne ó 20% in 2019 
go 30% in 2020.  Mhéadaigh líon na ndaoine a 
cheannaíonn ceadúnais saoil dá madraí ó 65 go 
81.  Rinne an Chomhairle a bileog faisnéise a 
dháileadh ar fhreagrachtaí úinéirí madraí, 
nuair ab fhéidir, agus lean sí lena feachtas 
fógraíochta chun aird a tharraingt ar an 
gcontúirt a bhaineann le madraí a chur ar strae 
do chaoirigh. 
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Lean an Chomhairle lena hiniúchtaí ar Fhorais 
Póraithe Madraí cláraithe (DBEanna) sa 
chontae.   Cláraíodh dhá DBE nua in 2020, agus 
díchláraíodh 3 cinn eile, rud a d’fhág 8 DBE san 
iomlán faoi láthair. 
 
Seirbhís Rialaithe Capall 
Fostaíonn an Chomhairle seirbhísí Hungry 
Horse Outside, carthanas capall atá lonnaithe 

sa Longfort, chun capaill ar strae a bhailiú sa 
chontae.  Níor gabhadh capaill ar strae in 2020.  
Seo an chéad bhliain ó 2011 nár gabhadh capall 
ar strae i gContae Mhuineacháin. Déileáladh le 
roinnt gearán faoi chapaill fáin i rith na bliana, 
ach níor ghá na capaill a urghabháil. Rinne an 
Chomhairle imscrúdú freisin ar roinnt gearán 
faoi leas capall. 

 

 
 
 
 
 

 
 
Bóithre & Iompar  
 
Le linn 2020 rinne Rannán na mBóithre clár 
cuimsitheach oibre ar líonra bóithre an 
chontae, agus í ag déileáil leis na dálaí an-
dúshlánacha a bhaineann le paindéim Covid 
19.  Mar sin féin, rinneadh dul chun cinn 
suntasach i rith na bliana.  
 
Maoinítear an líonra bóithre sa chontae ó 
thrí phríomhfhoinse: Maoiníonn Bonneagar 
Iompair Éireann (TII) dearadh, tógáil agus 
cothabháil na mbóithre Náisiúnta agus 
déanann an Roinn Iompair agus Comhairle 
Contae Mhuineacháin comh-mhaoiniú ar 
Bhóithre Réigiúnacha agus Áitiúla. 
Maoinítear Sábháilteacht ar Bhóithre ó 
acmhainní na Comhairle féin. 
 
Le linn 2020 rinne an Rannóg Iompair na 
tionscadail seo a leanas a sheachadadh agus 
a chur chun cinn ar bhóithre Náisiúnta agus 
Neamhnáisiúnta: 

 
Cláir N2 Clontibret go Teorainn agus N2 
Baile Átha Fhirdhia go Baile an Chaisleáin 
Tá Comhairle Contae Mhuineacháin ag obair 
i gcomhar le Bonneagar Iompair Éireann 
(TII) agus le cúnamh ó Oifig Náisiúnta 
Bóithre na hIarmhí chun dhá 

mhórthionscadal bóthair a fhorbairt sa 
Chontae.  Uasghrádú ar chuid 28km de 
Phríomhbhóthar Náisiúnta an N2 idir 
Clontibret agus Teorainn Thuaisceart 
Éireann. agus uasghrádú ar chuid 32km den 
N2 idir Baile Átha Fhirdhia agus 
Castleblayney. Tá Muineachán ag obair i 
gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Lú 
don tionscadal deireanach seo. Tá sé mar 
aidhm ag na tionscadail seo, in éineacht le 
tionscadail eile atá beartaithe ar Bhóthar 
Bhaile Átha Cliath-Doire N2, nascacht 
Thuaidh / Theas agus Réigiúnach a fheabhsú 
agus sábháilteacht ar bhóithre a fheabhsú. 
Táthar ag tabhairt faoi na tionscadail de réir 
'Threoirlínte Bainistíochta Tionscadal' TII.  
 
In 2020 chuir na hInnealtóirí Comhairleacha 
na breithmheasanna rogha bealaigh chun 
cinn don dá scéim. Go luath sa bhliain rinne 
siad machnamh ar aiseolas ó na 
comhairliúcháin Phoiblí a tharla in 2019 
agus rinne siad measúnuithe 
comparáideacha. I mí Lúnasa 2020 foilsíodh 
‘Conairí Bealach Roghnaithe atá ag Teacht 
Chun Cinn’ don dá scéim, agus rinneadh an 
tríú comhairliúchán poiblí neamhreachtúil. 
In ainneoin na srianta Covid-19 a bhí i 
bhfeidhm ag an am, a chuir cosc ar 
imeachtaí comhairliúcháin phoiblí 
traidisiúnta a reáchtáil, glacadh go maith 
leis an bpróiseas comhairliúcháin phoiblí 
agus bhain leibhéal maith rannpháirtíochta 
poiblí amach. Dáileadh feachtas fairsing 
poiblíochta faisnéis a scaipeadh ar 6,000 
teaghlach, agus mheall suíomh Gréasáin an 
tionscadail, a chuimsigh 'Taithí 
Comhairliúcháin Fhíorúil', os cionn 7,000 
cuairteoir. Reáchtáil foireann an tionscadail 
235 cruinniú duine le duine agus níos mó ná 
120 cruinniú iargúlta le páirtithe leasmhara 
thar an tréimhse comhairliúcháin sé 
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seachtaine.  
 
 
An 'Taithí Comhairliúcháin Fhíorúil' ar líne a 
úsáideadh don tríú comhairliúchán poiblí 
neamhreachtúil ar na 'Conairí Bealach is Fearr atá ag 
Teacht Chun Cinn' 

 
Ansin bhreithnigh foireann an tionscadail 
aiseolas agus aighneachtaí a fuarthas tríd an 
bpróiseas comhairliúcháin phoiblí, agus na 
Conairí Bealach is Fearr le tabhairt chun 
críche agus le foilsiú go luath i 2021. Ligfidh 
sé seo don tionscadal dul ar aghaidh go 
Céim 3 den phróiseas Dearaidh TII; 
Meastóireacht Dearaidh & Comhshaoil, ina 
bhforbrófar an tionscadal go céim inar féidir 
iarratas a dhéanamh ar fhaomhadh 
reachtúil i 2022.  
 Baineadh úsáid as ionaid chomhlíontacha Covid-19 
le haghaidh cruinnithe duine le duine le linn an tríú 
imeacht comhairliúcháin poiblí neamhreachtúil. 
 

N2 Muineachán go Scairbh na gCaorach 
Céim 3 
Tá an críochnaíodh an chéim dheiridh 
d’athlíniú an phríomhbhóthair Náisiúnta idir 
Muineachán agus Scairbh na gCaorach i mí 
Eanáir 2020 le costas tionscadail iomlán de 
€ 13 milliún ar thógáil, dearadh, éadáil talún, 
seandálaíocht agus gach suirbhé agus 
staidéar coimhdeach. Is éard atá i scéim 
Chéim 3 ná uasghrádú ar an 3.3km den 
bhóthar ó acomhal Tydavnet trí Corracrin go 
Sráidbhaile Scairbh na gCaorach agus tá 
cosán / rotharbhealach nua ann. 
 

 
Amharc ón aer de Scéim Chéim 3 N2. 

 
N54 Tullybryan  
In 2020, chuaigh an scéim chun 3.1km den 
bhealach Náisiúnta Tánaisteach N54 
Tullybryan idir Tullygrimes agus Annaghervy 
a athailíniú trí Chéimeanna 1 agus 2 de 
Threoirlínte Bainistíochta Tionscadal 
Bonneagair Iompair Éireann do 
Mhionthionscadail. Tá buiséad measta na 
Scéime Iomlán de € 16 milliún ag an scéim 
atá i gCéim 3 faoi láthair (Dearadh & 
Meastóireacht Chomhshaoil). Cuirfidh an 
scéim atá beartaithe feabhsúcháin ar an 
infheictheacht agus ar an trasghearradh 

agus tá sé mar aidhm aici feabhas suntasach 
a sholáthar ar rátaí timpistí fadtéarmacha 
agus laghdú ar bhásanna. Fógraíodh 
tairiscint le haghaidh Imscrúduithe Suímh i 
mí na Nollag, 2020.  
 
Léarscáil de shuíomh na scéime N54. 
 

Athsholáthar Droichead na hAbhann 
Duibhe N2 
Críochnaíodh athsholáthar an droichid ag 
Coolshannagh, Baile Mhuineacháin go mór i 
mí na Samhna 2020.  Ba é costais 
fhoriomlána an tionscadail lena n-áirítear 
tógáil, dearadh, oibreacha cóiríochta, 
seandálaíocht agus réamhoibreacha ná € 6 
milliún.  
 
Cuireadh tús leis an tógáil i mí Eanáir 2019 
agus éilíodh droichead sealadach a shuiteáil 
chun trácht a chothabháil ar an N2 fad a 
leanfaí leis na hoibreacha ar an sean-
droichead áirse saoirseachta a athsholáthar. 
Suiteáladh na áirsí réamhtheilgthe réise 
aonair i mí na Samhna 2019 agus bhí an 
bóthar oscailte do thrácht i mí Iúil 2020. 
Rinneadh oibreacha fairsinge cóiríochta 
lena n-áirítear leataobh bus agus páirceáil i 
gColáiste Naomh Macartan. 
 
 

Amharc Ariel ar scéim Dhroichead na hAbhann 
Duibhe agus oibreacha cóiríochta. 

 
Droichead N53 Bhaile an Doire 
Tá Droichead Bhaile na Carraí suite ar an 
teorainn le Tuaisceart Éireann ar bhealach 
Tánaisteach Náisiúnta an N53 agus bealach 
an A37 i gContae Ard Mhacha. In 2020 
Tuarascáil Féidearthachta agus Tuarascáil 
Breithmheasa Straitéiseach do nua 
D'ullmhaigh Rannán Bóithre Chomhairle 
Contae Mhuineacháin droichead agus 
cuireadh faoi bhráid Bonneagar Iompair 
Éireann é, agus fuarthas cead uaidh an 
tionscadal a chur ar aghaidh go dearadh 
mionsonraithe. 
Cuimseoidh an crosaire droichead nua, a 
thabharfaidh aghaidh ar na saincheisteanna 
céimseata agus sábháilteachta, leathnú 
agus atógáil an bhóthair atá ann cheana ar 
gach taobh den droichead.  
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In 2021 soláthróidh Rannán na mBóithre 
Comhairleoirí chun an tionscadal a chur ar 
aghaidh trí na céimeanna dearaidh agus 
pleanála.  
 

 
Radharc ar Dhroichead Bhaile an Iúir (N53)  

 
Tá Comhairle Contae Mhuineacháin i 
dteagmháil leis an Roinn Bonneagair 
(Bóithre) i dTuaisceart Éireann, agus tá sí ag 
fiosrú maoiniú féideartha don tionscadal 
tríd an gClár Oileán Roinnte agus trí Chlár 
Trasteorann AE 2021-27 PEACE PLUS. 

 
Scéimeanna Sábháilteachta  
Le linn 2020 chuir Comhairle Contae 
Mhuineacháin dul chun cinn trí scéim 
náisiúnta um fheabhsú sábháilteachta ar 
bhóithre le Sábháilteacht ar Bhóithre 
Bonneagar Iompair Éireann. D'éiligh sé seo 
Tuarascálacha Féidearthachta agus 
Roghanna, Réamhthuarascálacha Dearaidh 
agus Iniúchtaí Sábháilteachta ar Bhóithre a 
chur isteach chuig TII lena gceadú le 
haghaidh tógála i 2021. Is iad na 
scéimeanna: 

• Scéim Sábháilteachta Coisithe 
Timpeallán N54 / R867. Cuimseoidh an 
scéim seo crosaire séabra a thógáil ar 
Bhóthar an Mhargaidh (N54) agus ar 
Shráid na Páirce (R867) agus crosaire 
comharthaithe do choisithe ar Bhóthar 
na gCluain Eois 

• Ailíniú Acomhal N2 Tirnaneill  

• N54 Scéim Trasnaithe Coisithe 
Smithborough 

 
Clár Athshlánúcháin Droichid  
In 2020, rinne Rannán na mBóithre an Córas 
Bainistíochta Sócmhainní Droichid DTTaS 
nua a phíolótú agus rinne siad suirbhé ar 
390 de na droichid sa chontae.  Fuarthas 
leithdháileadh maoinithe de € 840,000 chun 
oibreacha deisiúcháin substaintiúla a 
dhéanamh ar 13 droichead agus rinneadh 
imscrúduithe láithreáin agus pacáistí 
dearaidh ag 9 suíomh droichid eile. 
 
Ina theannta sin, críochnaíodh fiche 

dearadh deisiúcháin obair droichid mar 
chuid den Scéim um Ghníomhartha Aeráide 
chun éifeachtaí aeráide ar bhonneagar 
bóithre a mhaolú. 
 

 
Oibreacha Athshlánúcháin Droichead Corskea. 

 
In 2020, críochnaíodh obair Feabhsúcháin 
Athchóirithe (athdhromchlú) ar 45.1km den 
líonra bóithre Réigiúnach agus Áitiúil, agus 
críochnaíodh obair Chothabhála 
Athchóirithe (cóiriú dromchla) ar 85.6km de 
líonra Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla.  
Thacaigh cabhlach de níos mó ná 120 píosa 
innealra agus innealra leis an obair seo, a 
dhéantar a bhainistiú, a chothabháil agus a 
athsholáthar de réir mar is gá trí oibríochtaí 
clós innealra na Comhairle. 
 
Rinneadh seachtó a sé glao ar Chothabháil 
Geimhridh le linn shéasúr 2019/2020. 
Clúdaíonn na bealaí Cothabhála Geimhridh 
24% de líonra bóithre an chontae. 

 
Céachta sneachta ag feidhmiú ar an mbealach 
réigiúnach 
 

Seachadadh naoi Scéim Feabhsúcháin 
Sábháilteachta ar Chostas Íseal ar fud an 
chontae ar an mbóthar áitiúil agus 
réigiúnach líonra.  

 
Oibreacha sábháilteachta ar chostas íseal, ag 
Coolmuckbane, MD Mhuineacháin. 

 
Le linn 2020 rinne an Chomhairle suirbhé ar 
100% de na bóithre Réigiúnacha mar chuid 
de Shuirbhé ar Choinníoll Bóithre an PSCI.  
Tá sé dúshlánach feabhsúcháin ar dhálaí na 
mbóithre a bhaint amach agus riocht seasta 
a choinneáil agus braitheann sé go mór ar an 
mbuiséad atá ar fáil.  Leanann Comhairle 
Chontae Mhuineacháin ag díriú ar bhuiséid 
atá ar fáil a mhéid is féidir do bhóithre leis 
na rátálacha is boichte agus na méideanna 
tráchta is airde. 
 
Críochnaíodh an próiseas Pleanála Cuid VIII 
in 2020 le haghaidh dhá thionscadal 
Feabhsúcháin Sonracha, ag Droichead 
Brackley agus R181 Drummillard.   
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Bealach R181. 

 
I rith na bliana tugadh faoi thionscadal 
píolótach asfalt athghinte ag trí shuíomh 
tástála, áit ar leagadh 5km de dhromchla ag 
úsáid ábhair athchúrsáilte. Tá Comhairle 
Contae Mhuineacháin ag athúsáid 100% 
d’ábhar muilleoireachta bóthair chun Ábhar 
Teorainn Fuinnimh Íseal (LEBM) a chruthú 
trí scagadh a dhéanamh ar stoc-
mhuilleoireacht atá ann cheana i gCairéal an 
Ghleanna Mhóir. Ansin déantar na 
muilleoireacht a mheascadh le biotúman 
agus le hathnuachan ceanglóra chun táirge 
ar chostas íseal a tháirgeadh le húsáid tríd 
an líonra bóithre.  

 
 
Triail phíolótach asfalt athghinte. 

 
In 2020, thug an Chomhairle faoi scéim 
phíolótach chun úsáid Ábhar gráinneach 
Ceangailte Stroighne (CBGM) a thástáil mar 
mhalairt ar athdhromchlú bitmac 
traidisiúnta. Leagadh ábhar CBGM agus 
cóiríodh dromchla dúbailte ar 6 shuíomh.  Is 
bealach costéifeachtach é an táirge chun 
bóithre a athdhromchlú le coigilteas 30% 
indéanta ar roghanna bitmac. 

 
Athdhromchlú CBGM ar siúl 

 
Le linn 2020 chuir an Chomhairle tús le 10 
dtionscadal ar fud na tíre faoin Scéim 
Maoinithe Taistil Ghníomhaigh. 
 
Cuireadh dromchla nua ar dhá lána déag 
faoin Scéim Feabhsúcháin Áitiúil ar fud 
Chontae Mhuineacháin, agus críochnaíodh 
cúig bhóthar faoin Scéim Rannpháirtíochta 
Pobail a chuimsíonn 5.1 km d'oibreacha 
bóthair agus coimhdeacha. 
 
Rinneadh 1.75km de fhálú nua 
éighníomhach sábháilte a aisfheistiú ar 
Bhóithre Náisiúnta agus rinneadh 
deisiúcháin ar Chórais um Shrianadh 
Feithicle (bacainn tuairteála) ag deich n-áit 
ar fud an ghréasáin. 
 

 
Fálú nua ag Cluain Eois N54 

Tá Comhairle Contae Mhuineacháin mar an 
tÚdarás Conarthach ag seachadadh 
tionscadal Ghlasbhealach Chanáil Uladh ó 
Smithborough go Middleton i 
gcomhpháirtíocht le Uiscebhealaí Éireann 
(Comhpháirtí Luaidhe), Ard Mhacha, 
Droichead na Banríona agus Comhairle 
Buirge Craigavon agus Réigiún na Teorann 
Thoir. Deonaíodh maoiniú de € 4.95m faoin 
gClár Iompair Inbhuanaithe INTEREG VA. 
 
Tar éis próiseas críochnúil roghnú bealaigh, 
foilsíodh an bealach is fearr don 
Ghlasbhealach ar shuíomh Gréasáin an 
tionscadail, 
(www.ulstercanalgreenway.com), i mí Iúil 
2020 agus tionóladh imeachtaí faisnéise 
poiblí chun an bealach is fearr a chur i láthair 
na bpobal áitiúil i Tyholland agus i mBaile na 
hAbhann i mí Lúnasa 2020. Reáchtáladh na 
himeachtaí sin go docht de réir na 
dtreoirlínte rialtais atá ann faoi Covid 19, 
agus bhí an t-aiseolas a fuarthas thar a 
bheith dearfach. Bhí an ócáid beartaithe do 
Smithborough ar an 27ú B’éigean Lúnasa a 
chur siar mar gheall ar athruithe ar 
threoirlínte an rialtais, agus déanfar é a 
athsceidealú nuair a cheadóidh na 
coinníollacha. Cuirfear iarratas Pleanála do 
chuid Thuaisceart Éireann, (2.6km ón 
Teorainn go Baile Mhiddlet), faoi bhráid 
Chomhairle Buirge Ard Mhacha & Craigavon 
roimh dheireadh mhí Feabhra 2021. 
Cuirfear iarratas Pleanála Cuid 8 don chuid 
Muineachán go dtí an Teorainn (7.4km) faoi 
bhráid MCC i Márta 2021. Tíolacfar tuilleadh 
iarratas Pleanála Cuid 8 níos déanaí i 2021. 
Chuir srianta Covid 19 isteach go mór ar phlé 
le húinéirí talún ar an mbealach agus 
atosóidh siad a luaithe a mhaolófar srianta. 
Meastar go dtosófar ar an gcuid de 
Mhuineacháin go Baile na hAbhann a 
thógáil i lár 2022 faoi réir pleanála agus 
éadála talún a bheith críochnaithe agus 
maoiniú breise á fháil.  
 
Fuair MD Ballybay-Clones MD maoiniú 
breise de € 100k faoin mBabhta Maoinithe 
Glasbhealaí ón Roinn Iompair i mí na Nollag 
2020 chun dearadh na rannóige 

http://www.ulstercanalgreenway.com/
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Smithborough go Cluain Eois a chur ar 
aghaidh. Leanfaidh an MD ar aghaidh ag 
iniúchadh deiseanna maoinithe malartacha 
chun an t-easnamh buiséid a dhéanamh 
chun an tionscadal seo a chur i gcrích. 

 
Comhairliúchán Poiblí maidir le Glasbhealach Chanáil 
Uladh ag Ionad Pobail Tyholland 
 

Sábháilteacht ar Bhóithre   
Tharla dhá thimpiste mharfacha sa chontae 
in 2020, agus cailleadh trí shaol dá bharr.  Ba 
mhéadú é seo ar 2019, nuair a tharla dhá 
bhás.  
 
Cuireadh Plean Gníomhaíochta um 
Shábháilteacht ar Bhóithre Co Monaghan, 
atá bunaithe ar Straitéis Sábháilteachta ar 
Bhóithre an RSA 2013-2020 i gcrích in 2020.   
 
Tá an RSA ag obair faoi láthair le páirtithe 
leasmhara agus le 
príomhghníomhaireachtaí chun an chéad 
Straitéis eile um Shábháilteacht ar Bhóithre 
don rialtas a fhorbairt don tréimhse 2021-
2030. Nuair a fhoilseofar é seo forbróidh 
Muineachán Plean Gníomhaíochta 
Sábháilteachta ar Bhóithre nua don 
tréimhse.  
Scaoileadh scannán gairid sábháilteachta ar 
bhóithre, le tacaíocht ó Fhóram Drugaí & 
Alcóil Mhuineacháin, ag díriú ar iarmhairtí 
Tiomáint Drugaí i mí na Nollag 2020. 

 
 
Físeán lámhaigh d’fhíseán Sábháilteachta ar 
Bhóithre ar éifeachtaí tiomána drugaí agus alcóil. 

 
Athnuachan Cosáin ar Bhealaí Náisiúnta 
Cuireadh dhá mhórthionscadal 
Athnuachana Cosáin chun cinn agus 
rinneadh 2.1km de bhóthar a athnuachan ar 
an N2 ag Aclint agus freisin ar an N54 Baile 
Mhuineacháin, Sráid Ghlasloch & Sráid 
Bhaile Átha Cliath. 
 
N2 Aclint - Athnuachan pábhála   

 
Oibreacha cothabhála agus lochtanna ar 
bhealaí náisiúnta  
Rinneadh athdhromchlú agus deisiúchán 
bóithre ag láithreacha éagsúla ar an 

ngréasán bóithre Náisiúnta lena n-áirítear 
an N2 Clontibret, N2 Carrickmacross 
(rampaí rochtana), rampa N2 Shercock, N2 
Emyvale, N2 Moybridge, N54 Skeagh Bridge, 
N54 Smithborough, N12 Tamlat. Suiteáladh 
comharthaíocht luasteorainneacha 
tréimhsiúla nua i dtrí scoil ar bhealaí 
Náisiúnta: N54 Scoil Náisiúnta Gransha, N2 
Corracrin agus N2 Collegiate.  
  

 
Comharthaí nua luasteorainneacha tréimhsiúla tugtha 
isteach ag scoileanna ar bhealaí Náisiúnta N2.  

 
 
Forbairt Phobail 
 
Freagra Covid19 
Rinne an Rannóg Pobail i gComhairle Contae 
Mhuineacháin maoirseacht ar bhunú agus 
ar bhainistíocht Fhóram Freagartha Pobail 
Covid 19 in Aibreán 2020. Tháinig an grúpa 
le chéile go seachtainiúil i dtosach, ansin 
gach coicís agus ansin de réir mar a éilíonn 
na baill. Ghlac ionadaithe ó níos mó ná 30 
grúpa páirt san Fhóram, lena n-áirítear 
seirbhísí éagsúla ó laistigh de Chomhairle 
Contae Mhuineacháin, FSS, an PPN, An 
Garda Síochána, ETB an Chabháin 
Mhuineacháin, an Roinn Cosanta Sóisialta, 
ALONE, IFA, CLG, Local Link, MID, Tusla agus 
Daoine eile.  Bhreithnigh an Fóram 
gníomhaíochtaí tosaíochta le haghaidh 
tacaíochta agus d’éascaigh sé raon leathan 
díospóireachtaí idirghníomhaireachta ar 
bhainistiú na ndúshlán atá os comhair an 
phobail.  
 

Seachadadh Ciste Éigeandála Covid de € 
62,247 trí Chomhairle Contae 
Mhuineacháin agus cuireadh chun cinn é 
tríd an bhFóram le tacaíocht ó níos mó ná 50 
grúpa. Fuarthas an dara leithdháileadh de € 
43,137 i mí na Nollag. Bunaíodh mol bia sa 
chontae trínar tugadh tacaíocht do dhaoine 
leochaileacha le tacaíochtaí bia agus 
teagmhála. 
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Líne Chabhrach Covid19 
Tá an Líne Chabhrach Covid19 um 
Fhreagairt Pobail ag feidhmiú ó 31 i leithst 
Márta. Cuireadh ar bun é thar dheireadh 
seachtaine 28/29ú Márta tríd an Rannóg 
Pobail agus Aonad TF agus le tacaíocht ó 
rannóga eile laistigh de Chomhairle Contae 
Mhuineacháin.   
 
Chomhordaigh foireann na Líne Chabhrach 
freagairt ar fud an phobail ar an 
ngéarchéim, ag glacadh glaonna ó dhaoine 
leochaileacha agus ag sannadh glaonna ar 
chúnamh do raon leathan saorálaithe, go 
háirithe ó laistigh den CLG, na Gardaí, an 
Chosaint Shibhialta agus eile. Ag deireadh 
2020 ghlac agus dhéileáil an Líne Chabhrach 
le breis agus 800 glao ó bhaill an phobail.  
 
  
 
Tá an Rannóg Forbartha Pobail freagrach 
freisin as raon leathan clár agus tionscnamh 
a chur i bhfeidhm laistigh de Chomhairle 
Contae Mhuineacháin  
 
Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (CFPÁ) 
Tagann Coiste Forbartha Pobail Áitiúil 
Mhuineacháin le chéile go míosúil chun 
forbhreathnú straitéiseach a sholáthar agus 
chun tacú le forbairt pobail agus 
eacnamaíoch sa chontae.  Ag obair le 
príomhpháirtithe leasmhara agus 
gníomhaireachtaí, déanann an LCDC 
monatóireacht ar dhul chun cinn ar an 
bPlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail 
2016-2021 (LECP) don Chontae agus tá sé 
freagrach as forbairt áitiúil agus pobail a 
chomhordú, a phleanáil agus a mhaoirsiú.    
 
PLEAN EACNAMAÍOCH AGUS POBAIL 
ÁITIÚIL (PEÁP)  
Leanann LCDC Mhuineacháin agus 
Comhairle Contae Mhuineacháin ag cur 
Plean Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil 
Mhuineacháin 2016-2021 i bhfeidhm.   Tá 
127 gníomh eacnamaíoch agus pobail sa 
phlean le cur i bhfeidhm ag cúig eagraíocht 

déag faoi 2021.   Déantar monatóireacht ar 
an dul chun cinn gach dhá bhliain agus beidh 
an LCDC ag déanamh athbhreithnithe ar an 
bplean i 2021. Go dtí seo tá dul chun cinn 
suntasach déanta maidir le heilimintí pobail 
an phlean a sheachadadh féach thíos: -  
 

• Tá Route176 curtha i bhfeidhm ag 
Local Link, a fhreastalaíonn ar 
Institiúidí an Chabháin agus 
Mhuineacháin agus Ospidéil 
Mhuineacháin agus an Chabháin.    
Tá Bealach M1 sínte anois chun 
Knockatallon a áireamh agus tá 
Bealach M2 sínte chun Caisleán na 
Lobhar a chur san áireamh.  
Freastalaíonn gach bealach ar 
bhailte agus sráidbhailte ar an 
mbealach. 
 

• Bíonn raon mór ranganna 
teicneolaíochta ar siúl go seasta sna 
leabharlanna. Eagraítear iad seo trí 
shaoránaigh a chur ar líne agus trí 
Chláir Litearthachta agus 
Oideachais Pobail CMETB. 
  

• Thacaigh Líonra Óige Mhuineacháin 
leis an iarratas ar mhaoiniú a 
cuireadh faoi bhráid SEUPB le 
haghaidh saoráide nua i mBaile 
Mhuineacháin.  D’éirigh go maith 
leis seo agus tá sé ag dul ar aghaidh 
le forbairt Champas Síochána 
Mhuineacháin. 
 

• Fóram Drugaí agus Alcóil bunaithe 
agus Straitéis Drugaí agus Alcóil á 
táirgeadh agus á cur i bhfeidhm. 

 
Tá LECP nua le dréachtú i 2021. 
 
Nuashonrú ar Ghníomhartha LECP ag 
deireadh mhí na Nollag 2020 
  

66 Gníomh 
 Pobail 

3 Fós 
le 
Tosú  

46 
Leanúnach 

17 
Críochnaithe 

61 Gníomh 
Eacnamaíoch 

5 Fós 
le 
Tosú 

14 
Leanúnach 

42 
Críochnaithe 
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CLÁR IONCHUIMSITHE SOISIALTA AGUS 
GNÍOMHACHTAITHE POBAIL (SICAP)   
Is é cuspóir SICAP, arna sheachadadh ag CLG 
Forbartha Comhtháite Mhuineacháin agus 
arna mhaoirsiú ag an LCDC, tacaíocht um 
chuimsiú sóisialta a sholáthar do dhaoine 
aonair agus do ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste 
ar fud na sochaí.  
 
Ba é buiséad 2020 do SICAP i Muineachán 
ná € 650,606. Ba iad spriocanna an chláir do 
2020 ná cabhrú le 34 grúpa agus 364 duine.   
 
Rinneadh athbhreithnithe lár bliana agus 
deireadh bliana ar an gclár in 2020 agus 
sroicheadh nó sáraíodh na spriocanna go 
léir a leagadh síos faoin gclár. 
 
Clár LEADER MHUINEACHÁIN 2014-2020 
Leanann Clár LEADER Mhuineacháin 2014-
2020 ag tarraingt leibhéil arda spéise agus 
éilimh ar mhaoiniú tionscadail. 
Leithdháileadh buiséad de € 7.59 milliún 
chun é a chur i bhfeidhm agus a 
sheachadadh. Is é LCDC Mhuineacháin an 
Grúpa Gníomhaíochta Áitiúil (LAG) agus is é 
an déantóir cinntí maidir le hiarratais 
tionscadail. Is é CLG Forbartha Comhtháite 
Mhuineacháin (MID) an comhpháirtí 
feidhmithe agus is í Comhairle Contae 
Mhuineacháin an comhpháirtí airgeadais 
don Chlár. Tá sé mar aidhm ag LEADER 
Mhuineacháin pobail tuaithe inbhuanaithe 
a fhorbairt ar fud an chontae, trí chuimsiú 
sóisialta, forbairt eacnamaíoch agus 
Seirbhísí Fiontraíochta, Turasóireachta agus 
Pobail a spreagadh agus oidhreacht 
nádúrtha agus thógtha an chontae a 
chosaint.  Bronnadh an maoiniú bunaithe ar 
Straitéis Forbartha Áitiúil (LDS) do 
Mhuineacháin a leagann amach na réimsí 
tosaíochta don chlár.  
 
 
Clár LEADER - Dul chun cinn ag  
31 Nollaig 2020     

• Tháinig an LAG le chéile go míosúil, 
seachas i mí Lúnasa ach faoi dhó i mí na 
Nollag. 

• Ag deireadh 2020, ceadaíodh 112 
tionscadal ar luach € 5,698,098 (99.82% 
den bhuiséad iomlán)  

• I mí na Nollag 2020 cuireadh síneadh trí 
mhí leis an gclár, agus fógraíodh clár 
Idirthréimhseach LEADER ag an am 
céanna.  

An Clár Feabhsúcháin Pobail 2020 
Chuir LCDC Mhuineacháin an Clár 
Feabhsúcháin Pobail i bhfeidhm in 2020 i 
dhá Bhabhta. Ceadaíodh € 165,398 san 
iomlán do 68 tionscadal. 
 
Scéimeanna Maoinithe Tuaithe DRCD 
Leithdháil an Roinn Forbartha Tuaithe agus 
Pobail maoiniú in 2020 faoi na scéimeanna 
seo a leanas: 
 
CLÁR - Tá sé mar aidhm ag an gclár seo do 
cheantair thuaithe maoiniú a sholáthar do 
thionscadail bhonneagair bheaga i gceantair 
atá faoi mhíbhuntáiste. Leithdháileadh € 
287,371 faoi Scéim CLÁR 2020 do 7 
dtionscadal. 
 
Scéim Athnuachana Baile & Sráidbhaile - Is 
é príomhchuspóir na scéime ná tacú le 
hathbheochan bailte agus sráidbhailte chun 
feabhas a chur ar thimpeallacht 
mhaireachtála agus oibre dá gcuid pobail 
agus a gcumas a mhéadú chun tacú le 
gníomhaíocht eacnamaíochta méadaithe sa 
todhchaí. In 2020, cuireadh an Scéim 
Athnuachana Baile agus Sráidbhaile in 
oiriúint chun aghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin atá ag teacht chun cinn a 
bhaineann le COVID-19 le tabhairt isteach 
na mBearta Luathaithe.  

• Babhta 1 A.Beart ccelerated 
leithdháileadh € 137,320 - 5 Thionscadal 

• Babhta 2 Beart Luathaithe leithdháilte € 
155,000 - 5 Thionscadal 

• Babhta 3 Beart Luathaithe leithdháilte € 
130,000 - 4 Thionscadal 

• Fuair Príomh-Scéim Baile & Sráidbhaile 
2020 leithdháileadh € 806,543 - 7 
dtionscadal. 

Cuirfidh an Chomhairle maoiniú meaitseála 
de € 258,592 ar fáil do na tionscadail. 
 
Scéim um Bonneagar Áineasa Lasmuigh 
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Is é aidhm an ORIS bonneagar áineasa 
lasmuigh a sholáthar i gceantair thuaithe. 
Thacaigh scéim 2020, go háirithe, le 
bonneagar áineasa a sholáthraíonn ní 
amháin asraon do na pobail ina bhfuil siad 
suite ach a sholáthraíonn breisluach ó 
thaobh na turasóireachta de, ag suiteáil 
ceantair thuaithe chun freagairt don 
timpeallacht eacnamaíoch iar-COVID-19 . 
Leithdháileadh € 103,623 faoi Bheart 1 do 6 
thionscadal. 
 
Pleanáil Pobail 
Tar éis dóibh pleananna pobail a chur i 
gcrích go rathúil i Scotshouse agus Oram go 
luath in 2020, thosaigh an dá phobal seo ag 
feiceáil torthaí a gcuid saothair de réir mar a 
thosaigh tionscadail le feiceáil ar an talamh.  
In Oram, críochnaíodh maoiniú de chuid 
CLAR ar chuid de chosán a nasc an scoil leis 
an ionad sóisialta agus athailíniú na 
páirceála lasmuigh den ionad sóisialta agus 
forbairt gairdín cuimhneacháin do Big Tom.   
 
I maoiniú na hAlban, Baile & Sráidbhaile 
críochnaíodh páirc an bhaile.  
 
Seoladh Plean Forbartha Scotshouse i gcéin go 
sóisialta sa ghairdín pobail a bhí beagnach 
críochnaithe, a aithníodh mar riachtanas sa Phlean 

 
Críochnaíodh an obair chomhairliúcháin ar 
phlean Loch Éire le linn 2020 agus aithníodh 
tionscadail fhéideartha le haghaidh iarratas 
ar mhaoiniú. Rinneadh iarratas rathúil chuig 
Town & Village ar mhaoiniú chun aghaidh a 
thabhairt ar an ngá atá le cosáin agus soilsiú 
ó Loch Egish ag dul suas go dtí an pháirc 
bhia.  
 
Cuireadh tús le hobair ar Phlean Pobail do 
Ballinode. Tá suirbhé ar riachtanais an 
phobail curtha i gcrích, mar aon le suirbhé ar 
riachtanais gach grúpa atá ag feidhmiú sa 
cheantar. Cuirfear an dréachtphlean ar fáil 
go luath in 2021. 
 
Foláirimh Pobail Mhuineacháin 
Leanann Comhairle Contae Mhuineacháin 
ag tacú leis na grúpaí Foláirimh Pobail áitiúla 
tríd an tseirbhís Foláirimh Pobail 
Mhuineacháin ar fud an chontae a oibriú.  Ó 

thosaigh sí in Aibreán 2019, chuidigh an 
tseirbhís le laghdú a dhéanamh ar 
ghníomhaíocht choiriúil sa chontae.  Tá os 
cionn 4,500 síntiúsóir sa scéim anois, ar 
féidir leo clárú chun foláirimh a fháil óna 
ngrúpa áitiúil chomh maith leis an nGarda 
agus an Chomhairle.   
 
Taisteal Gníomhach 
Dréachtaíodh Straitéis Siúil agus 
Rothaíochta do Chontae Mhuineacháin agus 
críochnófar í go luath i 2021 
 
Cuireadh tús le Tionscnamh Rothaíochta 
Foirne nua, agus ceannaíodh seacht rothar 
leictreach le húsáid ag an bhfoireann. 
 
Forbairt Clóis Súgartha 
Bhronn an Roinn Gnóthaí Leanaí agus Óige 
€ 19,500 ar Chomhairle Contae 
Mhuineacháin chun an clós súgartha i bPáirc 
O'Neill i gCluain Eois a fheabhsú. Tar éis dul 
i gcomhairle le cónaitheoirí, tá 
taitneamhacht samhlaíoch deartha ag 
Gairneoir na Comhairle Michael Carroll 
bunaithe ar an smaoineamh éalú ó struchtúr 
móta agus bailey ré na Normannach in aice 
láimhe, ag úsáid an láithreáin le fána chun 
roinnt bealaí a sholáthar suas agus síos idir 
dhá ‘dhún’. Trí an taitneamhacht a 
dhearadh go hinmheánach, lig don 
Chomhairle an maoiniú go léir atá ar fáil a 
cheannach chun trealamh súgartha a 
cheannach, ag soláthar taitneamhachta i 
bhfad níos mó don airgead céanna do leanaí 
Chluain Eois. Tá an tsuiteáil le tarlú go luath 
in 2021. 
 
Bailte Slachtmhara 
Ní raibh comórtas Náisiúnta na mBailte 
Slachtmhara ar siúl in 2020 mar gheall ar 
phaindéim na Covid. Mar sin féin, thacaigh 
Comhairle Contae Mhuineacháin le hobair 
na ngrúpaí áitiúla fós trí fhaisnéis agus 
maoiniú a sholáthar. Eisíodh 
nuachtlitreacha do ghrúpaí, agus den chéad 
uair, tionóladh cruinniú ar líne den Líonra, 
inar ghlac na grúpaí páirt i gcomhairliúchán 
ar Phlean Bainistíochta Bruscair nua na 
Comhairle. 
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Clár Aoisbháúil na  
Clár Aoisbháúil Chontae Mhuineacháin  
Chuir clár Aois-chairdiúil Mhuineacháin clár 
oibre ar fáil chun tacú le seandaoine 
Mhuineacháin le linn 2020. I rith na bliana 
choinnigh bainisteoir an chláir teagmháil 
rialta le grúpaí daoine scothaosta sa 
chontae, chun faisnéis, tacaíocht agus 
gníomhaíochtaí a sholáthar chun tacú lenár 
saoránaigh is leochailí le linn paindéime 
COVID 19.  
 
Straitéis Aoisbhá Mhuineacháin 2020-2024 
Tar éis comhairliúcháin phoiblí chuimsithigh 
le daoine scothaosta agus soláthraithe 
seirbhíse le linn 2019, forbraíodh an dara 
straitéis a oireann do Mhuineacháin i rith 
2020. Tugann an straitéis breac-chuntas ar 
chlár oibre atá le seachadadh sna cúig bliana 
amach romhainn. Déanfaidh 
Comhghuaillíocht Aois-Mhuineach 
Monaghan, le tacaíocht ó Chomhairle 
Contae Mhuineacháin, mar choiste 
idirghníomhaireachta maoirseacht agus 
stiúradh ar chur i bhfeidhm Straitéis a 
thacaíonn le hAois Mhuineacháin.  
 

Gníomhartha Straitéise Aoisbhácha 2020 
Clár Baile agus Sráidbhaile 
I measc na n-iarratas uile a cuireadh faoi 
bhráid Bhabhta 1 den Chlár Baile & 
Sráidbhaile bhí gníomhaíochtaí chun 
inrochtaineacht ar bhailte agus sráidbhailte 
a fheabhsú do dhaoine scothaosta agus do 
dhaoine a bhfuil deacrachtaí 
soghluaisteachta acu. 
 
Iniúchadh ar Chrosaire Coisithe 
Rinneadh iniúchadh rochtana ar gach 
trasrian coisithe ar fud an chontae in 2020. 
Ba í aidhm an iniúchta a chinntiú go raibh na 
comharthaí amhairc agus fuaime go léir ag 
trasnú coisithe ag feidhmiú i gceart agus go 
bhfuil go leor uaireanta trasnaithe i 
bhfeidhm chun trasnú sábháilte a cheadú do 
choisithe a bhfuil a soghluaisteacht 
laghdaithe. 
 
Tionscnaimh a thacaíonn le hAois chun 
tacú le daoine scothaosta le linn COVID 19  
 

Is maith tionscnamh CLG a phlé 
Ghlac clár a thacaíonn le hAois 
Mhuineacháin páirt agus eagrú réimse 
gníomhaíochtaí agus clár lena n-áirítear: 

• Ag obair le bord Contae CLG 
Mhuineacháin sheol sé 
comhthionscnamh chun teagmháil 
a dhéanamh le lucht leanúna 
iargúlta CLG sa chontae. Dheonaigh 
imreoirí agus bainistíocht CLG 
Mhuineacháin a gcuid ama go 
deonach chun glaoch ar lucht 
leanúna CLG níos sine comhrá a 
dhéanamh.  

• Tháirg sé pacáiste gníomhaíochta 
64 leathanach do dhaoine a bhí ag 
cócaráil sa chontae. Sa phacáiste 
gníomhaíochta cocúnála bhí 
tomhaiseanna, dánta tráth na gceist 
agus scéalta mar aon le roinnt 
faisnéise úsáideacha ar sheirbhísí 
agus ar thacaíochtaí do dhaoine 
scothaosta sa chontae. Dáileadh 
7,000 o daoine scothaosta ar fud an 
chontae.  

 

• Spreag an feachtas “Níor iarr mé a 

rá” daoine sa phobal chun seiceáil 

isteach ar a gcomharsana níos sine, 

go háirithe daoine scothaosta atá 

ina gcónaí leo féin. 

• Spreag “An bhfuil cathaoir nó 

dinnéar spártha agat le roinnt an 

Nollaig seo” daoine chun teagmháil 

a dhéanamh le daoine scothaosta sa 

phobal a d’fhéadfadh a bheith ina n-

aonar um Nollaig.  

• Táirgeadh 8000 leabhrán “Coinnigh 

Bhuel” a thacaíonn le hAois i mí na 

Nollag 2020, agus bhí faisnéis 

thábhachtach iontu maidir le 

coinneáil go maith le leideanna agus 

comhairle maidir le aire a thabhairt 

do do shláinte mheabhrach.                                    

Tacú le Daoine faoi a Mhíchumas  
Ag Tacú leis an gCeart Vóta  
Le linn an fheachtais d’Olltoghchán 2020 
thug an tOifigeach Rochtana ceithre 
cheardlann oiliúna ar rannpháirtíocht 
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vótálaithe. Ag baint úsáide as an Do 
leabhrán Vóta Do Ghuth dhírigh na 
ceardlanna ar pháipéar ballóide a líonadh i 
gceart agus aird a tharraingt ar na 
tacaíochtaí éagsúla atá ar fáil do vótálaithe 
chun cabhrú leo a gceart vótála a fheidhmiú.  
  
 
Lá Déan Slí - Feasacht inrochtaineachta  
2020  
Mar gheall ar shrianta sláinte poiblí 
tionóladh Lá Make Way 2020 ar líne. Faoi 
chathaoirleacht MCC, an Comhairleoir Colm 
Carthy, tionóladh cruinniú fíorúil le 
hionadaithe ó ghrúpaí míchumais sa 
chontae, sna Gardaí agus in Oifigeach 
Rochtana an údaráis áitiúil i mí Mheán 
Fómhair.  Ardaíodh agus pléadh ceisteanna 
maidir le hinrochtaineacht ar shráideanna 
an chontae. Ag an gcruinniú d'aontaigh gach 
Ceantar Bardasach iniúchtaí 
inrochtaineachta ráithiúla a dhéanamh ar 
shráideanna na gcúig phríomhbhaile. 
Aontaíodh seicliosta inrochtaineachta a 
cuireadh i láthair ag an gcruinniú Lá Déan Slí 
agus cuireadh tús le hiniúchtaí ráithiúla 
rochtana i mí na Nollag 2020. 
                                

 
Lá Idirnáisiúnta na mBan 2020  
Chun Lá Idirnáisiúnta na mBan 2020 a 
cheiliúradh, reáchtáil Comhairle Contae 
Mhuineacháin i dteannta le Dochas do 
Mhná agus Blayney Blades ócáid in 
Amharclann an Gharáiste i mí an Mhárta. 
Áiríodh leis an ócáid taispeántas grianghraf 
uathúil “Women's Voices” a chruthaigh an 
Dr Lisa Butterly agus Lisa McCormack. Rinne 
mná do mhná na hÉireann an taispeántas. 
Tugann na portráidí léargas físiúil agus 
measúil ar mhná na hÉireann san aonú haois 
is fiche. 
 
Mná agus Éagsúlacht i maoiniú rialtais 
áitiúil  
Bhronn an Roinn Tithíochta, Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil deontas ar Chomhairle 
Contae Mhuineacháin chun tionscadal a 
sheachadadh a bhfuil sé mar aidhm aige 
rannpháirtíocht na mban i ngach gné den 
rialtas áitiúil i gContae Mhuineacháin a 

mhéadú. Cuimsíonn an tionscadal bunú 
Tionól na mBan i Muineachán, ardán chun 
deiseanna a chruthú do bhaill Tofa de 
Chomhairle Contae Mhuineacháin dul i 
dteagmháil le mná sa chontae ar 
shaincheisteanna a mbíonn tionchar acu ar 
a saol agus chun aird a tharraingt ar na 
bacainní ar rannpháirtíocht sa rialtas áitiúil 
a bhíonn ag mná.  Forbróidh an tionscadal 
acmhainní oiliúna agus feasachta freisin do 
bhaill Tofa ar éagsúlacht sa rialtas áitiúil. 
 

Ag Tacú le Comhtháthú Imirceach  
Straitéis Comhtháthaithe Imirceach 
Mhuineacháin 
D'oibrigh foghrúpa Comhionannais LCDC 
Mhuineacháin agus Forbairt Chomhtháite 
Mhuineacháin i gcomhpháirtíocht le linn 
2020 chun “We Belong” a fhorbairt - 
straitéis lánpháirtithe imirceach do Chontae 
Mhuineacháin.  Sheol an tAire Forbartha 
Tuaithe agus Pobail, Heather Humphreys 
TD, an straitéis beagnach i mí na Samhna. 
Aithníonn sé raon gníomhartha chun 
comhtháthú an phobail imirceach sa 
chontae a chur chun cinn agus a chur chun 
cinn sna cúig bliana amach romhainn.  
 
Muineachán le Chéile Uathúil agus 
Aontaithe 
In 2019, fuair Comhairle Contae 
Mhuineacháin maoiniú ón gCiste 
Comhtháthaithe Imirceach Tearmainn 
(AMIF), arna riar ag an Roinn Dlí agus Cirt 
chun tionscadal dar teideal a sheachadadh 
Muineachán le Chéile Uathúil agus 
Aontaithe. Tá clár mionsonraithe 
gníomhaíochtaí i gceist leis chun tacú le 
pobal na Náisiúnach Tríú Tír (TCN) sa 
chontae. Ceapadh Oifigeach 
Comhtháthaithe chun an tionscadal a 
sheachadadh i mí Mheán Fómhair a 
sheachadfaidh roinnt clár ag tacú agus ag 
forbairt comhtháthú imirceach ar fud an 
chontae. I measc cuid de na gníomhaíochtaí 
a rinneadh in 2020 tá: 

• Runners Tearmann Mhuineacháin 
Tugann an clár seo iarrthóirí tearmainn 
agus Éireannaigh le chéile le haghaidh 
rith agus rásaí nó díreach siúlóid i 
ndlúthpháirtíocht, cairdeas agus meas.  
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• Ceiliúradh na Nollag ar fud na gCultúr 
Chuir an t-oifigeach Comhtháthaithe i 
gcomhpháirtíocht le NCCWN Dóchas 
do Mhná tionscadal déanta 
ceardaíochta Nollag ar fáil. Chuaigh an 
tionscadal i dteagmháil le daoine a 
bhfuil cónaí orthu i soláthar Díreach 
agus le baill an phobail i gcoitinne i 
gContae Mhuineacháin chun roinnt 
ceardaíocht Nollag a chruthú do 
dhaoine scothaosta.  

 
Ag Tacú leis an bPobal LGBTI  
Den chéad uair, d’ardaigh Comhairle Contae 
Mhuineacháin bratach tuar ceatha Pride 
thar roinnt foirgneamh comhairle le linn na 
seachtaine Pride 2020. Faoi stiúir an 
Chathaoirligh an Comhairleoir Colm Carthy, 
d’fhreastail baill de Chomhairle Contae 
Mhuineacháin, ionadaithe ó Fhoghrúpa 
Comhionannais Mhuineacháin agus baill 
den phobal LGBTI ar an ócáid. 
 
 

Ciste Pobail agus Comhshaoil 2020 

Leithdháil an Scéim Maoinithe Pobail agus 

Comhshaoil bliantúil € 90,000 in 2020 chun 

tacú le gníomhaíocht forbartha pobail sa 

chontae. Tugadh an deis do thionscadail a 

ndeachaigh srianta COVID 19 i bhfeidhm 

orthu a gcuid gníomhaíochtaí a 

athsceidealú. 

 
Líonra Rannpháirtíochta Poiblí 
Muineacháin 
 
 
Lean Líonra Rannpháirtíochta Poiblí 
Mhuineacháin le tacaíocht ó Chomhairle 
Contae Mhuineacháin ag forbairt mar an 
príomhnasc trína nascann an t-údarás áitiúil 
leis na hearnálacha Pobail, Cuimsithe 
Sóisialta agus Comhshaoil ar fud an chontae. 
Bhí 569 grúpa cláraithe leis an PPN faoi 
dheireadh 2020, méadú de 45 ballghrúpa ó 
2019. 
 
I measc cuid de na Príomhghníomhaíochtaí 
do PPN Mhuineacháin in 2020 bhí: 
Ionadaíocht: Rinne 37 ionadaí pobail 

ionadaíocht ar an PPN ar fud 12 coistí. 
Toghadh cúigear Ionadaí PPN nua in 2020.  
Comhairliúcháin: Ag croílár gach a 
ndéanaimid tá ár mballraíocht a dtuairim a 
thabhairt i bpleanáil beartais áitiúil agus 
náisiúnta. Tugtar breac-chuntas thíos ar 
roinnt samplaí d’aighneachtaí scríofa: 

• Straitéis Comhtháthaithe Imirceach 
Mhuineacháin 

• Lámhleabhar Náisiúnta an Líonra 
Rannpháirtíochta Poiblí 

• Daonlathas agus Rannpháirtíocht 
d'aon ghnó a sheachadadh ag 
PPNanna sa Rialtas Áitiúil 

 
Ráiteas Folláine Pobail: Rinne PPN 
Mhuineacháin ceardlann comhairliúcháin i 
ngach Ceantar Bardasach i Márta 2020 chun 
Ráiteas Folláine Pobail a fhorbairt. Is víosa é 
an Ráiteas Folláine Pobail ar a bhfuil ag 
teastáil chun go bhféadfaidh pobail folláine 
a bhaint amach don ghlúin anois agus do na 
glúine atá le teacht ag smaoineamh ar 
théamaí éagsúla.  
 
Tar éis comhairliúcháin fhairsing lena 
bhallraíocht ghlac an PPN an dréacht deiridh 
i mí Dheireadh Fómhair. D’fhreastail 
ionadaithe PPN ar oiliúint maidir le conas is 
féidir leo an ráiteas físe a úsáid ag a 
gcruinnithe coiste faoi seach. Úsáidfidh an 
PPN an ráiteas freisin chun príomhréimsí 
oibre agus oiliúna a aithint.  
 
Oiliúint: Chuir an PPN oiliúint ar fáil saor in 
aisce ar ábhair mar: 

• Réamhrá ar Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe 

• Oiliúint Ionduchtaithe 
Comhoibritheach le Comhairle 
Contae Mhuineacháin le haghaidh 
Ionadaithe PPN 

• Ar ais ag gnó le haghaidh Foirgnimh 
Pobail Post Covid 19 

• Conas Cruinnithe Ar Líne a Reáchtáil 

• Conas an Ráiteas Folláine Pobail a 
Úsáid le haghaidh Ionadaithe PPN 

• Tacaíocht duine le duine 
d’ionadaithe agus do bhaill PPN 

 
Cruinnithe: Tháinig an Rúnaíocht a 



 

82 
 

bhainistíonn an PPN le chéile go rialta in 
2020. Tionóladh an CGB ar líne go luath i mí 
na Nollag agus d’fhreastail os cionn 65 grúpa 
air. D’fhreastail an Cathaoirleach, an 
Comhairleoir Colm Carthy agus an 
Príomhfheidhmeannach Eamonn O’Sullivan 
ar an gcruinniú agus thapaigh sé an deis a 
mbuíochas ó chroí a ghabháil as tacaíocht an 
PPN le linn bliana chomh deacair. Chuir 
Bainisteoir Acmhainní PPN forbhreathnú ar 
phríomhghnóthachtálacha PPN in 2020 ar 
fáil ag an gcruinniú an-rathúil. 
 
Rialtas Áitiúil: Ba léir caidreamh láidir oibre 
Chomhairle Contae Mhuineacháin agus PPN 
Mhuineacháin trí go leor leithdháiltí 
maoinithe a fuair an Chomhairle ón Rialtas 
agus as a hacmhainní féin. Is féidir buntáistí 
an chur chuige comhoibrithe seo a fheiceáil 
leis an iliomad tionscadal nuálach maoinithe 
atá scaipthe ar fud an chontae.  
 
Cumarsáid: Lean an PPN ag cinntiú trína 
shuíomh Gréasáin tiomnaithe, ríomhphost 
agus leathanach Facebook go raibh grúpaí 
cláraithe cothrom le dáta maidir le faisnéis 
faoi mhaoiniú, oiliúint, glaonna 
comhairliúcháin agus tionscnaimh phobail.  
 
Acmhainní Foirne: I gcur chuige 
comhpháirtíochta lean an Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail agus Comhairle Contae 
Mhuineacháin ag soláthar maoinithe chun 
Oibrí Tacaíochta PPN a choinneáil a 
sholáthraíonn tacaíochtaí riaracháin don 
Bhainisteoir Acmhainní PPN. 
 
Covid19: Bhí an PPN ina bhall d’Fhóram 
Freagartha Pobail 19 de chuid Chomhairle 
Contae Mhuineacháin ó bunaíodh é. 
 
 Thug baill PPN aiseolas den scoth don 
Fhóram ar thacaíochtaí criticiúla a bhí á gcur 
ar fáil acu, áit a raibh siad seo á sholáthar 
agus na príomhtheagmhálacha. Chabhraigh 
an t-aiseolas seo le Glao Pobail Sannann 
foireann na líne cabhrach glaonna ar 
chúnamh sna réimsí sin.    
 
In ainneoin na ndúshlán a bhaineann le 
Covid 19, d’eascair go leor forbairtí 

dearfacha as an ngéarchéim ar féidir linn cur 
léi sa todhchaí. Fuair an PPN bealach nua 
chun fanacht nasctha in 2020 agus 
leanfaimid orainn ag neartú na cumarsáide 
sin in 2021. Aithníodh an PPN mar 
phríomhpháirtí leasmhar i bplean 
Athléimneachta agus Athshlánúcháin an 
Rialtais 2020 - 2021 maidir le Maireachtáil le 
Covid 19.  
 
Forbairt Óige  
Comhairle na nÓg Mhuineacháin  
In 2020 d’oibrigh an coiste ar an ábhar 
Cuimsiú agus Míchumais. Is éard a bhí i 
gceist leis an obair seo físeán a tháirgeadh 
d’úsáideoirí Lámh agus leabhrán a 
thacaíonn le daoine óga a fhorbairt a 
leagann béim ar 7 Míchumas Hidden 
éagsúil. Cuimsíonn an leabhrán scéalta 
pearsanta agus saothar ealaíne le daoine 
óga ó gach cearn de Chontae Mhuineacháin 
atá ag maireachtáil faoi Mhíchumas Hidden.  
Seoladh an dá cheann ag CGB ar líne an-
rathúil i mí Dheireadh Fómhair 2020. 
 
Bhí an coiste an-ghníomhach ar a gcuid 
meán sóisialta go léir mar fhreagairt ar 
ghéarchéim COVID19.   
- Chruinnigh siad faisnéis ar liosta de 

sheirbhísí cabhrach / seirbhísí 
tacaíochta atá ar fáil do dhaoine óga go 
háitiúil agus go réigiúnach agus roinn 
siad é seo ar a gcuntais Facebook agus 
Instagram. 

-  Ghlac siad páirt i dtionscnaimh 
náisiúnta éagsúla ar nós lá Feasachta 
Uathachais an Domhain, an feachtas 
#mindyourselfie agus Lá Domhanda 
Siondróm Down Down freisin.  

- D'oibrigh siad le Muineachán CYPSC 
chun suirbhé a fhorbairt ar úsáid Drugaí 
& Alcóil i measc daoine óga agus chuir 
siad na torthaí i láthair ar sheimineár 
gréasáin arna óstáil ag an bhFóram 
Alcóil. 

- Ghlac siad páirt i réimse 
comhairliúcháin áitiúla agus 
réigiúnacha ina raibh tuairimí daoine 
óga á lorg. 

 
Fóram Sláintiúil na hÉireann, na hÓige & na 
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nDrugaí & Alcóil 
 
Maoiniú Éire Shláintiúil 2019-2021 
daingnithe 
I mí Eanáir, ceadaíodh buiséad € 246,050 
faoi Bhabhta 3 de Chiste Sláintiúil na 
hÉireann, chun raon gníomhartha a 
sheachadadh ó Eanáir 2020 go deireadh mhí 
na Nollag 2021 .. Is iad na príomh-
chomhpháirtithe i dtacú le seachadadh na 
ngníomhartha seo ná The Peace Link, FSS, 
Comhpháirtíocht Spóirt Mhuineacháin, 
Forbairt Chomhtháite Mhuineacháin, 
Foroige, agus Ceantar Bardasach Ballybay-
Clones. 
 
Leasaigh na comhpháirtithe uile a fuair 
maoiniú ó chiste Healthy Ireland chun 
gníomhartha a sheachadadh a gcuid 
tionscadal mar fhreagairt dhíreach ar 
ghéarchéim Covid 19 agus ar riachtanais nua 
atá ag teacht chun cinn. 
 
Ciste Meabhairshláinte Pobail 2020/2021 
Fuarthas € 32,050 breise chun seirbhís 
sláinte meabhrach don aos óg a sholáthar i 
Muineachán Theas faoi thionscadal 
comhoibrithe (i gcomhpháirtíocht le 
Monaghan CYPSC, faoi stiúir an ISPCC). Ina 
theannta sin, cheadaigh an ciste scéim 
bheag deontas a rolladh amach 
d’eagraíochtaí pobail, deonacha agus spóirt.  
Fuair dhá thionscadal áitiúla méideanna 
éagsúla chun gníomhartha sláinte 
meabhrach a sheachadadh. 
 
Seoladh Ciste Athléimneachta Pobail agus 
Feachtas Coinnigh go Maith Éire 
Leithdháileadh € 67,225 ar Chomhairle 
Contae Mhuineacháin chun tacú le 
tionscnaimh a sheachadadh faoi roinnt 
téamaí d’fheachtas Náisiúnta “Coinnigh 
Bhuel” an rialtais mar chuid den fhreagairt 
ar ghéarchéim Covid. Forbraíodh clár oibre 
le go leor gníomhaíochtaí le seachadadh idir 
Nollaig 2020 agus Márta 2021. Is iad na 
príomh-chomhpháirtithe inmheánacha ná 
Creative Monaghan, Comhpháirtíocht 
Spóirt Mhuineacháin, an Clár a thacaíonn le 
hAois Mhuineacháin agus leabharlanna 
Mhuineacháin chomh maith le 

comhpháirtithe seachtracha ar an bhFóram 
Freagartha Pobail / Glaonna. 
Fóram Drugaí & Alcóil Mhuineacháin 
Thug an fóram faoi athbhreithniú ar an 
bplean straitéiseach in 2020 agus rinne sé 
athbhreithniú ar an bplean gníomhaíochta 
don chuid eile de 2020/2021. Tar éis an 
athbhreithnithe, bunaíodh 3 fhochoiste ar 
leith a dhíríonn ar na réimsí téamacha seo a 
leanas. 

1. Cosc & Oideachas 
2. Forbairt Seirbhísí 
3. Cumarsáid 

Tá dul chun cinn á dhéanamh ag gach 
Foghrúpa ar ghníomhartha aitheanta. 
Seoladh DVD tiomána drugaí arna 
tháirgeadh ag cuideachta scannán agus 
meán a leag béim ar iarmhairtí tiomána 
drugaí i mí na Samhna 2020. 
 
Maoiniú Cuntais Díomhaoine daingnithe 
do Ghrúpa Óige LGBTI 
Soláthraíonn na Cuntais Díomhaoine Plean 
Gníomhaíochta 2020 sé maoiniú chun 
aghaidh a thabhairt ar mhíbhuntáiste go 
náisiúnta. Thacaíomar le Cavan Monaghan 
Rainbow Youth le hiarratas rathúil a chur 
isteach chuig an gciste agus fuair siad € 
15,000 chun raon tacaíochtaí a sholáthar sa 
cheantar. 
 
Comhpháirtíocht Spóirt Muineachán (MSP)  
Chuir Comhpháirtíocht Spóirt 
Mhuineacháin, arna mhaoiniú ag Sport 
Ireland, raon leathan tionscadal ar fáil le linn 
2020 chun daoine a spreagadh chun 
leanúint de bheith gníomhach i 
ngníomhaíocht choirp. Cosúil leis an oiread 
sin seirbhísí eile, bhí tionchar Covid19 go 
mór ar ár gcuid oibre foriomlán in 2020, rud 
a d’fhág go raibh go leor athruithe ar 
ríomhchlárú, dearadh agus cur i bhfeidhm.    
 
Clár bunaithe ar phobail 
Eagraíodh cláir ghníomhaíochta i 11 
shuíomh pobail éagsúla i mí Eanáir-Feabhra, 
in éineacht le cláir Scoileanna. Bhí níos mó 
ná 180 rannpháirtí páirteach agus bhí na 
cláir críochnaithe 80% sular cuireadh ar 
fionraí iad mar gheall ar Covid19.  
 

https://scanmail.trustwave.com/?c=17268&d=-8Gg3_xrlGZTx6hZGwPJ_7DAjZA0W3-5S8rkRmIkWg&s=393&u=https://www.gov.ie/en/press-release/f4006c-minister-canney-publishes-the-dormant-accounts-action-plan-2020/
https://scanmail.trustwave.com/?c=17268&d=-8Gg3_xrlGZTx6hZGwPJ_7DAjZA0W3-5S8rkRmIkWg&s=393&u=https://www.gov.ie/en/press-release/f4006c-minister-canney-publishes-the-dormant-accounts-action-plan-2020/
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Cláir Scoileanna / Réamhscoileanna:  
Sular dúnadh é i Márta 2020, bhí 
comhpháirtíocht éascaithe ag 
Comhpháirtíocht Spóirt Mhuineacháin: 

• 381 leanbh a dhéanann ionadaíocht 
ar 13 bunscoil.  

• 113 leanbh réamhscoile a dhéanann 
ionadaíocht ar 4 réamhscoil agus  

• 52 leanbh ag déanamh 
ionadaíochta ar 2 i ndiaidh na scoile  

 
Ag Tacú le hImeachtaí / Tionscnaimh 
Náisiúnta: - 
Claochlú Oibríochta I mí Eanáir, tionóladh 
siúlóidí a bhí nasctha le himeachtaí 
náisiúnta ag 8 suíomh i Muineachán, i 
gcomhpháirtíocht le Grúpaí Pobail agus le 
Clubanna CLG. Ghlac níos mó ná 600 duine 
ann.  Mheall clár gníomhaíochta leantach 6 
seachtaine “Claochlú Pobail” i 3 shuíomh 
220 rannpháirtí eile.  
 
Seachtain Náisiúnta na Rothar (Meán 
Fómhair) 
Rinne Comhpháirtíocht Spóirt 
Mhuineacháin, thar ceann Chomhairle 
Contae Mhuineacháin, imeachtaí éagsúla 
rothaíochta a chomhordú agus a 
sheachadadh don tSeachtain Náisiúnta 
Rothar 2020. Cuireadh seachtain na hócáide 
ar athló ó Mheitheamh go Meán Fómhair 
agus reáchtáladh sraith imeachtaí áitiúla 
chun úsáid r-rothair agus úsáid 
Ghlasbhealaigh a chur chun cinn.  
 
 
Cuireadh 125 pacáiste deisiúcháin rothar agus 
acmhainní deartha go speisialta le chéile do leanaí ar 
fud an chontae agus cuireadh ar fáil iad trí 
leabharlanna áitiúla 

 
Imeacht Náisiúnta Súgartha agus Áineasa 
2020  
Mar gheall ar shrianta Covid19, ní fhéadfadh 
BPA imeachtaí fisiciúla a reáchtáil, agus ina 
ionad sin d’fhorbair sé pacáistí súgartha 
trealaimh do leanaí.  Rinne soláthraithe 
seirbhíse tacaíochta teaghlaigh áitiúla iad 
seo a dháileadh ar 300 leanbh. Cuireadh an 
tionscnamh le chéile le tionscadal Éire 
Sláintiúil darb ainm 'Let's Play Monaghan!' 
 

Gníomhaíocht Mhéadaithe - an obair a 
athdhearadh 
Thosaigh 2020 go dearfach le go leor clár 
gníomhaíochta ar siúl i scoileanna agus i 
bpobail áitiúla, ach mar thoradh ar shrianta 
Covid19 atreoraíodh gníomhaíocht go cláir 
‘fhíorúla’ féin-threoraithe a spreag daoine 
chun fanacht gníomhach. 
Ina measc bhí: 

• Clár Siúlóide / Bogshodar 0-3 km - 
281 rannpháirtí 

• 100 lá siúlóide - 281 rannpháirtí 

• Dúshláin Rothaíochta - 115 
rannpháirtí 

• Tacaíochtaí Scoileanna Gníomhacha 
- 50 rannpháirtí 

• Siúlóidí Dúlra - 52 rannpháirtí 
 
Tionscadail atá maoinithe ag Éire 
Shláintiúil  
Cheannaigh BPA tacar stionsail marcála clós 
súgartha le dáileadh ar Bhunscoileanna. In 
ainneoin srianta a forchuireadh, tugadh an 
sprioc de 4 scoil chun críche in 2020.  
 
Imrímid Muineachán! 
Imrímid Muineachán! - Chruthaigh BPA 
leabhrán spraoi agus cluichí do theaghlaigh 
chun smaointe a sholáthar do theaghlaigh 
sa bhaile i rith míonna an tsamhraidh. 
 
 
Oiliúint rothaíochta do Scoileanna DEIS 
Ghlac 200 leanbh a dhéanann ionadaíocht 
ar 4 bhunscoil páirt i gclár rothaíochta a 
d’éascaigh Comhpháirtíocht Spóirt 
Mhuineacháin i mí Eanáir / Feabhra. 
 
Gníomhaíochtaí aclaíochta ar líne 
Faoi shrianta Leibhéal 5 i mí Dheireadh 
Fómhair, forbraíodh sraith ranganna 
gníomhaíochta ar líne i gcomhar le 
teagascóirí aclaíochta áitiúla. 
Eagraíodh 8 rang ag díriú ar aoisghrúpaí 
difriúla m.sh. fir amháin, mná amháin, 
daoine fásta níos sine, leanaí aois bunscoile, 
leanaí aois réamhscoile. Ghlac 672 
rannpháirtí páirt ar fud gach aoisghrúpa. 
 
Mná sa Spórt 
Mar chuid de Sheachtain Spóirt na hEorpa i 
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mí Mheán Fómhair chomhordaigh BPA 
imeacht minimarathon mná ‘fíorúil’. Ghlac 
200 bean de gach aois páirt in imeacht 
siúlóide / rith áitiúil 5km / 10km  
 
 
Fuair na rannpháirtithe uile t-léine agus 
bonn críochnaithe an rannpháirtí.  
 
Cuimsiú Sóisialta trí Spórt & Gníomhaíocht 
Fhisiciúil  
D’fhorbair BPA in éineacht le Sport Ireland 
dhá leabhrán gníomhaíochta cleachtaí atá 
dírithe ar dhaoine fásta níos sine agus ar 
dhaoine fásta faoi mhíchumas. Cuireadh 
leabhráin chuig daoine aonair agus 
scaipeadh iad trí sholáthraithe seirbhíse 
míchumais áitiúla. Cuireadh na leabhráin i 
gcló sa Northern Standard freisin le go 
bhféadfadh daoine iad a ghearradh amach 
agus a choinneáil. Cuireadh an fhaisnéis do 
dhaoine fásta níos sine san áireamh freisin 
sa leabhrán Age Friendly Keep Well.  
 
Tacú le Forbairt Club trí Oideachas & 
Oiliúint  

• Cosaint 1: Seachadadh 6 chúrsa (4 
ar líne) le 69 rannpháirtí 

• Uathachas sa Spórt:  Reáchtáladh 
cúrsa amháin (ar líne) le 14 
rannpháirtí  

 
Clár Deontas Beag Covid19 
Rinne BPA maoiniú de € 48,300 a riar ó Sport 
Ireland chun deontais bheaga a sholáthar do 
40 club spóirt i dtreo tacaíochtaí a 
bhaineann le Covid19. Tacaíodh le 5 chlub 
breise trína gComhlacht Rialaithe Náisiúnta 
Spóirt ábhartha.  
 

Oifig Fiontair Áitiúil 
 
Tacaíochtaí Airgeadais & Cruthú Poist 
I 2020 circa  € 441,494, ceadaíodh é i 
gcabhair deontais a bhféadfadh 61 post 
breise a chruthú. 

 

Oiliúint 

Rinneamar 78 clár a sheachadadh do 1,291 
rannpháirtí, mná a bhí i 829 de na 

rannpháirtithe agus fir a bhí i 462 díobh.  
Cuimsíonn an figiúr thuas 6 Chlár um 
Thosaigh Do Ghnó Féin agus 4 imeacht atá 
tiomnaithe don Bhreatimeacht. Dearadh 
agus reáchtáladh roinnt ceardlann 
saincheaptha chun tacú le spriocghrúpaí ar 
nós earnáil na seirbhísí bia agus miondíola 
ag cabhrú lena ngnó a athoscailt tar éis an 
dhianglasála COVID.   
 

Seachtain Fiontair Áitiúil 2020 

 

 

Ritheadh Seachtain Fiontair Áitiúil an-rathúil 
ón 2 - 6  Márta 2020. D’fhreastail níos mó ná 
300 duine ar 7 n-imeacht dírithe ar fhiontair 
i rith na seachtaine. Féachann an 
tionscnamh náisiúnta seo le fiontraíocht 
den scoth a spreagadh agus cultúr 
fiontraíochta a chothú i gContae 
Mhuineacháin. Ba é ár bpríomhócáid do 
Sheachtain Fiontraíochta Áitiúil 2020 ná 
comhdháil Nuálaíochta a óstáil ag Silver Hill 
Foods Ltd.  
 

 

 

 

 

An Breatimeacht 

Mar ghníomhaireacht tacaíochta fiontar tá 
siad ag moladh nuálaíochta, leanúnachais 
agus iomaíochais mar inniúlachtaí atá le 
forbairt ag ár bpáirtithe leasmhara, ag cur ar 
chumas gnólachtaí tús an Bhreatimeachta a 
mhaolú agus na cláir seo a leanas a 
reáchtáil: 

• Ghlac 63 gnó páirt in Co-Innovate 
(clár Nuálaíochta) 

• Lean for Micro 15 

• Clár Feabhais Fiontar 12 
I mí na Nollag 2020, chuir OFÁ tús le hearcú 
na gclár sonrach Breatimeachta: Miondíol 
agus Easpórtáil ar Leibhéal Níos Airde agus 
pleanáil chun Cumas Airgeadais, Nuálaíocht 
agus na cláir fhorbartha um Bainistíocht 
Ghnó Glas a sholáthar in Earrach 2021.  
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Dearbhán Leanúnachais Ghnó 

Ba é an dearbhán an phríomhthacaíocht 
COVID agus bhí sé ar fáil do thrádálaithe 
aonair agus do chuideachtaí ar fud gach 
earnáil ghnó. B’fhiú suas le €2500 in aghaidh 
an ghnó an dearbhán, i dtáillí comhairleoirí 
tríú páirtí chun freagraí straitéiseacha 
gearrthéarmacha agus fadtéarmacha ar 
Covid-19 a fhorbairt. Cheadaigh OFÁ 
Mhuineacháin 226 dearbhán ar luach 
€322,237.56. 
 

Scéim um Dhearbhán Trádála Ar Líne 

Tar éis athruithe suntasacha a dhéanamh ar 
an scéim in 2020 agus iarracht ó ghnóthais a 
ngnó a thabhairt ar líne, tá méadú gan 
fasach ar an Scéim Dearbhán Trádála Ar 
Líne. Le srianta á gcur ar mhiondíol agus 
seirbhísí neamhriachtanacha ar feadh cuid 
mhór den bhliain, cuireadh iallach ar 
ghnóthais dul ar líne má theastaigh uathu 
leanúint ar aghaidh ag trádáil. Bhí an 
Dearbhán Trádála Ar Líne ar fáil chun cabhrú 
leo suíomh Gréasáin ríomhthráchtála a 
bhunú, ag clúdach 90% den chaiteachas 
incháilithe suas go huasmhéid de €2500. In 
2020 cheadaigh OFÁ Mhuineacháin 129 
iarratas, méadú de 645% ar 2019.  
 

Iasachtaí Gnó Covid-19 

Is tionscnamh arna mhaoiniú ag an Rialtas é 
iasacht Ghnó Covid-19 ó Microfinance 
Ireland (MFI), i gcomhpháirtíocht le hOifigí 
Fiontair Áitiúla chun tacú le gnóthais 
bheaga. In 2020 d’oibríomar le 15 ghnó i 
Muineachán chun iarratais ar iasachtaí gnó 
MFI a ullmhú. Ceadaíodh 8 Iasacht ar luach 
de €201,000.00 
 

Clár Fiontar na Mac Léinn  

Thug an OFÁ faoi athbhreithniú agus 
athnuachan iomlán ar an CCS ag leibhéal 
áitiúil agus ghlac na 12 scoil go léir páirt in 
2020. Ba léir rath an chláir athbhreithnithe 
seo ag Cluiche Ceannais fíorúil Chlár Fiontar 
Mac Léinn na bliana seo inar thug dhá 
iontráil ó Mhuineachán duaiseanna abhaile.  
                  

Bronnadh dámhachtain fhoriomlán ar “Mo 
Thuras Fiontraíochta” sa chatagóir 

Sóisearach.  Ba í Fiachra Murray, as Patrician 
High School, an mac léinn a bhuaigh, a 
d’oibrigh faoi threoir a múinteoir, Leona 
McKenna.  Arís, bronnadh dámhachtain 
Náisiúnta foriomlán ar ghnó “Sofatop” sa 
Chatagóir Sóisearach. Ba iad Ferne Duffy, 
Tess McFadden agus Mary- Kate Black ó 
Choláiste Pobail Bhéal Átha Beithe, a 
d’oibrigh faoi threoir a múinteoir Eimear 
Harvey na mic léinn a bhuaigh dámhachtain 
Tugadh “Sofatop” ar a bhfiontar mac léinn, 
ar tráidire solúbtha agus stylish é / í, a chuir 
ar do chumas curl suas ar an tolg agus 
taitneamh a bhaint as do chupán tae, 
sábháilte agus fios agat gur féidir leat é a 
leagan síos laistigh de shábháilte agus éasca. 
 
Cuardaigh Áitiúil  
Sheol OFÁ Mhuineacháin an feachtas 
#LookforLocal i mí na Nollag, chun gnóthais 
agus daoine aonair a spreagadh chun 
siopadóireacht a dhéanamh go háitiúil agus 
tacú le gnóthais áitiúla. Chun iarrachtaí 
breise a dhéanamh, cruthaíodh eolaire ar 
líne le níos mó ná 150 gnóthas as Contae 
Muineachán.  
 
Clár na mBan  
Is líonra neamhfhoirmiúil Mná i nGnó i 
Muineachán (MWIB) atá oscailte do gach 
bean i mbun gnó agus i bpoist bhainistíochta 
i gContae Mhuineacháin agus sna ceantair 
mháguaird. Is í an aidhm ná faisnéis, 
tacaíocht, cur chun cinn agus deiseanna 
líonraithe a sholáthar do gach duine a 
ghlacann páirt. Bhí dúshlán nua ann don 
líonra i mbliana sa mhéid nár tionóladh ach 
imeacht amháin ag tús na bliana go 
pearsanta. Tionóladh an chuid eile 
d’imeachtaí i mbliana beagnach ach tá an 
líonra curtha in oiriúint go maith don athrú 
seo. Ghlac 111 bean páirt in imeachtaí in 
2020. 
 

Líonra Soláthraithe Seirbhíse TF 
Mhuineacháin  
Le linn 2020 chuir OFÁ Mhuineacháin tús le 
líonra Soláthraithe Seirbhísí TF 
Mhuineacháin.  Aithnítear gur féidir le gnó a 
bheith níos rathúla nuair a dhéantar 
bainistíocht chomhsheasmhach ar shonraí 
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eagrúcháin agus airgeadais le córais 
faisnéise éifeachtacha.  Is féidir le córais 
nuálacha éifeachtacha tacú le heagraíocht le 
pleanáil níos fearr, cinnteoireacht agus 
torthaí inmhianaithe dá réir. Tugann an 
líonra Bainisteoirí TF agus soláthraithe 
seirbhíse le chéile i dtimpeallacht shábháilte 
rúnda chun saincheisteanna a bhaineann le 
TF a phlé, dea-chleachtas a roinnt agus 
uasoiliúint chun cultúr barr feabhais TF a 
leabú i ngnólachtaí áitiúla.   
 

Líonra Gnó Turasóireachta Mhuineacháin 
Mar chuid den iarracht leanúnach a rinne 
Oifig Fiontar Áitiúil Mhuineacháin chun 
athléimneacht agus nuálaíocht a thógáil 
laistigh de ghnólachtaí, sheol LEO líonra 
saincheaptha do ghnólachtaí ceardaíochta 
agus turasóireachta i gcomhar le 
Turasóireacht Mhuineacháin. Chuir an 
líonra píolótach fóram ar fáil chun caidrimh 
ghnó a thógáil i gContae Mhuineacháin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Forbairt Eacnamaíoch 
 
Feidhmíonn an tAonad Forbartha 
Eacnamaíochta i gComhairle Contae 
Mhuineacháin ón Roinn Pleanála, ón Oifig 
Fiontar Áitiúil agus ón Roinn Turasóireachta. 
Is é príomhfheidhm an aonaid forbairt agus 
infheistíocht eacnamaíoch sa chontae a 
spreagadh agus a fhorbairt. Déantar go leor 
de na tionscnaimh um Fhorbairt 
Eacnamaíochta a fhorbairt agus a 
sheachadadh trí na Ceantair Bardasacha 
agus tá ról ag an Aonad maidir le hiarratais 
ar mhaoiniú agus pleanáil infheistíochta 
straitéiseach fadtéarmach a chomhordú.  
 
 
Tionscadail Roghnaithe 2020 
 
Ionad Taighde agus Nuálaíochta Bioconnec  
 

Chuir Comhairle Contae Monagha agus 
Beacáin Mhuineacháin tús leis an 
gcoincheap in 2019 chun ionad taighde 
náisiúin a fhorbairt le haghaidh taighde 
biteicneolaíochta. Tar éis dó € 4.90m a fháil 
go rathúil i gcabhair deontais ó Chiste 
Fiontar Réigiúnach Enterprise Ireland, 
fostóidh Bioconnect ceathrar ball foirne 
thar trí bliana chun acmhainn taighde a 
sholáthar don earnáil agraibhia chun 
comhoibriú, taighde agus forbairt táirgí agus 
próisis nua, ar féidir leo a sholáthar ansin an 
bonn chun na fiontair atá ann a leathnú nó 
gnólachtaí nua a bhunú sa réigiún. Ina 
theannta sin, óstálfaidh saotharlann taighde 
nua 1,500 méadar cearnach, tar éis a bheith 
críochnaithe i 2022, 125 eolaí agus 
taighdeoir in Ionad Feabhais Náisiúnta don 
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Bhiteicneolaíocht. Rinne Ceantar Bardasach 
Mhuineacháin infheistíocht shuntasach i 
dtionscnamh an tionscadail seo in 2019. 
Chuir David Macauley, POF an tionscadail 
tús leis an obair i Márta 2020 agus cuirfear 
tús leis an obair thógála ar an láithreán ag 
Cnoc an Daingin i R2 2021. 
 
 
Íomhá den Ionad Taighde agus Taighde Bioconnect 

 
 
An Ridge - Mol Fiontair Baile na Lorgan 
Tháinig coincheap The Ridge chun cinn in 
2018, nuair a chuir Comhairle Contae 
Mhuineacháin i dteannta le hIonad 
Fiontraíochta Baile na Lorgan tús le suirbhé 
chun an gá le cóiríocht ghnó i gceantar 
Bhaile na Lorgan a fháil amach. 
 
Tar éis an gá agus an t-éileamh ar 
chineálacha saoráidí ar leith a bhunú, 
d’éirigh leis an gcomhpháirtíocht in 
éineacht le Fiontraíoch Mhuineacháin € 
2.613 milliún a mhealladh ón gCiste 
Athghiniúna agus Forbartha Tuaithe i dtreo 
an chostais fhoriomláin d’áis oifige agus 
lóistíochta trí stór € 3.5 milliún ag McGrath 
Bóthar, Castleblayney. Bronnadh an 
conradh dearaidh agus tógála ar PJ Tracey & 
Sons Ltd. Go déanach in 2020 le dáta 
críochnaithe measta 18 mí. Cuirfidh an 
Ridge suas le 28 aonad gnó aonair ar fáil san 
áis 1,350 méadar cearnach agus óstálfaidh 
sé os cionn 60 duine nuair a bheidh sé 
críochnaithe. Tá céim na tógála á bainistiú 
trí oifig MD Charraig Mhachaire Rois-Baile 
na Lorgan. 
 
 
Íomhá de The Ridge, Ionad Fiontair, Bóthar 
McGrath, Baile na Lorgan 

 
 
 Mol Nuálaíochta Digiteach Thoir-Thuaidh 
Fuair Comhairle Contae Mhuineacháin 
maoiniú faofa maoinithe de € 609,000 ó 
Chiste Spreagtha Brexit Enterprise Ireland i 
Meitheamh 2020 chun ionad a fhorbairt 
chun FBManna sa réigiún a spreagadh chun 
an claochlú digiteach go Tionscal 4.0 a chur 
i gcrích - faisnéis shaorga, ríomhaireacht 

imeall agus anailís sonraí a úsáid chun 
uasghrádú a dhéanamh. a gcuid táirgí agus 
próiseas, chun cabhrú le hiomaíocht a 
dhéanamh ar fud an domhain agus a bheith 
nuálaíoch.  

Fostaíonn an tIonad, atá lonnaithe i MTek, 
Muineachán, beirt shaineolaithe a 
sholáthraíonn tacaíocht do chuideachtaí ar 
mian leo coincheapa agus / nó próisis nua a 
fhorbairt go dtí céim réidh táirgeachta sa 
Chlár Gora. Aithníodh an gá atá le FBManna 
uirlis a dhéanamh don aois dhigiteach ag 
comhdháil arna óstáil ag Comhairle Contae 
Mhuineacháin i gCeanncheathrú Combilft i 
mí na Samhna 2019. D'aithin triúr iar-phaistí 
as Contae Mhuineacháin, David Moloney, 
Peter Woods agus Brian Quinn a bhí ag obair 
san earnáil dhigiteach an riachtanas agus 
chuir siad an todhchaí ionchasach in iúl do 
níos mó ná 180 duine. 

Soláthraíonn an Mol saineolas, oideachas 
agus comhairle go díreach agus nascann sé 
cuideachtaí áitiúla agus réigiúnacha le 
hionaid taighde agus nuálaíochta agus 
cuideachtaí móra teicneolaíochta mar 
Microsoft. Freastalaíonn an tIonad freisin ar 
Chlár Oideachais d’innealtóirí TF atá 
fostaithe ag FBManna ar fud an réigiúin, ag 
seachadadh ardchúrsaí ar AI, ríomhaireacht 
imeall, róbataic agus anailís sonraí. Sna trí 
bliana amach romhainn beidh níos mó ná 
300 FBM i réigiún an Oirthuaiscirt tar éis 
páirt a ghlacadh sna Cláir Goir nó 
Oideachais. Ceapadh John Shaw mar POF ar 
an Mol i mí na Samhna 2020, agus tá 
seoladh mór beartaithe do Mhárta 2021. 

 

Coistí Beartais 
Straitéisigh 
 
Is é ról na gCoistí Beartais Straitéiseacha 
tograí beartais a fhoirmliú, meastóireacht 
agus tuairisciú a dhéanamh ar chur i 
bhfeidhm beartais le breithniú. Coistí 
beartas-lárnaithe a sholáthar a fhéadfaidh 
leas a bhaint as eispéireas comhlachtaí 
seachtracha i gceapadh beartais níl na Coistí 
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deartha chun déileáil le gnáthcheisteanna 
oibríochta maidir le seirbhísí a sholáthar. 
 
Na CPSanna atá comhdhéanta de 
chomhaltaí tofa de Chomhairle Contae 
Mhuineacháin agus daoine eile atá 
ainmnithe ag / nó ionadaí ó na hearnálacha 
a bhaineann le hobair an CPS áirithe. Tá 4 
Choiste um Beartas Straitéiseach (CPSanna) 
ag Comhairle Contae Mhuineacháin: 
 
CPS 1 - Tithíocht, Cultúr agus Sóisialta  
  
CPS 2  comhairliúcháin iompair – Pobail 
 
CPS 3 - Pleanáil & Forbairt Eacnamaíochta 
 
CPS 4 - Comhshaol agus Iompar 
 
 

Tuarascáil ar Ghníomhaíochtaí an 
Choiste um Beartas Straitéiseach i 
rith 2020 
 
CPS Tithíochta, Cultúrtha agus Sóisialta (3 
Tionóladh chruinniú 2020) 
Ceadaíodh na beartais seo a leanas ag 
cruinnithe an CPS i rith 2020: 
 

• Plean Gníomhaíochta Oidhreachta 
agus Bithéagsúlachta Chontae 
Mhuineacháin 2020-2025 

• Beartas Seomra Cruinnithe / 
Seomra Taispeántais 

 
Fuair coiste an CPS Cur i Láthair 
ar: 

• Beartas Éadála Tithíochta 

• Tithíocht Shóisialta - Tuarascáil ar 
Dhiúltú Tairiscintí  

• Scéim Phíolótach um Sheirbhísiú 
Coirí 

• Bainistíocht Méadair Réamhphá 

• Treoir Imeachtaí Músaem 2020 

• Seomra Cruinnithe / Seomra 
Taispeántais  

• Seirbhís Leabharlainne le linn 
COVID  

• Múnlaí Malartacha Tithíochta 
 

 
CPS Pobail & Iompair (3 chruinniú a 
tionóladh in 2020) 
Phléigh an coiste na doiciméid bheartais 
straitéiseacha seo a leanas: 
 

• Comhairliúchán maidir le Plean 
Corparáideach 2020-2024 a ullmhú 

• Dréacht-Straitéis agus Plean 
Gníomhaíochta um Chomhtháthú 
Imirceach Chontae Mhuineacháin 
2020-2023 

• Straitéis Aoisbhá Mhuineacháin 
2020 -2024 

• Tuarascáil Tionscadail Píolótach 
Gearradh Fálta Taobh an Bhóthair 

 
Ina theannta sin, fuair na baill cur i láthair 
ón rannóg Iompair ar: 

1. Droichead na hAbhann 
Duibhe  

2. Scéimeanna um Phríomh-
Bhóithre N2   

3. Scéim Píolótach Asfalt 
Aisghairthe  

agus ón rannán Pobail; 
1. Forbhreathnú ar Mhaoiniú 

Pobail 2020  

2. Forbhreathnú Leader & 
Peace  

 
 
CPS Pleanála & Forbartha Eacnamaíochta 
(1 chruinniú ar siúl in 2020) 
Mar gheall ar shrianta Covid 19 níor 
tionóladh ach cruinniú amháin in 2020. 
Toisc gur grúpa nua a bhí anseo, bhí cur i 
láthair sa chéad chruinniú ar ról an Choiste 
um Beartas Straitéiseach agus an Phlean 
Corparáideach. Tugadh breac-chuntas 
freisin ar róil na Rannóg Pleanála, an Aonaid 
Forbartha Eacnamaíochta agus na Roinne 
Rialaithe Dóiteáin agus Foirgníochta.  
 
Cuireadh in iúl don Choiste go bhfuil obair ar 
siúl ar an bPlean Pobail Eacnamaíoch agus 
bhí teagmháil le gníomhaireachtaí éagsúla 
chun infheistíocht a lorg i gContae 
Mhuineacháin, ceannaíodh tailte agus tá 
cead pleanála i bhfeidhm le haghaidh 
forbartha.  Rianaíodh ról an LEO agus an 
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chaoi a n-oibríonn siad le tionscail bheaga 
chun cabhrú le fiontar áitiúil a fhorbairt agus 
chun tacú leis.  An plean fadtéarmach chun 
luach na fostaíochta sa Chontae a 
uasghrádú agus raon níos airde post agus 
deiseanna le haghaidh cianobair. 

 
 

CPS um Ghníomhaíocht Aeráide agus 
Seirbhísí Comhshaoil (3 chruinniú a 
tionóladh in 2020) 
 
Tionóladh an chéad chruinniú den CPS um 
Ghníomhaíocht Aeráide agus Seirbhísí 
Comhshaoil ar 28ú Eanáir, 2020.  Ó shin i 
leith, tionóladh 2 chruinniú eile; ceann i mí 
Mheán Fómhair agus an ceann eile i mí na 
Samhna.  Mar gheall ar an bpaindéim 
leanúnach Covid-19, tionóladh an 2 
chruinniú dheireanacha beagnach. 
Fuair baill cur i láthair ar an bPlean 
Bainistíochta Bruscair, Rialú agus Bainistiú 
Madraí, Leithdháiltí Deontais 
Athbhreithnithe do Chórais Cóireála Uisce 
Baile agus Toibreacha.  Cuireadh comhairle 
ar bhaill freisin faoi na 
príomhghníomhaíochtaí leanúnacha a raibh 
an t-údarás áitiúil páirteach iontu sa bhliain 
2020 a bhaineann le hathrú aeráide.  I 
measc na gcur i láthair eile do bhaill bhí iad 
siúd ar an bPlean Bainistíochta Íoslaigh 
Abhann do 2022 - 2027, an Plean 
Gníomhaíochta Dramhaíola do Gheilleagar 
Ciorclach agus na héifeachtaí féideartha a 
d’fhéadfadh a bheith ag Brexit ar 
ghnólachtaí bia beaga. 
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Ionadaíochtaí Comhairleoirí ar Choistí Seachtracha agus Comhairle 
 
Cathaoirleach 2020/2021(Meitheamh 2020-Meitheamh 2021) 
An Comhairleoir Colm Carthy 
 
Leas-Chathaoirleach 2020/2021 (Meitheamh 2020-Meitheamh 2021) 
An Comhairleoir Richard Truell 
 
Ceantair Bhardasacha 
 
Ceantar Bardasach Mhuineacháin 
An Comhairleoir Seamus Treanor (Cathaoirleach 2020/2021) 
An Comhairleoir Raymond Aughey (Leas-Chathaoirleach 2020/2021) 
An Comhairleoir Cathy Bennett 
An Comhairleoir Sean Conlon 
An Comhairleoir Paudge Connolly 
An Comhairleoir David Maxwell 
An Comhairleoir Brian McKenna 
 
Ceantar Bardasach Bhaile na Lorgan-Charraig Mhachaire Rois 
An Comhairleoir Aidan Campbell (Cathaoirleach 2020/2021) 
An Comhairleoir An Comhairleoir P.J. O’Hanlon (Leas-Chathaoirleach 2020/2021) 
An Comhairleoir Colm Carthy 
An Comhairleoir Mary KerrConlon 
An Comhairleoir Noel Keelan  
An Comhairleoir Aoife McCooey 
 
Ceantar Bardasach Bhéal Átha Beithe – Cluain Eois 
An Comhairleoir Seamus Coyle  (Cathaoirleach 2020/2021) 
An Comhairleoir Richard Truell (Leas-Chathaoirleach 2020/2021) 
An Comhairleoir Sean Gilliland   
An Comhairleoir Hugh McElvaney 
An Comhairleoir Pat Treanor 
 
Grúpa um Beartas Corparáideach  
Cathaoirleach an Lae  
An Comhairleoir Noel Keelan 
An Comhairleoir Sean Gilliland  
An Comhairleoir Raymond Aughey 
An Comhairleoir Pat Treanor 
 
Coistí Beartais Straitéisigh 
 
CPS um Thithíocht, Sóisialta agus Cultura  
An Comhairleoir Pat Treanor, Cathaoirleach 
An Comhairleoir Aidan Campbell 
An Comhairleoir Colm Carthy 
An Comhairleoir Mary Kerr-Conlon 
An Comhairleoir Aoife McCooey 
An Comhairleoir PJ O’ Hanlon 
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CBS um Fhorbairt Eacnamaíochta agus Tacaíocht Fiontair 
An Comhairleoir Sean Gilliland, Cathaoirleach 
An Comhairleoir Sean Conlon 
An Comhairleoir Noel Keelan 
An Comhairleoir David Maxwell 
An Comhairleoir Brian McKenna 
An Comhairleoir P.J. O’ Hanlon 
 
CPS Iompair agus Pobail 
An Comhairleoir Raymond Aughey, Cathaoirleach 
An Comhairleoir Sean Conlon  
An Comhairleoir Sean Gilliland 
An Comhairleoir Hugh McElvaney    
An Comhairleoir Brian McKenna 
 
SPC um Ghníomhú ar son na hAeráide agus an Comhshaol  
An Comhairleoir Noel Keelan, Cathaoirleach 
An Comhairleoir Raymond Aughey    
An Comhairleoir Cathy Bennett  
An Comhairleoir Seamus Coyle    
An Comhairleoir Pat Treanor 
An Comhairleoir Richard Truell 
 
Chomhchoistí Póilíneachta Co. Mhuineacháin  
An Comhairleoir P.J. O’ Hanlon 
An Comhairleoir Brian McKenna  
An Comhairleoir Noel Keelan 
An Comhairleoir Aoife McCooey 
An Comhairleoir Pat Treanor 
An Comhairleoir Cathy Bennett 
An Comhairleoir Raymond Aughey 
An Comhairleoir Aidan Campbell 
An Comhairleoir David Maxwell 
An Comhairleoir Sean Gilliland  
An Comhairleoir Richard Truell 
An Comhairleoir Colm Carthy 
An Comhairleoir Hugh McElvaney 
 
Grúpa Stiúrtha Áitiúil um Úsáid na Gaeilge i gComhairle Contae Mhuineacháin (Coiste Gaeilge) 
An Comhairleoir Pat Treanor 
An Comhairleoir Richard Truell 
An Comhairleoir Cathy Bennett 
An Comhairleoir Raymond Aughey 
An Comhairleoir Hugh McElvaney 
 
An Coiste Faireacháin Áitiúil (Clár Uisce Tuaithe). 
An Comhairleoir Brian McKenna 
An Comhairleoir Aidan Campbell  
An Comhairleoir P.J. O’ Hanlon 
 
 



 

93 
 

Coiste Forbartha Mhucnú 
An Comhairleoir Mary Kerr-Conlon 
An Comhairleoir Aidan Campbell 
An Comhairleoir Aoife McCooey 
An Comhairleoir Brian McKenna 
An Comhairleoir Colm Carthy 
An Comhairleoir PJ OHanlon 
 
Coiste um Nascadh: 
An Comhairleoir Aoife McCooey 
An Comhairleoir Aidan Campbell 
An Comhairleoir Sean Conlon  
 
Comhpháirtíocht Cluain Eois Thoir 
An Comhairleoir Richard Truell  
An Comhairleoir Pat Treanor  
An Comhairleoir Hugh McElvaney 
An Comhairleoir Seamus Coyle 
An Comhairleoir Sean Gilliland 
An Comhairleoir Cathy Bennett 
 
An Coiste Comhairleach Áitiúil um Chóiríocht don Lucht Siúil. 
An Comhairleoir Aoife McCooey 
An Comhairleoir Colm Carthy 
An Comhairleoir Richard Truell  
An Comhairleoir Seamus Treanor 
 
Coiste Forbartha Pobail Áitiúil 
An Comhairleoir Seamus Coyle 
An Comhairleoir Cathy Bennett 
An Comhairleoir David Maxwell 
 
Coiste Iniúchóireachta 
An Comhairleoir Raymond Aughey 
An Comhairleoir David Maxwell 
 
An Coiste Comhairleach Músaem 
An Comhairleoir Cathy Bennett 
An Comhairleoir Raymond Aughey 
An Comhairleoir David Maxwell  
 
Coiste Bainistíochta Coimpléasc Fóillíochta Mhuineacháin 
An Comhairleoir David Maxwell 
An Comhairleoir Sean Conlon 
An Comhairleoir Raymond Aughey 
 
Bord Comhpháirtíochta Spóirt Áitiúil Muineachán. 
An Comhairleoir Sean Conlon 
 
Coiste um Shábháilteacht ar Bhóithre 
An Comhairleoir Richard Truell 
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Coiste Teorainneacha Luais 
An Comhairleoir Raymond Aughey 
An Comhairleoir Richard Truell 
An Comhairleoir Pat Treanor 
An Comhairleoir Sean Conlon 
An Comhairleoir Aidan Campbell 
An Comhairleoir P.J. O’ Hanlon 
 
Fóram Oidhreachta Chontae Mhuineacháin 
An Comhairleoir Mary Kerr-Conlon 
An Comhairleoir Pat Treanor 
An Comhairleoir Aoife McCooey 
 
Scéim Feabhsúcháin Áitiúil Cheatharlach 
An Comhairleoir Aidan Campbell 
An Comhairleoir PJ OHanlon 
An Comhairleoir Pat Treanor 
An Comhairleoir Noel Keelan 
An Comhairleoir Sean Gilliland 
 
Comhaltaí a cheapadh chun an Séala Oifigiúil a ghreamú 
Gach Comhalta de Chomhairle Contae Mhuineacháin a cheapfar chun an Séala Oifigiúil a ghreamú 
 
Bord Oideachais agus Oiliúna An Cabhán/ Mhuineacháin 
An Comhairleoir Sean Conlon 
An Comhairleoir Aidan Campbell 
An Comhairleoir Colm Carthy 
An Comhairleoir P.J. O’ Hanlon 
An Comhairleoir David Maxwell 
 
Bord Comhpháirtíochta Peace IV (ainmnithe) 
An Comhairleoir Aidan Campbell    Charraig Mhachaire Rois-Baile na Lorgan MD 
An Comhairleoir Pat Treanor Béal Átha Beithe-Cluain Eois MD 
An Comhairleoir Aoife McCooey Charraig Mhachaire Rois-Baile na Lorgan MD  
An Comhairleoir Cathy Bennett Muineachán MD / LCDC 
 
Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair (NWRA) 
An Comhairleoir Brian McKenna  
An Comhairleoir David Maxwell 
 
Fóram Comhaltaí Réigiún na Teorann Thoir 
An Comhairleoir P.J. O’ Hanlon 
An Comhairleoir Sean Conlon 
An Comhairleoir Aoife McCooey  
An Comhairleoir Aidan Campbell  
An Comhairleoir Sean Gilliland 
 
Bord Bainistíochta ICBAN Ltd., (Líonra Lárcheantar Teorann na hÉireann) 
An Comhairleoir David Maxwell   
An Comhairleoir Pat Treanor 
An Comhairleoir Seamus Coyle 
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Fóram Réigiúnach Sláinte - Baile Átha Cliath agus an Oirthuaisceart  
An Comhairleoir Seamus Coyle 
An Comhairleoir Brian McKenna  
An Comhairleoir David Maxwell 
 
Árachas Frithpháirteach Comhlachtaí Poiblí na hÉireann 
An Comhairleoir Richard Truell 
 
Cumann Rialtas Áitiúil na hÉireann (AILG) 
An Comhairleoir Brian McKenna 
An Comhairleoir David Maxwell 
An Comhairleoir Sean Gilliland 
 
Cumann Comhaltaí an Údaráis Áitiúil (LAMA) 
An Comhairleoir Sean Conlon 
 
An Coiste Logainmneacha 
An Comhairleoir Pat Treanor 
An Comhairleoir Aoife McCooey 
An Comhairleoir Richard Truell  
An Comhairleoir Hugh McElvaney 
 
Buanchoiste Orduithe & Nósanna Imeachta 
An Comhairleoir Richard Truell 
An Comhairleoir David Maxwell 
An Comhairleoir Brian McKenna 
An Comhairleoir Pat Treanor 
An Comhairleoir Seamus Coyle 
An Comhairleoir Hugh McElvaney 
 
Tascfhórsa Réigiúnach Drugaí agus Alcóil an Oirthuaiscirt 
An Comhairleoir Colm Carthy 
 
Coiste Stiúrtha an Champais Síochána 
An Comhairleoir Sean Conlon 
An Comhairleoir David Maxwell 
An Comhairleoir Raymond Aughey 
An Comhairleoir Paudge Connolly 
 
Stiúrthóirí ar Réigiún na Teorann Thoir Teo 
An Comhairleoir Sean Conlon   
An Comhairleoir PJ O'Hanlon (athraíodh é ag cruinniú an 24 Meitheamh ón gComhairleoir McCooey go dtí an 
Comhairleoir O'Hanlon)  
An Comhairleoir Aidan Campbell  
 
Ceangal leis an nGrúpa Oibre um Fhéinmharú a Chosc 
An Comhairleoir Colm Carthy 
An Comhairleoir Raymond Aughey 
 
Bord Amharclann an Gharáiste 
An Comhairleoir Pat Treanor 
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An Comhairleoir Richard Truell 
Meithleacha na nOifigí 
An Comhairleoir Brian McKenna  
An Comhairleoir Colm Carthy   
An Comhairleoir David Maxwell  
An Comhairleoir Hugh McElvaney   
An Comhairleoir Raymond Aughey  
An Comhairleoir Seamus Coyle  
An Comhairleoir Seamus Treanor  
An Comhairleoir Sean Gilliland  
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Comhdhálacha/Oiliúint ar Fhreastail Baill Orthu in 2020 
 

 

Údarás Cur 
Chun Cinn 

Ábhar / Téama Ionad Dátaí 
Líon na 
gComhaltaí 
a Fhreastail 

Comhdhálacha 
Ceilteacha: 

Dul i nGleic le hAstaíochtaí 
Carbóin agus Bochtaineacht 
Breosla 

Óstán O'Donovan' 
Cloich na Coillte, 
Co Chorcaí. 

24, 25 & 26 
Eanáir 

1 

AILG 
An Próiseas Déanta Plean 
Forbartha - Faisnéis do Bhaill 
Tofa 

Óstán na Cille 
Móire, Bóthar 
Bhaile Átha Cliath, 
An Cabhán 

Déardaoin, 13 
Feabhra 2020 

1 

AILG 
An Próiseas Déanta Plean 
Forbartha - Faisnéis do Bhaill 
Tofa 

Óstán Dooley, Port 
Láirge 

Dé Sathairn 15 
Feabhra 

2 

Comhdhálacha 
Ceilteacha 

Sláinte & Sábháilteacht san 
Ionad Oibre 

Óstán O'Donovan' 
Cloich na Coillte, 
Co Chorcaí. 

21 go 23 
Feabhra 2020 

1 

AILG  
Gníomh Aeráide - Dúshláin 
Dhomhanda a Réiteach trí 
Cheannaireacht Áitiúil 

Longford Arms 
Hotel, An Longfort 

4 & 5 Márta 
2020 

8 

AILG 
"Tuarascáil Moorhead - 
Mionteagasc do Chomhaltaí 
Tofa" Modúl 3 

Óstán Clayton 
Whites, Sráid na 
Mainistreach, Loch 
Garman 

Dé Sathairn 25 
Iúil 2020 

2 

AILG 
"Tuarascáil Moorhead - 
Mionteagasc do Chomhaltaí 
Tofa" Modúl 3 

Óstán Carrickdale, 
Carrickarnon, 
Ravensdale, Dún 
Dealgan, Co. Lú. 

Déardaoin 30 
Iúil 2020 

4 

AILG 
"Tuarascáil Moorhead - 
Mionteagasc do Chomhaltaí 
Tofa" Modúl 3 

Óstán Pháirc 
Shligigh, Bóthar an 
Phiarsaigh, 
Sligeach 

Dé Sathairn 8 
Lúnasa 2020 

2 
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Aguisín I  Speansais Chomhaltaí 

Íocaíochtaí le Baill Chomhairle Contae Mhuineacháin in 2020 ón 1 Eanáir - 31 Nollaig 2020 

  

Ainm an 
Chomhairleora 

  

Íocaíocht / 
Tuarastal 

Ionadaíoch (Faoi 
réir ÍMAT srl.) 

Liúntas 
Bliantúil 

Liúntas 
Ceantair 

Bhardasaig
h 

Cathaoirleach 
/ Leas-

Chathaoirleac
h / 

Cathaoirleach 
Liúntas MD 

(Faoi réir ÍMAT 
srl.) 

Liúntas 
Cathaoirleac

h CPS 

Taisteal & 
Cothú 

(Oiliúint, 
Comhdhálacha

, Cruinnithe 
Trasteorann 

agus 
Cruinnithe 

Eile) 

Taisteal 
Eachtrach 
(Nasctha 

srl., Costas 
Eitiltí agus 

Costais) 

Liúntas 
Fón Póca 
a Éilítear 

Eile 
Iomlán 
íoctha 

  

      

      

      

      

      

      

                            

  
An Comhairleoir 
Aidan Campbell   €17,375.43 €4,752.52 €1,000.00 €2,150.00   €655.00   €0.00   €25,932.95   

  
An Comhairleoir 
Aoife McCooey   €17,375.43 €5,554.36 €1,000.00     €28.70   €0.00 €1,500.00 €25,458.49   

  
An Comhairleoir 
Brian McKenna   €17,375.43 €4,652.20 €1,000.00     €293.73   €161.49   €23,482.85   

  
An Comhairleoir 
Cathy Bennett   €17,375.43 €4,303.12 €1,000.00     €0.00   €173.04   €22,851.59   

  
An Comhairleoir Colm 
Carthy   €17,375.43 €5,821.72 €1,000.00 €10,888.82   €58.23   €180.67   €35,324.87   

  
An Comhairleoir 
David Maxwell   €17,375.43 €4,303.12 €1,000.00     €1,026.58   €288.45   €23,993.58   

  
An Comhairleoir Hugh 
McElvaney   €17,375.43 €4,338.12 €1,000.00     €0.00   €0.00   €22,713.55   

  
An Comhairleoir 
Mary KerrConlon   €17,375.43 €6,022.12 €1,000.00     €0.00   €0.00   €24,397.55   

  
An Comhairleoir Noel 
Keelan         €17,375.43 €5,955.28 €1,000.00 €2,650.00 €6,000.00 €31.35   €541.53   €33,553.59   

  
An Comhairleoir Pat 
Treanor   €17,375.43 €4,685.68 €1,000.00 €2,715.00 €6,000.00 €0.00   €0.00   €31,776.11   

  
An Comhairleoir 
Paudge Connolly   €17,375.43 €4,303.12 €1,000.00     €1,129.36   €316.23   €24,124.14   
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An Comhairleoir P.J. 
O' Hanlon   €17,375.43 €5,955.28 €1,000.00     €0.00   €0.00   €24,330.71   

  
An Comhairleoir 
Raymond Aughey   €17,375.43 €4,303.12 €1,000.00   €6,000.00 €0.00   €0.00   €28,678.55   

  
An Comhairleoir 
Richard Truell   €17,375.43 €4,752.52 €1,000.00 €2,177.76   €795.54   €337.78   €26,439.03   

  
An Comhairleoir 
Seamus Coyle   €17,375.43 €5,420.68 €1,000.00 €12,316.63   €991.42   €436.71   €37,540.87   

  
An Comhairleoir 
Seamus Treanor   €17,375.43 €4,303.12 €1,000.00 €5,416.65   €0.00   €129.11   €28,224.31   

  
An Comhairleoir 
Seamus Conlon   €17,375.43 €4,303.12 €1,000.00 €2,650.00   €471.40   €332.30   €26,132.25   

  
An Comhairleoir Sean 
Gilliland   €17,375.43 €5,420.68 €1,000.00   €6,000.00 €144.28   €0.00   €29,940.39   

  Iomlán   €312,757.74 €89,149.88 €18,000.00 €40,964.86 €24,000.00 €5,625.59 €0.00 €2,897.31 €1,500.00 €494,895.38   
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Aguisín I  II 
 
 

Ráiteas Airgeadais 2020 
     

Achoimre ar Chaiteachas, Ioncam agus Iarmhéideanna    

     

B'ionann gníomhaíochtaí na Comhairle, ar Chaipiteal agus Ioncam, in 2020 agus láimhdeachas de thart ar € 127 milliún. 

     

     

Léiríonn caiteachas an Chuntais Chaipitil de € 39,025,714 an infheistíocht a rinne an Chomhairle chun an  

bonneagar sa Chontae a fheabhsú. Ba iad na príomhréimsí gníomhaíochta Tithíocht agus Bóithre.  
     

     

Cuntas Caipitil     

     
Gníomhaíocht de réir Grúpa an Chláir  2020 2020 2020 

  Caiteachas Ioncam Glanchostas 

Tithíocht & Foirgneamh         23,444,119           22,994,096             (450,023) 

Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre          8,395,203             8,724,361                  329,158  

Seirbhísí Uisce             398,095                395,824                 (2,271) 

Bainistíocht Forbartha           2,994,727             3,164,648              169,921  

Seirbhísí Comhshaoil             996,233             1,369,829               373,596 

Áineas & Conláistí           1,783,024             1,665,636             (117,388)  

Seirbhísí Ilghnéitheacha           1,014,314               197,477              (816,837) 

Caiteachas / Ioncam Iomlán         39,025,714           38,511,871             (513,843) 

     

   2019 2020 

Iarmhéid (Dochair) / Sochair 1 Eanáir               6,223,151         3,305,848  

Caiteachas            47,492,928       39,025,714  

Ioncam            43,574,815        38,511,871  

Aistrithe chuig Ioncam               (845,702)           (157,451) 

Glan-Aistrithe ón gCuntas Ioncaim               1,846,511          3,635,192  

Iarmhéid (Dochar) / Sochair  31 Nollaig                3,305,848          6,269,745  

     

     

Cuntas Ioncaim     

     
Gníomhaíocht de réir Rannáin  2020 2020 2020 

  Caiteachas Ioncam Glanchostas 

Tithíocht & Foirgneamh           8,588,870             9,317,363              728,493  

Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre         23,790,351           17,339,149           (6,451,202) 

Seirbhísí Uisce           7,651,049             7,565,317              (85,732) 

Bainistíocht Forbartha         21,055,684           16,301,398           (4,754,286) 

Seirbhísí Comhshaoil           6,273,314            1,177,758           (5,095,556) 

Áineas & Conláistí           4,595,636                 286,645           (4,308,991) 

Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte & Leas               481,072                 333,815              (147,257) 

Seirbhísí Ilghnéitheacha         11,880,850             9,956,125           (1,924,725) 

Caiteachas / Ioncam Iomlán         84,316,827           62,277,570         (22,039,256) 

     
Glanchostas na gClár le maoiniú ó Rátaí Contae agus Áitiúil          (22,039,256) 

Ciste an Rialtais     
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     €  

Rátaí             14,295,991  

Cáin Mhaoine Áitiúil             11,813,214  

Asbhaint a bhaineann le Pinsin     
Barrachas/(Easnamh) don Bhliain              4,069,949  

Aistrithe do Chúlchistí            (3,711,528) 

Barrachas / (Easnamh) Foriomlán                 358,421  

Iarmhéid (Dochair) / Sochair @ 1 Eanáir           (2,223,600) 

Iarmhéid (Dochair) / Sochair @ 31 Nollaig 2019           (1,865,179) 

     

     

     

Cuntas Ioncaim     

     
Cuntas Ioncaim agus Caiteachais 2020 2019 

     
Ioncam     
Deontais Stáit agus Fóirdheontais    48,610,507  55.0%    27,873,035  41.9% 

Ranníocaíochtaí le ÚÁnna eile         412,301  0.5%          359,670 0.5% 

Earraí agus Seirbhísí    13,254,761  15.0%    13,999,193 21.0% 

Cáin Mhaoine Áitiúil    11,813,214  13.4%    11,238,572  16.9% 

Rátaí    14,295,991 16.2%    13,047,421 19.6% 

Ioncam Iomlán    88,386,775  100.0%    66,517,890 100.0% 

     
Caiteachas     
Speansais Phárolla    26,782,913  31.8%    26,299,947 43.4% 

Speansais Oibriúcháin    48,429,492  57.4%    31,731,675 44.5% 

Speansais Riaracháin      2,885,209  3.4%      2,527,584 3.9% 

Speansais Bhunaithe      1,126,953  1.3%      1,045,890 2.1% 

Speansais Airgeadais      4,341,853  5.1%      3,212,609 5.3% 

Ilghnéitheach         750,406 0.9%          395,364 0.8% 

Caiteachas Iomlán    84,316,826  100.0%    65,213,069 100.0% 

     
Barrachas don Bhliain roimh Aistrithe       4,069,949   1,304,821  

     
Aistrithe do Chúlchistí       (3,711,528)        (1,227,954)  

     
Easnamh Foriomlán don Bhliain            358,421             76,867   

     
Cúlchiste Ginearálta amhail 1 Eanáir     (2,223,600)      (2,300,474)  

     
Cúlchiste Ginearálta amhail 31 Nollaig     (1,865,179)      (2,223,600)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


