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BROLLACH
AN COMHAIRLEOIR PAUL CONNELL
MÉARA

RÉAMHRÁ
AN tUAS. TIM CAFFREY
BAINISTEOIR CONTAE

Is cúis áthais dom mar Mhéara an bhrollach a scríobh do Thuarascáil 

Bhliantúil Chomhairle Contae an Longfoirt don bhliain 2010.  Is inti a 

sholáthraítear deis an réimse leathan seirbhísí arna soláthar ag an 

gComhairle a chur i mbéal an phobail, agus ba mhaith liom aitheantas 

a thabhairt do shaothar agus tiomantas mo chom-Bhall Tofa agus don 

fhoireann chun na seirbhísí sin a sheachadadh.

Ba mhór an onóir dom mo thoghadh mar Mhéara Chomhairle Contae 

an Longfoirt i mí an Mheithimh na bliana 2010.  Dúirt mé an óiche 

ar toghadh mé gur thuig mé go bhfuilimid beo le linn tréimhsí géara 

eacnamúla, ach go ndéanfainn mo sheacht ndícheall trí shaothrú le mo 

chomh-Bhaill, leis an mBainisteoir Contae agus le foireann na Comhairle 

Contae, chun is go mbeadh an Longfort mar Chontae a mbeadh mórtas 

ag ár muintir as cónaí agus obair ann.

Ba mhaith buíochas a ghabháil go sonrach leis an mBainisteoir 

Contae Tim Caffrey agus lena Fhoireann Bainistíochta, a choinníonn 

orthu ag cinntiú go seachadtar seirbhísí ar bhealach atá éifeachtach 

agus éifeachtúil ó thaobh an chostais de.  Níorbh fhéidir an méid sin 

a dhéanamh dar ndóigh, gan dhíograis ná tiomantas na foirne go 

léir, lasmuigh agus laistigh araon, a oibríonn gan staonadh ag plé 

le héagsúlacht leathan geallsealbhóirí, ar bhealach gairmiúil agus 

cúirtéiseach i gcónaí.

D’ainneoin an chomhshaoil straitéisigh agus oibriúcháin rídheacair 

a chonaiceamar sa bhliain 2010, is follas scála agus éagsúlacht an 

tsaothair a dhéanann na Ranna éagsúla sa Tuarascáil seo.  Táthar ag 

cur ar aghaidh roinnt tionscadal suntasach faoi mo thionacht, lena 

n-áirítear an comhaontú chun bailchríoch a chur le Seach-Bhóthar 

Bhaile an Longfoirt an N5, athoscailt na Canála Ríoga ag Cluain Dá 

Ráth, uasghrádú Stáisiúin Dóiteáin Mheathas Troim agus Leabharlann 

Bhaile Uí Mhatháin, agus togra an sean-chalafort i mBaile an Longfoirt 

a athoscailt.  Táthar ag forbairt tograí freisin chun an Stáisiún Dóiteáin 

ag Béal Átha Liag agus síneadh a chur le Stáitiún Dóiteáin Bhaile an 

Longfoirt.  Is maith is eol dom trí mo shaothar mar bhall de Chomhairle 

Ghinearálta na gComhairleoirí Contae agus de Bhord Fiontair Chontae 

an Longfoirt go mbaineann tábhacht le deiseanna fostaíochta dár 

bpobal agus gheobhaidh an réimse sin lán m-airde le linn na bliana 2011.

Is eol dom leis na teicneolaíochtaí nua-aimseartha gur féidir rochtain a 

fháil go héasca ar thuarascálacha mar seo agus gur féidir le muintir an 

Longfoirt í a léamh ar fud an domhain.  Glacaim leis go gcoinneoidh aon 

duine de shliocht an Longfoirt orthu ag feidhmiú mar ‘ambasadóir’ dár 

gContae agus gur féidir leo an cur chuige nuálaíoch agus tiomanta a 

ghlacann ár gComhairle a fheiceáil sa Tuarascáil seo, chun seachadadh 

a seirbhísí a chothabháil le linn na tréimhse dúshlánaí seo.

Ba mhaith liom maíomh do gach uile dhuine go gcoinneoidh mé féin 

agus mo chomh-Bhaill Tofa orainn ag déanamh ár ndíchill do Chontae 

an Longfort i gcónaí agus mar fhocal scoir is amhlaidh a mholaimse an 

Tuarascáil seo mar léargas cothrom ar ghníomhaíochtaí na Comhairle 

sa bhliain 2010.

Paul Connell

Méara

Is maith liom mar Bhainisteoir Contae Tuarascáil Bhliantúil seo de chuid 

Chomhairle Contae an Longfoirt don bhliain 2010 a chur os bhur gcomhair.

Léirítear sa Tuarascáil seo an leibhéal ard ascur ón eagras

i lár comhsaoil oibriúcháin rídheacair, mar a raibh acmhainní laghdaithe, idir 

chinn airgeadais agus daonna, ina bhfíor-dhúshláin don lucht bainistíochta, 

foireann agus ionadaithe tofa.  Cuireann an toirmeasc ar earcaíocht agus an 

ceangaltas méadaithe na reachtaíochta rialaithí agus comhaill ualach trom 

ar acmhainní daonna laghdaithe.  Chumasaigh tiomantas na foirne chun 

freagairt do na héilimh bhreise sin an seachadadh seirbhíse leanúnach agus 

comhlíonadh roinnt tionscadal a dtuairiscítear thíos orthu. 

 ~ Oscailt oifigiúil an Taiscumair nua 10,000 M3 ag Cnoc an Chatha,  

 an Longfort.

 ~ Cur ar aghaidh Scéim Séarachais na gCúig Sráidbhaile, le comhlíonadh  

 an Chonartha Líonra d’Ardach, Achadh na Cloiche agus Béal Átha  

 na Lao.

 ~ Leanúint ar aghaidh le Tionscadal Seachbhóthair Bhaile an Longfoirt  

 an N5.

 ~ Comhlíonadh na bhforbairtí tithíochta i mBéal Átha na Muc  

 agus Caonach.

 ~ Tosú ar Stáisiún Dóiteáin nua do Mheathas Troim i mí Eanáir 2010.

 ~ Críochnú agus Oscailte Oifigiúil d’Fhorbairt Chalafort Chluain Dá Ráth.

 ~ Tús á chur le hoibreacha athchóirithe ar thionscadal Leabharlann  

 Bhaile Uí Mhatháin, le Searmanas do Leagan Taisceadáin Todhchaí i mí  

 na Bealtaine agus tabhairt ar láimh an fhoirgnimh i mí na Nollag.

Is mian liom aitheantas a thabhairt do rannchur na bhfostaithe agus na mBall 

Tofa as a dtiomantas i rith na bliana.  Na héilimh a cuireadh orainn go léir sa 

bhliain 2010 ó na dúshláin leanúnacha a thagann leis an aeráid eacnamúil 

agus leis an gClár um Chlaochlú Seirbhísí Poiblí; táthhar ag dúil go leanfaidh 

siad ar aghaidh i mbliana agus táim muiníneach go bhfreagróimid go 

dearfach le chéile don iliomad dúshlán éagsúil.

Tim Caffrey

Bainisteoir Contae

“go mbaineann 
tábhacht le 
deiseanna 
fostaíochta dár 
bpobal”

“bhfreagróimid 
go dearfach 
le chéile don 
iliomad dúshlán 
éagsúil”



 - 6 - 

Comhairle Contae Longfoirt

 - 7 - 

Tuarascáil Bhliantúil 2010

COMHALTAÍ CHOMHAIRLE
CONTAE LONGFOIRT

Larry Bannon

John Duffy Gerry Brady

Luie McEntire Martin Mulleady

Barney Steele

Paddy Belton

Sean Farrell

Mick Cahill

Thomas Victory

Micheál Carrigy

Alan Mitchell

Padraig LoughreyVictor Kiernan

Denis Glennon

Paul Connell

Mae Sexton

Peggy Nolan

Frank Kilbride

P.J. Reilly

Mark Casey

BALLYMAHON MEMBERS

DRUMLISH MEMBERS

GRANARD MEMBERS

LONGFORD MEMBERS

BALLYMAHON

DRUMLISH

GRANARD

LONGFORD



 - 8 - 

Comhairle Contae Longfoirt

 - 9 - 

Tuarascáil Bhliantúil 2010

Faightear an bunús reachtúil do bhunú na gCoistí Beartais Straitéisigh 
in Alt 48 den Acht um Rialtas Áitiúil 2001.  Tá bunú na gCoistí Beartais 
Straitéisigh ceaptha le deis a thabhairt do leasanna earnálacha éagsúla 
tionchar a fheidhmiú ar fhorbairt na mbeartas ag an gComhairle.

Glacadh go foirmiúil trí rún Bhaill Chomhairle Contae an Longfoirt le Scéim an Choiste Beartais Straitéisigh agus le 

ballraíocht na gCoistí ag cruinniú a reáchtáladh an 20 Eanáir 2010.

Straitéiseach
Beartas
Coiste

Comhaltaí 
na 
Comhairle 
Contae

Comhaltaí 
na 
Comhairle 
Baile

Ionadaithe Earnálacha Iomlán Cathaoirleach

Coiste Beartais 
Straitéisigh um Thithíocht 
Shóisialta, Pleanáil agus 
Rialú Tógála 

Comhairleoirí
- V. Kiernan
- M. Carrigy
- P. Nolan
- P.J. Reilly
- D. Glennon
- P. Connell

Comhairleoirí 
Tony Flaherty

Forbairt agus Tógáil
- Kevin Hughes

Pobal agus Deonach
- Charlie Harrison
- Helena Doyle
- Paddy Howe

11

Cathaoirleach - 
Céad Téarma
Cmlr. Victor Kiernan

Ainmní Dara 
Téarma 
Cmlr. Micheál Carrigy

Coiste Beartais 
Straitéisigh d’Iompar, 
Forbairt Bóithre agus 
Sábháilteacht ar Bhóithre 

Comhairleoirí
- A. Mitchell
- J. Duffy
- M. Cahill
- L. McEntire
- M. Casey

Comhairleoirí 
Maura Kilbride-
Harkin

Talmhaíocht agus 
Feirmeoireacht

- John Farrell
  
Ceardchumman

- Kieran Woods
    
Comhshaol

- Tara Keegan

9

Cathaoirleach - 
Céad Téarma
Cllr. Alan Mitchell

Ainmní Dara 
Téarma
Cmlr. John Duffy

Coiste Beartais 
Straitéisigh um Sheirbhísí 
Uisce agus Comhshaol

Comhairleoirí
- G. Brady
- P. Belton
- S. Farrell
- P. Loughrey
- T. Victory

Comhairleoirí 
John Maguire

Talmhaíocht agus 
Feirmeoireacht

- Sean Reilly
    
Comhshaol

- Ray Hogan
    
Pobal agus Deonach

- Noreen McLoughlin

9

Cathaoirleach - 
Céad Téarma
Cmlr. Gerry Brady

Ainmní Dara 
Téarma
Cmlr. Paddy Belton

Coiste Beartais 
Straitéisigh 
um Fhorbairt Eacnamúil, 
Athnuachan Uirbeach 
agus Atheagrú Tuaithe, 
Forbairt Oideachasúil, 
Chultúrtha agus Áineasa

Comhairleoirí
- M. Mulleady
- B. Steele
- F. Kilbride
- L. Bannon
- M. Sexton

Comhairleoirí 
James Keogh

Gnó agus Fostóirí
 - Fintan McGill

Pobal agus Deonach
- Alan O’Toole

Cultúrtha
- Terry McKenna 

9

Cathaoirleach - 
Céad Téarma
Cmlr. Martin 
Mulleady 

Ainmní Dara 
Téarma
Cmlr. Barney Steele

IOMLÁN 21 4 13 38

BALLRAÍOCHT NA gCOISTÍ
BEARTAIS STRAITÉISIGH 
2009-2014

TUAIRISC UM SHAOTHAR
NA gCOISTÍ BEARTAIS
STRAITÉISIGH LE LINN NA
BLIANA 2010
SEIRBHÍSÍ UISCE AGUS COISTE BEARTAIS STRAITÉISIGH 
CHOMHSHAOIL
Is iad seo a leanas na dátaí ar ar reáchtáladh na cruinnithe SPC:

 ~ 3 Márta 2010.

 ~ 5 Bealtaine 2010.

 ~ 1 Meán Fómhair 2010.

 ~ 3 Samhain 2010.

Ba iad na príomh-mhíreanna lena bplé agus lena mbreithniú ag na cruinnithe úd:

 ~ Breithniú Eochair-Mholtaí de chuid Athbhreithniú an IPA ar fheidhmiú na SPC.

 ~ Forbhreathnú ar fheidhmeanna na Rannóige Comhshaoil, na Rannóige Seirbhísí Uisce agus an Caomhnú Uisce.

 ~ Breithniú an Phlean um Bainistiú Brúscair.

 ~ Breithniú an Dréachtphlean d’Oibríochtaí na Seirbhíse Dóiteáin 2011-2015.

 ~ Beartas um Speicis Ionracha.

 ~ Beartas um Sholáthar agus Cothabháil Reiligí.

 ~ Beartas um Bainc Theicstílí.

COISTE BEARTAIS STRAITÉISIGH UM IOMPAR, FORBAIRT BÓITHRE 
AGUS SÁBHÁILTEACHT AR BHÓITHRE
Bhuail an Coiste Beartais Straitéisigh ceithre huaire le linn na bliana 2010 leis an gcroíchuspóir chun a chinntiú go 

dtugann beartais agus infheistíocht iompair bhonneagair cúnamh d’fhorbairt eacnamúil agus shóisialta Chontae an 

Longfoirt, agus go gcaomhnaíonn agus go bhfeabhsaíonn siad mealltacht shainiúil an Chontae agus a thimpeallachta.

Is iad seo a leanas dátaí na gcruinnithe sin:

 ~ 10 Márta 2010.

 ~ 8 Meitheamh 2010.

 ~ 8 Meán Fómhair 2010.

 ~ 26 Samhain 2010.

Ba iad na príomh-mhíreanna lena bplé agus lena mbreithniú:

 ~ Breithniú Eochair-Mholtaí de chuid Athbhreithniú an IPA ar fheidhmiú na SPC.

 ~ Forbhreathnú ar fheidhmeanna na Rannóige Bóithre.

 ~ Beartas um dheisiú Linntreog.

 ~ Beartas um thuairisciú tionóiscí bóthair.

 ~ Bearradh fáil ar Bhóithre Poiblí.

 ~ Beartas um Chothabháil Bóithre i rith an Gheimhridh (Leathadh Salainn & Grin).

 ~ Aitheantas Beartais lena fhorbairt sa bhliain 2011.

COISTE BEARTAIS UM THITHÍOCHT SHÓISIALTA, PLEANÁIL  
AGUS RIALÚ TÓGÁLA
Bhuail an SPC um Beartas Tithíochta & Sóisialta, um Beartas Pleanála & Rialaithe Tógála trí huaire i gcaitheamh na 

bliana 2010.

Is iad seo a leanas dátaí na gcruinnithe sin:

 ~ 7 Aibreán 2010.

 ~ 14 Meitheamh 2010.

 ~ 16 Meán Fómhair 2010.

Is liosta atá sa mhéid seo a leanas de na príomhcheisteanna arna mbreithniú ag an gCoiste sa bhliain 2010.

 ~ Téamh & Insliú na dTithe Údaráis Áitiúil.

 ~ Beartas Aisghabhála Riaráistí Cíosa.

 ~ Dréachtscéim Difreálaigh Chíosa.

 ~ Dréachtstraitéis um Iompar Frithshóisialta.
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COISTE BEARTAIS STRAITÉISIGH UM FHORBAIRT EACNAMÚIL, 
ATHNUACHAN UIRBEACH AGUS ATHEAGRÚ TUAITHE, FORBAIRT 
OIDEACHASÚIL, CHULTÚRTHA AGUS ÁINEASA 

Bhí trí chruinniú ag an gCoiste Beartais Straitéisigh i rith na bliana 2010.   

Is iad seo a leanas dátaí na gcruinnithe sin:

 ~ 30 Meán Fómhair.

 ~ 11 Feabhra.

 ~ 13 Aibreán.

Phléigh an Coiste na saincheisteanna beartais seo a leanas:

 ~ Forbairt Thionsclaíoch.

 ~ Páirceanna Gnó.

 ~ Beairic Uí Chonghaíle.

 ~ Comhchoistí Póilíneachta.

 ~ CCTV.

 ~ Turasóireacht.

 ~ Comharthaíocht Contae agus Sráidbhaile.

 ~ Clár Forbartha Leabharlainne.

 ~ Músaem Chontae Longfoirt.

 ~ Oidhreacht.

 ~ Linn Snámha Longfoirt.

 ~ Fóram Pobail & Deonach.

 ~ Leathanbhanda.

 ~ Comhaire na nÓg.

 ~ Comórtas Mórtas Áite Náisiúnta 2010.

 ~ Comhpháirtíocht Spórt.

Soláthraítear príomhsheirbhísí Chomhairle Contae an Longfoirt laistigh den struchtúr Stiúrthóireachta seo a leanas anois.  

Clúdaíonn na ceithre Stiúrthóireacht na limistéir seo:  

BONNEAGAR AGUS COMHSHAOL 

SEIRBHÍSÍ TITHÍOCHTA, PLEANÁLA & ÉIGEANDÁLA

FORBAIRT EACNAMÚIL & POBAIL, SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA & 
CULTÚRTHA AGUS ACMHAINNÍ DAONNA

AIRGEADAIS AGUS CÓRAIS FHAISNÉISE

EOCHAIR-LIMISTÉIR
FHEIDHMIÚLA FREAGRACHTA

Aitheantais Chóipchirt

Áirítear leis sonraí 

Shuirbhéireacht Ordanáis 

na hÉireann arna 

macasamhlú faoi OSiUimhir 

Cheadúnais 2010/29/CCMA/

LongfordCountyCouncil. 

Sáraíonn Macasamhlú 

Neamhúdaraithe Cóipcheart 

Shuirbhéireacht Ordanáis 

na hÉireann agus Rialtas na 

hÉireann
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An Cmlr. Alan Mitchell, 

Cathaoirleach an SPC 

Iompair

An Cmlr. Gerry Brady,

Cathaoirleach SPC Seirbhísí 

Uisce & Comhshaoil

An tUas. Ciaran Murphy

Comhstiúrthóir Seirbhísí

BONNEAGAR AGUS
COMHSHAOL
SEIRBHÍSÍ

SEIRBHÍSÍ UISCE
Croí-Chuspóir: An bonneagar uisce agus dramhuisce riachtanach 
a sholáthar, a fheabhsú agus a chothabháil ar fud an Chontae chun 
soláthar leordhóthanach uisce dea-cháilíochta a chinntiú agus chun 
cosaint an chomhshaoil a uasmhéadú d’fhonn forbairt shóisialta agus 
eacnamúil an chontae a chur chun cinn.

OIBRÍOCHTAÍ BONNEAGAIR SHEIRBHÍSÍ UISCE 
Tá cúig Scéim Uisce Réigiúnacha ag fónamh do Chontae an Longfoirt agus meastar go bhfaigheann 80% den daonra 

a soláthar uisce trí phíopaí arna chóireáil ag Gléasraí Cóireála Uisce de chuid Chomhairle Contae an Longfoirt. Is iad 

na cúig Scéim: Baile Uí Mhatháin, Loch Gamhna, Béal Átha Liag/Baile Nua an Chaisil, Lár an Longfoirt agus Gránard.

Is í Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a dhéanann monatóireacht ar Cháilíocht an Uisce Óil ar bhunús gníomhaireachta 

do Chomhairle Contae an Longfoirt i gcomhréir leis na Rialacháin reatha, lena n-áirítear Rialacháin Uisce Óil 2007 

I.R. Uimh. 278 agus an tAcht um Sheirbhísí Uisce 2007.  Is í an Ghníomhaireacht um Chosaint Comhshaoil (EPA) an 

t-údarás maoirseachta as Soláthairtí Uisce Poiblí faoi na Rialacháin um Uisce Óil. Ní foláir d’Údaráis Áitiúla aon neamh-

chomhlíonadh a thuairisciú don EPA láithreach, agus féadfar treorú a thabhairt dóibh Pleananna Gnímh a fhorbairt 

agus a chur i bhfeidhm faoi stiúr an EPA féin. Is é an tÚdarás Áitiúil an t-údarás maoirseachta faoi na Rialacháin sin as 

Grúpscéimeanna Uisce (GWS) agus as Soláthairtí Beaga Príobháideacha (SPS). Tá na ceangaltais tar éis cur go mór leis 

an leibhéal freagrachta agus leis an ról rialaitheach do Chomhairle Contae an Longfoirt.

Tá aon Scéim Séarachais Phoiblí dhéag sa Chontae:  Baile Uí Mhatháin, Caonach, Béal Átha Liag, Baile an Longfoirt, 

An Lios Breac, Droim Lis, Gránard, Meathas Troim, An Liagán, Mainistir Shruthla agus Cluain Dá Ráth. Is í Comhairle 

Contae an Longfoirt a shamplálann agus a dhéanann monatóireacht ar an sceitheadh ó na Gléasraí Cóireála. Teastaíonn 

ceadúnú ón EPA i gcomhair gach sceitheadh séarachais de chuid na nÚdarás Seirbhísí Uisce, faoi Rialacháin um 

Sceitheamh Dramhuisce (Údarú) 2007.  Chuir na Rialacháin agus na ceangaltais cheadúnais chomhbhainteacha 

freagracht comhlíonta nach beag ar Chomhairle Contae an Longfoirt. 

Fuair Comhairle Contae an Longfoit ceadúnais EPA le coinníollacha dochta do Ghléasraí Cóireála Uisce an Longfoirt 

agus Bhaile Uí Mhatháin. Táthar tar éis na hiarratais ar cheadúnais do na Gléasraí Cóireála Uisce i mBaile Uí Mhatháin, 

Gránard, Meathas Troim, Droim Lis, An Lios Breac, Caonach agus Mainistir Shruthla a ullmhú laistigh den chomhairle 

agus táthar tar éis a thaisceadh i gcomhair cheadú ceadúnais an EPA.
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Figiúr 1  

Léarscáil Gréasáin Réigiúnaigh Chontae Longfoirt

CLÁR INFHEISTÍOCHTA CAIPITIÚLA SNA 
SEIRBHÍSÍ UISCE
Lean Comhairle Contae an Longfoirt uirthi ag cur ar aghaidh an Chláir Infheistíochta nua do Sheirbhísí Uisce 

2010 - 2012 i gcaitheamh na bliana 2010. 

Clár Infheistíochta Seirbhísí Uisce 2010 - 2012

Conarthaí ag Tógáil Luach Tionscadail  €

An Longfort - Scéim Séarachais na 5 Sráidbhaile

Scéimeanna Séarachais Ardach/ Béal Átha na Lao/ Achadh na Cloiche 2,405,000

•	 Oibreacha Tógála Gréasáin tugtha chun críche i Meán Fómhair 2010  Conradh le teacht do 

Dhearadh, Tógáil agus Oibriú (DBO)

Scéim Soláthair Uisce Réigiúnach Lár an Longfoirt 

Céim 6 (Gréasán & Taiscumar) 11,552,000

•	 Oibreacha tógála tugtha chun críche i Márta 2010

Conarthaí chun Tosú 2010 - 2012

Scéim Soláthair Uisce Cheantar Tuaithe Ghránaird/Bhaile Uí Mhatháin

Conradh 3 - (Uasghráduithe do Ghléasraí Cóireála Uisce) 3,000,000

•	 Cead faighte ón DoEHLG chun conraitheoir a cheapadh agus samhlaítear go gcuirfear tús leis 

an obair thógála go luath sa bhliain 2011.

Conradh 4 - (RWSS Bhaile Uí Mhatháin chuig Caonach) 4,000,000

•	 Cead faighte ón DoEHLG chun conraitheoir a cheapadh agus samhlaítear go gcuirfear tús leis 

an obair thógála go luath sa bhliain 2011.

Scéim Soláthair Uisce Réigiúnach Lár an Longfoirt

Conradh 3 - (Gréasán & Taiscumar) 7,000,000

•	 Táthar ag tarraingt suas na gcáipéisí tairisceana don chonradh.  

Conradh 4 - (Uasghrádú an Ghléasra Cóireála Uisce - Loch Foirbis) 2,000,000

•	 Tús curtha le hoibreacha tógála i Márta 2010

Cnuas Scéim Séarachais Bhailte & Sráidbhailte (5) an Longfoirt

Conradh 2 (Gléasra Cóireála Dramhuisce - DBO) 6,000,000

•	 Ag feitheamh le cead DoEHLG chun conraitheoir a cheapadh

Oibreacha Chéim 3 um Chaomhnú Uisce

Tréimhse 1 de Thionscadal Athshlánaithe Príomhphíobán Uisce 1,850,000

•	 Ag feitheamh le cead DoEHLG chun conraitheoir a cheapadh

Scéimeanna ag Céimeanna Pleanála 2010 - 2012

Céim Soláthair Uisce Réigiúnach Bhéal Átha Liag

•	 Táthar ag tarraingt suas na Réamh-Thuarascála

Scéim Séarachais an Longfoirt

•	 Sainchúram chun comhairligh a cheapadh taiscthe leis an DoEHLG lena fhaomhadh

Oibreacha Chéim 3 um Chaomhnú Uisce (Tréimhse 2)

•	 Ag feitheamh le cead DoEHLG chun tús a chur le hobair Fhiosraithe Suímh agus deartha

Tugadh Céim 6 de Scéim Soláthair Uisce Réigiúnaigh Lár an Longfoirt - Taiscumar & Píblínte, chun críche sa bhliain 2010. 

Sholáthair an Scéim sin taiscumar 10,000m3 nua ag Cnoc an Chatha chun fónamh do Bhaile an Longfoirt agus máguaird, 

príomhphíobán uisce nua lena nascadh leis an taiscumar seirbhíse reatha ag an bProchlais agus roinnt príomhphíobáin 

dáileacháin istigh i mBaile an Longfoirt.

Táthar tar éis dul ar aghaidh leis an obair ar Scéim Séarachais na gCúig Sráidbhaile (Ardach, Achadh na Cloiche, Béal 

Átha na Lao, Droim Lis agus An Lios Breac). Tugadh conradh gréasáin Dhroim Lis agus An Lis Bhric chun críche sa 

bhliain 2009, agus tugadh conradh gréasáin Ardach, Achadh na Cloiche agus Bhéal Átha na Lao chun críche sa bhliain 

2010. Leanfaidh soláthar na nGléasraí Cóireála Conradh do Dhearadh, Tógáil agus Oibriú, agus ceaptar go gcuirfear tús 

le hoibreacha tógála sa bhliain 2011.

Táthar tar éis na hoibreacha a mholtar do RWSS Bhaile Uí Mhatháin agus do RWSS Ghránaird a theaglamú le chéile 

agus a roinnt ina gConradh 3 - Uasghráduithe Oibreacha Cóireála Uisce agus Conradh 4 - Píblínte. Foráiltear i gConradh 

3 d’uasghrádú WTW Mhainistir Shruthla agus WTW Loch Cinnéile óna soláthraítear uisce do RWSS Bhaile Uí Mhatháin 

agus RWSS Ghránaird faoi seach. Baineann trunclíne nua le hoibreacha chonradh 4 chun Scéimeanna Bhaile Uí 

LÉARSCÁIL GRÉASÁIN RÉIGIÚNAIGH  
CHONTAE AN LONGFOIRT
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CLÁR UISCE TUAITHE
GRÚPSCÉIMEANNA UISCE/SÉARACHAIS
Thug an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil comhairle do Chomhairle Contae an Longfoirt i mí Aibreáin 

2010 i leith Leithdháileadh Blocdheontais arbh fhiú €115,000 don bhliain 2010 é faoi chomhair Grúpscéimeanna Uisce 

Nua, Uasghrádú na nGrúpscéimeanna Uisce agus Táthcheangal na nGrúpscéimeanna Uisce.

Rinneadh an saothair deartha agus/nó tógála ar na Scéimeanna Nua seo a leanas sa bhliain 2010:- GWS Dhúlraic, GWS 

Chartún an Ghabhláin agus GWS Achadh Corr an Draighneáin.

Rinneadh oibreacha ar an Scéimeanna seo a leanas chun táthcheangal na Scéime leis an Údarás Áitiúil a chur ar 

aghaidh: GWS Bhaile an Churraigh, GWS Dhoire Amhlaoibh, GWS Bhaile na nGall, GWS Curryline, GWS Chluain Mhic 

Airt, GWS Dhroim Iúir, GWS na Greallaí/Dhoire Fhada agus GWS Aughnasilla.

Bhuail Coiste Monatóireachta Uisce Tuaithe an Longfoirt le chéile dhá uair le linn na bliana 2010 chun dul chun cinn ar 

fhorfheidhmiú an Chláir Uisce Tuaithe a athbhreithniú. Tugadh comhairle don Choiste i leith an chláir oibre reatha agus 

i leith na dtiomantas faoi na bearta éagsúla. Pléadh ann Rialacháin na C.E. um Uisce Óil 2007, amhail na hiarratais ar 

tháthcheangal na nGrúpscéimeanna Uisce agus Caomhnú an Uisce/Bailiú Báistí.

Cheadaigh Comhairle Contae an Longfoirt táthcheangal dhá ghrúpscéim uisce go foirmiúil ag a cruinniú an 10 Márta 

2010, agus táthcheangal dhá ghrúpscéim séarachais an 20 Deireadh Fómhair 2010.

Chuir an Chomhairle tograí faoi bhráid na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil faoi chomhair chistiú 

Blocdheontais don bhliain 2011 ag teacht chuig €1.105m faoin gClár Uisce Tuaithe maidir le hoibreacha nua agus 

leanúnacha do ghrúpscéimeanna uisce / séarachais, chomh maith le huasghráduithe do ghrúpscéimeanna uisce agus 

tograí do thógáil i gcúram grúpscéimeanna uisce.

SCÉIMEANNA BEAGA POIBLÍ UISCE AGUS SÉARACHAIS
Cuireadh comhairle ar Chomhairle Contae an Longfoirt i mí an Mhárta 2010 gurbh fhiú €500,000 an Leithdháileadh 

Blocdheontais faoi bheart Scéimeanna Beaga an Chláir Uisce Tuaithe. 

Rinneadh oibreacha nach beag faoin mbeart sin sa bhliain 2010.  Fuarthas tairiscintí do Ghléasraí Cóireála Uisce an 

Liagáin agus Chaonaigh, agus táthar á measúnú i láthair na huaire leis an tairiscint is tairbhí ó thaobh na heacnamaíochta 

de a fháil amach.  Rachaidh an dá Scéim úd ar aghaidh sa bhliain 2011, faoi réir cúrsaí cistithe.  Suiteáladh Séarach 

Domhantharraingthe sa Liagán, ag nascadh an ghréasáin reatha leis an ngléasra cóireála nua atá ar na bacáin.  Chuathas 

i mbun oibreacha ar Ghréasán Dramhuisce Chaonaigh chun suímh a aithint mar a bhfuil an t-uisce dromchla ag dul 

isteach sa Ghréasán.  Áiríodh les mórthionscadail eile Athchur an Phríomhphíobáin Uisce agus Dúlrac agus Cartún 

an Ghabhláin.  Suiteáladh príomhphíobán uisce nua agus gréasán dramhuisce ionaid ag Breadens Lane i mBaile an 

Longfoirt chun fónamh d’fhorbairt an cheantair sin amach anseo.  Shuiteáil na Seirbhísí Uisce príomhphíobán uisce nua 

mar chuid den chlár atógála bóthair ag Currach an Deanaigh d’fhonn an fhéidearthacht do dheisiú/athchur an bhóthair 

nua de bharr príomhphíobáin phollta a íoslaghdú.  Táthar tar éis na réamhoibreacha do na caidéil teannbhrú nua ag an 

nGleannach a thabhairt chun críche.

Chuir an Chomhairle tograí faoi bhráid na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil faoi chomhair chistiú 

Blocdheontais don bhliain 2011 ag teacht chuig €4.335m maidir le Scéimeanna Beaga Poiblí Uisce & Séarachais.  

Áiríodh leis an aighneacht úd cistiú do thógáil Gléasraí Cóireála Dramhuisce nua ag an Liagán agus ag Caonach araon.

FÓIRDHEONTAIS DO GHRÚPSCÉIMEANNA UISCE AGUS DEONTAIS DO 
THOIBREACHA AONAIR
Phróiseáil Comhairle Contae an Longfoirt naoi n-iarratas ar fhóirdheontais i leith chostais oibriúcháin na ngrúpscéimeanna 

uisce, arbh fhiú €24,238.50 an méid iomlán a íocadh amach.

Fuarthas deich n-iarratas ar dheontais i gcomhair soláthairtí uisce aonair. Tugadh ceadú d’ocht n-iarratas, tá ceann amháin 

ar feitheamh agus diúltaíodh d’iarratas amháin. Tugadh íocaíochtaí deontais arbh fhiú €11,124.63 san iomlán iad do shei-

sear daoine.

Mhatháin agus Chaonaigh a nascadh le chéile, trunclíne nua chuig Túr 

Bhaile Uí Mhatháin, príomhphíobán nua aníos idir WTW Loch Cinnéile agus 

Taiscumar Ráth Chrónáin chomh maith le hionadú an phríomhphíobáin uisce 

iarainn theilgthe reatha i Mainistir Leathrátha. Tá an tógáil ar an dá Chonradh 

cláraithe chun tosú sa bhliain 2011. 

Táthar tar éis na hoibreacha molta do Scéim Soláthair Uisce Réigiúnach Lár 

an Longfoirt a roinnt ina gConradh 3 - Píblínte & Taiscumair agus Conradh 

4 - Uasghrádú WTW Loch Foirbis. Foráiltear i gConradh 3 do thógáil dhá 

thaiscumar ag an bProchlais agus Lios na nUamhanach chun toilleadh 

stórála	 breise	 a	 sholáthar	 don	 Scéim.	 Bainfidh	 tógáil	 príomhphíobáin	

nua aníos agus príomhphíobáin dáileacháin nua idir WTW Loch Foirbis 

agus Taiscumar na Prochlaise agus tógáil príomhphíobáin nua aníos idir 

Stáisiún Caidéalaithe Ghleannach agus Taiscumar Lios na nUamhanach. Tá 

oibreacha tógála cláraithe chun tosú ag deireadh na bliana 2011.

Foráiltear i gConradh 4 d’uasghrádú gearrthéarmach/oibriúcháin ag WTW 

Loch Foirbis d’fhonn róluchtú an umair reatha Snámhachta Aeir Thuaslagtha 

(DAF) a fhuascailt.  Cuireadh tús le hoibreacha tógála sa bhliain 2010 agus 

táthar cláraithe le tabhairt chun críche sa bhliain 2011.

Táthar chun an réamhthuarascáil do Scéim Soláthair Uisce Réigiúnach Bhéal 

Átha Liagh a chríochnú agus a chur faoi bhráid an DoEHLG lena faomhadh 

sa bhliain 2011. Áirítear leis an gceantar a chlúdaítear faoin Scéim bailte 

Bhéal Átha Liag, Baile Nua an Chaisil, Cill na Sí agus Doireachán. 

CAOMHNÚ UISCE
Leanadh ar aghaidh le hoibreacha ar Chéim 2 den Tionscadal Caomhnaithe 

Uisce. Táthar tar éis 78 Limistéar Méadair Dhúiche (DMA) a bhunú san iomlán, 

agus táthar tar éis teiliméadrú a shuiteáil do mhonatóireacht na sreabhanna. 

Leanadh ar aghaidh le brath sceite agus le deisiúcháin chomhbhainteacha 

freisin.  Tásctar meán 330 lítear in aghaidh an chiliméadair phríomhphíobáin 

uisce in aghaidh na huaire i leith an Uisce gan Tásc (UFW). Tásctar 

caillteanais níos airde do luach 2010 le hais luach 2009, agus meastar an 

méadú sin bheith de bharr an dochair sa líonra dáileacháin den chuid is mó 

mar thoradh ar an aimsir chrua nach bhfacthas a macasamhail roimhe seo. 

Cuireadh moill le Conradh Chéim 3 Tréimhse 1 d’Athshlánú Líonra ar a 

rabhthas chun tosú sa bhliain 2010, agus samhlaítear anois go gcuirfear tús 

leis an obair thógála sa bhliain 2011. Tá na hoibreacha sin dírithe ar Cheantar 

Bhaile an Longfoirt. Táthar tar éis iarratas ar oibreacha athshlánaithe Chéim 

3 Tréimhse 2 a chur faoi bhráid an DoEHLG lena fhaomhadh.

Táthar tar éis an Tionscadal Méadraithe Uisce Neamh-Bhaile a thabhairt 

chun críche nach mór, agus cuireadh tús leis an mbilleáil custaiméirí sa 

bhliain 2007. Leanfar ar aghaidh leis an tionscadal sin do chothabháil 

mhéadair na gcustaiméirí sa todhchaí agus do bhilleáil na gcustaiméirí 

neamh-bhaile amach anseo. 
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SÁBHÁILTEACHT AR BHÓITHRE, BÓITHRE & IOMPAR
Croí-Chuspóir: “A chinntiú go dtugann beartais agus infheistíochtaí 
iompair bhonneagair cúnamh d’fhorbairt eacnamúil agus shóisialta 
Chontae an Longfoirt agus go bhfeabhsaíonn siad í, agus go 
gcaomhnaíonn siad agus go bhfeabhsaíonn siad mealltacht fhisiceach 
an chontae agus a thimpeallachta cúlra”

Tá an Longfort suite go straitéiseach gar do lár na hÉireann agus é trasnaithe ag Príomhbhealaí Náisiúnta an N4 agus an 

N5 agus ag Bóithre Náisiúnta den Dara Grád an N55 agus an N63.  Sníonn sreabhadh tráchta nach beag tríd an gcontae 

de dheasca na mbealaí úd.

Is cuid bhunúsach d’fhorbairt cheart Chontae an Longfoirt í go sásaíonn an gréasán bóithre an toirt tráchta reatha agus 

réamh-mheasta agus na riachtanais sábháilteachta.  Teastaíonn tacaíocht ó ghréasán bóithre dea-cháilíochta chun an 

ghníomhaíocht eacnamúil a neartú.  Aithnítear go gcaitheann an gréasán bóithre agus ár mbóithre réigiúnacha agus 

contae go háirithe caighdeán iomchuí a bhaint amach, bheith tarraingtheach agus sábháilte do chuairteoirí agus do 

phobal na háite araon má tá an Longfort le tairbhe éifeachtach a bhaint as an bhfás sin sa tionscal, sa talmhaíocht agus 

sa turasóireacht agus as na gnéithe is díol spéise dá lochanna, aibhneacha agus as áilleacht a radharcra.  

Cé is moite de líon teoranta bóithre faoi údarás Chomhairle Baile an Longfoirt is í Comhairle Contae an Longfoirt atá 

freagrach as soláthar, feabhsú agus cothabháil an ghréasáin bhóithre poiblí laistigh den Chontae.  Is miondealú atá sa 

mhéid seo a leanas ar na bóithre faoi údarás na Comhairle Contae:

Rangú Príomhbhóthar 
Náisiúnta Réigiúnach Áitiúil Iomlán

An Ceantar Thuaidh (km)

An Ceantar Láir (km)

An Ceantar Theas (km)

36.004

41.816

25.319

59.910

45.365

50.201

712.512

249.739

377.404

808.426

336.920

452.924

Líon Ciliméadar 103.139 155.476 1339.655 1598.270

Ba iad seo a leanas na cistí a bhí ar fáil don Chomhairle sa bhliain 2010:
1. Bóithre Náisiúnta (Deontais an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta):

•	 Mórphleanáil & Dearadh €804,000

•	 Oibreacha Feabhsúcháin Eile €1,425,000

•	 Bearta Sábháilteachta €190,000

•	 Cothabháil €602,500

Iomlán: €3,021,500

2. Bóithre Neamh-Náisiúnta (Deontais na Roinne Comhshaoil & Rialtais Áitiúil):

•	 Oibreacha Feabhsúcháin Sonracha €450,000

•	 Oibreacha Feabhsúcháin Athchóirithe €3,165,000

•	 Oibreacha Cothabhála Athchóirithe €988,000

•	 Oibreacha Feabhsúcháin Lánroghnacha €100,000

•	 Oibreacha Cothabhála Lánroghnacha €740,000

•	 Oibreacha Feabhsúcháin Sábháilteachta ar Chostas Íseal €143,000

•	 Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla €153,000

•	 Comharthaíocht ar Bhóithre Réigiúnacha €25,000

•	 Soláthar Cosán €44,000

•	 Clár Oiliúna €29,799

Iomlán: €5,837,799

3. Bóithre Neamh-Náisiúnta (Ranníocaíocht Comhairle)                  €1,000,000

BUISÉAD IOMLÁN:  €6,837,799

Roghnaíodh ina theannta sin Scéimeanna arna gCistiú ag Forbairt Pleanála arbh fhiú €591,600 iad sa bhliain 2010 i 

gcomhair oibreacha ar chosáin, soilsiú poiblí agus tionscadail bhainistithe tráchta ar fud an chontae.

Is mar seo a leanas atáthar tar éis dearadh na dTionscadal Bonneagair do Bhóithre Náisiúnta a thabhairt ar 

aghaidh le cúnamh ó Oifig Réigiúnach um Dhearadh de chuid an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta:

SEACHBHÓTHAR BHAILE AN LONGFOIRT AN N5
 ~ Tugadh Comórtais Tairisceana chun críche do na hInnealtóirí Comhairleacha agus Seirbhísí Dlíthiúla do Thionscadal  

 Seachbhóthair Bhaile an Longfoirt an N5.

 ~ Dámhadh an Conradh do Sheirbhísí Dlíthiúla don N5 i mí na Bealtaine 2010.

 ~ Ceapadh Innealtóirí Comhairleacha (Tréimhsí 5-7) i mí Mheán Fómhair 2010.

 ~ Fuarthas tairiscintí ó 5 thairiscint réamhcháilithe i Meán Fómhair 2010 i leith an Chonartha do Dhearadh agus Tógáil. 

 ~ Osclaíodh na tairiscintí i mí na Nollag 2010.  

 ~ Tabharfar an Measúnú Tairiscintí chun críche sa chéad ráithe den bhliain 2011.

 ~ Aontaíodh ar réamhoibreacha cóiríochta.

 ~ Rinneadh suirbhé réamhthógála ar mhamaigh.

 ~ Comhlíonadh Conarthaí Atreoraithe Fóntas.

 ~ Leanadh ar aghaidh le hidirbheartaíochtaí talaimh sa bhliain 2010, agus socruithe faighte do roinnt cásanna.

Cuireadh	gach	Obair	Feabhsúcháin	agus	Cothabhála	eile	chun	feidhme	tríd	an	dá	oifig	Cheantair	Innealtóireachta	agus	

trí	oifig	na	Comhairle	um	Dhearadh	Bóithre.

Fógraíodh an Bealach is Dealraithí a Roghnófar do Sheachbhóthar an N4 idir an Longfort (Rúscaigh) agus an Muileann 

gCearr ag cruinniú speisialta de chuid Chomhairle Contae an Longfoirt Dé Luain 30 Meitheamh 2010. Thug an tÚdarás 

um	Bóithre	Náisiúnta	le	fios	go	bhfuil	dearadh	mionsonraithe	na	Scéime	curtha	ar	fionraí	de	bharr	srianta	cistithe.	

SCÉIMEANNA FEABHSÚCHÁIN ÁITIÚLA   
Tugadh 9 scéim chun críche san iomlán.

CUR CHUN CINN NA SÁBHÁILTEACHTA AR BHÓITHRE & SEIRBHÍS  
NA MAOR SCOILE
Is leathan é an ról atá ag na hÚdaráis Áitiúla i leith na Sábháilteachta ar Bhóithre agus cuimsíonn sé idir Thógáil na 

mBóithre agus Chur chun Cinn na Sábháilteachta agus Scéimeanna Maor Scoile.  Tá ról méadaithe acu anois i gcur chun 

cinn na sábháilteachta ar bhóithre trí níos mó tionscnamh a fhorbairt ag an leibhéal áitiúil ar nós:

 ~ Bunaíodh Coiste Comhshaothair agus buaileann sé le chéile ar bhunús ráithiúil. Is iad na gníomhaireachtaí atá  

 bainteach leis an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta, An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre, Feidhmeannacht na  

 Seirbhíse Sláinte, Comhordaitheoir Spórt Chomhairle Contae an Longfoirt, An Garda Síochána, Oifigeach  

 Sábháilteachta ar Bhóithre Chomhairle Contae an Longfoirt, Ball Cúraim Leanaí Chomhairle Contae an Longfoirt, An  

 Comhairleoir Mark Casey, Baill Seirbhísí Dóiteáin an Longfoirt. 

 ~ Seoladh Straitéis um Shábháilteacht ar Bhóithre 2010 - 2011 de chuid an Choiste Chomhshaothair.  Forbraíodh an  

 straitéis úd leis an aidhm “An tsábháilteacht ar bhóithre a chur chun cinn do gach úsáideoir bóithre agus cúnamh le  

 laghdú na mbásanna agus ndíobálacha i measc úsáideoirí bóithre”.

 ~ Comhordú leis an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre - fógraíocht, feachtais chur chun cinn agus feachtais sna meáin.

 ~ Cur chun cinn lá BEEP ag gach Saoráid Chúraim Leanaí i gContae an Longfoirt.

 ~ Seoladh Bhradán agus Cairde do Leanaí Réamhscoile i gcomhar leis an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre agus  

 le Coiste Cúraim Leanaí an Longfoirt.

 ~ Cur chun cinn na Sábháilteachta ar Bhóithre sna Meánscoileanna tríd an gClár “Drive for Life”.

 ~ Seoladh Tionscnaimh um Shábháilteacht ar Bhóithre dírithe ar rothaithe agus ar choisithe den chuid is mó, i gcomhar  

 le Rannán Ros Comáin/an Longfoirt an Gharda, Comhairle Contae an Longfoirt agus leis an FSS.

 ~ Cur chun cinn agus seoladh an Churaclaim ‘Bí Slán Sábháilte’ do Bhunscoileanna i gcomhar leis an Údarás um  

 Shábháilteacht ar Bhóithre.  

 ~ Tá Seirbhís na Maor Scoile Sóisearach deartha chun saoráidí do thrasnú slán a sholáthar do leanaí i bhfoisceacht na  

 mbunscoileanna i mbailte agus sráidbhailte faoin tuath.  Tháinig Scoil Náisiúnta Naomh Muire, An Lios Breac sa dara  

 háit sa Chomórtas Réigiúnach do na Maoir Scoile a reáchtáladh i Mainistir na Búille i mí an Mheithimh 2010. Chuaigh  

 Scoil Náisiúnta Melview isteach i Seirbhís na Maor Scoile Sóisearach i mí Mheán Fómhair 2010.

 ~ Seoladh ‘Chód Sábhála’ de chuid Chomhairle Contae an Longfoirt.

 ~ Sheol Comhairle Contae an Longfoirt agus an FSS Tionscnamh don tSábháilteacht ar Bhóithre, agus é dírithe den  

 chuid is mó ar rothaithe agus ar choisithe.

 ~ Cuireadh feasacht i leith na Sábháilteachta ar Bhóithre chun cinn sna Scoileanna Náisiúnta ar fud an chontae.

 ~ Tugadh isteach Tionscnamh don Rothaíocht níos Sábháilte ag roinnt Scoileanna Náisiúnta ar fud an chontae i míonna  

 Aibreáin, na Bealtaine agus an Mheithimh 2010.

Seoladh	an	tSeachtain	Rothaíochta	Náisiúnta	i	gcomhar	leis	an	gComhordaitheoir	Spórt	agus	leis	an	Oifigeach	Feasachta	

Comhshaoil. Reáchtáladh an tseachtain sin idir 13 agus 20 Meitheamh 2010. Rinne Comhairle Contae an Longfoirt an 

tionscnamh a cheiliúradh le Lá Rothaíocht chun na Scoile agus Lá Rothaíocht chun na hOibre. 

Tugadh cuireadh do bhunscoileanna ar fud an Chontae Teacht chun Scoile ar Rothar Déardaoin 17 Meitheamh agus ghlac 

200 dalta rannpháirt ann ó chúig bhunscoil. Fuair na leanaí pacaí rothaíochta lenar áiríodh éadaí frithchaiteacha agus 

soilse	mar	chuid	den	lá.	Thuairiscigh	go	leor	leanaí	go	ndeachaigh	deartháireacha	agus	deirfiúracha	agus	daoine	eile	dá	

dteaghlaigh leo ar an rothaíocht chun scoile. 
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Ghlac an fhoireann ó Chomhairle Contae an Longfoirt rannpháirt i Lá 

Rothaíocht chun na hOibre Dé hAoine 18 Meitheamh 2010 freisin. Agus modh 

eile taistil chun na hoibre á thairiscint dóibh, ghlac an fhoireann rannpháirt 

i roth am lóin timpeall an tseachbhóthair, agus tuairisc acu an tionscnamh 

bheith ina “smaoineamh iontach”.  

Is é an tÚdarás Áitiúil atá freagrach as tabhairt isteach agus oibriú Sheirbhís 

na Maor Scoile Sóisearach le comhoibriú ón nGara, ó Bhoird Bhainistíochta 

Scoile, ó Oidí, Tuismitheoirí agus Leanaí. Is é an tÚdarás um Shábháilteacht 

ar Bhóithre a sholáthraíonn cúnamh le heagrú tosaigh na scéimeanna. Tá 2 

scéim ar bun ag Comhairle Contae an Longfoirt ag Scoil Náisiúnta Naomh 

Muire, An Lios Breac agus ag Scoil Náisiúnta Melview.  Soláthraítear Maoir 

Scoile is Aosaigh ag Scoil Náisiúnta Bhéal Átha Liag.

Aithnítear leis an ‘Leading Lights Award’ rannchur iontach daoine ar fud na 

hÉireann chun úsáid na mbóithre bheith níos sábháilte do gach aon duine.  

Spreagann na Gradaim meas d’iarrachtaí nach beag daoine ó ghrúpaí pobail 

áitiúla, ó na meáin, ó scoileanna agus gnólachtaí ar fud na tíre chun an 

tsábháilteacht ar Bhóithre na hÉireann a fheabhsú, agus ligeann siad dúinn 

aitheantas a thabhairt don saothar iontach atá ar bun ar fud na tíre chun 

cúnamh le cur chun cinn na sábháilteachta ar na bóithre. 

Óstáladh searmanas bronnta gradam na ‘Leading Lights’ de chuid an 

tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre i gCaisleán Bhaile Átha Cliath Dé 

Céadaoin 13 Deireadh Fómhair 2010, agus ba í Mary Claire Grealy, Ceann 

Nuachta, Shannonside Radio, a fuair an Gradam Leading Light’ do na ‘Meáin 

Chraolta Áitiúla’. Chinn Mary Claire feachtas feasachta a chraoladh ar feadh 

mhí na Nollag chun an tsábháilteacht ar bhóithre a chur chun cinn.

Chualathas sé mhír in aghaidh an lae ar a laghad faoin tsábháilteacht ar 

bhóithre ar Radio Shannonside ar feadh mhí na Nollag ar fad.  Craoladh gach 

aon mhír shonrach le linn cláir raidió a bhí dírithe ar lucht éisteachta ar leith.  

Thug an Garda Síochána, na húdaráis áitiúla, na seirbhísí dóiteáin, an tseirbhís 

otharcharr, dochtúirí leighis, teaghlaigh dhaoine a fuair bás ar na bóithre agus 

a thuilleadh nach iad rannchur do gach aon chlár.  Níor tuairiscíodh aon bhás 

ar na bóithre i gceantar Ros Comáin/an Longfoirt i rith mhí na Nollag 2009.  Ba 

é Shannonside Radio é féin a chistigh an feachtas sin.

COMHSHAOL
Clúdaíonn an chuid seo réimse éagsúil feidhmeanna agus seirbhísí.  Is iad na príomhlimistéir úd: 

Rialú an Truaillithe agus Bainistiú na Cáilíochta Uisce
Bainistiú Dramhaíola agusScuabadh Sráide
Bainistiú Dramhaíola
Reiligí
Seirbhísí Tréadliachta agus Sábháilteachta Bia
Rialú Madraí

RIALÚ AN TRUAILLITHE AGUS BAINISTIÚ NA CÁILÍOCHTA UISCE
Clúdaíonn an reachtaíocht do rialú an truaillithe limistéir ar nós truailliú uisce, truailliú aeir agus núis torainn.  Áirítear leis 

na	bearta	sonracha	a	ndeachthas	ina	mbun	i	ndáil	le	rialú	an	truaillithe	fiosrú	teagmhas	truaillithe	uisce,	ceadúnú	siltí	in	

uiscí agus forfheidhmiú cláir mhonatóireachta d’aibhneacha, lochanna agus líontaí talún dúnta.

CÓRAIS BHAINISTITHE ABHANTRAIGH
Tugadh isteach an Chreat-Treoir Uisce i mí na Nollag 2000 mar chuid d’iarracht aghaidh a thabhairt ár imní i ndáil le 

meath i gcaílíocht an uisce arbh fhollasach ar fud na hEorpa é. Foráiltear an chreatlach sa Treoir do bhainistiú uiscí na 

hÉireann amach anseo.  Trasuíodh an Treoir i ndlí na hÉireann le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Beartas Uisce) 

2003 faoinar bunaíodh roinnt Dúichí Abhantrach.  Tá baint ag an Longfort le Dúiche Abhantraí an Iarthuaiscirt agus le 

Dúiche Abhantraí Idirnáisiúnta na Sionainne. 

Socraíodh cuspóir foriomlán atá ceaptha le feabhsú forásach a ghiniúint i gcáilíocht an uisce thar an tréimhse síos chuig 

2015. Is í an aidhm go rangófar cáilíocht gach uiscebhealach ag grád maith ar a laghad faoin mbliain 2015.  Táthar 

tar éis cláir mhonatóireachta a fhorbairt chun cáilíocht reatha an uisce sna haibhneacha agus sna lochanna a rangú. 

Beifear in ann feabhsuithe do cháilíocht an uisce a thomhas le himeacht ama. Dréachtaíodh Pleananna do Bhainistiú na 

nAbhantrach don dá Dhúiche Abhantraí a bhfuil baint ag an Longfort leo, agus ghlac Comhairle Contae an Longfoirt leis 

na pleananna úd thiar sa bhliain 2010.

SAOTHARLANN CHOMHSHAOIL
Tá Saotharlann Chomhshaoil na Comhairle Contae suite ag Bóthar na Páirce, Baile an Longfoirt. Thug triúr fostaithe 

tacaíocht do Rannóga Seirbhísí Uisce agus Comhshaoil na Comhairle thiar sa bhliain 2010.  Is iad na príomhlimistéir 

ghníomhaíochta:

 ~ Monatóireacht agus rialú Truailliú an Uisce.

 ~ Monatóireacht ar shiltí ó ghléasraí Cóireála Dramhuisce na Comhairle.

 ~ Monatóireacht ar líonadh talún.

 ~ Monatóireacht ar dhoirteadh eisiltigh thionsclaíoch.

 ~ Monatóireacht ar Cháilíocht an Uisce in aibhneacha agus lochanna.

BAINISTIÚ BRUSCAIR
Tá forfheidhmiú an tAcht um Thruailliú Bruscair, 1997 - 2009 ar cheann de na heochair-mheicníochtaí chun dul i ngleic le 

fadhb an truaillithe bruscair i gContae an Longfoirt.  Is iad Maoir Bhrúscair na Comhairle a dhéanann an chuid is mó den 

Rialú Brúscair, le cúnamh ó Mhaoir Bhrúscair / Thráchta Chomhairle Baile an Longfoirt féin.

Thionscnaigh Comhairle Contae an Longfoirt 16 ionchúiseamh sa bhliain 2010 do chionta caite bruscair, agus bhí sí 

rathúil le ní ba mhó ná 80% de na cásanna úd a éisteadh sa chúirt anuraidh.

SCUABADH SRÁIDE
Chuaigh an Chomhairle i mbun cláir rialta Scuabtha Sráide sa bhliain 2010 i mbailte agus sráidbhailte Chontae an 

Longfoirt. Bhain leas trealaimh mheicnithe leis sin chomh maith le scuabadh láimhe an bhruscair agus seirbhísiú na 

n-araidí bruscair i gcomhréir le Plean Bainistíochta Bruscair Chontae an Longfoirt. B’ionann an caiteachas iomlán ar 

scuabadh sráide i rith na bliana 2010 agus €312,000.

BAINISTIÚ DRAMHAÍOLA
PLEAN BAINISTITHE DRAMHAÍOLA 2005-2010
Is sa Phlean Bainistithe Dramhaíola do Réigiún Lár Tíre 2005-2010, arna ghlacadh, a leagtar amach creatlach do 

bhainistiú inbhuanaithe na dramhaíola sna cúig limistéar údaráis áitiúil (eadhon Co. Co. Uíbh Fhailí, Co. Co. Laoise, Co. 

Co. an Longfoirt, Co. Co. na hIarmhí agus Co. Co. Thiobraid Árann Thuaidh) agus is ann a chlúdaítear gach dramhaíl 

neamhghuaiseach ag éirí aníos sa réigiún. Ina theannta sin is amhlaidh a chaitheann na hÚdaráis Áitiúla an Plean 

Náisiúnta do Bhainistiú na Dramhaíola Guaisí a thabhairt san áireamh agus na Pleananna Bainistithe Dramhaíola áitiúla 

á bhforfheidhmiú agus á leasú acu.
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SOLÁTHAR SAORÁIDÍ
Tá 26 ionad athchúrsála ann i gContae an Longfoirt i láthair na huaire. Glactar le gloine ghlas, dhonn agus thrédhearcach 

chomh maith le cannaí alúmanaim ag gach aon ionad. D’aontaigh Ollmhargadh Dunnes ar Bhóthar Bhaile Átha Cliath, 

an Longfort chun saoráid athchúrsála a bhunú ina gcarrchlós, agus chuaigh sé sin i mbun feidhme an fómhar seo caite.

Bailíodh 488 tonna gloine 21 tonna de channaí alúmanaim ó na hionaid athchúrsála sa bhliain 2010.

FORFHEIDHMIÚ
Tá Foireann Forfheidhmithe Dramhaíola ghníomhach ag Comhairle Contae an Longfoirt, agus idir dhisciplíní teicniúla agus 

riaracháin inti.  Pléann an Fhoireann Forfheidhmithe le limistéir ar nós Ceadanna do Shaoráidí Dramhaíola, Ceadanna 

Bailithe, forfheidhmiú réimse leathan Rialachán Freagrachta Táirgeoirí agus gach gníomhaíocht dramhaíola neamhúdaraithe.  

Fiosraíodh agus réitíodh 1,278 gearán dramhaíola agus bruscair le linn na bliana 2010, agus rinneadh 1,738 gnáthphatról/

gnáthfhiosrú dramhaíola. Rinneadh imscrúduithe freisin i ndáil le truailliú uisce, ceadúnais doirte eisiltigh, dramhaíl 

ghuaiseach, srl.

Is féidir amharc ar “Bheartas Forfheidhmiúcháin um Ghníomhaíocht Dramhaíola Mídhleathaí” de chuid Chomhairle Contae 

an Longfoirt ag láithreán na Comhairle, eadhon www.longfordcoco.ie.

Oibríonn	an	Chomhairle	 “Beolíne	do	Ghearáin	Bhruscair”.	Duine	ar	bith	 is	finné	do	dhumpáil	mhídhleacthach	nó	ar	

feasach dóibh dramháil bheith á dumpáil; iarrtar orthu an cás a thuairisciú don Chomhairle trí ghlaoch ar an uimhir 

bheolíne ag 1850 434 450.

De réir Fhodhlíthe Chomhairle Contae an Longfoirt faoin mBainistiú Dramhaíola (Stóráil, Láithriú, Leithdheighilt agus Bailiú 

na Dramhaíola Tí) 2009, ní foláir do shealbhóirí tí an bhithdhramhaíl a leithlisiú ag an bhfoinse mar a bhforáiltear seirbhís 

bhailithe ó dhoras go doras don dramhaíl úd. Cuireadh tús leis an tseirbhís sin sa bhliain 2010 laistigh den cheantar 

ainmnithe timpeall Bhaile an Longfoirt.

FEASACHT COMHSHAOIL
Baineadh amach saothar maith leanúnach i rith na bliana sna limistéir seo a leanas:

 ~ Glantachán Náisiúnta Earraigh.

 ~ Seachtain Náisiúnta na gCrann.

 ~ Bailiúcháin Earraí Móra.

 ~ Scoileanna Glasa.

 ~ Bailiúcháin Dramhaíola Guaisí.

 ~ Nollaig Ghlas.

DEONTAIS DO SPREAGADH FEASACHTA FRITHBHRUSCAIR
D’éascaigh an Chomhairle do Thionscnaimh Fhrithbhruscair arna gcistiú ag deontas €19,000 sa bhliain 2010.  

Leithdháileadh cistiú d’éagsúlacht tionscadal agus eagras ar fud na tíre. Fuair Coistí na mBailte Slachtmhara cúnamh 

agus tugadh cúnamh freisin do Scéim Bainte Graifítí. Cistíodh an fhógraíocht pictiúrlainne, raidió agus amuigh faoin 

aer agus fuair Comórtas Athchúrsála Dramhaíola na Scoileanna ranníocaíocht a pháirtshásaigh an costas a bhain le 

reáchtáil an chomórtais. Tugadh cúnamh freisin do ghrúpaí a chuaigh i mbun glantachán ag roinnt Siocracha Móra 

Bruscair. Soláthraíodh bainteoirí bruscair, málaí agus lámhainní do go leor grúpaí pobail a chuaigh i mbun glantachán 

sna bailte, sráidbhailte agus sna ceantair thuaithe.

CISTE COMHPHÁIRTÍOCHTA COMSHAOIL ÁITIÚLA AGENDA 21  
Soláthraigh an Roinn Comhshaoil cistiú €5,822 sa bhliain 2010 chun tacú le tionscadail chomhshaoil nuálaíocha 

pobal-bhunaithe.  Ranníoc an Chomhairle cistiú comhionann agus leithdháileadh ciste iomlán €11,644 mar thoradh air 

sin do roinnt grúpaí agus daoine aonair a chuir iarratais isteach i ndáil le tionscadail a bhí ceaptha bheith tairbheach 

don chomhshaol.

Ba iad na grúpaí agus daoine aonair seo a leanas na tairbhithe:

Cumann Cónaitheoirí Pháirc Mhic Eoin, Idirmhalartán Leabhar Scoile, Andy Booth, Scoil Náisiúnta Chaonaigh, John 

Crossan, Coiste Bailte Slachtmhara Ardach, Natasha Kalvas, Iontaobhas Fiadhúlra na hÉireann, Voice.

GLANTACHÁN NÁISIÚNTA EARRAIGH
Bhí an-rath ar fheachtas Glantacháin Náisiúnta Earraigh na bliana 2010, le 35 eagras agus grúpa ag glacadh rannpháirte 

sa bhaile agus sna ceantair thuaithe.  Bailíodh isteach is amach ar 4.2 Tonna bruscair agus dramhaíola chomh maith le 

500kg de mhiotal. Soláthraíodh bainteoirí bruscair, lámhainní, bibí agus málaí dath-chódaithe do na glantacháin phobail. 

BAILIÚCHÁIN EARRAÍ MÓRA
Eagraíodh dhá Bhailiúchán Fóntas Poiblí le linn mhíonna an Fhómhair 2010 agus bailíodh 13 tonna dramhaíola agus 

earraí in-athchúrsáilte san iomlán. Tharla na bailiúcháin sin i mBaile an Longfoirt agus i mBéal Átha Liag.

SCOILEANNA GLASA
Bhí an Longfort an-rathúil arís eile chun an ghníomhaíochta a mhéadú sna Scoileanna Gaelacha. Méadaíodh 

rannpháirtíocht na scoileanna sa Chlár Scoileanna Glasa, le 99% de na scoileanna násiúnta agus 100% de na hiar-

bhunscoileanna cláraithe leis ag deireadh na bliana 2009.  Bronnadh an bhratach ghlas ar shé scoil nua le linn na bliana 

2010 agus fuair sé scoil bhreise athnuachan dá mbratach ghlas. Is ionann líon iomlán na scoileanna le Bratacha Glasa 

i gContae an Longfoirt agus 28.  

REILIGÍ
Is meascán d’fhoireann na Comhairle Contae agus na Scéime Sóisialta Tuaithe a dhéanann cothabháil ar na reiligí, arna 

dtreisiú le hiarrachtaí an phobail áitiúil. Tá scéim tacaíochta reilige na Comhairle, faoina bhfaigheann grúpaí áitiúla a 

dhéanann cothabháil ar reiligí deontas ón údarás áitiúil, tar éis fás go mór ina gcoitiantacht agus is dóichí go n-éireoidh 

sí níos ina gné níos tábhachtaí den chlár amach anseo.  

Chuir cistiú na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, mar chuid den Scéim Míchumais Náisiúnta, ar 

chumas na Comhairle chun coinneáil orthu ag soláthar saoráidí inrochtana do chathaoireacha rotha ag reiligí ainmnithe. 

Tugadh an síneadh le Reilig Achadh Fionn, Meathas Troim, chun críche i mbliana.

TIONSCADAIL ARNA gCISTIÚ LE TOBHAIGH FHORBARTHA
Tugadh na hoibreacha seo a leanas chun críche anuraidh faoin bPlean Tobhaigh Fhorbartha 2008 - 2010.

Carrchlós reilig an Chaisil, feabhsúcháin do shráidbhailte Dhroim Lis agus Chluain Dá Ráth, cosán an Chaisleáin Nua, 

clós súgartha Ardach, Calafort Richmond Chluain Dá Ráth, agus comharhtaíocht ag Coillí an tSrutháin, Béal Átha na Lao.

SEIRBHÍSÍ TRÉIDLIACHTA, SÁBHÁILTEACHT AN BHIA AGUS RIALÚ AINMHITHE
Seirbhísíonn Rannóg Tréidliachta Chomhairle Contae an Longfoirt conradh idir an Chomhairle agus Údarás Sábháilteachta 

Bia na hÉireann maidir leis an tsábháilteacht bhia agus le saincheisteanna tréidliachta na sláinte poiblí. 

Déantar maoirseacht ar bhonn reachtúil ar na seamlais bheaga agus ar na hionaid déantúsaíochta feola de thréchur íseal 

sa chontae féachaint lena chinntiú go gcomhlíontar go hiomlán le reachtaíocht na sábháilteachta bia.

Leanadh ar aghaidh ag próiseáil eallaí agus caorach áitiúil sna seamlais i gContae an Longfoirt sa bhliain 2010. Rinne 

Cigire Tréidliachta imscrúdú réamhbháis agus iarbháis ar gach ainmhí a maraíodh. Déantar clár samplála atá ceaptha chun 

substaintí díobhálacha ar nós ceimiceán agus hormón a bhrath san fheoil. Cinntíonn Seirbhís Tréidliachta an Údaráis Áitiúil 

go gcothabháiltear sláinte agus leas ainmhithe i gcomhréir leis na forálacha reachtaíochta reatha.

Choinnigh na hionaid déantúsaíochta feola de thréchur íseal agus na seamlais i gContae an Longfoirt orthu le linn na bliana 

2010 ag feidhmiú chuig na caighdeáin atá faofa ag an AE. Is sábháilte iad na táirgí feola a tháirgtear sa chontae, agus 

baineann ardcháilíocht leo. Déanann Seirbhís Tréidliachta an Údaráis Áitiúil na háitribh de thréchur íseal a rialú, agus tugann 

sí solúbthacht iomchuí dóibh ag an am céanna. Cé go bhfuil athruithe ag tarlú ar bhonn leanúnach sna háitribh féin, táthar 

ag cothabháil an leibhéil ghníomhaíochta agus tá iontrálaithe nua ag teacht isteach san earnáil.

Chonacthas méadú nach beag sa bhliain 2010 i líon na muc a maraíodh i seamlais arna maoirsiú ag Údaráis Áitiúla sa 

chontae.  Chuidigh sé sin leis an earnáil méid na próiseála i gContae an Longfoirt a mhéadú agus cloíonn sé lenár bPlean 

Corparáideach do chur chun cinn an fhiontair agus na forbartha sa limistéar tábhachtach gníomhaíochta tráchtála seo. 

Chinntigh an Longfort freisin gur áiríodh a sheamlais áitiúla le clár píolótach margaíochta agus brandála le tacaíocht ó 

LEADER do mhairteoil agus uaineoil arna dtáirgeadh go háitiúil san Iarthuaisceart.

Leanadh ar aghaidh leis an bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach agus leis an oiliúint sa tsábháilteacht bhia agus sa tsláinte 

agus	leas	ainmhithe	sa	bhliain	2010	leis	an	Oifigeach	Tréidliachta	Contae	ag	dul	i	mbun	oiliúna	teastais	iarchéime.	

Lean na gníomhaíochtaí maidir le diúscairt Fo-Tháirgí Ainmhithe ar aghaidh mar limistéar tábhachtach oibre sa bhliain 2010.

Soláthraíonn cruinnithe an Choiste Réigiúnaigh um Zónóis an fóram d’idirchaidreamh foirmiúil idir Seirbhís Sláinte Poiblí 

Chomhairle Contae an Longfoirt agus gníomhaireachtaí eile m.sh. An Roinn Talmhaíochta agus an FSS.  

RIALÚ MADRAÍ
Soláthraíonn Comhairle Contae an Longfoirt Seirbhís Madraí lánaimseartha i gContae an Longfoirt.  Fostaíonn an 

Chomhairle Maor Madraí agus oibríonn Ionad Dídine do Mhadraí ag Sráid Bheag na hAbhann istigh i mBaile Longfoirt.  

Gearrtar táillí póna do chóiríocht na n-ainmhithe gaibhnithe.  Phléigh an tSeirbhís le 361 cás de mhadraí gan iarraidh/

fánacha sa bhliain 2010.  Fuarthas cóiríocht nua do 109 díobh siúd, ghabh na húinéirí 45 díobh ar ais, agus cuireadh 

204 chun báis.

Ghaibhnigh Comhairle Contae an Longfoirt 35 madra arna rangú mar phórtha siranta sa bhliain 2010.

I go leor cásanna ab amhlaidh a roghnaigh úinéirí nua na madraí dá bhfuarthas baile nua le cúnamh ó leathanach 

gréasáin “Sábháil Madra” ar féidir rochtain a fháil air ag www.longfordcoco.ie.

Coinníonn Comhairle Contae an Longfoirt uirthi úinéireacht ainmhithe fhreagrach a mholadh d’fhonn comhrac i gcoinne 

fhadhb na madraí gan iarraidh, agus oibríonn sí scéim i gcomhoibriú le SPCA an Longfoirt i gcomhair neodrú fóirdheontais 

do mhadraí. Bhunaigh sí comhghuaillíocht straitéiseach le hIontaobhas na Madraí sa bhliain 2010 freisin.

Eisíodh 1869 Ceadúnas Madraí faoi leith sa bhliain 2010.  Lean Comhairle Contae an Longfoirt ar aghaidh ag cur 

chun cinn an ceangaltas go gceannódh úinéirí madraí Ceadúnas Madraí.  Cosnaíonn Ceadúnas Madraí €12.70. Is féidir 

Ceadúnais	Mhadraí	a	cheannach	ó	Oifig	an	Phoist	ar	bith.		Is	gné	thábhachtach	den	úinéireacht	madraí	fhreagrach	é	

ceannach Ceadúnas Mhadraí.

RIALÚ CAPALL
Phléigh Comhairle Contae an Longfoirt le 29 cás de chapaill fhánacha sa bhliain 2010.
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An tUas. Jack Kilgallen

Stiúrthóir Seirbhísí

An Cmlr. Victor Kiernan

Cathaoirleach an SPC 

Tithíochta & Pleanála

TITHÍOCHT
MEASÚNACHT UM RIACHTANAIS TITHÍOCHTA
Leanadh ar aghaidh ag sásamh riachtanas tithíochta Chontae an Longfoirt trí réimse roghanna tithíochta. Chuathas i 

mbun na measúnachta reachtúla deiridh ar an riachtanas tithíochta sa bhliain 2008.  Táthar chun an chéad mheasúnacht 

eile um riachtanais tithíochta dlite le déanamh i mí an Mhárta 2011.  Tá tuairim 1480 iarratas tithíochta i láthair na huaire 

ag Údaráis Áitiúla an Longfoirt.

TITHÍOCHT SHÓISIALTA
Caitheadh isteach is amach ar €2.4m ar an gClár Tógála Tithíochta sa bhliain 2010. Áiríodh leis sin roinnt forbairtí 

lándéanta, ceannach tithe aonair agus tógáil teachíní tuaithe aonair.

Bhí na Scéimeanna seo a leanas ar bun ag deireadh na  bliana 2010

Ceathrú an tSéipéil Gránard (6), Teachíní tuaithe (1).

Tugadh na Scéimeanna seo a leanas chun críche sa bhliain 2010

Béal Átha na Muc (16), Caonach (12). Ceannaíodh 7 dteach aonair agus críochnaíodh 2 theacht tuaithe. Bhí 152 

leithdháileadh tionónachtaí ó 1 Eanáir 2010 i leith.

IASACHTAÍ TITHÍOCHTA
Leanann faomhadh agus réamhshocrú iasachtaí tithíochta ar aghaidh amhail na blianta roimhe seo. Bhí tionchar 

ábhalmhór ag na leibhéil inacmhainneachta mar thoradh ar an meath eacnamúil ar an méid iarratas a bhfuiltear á gceadú. 

Fuarthas 11 iarratas bhailí san iomlán sa bhliain 2010, le ceadú do 3 iasacht agus 7 gcinn réamhshocraithe.  Ní áirítear 

leis an méid sin iarratais dár diúltaíodh ná a tarraingíodh siar.

TITHÍOCHT SHAORÁLACH
Tá stair fhada ag Comhairle Contae an Longfoirt leis an Earnáil Tithíochta Dheonach, agus táthar tar éis rannchur go mór 

leis an Earnáil Tithíochta Dheonach d’fhoráil na Tithíochta Sóisialta i gContae an Longfoirt faoin Scéim Iasachta agus 

Fóirdheontais Chaipitil (CLSS) agus faoin Scéim Cúnaimh Chaipitil (CAS). Chríochnaigh Respond tógáil a fhorbartha 

ag Páirc an Bhaile, Baile Longfoirt lena mbaineann 109 aonad.  Fuair Clúid Housing Association cead sealadach ón 

Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil (DoEHLG) sa bhliain 2010 chun dul ar aghaidh leis an dara tréimhse 

d’athghiniúint Bhóthar Naomh Mícheál, Baile Longfort. D’éirigh le Cumann Tithíochta Naomh Críostóir i nglaoch ar 

thairiscintí faoi CAS chun cistiú a fháil do cheannach agus oiriúnú 5 aonad ag Cúirt Battery, Baile Longfoirt.

COTHABHÁIL AGUS ATHCHÓIRIÚ
Foráladh suim €750,000 sa Bhuiséad sa bhliain 2010 do chothabháil agus deisiú Tithíocht an Údaráis Áitiúil. Déantar 

imscrúdú leanúnach ar an limistéar sin chun a chinntiú go mbaintear amach an dea-chleachtas agus an luach ar airgead 

i gcónaí.

BAINISTIÚ EASTÁT
Choinnigh	an	tOifigeach	Idirchaidrimh	Thithíochta	agus	an	Bainisteoir	Eastát	orthu	ag	obair	le	tionóntaí	agus	le	Cumainn	

Chónaitheoirí síos tríd an mbliain 2010. Freastalaíonn gach tionónta nua ar chúrsaí réamhthionóntachta éigeantacha.

Reáchtáladh “Gradaim na nEastát níos Fearr” arís eile sa bhliain 2010, agus ba iad seo a leanas na buaiteoirí iontu:  

Eastát Beag - Céad Duais (Comhbhuaiteoirí) - River Crescent, Béal Átha na Lao & Slí na Móna, Baile Uí Mhatháin.  

Eastát Meánach - Céad Duais - Páirc Mhic Giolla Bhríde, Meathas Troim. 

Eastát Mór - Céad Duais - Church View, Béal Átha Liag.  

Rannóg na Forbartha Pobail - Páirc Mhic Giolla Bhríde, Meathas Troim a bhuaigh an Chéad Duais. 

River Crescent, Béal Átha na Lao a bhuaigh an tEastát faoi Bhláth.  

Bhuaigh	Smithfield	Crescent	an	Duais	don	Eastát	is	Fearr	os	cionn	20	bliain	d’aois.		

Bronnadh an Duais don Iontrálaí Nua is Fearr ar Chois na hAbhann, Béal Átha na Lao.  

Tugadh Teastais Fhiúntais do Hazelwood, Colehill, Wolfetone Court, Meathas Troim, Marian Terrace, Baile Uí Mhatháin 

agus do Bhóthar an Chartúin, Caonach.

SEIRBHÍSÍ
TITHÍOCHTA
PLEANÁLA &
ÉIGEANDÁLA
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Dréachtaíodh Straitéis Iompair Fhrithshóisialta nua chun athruithe deireanacha sa reachtaíocht a chur leis. Bhí an 

Forfheidhmiú Tionóntachta ar bun, le roinnt cásanna ag dul os comhair na gcúirteanna.

Bhí an fhorbairt pobail ar bun le roinnt Cumann Cónaitheoirí á mbunú ar fud an Chontae.  Lean an Fhoireann Bainistíochta 

Eastáit ar aghaidh ag obair go dlúth leis na Gardaí Pobail agus reáchtáladh gach gníomhaireacht ábhartha agus clinic 

for-rochtana eile ar roinnt eastát.

SCÉIMEANNA DEONTAIS TITHÍOCHTA
Fuarthas 293 iarratas san iomlán sa bhliain 2010 faoi na trí scéim deontais; an Scéim Deontais d’Áiseanna Soghluaisteachta, 

an Scéim Deontais d’Oiriúnú Tithe agus an Scéim Deontais Oiriúnaithe do Dhaoine Scothaosta.

Íocadh	amach	219	deontas	agus	tháinig	sé	sin	chuig	€1,111,049.		Áirítear	leis	an	bhfigiúr	sin	4	Dheontas	do	Dhaoine	faoi	

Mhíchumas ag teacht chuig €75,545. Ba dheontais iad siúd a ceadaíodh sna blianta roimhe sin sular tugadh isteach na 

trí scéim deontais nua thuasluaite.

CÓIRÍOCHT DON LUCHT SIÚIL
Leanann Comhairle Contae an Longfoirt uirthi ag coinneáil leis an gClár Cóiríochta don Lucht Siúil 2009-2013. Leagtar 

amach sa chlár straitéis 4 bliana i ndáil leis an gclár agus an cineál cóiríochta a fhorálfar don Lucht Siúil. Buaileann an 

Coiste Áitiúil Comhairleach Cóiríochta don Lucht Siúil ar bhunús ráithiúil agus déanfaidh sé monatóireacht ar an dul 

chun cinn a bhaintear amach i ndáil leis na spriocanna a leagtar amach sa phlean. Táthar ag dúil go gcuirfear tús leis na 

hoibreacha i mbliana ar Athchóiriú Láithreáin Stad Willow Park.

SCÉIM CÓIRÍOCHTA AR CÍOS (RAS)
Bhí 286 tionóntacht RAS ann ag deireadh na bliana 2010. Tháinig 29 tionóntacht chun críche i gcaitheamh na bliana - 

cuireadh na tionóntaí chuig Tithíocht Údaráis Áitiúil, aistríodh chuig maoin RAS i gcodanna eile den tír iad nó fuair siad 

tithíocht óna n-acmhainní féin. Braitheann an incháilitheacht don Scéim ar na hiarrthóirí bheith ag fáil fordheontais chíosa 

ar feadh níos mó ná 18 mí agus iad bheith incháilithe don Tithíocht Shósialta. Is féinmhaoinitheach sa Longfort í an 

Scéim RAS agus na costais chomhbhainteacha oibriúcháín agus riaracháin.

SOCRUITHE LÉASAITHE FADTÉARMACHA/DE CHINEÁL RAS
Is iad na príomhghnéithe a bhaineann leis an Scéim ná an tÚdarás Áitiúil ag aontú léasanna fadtéarmacha d’aonaid 

tithíochta	 aonair	 nó	 ilíocha	 le	 forbróirí/úinéirí	maoine	 cíosaithe	 príobháidí	 thar	 achar	 idir	 deich	 agus	 fiche	bliain,	 nó	

léasanna gearrthéarmacha de chineál RAS do mhaoin thar théarma 4 bliana.  Tá na socruithe do léasú fadtéarmach na 4 

aonad faoin scéim i gceantar Bhaile Uí Mhatháin ag ardchéim.  Bhí 5 léas de chineál RAS ann ag deireadh na bliana 2010.

OIBREACHA LEASÚCHÁIN/ATHGHINIÚNA
Cuireadh tograí ar aghaidh sa bhliain 2010 chun dul i mbun Oibreacha Leasúcháin ag Bóthar Thromraigh, Gránard.  Is é 

€4 mhilliún costas measta an tionscadail seo. Thug an Chomhairle Tosaíocht 1 don Tionscadal seo.

CAIGHDEÁIN DO CHÓIRÍOCHT PHRÍOBHÁIDEACH AR CÍOS
Is é an tÚdarás Áitiúil atá freagrach as forfheidhmiú agus forghníomhú na gcaighdeán cóiríochta san earnáil ar cíos. 

Cuirtear cistiú ar fáil don Údarás Áitiúil bunaithe ar roinnt imscrúduithe a rinneadh. Tugadh 142 imscrúdú chun críche sa 

bhliain 2010 agus tugadh comhairle do thiarnaí talún i leith saincheisteanna neamh-chomhlíonta. Rinneadh imscrúdú ar 

go leor den mhaoin úd mar chuid den Scéim Cóiriochta ar Cíos.

CAIGHDEÁIN NUA AR CÍOS 2010
Fuarthas €125,000 ón DoEHLG i ndáil leis an méid thuas. Baineadh leas as cistiú chun dul i mbun oibreacha leictreacha 

éigeantacha ar thuairim 50 teach.

SCÉIM IARFHEISTITHE FUINNIMH 2010
Fuair Comhairle Contae an Longfoirt cistiú sa bhliain 2010 ón DoEHLG arbh fhiú €213,559 iad mar chuid den chlár thuas.  

Áirítear leis na hoibreacha insliú áiléir agus cuais ar thuairim 180 teach cónaithe.

PLEANÁIL 
Imlínítear thíos gníomhaíochtaí suntasacha ag an Rannóg Pleanála sa bhliain 2010 in éineacht le hionchas pleanála 

leathan don bhliain 2011. Cruthaítear dúshláine le reachtaíocht, treoirlínte nua agus an tAcht um Pleanáil agus Forbairt 

(Leasú) 2010 go sonrach, agus déanann siad an próiseas pleanála agus a ailíniú le hinbhuaine agus le trédhearacht a 

bheachtú a thuilleadh.

BAINISTIÚ PLEANÁLA AGUS FORBARTHA  
Is í an Rannóg um Bainistiú Forbartha atá freagrach as próiseáil gach iarratas pleanála i gcomhréir leis an Acht um 

Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú) agus leis na Rialacháin Pleanála agus Forbartha.

Tásctar sa chairt thuas líon na n-iarratas agus na bhfógraí um thosach feidhme a fuarthas le 10 mbliana anuas.  Is 

féidir buaiceanna sna blianta 2004 agus 2007 a chur i leith na scéime athnuachana tuaithe agus cabhair dheontais 

d’fhoirgnimh thalmhaíochta faoi seach.  

Cé go bhfacthas líon iarratas ní b’ísle sna blianta 2003 agus 2005, chonacthas líon ní ba mhó d’iarratas casa i measc 

na gceann a fuarthas, ónar theastaigh uaireanta pearsanra suntasacha chun aghaidh a thabhairt ar gach céim den 

phróiseas ó bhailíochtú agus measúnú go críochnú agus comhlíonadh. 

Chonacthas athrú nach beag sa bhliain 2008 i líon agus castacht na gceadanna pleanála a taisceadh, le líon suntasach 

iarratas do mionathruithe na gceadanna reatha a deonaíodh, tithe aonair agus forbairtí ní ba lú trí chéile. 
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Chonacthas meath leanúnach i líon na n-iarratas tríd an mbliain 2009 agus isteach sa bhliain 2010, rud a léirigh treochtaí 

eacnamúla agus an meath sa tionscal tógála ag gach aon leibhéal. Chonacthas méadú sna héilimh i limistéir eile den 

chóras pleanála mar chothromú dó sin, go háirithe ó thaobh tógáil i gcúra, eastáit tithíochta neamhchríochnaithe agus an 

t-ualach réamhphleanála ag leibhéal áitiúil agus réigiúnach. Beidh infheistíocht acmhainne nach beag ag teastáil freisin 

thar na blianta seo romhainn de bharr an tsaothair bhreise is gá faoin reachtaíocht comhshaoil agus leis an Acht um 

Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2010.

Is díol spéise í an treocht sna fógraí um thosach feidhme sa tréimhse chéanna trína léirítear patrún i bhfad níos cobhsaí, 

agus	b’fhéidir	gur	táscaire	ní	b’fhearr	é	den	chaoi	ina	n-aistrítear	iarratais	go	fisiciúil	ar	an	talamh.	

Déantar na hiarratais phleanála agus tograí Chuid VIII a scagadh anois dá measúnú go hiomchuí de réir mar is gá faoi 

Threoir na nGnáthóg agus i gcomhréir leis na treoirlínte arna n-eisiúint ag an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus 

Rialtais Áitiúil. 

Tá na comhairliúchain réamhphleanála ina gcuid lárnach den phróiseas Bainistíochta Forbartha agus baintear leas astu 

ar bhunús leanúnach agus méadaitheach. Reáchtáiltear na cruinnithe chun seirbhís pleanála níos trédhearcaí agus de 

cháilíocht níos airde a sholáthar don phobal i gcoitinne. Reáchtáladh ní ba mhó ná 96 cruinniú réamhphleanála sa bhliain 

2008 chun plé le hiarratasóirí ionchasacha a éascú i leith na saincheisteanna a bhaineann lena dtograí. Méadaíodh an 

líon sin chuig 110 sa bhliain 2009 agus chuig 101 sa bhliain 2010. Taifeadtar go digiteach na cruinnithe réamhphleanála 

anois chun éascú don chomhsheasmhacht, trédhearcacht agus comtháthú gan uaim an phrósis chinnteoireachta.

D’éirigh na hiarratas ar cheadúnais faoi Alt 254 den Acht, don chomharthaíocht bóithre den chuid is mó, ina ngné rialta 

den saothar a rinneadh le 3 bliana anuas, atá mar mhéadú nach beag d’ualach na mblianta roimhe sin.

RANNÍOCAÍOCHTAÍ FORBARTHA  
Toibhítear ranníocaíochtaí forbartha i gcomhréir leis an scéim ar ghlac an Chomhairle léi faoi Alt 48 den Acht um Pleanáil 

agus Forbairt 2000. Faightear le gach bronnadh chead pleanála coinníoll ónar theastaigh íoc na ranníocaíochta forbartha 

ábhartha a éireoidh iníoctha má chuirtear tús leis an bhforbairt agus nuair a chuirtear tús léi. Tá go leor cásanna ann inar 

ghabh ceadanna eile in ionad ceadanna a deonaíodh rompu ag an láithreán céanna agus nár gníomhachtaíodh go fóill 

na ceadanna a deonaíodh. Tugtar dealramh míchruinn uaireanta den mhéid atá dlite agus ag dul go hiarbhír don údarás 

áitiúil.

Is iad príomhchuspóirí na Scéime Ranníocaíochta Forbartha:

 ~ Meicníocht a sholáthar trínar féidir le forbróirí agus le daoine eile rannchur le costas bonneagar agus saoráidí poiblí a  

 sholáthar ar tairbheach don fhorbairt ina gceantar iad.

 ~ An tsolúbthacht do na húdaráis áitiúla i ndáil leis an réimse tionscadal a d’fhéadfaí a chistiú ón bhfoinse úd, trína  

 ligean d’údaráis soláthar bonneagair phoiblí a chistiú gan é a cheangal le forbairt shonrach éigin.

 ~ Trédhearcacht níos mó a thabhairt isteach sa chaoi ina dtoibhítear agus a gcuirtear chun feidhme na ranníocaíochtaí  

 forbartha (ionas gurbh fhéidir le forbróirí fáil amach roimh ré cén tobhach a bhainfeadh leo).

 ~ A chinntiú gur féidir le hÚdaráis Áitiúla an fás a bhainistiú agus a chothabháil trí eochair-bhonneagar a sholáthar chun  

 tacú leis na geilleagair áitiúla. 

Bhí tionchar fíordhearfach ag an Scéim Ranníocaíochta Forbartha ar sheachadadh an bhonneagair sa Longfort ó 

tugadh isteach í. Gineadh cistí léi d’éagsúlacht leathan bonneagair, lenar áiríodh sealbhú talaimh, soláthar spásanna 

oscailte, saoráidí áinseas agus pobail, oibreacha fóntais agus tírdhreachaithe, bóithre, carrchlóis, cosáin, uisce agus 

saoráidí dramhuisce. 

Rinneadh	dul	chun	cinn	nach	beag	sa	limistéar	sin	thar	2009-2010	maidir	le	bailiú	airgead	gan	íoc,	go	háirithe	i	bhfia-

naise na gcoinníollacha eacnamúla anróiteacha. Tá an próiseas seo ag dul ar aghaidh le réiteach agus comhaontú i go 

leor de na háscanna, tá roinnt eile á mbreithniú agus tá roinnt eile arna ndlíthiú.

TÓGÁIL I gCÚRAM
Ullmhaítear réamh-thuairiscí idir-stiúrthóireachta ar aithint eastáit tithíochta neamhchríochnaithe. Cuirtear in iúl don 

fhorbróir i bhfoirm scríbhinne ansin na míreanna d’oibreacha neamhchríochnaithe agus neamh-chomhlíonadh na 

gcoinníollacha pleanála san eastát. Cuirtear an tuairisc theicniúil ar aghaidh chuig an institiúid airgeadais le hiarratas 

ar shíneadh an Bhanna nó chun an Banna a ghlaoch isteach chun ligean do chríochnú an eastáit chuig an gcaighdeán.  

Tá an próiseas sin tar éis bheith cuibheasach rathúil i ndáil le Bannaí go nuige seo, in ainneoin na ndálaí dona eacnamúla 

i láthair na huaire. Tógfaidh próiseas críochnaithe na n-eastát i bhfad níos faide agus teastóidh ionchur na Comhairle 

uaidh ó thaobh acmhainní foirne de. 

Is próiseas fadálach í an tógáil i gcúram, óna dteastaíonn ionchur ar fud na stiúrthóireachtaí agus leithdháileadh foirne 

trasdisciplíní agus saintiomanta d’fhonn í a reáchtáil go héifeachtúil. Baineann na príomhchéimeanna seo a leanas leis 

an bpróiseas:

 ~ Aithint na staire pleanála iomláine den eastát tithíochta - féadann sé sin bheith ina phróiseas casta mar a mbíonn  

 roinnt ceadanna ag láithreán éigin, agus b’fhéidir achar fada bheith eatarthu. 

 ~ Caithfear an suirbhé agus an t-imscrúdú a dhéanamh chun fáil amach an leibhéil chomhlíonta leis an gcead a deonaíodh.  

 ~ Caithfear dul faoi dhéin an fhorbróra atá freagrach agus caibidlíochtaí bheith ann d’fhonn an chaoi ina mbainfear  

 amach an comhlíonadh a fháil amach.

 ~ Caithfear bannaí agus ranníocaíochtaí a shocrú ó thaobh méideanna, céimniú na n-íocaíochtaí agus socruithe dlíthiúla.

 ~ Caithfear córais mhonatóireachta slána i gcás teipe a bhunú agus a chothabháil d’fhonn go bhfeidhmeoidh an córas  

 go rathúil.

 ~ Sa chás gur dosheachanta é an gníomh forfheidhmiúcháin, tionscnaítear próiseas leis sin nach foláir go mbeadh an  

 fhoireann i dtaithí air, agus teastaíonn foireann speisialaithe shaintiomanta tras-stiúrthóireachta uaidh sin.

Tá an saothar sa limistéar sin fós ar bun, agus rinneadh dul chun cinn nach beag thar an tréimhse 2009-2010.

EASTÁIT TITHÍOCHTA NEAMHCHRÍOCHNAITHE
Táthar tar éis dul chun cinn seasmhach a dhéanamh maidir leis na heastáit tithíochta neamhcríochnaithe sa Chontae. 

Agus aitheantas dó mar shaincheist náisiúnta, tá an Longfort tar éis bheith i gceann feadhain na dtreoirlínte dea-

chleachtais chun aghaidh shásúil a thabhairt ar fhorbairtí neamhcríochnaithe. Táthar tar éis rannán a bhunú go sonrach 

chun plé le heastáit neamhchríochnaithe, ag obair go dlúth leis na Rannóga Bonneagair, leis an Roinn Comhshaoil, 

Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus le gach geallsealbhóir eile lena n-áirítear forbróirí, glacadóirí agus cónaitheoirí chun 

timpeallachtaí cónaithe sábháilte iomchuí a chruthú sna limistéir a ndeachaigh an meath eacnamúil i bhfeidhm orthu.  

Táthar tar éis dréacht-treoirlínte náisiúnta a fhoilsiú ina bhfeictear cás-staidéar an Longfoirt agus táthar chun cáipéis 

deiridh a chur amach go luath ina bhfeicfear tionchar mór ón taithí atá ag an Longfort. 

PLEANÁIL CHUN CINN
Is é an Rannán um Pleanáil chun Cinn atá freagrach as taighde, ullmhú agus táirgeadh gach Plean Forbartha, Plean 

Limistéir Áitiúil agus tionscnaimh a chaitheann súil leis an todhchaí. Ní théann an meath eacnamúil agus an lagthrá sa 

tionscal tógála i bhfeidhm ar sceideal saothair phleanála chun cinn a rialaítear faoin Acht 2000 agus faoi fhorfheidhmiú 

leanúnach na reachtaíochta náisiúnta agus AE i limistéar na pleanála agus an chomhshaoil.  Ina theannta sin is amhlaidh a 

bhíonn baint rialta ag an Rannán um Pleanáil chun Cinn le tionscadail eile óna dteastaíonnn leithdháileadh ama nach beag 

ar nós na CPO, Staidéar don Chonair Bhealaigh agus tionscadail eile idir chinn áitiúla agus náisiúnta.

Is san achoimre seo a leanas a imlínítear na príomhthionscadail ar a dtabharfar aghaidh sa bhliain 2010 agus a 

chaitear súil ar sceideal na bliana 2011:

AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010
Tá roinnt forálacha reachtúla nach beag san Acht lena n-athrófar an phleanáil ón mbonn i gcaitheamh an chéad chúpla 

bliain eile, go háirithe maidir le cairéil, nach bhfuil tús curtha le gné éigin de go fóill. 

Ar cheann de na gnéithe is suntasaí den Acht don sceideal um Pleanáil chun Cinn is ea tabhairt isteach an cheangaltais 

do gach Plean Forbartha Conate Croí-Straitéis bheith ann. Is bunráiteas lárnach sainmhínithe é sin ina n-imlínítear 

an dáileadh daonra reatha agus molta agus ordlathas lonnaíochta don Chontae. Is í an aidhm atá leis cur chuige 

trédhearcach bunaith ar fhianaise a tháirgeadh don chriosú talaimh agus d’ainmniúcháin spásúla a mhúnláitear go 

soiléir leis na treoirlínte aireachta agus leis na pleananna cisil níos airde, agus a bhíonn i gcomhréir leo ar nós na 

Straitéise Spásúla Náisiúnta agus na Treoirlínte Réigiúnacha um Pleanáil. Caithfear na forálacha criosaithe a ailíniú freisin 

le soláthar bonneagair thacúil agus i gcomhréir le cúraimí eile ar nós na straitéisí tithíochta agus lonnaíochta. Ní mór gach 

CDP a athbhreithniú dá réir laistigh d’aon bhliain amháin ón nglacadh leis na Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha ábhartha. 

Is í mí Iúil 2011 an spriocdháta i gcás Chontae an Longfoirt. 

 

TREOIRLÍNTE PLEANÁLA RÉIGIÚNACHA LÁR NA TÍRE
Glacadh leis na Treoirlínte Pléanála Réigiúnacha do Lár na Tíre i mí Iúil na bliana 2010. Cuirtear béim reachtúil níos 

láidre san Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2010, ar chiseal na pleanála réigiúnaí, go háirithe chun a chinntiú go 

gcomhallann na pleananna ag leibhéil níos ísle le forálacha na dtreoirlínte réigiúnacha. Caitear aghaidh a thabhairt ar 

an gceangaltas úd laistigh de bhliain amháin ón nglacadh leis na treoirlínte agus tugtar aghaidh air a thuilleadh thuas.

PLEANANNA LIMISTÉIR ÁITIÚIL  
Ghlac Údaráis Áitiúla an Longfoirt le Plean Limistéir Áitiúil na bPurlán Theas (SELAP) i mí Eanáir 2010, ar comhthion-

scadal é idir Comhairlí Baile Longfoirt agus Contae an Longfoirt.

Cuireadh tús leis an obair ar Phleananna Limistéir Áitiúil Chluain Dá Ráth agus Bhéal Átha Liag sa bhliain 2009. Cuire-

adh obair breise, lenar áiríodh an obair ar Phleananna Limistéir Áitiúil i leith na Carraige Glaise, na gCúilíní agus Foynes 

Court/Chluain Raileach ar feitheamh de bharr easpa acmhainní foirne.



 - 30 - 

Comhairle Contae Longfoirt

 - 31 - 

Tuarascáil Bhliantúil 2010

TIONSCADAIL EILE
MEASÚNÚ COMHSHAOIL STRAITÉISIGH AGUS MEASÚNÚ IOMCHUÍ

 ~ Caithfear gach plean agus tionscadal a scagadh don SEA - mír taispeána agus comhairliúcháin phoiblí agus i ngach  

 aon chás. 

 ~ Ní mór córais a fhorbairt, a chothabháil agus a chur chun feidhme de réir mar is gá agus mar a ndéantar amhlaigh - i  

 gcomhar le próiseas an phlean - chun na táscairí a mhonatóireacht arna leagan amach sa SEA.

 ~ Teastaíonn scagadh Measúnaithe Iomchuí (AA) do gach plean reachtúil agus neamhreachtúil - measúnú iomchuí  

 na bpleananna agus na dtionscadal in Éirinn - Ciorclán SEA 1/08 agus NPWS 1/08 na nÚdarás Treorach agus  

 Pleanála DoEHLG 2009.

 ~ - an gá chun dul i mbun AA ar phleananna úsáide talún i gcomhréir le hAlt 6 den Treoir maidir le Gnáthóga - aon  

 phlean nó tionscadal nach bhfuil nasctha go díreach ná nach bhfuil riachtanach do bhainistiú an tsuímh natura i gceist  

 (SPA cSPA, SAC, cSAC), ach is dócha go mbeidh tionchar mór air, ina aonar nó i gcomhar le pleananna agus  

 tionscadail eile; ní údarófar é ach amháin mura bhfeidhmíonn sé tionchar diúltach ar iomláine an tsuímh.

STAITISTICÍ AGUS FÁLTAIS
Ní mór don Rannóg Pleanála faisnéis staitistiúil a sholáthar ag eatraimh rialta d’Údarás Réigiúnach Lár na Tíre, don Roinn 

Comhshaoil,	Oidhreachta	agus	Rialtais	Áitiúil	agus	don	Phríomh-Oifig	Staidrimh.	Bíonn	ionchur	ama	nach	beag	ag	roinnt	

de na tuairisceáin sin, go háirithe an suirbhé bliantúil um infhaighteacht talún do thithíocht bhliantúil, a thaisctear gach 

Meán Fómhair leis an DoEHLG.

Tiomsaíonn na Rannóg Pleanála staitisticí go rialta do rannóga eile laistigh den Chomhairle chun éascú d’fheidhmiú 

an eagrais trí chéile. Áirítear leis sin soláthar sonraí daonra agus feidhme do staidéir um sholáthar seirbhísí uisce agus 

dramhuisce agus do thuairiscí bonneagair i gcomhair tionscadal Oidhreachta, Comhshaoil, Bóithre agus Tithíochta.

MEASÚNÚ UM BAOL TUILTE
Teastóidh ionchur nach beag ón Rannóg Pleanála do Threoirlínte Measúnaithe um Baol Tuilte arna n-eisiúint ag an Roinn 

Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil. Tabharfar aghaidh ar fhorálacha mionsonraithe ag leibhéal an Chontae 

tar éis ullmhú Staidéir Bhainistithe an Bhaoil Tuilte d’Abhantrach na Sionainne, atá ar bun ag an OPW agus atá dlite le 

críochnú sa bhliain 2012. B’fhéidir go mbeadh Measúnuithe aonair um Baol Tuilte ag teastáil mar chuid den phróiseas 

bainistithe forbartha.

CÓRAIS FHAISNÉISE GEOGRAFAÍ
Is uirlis bhunriachtanach iad na córais fhaisnéise geografaí don chóras pleanála, rud a éascaíonn do shorochtaineacht 

ar fhaisnéise go hinmheánach idir rannóg éagsúla na Comhairle. Éascaíonn sé freisin d’aistriú na faisnéise spásúla chuig 

an bpobal thar an idirlíon nó ag pointí eolais suite i bhfoirgnimh na Comhairle.

Baintear leas as an GIS freisin chun faisnéis a fháil ar nós tuairisceán staitistiúil agus don mhonatóireacht, ar nós an 

léarscáilithe tuaithe is gá faoin CDP agus na monatóireachta SEA leanúnaí.

Ní	fiú	faic	an	córas	gan	an	fhaisnéis	a	fhaigheann	sé,	a	chaithfear	a	chothabháil	agus	a	nuashonrú	ar	bhonn	rialta.		Is	gné	

shuntasach í seo den saothar sa Rannóg um Pleanáil chun Cinn.

ILGHNÉITHEACH
Ní foláir pleananna, leasuithe agus athruithe a ullmhú ag fógra gairid uaireanta faoi oibríochtaí laethúla na Rannóige 

Pleanála. Teastaíonn cloí docht leis na forálacha reachtúla ábhartha uathu siúd, atá mar chuid de thacar próiseas 

comhairliúcháin a mbíonn an Rannóg um Pleanáil chun Cinn á n-athchóiriú agus á míniú gan staonadh d’fhonn seirbhís 

chuimsitheach, éifeachtach agus éifeachtúil a sholáthar.  

Is ceangaltas rialta d’fhoireann na Rannóige Pleanála é bainistiú na bpróiseas Chuid VIII agus ullmhú tuarascálacha chun 

forbairtí na Comhairle Contae a éascú (lena n-áirítear AA agus SEA de réir mar is cuí). 

FORFHEIDHMIÚ
Eisíodh 52 litir foláirimh sa bhliain 2009, i dteannta le 28 forfheidhmiú agus tarchuireadh 13 cás chuig imeachtaí dlí.

Chonacthas líon méadaithe fógraí foláirimh chuig 80 sa bhliain 2010, chonacthas líon comhchosúil d’fhógraí 

forfheidhmiúcháin agus laghdú sna himeachtaí dlí chuig 11. Léirítear na treochtaí sin go grafach sa chairt thuas. Is nod 

é an laghdú mór sna fógraí forfheidhmiúcháin a eisíodh agus sna himeachtaí dlí a tionscnaíodh thar an tréimhse 2009-

2010 don rath níos mó san idirbheartaíocht agus do réiteach ag céim na litreach foláirimh.
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SEIRBHÍSÍ DÓITEÁIN & ÉIGEANDÁLA
Tá stáisiúin ag an tSeirbhís Dóiteáin agus Tarrthála sna hionaid seo a leanas;

Baile Uí Mhatháin, Meathas Troim, Gránard, Béal Átha Liag agus Baile Longfoirt.

Bíonn na stáisiúin sin foirnithe ag 48 comhraiceoir dóiteáin áirithithe a fhreagraíonn do theagmhais dóiteáin agus tarrthála 

araon.  Bhí an Rannóg Dóiteáin gníomhach i gcur chun cinn na sábháilteachta dóiteáin i gcaitheamh na bliana.  Áiríodh 

leis na gníomhaíochtaí úd an Clár don tSábháilteacht Dóiteáin sna Scoileanna mar ar tugadh cuairt ar gach bunscoil 

agus tugadh caint do dhaltaí rang a trí, saothar ar Choiste Oíche Shamhna leis an FSS agus leis an nGarda chun an 

tsábháilteacht a chur chun cinn ag na tinte cnámh agus i leith úsáid na dtinte ealaíne.

Phróiseáil an Rannóg Dóiteáin Teastais Sábháilteachta Dóiteáin, Tarchuir Phleanála agus Tarchuir d’Iarratas Cúirte ar 

Cheadúnas.   Chuathas i mbun imscrúduithe ar ionaid siamsaíochta agus ar áitribh de chineál cónaitheach i gcaitheamh 

na bliana 2010.

Cuireadh an síneadh le stáisiún dóiteáin Bhaile Longfoirt amach ar tairiscint sa bhliain 2009. Táimid ag fanacht ar cheadú 

ón Roinn Comhshaoil i láthair na huaire chun dul ar aghaidh le deonú an chonartha sin.

Fuarthas suíomh thiar sa bhliain 2002 do Stáisiún Dóiteáin úr ag Béal Átha Liagh. Fuarthas Pleanáil Chuid VIII don suíomh.  

Táthar tar éis €800,000 a cheadú i bhfoirm prionsabail do thógáil an tionscadail úd. Táthar tar éis ceadú a lorg ón Roinn 

Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil chun Comhairligh a cheapadh don Tionscadal sin an 21 Iúil 2010.

Chuaigh Michael O’Reilly le Briogáid Dóiteáin Ghránaird i mí na Samhna 2010. Chuaigh William Connaughton le Briogáid 

Dóiteáin Mheathas Troim i mí Iúil na bliana 2010 agus chuaigh Eamon Farrell le Briogáid Dóiteáin Bhéal Átha Liag freisin 

i mí Iúil 2010.

Chuaigh an tUas. Paddy Madden ar scor ó Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Longfoirt i mí Dheireadh Fómhair 2010 tar éis 28 

bliain seirbhíse.

Ghlac baille den Bhriogáid Dóiteáin rannpháirt sa Dar Comórtas Dúshlánach Náisiúnta de chuid Eagraíocht Tarrthála 

Éireann	 i	mí	 an	Mhárta,	 agus	chríochnaigh	 sa	2ú	hÁit	 sa	phríomchomórtas.	Bronnadh	an	dara	háit	 ar	 an	Oifigeach	

Stáisiúin Pauric Cullen ina theannta sin sa chatagóir do Bhainistiú Ceannais agus tháinig an Meicneoir is Tiománaí Rory 

Kelly agus an Comhraiceoir Dóiteáin Fergal Dempsey sa dara háit sa chatagóir d’Oilteachtaí Teicniúla.  Ba í Seirbhís 

Dóiteáin Bhaile Longfoirt a bhuaigh an cleachtadh cnámh scéil 20 nóiméad.

Bhí an Longfort maille le Ceatharlach agus an Mhí mar ionadaithe na hÉireann i gCluichí na hEagraíochta Tarrthála 

Domhanda a reáchtáladh i gCorcaigh i mí Mheán Fómhair 2010.  Tháinig an Longfort sa 16ú háit sa chomórtas domhanda 

sin (an áit is airde d’Éireannaigh) ag dul san iomaíocht i gcoinne Comhraiceoirí Dóiteáin Lánaimseartha ó fud an domhain.

Cuireadh tús leis an obair ar Stáisiún Dóiteáin nua 3 Bhá do Mheathas Troim i mí Eanáir 2010.  Is é Adston Litd, Béal 

Tairbirt, Co. an Chabháin, an príomh-chonraitheoir don tionscadal sin.  Is iad John Killian Consultancy Engineers, Baile 

Átha Luain, na Príomh-Chomhairligh dó.  Is é €1.1 milliún costas measta an tionscadail.  Táthar ag dúil go mbeidh an 

tionscadal críochnaithe faoi lár mhí an Mhárta 2011.

COSAINT SHIBHIALTA
Tá an Chosaint Shibhialta mar chuid d’eagras domhanda leis an bpríomhról beatha a shábháil agus faoiseamh na 

fulangtha le linn cogaíochta, agus is é a ról nuair a bhíonn an tsíocháin ann chun cúnamh a thabhairt i gcás tubaistí 

nádúrtha agus tionóiscí saorga. Tá an Chosaint Shibhialta freagrach ag an leibhéal áitiúil as earcú agus oiliúint na 

n-oibrithe saorálacha agus soláthar na n-ionad oiliúna sa phobal.

Ba iad na gníomhaíochtaí, cláir, imeachtaí agus forbairtí príomha le linn na bliana 2010:

 ~ Os cionn 50 glaoch amach chun cúnamh le linn aimsire crua, bíodh se le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus le  

 hÚdaráis Áitiúla an Longfoirt.

 ~ Reáchtáladh roinnt cúrsaí Garchabhrach i gcaitheamh na bliana lenar áiríodh BLS/AED (Buntacaíocht Beatha/Dífhibriliú  

 Seachtrach Uathoibrithe), CFR (Céadfhreagairt Chairdiach), OFA (Garchabhair Shaothair), EFR (Céadfhreagairt Éigeandála)  

 agus cúrsaí pobail sa Gharchabhair Bhunúsach don phobal, d’earcaigh nua agus do bhaill reatha. Fuair 18 ball pas ina  

 gcuid scrúduithe EFR, atá mar mholadh dóibh féin agus dá dTeagascóir.

 ~ Cháiligh 2 ball chuig leibhéal Teagascóra ag cúrsa i gColáiste na Cosanta Sibhialta, Ros Cré.

 ~ Thosaigh 4 ball oiliúint do Theicneoir Leighis Éigeandála. 

 ~ Reáchtáladh roinnt cúrsaí bunaithe ar Mhonatóireacht Radaíochta, Cuardach agus Cumarsáid.

 ~ Fuarthas cóiríocht garáiste ar cíos do 7 bhfeithicil agus 2 bhád.

 ~ Ghlac criú an bháid rannpháirt sa seimineár oiliúna bliantúil i Sligeach i ndáil le fliú na n-éan.

 ~ Cúnamh tugtha ag 48 imeacht pobail áitiúil.
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FORBAIRT
EACNAMÚIL &
POBAIL, SEIRBHÍSÍ
CORPARÁIDEACHA
& CULTÚRTHA
AGUS ACMHAINNÍ
DAONNA

FORBAIRT EACNAMÚIL AGUS POBAIL 
COMHSHAOL EACNAMÚIL 
Bhí dúshláin leanúnacha os comhair an gheilleagair áitiúil sa bhliain 2010.  Chuaigh an meath airgeadais nach bhfacthas 

a mhacasamhail roimhe seo i bhfeidhm go diúltach ar an gcaitheamh tomhaltóirí agus bhí sé mar rannchur do bhreis 

craptha in earnáil na tógála. Bhí tionchar nach beag ag dúnadh na gCáblaí B2 agus cailliúint ní ba mhó ná 100 post, 

cé gur chuidigh cineál éagsúil an bhoinn déantúsaíochta áitiúil leis an ngeilleagar áitiúil.  Is léir éifeachtaí an mheatha 

eacnamúla san eisimirce mhéadaithe dár n-acmhainn óige foghlamtha.  Coinníonn Comhairle Contae an Longfoirt uirthi 

i gcomhar le gníomhaireachtaí tacaíochta forbartha stáit agus go háirithe le Bord Fiontair an Chontae ag feidhmiú ar 

bhealach nuálaíoch chun an fhostaíocht a bhuanú sa Longfort.

 

BORD FORBARTHA CONTAE AN LONGFOIRT  
Tá 29 ball ar an mBord ó cheithre earnáil:

RIALTAS ÁITIÚIL (7 BALL)
An Cmlr. Alan Mitchell, Cathaoirleach an Bhoird, An Méara Paul Connell, An Cmlr. Victor Kiernan, An Cmlr. Martin 

Mulleady, An Cmlr. Gerry Brady, Comhairle Contae an Longfoirt. An Cmlr. Fintan Flood, Comhairle Baile Ghránaird, An 

tUas. Tim Caffrey, Bainisteoir Contae an Longfoirt.

FORBAIRT ÁITIÚIL (7 BALL)
An tUas. Adrian Greene, an tUas. Pat O’Rourke, (an Longford Community Resources Ltd). An Dr. Ruth Mc Grath, (Colún 

Comhshaoil) an tUas. Michael Nevin, Iníon Beatrice Cunningham, (Bord Fiontair Chontae an Longfoirt). Iníon Josephine 

Stroker, (Tionscadal Acorn an Longfoirt) Iníon Patricia Harrison, (Coiste Cúraim Leanaí Chontae an Longfoirt).

GNÍOMHAIREACHTAÍ STÁIT (10 BALL)
An Cnfrt. Denis Shields (An Garda Siochána), an tUas. Kevin Kidney (Fáilte Éireann), Iníon Gillain Maunsell (IDA Éireann),  

Folúntas (Fiontraíocht Éireann), Iníon Gráinne Nic Gabhainn (Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte), an tUas. Michael 

Kearney (An Roinn Leasa Shóisialaigh), an tUas. Peter Egan (FÁS), an tUas. Oliver Burke (Teagasc), Bean Rosemary Killian 

Johnston (Coiste Gairmoideachais Chontae an Longfoirt), an tUas. Eugene Rafferty (An Roinn Oideachais & Eolaíochta).

COMHPHÁIRTITHE SÓISIALTA (5 BALL)
An tUas. George Shedwell (Comhdháil na gCeardchumann), Iníon Kate Keegan, Iníon Brenda Quinn (An Earnáil Pobail & 

Dheonach), an tUas. James Brady (Earnáil na Talmhaíochta), Iníon Karen Clabby (An Earnáil Ghnó).

ATHRUITHE SA BHORD SA BHLIAIN 2010
Rialtas Áitiúil - Tháinig an Méara Paul Connell in ionad an Cmhlr. Peggy Nolan.

Gníomhaireachtaí Stáit - Tháinig Iníon Rosemary Killian Johnston in ionad Iníon Josephine O’Donnell (Coiste 

Gairmoideachais Chontae an Longfoirt). Níl aon ionadaí ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta ar an mBord a thuilleadh. 

 

An Cmlr. Martin Mulleady

Cathaoirleach SPC na 

Forbartha Eacnamúla

An tUas. Frank Sheridan

Stiúrthóir Seirbhísí
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PLEAN GNÍMH BHORD FORBARTHA CHONTAE AN LONGFOIRT  
Díríonn Plean Gnímh Bhord Forbartha Chontae an Longfoirt ar líon teoranta tosaíochtaí agus gníomhartha thar 

thréimhse trí bliana go leith idir lár na bliana 2009 agus deireadh na bliana 2012. Cuirtear an phríomhbhéim sa Phlean 

ar an gcomhoibriú idirghníomhaireachta agus ar an ngá do chomhroinnt acmhainn chun éifeachtúlachtaí agus luach 

ar airgead a chinntiú le héilimh na ngrúpaí cliaint ábhartha a shásamh. Tá an Bord ag coinneáil orthu ag dul i ngleic le 

gníomhaireachtaí ag gach leibhéal agus tá siad tiomanta do choincheap ‘an tsaothair idirghníomhaireachta’. 

FORMHUINIÚ PLEANANNA GNÍOMHAIREACHTA FORBARTHA ÁITIÚLA 
AG AN MBORD FORBARTHA CONTAE 
Is eochair-ról de chuid an Bhoird Fhorbartha Contae (CDB) é chun seachadadh na seirbhísí forbartha poiblí agus áitiúla 

a chur ar bhonn níos comhordaithe ag an leibhéal áitiúil. Is cuid lárnach den chomhordú seo é maoirsiú fhorfheidhmiú 

straitéise deich mbliana tríd na gníomhaireachtaí ábhartha lena n-áirítear pleananna forbartha áitiúla. Bhreithnigh an 

Grúpa Oibre um Bearta Cuimsitheachta Sóisialta (SIMWG) pleananna na ngníomhaireachtaí forbartha áitiúla chun 

comhordú a éascú ar bhealach níos fearr, agus fuair siad formhuiniú ón CDB arna moladh.

COMHOIBRIÚ IDIRGHNÍOMHAIREACHTA UM SHEACHADADH SEIRBHÍSÍ 
AGUS TACAÍOCHTAÍ DON LUCHT SIÚIL
Feidhmíonn grúpa Idirghníomhaireachta an Lucht Siúil mar fho-choiste den Bhord Forbartha Contae agus maoirsíonn 

forfheidhmiú Phlean Idirghníomhaireachta an Lucht Siúil don Longfort. Is éard is cuspóir leis an ngrúpa fóram plé a 

sholáthar i leith saincheisteanna tosaíochta i ndáil leis an Lucht Siúil agus línte gnímh chomhoibritheacha a aithint chun dul 

i	ngleic	leis	na	saincheisteanna	úd.	Aithnítear	i	bhfianaise	na	haeráide	eacnamúla	reatha	gur	mó	an	dúshlán	a	bhaineann	le	

seachadadh gníomhartha agus is tábhachtaí ná riamh an saothrú idirghníomhaireachta sna cúinsí sin. Iarraidh ar an mBord 

Forbartha Contae sa chomhthéacs sin sa bhliain 2010 a gcuid pleananna a athbhreithniú agus béim a leagan ar roinnt 

eochairghníomhartha a bheidh mar léiriú agus tacaíocht do ghíomhartha idirghníomhaireachta méadaithe.

Reáchtáladh roinnt cruinnithe sa bhliain 2010 chun Plean Gnímh a fhoirmliú don tréimhse 2010-2013. Cuirtear síos 

sa Phlean Gnímh ar ghníomhartha breise i leith saincheisteanna an Lucht Siúil ag éirí go sonrach as bunú an ghrúpa 

idirghníomhaireachta. Ní shonraítear sa phlean an réimse gníomhartha a bhfuil na gníomhaireachtaí bainteach leo ar 

bhonn leanúnach. Is iad an tsláinte, an t-oideachas, an fhostaíocht, réiteach coinbhleachta agus forbairt pobail na 

limistéir thosaíochta den phlean. Luíonn an fhreagracht ar gach gníomhaireacht ceannais i gcomhairle le gníomhaireachtaí 

tiomanta eile chun dul i mbun na ngníomhartha agus aiseolas a sholáthar ag cruinnithe Ghrúpa Idirghníomhaireachta 

an Lucht Siúil.

FÓRAM POBAIL & DEONACH AN LONGFOIRT 
Ba bhliain ghnóthach don Fhóram a bhí sa bhliain 2010, agus áiríodh i measc a ghnóthachtálacha iomadúla:

 ~ Ionadaíocht thar ceann na hearnála Pobail agus Deonaí ag an mBord Forbartha Contae. 

 ~ Ionadaíocht thar ceann na hearnála Pobail agus Deonaí ar Choistí Beartais Straitéisigh i gComhairle Contae an Longfoirt.

 ~ Ionadaíocht thar ceann na hearnála Pobail agus Deonaí ar bhoird ghníomhaireachta forbartha áitiúla. 

 ~ Tacaíocht a thabhairt d’éagsúlacht tionscadal leasa pobail agus iad a thionscnamh. 

 ~ Oiliúint ríomhaireachta a eagrú do ghrúpaí pobail agus deonacha ar fud an Chontae.

 ~ Ba é Martin Kennedy a d’éascaigh do na seisiúin phleanála úd mar ar aithníodh eochaircheisteanna do phlean oibre  

 an Fhóraim do 2011.

Tá	Fóram	Pobail	&	Deonach	Cho.	an	Longfoirt	tar	éis	Oifigeach	Forbartha	a	earcú	chun	tacú	le	saothar	an	Fhóraim.

STRAITÉIS TURASÓIREACHTA AN LONGFOIRT 
Grúpa ilghníomhaireachta lena mbaineann ionadaithe ó Chomhairle Contae an Longfoirt, Comhairle Baile Longfoirt, an 

Bord Fiontair Chontae, LCRL, Fáilte Éireann agus Turasóireacht an Longfoirt atá ag comhoibriú lena chéile chun Straitéis 

Turasóireachta a fhorbairt don Chontae. Críochnaíodh iniúchadh, as a mbainfear leas don phleanáil straitéiseach i 

dteannta le comhairliúchán leathan san earnáil. 

ATHFHORBAIRT CHALAFORT RICHMOND, CLUAIN DÁ RÁTH
Fuair an turasóireacht sa Longfort treisiú nach beag le hoscailt na Canála Ríoga an 1 Deireadh Fómhair 2010.  Reáchtáladh 

an	searmanas	oscailte	oifigiúil	i	gCalafort	Richmond	athfhorbartha	i	gCluain	Dá	Ráth	agus	ba	mhór	an	spéis	a	léiríodh	

go náisiúnta di. Is breiseán tábhachtach don bhonneagar turasóireachta sa Longfort atá sa chalafort lonrach maille le 

lamairní	snámhacha	breise.	Beidh	comhoibriú	idir	gach	páirtí	 leasmhar	ag	teastáil	don	dúshlán	a	bhainfidh	le	cur	an	

táirge seo i margadh turasóireachta éagsúil.  Is sampla den scoth atá in athfhorbairt Chalafort Chluain Dá Ráth den 

tairbhe a bhainfí ó na gníomhaireachtaí bheith ag obair le chéile chun tionscadal a sheachadadh nach dtarlódh gan an 

comhoibriú sin.  

COMHAIRLE NA nÓG AN LONGFOIRT
Is Tionscadal de chuid Boird Fhorbartha an Chontae é Comhairle na nÓg sa Longfort i gcomhpháirt le Foróige agus 

le	Comhairle	Contae	an	Longfoirt.	Fuarthas	cistiú	ón	Oifig	don	Aire	Leanaí	agus	Gnóthaí	Óige	chun	Comhairle	na	nÓg	

a fhorbairt agus a fheabhsú. Táthar tar éis grúpa comhairleach saineolach a bhunú, le heochair-ghníomhaireachtaí 

stáit agus gníomhaireachtaí neamhrialtasach ábhartha ann mar nasc le Comhairle na nÓg chun a chinntiú go n-áirítear 

glórtha agus tuairimí daoine óga lena straitéisí agus lena mbeartais. Samhlaítear le tacaíocht ón ngrúpa comhairleach 

gur féidir na saincheisteanna a shásamh arna n-aithint ag daoine óga sa Longfort.  Is trí aithint na saincheisteanna sin 

is féidir le Comhairle na nÓg féachaint le hathruithe dearfacha a chur i bhfeidhm ar mhaithe le hóige Chontae Longfoirt.

STRUCHTÚR CHOMHAIRLE NA NÓG
Is daoine óga idir 12 agus 18 bliain d’aois atá ar Chomhairle na nÓg sa Longfort, agus iad mar mhacasamhail don 

ionadaíocht 21 suíochán ar Chomhairle Contae an Longfoirt féin. Caithfear na daoine óga a thoghadh don Chomhairle a 

bhíonn	ar	siúl	ag	an	gCruinniú	Cinn	Bliana.	Glacann	na	hiarrthóirí	téarma	oifige	dhá	bhliain	ar	an	gComhairle.	Buaileann	

siad le chéile ar bhonn míosúil i seomraí Chomhairle Contae an Longfoirt chun plé a dhéanamh ar shaincheisteanna 

oibre agus óige arna dtabhairt aníos ag daoine óga i gContae an Longfoirt. Is í an óige atá i gceann na gcruinnithe; mar 

arb iad na daoine óga a shocraíonn an clár agus a bhíonn i gcathaoirleacht orthu. Toghtar daoine óga mar chathaoirleach, 

leas-chathaoirleach,	rúnaí	agus	oifigeach	caidrimh	phoiblí	ar	 feadh	téarma	bliain	amháin.	Glacann	na	hoifigigh	thofa	

lena rólanna láithreach tar éis na hoiliúna. Tá ceathrar daoine óga ó Chomhairle na nÓg sa Longfort mar ionadaithe an 

Longfoirt ag Dáil na nÓg, agus toghadh duine amháin de na daoine óga sin, Darina Birsanu, ar choiste násiúnta Dháil na 

nÓg, agus freastalaíonn sí ar chruinnithe i mBaile Átha Cliath ar bhonn míosúil.

CRUINNIÚ CINN BLIANA CHOMHAIRLE NA NÓG
Reáchtáladh Cruinniú Cinn Bliana Chomhairle na nÓg sa Backstage Theatre Déardaoin an 21 Deireadh Fómhair 2010. 

Tugadh cuireadh do dhaoine óga ó fud an chontae chun freastal air, a gcuid tuairimí a nochtadh ar ábhair a mheastar 

bheith tábhachtach dóibh. Is i gComhairle na nÓg sa Longfort a sholáthraítear fóram do dhaoine óga plé a dhéanamh ar 

shaincheisteanna áitiúla agus náisiúnta ar díol spéise dóibhsean iad. Bhí 75 daoine óga i láthair lá an Chruinnithe Chinn 

Bliana, agus é mar an tinreamh is airde go nuige seo le hionadaithe ó 9 Iar-bhunscoil, 5 chumann/eagras óige agus ionad 

oiliúna Ógtheagmhála amháin i gContae an Longfoirt.

An tAire Pat Carey agus 

an Méara Paul Connell ag 

oscailt na Canála Ríoga.
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MODÚL I LEITH AN RIALTAIS ÁITIÚIL
Sheol an Méara Peggy Nolan Acmhainn nua don Idirbhliain sna scoileanna sa bhliain 2010. Is éard is cuspóir don 

acmahinn seo feasacht a spreagadh faoi áit an Rialtais Áitiúil sa chóras daonlathach agus chun oideachas a thabhairt 

do dhaoine óga i leith rólanna agus freagrachtaí an Údaráis Áitiúil. 

Ba é an comhphlé ag Comhairle na nÓg a bhí mar spreagadh don mhodúl seo nuair ba léir nár thuig daoine óga rólanna 

agus feidhmeanna an Rialtais Áitiúil. D’fheidhmigh an easpa feasachta agus tuisceana sin i gcoinne rannpháirteachas 

go	leor	daoine	óga	sa	phróiseas	daonlathach.	Shlánaigh	an	Rannóg	Pobail	agus	Fiontair	cistiú	ó	Oifig	an	Aire	Leanaí	

agus Gnóthaí Óige chun freagairt don éileamh sin, faoin ‘gClár Feabhsaithe Gníomhaíochta’ do Chomhairle na nÓg. 

Sholáthraigh an Dr. Philip Byrne an chéad ábhar i gcomhairle le roinnt Comhordaitheoirí Idirbhliana. Ba é an tUas. Paddy 

Mc Phillips a d’fhorbair an t-ábhar sin sa mhodúl seo, agus ba í Pobalscoil na Maighne a phíolótaigh é.

Baill Longford Women’s Link sa phictiúr 

leis an mBainisteoir Contae agus leis 

an Méara Paul Connell ag Searmanas 

Bronnta Gradam Náisiúnta an Mhórtais 

Áite 2010.

SEACHTAIN CUIMSITHEACHTA SÓISIALTA 18 - 22 DEIREADH FÓMHAIR 2010
Ghlac Údaráis Áitiúla an Longfoirt rannpháirt le hÚdaráis Áitiúla ar fud na tíre i Seachtain Cuimsitheachta Sóisialta chun 

an Bhliain Eorpach chun Comhrac na Bochtaineachta agus don Chuimsitheach Shóisialta a chomóradh. Reáchtáil 

an	Méara	Paul	Connell	an	seoladh	oifigiúil	Dé	Céadaoin	20	Deireadh	Fómhair	i	gComhairle	Contae	an	Longfoirt.	Bhí	

réimse imeachtaí ar siúl le linn na seachtaine lenar áiríodh taispeántas san aitriam um ‘Údaráis Áitiúla an Longfoirt 

- Seachadadh Seirbhísí Áitiúla Nua-aoiseacha’. Áiríodh leis na himeachtaí eile Lá Oscailte i gComhairle Contae an 

Longfoirt do Aoisghrúpaí Gníomhacha, Tionscadal ‘One Book One Town’ chun an litearthacht teaghlaigh a chur chun 

cinn, Cruinniú Cinn Bliana Chomhairle na nÓg, reáchtáladh ceardlanna do chumainn iarscoile mar ullmhúchán d’Fhéile 

Dead of Night Oíche Shamhna an Longfoirt, reáchtáladh lá oscailte in Ionad Pobail Naomh Máirtín agus ceardlanna 

grianghrafadóireachta in Ionad Oiliúna agus Ionaid Ógtheagmhála Naomh Mel don Lucht Siúil. Ba sheachtain fhíor-

rathúil a bhí ann agus í mar léiriú don réimse tionscnamh cuimsitheachta sóisialta a rinne an tÚdarás Áitiúil.

Tabhairt ar láimh seic de luach €1000 do 

Líonra Daoine Scothaosta an Longfoirt 

mar chuid de Sheachtain Cuimsitheachta 

Sóisialta ag an Méara Paul Connell.

COMHCHOISTÍ PÓILÍNEACHTA
Bunaíodh Comhchoistí Póilíneachta i gcomhoibriu leis an Garda Síochána sna trí Údarás Áitiúlta sa Longfort i gcomhréir 

le treoirlínte a eisíodh i mí Mheán Fómhair na bliana 2008. Bhí a céad chruinniú ag Comhairle Baile an Longfoirt an 8 

Nollaig 2008. Bunaíodh Grúpa Stiúrtha chun na trí choiste a chomhordú. Bhí 4 chruinniú ag JPC Ghránaird sa bhliain 

2010, bhí 2 chruinniú JPC Bhaile an Longfoirt agus bhí 2 chruinniú ag Comhairle Contae an Longfoirt.

    

COISTE DO BHEAIRIC UÍ CHONGHAÍLE
Bhunaigh Údaráis Áitiúla an Longfoirt fo-choiste mar fhreagra do dhúnadh Bheairic Uí Chonghaíle an Airm ag an 

Roinn Cosanta.  Tá Méaraí agus ionadaithe Chomhairle Baile agus Contae an Longfoirt ar an gcomh-fhochoiste, 

maille le CEO Choiste Gairmoideachais Chontae an Longfoirt agus Ceannfort an Gharda sa Longfort. Chuathas i 

mbun staidéir fhéidearthachta sa bhliain 2010 ar an suíomh chun cúnamh leis na húsáidí is iomchuí a aithint don iar-

bheairic mhíleata ar mhaithe le leas an Phobail. Lorgaíodh aighneachtaí scríofa ó pháirtithe agus grúpaí leasmhara 

mar chuid den phróiseas comhairliúcháin.

An Méara Paul Connell agus an 

Comhordaitheoir Jim Maher ag Cruinniú 

Cinn Bliana de chuid Chomhairle na nÓg 

sa Longfort.

Clé go Deas:  

Laura McPhillips, Oifigeach Riaracháin, 

Comhairle Contae an Longfoirt, Frank 

Sheridan, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle 

Contae an Longfoirt, an Méara Peggy 

Nolan, Tim Caffrey, Bainisteoir Contae, 

Comhairle Contae an Longfoirt, 

Paddy McPhillips, Leas-Phríomh-Oide 

Phobalscoil na Maighne

COMÓRTAS MÓRTAIS ÁITE NÁISIÚNTA 2010
Is comórtas é an Mórtas Áite a dhírítear ar aitheantas a thabhairt d’fheabhsúcháin ag pobail áitiúla chun mórtas sibhialta 

a chruthú ina gceantar.  Is í aidhm an chomórtais “Mórtas Áite” spreagadh a thabhairt don dea-chleachtas, nuálaíocht 

agus ceannaireacht chun pobail bhríomhara inbhuanaithe trína bhfeabhsaítear cáilíocht na beatha do chách. Is trí na 

hÚdaráis Áitiúla a dhéantar an próiseas ainmniúcháin don chomórtas uile-oileánda. 

D’ainmnigh Comhairle Contae an Longfoirt triúr iontrálaithe sa bhliain 2010 thar roinnt catagóirí le bheith mar ionadaithe 

do Chontae an Longfoirt. Longford Women’s Link, Féile Ealaíon Leanaí Aisling agus Longford Acorn Project Limited. 

Tharla an mheastóireacht thar thrí lá i mí Lúnasa na bliana 2010. B’éigean do gach aon ghrúpa cur i láthair a dhéanamh 

chun réimse na ngníomhaíochtaí agus na dtionscadal dá gcuid a léiriú.  Ba i mBaile Átha Troim, Contae na Mí a óstáladh 

an Searmanas Bronnta Gradam Náisiúnta an 13 Samhain 2010 ag ar tháinig Féile Ealaíon Leanaí Aisling sa dara háite 

i gcatagóir na nEalaíon Pobail; agus bhuaigh Longford Women’s Link Catagóir Speisialta an Mhórtais Áite, Freagairt 

Pobail don dífhostaíochta; arbh onóir mhór í do Chontae an Longfoirt agus don choiste.
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CRAOBHCHOMÓRTAS BALÚN TE 2010
Óstáladh Craobhchomórtas Uile-Éireann na mBalún Aeir The i mBaile Uí Mhatháin i mí Mheán Fómhair 2010. Seoladh ní 

ba mhó ná 40 balún ó thailte Theach an Chaisleáin Nua chun an imeacht a oscailt. Is fada siar a théann stair na mbalún 

te i mBaile Uí Mhatháin agus máguaird, agus an baile mar an chéad cheann in Éirinn a d’fheidhmigh mar óstach don 

imeacht ghradamach thiar sa bhliain 1971. Cuireadh sceideal imeachtaí ar siúl i gcaitheamh na seachtaine lenar áiríodh 

turais i mbalún ón Ardach, Gránard, Mainistir Shruthla agus Baile Uí Mhatháin chomh maith le neart imeachtaí teaghlaigh 

spraíúla agus neart siamsaíochta ceoil.  B’imeacht thábhachtach don Longfort ó thaobh na turasóireachta de a bhí i 

gCraobhchomóras Balún Aeir The na hÉireann, chomh maith le bheith ina lá saoire don chlann chun balúin den uile 

chruth agus méid a fheiceáil. 

SCÉIM POBAIL ALÁRAIM DHEATAIGH 2010
Shlánaigh an Rannóg Pobail agus Fiontair cistiú ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil chun 1000 

líon tí príobháideach a fheistiú le “hAláraim Dheataigh Bhaile”.  Is tionscnamh uathúil é seo a dhírítear ar theaghlaigh 

leochaileacha nach dócha córais aláraim dóiteáin reatha bheith acu  Is amhlaidh a dhíreofar an scéim go sonrach ar 

dhaoine scothaosta, daoine le míchumas, daoine a chónaíonn ina n-aonar, daoine a chónaíonn go haonaránach, daoine 

a chónaíonn sna ceantair thuaithe agus líonta tí nach raibh córas Aláraim Dheataigh acu riamh roimhe seo.  Is í an Scéim 

Shóisialta Tuaithe atá ag suiteáil na n-aláram deataigh, scéim atá ceangailte le Longford Community Resources Ltd.  

COMHPHÁIRTÍOCHT SPÓRT AN LONGFOIRT
BORD 
CHOMHPHÁIRTÍOCHT 
SPÓRT AN LONGFOIRT
B’ionadaithe ó eagrais reachtúla, 

deonacha agus spórtúla a bhí ar Bhord 

Comhpháirtíochta Spórt an Longfoirt 

(2010): An Cmlr. Michael Carrigy, An Cmlr. 

Brendan Gilmore, An Cmlr. John Duffy, an 

tUas. Frank Sheridan, Comhairle Contae 

an Longfoirt, Iníon Clodagh Armitage, 

FSS, an tUas. Sean Hannon, LCRL, an 

tUas. Padraig Slowey, VEC, Iníon Ursula 

Hussey, An Bord Forbartha Contae, an 

tUas. Mark Noble, Seirbhísí Óige Chontae 

Longfoirt, Iníon Mary Killane, Ionad 

Fóillíochta an Longfoirt, Iníon Oonagh 

Flynn, St. Christopher’s Services Ltd., an 

tUas. Terry McKenna, Fóram Pobail & 

Deonach, an tUas. Fabien Walsh, Iníon 

Eileen Farrell, an tUas. Stephen Coy, an 

tUas. Sean Dempsey, Iníon Rose Kane 

agus an tUas. Frank Horne, RAPID. 

CROÍ-CHLÁIR
Fuair cúig bhunscoil déag i gContae an Longfoirt oiliúint Buntús Cineálach le tuairim 100 oide agus 1720 dalta ag baint 

tairbhe as an gclár. Soláthraítear sa chlár oiliúint d’oidí, mála trealaimh agus cártaí acmhainne, ar saor do na scoileanna 

go léir iad.

Cuireadh oiliúint ar 8 n-ionad agus 22 soláthróir i macasamhail an chláir do na réamhscoileanna, Buntús Tosaigh. Beidh 

rochtain ag tuairim 200 leanbh ar sholáthar gníomhaíochta colanda den scoth mar thoradh air sin. 

Reáchtáladh naoi gceardlann ó cheann ceann na bliana maidir le Cód Eitice agus Dea-Chleachtas do Spórt Leanaí 

(Cosaint Leanaí). Thug Comhairle Spóirt na hÉireann deimhniú d’os cionn 125 oibrí deonach agus cóitseálaí tar éis na 

hoiliúna le hionadaíocht ó bhreis agus 37 spórt ina measc. Beidh na cúrsaí ar siúl ar bhonn rialta amach anseo. 

Thug an Scéim Deontais do Chumainn Spóirt 2010 cúnamh do cheithre chumann déag sa Chontae, arna riaradh ag 

Comhpháirtíocht Spórt an Longfoirt (LSP). Áirítear leis na tionscadail dár tugadh tacaíocht forbairt cumann sóisearach, 

oideachas agus oiliúint do chóitseálaithe agus tionscadal le húsáid pobail na saoráidí a mhéadú.  

SPRIOC-CHLÁIR
Chuir cúig iar-bhunscoil an clár Girls on The Move ar siúl sa Chontae, clár a díríodh ar dhéagóirí baineanna 

neamhghníomhacha. Gairmscoil Bhaile Uí Mhatháin, Meánscoil na Trócaire, Baile Uí Mhatháin, Pobalscoil na Maighne 

agus Ardscoil Phádraig, Gránard ab ea na scoileanna úd. 

Is clár le cistiú RAPID é Communities in Action a dhíríonn ar dhaoine óga idir 13 agus 18 bliain d’aois. Áiríodh leis na 

gníomhaíochtaí go nuige seo Gelic4Girls ina bhfacthas ní ba mhó ná 100 cailín áitiúil ag tréanáil go seachtainiúil agus ag 

cur a gcuid scileanna i bhfeidhm ag lá blitzchomórtais réigiúnach i mí an Mheithimh. Reáchtáladh blitz sacair i gcomhar 

leis an Garda Síochána freisin. Ghlac ní ba mhó ná 40 buachaill rannpháirt ann. Agus ar deireadh, tá dhá scoil i mBaile 

an Longfoirt ag feidhmiú an tionscadail Bus na gCos, mar atá Scoil Náisiúnta Naomh Seosamh agus Scoil Náisiúnta 

Naomh Éimear.

Bhí Seachtain Náisiúnta na Rothar ar siúl idir 13 agus 20 Meitheamh 2010. Thacaigh an LSP leis an tionscnamh 

náisiúnta sin trí roinnt imeachtaí agus tionscadal. Áirítear leo sin Lá Rothaíochta chun Scoile, Lá Rothaíochta chun Oibre 

agus Cyclesafe sna scoileanna, a reáchtáladh i gcomhar le Comhairle Contae an Longfoirt agus leis an Údarás um 

Shábháilteacht ar Bhóithre.  

Tá Comhpháirtíocht Spórt an Longfoirt i gcomhar leis an FSS ag éascú faoi láthair do Thionscnamh na gComharthaí 

Clós Súgartha a bhfuiltear á rolladh amach sna bunscoileanna sa Longfort i láthair na huaire. Is í Scoil Náisiúnta 

Samhthann, Béal Átha na Lao an chéad scoil sa Chontae chun an Scéim sin a thapú. 

Pacaí Stionsal (leabhrán stionsal agus cluichí) a chumasaíonn na scoileanna chun comharthaí clós súgartha a chur 

síos; táthar á dtairiscint SAOR IN AISCE do gach bunscoil sa Longfort chun spreagadh a thabhairt do ghníomhaíocht 

cholanda níos mó i measc leanaí óga trí Shúgradh ar scoil. 

Baill Bhord Comhpháirtíochta 

Spórt an Longfoirt

Oidí ag glacadh rannpháirte 

san Oiliúint Buntús Cineálach
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Thacaigh an LSP leis an tSeachtain Áineasa agus an Lá Súgartha ag rannchur le himeachtaí éagsúla lena n-áirítear blitz 

sacair agus lá teaghlaigh idirchultúrtha. 

Arna reáchtáil i gcomhar le Comhpháirtíocht Spórt na hIarmhé agus leis an FSS, chuir LSP an Longfoirt oiliúint 

ar 26 Ceannaire Gníomhaíochta Colanda (PAL). Is iad na haosaigh scothaosta sin a phleanálann agus atá i gceann 

gníomhaíochta colanda agus spórt ina bpobail, a rud a dhéanann cláir níos inbhuanaithe. 

Bhí Turas Rothaíochta an Longfoirt ar siúl i mí an Mheithimh, le 150 rannpháirtí ag roghnú idir trí bhealach timpeall 

Tuaisceart an Longfoirt, 10km, 30km agus 50km. Cuireadh an turas ar siúl i gcomhpháirt le Cumann Bóithre an Mheán-

Iarthair agus tá pleananna ar bun faoi chomhair turais eile i samhradh na bliana 2011. 

AN CHUMARSÁID
Spóirt a Fhorbairt le Chéile: Sheol CEO Chomhairle Spóirt na hÉireann, an tUas. John Treacy Straitéis Spórt don 

Longfort 2010-2012 i mí Iúil na bliana 2010. Aithníodh cúig limistéar straitéiseacha:

 ~ Bonneagar Spórt.

 ~ Rannpháirtíocht Mhéadaitheach.

 ~ Ceannaireacht, Oideachas agus Oiliúint.

 ~ An Chumarsáid.

 ~ Rialachas na Comhpháirtíochta.

LEABHARLANN CONTAE AN LONGFOIRT, 
CARTLANNA AGUS SEIRBHÍSÍ OIDHREACHTA  
FORBHREATHNÚ
Tá na sé bhrainse den leabharlann suite ag Baile Uí Mhatháin, Béal Átha Liag, Meathas Troim, Droim Lis, Gránard agus Baile 

an Longfoirt.

Ba bhliain an-rathúil don tseirbhís leabharlainne sa Longfort í 2010, le méadú breise um úsáid á thaifeadadh arís i mbliana. 

Chonacthas éileamh méadaithe ar an tseirbhís i ngach aon bhrainse den leabharlann sa chontae, agus méadú 6% sa 

bhallraíocht trí chéile. An ní is mó díol spéise is ea an leibhéal ard úsáide ag teacht ó dhaoine dífhostaithe, cuardaitheoirí 

poist agus iad siúd ar mian leo a ndeiseanna ar phost a fheabhsú trí uasghrádú oilteachtaí agus oideachas leanúnach. Moltar 

d’fhoireann na leabharlainne go léir gur bheag briseadh a tharla sa tseirbhís dár gcustaiméirí in ainneoin na gciorruithe sa 

chistiú, agus tá méadú tar éis teacht arís ar ár líon cuairteoirí agus inár mballraíocht i mbliana. 

LEABHARLANN BHAILE UÍ MHATHÁIN
Chonacthas tús maith don bhliain, leis na conraitheoirí Purcell Construction ag dul isteach ar an suíomh chun 

oibreacha athchóirithe a thosú ar sheanfhoirgneamh Teach an Mhargaidh an 2 Feabhra 2010. Áiríodh leis an bhfoireann 

tionscadail a bunaíodh chun an tionscadal a mhaoirsiú an tUas. Sean Harrington Ailtire, an tUas. Ronan Moore, 

Purcell Construction agus ag feidhmiú mar ionadaí Chomhairle Contae an Longfoirt a bhí Iníon Máiréad Ní Chonghaile, 

Oifig	Oidhreachta	an	Chontae,	an	tUas.	Milo	Lowry,	Cléireach	Oibreacha,	an	tUas.	Frank	Sheridan,	Stiúrthóir	Seirbhísí,	

Iníon Mary Reynolds, Iníon Paula Mulry agus an tUas. Willie O Dowd, Leabharlann an Longfoirt; an tUas. Michael 

Jordan agus an tUas. Rioch Lennon, TF agus Iníon Nora O Farrell, Acmhainní Daonna. Rinneadh dul chun cinn maith 

leis an saothar agus searmanas Leagtha Taisceadáin Todhchaí i mí na Bealtaine agus tabhairt ar láimh an fhoirgnimh 

i mí na Nollag. Beidh an leabharlann ag oscailt don phobal ag deireadh mí Feabhra 2011. Is tuairim €1.4 milliún an 

costas foriomlán a bhaineann leis an tionscadal, le €900,000 á chur ar fáil ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus 

Rialtais Áitiúil agus an fuílleach ón Údarás Áitiúil. 

ARDEAGLAIS NAOMH MEL
Tháinig an bhliain 2009 chun críche go brónach leis an dóiteán uafásach lenar scriosadh Ardeaglais álainn Naomh 

Mel agus an iarsmalann Dheoiseach nach mór Oíche Nollag.  Ar ámharaí an tsaoil ab amhlaidh a choimisiúnaigh an 

Oifig	Oidhreachta	fardal	gach	déantán	san	iarsmalann	thiar	sa	bhliain	2008,	rud	a	chuidigh	go	mór	leis	an	Ardeaglais	

agus iarracht ar bun luach na nithe a cailleadh sa dóiteán a mheastóireacht. Bhí an leabharlann in ann baile sealadach 

a sholáthar do roinnt grúpaí Pobail ar reáchtáladh a gcuid cruinnithe i Halla Pobail suite ar thalamh na hardeaglaise, 

agus dúnadh í ar feadh roinnt míonna tar éis an dóiteáin. D’óstáil an tSeirbhís Leabharlainne, Oidhreachta agus 

Cartlann taispeántas mór i mí Iúil inar insíodh scéal na hArdeaglaise ón tús anall chuig an lá inniu ann, lena n-áirítear 

an	saothar	a	tharla	tar	éis	an	dóiteáin.	Ba	é	an	tEaspag	Colm	O’Reilly	a	d’oscail	é	sin	go	hoifigiúil	agus	Méaraí	bhaile	

agus chontae an Longfoirt i láthair. Mhair sé ar feadh sé seachtaine agus bhí tinreamh mór ann ón bpobal áitiúil agus 

ón diaspóra abhaile ar saoire. 

Tabhairt ar láimh 

taisceadáin todhchaí Bhaile 

Uí Mhatháin ag an Méara 

Peggy Nolan do Sheán 

Harrington Ailtire i láthair 

comhairleoirí áitiúla Seán 

Farrell agus Barney Steele.
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TEICNEOLAÍOCHT NA CUMARSÁIDE AGUS NA FAISNÉISE (TCF)
Lean Leabharlann Contae an Longfoirt ar aghaidh le linn na bliana 2010 chun infheistíocht a dhéanamh sa TFC nua-

aoiseach mar mhean chun rochtain ar ár seirbhísí a fheabhsú. Is iad na forbairtí is suntasaí díobh siúd:

Téacsáil SMS: Síneadh na seirbhíse seo dár gcustaiméirí go léir chun cumarsáid fheabhsaithe a sholáthar leo i leith 

éagsúlacht ábhar leabharlainne ábhartha lena n-áirítear iarratais, athnuachan, leabhair thar téarma, taispeántais, 

ranganna srl.

ríomh-Fhoghlaim FÁS ag an Leabharlann: Tá an tionscnamh comhpháirtíochta seo idir FÁS agus Seirbhís Leabharlainne 

Chontae an Longfoirt ina 3ú thimthriall anois, agus d’éirigh go mór leis go nuige seo. Bíonn iontógáil leanúnach ann sna 

ceardlanna éascaithe agus tá 230 duine tar éis clárú leis an gclár a bhfuiltear á reáchtáil i 3 leabharlann, mar atá an 

Longfort, Gránard agus Béal Átha Liag. Táthar ag súil é a rolladh amach dár leabharlann nua i mBaile Uí Mhatháin le 

linn na bliana 2011. Sholáthraigh an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil (DoEHLG) cistiú do na hÚdaráis 

Áitiúla de bharr rath an tionscadail seo sna leabharlanna ar fud na tíre tríd an Scéim Rochtana ar Leabharlanna Poiblí agus 

an Scéim Tacaíochta d’Fheabhsú Seirbhísí, le comhchistiú ó Chomhairle Contae an Longfoirt, rud a cheadaigh dúinn ár 

dtoilleadh PC a mhéadú agus na hachair fheithimh a laghdú do rannpháirtithe cúrsa dá réir.

Uasghrádú na Rochtana Poiblí ar an Idirlíon:  Rinneamar ár gCóras Áirithinte Idirlín a uasghrádú ag Brainse Leabharlann 

an Longfoirt chun éascú do thabhairt isteach an Chórais Bhainistíochta Pironta - réiteach costéifeachtach chun áirithintí 

idirlín agus seirbhís priontála idirlín a chomhbhainistiú.

Forbairtí Láithreáin Ghréasáin: Cuireadh roinnt gnéithe lenár láithreán gréasáin, www.longfordlibrary.ie i gcaitheamh 

na bliana lenar áiríodh rochtain as Gaeilge dár gcatalóg leabhar ar líon, comhéadan gréasáin nua chun acmhainní ar líne 

a chur chun cinn chomh maith le comhéadan gréasáin nuadheartha do leanaí ar PCí ár Leanaí i mBrainse an Longfoirt.  

Chuireamar síneadh lenár saoráidí líonraithe sóisialta freisin le Twitter a chur san áireamh chomh maith le meáin ghréasáin 

eile ar nós Facebook agus Flickr.

Tionscnaimh Náisiúnta: Tacaíochta agus rannpháirtíocht leanúnach sna tioscnaimh leabharlainne TFC ar nós Iasachtaí 

Idir-Leabharlainne trí láithreán gréasáin Leabhar ar Iasacht.

IMEACHTAÍ EILE DE CHUID LEABHARLANN AN LONGFOIRT
Bhí an leabharlann mar óstionad do roinnt taispeántas, léitheoireachtaí agus seoltaí i gcaitheamh na bliana: Seoladh 

ceithre fhoilseachán nua maidir leis an Longfort i mbliana:  

 ~ Cuireadh taispeántas ar siúl an 24 Feabhra 2010 ar shaothar na Cóirthrádála chun tús na seachtaine Cóirthrádála a chomóradh.

 ~ Sheol an tAire John Gormley “Achoimre ar Oidhreacht Ailtireachta Chontae an Longfoirt” an 24 Bealtaine, ar leabhar  

 treorach é d’Fhardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta don Longfort.

 ~ Sheol Cartlannaí an Chontae Martin Morris an 17 Meitheamh an saothar a rabhthas ag dúil go mór leis le hAcadamh  

 Ríoga na hÉireann Longford Historic Town Atlas edited by Martin Morris, Sarah Gearty and Fergus O’ Farrell. 

 ~ Osclaíodh taispeántas an 21 Meitheamh ar Ardeaglais Naomh Mel agus a stair. Lean an taispeántas sin ar aghaidh i  

 rith an tsamhraidh agus soláthraíodh léargas grinn ann ar cheann de na sainchomharthaí is cáiliúla sa Longfort.

 ~ Reáchtáil Cumann Stairiúil an Longfoirt taispeántas ar ghloine dhaite an Longfoirt trí mhíonna Lúnasa/Mheán Fómhair  

 mar chuid den tSeachtain Oidhreachta. 

 ~ Seoladh taispeántas i leith an Uileloiscthe an 4 Deireadh Fómhair ag an Iontaobhas Oideachais Uileloiscthe. Áiríodh  

 leis sin sraith cainteanna ag an marthanóir Uileloiscthe Iníon Suzie Diamond do na scoileanna dara leibhéal sa Longfort.

 ~ Sheol an tUas. Michael Lynch agus an tUas. Enda Flynn Léarscáil Stairiúil nua de Bhailte Fearainn Chontae an  

 Longfoirt an 12 Deireadh Fómhair.

 ~ Bhí Ionad Naomh Críostóir mar óstionad do thaispeántas ealaíne ag Iníon Maureen O’Reilly an 12 Samhain.

 ~ Seoladh Seachtain Mórtais don Lucht Siúil an 7 Nollaig le haoi speisialta ó Pavee Point.

 ~ Sheol Thomas Pakenham, Iarla an Longfoirt leabhar cuimsitheach nua an 15 Nollaig i leith Chontae an Longfoirt  

 Longford: History and Society arna chur in eagar ag Martin Morris agus Fergus O’Ferrall. 

 ~ Sheol an grúpa Ealaíon áitiúil Reflections a Sheó Nollag bliantúil an 16 Nollaig le ceol ó Celtic Legends.

RANGANNA AGUS CAINTEANNA
Cuireadh ranganna comhrá ar siúl i rith mhíonna Feabhra agus Dheireadh Fómhair sa Fhraincis, sa Ghaeilge, san Iondáilis 

agus sa Spáinnis i Leabharalanna an Longfoirt, Bhéal Átha Liag agus Ghránaird. Buaileann grúpa comhrá Gaeilge le 

chéile ar bhonn seachtainiúil sa leabharlann freisin.

Leanadh ar aghaidh i gcaitheamh na bliana le ranganna ríomhfhoghlama FÁS agus bronnadh teastais an 29 Meán 

Fómhair 2010 orthu siúd ar éirigh leo an cúrsa a chríochnú. 

Thug údair chlúiteacha Éireannacha Claire Kilroy, Brian Leyden, Carlo Gebler agus Lia Mills sraith cainteanna uathu i rith 

mhí Dheireadh Fómhair do ghrúpaí áitiúla Scríbhneoirí agus Léitheoirí.

LEANAÍ AGUS DAOINE SCOTHAOSTA

BEALTAINE
Ainmníodh mí na Bealtaine mar mhí chun spreagadh a thabhairt don chruthaitheacht i ndaoine scothaosta. D’eagraigh 

Leabharlann an Longfoirt, i gcomhpháirt le LCRL, Coiste Gairmoideachais an Longfoirt agus Líonra an Longfoirt 

do Dhaoine Scothaosta clár éagsúil spraíúil imeachtaí lena n-áirítear seoladh na féile le Taispeántas Ealaíon agus 

Ceardaíochta agus ceol, amhrán agus scéalaíocht in Ionad Cúraim Lae Naomh Seosamh, trátha na gceist agus ranganna 

scríbhneoireachta i nGránard, siúlóidí i ngairdíní Chaisleán Thulaigh an Eallaigh, Foghlaim na Téacsála i gcomhpháirt le 

meánscoileanna áitiúla i nGránard agus i mBéal Átha Liag, biongó tuairteoirí agus damhsa tae bhig i mBaile Uí Mhatháin. 

IMEACHTAÍ DO LEANAÍ
Tharla an Fhéile Samhraidh Leanaí bhliantúil idir 5 agus 17 Iúil. Áiríodh leis na himeachtaí i mbliana seónna draíochta 

leis an draíodóir Christophe Lombardi, scéalaíocht agus seisiúin ealaíon agus ceardaíocht leis an Iníon Chris Thompson 

agus dearadh múrmhaisithe sa leabharlann leis an Iníon Eimear Walsh. Bhí dúshlán Léitheoireachta an tSamhraidh 

ríchoitianta leis sin i mbliana.

Ainmníodh an Deireadh Fómhair mar Mhí Leabhar na Leanaí agus eagraíodh éagsúlacht leathan imeachtaí ar fud líonra 

ár	mbrainsí.	Áiríodh	leo	sin	cainteanna	faoin	bhfile	Albanach	Robert	Burns	leis	an	saineolaí	clúiteach	idirnáisiúnta	an	Dr.	

Fred	Freeman,	sraith	cainteanna	faoina	saothar	féin	leis	an	bhfile	Áine	Ní	Ghlinn,	seisiúin	scéalaíochta	le	leanaí	níos	óige	

le Chris Thompson agus caint do mheánscoileanna áitiúla leis an marthanóir ón Uilesloscadh, Suzie Diamond. Tháinig 

an mhí chun críche le ceann de bhuaicphointí ár mbliana i Seó na Samhna ar fhreastail ní ba mhó ná céad leanbh fíor-

eaglach air le cultacha bréige orthu go léir! 

TIONSCADAL LEABHAR AMHÁIN BAILE AMHÁIN i gcomhpháirt le bunscoileanna Naomh Mícheál agus Naomh 

Seosamh. Tom Crean Great Irish Explorer ab ea an leabhar a roghnaíodh.

Imeachtaí i Leabharlann an 

Longfoirt sa bhliain 2010 (ró ar 

barr, clé go deas): 

Seoladh Longford - Irish Historical 

Towns Atlas, No. 22 i mí an 

Mheithimhl Suzie Diamond le Lynn 

Jackson ó Iontaobhas Oideachais 

an Uileloiscthe agus daltaí ó 

Chlochar na Tróchaire.

(Ró ar bun, clé go deas): 

Rogha daoine a rannchuir le 

Longford: History and Society ag a 

sheoladh i mí na Samhna; seoladh 

Léarscáil Stairiúil Baile Fearainn 

an Longfoirt i mí Dheireadh 

Fómhair. 
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COMHPHÁIRTÍOCHTAÍ LEABHARLAINNE: ‘SPÁS FÁILTEACH DO CHÁCH 
INÁR LEABHARLANN’
Oibríonn leabharlann an Longfoirt go fíor-rathúil i gcomhoibriú le Rannóg Pobail agus Fiontair an Longfoirt, Longford 

Community Resources Ltd., Longford Women’s Link, bunscoileanna agus meánscoileanna an Longfoirt, Líonra an 

Longfoirt do Dhaoine Scothaosta, Comhghuaillíocht Comhshaoil an Longfoirt, Cumann Meabhairshláinte an Longfoirt, 

Líonra Comhtháthaithe an Longfoirt, Naomh Críostóir, Eolas do Shaoránaigh an Longfoirt, Ionad Scríbhneoirí na hÉireann, 

Filíocht Éireann. D’éirigh sé ina mhol pobail do spreagadh na feasachta, soláthar na faisnéise agus cur chun cinn na 

seirbhísí a sholáthraíonn go leor gníomhaireachtaí sa Longfort. Is ionad cruinnithe freisin é do Ghrúpa Máithreacha agus 

Lapadán Polannacha, Cúram Leanaí an Longfoirt, Grúpaí Scríbhneoirí agus Léitheoirí, Cumann Garraíodóireachta an 

Longfoirt, Comhghuaillíocht Comhshaoil an Longfoirt, Buaileann an tIarthar leis an Oirthear, Headway (Díobháil Inchinne 

Fhaighte) Ireland, Cumann Oidí Scortha Meánscoileanna an Longfoirt.

TUARASCÁIL STAITISTIÚIL LEABHARLANN CHONTAE AN LONGFOIRT 2010

FIGIÚIRÍ BHALLRAÍOCHTA LEABHARLAINNE 2010

Brainse Aosach Sóisearach
Dalta
Dara 

Leibhéal

Mac
Léinn

Tríú 
Leibhéal

Ceann 
Éigin 

Eile

Iomlán
2010

%Méadú/
Laghdú

os coinne 2009

Baile 
Longfoirt

1,634 2,041 540 532 82 4,829 -1.4%

Gránard   219  275  97  47 25   663 +44%

Béal Átha 
Liag

  180  168  37  13  5   403 -4.8%

Droim Lis    85  189  29  16 25   344 +10.2%

Meathas 
Troim

   79  180  21  14  5   299 -1.9%

*Baile Uí 
Mhatháin

   53   55   5   7  5   125 -60 %

Iomlán 2,250 2,908 729 629 147 6,663 +6.1%

LÍON NA MÍREANNA A TUGADH AR IASACHT 2010

Brainse
Aosach
Ficsean

Aosach
Neamh-

Fhicsean
Leanaí Déagóirí Closleabhair

Teangacha
Eachtracha

Iomlán
2010

%Méadú/
Laghdú

os coinne 
2009

Baile 
Longfoirt

22,603 18,897 22,867 1,669 4,828 909 71,773 +15.9%

Gránard  2,416 1,409 3,850 131 198 87 8,091 +9.7%

Béal Átha 
Liag

 2,979 1,647 3,151 200 100 185 8,262 +5.1%

Droim Lis  1,322  627 3,820 143 36 14 5,962 +25.1%

Meathas 
Troim

 1,112 678 2,729 134 164 0 4,817 +1.7%

*Baile Uí 
Mhatháin

 1,489 201 909 54 9 13 2,675 -51.8%

Iomlán 31,921 23,459 37,326 2,331 5,335 1,208 101,580 +7.6%

*Nóta: Bogadh Leabharlann Bhaile Uí Mhatháin chuig cóiríocht shealadach le linn na bliana 2010 chun éascú d’athchóiriú Leabharlann 

Theach Margaidh le huaireanta oscailte laghdaithe freisin le linn na tréimhse sin.

STAITISTICÍ ÚSÁIDE IDIRLÍN 2010

Brainse
Líon na Seisiún 
PC ar Baineadh 

Leas Astu

Líon na Seisiún 
WIFI ar Baineadh 

Leas Astu

Iomlán
2010

%Méadú/
Laghdú os 

coinne 2009

Baile an Longfoirt 14,745 1,406 16,151 +8.5%

Gránard 1,983 186 2,169 +25.4%

Béal Átha Liag 2,846 185 3,031 +19.9%

Droim Lis 602 7 609 -12.5%

Meathas Troim 562 5 567 +2.1%

*Baile Uí Mhatháin 544 ---- 544 -32%

Iomlán 21,282 1,789 23,071 -3.97%

LÍON NA gCUAIRTEOIRÍ LEABHARLAINNE 2010

Brainse Líon na gCuairteoirí %Méadú/Laghdú

Baile an Longfoirt 121,074 +2.1%

Gránard  10,470 +92%

Béal Átha Liag  13,009 +20.2%

Droim Lis  3,754 -5.3%

Meathas Troim  2,774  3.9%

*Baile Uí Mhatháin gan bheith ar fáil

Seomra Staire Áitiúla an 
Longfoirt

366 +15%

Iomlán 151,447 +4.8%

SEIRBHÍS CARTLANN CHONTAE AN LONGFOIRT  
Bliain ghnóthach agus rathúil amháin eile do Sheirbhís Cartlann Chontae an Longfoirt ab ea 2010.

PRÓISEÁL AGUS ROCHTAIN
Rinneadh Páipeir Rainsford a chatalógú agus tá siad ar fáil do thaighdeoirí anois. Áirítear leis an mbailiúchán seo roinnt 

míreanna tábhachtacha i leith luathstair an Mhodhachais in Éirinn, lena n-áirítear dhá litir arna scríobh ag an Urramach 

John Wesley. 

SEALBHUITHE
Taisceadh na cartlanna seo a leanas:

 ~ Leabhar miontuairiscí Chuallacht I.C.A. na nEanach Beag, 1994 -2007.

 ~ Bailiúchán fáltas iasachta na Dála, 1920.

 ~ Míreanna lena n-áirítear grianghraif de mhuintir Edgeworth thall i SAM, sna 1900í luatha.

 

GNÍOMHAÍOCHTAÍ FOR-ROCHTANA AGUS OIDEACHASÚLA
Nuashonraíodh go forleathan Rannóg Cartlann an láithreáin ghréasáin www.longfordlibrary.ie agus go leor faisnéise nua 

curtha leis.

D’ullmhaigh an Cartlannaí painéal do thaispeántas ar sheirbhísí comhairle in Áras an Chontae i mí Dheireadh Fómhair.

Imeachtaí poiblí agus oideachasúla eile:

 ~ 2 Márta: turas siúl na gcos treoraithe ar Bhaile an Longfoirt le hoidí scortha meánscoileanna.

 ~ 30 Aibreán: caint faoi ‘Foinsí don stair áitiúil’ ag seimineár do choistí na mBailte Slachtmhara, arna chur in eagar ag  

 Oifig Oidhreachta Chontae an Longfoirt.

 ~ Aibreán-Meitheamh: ball de ghrúpa oibre a d’eagraigh taispeántas faoi Ardeaglais Naomh Mel, a osclaíodh i  

 Leabharlainn an Longfoirt an 21 Meitheamh.

 ~ 9 Iúil: cuairteanna treoraithe ar reilig an Ghorta Mhóir i mBaile an Longfoirt agus Teach an Chaisleáin Nua mar chuid  

 de Scoil Shamhraidh Chomhshaoil agus Féile Ealaíon Loch Rí.

 ~ 30 Meán Fómhair: turas treoraithe siúl na gcos ar Bhaile an Longfoirt le daltaí idirbhliana, Scoil Mhuire, An Longfort.

 ~ 22 Deireadh Fómhair: caint faoi ‘Cogadh Talún Bhéal Átha na Muc, 1839’ ag cruinniú de chuid Cumainn Shóisialta  

 an Mhuine Dhuibh, Leabharlann Dhroim Lis.

 ~ 15 Samhain: turas treoraithe siúl na gcos ar Shráidbhaile Ardach le hoidí ar chlár idirmhalartaithe Comenius.

 ~ 16 Samhain: turas siúl na gcos treoraithe ar Bhaile an Longfoirt le grúpa Comenius.
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FOILSEACHÁIN
Ba chomhúdar é an Cartlannaí de Longford, Irish Historic Towns Atlas, No. 22, arna fhoilsiú ag Acadamh Ríoga na 

hÉireann arna sheoladh i Leabharlann an Longfoirt an 17 Meitheamh.

Ba chomheagarthóir agus é an Cartlannaí freisin, agus rinne sé rannchur don leabhar Longford: history and society. 

Interdisciplinary essays on the history of an Irish county, arna sheoladh i Leabharlann an Longfoirt an 15 Nollaig. 

BAINISTIÚ TAIFEAD
Choinnigh an Cartlannaí air ag tabhairt comhairle don fhoireann ar choinneáil taifead agus d’údarú scriosadh roinnt 

comhad sna Seirbhísí Corparáideacha.

OIFIG OIDHREACHTA AN LONGFOIRT   
Chuathas i mbun roinnt tionscadal nach beag sa bhliain 2010 chun aidhmeanna agus cuspóirí Phlean Oidhreachta 

an Longfoirt a chur ar aghaidh le tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta. Eadhon:

TOSÚ STRAITÉISE FEARAINN PHOIBLÍ DO BHAILE GHRÁNAIRD
Baineann	saintréithe	stairiúla,	ailtireachta	agus	seandálaíochta	ar	uathúil	i	gContae	an	Longfoirt	agus	fiú	sna	contaetha	

máguaird iad i mbaile Ghránaird an Longfoirt. Táthar tar éis Straitéis don Fhearann Poiblí a choimisiúnú chun éilimh 

mhuintir Ghránaird a chomhtháthú níos fearr leis an bhfearann poiblí agus do chosaint agus feabhsú an amhairc ar an 

mbaile stairiúil úd.   Táthar ag ceapadh an straitéis a chur go díreach le pleananna agus tuarascálacha na todhchaí de 

chuid an Údaráis Áitiúil agus grúpaí agus eagras pobail sa bhaile. Cuireadh tús le hanailís chuimsitheach ar an mbaile, 

ar a chumas oidhreachta agus le comhairliúchán leis an bpobal áitiúil sa bhliain 2010, rud a thabharfar chun críche sa 

bhliain 2011.  

OILIÚINT OIDHREACHTA DO GHRÚPAÍ POBAIL
Ba	í	an	Oifig	Oidhreachta	a	d’eagraigh	an	dá	chlár	ar	leithligh	d’oiliúint	Oidhreachta	do	ghrúpaí	agus	cleachtóirí	pobail	

sa bhliain 2010. 

Reáchtáladh seimineár i mBaile an Longfoirt i mí Aibreáin a bhí dírithe ar ghrúpaí limistéir áitiúla ón Longfort agus ó na 

contaetha máguaird, dar theideal “Maximising the Heritage Potential of your Tidy Town”. Thug cainteoirí treoir phraiticiúil 

uathu don lucht freastail i leith réimse ábhar idir an bhithéagsúlacht agus an oidhreacht thógtha agus taighde na staire 

áitiúla.  Tá traidisiún fada ratha ag an Longfort i gComórtas Náisiúnta na mBailte Slachtmhara, agus ba éard an cuspóir 

leis an seimineár sin treoir a thabhairt do phobail le forbairt saintréithe a gceantair.  

Reáchtáladh dhá cheardlann aon lae i nGránard i mí na Bealtaine “Tabhairt Isteach don Chloch agus Aol Traidisiúnta 

leis an saor cloiche agus údar Pat McAfee.  Bhí sé sin dírithe ar ghrúpaí pobail agus ar scéimeanna fostaíochta saorálaí 

go háirithe chun foghlaim faoi bhunús na saoirseachta cloiche traidisiúnta Éireannaí agus na prionsabail taobh thiar ag 

baint as moirtéal aoil. Thacaigh an t-eolas sin le grúpaí chun dul i mbun na ndeisiúchán éigeantach do struchtúir níos 

sine ina gceantar, ar nós ballaí, ag baint leasa as na hábhair agus teicníochtaí cearta.  Áiríodh leis an gceardlann seisiún 

praiticiúil i seanmhargadh ime an bhaile.  

Cuireadh ceardlann breise leis an gceardlann sin i leith fálta sceach traidisiúnta agus cur na sceach i mí na Samhnra, 

faoi cheannaireacht Neil Foulkes ón Hedge Laying Association of Ireland. Reáchtáladh an cheardlann ar fhál sceach 

stairiúil baile fearainn agus barúntachta i Lios Liath/sa Ghleann Mór, Caonach.  Bhí sé sin dírithe go príomha ar ghrúpa 

pobail agus ar ghrúpaí na mBailte Slachtmhara in athuair, a d’fhéadfadh bheith ag cothabháil na bhfálta sceach 

ina mbaile nó sráidbhaile féín. Tugadh stair chur na sceach, na ngnáthphlandaí don fhiche duine sa lucht freastail, 

chonacthas samplaí dea-chothabháilte ón mBreatain san aonad oideachais shoghluaiste, agus chuathas i mbun 

teicníochtaí chur sceach praiticiúla.  

TAIFEADADH SÉADCHOMHARTHA AG REILIGÍ AG MAINISTIR DHEARG 
AGUS AG EAGLAIS NA hÉIREANN NAOMH SEOIRSE, CAONACH
Rinneadh suirbhé sa bhliain 2010 ar reiligí ag an Mainistir Dhearg agus reilig Naomh Seoirse sa Chaonach, rud a bhí 

mar chuid de chlár leanúnach do thaifeadadh comharthaí agus séadchomharthaí i reiligí stairiúla an Longfoirt.  Rinneadh 

na reiligí a léarscáiliú go cuimsitheach, tógadh grianghraid díobh agus na cuimhneacháin a thras-scríobh. Cuireadh 

na torthaí ar bhunachar sonraí FileMaker Pro ar féidir é a oscailte ó chórais oibriúcháin ríomhaire ilíocha. Tiomsaíodh 

tuarascáil chun dul leis sin inar tugadh comhairle caomhnúcháin stuama freisin. 

CLÁR SEACHTAIN OIDHREACHTA 2010
D’eagraigh eagrais phobail agus oidhreachta sa Longfort réimse leathan imeachtaí le freastal maith orthu mar chuid 

den	tSeachtain	Oidhreachta,	idir	21	agus	29	Lúnasa.	Ba	í	Oifig	Oidhreachta	an	Chontae	a	chomhordaigh	na	himeachtaí	

úd, agus áiríodh leo taispeántas faoin ngloine dhaite le Cumann Stairiúil an Longfoirt, taispeántais charr seanré, siúlóidí, 

cainteanna agus ceardlanna leanaí.  B’ionann an bhliain 2010 agus An Bhliain Idirnáisiúnta don Bhithéagsúlacht, agus 

chonacthas an oidhreacht nádúrtha sa tseachtain le ceardlanna, siúlóidí agus cainteanna ag tarlú ar fud an chontae 

agus ag Ionad Cuairteoirí Chonair na Coirre Léithe go sonrach.  Reáchtáil na cónaidhmeanna Bhantracht na Tuaithe sa 

Longfort imeachtaí le linn na seachtaine chun 100 bliain de Bhantracht na Tuaithe a chomóradh, lenar áiríodh lá 1910, 

taispeántas bláthanna agus oilteachtaí traidisiúnta ar fhreastail slua díograiseach air. 

TIONSCADAIL OIDHREACHTA TÓGTHA 
Tharla athphointeáil agus grútáil riachtanach do thrí áirse 

rinneacha siar ó shéipéal na mainistreach ag fothracha 

na hiar-mhainistreach Cistéirsí i Mainistir Shruthla. Bhí 

na háirsí sin ag tacú le ró-ualach ithreach nach beag, 

rud a chuir cobhsaíocht na gné i mbaol. Rinne seandálaí 

monatóireacht ar bhaint na hithreach, agus nochtadh roinnt 

cnámh daonna agus ainmhithe lena linn.  Níor thángthas ar 

aon adhlacthaí san ionad seo agus ceaptar gur cuireadh 

ann iad lena gcosaint ó chur éigin eile nó ó ghlanadh reilige 

sna 19 agus 20 céadta.  Deisíodh na háirsí cloiche trí leas 

a bhaint as modhanna traidisiúnta agus táthar ag súil go 

leanfar ar aghaidh leis na hoibreacha cobhsaithe go gairid 

amach anseo.  

Chuir	 an	 Oifig	 Oidhreachta	 leis	 an	 mórthionscadal	

caomhnaithe agus athchóirithe a rinneadh ar Leabharlann 

Bhaile Uí Mhatháin, rud a chinntigh gur cothabháladh agus 

gur feabhsaíodh oidhreacht thógtha an Struchtúir Chosanta 

thábhachtaigh seo. 

Imeachtaí na Seachtaine 

Oidhreachta sa bhliain 2010 

(ró ar barr): Ugly Bug Ball 

ag Ionad Cuairteoirí Chonair 

na Coirre Léithe; cuid den 

leagan amach bláthanna 

arna spreagadh ag 

Gránard ag Féile Bláthanna 

Bhantracht na Tuaithe; Pat 

Newman ó Chaonach ag 

Ceiliúradh na Canála Ríoga 

ag Calafort Chaonaigh.

(An ró ar bun): Baill de 

Chónaidhm Bhantracht na 

Tuaithe sa Longfort le Paddy 

Egan ag a dtaispeántas 

d’oilteachtaí traidisiúnta ag 

Ionad Cuairteoirí Chonair 

na Coirre Léithe. Seoladh 

Seachtain Oidhreachta 2010 

i Leabharlann an Longfoirt.
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FEASACHT BITHÉAGSÚLACHTA
D’fhógair na Náisiúin Aontaithe an bhliain 2010 mar an Bhliain Idirnáisiúnta don Bhithéagsúlacht. Rinneadh roinnt 

imeachtaí ar fud na bliana do leanaí agus scoileanna chun ceiliúradh a dhéanamh uirthi siúd chun feasacht agus 

breithmheas dár n-oidhreacht nádúrtha agus den bhithéagsúlacht a spreagadh.   

Thug Noreen McLaughlin ranganna le linn na Seachtaine Bithéagsúlachta i mí na Bealtaine 2010, ar éiceolaí uisceach 

áitiúil	 í,	ó	Scoil	Náisiúnta	Chonc	na	Góla	chuig	an	bhfiadhúlra	éagsúlaithe	a	chónaíonn	in	Abhainn	na	hEithne	in	aice	

láimhe ag Coillte an Chaisleáin Nua. D’óstáil David Fallon ó Bhord na Móna leanaí ó Scoil Náisiúnta Chluainteach ag 

Ionad Cuairteoirí Chonair na Coirre Léithe mar a ndeachaigh siad i ngleic le plandaí agus ainmhithe atá beo sa phortach.  

Reáchtáladh comórtas i gcomhar le Comhghuaillíocht Comhshaoil an Longfoirt do Scoileanna Náisiúnta do dhá scoil 

chun “Coirnéal Bithéagsúlachta” a bhuachan, rud a chuirfeadh go mór lena n-iarrachtaí don Bhratach Ghlas. Tugadh an 

duais don dara háit - tacar treoirleabhar éiceolaíochta allamuigh do leanaí - don treas scoil, agus fuair gach aon scoil a 

d’iontráil an comórtas ceann amháin den tsraith treoirleabhar allamuigh. 

FEASACHT OIDHREACHTA EILE 
Chuaigh	an	Oifig	Oidhreachta	i	mbun	an	méid	seo	a	leanas	chun	spreagadh	na	hoidhreachta	a	thuilleadh	laistigh	de	

Chontae an Longfoirt:

 ~ Cur chun cinn oidhreachta miotaiseolaíochta an Longfoirt tríd an scéalaíocht sna scoileanna le linn Seachtain na Gaeilge. 

 ~ Cur chun cinn oidhreachta nádúrtha an chontae trí urrú seastáin taispeána de chuid an Hedge Laying Association of  

 Ireland ag Seó Talmhaíochta Chontae an Longfoirt i mí Iúil 2010.

 ~ Ionchur bheith ann sna coistí, grúpaí agus imeachtaí chun feasacht agus cosaint d’oidhreacht éagsúlaithe an  

 Longfoirt a chur ar aghaidh a thuilleadh, lena n-áirítear Tionscadal Oidhreachta Bogach don Longfoirt atá molta agus  

 an Clár Forbartha Tuaithe. 

 ~ Ionchur bheith sna beartais agus straitéisí náisiúnta i ndáil leis an oidhreacht.

 ~ Treoir agus comhairle a thabhiart i leith cúrsaí oidhreachta d’fhoireann agus rannóg an Údaráis, m.sh. saoirseacht  

 chloiche do dheisiúcháin droichid; Struchtúir Chosanta agus caomhnú; nó an bhithéagsúlacht agus an reachtaíocht  

 timpeall speiceas plandaí agus ainmhithe cosanta.  

 ~ Cúnamh le Seirbhí Leabharlainne & Cartlann an Longfoirt agus le Deoise Ardach agus Chluain Mhic Nóis agus  

 taispeántas rathúil faoi Ardeaglais Naomh Mel a thiomsú.  

 ~ Teagmháil agus cúnamh le grúpaí pobail agus le heagrais na hoidhreachta áitiúla chun a gcuid tionscadal oidhreachta  

 a thaighde agus a chur chun cinn. 

 ~ Saothrú le Cumann Stairiúil an Longfoirt chun fardal gloine date i séipéil an Longfoirt a choimisiúnú agus a sheachadadh. 

Is socrú comhpháirtíochta idir an Chomhairle Oidhreachta agus Comhairle Contae an Longfoirt atá sa Chlár 

Oifigigh Oidhreachta.

OIFIG EALAÍON AN LONGFOIRT 
Is liosta atá sa mhéid seo a leanas de na tionscadail a críochnaíodh nó a críochnaíodh a bheag nó a mhór sa bhliain 2010.

AMHARC-EALAÍONA 
 ~ Lean Coláiste Grianghrafadóireachta Lár na Tíre ar aghaidh ag méadú na tairisceana cúrsaí an MCP ag cur cúrsaí leis  

 um Portráidíocht/Tírdhreach/Ábhar Neamhbheo.

 ~ D’eagraigh sraith turas allamuigh, léachtaí agus ardranganna.

 ~ www.midlandcollegeofphotography.ie athstruchtúrú agus uasghrádú an láithreáin ghréasáin don ghrianghrafadóireacht 

 trí phacáistí closamhairc a chur leis chun cur ar a chumas dul i mbun róil oideachasúil idirghníomhaigh nuálaíoch.

 ~ Áiríodh leis ardán do thaispeáint saothar na ndaltaí a ghlacann rannpháirt i gClár Grianghrafadóireachta Scoileanna  

 an Longfoirt

 ~ Fostaíodh Grianghrafadóir Cónaitheach chun éascú do Chlár Grianghrafadóireachta na Scoileanna i bPobalscoil  

 na Maighne, Cnoc Mhuire Ghránaird, Pobalcholáiste Theampaill Mhichíl, Coláiste Naomh Mel an Longfoirt, Clochar  

 na Trócaire Bhaile Uí Mhatháin.

 ~ Rinneadh taighde san fhéidearthacht Féile Grianghrafadóireachta Réigiúnach Lár na Tíre a bhunú.

 ~ D’eagraigh sraith ardranganna i dteicníochtaí grianghrafadóireachta éagsúla mar chuid de Chlár Ardranga d’Oifigigh  

 Ealaíon Lár na Tíre.
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CLÁR CÉATADÁIN DON EALAÍN
 ~ Cúnamh tugtha do bhunú tionscadail Céatadán don Ealaín ag an Droichead Dubh, Cnoc an Chatha, An Longfort. 

 ~ Cuireadh tús le saothar ar Ghné Ealaíne Chearnóg an Chéid.

GRÚPAÍ EALAÍON
 ~ Bíonn idir ceithre agus sé ghrúpa ghníomhacha péintéireachta ag an Longfort tráth ar bith. Thacaigh an Oifig Ealaíon  

 le háisitheoirí ceardlainne ag teacht chun cuairte, le cuairteanna áiléir agus le tionscnaimh fhorbartha ealaíne eile.

 ~ Thacaigh an Oifig Ealaíon Contae, i gcomhpháirt le hOifigeach Oideachais Ealaíon Choiste Gairmoideachais na hIarmhí,  

 le “Tionscadal Ceardlainne Ealaíontóra”, lenar bhain an t-ealaíontóir Kevin Flood agus an dalta ealaíne ag Pobalscoil  

 na Maighne.

DRÁMAÍOCHT
 ~ Thacaigh go gníomhach le Backstage Theatre lena ndlúthbhaint i léiriú gradamach Nomad i mbliain de “Philadelphia  

 Here I Come”.

 ~ Bhí baint ghníomhach le hiarrachtaí ghrúpa Backstage Theatra chun an Fhéile Drámaíochta Aonghnímh Náisiúnta  

 2009 a chur ar stáitse.

 ~ Thacaigh le léiriú bliantúil an Beauty Queen of Inis Meáin ag grúpa Backstage Theatra

 ~ Thacaigh le léiriú drámaíochta agus geamaireachta bliantúil ghrúpa Backstage Youth. 

 ~ Sholáthraigh tacaíocht eagrúcháin, clárúcháin agus airgeadais le hAmharclann Boglane Bhaile Uí Mhatháin.

TIONSCADAIL CHOMHOIBRITHEACHA
 ~ D’oibrigh le hOifigigh Ealaíon Lár na Tíre chun trí eagrán d’Iris Ealaíon & Cultúr Lár na Tíre a tháirgeadh.

 ~ D’oibrigh le hoifigigh Ealaíon Lár na Tíre chun sraith Ardranganna amharcealaíon a sheachadadh.

 ~ Chomhoibrigh le hEagarthóir Ealaíon Lár na Tíre chun tionscadal amharcealaíon a sheachadadh i bPobalcholáiste  

 na Maighne.

 ~ D’oibrigh le Coiste Gairmoideachais Chontae an Longfoirt chun Coláiste Grianghrafadóireachta Lár na Tíre a fhorbairt  

 agus a reáchtáil. 

SCRÍBHNEOIREACHT CHRUTHAITHEACH
 ~ Reáchtáil Clár Meantóireachta Scríbhneoirí Cruthaitheacha lenar bhain scríbhneoir filíochta agus próis ón Longfort,  

 Ros Comáin agus ón Iarmhí, agus arna éascú ag an bhfile Noel Monahan agus an scríbhneoir próis Caroline Barry.

 ~ Rinne sraith pacáistí closamhairc san fhorbairt chruthaitheach do www.virtualwriter.net

 ~ Nuashonraigh agus chothabháil www.virtualwriter.net 

 ~ Thairg Sparántachtaí Scríbhneoireachta cruthaithí do Sheachtain Scríbhneoirí Lios Tuathail.

 ~ Thug tacaíocht do Ghrúpaí Scríbhneoirí an Longfoirt.

 ~ Thacaigh le Féilte Liteartha an Longfoirt.

 ~ Sheol díolaim Liteartha an Longfoirt “Loose Leaves” i gcomhpháirt le Grúpa Scríbhneoirí Ghránaird.

CEOL & DAMHSA
 ~ Sholáthair tacaíocht leanúnach don Oifig Ealaíon arna hurrú ag Cór Contae an Longfoirt.

 ~ Thacaigh leis an gclár mearmhéadaitheach Kindermusik ar fud an chontae i mBaile Uí Mhatháin, Caonach agus sa Longfort.

 ~ Thacaigh le tionscadal ceoil thraidisiúnta Mheathas Troim, an Cumann Maidin Dé Sathairn.

 ~ Thug cúnamh do Chumann Ceoltóirí Lár na Tíre le seachadadh na gné oideachasúla dá gclár bliantúil.

 ~ Thacaigh le bunú Scoil Damhsa Angaile.

 ~ Thacaigh le léiriúchán ag Compántas Damhsa Fidget Feet arna urrú ag Scoil Damhsa Shawbrook mar chuid d’Fhéile  

 Damhsa an Longfoirt. 

Arna thaighde, arna dhréachtú agus arna fhoilsiú Straitéis Forbartha Ealaíon Chomhairle Contae an Longfoirt 

2009 - 2014

SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA
IARRATAIS UM SHAORÁIL FAISNÉISE 2010
Fuair Comhairle Conate an Longfoirt 29 iarratas faoin tSaoráil Faisnéise (FOI) le linn na bliana 2010 ó fhoinse mheasctha 

gnólachtaí, cliant, foirne agus daoine eile. Fuarthas trí iarratas ar athbhreithniú inmheánach agus ní dhearnadh aon 

achomharc leis an gCoimisinéir Faisnéise.

FRANCHISE

CONDITIONS FOR REGISTRATION
Ní foláir do dhuine bheith 18 bliain d’aois ar a laghad an lá a thagann an Clár i bhfeidhm (15 Feabhra).  Is féidir duine 

a áireamh le Forlíonadh don Chlár má shroicheann an duine 18 bliain d’aois idir 16 Feabhra agus an lá a reáchtáiltear 

Toghchán nó Reifreann éigin.  

Bíonn gach cónaitheoir, beag beann ar a náisiúntacht, atá 18 bliain d’aois nó níos sine i dteideal bheith áirithe leis an 

gClár Toghthóirí.

Ba iad seo a leanas an líon daoine a bhí cláraithe chun vótáil ar Chlár Toghthóirí 2010/2011:

Toghlimistéir Áitiúla Líon na dToghthóirí

Baile Uí Mhatháin 8,650

Droim Lis 6,119

Gránard 5,627

Baile Longfoirt 9,248

Iomlán: 29,644

ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA, 2003
Ní	foláir	d’Údaráis	Áitiúla	de	réir	fhorálacha	Acht	na	dTeangacha	Oifigiúla,	2003	Scéim	Ghaeilge	an	ullmhú	agus	a	fhoilsiú.	

D’fhoilsigh Údaráis Áitiúla an Longfoirt an Scéim sin dá réir agus cuireadh tús léi an 1 Iúil 2008. Is é bunchuspóir an Achta 

infhaighteacht níos fearr agus caighdeáin níos airde de sheirbhísí poiblí trí mheán na Gaeilge a chinntiú.

Ghnóthaigh	an	tOifigeach	Forbartha	Gaeilge	roinnt	cuspóirí	agus	spriocanna	le	linn	na	bliana	2010	arna	leagan	amach	

sa Scéim Ghaeilge, agus arna sceidealú d’fhorfheidhmiú. Aithníodh liosta sínithe fostaithe de bheith in ann seirbhísí 

a	 sholáthar	 trí	mheán	 na	Gaeilge	má	 iarrtar	 é	 sin.	 D’fhorbair	 an	 tOifigeach	 Forbartha	Gaeilge	 bunchúrsa	Gaeilge	 6	

seachtaine lena theagasc aici d’fhoireann ábhartha go luath sa bhliain 2011. Leanadh ar aghaidh le haistriú míreanna 

stáiseanóireachta forordaithe i gcaitheamh na bliana 2010 i gcomhréir leis na Rialacháin. 

Táthar ag forbairt an Idirlín fhoirne gan staonadh mar acmhainn foirne do chur chun cinn an dátheangachais. Meastar gur 

baineadh amach an tiomantas sa Scéim 30% d’ábhar seasta ar Láithreáin Ghréasáin na nÚdarás Áitiúil a chur ar fáil go 

dátheangach le háireamh foilseachán dátheangach agus an chatalóig leabharlainne dhátheangaigh a d’éirigh “beo” i mí 

an Mheithimh na bliana 2010. 

Neartaítear an tiomantas do sholáthar comharthaíochta dátheangaí ag forbróirí le coinníoll pleanála go gcuireann 

forbróirí isteach ainmneacha eastáit lena mbaineann ábharthacht chultúrtha nó stairiúil don cheantar. Ina theannta sin is 

amhlaidh a bhunaigh Fóram Oidhreachta Chontae an Longfoirt “Coiste Logainmneacha” chun comhairle a thabhairt don 

Chomhairle maidir le hainmniú forbairtí nua. 

Aithnítear leis seo leas agus ionchur ball tofa le linn na bliana 2010 sa Scéim Ghaeilge.

Leanfar ar aghaidh ag déanamh monatóireachta agus athbhreithniú ar fheidhmiú éifeachtach na Scéime le linn na bliana 2011.

AN COISTE INIÚCHTA
Tá ról neamhspleách ag an gCoiste Iniúchta, le cúigear ball air, chun comhairle a thabhairt don Chomhairle i leith 

próiseas tuairiscithe, an rialú inmheánach, an bainistiú priacail agus cúrsaí iniúchta mar chuid d’athbhreithniú córasach 

ar thimpeallacht rialaithe agus nósanna imeachta rialachais na Comhairle. Is coiste neamhfheidhmiúcháin é agus is go 

neamhspleách a thagann sé ar a chlár oibre agus a cheapann sé a mholtaí.

Bhuail an Coiste le chéile cúig huaire le linn na bliana 2010. Chuir an Cathaoirleach Tuarascáil Bhliantúil 2009 an Choiste 

Iniúchóireachta i láthair ag cruinniú na Comhairle Contae a reáchtáladh i mí an Mhárta 2010. Rinne an Coiste Iniúchta 

scrúdú ar roinnt saincheisteanna faoina shainchúram agus d’eisigh sé moltaí de réir mar ba chuí. Chuir an tIniúchóir 

Rialtais Áitiúil agus foireann shinsearach na Comhairle tuairiscí i láthir an Choiste Iniúchta de réir mar a d’iarr na baill.
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CRUINNITHE
CRUINNITHE NA COMHAIRLE CONTAE
Cuireadh cruinnithe na Comhairle Contae ar siúl go míosúil, cé is moite de mhí Lúnasa.

Reáchtáladh Cruinniú Bliantúil na Comhairle an 23 Meitheamh 2010.

Toghadh an Comhairleoir Paul Connell ina Mhéara agus toghadh an Comhairleoir Paddy Belton ina Leas-Mhéara.  

CRUINNIÚ MÍOSÚIL – 20 EANÁIR 2010
Ghlac comhaltaí na Comhairle le Scéim 2009 - 2014 don Choiste Beartais Straitéisigh, agus ainmníodh na comhaltaí seo 

a leanas do na ceithre Choiste Beartais Straitéisigh:

Coiste Beartais Straitéisigh um Thithíocht Shóisialta, Pleanáil agus Rialú Tógála

Comhairleoirí – V. Kiernan, M. Carrigy, P. Nolan, P.J. Reilly, D. Glennon agus P. Connell.

Coiste Beartais Straitéisigh d’Iompar, Forbairt Bóithre agus Sábháilteacht ar Bhóithre

Comhairleoirí – A. Mitchell, J. Duffy, M. Cahill, L. McEntire agus M. Casey.

Coiste Beartais Straitéisigh um Sheirbhísí Uisce agus Comhshaol

Comharileoirí – G. Brady, P. Belton, S. Farrell, P. Loughrey agus T. Victory.

Coiste Beartais Straitéisigh don Fhorbairt Eacnamúil, Athnuachan Uirbeach, Atheagrú Tuaithe, Forbairt 

Oideachasúil, Chultúrtha agus Áineasa 

Comhairleoirí – M. Mulleady, B. Steele, F. Kilbride, L. Bannon agus M. Sexton.

CRUINNIÚ SPEISIALTA – 10 FEABHRA 2010
Reáchtáladh Comhchruinniú Speisialta de Chomhairle Contae an Longfoirt agus Comhairle Baile an Longfoirt an 10 

Feabhra 2010 chun Cúrsaí Pleanála agus Tithíochta a bhreithniú.

CRUINNIÚ SPEISIALTA – 15 FEABHRA 2010
•	 Bhuail Cruinniú Speisialta na Comhairle an 15 Feabhra 2010 chun dul i ngleic leis an méid seo a leanas-

•	 Tuairisc um Thuilte i gContae an Longfoirt. 

•	 Cur i láthair ag an Iníon Stephanie Long ón Institiúid Éireannach um Chosaint Raideolaíoch maidir leis an Radón.

•	 Cur i láthair ó Women’s Link an Longfoirt.

CRUINNIÚ MÍOSÚIL – 10 MÁRTA 2010
•	 Chuir an Iníon Karen Clabby, Cathaoirleach Choiste Iniúchta Chomhairle Contae an Longfoirt, Tuarascáil Bhliantúil 

Choiste Iniúchta Chomhairle Contae an Longfoirt i láthair.

COMHCHRUINNIÚ SPEISIALTA COISTE DE CHUID CHOMHAIRLE CONTAE AN 
LONGFOIRT AGUS CHOMHAIRLE BAILE AN LONGFOIRT - 22 MÁRTA 2010
•	 Thug ionadaithe ó Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte aitheasc ag Chomhchruinniú Speisialta Coiste de chuid 

Chomhairle Contae an Longfoirt agus Baile an Longfoirt an 22 Márta 2010.

•	 Thug ionadaithe ó Údarás Réigiúnach Lár na Tíre cur i láthair do bhaill Chomhairle Contae an Longfoirt agus 

Chomhairle Baile an Longfoirt i leith Dréacht-Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha do Réigiún Lár na Tíre 2010 - 2022.

CRUINNIÚ SPEISIALTA – 28 BEALTAINE 2010
•	 Reáchtáladh Cruinniú Speisialta de chuid na Comhairle maidir le hOspidéal Réigiúnach Lár na Tíre sa Mhuileann 

gCearr an 28 Bealtaine 2010 ar ar fhreastail Comhaltaí 

•	 James Bannon, Peter Kelly agus Willie Penrose.

CRUINNIÚ SPEISIALTA – 28 MEITHEAMH 2010
•	 Thug	ionadaithe	cur	i	láthair	ó	Oifig	na	hIarmhí	um	Dhearadh	Bóithre	Náisiúnta	i	leith	na	Conaire	Bealaí	is	Dealraithí	

a Roghnófar agus Roghnú na Conaire Bealaí don N4 idir an Muileann gCearr agus an Longfort (Rúscaigh).

COMHCHRUINNIÚ SPEISIALTA – 22 MEÁN FÓMHAIR 2010
•	 Reáchtáladh Comhchruinniú Speisialta de chuid Chomhairle Contae an Longfoirt agus Chomhairle Baile an 

Longfoirt an 22 Meán Fómhair 2010. D’fhreastail ionadaithe ón IDA, Bord Fiontair Chontae, Fiontraíocht Éireann, 

FÁS, Coiste Gairmoideachais Chontae an Longfoirt agus Cathaoirleach an Choiste Ghnímh B3 ar an gcruinniú.

CRUINNIÚ MÍOSÚIL – 17 SAMHAIN 2010
•	 Thug an Méara cur i láthair uaidh do Women’s Link an Longfoirt a bhuaigh an catagóir “Freagra Pobail don 

Dífhostaíocht” sa Chomórtas Mórtais Áite Náisiúnta 2010..

CRUINNIÚ BUISÉADAITHE – 13 NOLLAIG 2010
•	 Ghlac na comhaltaí leis an mBuiséad don bhliain 2011 ag Cruinniú Buiséid an 13 Nollaig 2010.

COMHCHOISTE PÓILÍNEACHTA
•	 Bhuail Cruinnithe an Chomhchoiste Póilíneachta le chéile an 22 Márta agus an 7 Meán Fómhair 2010.

FÁILTITHE
•	 Reáchtáladh Fáiltiú an 15 Meán Fómhair 2010 chun onóir a thabhairt do Bhantracht na Tuaithe i leith a n-éachtaí 

nach beag le 100 bliain anuas. 

•	 Cuireadh Fáiltiú ar siúl an 15 Deireadh Fómhair 2010 chun onóir a thabhairt d’Fhoireann Mionúir Chontae an 

Longfoirt a bhuaigh Craobh Mionúir Laighean don bhliain 2010. 

Reáchtáladh Fáiltiú an 20 Deireadh Fómhair 2010 chun onóir a thabhairt don méid seo a leanas:

•	 Foireann Iománaíochta Shinsearach an Longfoirt, buaiteoirí Chluiche Ceannais Chorn Lorenzo Ó Meabhair 2010

•	 Foireann Peile Ban an Longfoirt, buaiteoir Chluiche Ceannais Idirmheánach Laighean 2010.

•	 Foireann Ban Rugbaí an Longfoirt, buaiteoirí Shraith Laighean Roinn 3, 2009/2010

•	 Foireann Shinsearach Rugbaí an Longfoirt, buaiteoirí Shraith Lár na Tíre 2009/2010.

SOLÁTHAR NA gCLÓS SÚGARTHA
Cuireadh	bailchríoch	 le	clós	súgartha	nua	sa	bhliain	2010	agus	osclaíodh	go	hoifigiúil	é	 i	dteannta	 leis	an	tsaoráid	 i	

gCluain Dá Ráth. Is ionann líon na saoráidí súgartha sa bhaile agus sa chontae tar éis na dtionscadal sin anois ná aon 

cheann déag. Leanann Údaráis Áitiúla an Longfoirt rothu ag tabhairt tacaíochta agus comhairle do ghrúpaí pobail a 

thugann spreagadh do bhunú clós súgartha nua i gcomhpháirt le gníomhaireachtaí eile.

STRAITÉIS MÍCHUMAIS
Is tríd an Acht Míchumais 2005 a éascaítear do sholáthar seirbhísí sonracha do mhíchumais agus d’fheabhsú na rochtana 

ar sheirbhísí poiblí príomhshrutha do dhaoine le míchumais.

Tá Údaráis Áitiúla an Longfoirt ag forfheidhmiú Plean Míchumais ar bhonn leanúnach ar ghlac an Chomhairle léi i mí Mheán 

Fómhair 2008. Áiríodh tograí sonracha do bhearta a bheidh le déanamh thar achar an Phlean, chun éascú do sholáthar na 

rochtana feabhsaithe ag daoine le míchumais ar fhaisnéis, seirbhísí, bóithre poiblí, ionaid phoiblí agus foirgnimh phoiblí i 

gContae an Longfoirt.

Faigheann an Chomhairle cistiú bliantúil (idir Caipitiúil agus Reatha) ón rialtas lárnach chun dul i mbun oibre ábharthaí.

Chuir an DoEHLG leithdháileadh iomlán €133,838 ar fáil sa bhliain 2010 faoin Straitéis Náisiúnta Míchumais chun na 

gníomhartha a leagtar amach i bPlean Ilbhliantúil na Comhairle a bhaint amach.

Baineadh leas as an leithdháileadh sin le linn na bliana 2010 chun suiteáil ardaitheora agus seirbhísí comhbhainteacha 

ag Leabharlann Bhaile Uí Mhatháin a chistiú. Choinnigh an tSeirbhís Leabharlainne uirthi ina theannta sin ag feabhsú na 

rochtaineachta ar a cuid seirbhísí agus faisnéise i gcaitheamh na bliana 2010.

Oscailt oifigiúil chlós 

súgartha Chluain Dá Ráth
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SÁBHÁILTEACHT SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR
Táthar tar éis go leor athruithe a thabhairt isteach ó thaobh na sláinte agus na sábháilteachta de.  Teastaíonn athbhreithniú 

leanúnach ar bhainistiú na sláinte agus na sábháilteachta ó athruithe sa reachtaíocht sláinte agus sábháilteachta agus 

ó thabhairt isteach roinnt cód cleachtais ag an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta. Bhain an-tairbhe le tabhairt isteach 

an chóid chleachtas do thriúr fostaithe nó ní ba lú agus d’fhiche fostaí nó ní ba lú chun cúnamh a thabhairt leis an 

gconraitheoir níos lú um chomhlíonadh sláinte agus sábháilteachta.

Is dúshlán é an tsábháilteacht a ghnóthú sa láthair oibre thar ghnó chomh héagsúil le Comhairle Contae an Longfoirt, ní 

féidir bainistiú na sláinte agus na sábháilteachta ach amháin trí thiomantas gach aon duine.  Tá Comhairle Contae an 

Longfoirt tiomanta chun láthair oibre shábháilte agus shláintiúil a sholáthar tríd an bhfeabhsú leanúnach lena n-áirítear 

an tsláinte agus an tsábháilteacht mar chuid lárnach den ghnó.

IMSCRÚDUITHE RIALAITHEACHA
Rinne an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta trí imscrúdú dhéag san iomlán sa bhliain 2010.  Rinneadh imscrúduithe 

ag na hionaid seo a leanas:

 ~ Gléasra Cóireála Uisce an Longfoirt.

 ~ Gléasra Cóireála Uisce an Longfoirt x 2.

 ~ Gléasra Cóireála Uisce Bhéal Átha Liag.

 ~ Gléasra Cóireála Uisce Sméar.

 ~ Gléasra Cóireála Uisce Ghránaird.

 ~ Gléasra Cóireála Uisce Mhainistir Shruthla.

 ~ Clós Innealra.

 ~ Láithreáin Bhóithre x 2.

 ~ Leabharlann Bhéal Átha Liag.

 ~ Leabharlann Bhaile Longfoirt.

 ~ Stáisiún Dóiteáin Mheathas Troim.

Rinneadh ceann amháin de na hImscrúduithe mar thoradh ar thionóisc intuairiscithe. Díríodh gach aon cheann de na 

himscrúduithe ar an gcomhlíonadh rialaitheach agus áiríodh leo athbhreithniú ar Ráitis Sábháilteachta agus Measúnachtaí 

Priacail, bainistiú na hOibre Aonair, Suímh Chúnga, Bainistiú Tráchta, Oibreáin Cheimiceacha, Cothabháil an Trealaimh, 

An Láimhsiú, An Eirgeanamaíocht, Comharthaíocht, Trealamh Cosanta Pearsanta, Obair ag Airde, Bainistiú Aispeiste, 

Measúnachtaí Priacail Shonracha do Shuíomh, Bainistiú Iompair agus Clóirín. Athbhreithníodh an cháipéisíocht mar 

chuid de gach imscrúdú.

Níor eisigh an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta aon fhógra toirmisc ná feabhsúcháin le linn na bliana 2010.  Is léiriú 

fíordhearfach é sin ar an mbealach inar bainistíodh an tsláinte agus an tsábháilteacht laistigh den eagras.

ACHOIMRE TUAIRISCÍ TIONÓISCE/TEAGMHAS DON BHLIAIN 2010
Tuairiscíodh aon tionóisc déag agus ceithre theagmhas san iomlán le linn na bliana 2010.  Bhí trí cinn de na tionóiscí 

intuairiscithe don Údarás Sláinte agus Sábháilteachta (nach mó ná trí lá caillte ón obair). Cailleadh dhá chéad ocht lá 

is séasca san iomlán mar thoradh ar thionóiscí ag an láthair oibre.  Ba iad an Láimhsiú, Sciorradh, Tuislí, Titim agus 

Gléasra/Innealra an chúis ba choitianta leis na timpistí.

Is cuid thábhachtach den chóras bainistíochta sábháilteachta é tuairisciú na dtionóiscí agus na dteagmhas, agus 

baintear leas as mar uirlis chun limistéir a aithint d’fheabhsú leanúnach.  

IMSCRÚDUITHE SUÍMH
Rinne an rannán sábháilteachta cúig imscrúdú sábháilteachta is ochtó san iomlán ag ionaid oibre seasta agus soghluaiste 

araon.  Áiríodh leis na himscrúduithe sin athbhreithniú ar choinníollacha ginearálta na sábháilteachta suímh, cleachtais 

oibre agus cáipéisíocht sábháilteachta chomhbhainteach.

Rinneadh sé imscrúdú dhéag breise tríd an gclár imscrúdaithe sábháilteachta limistéir sna leabharlanna agus sna 

príomhfhoirgnimh	oifige.

OILIÚINT SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHTA
Is eochair-chuid í an oiliúint de chur chun cinn béascna sábháilteachta dearfach agus forbairt nósanna imeachta 

sábháilteachta maithe ar an láthair oibre.

Reáchtáladh 33 cúrsa oiliúna le linn na bliana 2010 agus d’fhreastail 326 fostaí ar an oiliúint. Áiríodh leis na cúrsaí oiliúna 

Roithleáin Scríobacha, Sábh Slabhrach & Séideadh Gaoithe, Láimhseáil Clóirín, Túr Rochtana Soghluaiste, Dumpaire ar an 

Láithreán, Pas Sábháilte agus Bainistiú Tráchta. Chríochnaigh an Teagascóir Láimhsithe inmheánach an oiliúint Láimhsithe 

le líon mór fostaithe. Cuireadh oiliúint ar fhostaithe mar mheasúnóirí VDU agus feidhmíonn siad ról tábhachtach anois i 

bhforbairt an chláir eirgeanamaíochta ag Comhairle Contae an Longfoirt. D’fhreastail tiománaithe feithicle ar an Oiliúint 

Tiománaí CPC (Deimhniú ar Inniúlacht Ghairmiúil) de réir mar a theastaíonn ón Údaras um Shábháilteacht ar Bhóithre.

CUMARSÁID AGUS COMHAIRLIÚCHÁN
Reáchtáladh na Cruinnithe do Choiste Comhairleach um Monatóireacht Sábháilteachta i ngach aon Stiúrthóireacht 

ar bhunús ráithiúil, ceadaíonn an fóram sin do phlé saincheisteanna sonracha le gach aon Stiúrthóireacht. Is fóram 

luachmhar é seo chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna áitiúla agus chun deis a thabhairt d’ionadaithe 

sábháilteachta saincheisteanna sábháilteachta a thabhairt aníos thar ceann a gcomhleacaithe oibre.

Cuireadh Cruinnithe na Foirne do Bhainistiú na Sábháilteachta ar siúl i gcaitheamh na bliana agus soláthraíodh tuairiscí 

agus nuashonruithe sábháilteachta míosúla don Fhoireann Bainistíochta.

Bhí	seisiúin	agus	bosca	uirlisí	cumarsáide	ar	an	láthair	ar	siúl	freisin	leis	an	Oifigeach	Sláinte	agus	Sábháilteachta	agus	

leis na Bainisteoirí Líne.

Baineadh leas as an inlíon mar uirlis cumarsáide agus leanfar ar aghaidh ag cur leis sin amach sa bhliain 2011 do 

sholáthar Faisnéise Sláinte agus Sábháilteachta.

CÓRAS BAINISTITHE SÁBHÁILTEACHTA
Mar chuid de chur chuige Náisiúnta d’fhorbairt Córais Bhainistíochta Sábháilteachta creidiúnaithe i ngach aon Údarás Áitiúil is 

amhlaidh a athbhreithníodh cúig Bheartas Sláinte agus Sábháilteachta agus naoi san iomlán dá bhforfheidhmiú amach anseo 

laistigh den eagras. 

Athbhreithníodh agus nuashonraíodh roinnt gnéithe nóis imeachta den chóras reatha i gcaitheamh na bliana. Áiríodh leis sin 

an Beartas Sláinte agus Sábháilteachta, Ráitis Sábháilteachta Coimhdeacha, Nósanna Imeachta do Bhainistiú na Tógála, 

Measúnachtaí Priacail lena n-áirítear Measúnachtaí Priacail do Shuímh Shonracha agus nósanna imeachta um Bainistiú 

Conraitheora.

Tuairiscíodh ceithre bhás is seachtó sa láthair oibre sa bhliain 2010 chuig an Údarás um Shláinte agus Sábháilteacht.  Is ionann 

sin agus beagnach bás amháin sa láthair oibre in aghaidh na seachtaine. Tá sé ríthábhachtach chun a chinntiú go bhfanfaidh 

an tsláinte agus an tsábháilteacht ina tosaíocht le linn na ndúshlán seo. Tá Comhairle Contae an Longfoirt fós tiomanta go 

hiomlán do bhainistiú na sláinte agus na sábháilteachta agus leanfaidh sí ar aghaidh ag forbairt an Chórais Bhainistíochta 

Sábháilteachta chun láthair oibre shábháilte a chinntiú do gach ceann dá bhfostaithe agus don phobal sa bhliain 2011.

An Córas Bainistíochta Sábháilteachta - 
Timthriall Leanúnach d’Feabhsú na Sábháilteachta

Cultúr 
Sábháilteachta 

Gníomhach

Rólanna & 
Freagrachtaí

Aithint na 
nGuaiseacha

Beartas & 
Cuspóirí Sábháilteachta

Athbhreithniú

Monatóireacht & 
Measúnacht

Measúnú & 
Maolú Priacail
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ACMHAINNÍ DAONNA
Forbhreathnú
Tá an Rannóg Acmhainní Daonna freagrach go príomha as:

 ~ Earcú agus imlonnú foirne.

 ~ Oiliúint agus Forbairt Foirne.

 ~ Bainistiú Feidhmíochta.

 ~ Beartais agus Nósanna Imeachta um Acmhainní Daonna.

 ~ Comhionannas agus Bainistiú Éagsúlachta.

 ~ Caidrimh Thionsclaíocha/Fhoirne.

 ~ Comhpháirtíocht sa Láthair Oibre.

 ~ Aoisliúntas.

Múnlaítear saothar na Rannóige Acmhainní Daonna leis na spriocanna agus cuspóirí straitéiseacha arna n-aithint i bPlean 

Corparáideach na Comhairle.  D’fheidhmigh cinntí Beartais Rialtais tionchar mór ar an saothar úd sa bhliain 2010 i ndáil leis 

na Seirbhísí Poiblí. 

Bhí tionchar nach beag ag an teaglaim de chiorruithe sa chistiú, laghdú líon na bhfostaithe, scéimeanna saoire/pinsin 

dreasaithe agus moratóir ginearálta faoin earcaíocht ar na heochairlimistéir oibre de chuid na Rannóige Acmhainní Daonna.  

Tharla laghdú 4% sa lucht saothair fhoriomlán de bharr tionchair na mbeart úd ón mbliain 2009 i leith agus tharla laghdú 

18% ón mbliain 2008 i leith.

Athdhíríodh an clár saothair don Rannóg Acmhainní Daonna chun freagairt don dúshlán seachadadh seirbhíse a bhainistiú 

agus a chothabháil le lucht saothair laghdaithe, ag gnóthú éifeachtúlachtaí agus ag soláthar ceannaireachta d’fhostaithe 

chun cúnamh leo plé le dúshláin reatha agus le dúshláin na todhchaí ar bhealach dearfach. 

EARCAÍOCHT AGUS ROGHNÚ
Léiríonn na staitisticí thíos leibhéal laghdaithe gníomhaíochta earcaíochta sa bhliain 2010 i gcomhthéacs na timpeallachta 

oibriúcháin roimhe seo. Leanann an Rannóg Acmhainní Daonna nósanna imeachta a fhorfheidhmítear go náisiúnta trí 

gach iarratas ar iarratas foirnithe a tharchur chuig an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil chun cead a 

fháil an líon post teoranta a aithníodh mar eisceacht don mhoratóir i líonadh na bpost seirbhíse poiblí. 

STAITISTICÍ EARCAÍOCHTA 2010

Líon na
gComórtas
a Fógraíodh

Líon na 
Laethanta 
Agallaimh

Líon na 
nIarratasóirí a 
tugadh chun 
agallaimh

Líon na 
nIarratasóirí a 
d’fhreastail ar 
agallaimh

Líon na 
bhfostaithe a 
ceapadh

12 10 39 36
5 permanent
6 temporary

OILIÚINT AGUS FORBAIRT
Lean an Rannóg Acmhainní Daonna ar aghaidh sa bhliain 2010 le seachadadh Cláir Oiliúna bhliantúil a dhírigh ar 

sheachadadh ceangaltas Sláinte & Sábháilteachta, a chinntíonn gur comhlíonadh ár n-oibleagáidí éigeantacha ina leith sin.

Seachadadh 54 clár oiliúna san iomlán thar 84 lá le hoiliúint tugtha do 375 rannpháirtí ar fud gach disciplín.  Imlínítear sa 

tábla thíos roinnt limistéar de sholáthar oiliúna.  

Bun-Sábháilteacht Sáibh Shlabhraigh & Shéidte
Oiliúint um Roithleáin Scríobacha
Scafall Túir Shoghluaiste
CPC Tiománaí
Clár Seirbhísí Uisce
Cosc & Bainistiú Forrántachta & Foréigin
AED - Oiliúint Athnuachana Difhibrileora
Teastas i Staidéir Rialtais Áitiúil
Tiomáint don Obair
Láimhseáil Clóirín
Feabhas san Asfalt
Éifeachtúlacht Fuinnimh
Bainistiú Sloda

Córais Draenála Uirbeacha a Bhuanú
Conarthaí Oibreacha Poiblí Nua
Bainistiú Sábháilte IOSH sa Tógáil 
Pas Sábháilte
Láimhsiú
Bainistiú Tráchta
Oiliúint Measúnóra VDU
Coinníollacha Freastail
Cúrsa Bainte Cothaitheach ORP
Brath Silte - Caomhnú Uisce - Bainistiú/Oibreoirí Líonra
Ceardlann PCS Gréasáin-Chumasaithe
Cleachtadh Bogach
Cosc & Comhrac in aghaidh Riaráistí Cíosa & Morgáiste

Lean an Rannóg Acmhainní Daonna ar aghaidh ag díriú ar luach airgid uasta a bhaint amach trí oiliúint chostéifeachtach 

agus den scoth do gach fostaí.

CAIDRIMH THIONSCLAÍOCHA
Ciallaíonn na caidrimh thionsclaíocha an caidreamh idir fostóirí agus fostaithe. Chonacthas tréimhse gníomhaíochta 

tionsclaíche sa chéad ráithe den bhliain 2010, le ‘obair de réir rialach’ á cur chun feidhme. Bhí an ‘obair de réir rialach’ sin 

mar chuid de phlean gnímh Chomhdháil na gCeardchumann chun dul i gcoinne fhorfheidhmiú chinntí beartais an Rialtais 

ó dhul i bhfeidhm ar fhostaithe na hearnála poiblí. Bainistíodh an tréimhse ‘obair de réir rialach’ trí chumarsáid agus 

idirphlé le comhlachtaí ionadaíocha na bhfostaithe d’fhonn an briseadh do sheirbhísí a íoslaghdú agus chun a chinntiú 

an oiread agus ab fhéidir go rabhthas ag seachadadh seirbhísí an Údaráis Áitiúil chomh héifeachtach agus ab fhéidir.

Tháinig tograí ó na comhráite náisiúnta idir an Rialtas agus na Ceardchumainn inar tugadh deis an chobhsaíocht a 

thabhairt do sholáthar na seirbhíse poiblí. Soláthraíodh meicníocht leis na tograí d’athchóiriú na Seirbhíse Poiblí agus 

an coigilteas inbhuanaithe a ghintear á thabhairt san áireamh. Cuireadh an Comhaontú Seirbhís Poiblí 2010- 2014 molta 

chun ballóide agus dhaingnigh Comhdháil na gCeardchumann é tar éis a ghlactha an 15 Meitheamh 2010.

Cuireadh ar aghaidh forfheidhmiú na Chomhaontaithe sin sa dá ráithe deiridh le comhaontú slánaithe ar Phlean Earnálach 

don Rialtas Áitiúil agus forbairt á déanamh ar phlean gnímh áitiúil na Comhairle. Is sa phlean gnímh áitiúil a fhaightear 

liosta tathagach sonrach de ghníomhartha inaitheanta i gcomhréir leis an bplean gnímh earnálach dá sheachadadh ag 

an leibhéal áitiúil. 

Cuireadh an plean gnímh áitiúil faoi bhráid comhlachtaí ionadaíocha fostaithe le plé a dhéanamh air. Thug an dá pháirtí faoin 

bpróiseas ar bhealach dearfach chun athrú a sheachadadh agus chun comhoibriú leis de réir an chomhaontaithe. Leanann 

an comhphlé ar aghaidh ag an leibhéal áitiúil chun dul ar aghaidh agus forfheidhmiú gníomhartha sonracha ar bun.

CÓRAS FAISNÉISE PÁROLLA & AOISLIÚNTAIS ACMHAINNÍ DAONNA
Moladh tar éis Athbhreithniú Próisis Ghnó ag an leibhéal náisiúnta i ndáil le Bainistiú Acmhainní Daonna go gcuirfí chun 

feidhme córas TFC comhtháite chun cúnamh le beartú éifeachtúil na ngníomhaíochtaí laistigh den fheidhm sin. Ba é 

an Córas Acmhainní Daonna CORE an córas comhaontaithe tar éis an phróisis tairisceana náisiúnta. Tairgtear réiteach 

comhtháite	TFC	do	bhainistiú	ár	n-acmhainní	daonna;	párolla	agus	taifid	aoisliúntais.	Rinneadh	dul	chun	cinn	nach	beag	

le forfheidhmiú an chórais i gComhairle Contae an Longfoirt sa bhliain 2010.  
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DUL CHUN CINN GO NUIGE SEO
Chuir Foireann an Tionscadail le forfheidhmiú rathúil an mbonnmhodúl ón mbliain 2009 i leith agus chuir sí chun feidhme 

dá réir an modúl Párolla agus CSO gaolmhar do Chomhairlí Contae an Longfoirt agus Baile an Longfoirt. Bhain an 

chéad chéim den fhorfheidhmiú párolla le bailiú sonraí i leith gach fostaí; tuarastail, pá, comhraiceoirí dóiteáin, pinsinéirí, 

comhairleoirí agus pearsanra na Comhairle Baile.  Gabhadh sonraí freisin i leith Rannóg, Grád, Scálaí Tuarastail, Patrún 

Oibre, uainchlár srl.

B’ábhalmhór an tasc é sin lenar bhain eastóscadh sonraí ónár gcórais reatha TF agus ó chomhaid láimhe. Chuaigh 

forfheidhmiú an Phárolla trí roinnt céimeanna le forfheidhmiú iomlán a chinntiú. Ba iad seo a leanas na céimeanna úd:

 ~ Oiliúint foirne agus úsáideoirí Tionscadail.

 ~ Cur chun feidhme na cumraíochta comónta arna comhaontú go náisiúnta don chóras.

 ~ Luchtú na sonraí gafa ar an gcóras agus fíorú an méid céanna.

 ~ Tástáil Ghlacadh an Úsáideora (UAT): baineann tástáil an chórais leis sin trí leas a bhaint as sonraí áitiúla agus cnámha  

 scéil fhaisnéisithe. 

 ~ Rith Comhthreomhar: baineann rith an phárolla ar an gcóras nua agus na torthaí a chur i gcomparáid leis an  

 sean-chóras.

An Struchtúr Eagrúcháin, Am Lasmuigh & Freastal, Fáltais Rannóige (an taobh Acmhainní Daonna); Aoisliúntas, Párolla 

agus modúil CSO (an taobh Airgeadais); tá siad i mbun lánfheidhme anois agus arna gcothabháil ag na rannáin ábhartha. 

D’éascaigh an forfheidhmiú do sheirbhís chomhroinnte don Phárolla, Aoisliúntas, Am & Freastal agus Acmhainní Daonna 

idir Comhairle Contae an Longfoirt agus Baile an Longfoirt. 

COMHPHÁIRTÍOCHT
Is ionann an Chomhpháirtíocht sa Láthair Oibre agus an próiseas ina n-oibríonn an lucht bainistíochta, fostaithe agus 

ceardchumainn le chéile chun dul i mbun athrú eagrúcháin ar bhealach oscailte agus comhoibritheach. Baintear amach 

próiseas na Comhpháirtíochta sa Láthair Oibre trí rannpháirtíocht agus comhairliúchán le fostaithe, comhroinnt faisnéise 

agus forbairt na gcomhchuspóirí.

Cuireadh srian le saothar an Choiste Chomhpháirtíochta agus níor bhuail sé le chéile ach trí huaire i gcaitheamh na bliana 

mar thoradh ar ghníomh tionsclaíoch agus tarraingt siar náisiúnta na gCeardchumann ón bpróiseas Comhpháirtíochta 

le linn na bliana 2010.

D’oibrigh an Coiste le Grúpa Comhairleach Comhpháirtíocht Náisiúnta na nÚdarás Áitiúil (LANPAG) agus ghlac sé 

rannpháirt	 in	athbhreithniú	náisiúnta	den	chomhpháirtíocht	sa	 láthair	oibre.	 	Thug	an	t-athbhreithniú	sin	 le	fios	ag	an	

leibhéal áitiúil gur rannchuir an Coiste Comhpháirtíochta le torthaí rathúla i limistéir lena n-áirítear:

 ~ Forbairt beartais.

 ~ Saincheisteanna Sláinte agus Sábháilteachta.

 ~ Comhphlé i leith saincheisteanna cumarsáide.

 ~ PMDS.

 ~ Tionscadail.

 ~ Comhphlé ar shaincheisteanna buiséadacha & foirnithe.
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An tUas. Barry Lynch,

Ceann Airgeadais

AIRGEADAS &
TEICNEOLAÍOCHT
NA FAISNÉISE

FEIDHMEANNA
Is iad príomhfheidhmeanna Rannóg Airgeadais Chomhairle Contae an Longfoirt:

 ~ Cuspóirí airgeadais Phlean Corparáideach na Comhairle a ghnóthú.

 ~ Gnóthaí airgeadais na Comhairle a bhainistiú.

 ~ A chinntiú go mbíonn rialuithe inmheánacha leordhóthanacha i bhfeidhm chun cosaint a thabhairt do shócmhainní an  

 eagrais, agus chun cruinneas agus iontaofacht na dtaifead cuntasaíochta a chinntiú.

 ~ A chinntiú an oireadh agus is féidir go ngnóthaítear luach airgid ar fud an eagrais.

SEIRBHÍSÍ
 ~ Mótarchánachas.

 ~ Rátaí/Muirir Uisce/Cíosanna Tithíochta/NDPR.

 ~ Deontais Ardoideachais.

 ~ Oifig Ghinearálta - próiseáil íocaíochtaí le soláthróirí agus leis an bpárolla.

PAYMENT PRACTICES
Tá feidhm le forálacha an tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997 agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íoc Déanach in 

Idirbhearta Tráchtála), 2002 le Comhairle Contae an Longfoirt agus Comhairle Baile an Longfoirt. Tá córais i bhfeidhm 

ag an dá Údarás Áitiúla chun a chinntiú nach dtabhaítear pionóis úis. Tharla íocaíochtaí déanacha sa bhliain 2010 i líon 

beag cásanna áfach. 

Méid iomlán na bpionós úis:          

Comhairle Contae an Longfoirt €47.20

Comhairle Baile an Longfoirt Neamhní

Déantar seacht n-iarracht chun comhlíonadh leis an Acht agus leis na Rialacháin agus cosc na bpionós úis a chinntiú. 

Ní féidir ráthaíocht absalóideach a thabhairt leis na nósanna imeachta áfach; is ráthaíocht réasúnta amháin is féidir a 

thabhairt i gcoinne neamh-chomhlíonta ábhartha leis an reachtaíocht.

INIÚCHADH INMHEÁNACH
Is feidhm breithmheasa neamhspleách é an tIniúchadh Inmheánach leis an gcúram gníomhaíochtaí a athbhreithniú 

trasna gach limistéar i gComhairle Contae an Longfoirt. Déanann sé scrúdú agus tuairisciú ar bhainistiú priacal, ar 

leordhóthanacht na rialuithe inmheánacha, agus ar ghnóthú leas iomchuí éifeachtúil eacnamúil na n-acmhainní.  Leagtar 

amach i gCairt Iniúchta Inmheánaigh ról agus freagrachtaí an Iniúchóra Inmheánaigh agus an Lucht Bainistíochta.

DEONTAIS ARDOIDEACHAIS
Ba iad na Comhairlí agus na Bardais Chontaebhuirge a dheonaigh deontais ar mhic léinn agus daltaí ar chúrsaí dara 

leibhéal agus tríú leibhéal roimh an mbliain 1968. Ba leis an Acht um Údaráis Áitiúla (Deontais Ardoideachais), 1968 

a díothaíodh bronnadh deontas don oideachas dara leibhéal agus a leasaíodh an córas deontas don oideachas tríú 

leibhéal.  Is ar bhunús grádaithe atá na deontais agus is iontu a fhaightear an mhír cothabhála chomh maith le táillí mura 

bhfuil feidhm le díolúine ó tháillí.  Forchúitítear tromlach an chostais ón Roinn Oideachais leis an Údarás Áitiúil freagrach 

as suim ar comhionann le luach na ndeontas arna ndeonú ag an gComhairle sa bhliain airgeadais 1967 í.
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AN BHLIAIN ACADÚIL 2010/2011

Líon na ndeonuithe nua a eisíodh 144

Líon na n-athnuachan a eisíodh 201

Líon iomlán na mac léin ag fáil Deontas Ardoideachais 345

Líon na mac léinn ag freastal ar choláistí Éireannacha 326

Líon na mac léinn ag freastal ar choláistí na Ríocht Aontaithe 
(lena n-áirítear Tuaisceart Éireann) agus ar choláistí an AE 19

CAITEACHAS

An tAcht um Rialtas Áitiúil 2001 - Cuid 142 Caiteachas €

Liúntais Mhéara agus Eile 69,000

Caiteachais Siamsaíochta agus Chomhbhainteacha 6,431

Íocaíochtaí Ionadaíocha, Caiteachais na mBall agus Ionadaíocht ag 
Comhdhálacha 549,835

Iomlán 625,266

MÓTARCHÁIN
Staitisticí Mótarchánach 2010 Líon na nIdirbheart Méid

Ceadúnais d’Fheithiclí (Dioscaí) 31354 6215340

Ceadúnais Tiomána 5738 94615

Deimhnithe ar Ródacmhainneacht 3436 24548

Ceadúnais Trádála 75 22875

Fáltais Ilghnéitheacha 702 9270

Iomlán 41305 6366648

Ceadúnais Fheithicle arna nEisiúint 2010 Ceadúnais Tiománaithe arna nEisiúint 2010

Príobháideach 24260 Ceadúnas Tiomána 1 Bliain 38

Earraí 5280 Ceadúnas Tiomána 3 bliana 833

Rothair 141 Ceadúnas Tiomána 10 mbliana 2498

Tarracóirí 822 Ceadúnas Sealadach 1 Bliain 310

PSVí (Bus, Tacsaí & Fruilcharr) 222 Ceadúnas Sealadach 2 Bliain 1304

Eile (lena n-áirítear dúblacha) 598 Ceadúnais Dúblacha 426

Ceadúnais Fheithicle Saora in 
Aisce ina nIonad

31
Ceadúnais Saora in Aisce ina 
nIonad

329

Iomlán 31354 Iomlán 5738

D’eisigh an tSeirbhís Mótarchánach ar Líne 9,231 ceadúnas feithicle le linn na bliana 2010.

Eisítear na ceadúnais fheithicle ón Aonad Clárúcháin Fheithicle i Sionainn, Co. an Chláir.

TEICNEOLAÍOCHT NA FAISNÉISE AGUS NA 
CUMARSÁIDE
EOCHAIR-FHEIDHMEANNA NA RANNÓIGE
Soláthraíonn agus tacaíonn Rannóg TFC Údaráis Áitiúla an Longfoirt leis na Córais TFC seo a leanas:

 ~ Ríomhphost, Idirlíon, Inlíon agus Eislíon.

 ~ Córais ghréasán-bhunaithe.

 ~ Córais Airgeadais Agresso a thacaíonn le córais fhaisnéise um bainistiú airgeadais na n-údarás áitiúil agus le  

 próiseáil idirbhirt.

 ~ Córais fhaisnéise geografaí a sholáthraíonn eolas bunriachtanach ar bhóithre, príomhphíobáin uisce srl. sa chontae

 ~ Córais riaracháin phleanála.

 ~ Córais riaracháin tithíochta.

 ~ Córais bhunachair shonraí éagsúla.

BONNEAGAR LÍONRA
Tá roinnt comhchodanna casta sa líonra óna dteastaíonn bainistiú, cothabháil agus monatóireacht leanúnach. Áirítear 

leis	an	bhfreagracht	as	bainistiú	an	líonra	cothabháil	Líonra	Achair	Fhairsing	freisin	lena	nasctar	gach	oifig	ar	an	suíomh	

chuig Áras an Chontae, trí leas a bhaint as línte léasaithe, naisc gan sreang agus snáthoptaice.

Tá dhá shuíomh déag ann san iomlán, seacht gcinn i mBaile an Longfoirt agus cúig shuíomh Leabharlainne imeallacha.

NUASHONRUITHE CÓRAIS
Chuaigh an Croí-Chóras beo i samhradh na bliana 2010.  Sholáthair an Rannóg TF tacaíocht agus cumraíocht don 

nascacht ag gach cliant ar an bhfeidhmchlár sin.

Suiteáladh agus coimisiúnaíodh an Córas Guthán nua i mí Eanáir 2010 chun saincheisteanna leanúnacha teicniúla a 

réiteach maidir leis an sean-chóras agus chun infhairsingitheacht a sholáthar.

Uasghrádaíodh an tSeirbhís Cartlainne Ríomhphoist chuig SQL 2005.

Cumasaíodh gnéithe feabhsaithe le hAthrú na mbogearraí Frithvíris chuig McAfee i dteannta le Frithvíreas a threisíonn 

cosaint sonraí íogaireacha ar an Líonra.

Chuaigh an córas eHEGí beo an 6 Lúnasa 2010.  Athraíodh na sonraí deontais reatha do mhic léinn chuig an gcóras nua 

agus comhtháthaíodh iad lenár gcóras cuntasaíochta Agresso.  Óstáiltear iad go lárnach i mBord Seirbhísí Ríomhaire 

Rialtais Áitiúil.

Próiseáiltear sa chóras eHEG riarachán agus bainistiú iomlán na ndeontas ardoideachais do mhic léinn. B’éigean don 

chóras mic léinn aonair a bhainistiú ó na chéad iarratas ar dheontas tríd síos chuig an athiarratas bliantúil agus chuig a 

staidéir tríú leibhéal iomlána (lena n-áirítear staidéir iarchéime). Déantar gach gné d’idirghníomhú an mhic léinn leis an 

scéim a bhainistiú, idir ghabháil na gceangaltas incháilitheaechta agus bhainistiú gach cumarsáid agus comhfhreagras 

agus leithdháileadh airgead. Ceann d’eochair-chodanna an chórais nua ab ea modúl tuairiscithe cumhachtach.

IDIRLÍON & INLÍON
Lean Comhairle Contae an Longfoirt ar aghaidh ag soláthar faisnéise poiblí maidir lenár seirbhísí trí láithreán gréasáin 

ár gComhairle ó cheann ceann na bliana 2010. Léiríonn méadú in úsáid an láithreáin an iontaofacht mhéadaitheach a 

chuireann saoránaigh ar láithreas idirlín na Comhairle i gcomhair faisnéise. Sholáthraíomar nuashonrú cuimsitheach dhá 

uair in aghaidh an lae i leith seirbhísí le linn na haimsire géire a chonacthas i mí na Nollag. Cothabháladh an tseirbhís sin 

le	linn	deirí	seachtaine	agus	tréimhsí	ina	raibh	ár	n-oifigí	druidte.

Baineann tábhacht straitéiseach le hInlíon ár bhfoirne i gcónaí chun faisnéise a chomhroinnt i measc na foirne, agus 

rochtain á soláthar ag an am céanna ar go leor de na feidhmchláir is coitianta a úsáidtear. 

CUAIRTEANNA AR AN LÁITHREÁN GRÉASÁIN LE LINN 2010
longfordcoco.ie   59,917

longford.ie   48,785

longfordtowncouncil.ie    7,170

virtualwriter.net     5,080

Longfordlibrary.ie   18,684

FO-CHOISTE TF
Athbhunaíodh an Fo-choiste TF le linn na bliana 2010 faoi chathaoirleacht an Cmlr. Mark Casey. Ceann 

d’eochairthionscnaimh an Choiste ab ea bunú cláir oiliúna do Bhaill na Comhairle ionas gur féidir an leas uasta a 

bhaint as na hacmhainní TF atá ar fáil.
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TUARASCÁIL
BHLIANTÚIL AR
DHUL CHUN
CINN UM PLEAN
CORPARÁIDEACH
2010-2014

BONNEAGAR AGUS COMHSHAOL
Croí-Chuspóir: “A chinntiú go dtugann beartais agus infheistíochtaí 
iompair bhonneagair cúnamh d’fhorbairt eacnamúil agus shóisialta 
Chontae an Longfoirt agus go bhfeabhsaíonn siad í, agus go 
gcaomhnaíonn agus go bhfeabhsaíonn siad mealltacht fhisiceach an 
chontae agus a thimpeallachta cúlra”

COTHABHÁIL AGUS FEABHSÚ NA mBÓITHRE
Glacadh céimeanna tábhachtacha breise sa bhliain 2010. Tugadh Comórtais Tairisceana chun críche agus bronnadh 

conarthaí do na hInnealtóirí Comhairleacha agus Seirbhísí Dlíthiúla do Thionscadal Seachbhóthair Bhaile an Longfoirt an 

N5. Fuarthas tairiscintí ó 5 Thairiscint réamhcháilithe i Meán Fómhair 2010 i leith an Chonartha do Dhearadh agus Tógáil. 

Osclaíodh na Tairiscintí i mí na Nollag 2010 agus cuirfear críoch lena measúnú sa chéad ráithe den bhliain 2011.  Ina 

theannta sin ab amhlaidh a rinneadh suirbhé mamach réamh-thógála agus a tugadh Conarthaí Atreoruithe Fóntais chun 

críche. Aontaíodh réamh-oibreacha cóiríochta agus leanadh ar aghaidh le hidirbheartaíochtaí talaimh sa bhliain 2010, 

agus socruithe faighte do roinnt cásanna.

Fógraíodh an Bealach is Dealraithí a Roghnófar do Sheachbhóthar an N4 idir an Longfort (Rúscaigh) agus an Muileann 

gCearr ag cruinniú speisialta de chuid Chomhairle Contae an Longfoirt Dé Luain 20 Meitheamh 2010. Thug an tÚdarás 

um	Bóithre	Náisiúnta	le	fios	go	bhfuil	dearadh	mionsonraithe	na	Scéime	curtha	ar	fionraí	de	bharr	srianta	cistithe.

Rinneadh deisiúcháin phábhála ar bhealach an N4 ag ionaid gar don Lios Breac, Baile an Longfoirt agus Meathas Troim 

agus ar an N63 ag Baile an Longfoirt, Cnoc na Rapairí Béal Átha Liag agus Baile Bhéal Átha Liag.

Táthar i mbun clár Athchóirithe Bóithre agus Córithe Dromchla do Bhóithre Neamh-Náisiúnta gan staonadh, le hoibreacha 

fairsinge á dtabhairt chun críche ar líon Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla nach beag. 

Cuireadh Scéimeanna Deontais Sonracha ar aghaidh ag na bóithre seo a leanas:

 ~ R198 ag Croisbhealach Ghéag.

 ~ Cabhsa Oileán na Naomh, Baile Nua an Chaisil.

 ~ An R392 ag Forgnaí.

Rinneadh oibreacha uasghrádaithe tábhachtacha ag Droichead an Mhuilinn, Cluain Dá Ráth ina theannta sin mar chuid 

de na Scéimeanna Deontais Sonracha sin.

AN tSÁBHÁILTEACHT AR BHÓITHRE AGUS BAINISTIÚ TRÁCHTA
Cuireadh ar aghaidh scéimeanna Leasúcháin Sábháilteachta ag Costas Íseal agus tá siad ag céimeanna críochnaithe 

éagsúla ag:

 ~ L1058 Bun Lathaí.

 ~ L010 Droim Lis. 

 ~ R198 an Mhaighean.

 ~ R398 Croisbhealach Melview.

 ~ R 397/R398 Béal an Átha Móir, Na Broicíní.

 ~ R198 Scoil Bhaile an Chlocháin.

 ~ L 3012 Cluain Ard.

 ~ R392 Lehery Béal Átha Liag.

Tá moltaí um shábháilteacht ar bhóithre fós ar bun i ndáil le Ceadanna Pleanála.

Leanadh ar aghaidh le cur i bhfeidhm an Phlean Soilsithe Phoiblí ilbhliantúil le soilsiú breise curtha leis i roinnt bailte agus 

sráidbhailte.  Lean an Chomhairle ar aghaidh ag cur chun cinn, ag éascú agus ag glacadh rannpháirte leis an nGarda, 

Scoileanna, agus an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre i bhfeidhmiú na bhFeachtas do Mhaoir Scoile Sóisearacha 

agus um Shábháilteacht ar Bhóithre. Lean an Chomhairle ar aghaidh ag déanamh monatóireachta ar fhorfheidhmiú 

éifeachtach Rialacháin an AE d’Fheithiclí Tráchtála i ndlúthchomhairliú leis an dá ionad tástála údaraithe sa chontae. Tá 

cur i bhfeidhm an Phlean Ilbhliantúil do Chomharthaí ar Bhóithre Neamhnáisiúnta beagnach críochnaithe.

BEARTAIS REATHA
Cuireadh chun cinn caighdeáin do dhearadh bóithre de scoth lena bhforfheidhmiú.

Cuireadh chun cinn an rochtain do dhaoine le míchumas i gcomhréir le treoirlínte molta i gcomhaire le geallsealbhóirí.   

Leanadh	ar	aghaidh	leis	an	rannpháirtíocht	sna	Grúpaí	Stiúrtha	agus	Teicniúla	ag	bainistiú	Oifig	Deartha	Réigiúnach	don	

Údarás um Bóithre Náisiúnta.

Cuireadh teagmháil iomchuí chun cinn idir geallsealbhóirí forbartha iompair ar nós Ionadaithe Poiblí, Comhlachtaí 

Ionadaíocha, an pobal i gcoitinne, an Roinn Iompair, an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta, an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta 

agus Rialtais Áitiúil, an Garda, an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre, Iarnród Éireann, Uiscebhealaí Éireann, srl.

Leanadh ar aghaidh le forfheidhmiú na Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúil.
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SEIRBHÍSÍ TITHÍOCHTA, PLEANÁLA & 
ÉIGEANDÁLA
Croí-Chuspóirí: ‘’Caighdeán inghlactha na tithíochta Sóisialta agus 
Inacmhainne a sholáthar agus a chothabháil i dtimpeallacht phleanáilte 
a shásaíonn éilimh mhuintir Chontae an Longfoirt agus a chuireann 
chun cinn an chuimsitheacht.”

TITHÍOCHT SHÓISIALTA
Leanadh de bheith ag comhlíonadh riachtanais tithe sa Longfort trí réimse roghanna tithíochta.  Ba in 2008 a gabhadh den 

mheasúnú deireanach reachtúil ar riachtanais tithíochta. Tá sé beartaithe an chéad cheann eile a dhéanamh i Márta 2011.

Leanadh de chlár tithíochta an Longfoirt in 2010. Ceannaíodh 7 dteach aonair agus críochnaíodh 2 theach tuaithe. Ba 

ann do 152 tionóntacht le linn na bliana.

COTHABHÁIL / ATHCHÓIRIÚ TITHE
In 2010, soláthraíodh €750,000 de chuid an bhuiséid chun Tithíocht Údaráis Áitiúil a chothabháil agus a dheisiú.

 

BAINISTÍOCHT EASTÁIT
Bhí	an	tOifigeach	Teagmhála	Tithíochta	agus	an	tOibrí	Sóisialta	ag	obair	le	tionóntaí	agus	le	cumainn	cónaitheoirí	in	2010.	

Leanadh den Fhorfheidhmiú Tionóntachta le linn na bliana. 

TITHÍOCHT DHEONACH
Bhí an Chomhairle ag obair i gcomhar leis an Earnáil Dheonach Tithíochta i gcónaí.

IASACHTAÍ/DEONTAIS
Fuarthas 11 iarratas bhailí ar iasachtaí in 2011. Ceadaíodh 3 iarratas agus cuireadh 7 gcinn ar aghaidh.  Ní áirítear orthu 

sin na hiarratais ar diúltaíodh díobh nó a tarraingíodh siar.

In 2010 fuarthas 293 iarratas, ar an iomlán, faoi na 3 scéim deontas. Tugadh 219 deontas amach agus ba é €1,111,049 

méid iomlán na ndeontas.

CÓIRÍOCHT DO THAISTEALAITHE
Comhlíonann Comhairle Contae Longfoirt an Clár Cóiríochta do Thaistealaithe 2009-2013 i gcónaí.  Sa chlár sin, leagtar 

amach straitéis ceithre bliana maidir leis an gclár agus leis an gcineál cóiríochta a sholáthraítear do thaistealaithe.

AN SCÉIM UM CHÓIRÍOCHT AR CÍOS
Faoi dheireadh na bliana 2010, ba ann do 286 tionóntacht faoin Scéim um Chóiríocht ar Cíos. Is scéim agus is costais 

fhéinmhaoinitheacha iad an Scéim um Chóiríocht ar Cíos agus na costais oibríochtúla agus riaracháin sa Longfort.

SOCRUITHE LÉASÚCHÁIN FHADTÉARMAIGH
Tá na Socruithe Leasúcháin Fhadtéarmaigh do na 4 aonad faoin scéim i mBaile Uí Mhatháin sa tréimhse dheireanach.  

Faoi dheireadh 2010, bhí 5 Léas de chuid na Scéime um Chóiríocht ar Cíos i bhfeidhm.

OIBREACHA FEABHAIS / ATHNUACHANA
In 2010, cuireadh tograí ar aghaidh chun Oibreacha Feabhais a dhéanamh ag Bóthar Tromna, Gránard.

CAIGHDEÁIN CÓIRÍOCHTA SAN EARNÁIL CÍOSA PHRÍOBHÁIDEACH
Tá an t-údarás áitiúil freagrach as caighdeáin cóiríochta san earnáil cíosa a chur i bhfeidhm agus a chur i ngníomh.

CAIGHDEÁIN NUA CÍOSA 2010
Fuarthas €125,000 ón Roinn maidir leis an méid thuas.

AN SCÉIM IARFHEISTITHE FUINNIMH 2010
In 2010, fuair Comhairle Contae Longfoirt maoiniú de €213,559  on Roinn mar chuid den chlár thuas.
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TÁSCAIRÍ
SEIRBHÍSE

Údaráis Áitiúla an Longfoirt 2009 agus 2010 2009 2010

F:  SEIRBHÍS DÓITEÁIN

F1: Slógadh Seirbhís Dóiteáin

A. Am meánach a chaitear ó thaobh nóiméad de chun briogáidí dóiteáin a shlógadh sna Stáisiúin Lánaimseartha le haghaidh dóiteáin Níl stáisiún dóiteáin lánaimseartha 
ann sa Longfort

B. Am meánach a chaitear ó thaobh nóiméad de chun briogáidí dóiteáin a shlógadh i Staisiúin Pháirtaimseartha (seirbhís 
dóiteáin choinnithe) le haghaidh dóiteáin 5.06 6.15

C. Am meánach a chaitear ó thaobh noiméad de chun briogáidí dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin Lánaimseartha le haghaidh gach 
teagmhas éigeandála eile

Níl stáisiún dóiteáin lánaimseartha 
ann sa Longfort

D. Am meánach a chaitear ó thaobh nóiméad de chun briogáidí dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin Pháirtaimseartha (seirbhís 
dóiteáin choinnithe) le haghaidh gach teagmhas éigeandála eile 5.49 6.48

F.2  Céatadán an tinrimh ag na láithreacha

A. Céatadán na gcásanna dóiteáin ag a raibh na chéad daoine ar an láthair taobh istigh de 10 nóiméad 47.68 35.93

B. Céatadán na gcásanna dóiteáin ag a raibh na chéad daoine ar an láthair tar éis 10 nóiméad ach taobh istigh de 20 nóiméad 44.27 48.75

C. Céatadán na gcásanna dóiteáin ag a raibh na chéad daoine ar an láthair tar éis 20 nóimeád 8.05 15.32

D. Céatadán na gcásanna de na teagmhais éigeandála eile go léir ag a raibh na chéad daoine ar an láthair taobh istigh de 10 nóiméad 37.33 39.47

E. Céatadán na gcásanna de na teagmhais éigeandála eile go léir ag a raibh na chéad daoine ar an láthair tar éis 10 nóiméad 
ach taobh istigh de 20 nóiméad 48 46.05

F. Céatadán na gcásanna de na teagmhais éigeandála eile go léir ag a raibh na chéad daoine ar an láthair tar éis 20 nóiméad 14.67 14.47

F.3  Cosc Dóiteáin

A. Líon iomlán na n-iarratas ar theastas sábháilteachta dóiteáin a fuarthas 35 31

B. Líon iomlán na n-iarratas ar theastas sábháilteachta dóiteáin a próiseáladh (lena n-áirítear cásanna a measadh a bheith neamhbhailí) 36 40

C. Líon iomlán na n-iarratas a measadh a bheith neamhbhailí 11 9

CP:  RANNPHÁIRTÍOCHT AN PHOBAIL

CP.1 Rannpháirtíocht i scéim áitiúil Chomhairle na nÓg

Céatadán na scoileanna áitiúla agus grúpaí óige atá páirteach i scéim áitiúil Chomhairle na nÓg 81.25 76.19

CP.2  Grúpaí atá cláraithe leis an bhFóram Comhphobail agus Deonach

Líon na ngrúpaí atá cláraithe leis an bhFóram Comhphobail agus Deonach 167 161

C:  CEISTEANNA CORPARÁIDEACHA

C.1  Laethanta Oibre a Cailleadh de bharr Breoiteachta

A. Céatadán na laethanta oibre a cailleadh de bharr neamhláithreacht breoiteachta trí shaoire dheimhnithe 4.99 5.09

B. Céatadán na laethanta oibre a cailleadh de bharr neamhláithreacht breoiteachta trí shaoire gan deimhniú 0.63 0.47

C.2 Oiliúint agus Forbairt Foirne

Caiteachas ar Oiliúint agus ar Fhorbairt mar chéatadán de na costais iomlána phárolla: 6.26 5.4

E:  SEIRBHÍSÍ TIMPEALLACHTA

UISCE

E.1 Uisce Gan Chuntas

Uisce gan chuntas (UGC) mar chéatadán den toirt iomlán uisce a soláthraíodh faoi na scéimeanna soláthair uisce a bhfuil an 
t-údarás áitiúil freagrach astu 45.3 48.86

Toirt iomlán an uisce a soláthraíodh (m3/in aghaidh an lae) faoi na scéimeanna soláthair uisce) a bhfuil an t-údarás áitiúil freagrach astu 18500 19100

Toirt an uisce gan chuntas (m3/in aghaidh an lae) faoi na scéimeanna soláthair uisce a bhfuil an t-údarás áitiúil freagrach astu 8381 9332

E.2 Anailís ar Uisce Olacháin

A. Céatadán na dtorthaí anailíse ar uisce ólacháin a bhí i gcomhréir leis na ceangail reachtúla maidir le scéimeanna poiblí Eolas curtha ar fáil go díreach ag an nGníom-
haireacht um Chaomhnú Comhshaoil

B. Céatadán na dtorthaí anailíse ar uisce ólacháin a bhí i gcomhréir le ceangail reachtúla maidir le scéimeanna príob-
háideacha (pé áit ar cuí)

Eolas curtha ar fáil go díreach ag an nGníom-
haireacht um Chaomhnú Comhshaoil

BAINISTÍOCHT DRAMHAÍOLA

E.3 Leithscaradh Dramhaíola

A. Céatadán na dteaghlach a fhaigheann seirbhís bhailithe dramhaíola agus a soláthraítear bailiúchán dramhaíola leithscartha 
dóibh le haghaidh dramhaíl thirim in-athchúrsáilte 84.17 96.77

B. Céatadán na dteaghlach a fhaigheann seirbhís bhailithe dramhaíola agus a soláthraítear bailiúchán dramhaíola leithscartha 
dóibh le haghaidh ábhar orgánach 0 27.06

E4: Dramhaíl Tís a Seoladh le bheith Athchursáilte

A. Céatadán na dramhaíola tís a bailíodh ó thaobh an chosáin agus a seoladh le bheith athchúrsáilte 45.43 50.38

B. Tonnáiste na dramhaíola tís a bailíodh ó thaobh an chosáin agus a seoladh le bheith athchúrsáilte 3885 4327.2

C. Tonnáiste na dramhaíola teaghlaigh a athchúrsáiltear agus a eascraíonn ó dhramhaíl a bhailítear ó áiseanna athchúrsála (.i. 
bainc ‘fág anseo’, ionad fóntas poiblí, stáisiúin aistriúcháin agus áiseanna athchúrsála eile) 1930.42 1107.13
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E5: Dramhaíl Teaghlaigh a Sheoltar chuig Líonadh Talún

A. Céatadán na dramhaíola teaghlaigh a bhailítear agus a sheoltar chuig líonadh talún 36.25 49.62

B. Tonnáiste na dramhaíola teaghlaigh a bhailítear agus a sheoltar chuig líonadh talún 3100 4261.44

E6: Áiseanna Dramhaíola

Líon iomlán na Suíomhanna ‘Fág Anseo’ i limistéar an údaráis áitiúil 25 26

Líon iomlán na nIonad Fóntas Poiblí i limistéar an údaráis áitiúil 2 2

Gloine

A. Líon na Suíomhanna ‘Fág Anseo’ le haghaidh athchúrsáil 25 26

B. Líon na nIonad Fóntas Poiblí le haghaidh athchúrsáil 2 2

C. Líon iomlán na n-áiseanna le haghaidh athchúrsáil 27 28

D. Líon na n-ionad le haghaidh athchúrsáil in aghaidh 5,000 den daonra 3.93 4.07

Cannaí

E. Líon na Suíomhanna ‘Fág Anseo’ le haghaidh athchúrsáil 25 26

F. Líon na nIonad Fóntas Poiblí le haghaidh athchúrsáil 2 2

G. Líon iomlán na n-áiseanna le haghaidh athchúrsáil 27 28

H. Líon na n-ionad le haghaidh athchúrsáil in aghaidh 5,000 den daonra 3.93 4.07

Teicstílí

I. Líon na Suíomhanna ‘Fág Anseo’ le haghaidh athchúrsáil 2 2

J. Líon na nIonad Fóntas Poiblí le haghaidh athchúrsáil 2 2

K. Líon iomlán na n-áiseanna le haghaidh athchúrsáil 4 4

L. Líon na n-ionad le haghaidh athchúrsáil in aghaidh 5,000 den daonra 0.58 0.58

Cadhnraí

M. Líon na Suíomhanna ‘Fág Anseo’ le haghaidh athchúrsáil 0 0

N. Líon na nIonad Fóntas Poiblí le haghaidh athchúrsáil 2 2

O. Líon iomlán na n-áiseanna le haghaidh athchúrsáil 2 2

P. Líon na n-ionad le haghaidh athchúrsáil in aghaidh 5,000 den daonra 0.29 0.29

Olaí

Q. Líon na Suíomhanna ‘Fág Anseo’ le haghaidh athchúrsáil 0 0

R. Líon na nIonad Fóntas Poiblí le haghaidh athchúrsáil 1 1

S. Líon iomlán na n-áiseanna le haghaidh athchúrsáil 1 1

T. Líon na n-ionad le haghaidh athchúrsáil in aghaidh 5,000 den daonra 0.15 0.15

Ábhair Eile

U. Líon na Suíomhanna ‘Fág Anseo’ le haghaidh athchúrsáil 0 0

V. Líon na nIonad Fóntas Poiblí le haghaidh athchúrsáil 2 2

W. Líon iomlán na n-áiseanna le haghaidh athchúrsáil 2 2

X. Líon na n-ionad le haghaidh athchúrsáil in aghaidh 5,000 den daonra 0.29 0.29

Bruscar

E7: Cosc Bruscair agus Forfheidhmiú

Tá an táscaire seo a leanas ar taispeáint sa tuarascáil ar tháscairí seirbhíse:

A. Líon na maor bruscair lánaimseartha 3 3

B. Líon na maor bruscair páirtaimsearth 0 0

C. Líon na maor bruscair (idir lánaimseartha agus pháirtaimseartha) in aghaidh 5,000 den daonra 0.44 0.44

D. Líon na bhfíneálacha ar an spota a eisíodh 541 458

E. Líon na bhfíneálacha ar an spota a íocadh 281 200

F. Líon na gcásanna ionchúisimh a tosaíodh toisc nár íocadh fíneálacha ar an spota 21 20

G. Líon na n-ionchúiseamh a cuireadh i gcrích i gcásanna a tosaíodh toisc nár íocadh fínealacha ar an spota 25 16

H. Líon na bhfógraí a eisíodh (faoi ailt 9, 15, 16, 17 agus 20 den Acht um Thruailliú ó Bhruscar, 1997) 0 0

I. Líon iomlán na n-ionchúiseamh a rinneadh (gach ionchúiseamh faoi na hAchtanna um Bruscar, 1997 go dtí 2003) 25 20

J. Líon iomlán na n-ionchúiseamh a baineadh amach (gach ionchúiseamh faoi na hAchtanna um Bruscar 1997 go dtí 2003) 28 16

K. Céatadán na gceantar de chuid an údaráis áitiúil atá gan truailliú (.i. gan bhruscar) Eolas soláthartha go díreach ón gCóras Monatói-
reachta Náisiúnta ar Chaitheamh Bruscair

L. Céatadán na gceantar de chuid an údarais áitiúil atá beagán truaillithe le bruscar Eolas soláthartha go díreach ón gCóras Monatói-
reachta Náisiúnta ar Chaitheamh Bruscair

M. Céatadán na gceantar de chuid an údaráis áitiúil ina bhfuil truailliú measartha bruscair Eolas soláthartha go díreach ón gCóras Monatói-
reachta Náisiúnta ar Chaitheamh Bruscair

N. Céatadán na gceantar de chuid an údaráis áitiúil ina bhfuil truailliú suntasach bruscair Eolas soláthartha go díreach ón gCóras Monatói-
reachta Náisiúnta ar Chaitheamh Bruscair

O. Céatadán na gceantar de chuid an údaráis áitiúil ina bhfuil truailliú bruscair atá thar a bheith trom Eolas soláthartha go díreach ón gCóras Monatói-
reachta Náisiúnta ar Chaitheamh Bruscair

E8: Gearáin Timpeallachta agus Forfheidhmiú

A. Líon iomlán na gcásanna a ndearnadh gearáin ina leith faoi thruailliú timpeallachta (maidir le dramhaíl, bruscar, truailliú uisce, 
truailliú torainn, truailliú aeir) 1331 1671

B. Líon na ngearán a imscrúdaíodh 1331 1650

C. Líon na ngearán a réitíodh agus nach raibh gníomhú breise ina leith de dhíth 1258 1399

D. Líon na nósanna imeachta forfheidhmiúcháin a rinneadh 595 479

E9: Céatadán na scoileanna atá páirteach i bhfeachtais timpeallachta

A. Céatadán na mbunscoileanna atá páirteach i bhfeachtais timpeallachta 100 100

B. Céatadán na meánscoileanna atá rannpháirteach i bhfeachtais timpeallachta 100 100

H:  TITHÍOCHT

H1:  Folúntais Tithíochta

A. Líon iomlán na n-áiteanna cónaithe i stoc an údaráis áitiúil 1872.75 1903.75

B. Líon iomlán na n-áiteanna cónaithe, seachas na cinn siúd atá mar chuid de thionscadail mhóra athchóirithe 1848.25 1853

C. Céatadán foriomlán na n-áiteanna cónaithe atá folamh (gan na cinn siúd atá mar chuid de thionscadail mhóra athchóirithe san áireamh) 4.41 3.24

D. Céatadán na n-áiteanna cónaithe folmha nach bhfuil ar fáil le bheith ligthe ar cíos 69.33 65.83

E. Céatadán na n-áiteanna cónaithe folmha atá ar fáil le bheith ligthe ar cíos 30.67 34.17

H2: An tAm Meánach a Chaitear chun Áiteanna Cónaithe atá ar Fáil a Ligean ar Cíos Arís

An t-am meánach a chaitear (ó thaobh seachtainí de) ó dháta folmhaithe na háite cónaithe go dtí an dáta ar a ndéantar na 
deisiúcháin go léir a mheastar a bheith riachtanach sula ligtear ar cíos é arís 7.07 9.58

An t-am meánach a chaitear (ó thaobh seachtainí de) ó na hoibreacha (thuas) a bheith críochnaithe go dtí dáta an chéad dochair chíosa 7.35 1.2

H3: Deisiúcháin Tithe

Líon na ndeisiúchán a críochnaíodh mar chéatadán de líon na n-iarratas bailí ar dheisiúcháin a fuarthas 92.97 95.78

H4: Cóiríocht don Lucht Siúil

Líon iomlán na dteaghlach den lucht siúil ar cuireadh cóiríocht ar fáil dóibh mar chéatadán de na spriocanna a leagadh síos 
sa chlár áitiúil um chóiríocht don lucht siúil 21.43 125

Líon na dteaghlach den lucht siúil ar cuireadh cóiríocht ar fáil dóibh 3 10

Líon sprice na dteaghlach den lucht siúil a gcuirfear cóiríocht ar fáil dóibh i rith na bliana, mar atá leagtha amach sa chlár áitiúil 
um chóiríocht don lucht siúil 14 8

H5: Forfheidhmiú caighdeán san earnáil phríobháideach cóiríochta ar cíos

A. Líon iomlán na dtionóntachtaí cláraithe 1983 1915

B. Líon na n-aonad cónaithe a ndearnadh cigireacht orthu 109 124

C. Líon na gcuairteanna cigireachta a rinneadh 222 232

D. Líon na n-áiteanna cónaithe a ndearnadh cigireacht orthu mar chéatadán de na tionóntachtaí cláraithe (.i. B mar chéatadán de A) 5.5 6.48

H6: Deontais chun tithe a shainoiriúnú do riachtanais daoine faoi mhíchumas

A. An t-am meánach a chaitear (ó thaobh seachtainí de) chun iarratais a phróiseáil faoi Scéim Deontas na nÁiseanna Soghluai-
seachta, lena n-áirítear aon chigireacht riachtanach ó dháta fála iarratais bhailí go dtí dáta an chinnidh ar an iarratas 5 4.06

B. An t-am meánach a chaitear (ó thaobh seachtainí de) chun iarratais a phróiseáil faoi Dheontas Sainoiriúnaithe Tithíochta do 
Dhaoine faoi Mhíchumas, lena n-áirítear aon chigireacht riachtanach, ón dáta fála go dtí dáta an chinnidh ar an iarratas 5 7.2

H7: Cúrsaí Taithíochta Réamhthionóntachta

A. Líon iomlán na dtionóntaí nua de chuid an údaráis áitiúil 345 117

B. Céatadán na dtionóntaí nua de chuid an údaráis áitiúil ar tairgeadh cúrsaí taithíochta réamhthionóntachta dóibh 100 100

L:  SEIRBHÍSÍ LEABHARLAINNE

L.1  Uaireanta Oscailte Poiblí na Leabharlann

A. Líon meánach uaireanta oscailte na leabharlann lánaimseartha in aghaidh na seachtaine 39.3 37.4

B. Líon meánach na n-uaireanta oscailte in aghaidh na seachtaine sna leabharlanna páirtaimseartha (pé áit ar bainteach) 16.8 14.4

C. Céatadán na leabharlann lánaimseartha a bhíonn ar oscailt i rith am lóin 100 100

D. Céatadán na leabharlann lánaimseartha a bhíonn ar oscailt i rith an tráthnóna 100 100

E. Céatadán na leabharlann lánaimseartha a bhíonn ar oscailt ar an Satharn 100 100

L.2 Cuairteanna Leabharlainne

Líon na gcuairteanna ar leabharlanna lánaimseartha in aghaidh 1,000 den daonra 4400.86 3268.3

Líon iomlán na gcuairteanna ar leabharlann lánaimseartha 151350 112400

L.3 Stoc na Leabharlann

A. Caiteachas bliantúil ar stoc in aghaidh gach duine den daonra (ar fud an chontae/na cathrach) 2.43 2.39
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C. Líon na gcinntí i gColún A ar gá níos mó eolais a sheoladh isteach ina leith 7 4

D. Líon na gcinntí i gColún A inar comhaontaíodh síneadh ama leis an iarratasóir, faoi alt 34(9) den Acht um Pleanáil agus For-
bairt, 2000 0 0

E. Fad meánach ama a chaitear (ó thaobh laethanta de) chun cinneadh a dhéanamh ar iarratas ar iarradh tuilleadh eolais ina leith 80.14 75.58

F. Céatadán na n-iarratas a ceadaíodh 77.78 69.23

G. Céatadán na n-iarratas a diúltaíodh 22.22 30.77

H. Céatadán na gcásanna ina raibh an cinneadh deimhnithe, le hathruithe san áireamh nó gan athruithe, ag an mBord Pleanála 42.86 0

I. Céatadán na gcásanna ina raibh an cinneadh malartaithe ag an mBord Pleanála 57.14 100

Rudaí Eile: gan gá le Measúnú Tionchar Timpeallachta

A. Líon na n-iarratas a ndearnadh cinneadh orthu 203 117

B. Líon na gcinntí i gColún A a rinneadh taobh istigh de 8 seachtaine 139 81

C. Líon na gcinntí i gColún A ar gá níos mó eolais a sheoladh isteach ina leith 64 36

D. Líon na gcinntí i gColún A inar comhaontaíodh síneadh ama leis an iarratasóir, faoi alt 34(9) den Acht um Pleanáil agus For-
bairt, 2000 0 0

E. Fad meánach ama a caitheadh (ó thaobh laethanta de) chun cinneadh a dhéanamh ar iarratas ar iarradh tuilleadh eolais ina 
leith 77.48 73.16

F. Céatadán na n-iarratas a ceadaíodh 92.12 92.31

G. Céatadán na n-iarratas a diúltaíodh 7.88 7.69

H. Céatadán na gcásanna ina raibh an cinneadh deimhnithe, le hathruithe san áireamh nó gan athruithe, ag an mBord Pleanála 83.33 70

I. Céatadán na gcásanna ina raibh an cinneadh malartaithe ag an mBord Pleanála 16.67 30

Rudaí Eile: Measúnú Tionchar Timpeallachta de dhíth

A. Líon na n-iarratas a ndearnadh cinneadh orthu 203 117

B. Líon na gcinntí i gColún A a rinneadh taobh istigh de 8 seachtaine 139 81

C. Líon na gcinntí i gColún A ar gá níos mó eolais a sheoladh isteach ina leith 64 36

D. Líon na gcinntí i gColún A inar comhaontaíodh síneadh ama leis an iarratasóir, faoi alt 34(9) den Acht um Pleanáil agus For-
bairt, 2000 0 0

E. Fad meánach ama a caitheadh (ó thaobh laethanta de) chun cinneadh a dhéanamh ar iarratas ar iarradh tuilleadh eolais ina leith 77.48 73.16

F. Céatadán na n-iarratas a ceadaíodh 187 108

G. Céatadán na n-iarratas a diúltaíodh 16 9

H. Céatadán na gcásanna ina raibh an cinneadh deimhnithe, le hathruithe san áireamh nó gan athruithe, ag an mBord Pleanála 5 7

I. Céatadán na gcásanna ina raibh an cinneadh malartaithe ag an mBord Pleanála 1 3

P.2  Forfheidhmiú Pleanála

A. Líon iomlán na gcásanna a ndearnadh gearáin ina leith agus a imscrúdaíodh 97 141

B. Líon iomlán na gcásanna a ndearnadh gearáin ina leith a díbheadh 20 14

C. Líon iomlán na gcásanna a ndearnadh gearáin ina leith a réitíodh trí idirbheartaíocht 24 18

D. Líon na nósanna imeachta forfheidhmiúcháin a rinneadh trí litreacha rabhaidh 73 106

E. Líon na nósanna imeachta forfheidhmiúcháin a rinneadh trí fhógraí forfheidhmiúcháin 33 30

F. Líon na n-ionchúiseamh 17 11

P.3  Uaireanta Oscailte Poiblí Pleanála

Líon meánach na n-uaireanta oscailte in aghaidh na seachtaine 37.13 33.32

P.4  Comhairliúchán Réamhphleanála

A. Líon na gcruinnithe comhairliúcháin réamhphleanála a tionóladh

B. Fad meánach ama (ó thaobh laethanta de) ón iarratas ar chomhairliúchán leis an údarás áitiúil go dtí an cruinniú foirmiúil féin 
le haghaidh comhairliúchán réamhphleanála 6.93 5.77

P.5  Foirgnimh Nua a ndearnadh cigireacht orthu

Foirgnimh a ndearnadh cigireacht orthu mar chéatadán de na foirgnimh nua ar cuireadh an t-údarás áitiúil ar an eolas ina leith

Líon iomlán na bhfoirgneamh nua ar cuireadh an t-údarás áitiúil ar an eolas ina leith 89 100

Líon na bhfoirgneamh nua ar cuireadh an t-údarás áitiúil ar an eolas ina leith agus a ndearnadh cigireacht orthu 14 12

Rec:  SEIRBHÍSÍ ÁINEASA

Rec.1  Clóis Súgartha do Pháistí

Tá an táscaire seo a leanas ar taispeáint sa tuarascáil ar tháscairí seirbhíse:

A. Líon na gclós súgartha do pháistí in aghaidh 1,000 den daonra atá á gcur ar fáil go díreach ag an údarás áitiúil 0.29 0.35

B. Líon na gclós súgartha do pháistí in aghaidh 1,000 den daonra atá á n-éascú ag an údarás áitiúil 0 0

A. Líon na gclós súgartha atá á soláthar go díreach ag an údarás áitiúil 10 12

B. Líon na gclós súgartha do pháistí atá á n-éascú ag an údarás áitiúil 0 0

B. Líon na nithe a eisíodh in aghaidh gach duine den daonra (ar fud an chontae/na cathrach) maidir le leabhair 2.62 2.8

C. Líon na nithe a eisíodh in aghaidh gach duine den daonra (ar fud an chontae/na cathrach) le haghaidh nithe eile 0.13 0.16

L.4  Teacht ar an Idirlíon sna Leabharlanna

Líon na seisiún Idirlín a soláthraíodh in aghaidh 1,000 den daonra 664.27 670.84

Líon iomlán na seisiún Idirlín a soláthraíodh 22845 23071

M:  MÓTARCHÁNACHAS

M.1 Líon na nIdirbheart Mótarchánach

A. Líon na n-idirbheart mótarchánach a ndéantar déileáil leo thar an gcuntar 34503 33179

B. Líon na n-idirbheart mótarchánach a ndéantar déileáil leo tríd an bpost 4658 3876

C. Líon na n-idirbheart mótarchánach a ndéantar déileáil leo ar bhealaí eile (m.sh. ar líne, ar an nguthán) 8246 9231

D. Céatadán na n-idirbheart mótarchánach a ndéantar déileáil leo thar an gcuntar 72.78 71.68

E. Céatadán na n-idirbheart mótarchánach a ndéantar déileáil leo tríd an bpost 9.83 8.37

F. Céatadán na n-idirbheart mótarchánach a ndéantar déileáil leo ar bhealaí eile (m.sh. ar líne, ar an nguthán) 17.39 19.94

M.2 An tAm a Chaitear chun Iarratais Phoist ar Mhótarcháin a Phróiseáil

A. Líon na n-iarratas poist a ndéantar déileáil leo (.i. eisiúint dioscaí) ar an lá a fuarthas an t-iarratas 4570 3806

B. Líon na n-iarratas poist a ndéantar déileáil leo (.i. eisiúint dioscaí) ar an dara nó ar an tríú lá tar éis don iarratas a bheith faighte 65 33

C. Líon na n-iarratas poist a ndéantar déileáil leo (.i. eisiúint dioscaí) ar an gceathrú nó ar an gcúigiú lá tar éis don iarratas a 
bheith faighte 0 0

D. Líon na n-iarratas poist a ndéantar déileáil leo (.i. eisiúint dioscaí) taobh istigh de bhreis is cúig lá tar éis don iarratas a bheith faighte 23 37

E. Céatadán na n-iarratas foriomlán poist a ndéantar déileáil leo (.i. eisiúint dioscaí) ar an lá a fhaightear an t-iarratas 98.11 98.19

F. Céatadán na n-iarratas foriomlán poist a ndéantar déileáil leo (.i. eisiúint dioscaí) ar an dara nó ar an tríú lá tar éis don iarratas 
a bheith faighte 1.4 0.85

G. Céatadán na n-iarratas foriomlán poist a ndéantar déileáil leo (i. eisiúint dioscaí) ar an gceathrú nó ar an gcúigiú lá tar éis don 
iarratas a bheith faighte 0 0

H. Céatadán na n-iarratas foriomlán poist a ndéantar déileáil leo (i. eisiúint dioscaí) taobh istigh de bhreis is cúig lá tar éis don 
iarratas a bheith faighte 0.49 0.95

M.3 An tAm a Chaitear chun Iarratais ar Cheadúnas Tiomána a Phróiseáil

A. Líon na n-iarratas ar Cheadúnas Tiomána a ndéantar déileáil leo ar an lá céanna le fáil an iarratais 544 449

B. Líon na n-iarratas ar Cheadúnas Tiomána a ndéantar déileáil leo ar an dara nó an tríú lá tar éis don iarratas a bheith faighte 2708 912

C. Líon na n-iarratas ar Cheadúnas Tiomána a ndéantar déileáil leo ar an gceathrú nó ar an gcúigiú lá tar éis don iarratas a 
bheith faighte 671 813

D. Líon na n-iarratas ar Cheadúnas Tiomána a ndéantar déileáil leo tar éis níos mó ná cúig lá tar éis don iarratas a bheith faighte 192 3351

E. Céatadán na n-iarratas foriomlán ar Cheadúnas Tiomána a ndéantar déileáil leo ar an lá a fhaightear an t-iarratas 13.22 8.13

F. Céatadán na n-iarratas foriomlán ar Cheadúnas Tiomána a ndéantar déileáil leo ar an dara nó an tríú lá tar éis don iarra-
tas a bheith faighte 65.81 16.51

G. Céatadán na n-iarratas foriomlán ar Cheadúnas Tiomána a ndéantar déileáil leo ar an gceathrú nó ar an gcúigiú lá tar éis don 
iarratas a bheith faighte 16.31 14.71

H. Céatadán na n-iarratas foriomlán ar Cheadúnas Tiomána a ndéantar déileáil leo i mbreis is cúig lá tar éis don iarratas a bheith faighte 4.67 60.65

M.4  Uaireanta oscailte poiblí

Líon meánach na n-uaireanta oscailte in aghaidh na seachtaine 32.44 30.77

P:  PLEANÁIL

P.1  Iarratais Pleanála - Cinnteoireacht

Tithe Aonair

A. Líon na n-iarratas a ndearnadh cinneadh orthu 151 131

B. Líon na gcinntí i gColún A a rinneadh taobh istigh de 8 seachtaine 90 87

C. Líon na gcinntí i gColún A ar gá níos mó eolais a sheoladh isteach ina leith 60 44

D. Líon na gcinntí i gColún A inar comhaontaíodh síneadh ama leis an iarratasóir, faoi alt 34(9) den Acht um Pleanáil agus For-
bairt, 2000 1 0

E. Fad meánach ama a chaitear (ó thaobh laethanta de) chun cinneadh a dhéanamh ar iarratas ar iarradh tuilleadh eolais ina leith 77.6 67.34

F. Céatadán na n-iarratas a ceadaíodh 74.17 80.92

G. Céatadán na n-iarratas a diúltaíodh 25.83 19.08

H. Céatadán na gcásanna ina raibh an cinneadh deimhnithe, le hathruithe nó gan athruithe, ag an mBord Pleanála 33.33 100

I. Céatadán na gcásanna ina raibh an cinneadh malartaithe ag an mBord Pleanála 66.67 0

Forbairt Tithíochta Nua

A. Líon na n-iarratas a ndearnadh cinneadh orthu 9 13

B. Líon na gcinntí i gColún A a ndearnadh cinneadh orthu taobh istigh de 8 seachtaine 2 9
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Rec.2  Áiseanna Fóillíochta á nÉascú ag an Údarás Áitiúil

Líon na gcuairteoirí ar áiseanna fóillíochta atá á n-éascú ag an údarás áitiúil in aghaidh 1,000 den daonra 5420.75 3113.81

Líon na gcuairteoirí ar áiseanna fóillíochta atá á n-éascú ag an údarás áitiúil 186425 107087

Rev:  BAILIÚ IONCAIM

Rev.1  Cíos Tithe

A. An méid a bhí bailithe ag deireadh na bliana mar chéatadán den mhéid a bhí dlite ó Chíos Tithe

B. Céatadán na riaráistí Cíos Tithe atá ann le ceithre seachtaine anuas N/A 6.08

C. Céatadán na riaráistí Cíos Tithe atá ann le 4-6 seachtaine anuas 5.92 5.13

D. Céatadán na riaráistí Cíos Tithe atá ann le 6-12 sheachtain anuas 10.86 7.52

E. Céatadán na riaráistí Cíos Tithe atá ann le breis is 12 sheachtain anuas 76.76 81.27

Rev.2  Iasachtaí Tithíochta

A. An méid a bailíodh ag deireadh na bliana mar chéatadán den mhéid atá dlite ó Iasachtaí Tithíochta 87.13 84.07

B. Céatadán na riaráistí ó Iasachtaí Tithíochta atá ann le mí anuas 9.39 3.15

C. Céatadán na riaráistí ó Iasachtaí Tithíochta atá ann le 1-2 mhí anuas N/A 6.37

D. Céatadán na riaráistí ó Iasachtaí Tithíochta atá ann le 2-3 mhí anuas 3.09 4.45

E. Céatadán na riaráistí ó Iasachtaí Tithíochta atá ann le breis is 3 mhí anuas 83.7 86.03

Rev.3 Rátaí Tráchtála

An méid a bhí bailithe ag deireadh na bliana mar chéatadán den mhéid a bhí dlite ó rátaí tráchtála 83.67 79.43

Rev.4  Muirir Dramhaíola

Céatadán na dteaghlach a bhí ag íoc muirir dramhaíola (díolúiní san áireamh) ag deireadh na bliana                   Níl sé bainteach, ós rud é gur seirbhís phríobháideach é          
                                                                                                                                                                                   seo i limistéar na n-údarás áitiúil sa Longfort

Rev.5  Muirir Uisce nár bhain le Teaghlaigh

An méid a bhí bailithe ag deireadh na bliana mar chéatadán den mhéid a bhí dlite le haghaidh Muirir Uisce nár bhain le Teaghlaigh 52.3 55.97

R:  BÓITHRE

R1: Clár Athchóirithe Bóithre

Líon na gciliméadar de bhóithre áitiúla agus réigiúnacha a feabhsaíodh agus a ndearnadh cothabháil orthu faoin gClár Ath-
chóirithe in aghaidh na bliana 62.28 58.41

Líon na gciliméadar de bhóithre áitiúla agus réigiúnacha a tógadh faoin scéim deontas d’fheabhsuithe ar leith in aghaidh na bliana 2.09 1

Ríomhthuairisceáin

An Bord Seirbhísí Ríomhaire Rialtais Áitiúil

R:  BÓITHRE

R1: An Clár Athchóirithe Bóithre

Tá an tuairisceán seo a leanas ar taispeáint sa tuarascáil ar tháscairí seirbhíse agus ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a sheoladh isteach d’fhonn an 

t-eolas seo a thiomsú:

Líon na gciliméadar de bhóithre áitiúla agus réigiúnacha a feabhsaíodh agus a ndearnadh cothabháil orthu faoin gClár 

Athchóirithe in aghaidh na bliana
79.13

Líon an gciliméadar de bhóithre áitiúla agus réigiúnacha a tógadh faoin scéim deontas d’fheabhsuithe ar leith in aghaidh na 

bliana
1.7


