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Tá an-áthas orainn Tuarascáil Bhliantúil Chomhairle Contae an Longfoirt le haghaidh 2012 a chur 
i láthair. Leis an Tuarascáil Bhliantúil tugtar deis cuntas a thabhairt ar ghníomhaíochtaí agus ar 
fheidhmíocht na Comhairle le linn na bliana.

Cuirtear Tuarascáil Bhliantúil na bliana seo i láthair i gcomhthéacs bliana eile a bhí an-dúshlánach 
ó thaobh cúrsaí airgeadais, agus laghduithe suntasacha déanta ar chistiú le haghaidh Chlár na 
mBóithre Náisiúnta agus Réigiúnacha, laghduithe eile ar chistiú ón Rialtas Láir chomh maith le 
timpeallacht eacnamaíochta a bhí fós crua, agus dá bhrí sin ba iad na dúshláin a bhí le sárú ag 
Comhairle Contae an Longfoirt ná seirbhísí a sheachadadh agus a choimeád le níos lú ball foirne 
agus le hioncam a bhí laghdaithe go mór.  

D’ainneoin na ndúshlán a rabhamar ag tabhairt aghaidhe orthu, tá áthas orainn a rá go leanadh 
ar aghaidh ag déanamh dul chun cinn le linn na bliana maidir le roinnt tionscadal tábhachtach um 
bonneagar a chur ar aghaidh agus a chríochnú:

 » Osclaíodh Seachbhóthar N5 Longfoirt i Lúnasa 2012.

 » Cuireadh Stáisiún Dóiteáin Bhéal Átha Liag ar aghaidh chuig an gCéim Tairisceana.

 » Obair tógála ar 5 hIonad Cóireála Fuíolluisce a sholáthar le haghaidh na sráidbhailte Ardach, Achadh na Cloiche agus   

 Béal Átha na Lao agus uasghráduithe ar ghléasraí reatha i nDroim Lis agus sa Lios Breac.

 » Críochnaíodh an chuid is mó de Chéim 3 Substantial completion of the Water Conservation Stage 3 Watermains   

 Rehabilitation Project Phase 1 Project.

 » Críochnaíodh oibreacha tógála ar Ghrúpscéimeanna Uisce an Eanaigh agus i gCluain Leamhchoille.

 » Oibreacha leanúnacha feabhsúcháin agus cothabhála ar bhóithre áitiúla agus réigiúnacha faoin gclár Athchóirithe.

 » Tugadh tacaíocht do Mhainistir Shruthla chun Comórtas Náisiúnta na mBailte Slachtmhara agus Gradam European   

 Entente Florale a bhuachaint.

Reáchtáladh Fáiltithe Cathrach le linn na bliana i dteannta le Comóradh Céad Bliain an Titanic agus 
chun aitheantas a thabhairt do rath an Longfoirt sa Chomórtas Náisiúnta Treabhdóireachta. Tar éis 
an chruinnithe mhíosúil i nDeireadh Fómhair a reáchtáladh i Mainistir Shruthla, reáchtáladh fáiltiú 
cathrach in ómós do Choiste na mBailte Slachtmhara i Mainistir Shruthla.

Ní fhéadfaí na héachtaí a bhfuil cuntas tugtha orthu sa Tuarascáil Bhliantúil seo a bhaint amach 
gan tiomantas agus chomhoibriú na gComhaltaí Tofa, na gCathaoirleach agus na gComhaltaí de 
na Coistí um Beartais Straitéiseacha den Choiste Beartais Chorparáidigh, de na Coistí Ceantair, 
an Lucht Bainistíochta agus na Fostaithe agus ba mhaith linn buíochas a ghabháil leo as a 
gcomhoibriú agus a gcuid oibre le linn na bliana. 

BROLLACH 

Sean Farrell, Méara

Sean Farrell, Méara
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RéIMsí LÁRNACHA 
FEIdHMIúLA 
FREAGRACHTA 
Cuirtear príomhsheirbhísí Chomhairle Contae Longfoirt ar fáil laistigh den struchtúr Stiúrthóireachta seo a leanas. Clúdaíonn na trí 
Stiúrthóireacht na réimsí seo a leana

Admhálacha Cóipchirt 

Áirítear leis suirbhé Shuirbhéireacht Ordánais Éireann 

arna n-atáirgeadh faoi OSi 9+- Uimhir Cheadúnais 

2010/29/CCMA/Comhairle Contae an Longfoirt. Sáraítear 

Cóipcheart Shuirbhé Ordánais Éireann agus Rialtas na 

hÉireann má dhéantar atáirgeadh neamhúdaraithe.

sEIRBHísí BONNEAGAIR, 
COMHsHAOIL & éIGEANdÁLA 

FORBAIRT EACNAMAíOCHTA & POBAIL, sEIRBHísí
CORPARÁIdEACHA, CuLTúRTHA & CAITHIMH AIMsIRE,
ACMHAINNí dAONNA, PLEANÁIL & RIALú TóGÁLA

sEIRBHísí AIRGEAdAIs AGus FAIsNéIsE, 
TITHíOCHT & TóGÁIL
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sEIRBHísí BONNEAGAIR,
COMHsHAOIL AGus 
éIGEANdÁLA 

sÁBHÁILTEACHT AR BHóITHRE,  
BóITHRE & IOMPAR 
Cuspóir Lárnach: “Cinntiú go gcabhraíonn na beartais agus an 
infheistíocht um iompar bonneagair le forbairt eacnamaíochta agus 
shóisialta Chontae Longfoirt, go gcuireann siad feabhas uirthi agus 
go gcaomhnaíonn agus go bhfeabhsaíonn siad tarraingteacht an 
chontae agus a thimpeallacht chúlra”.

Tá ionad straitéiseach ag an Longfort in aice le lár na hÉireann agus trasnaíonn na Príomhbhealaí 
Náisiúnta an N4 agus an N5 agus na Bealaí Náisiúnta den Dara Grád an N55 agus N63 é. Eascraíonn 
sreafaí móra tráchta ar fud an chontae ó na bealaí sin.

Gné bhunúsach i bhforbairt cheart Chontae an Longfoirt ná an riachtanas go gcomhlíonfadh an gréasán 
bóithre riachtanais reatha agus tuartha maidir le méid an tráchta agus sábháilteacht. Chun forbairt 
eacnamaíochta a neartú teastaíonn tacaíocht ó ghréasán bóithre dea-chaighdeáin.  Aithnítear nach 
mór go mbeadh an gréasán bóithre agus ár gcuid bóithre réigiúnacha agus contae ach go háirithe de 
chaighdeán oiriúnach agus go mbeidís tarraingteach agus sábháilte do chuairteoirí agus do mhuintir na 
háite chomh maith chun go bhféadfadh an Longfort leas a bhaint as an bhfás ar thionscal, thalmhaíocht 
agus thurasóireacht agus a chuid lochanna, aibhneacha agus áilleachta radhairc. 
Seachas líon teoranta bóithre poiblí atá faoi údarás Chomhairle Baile an Longfoirt, tá Comhairle Contae 
an Longfoirt freagrach as gréasán na mbóithre poiblí laistigh den chontae a sholáthar, a fheabhsú agus a 
chothabháil. Seo a leanas miondealú ar na bóithre faoi údarás na Comhairle Contae:

AICMIÚ PRÍOMHBHÓTHAR NÁISIÚNTA RÉIGIÚNACH ÁITIÚIL IOMLÁN

An Tuaisceart (km) 36.004 59.910 712.512 808.426

An Lár (km) 41.816 45.365 249.739 336.920

An Deisceart (km) 25.319 50.201 377.404 452.924

Iomlán na 
gCiliméadar 103.139 155.476 1339.655 1598.270

Le linn 2012, rinneadh feabhas agus cothabháil ar 54.423Km de bhóithre Áitiúla & Réigiúnacha faoin 
gClár Athchóirithe.  Rinneadh oibreacha faoin Deontas um Feabhsúcháin Sonracha sa Chlochar, ar 
Dhroichead an Mhullaigh, Dhroichead Dhoire Choilm agus Achadh na Cloiche.
Seo a leanas an t-airgeadas a bhí ar fáil don Chomhairle i 2012:

1. BÓITHRE NÁISIÚNTA (DEONTAIS AN ÚDARÁIS UM BÓITHRE NÁISIÚNTA)

Mórphleanáil & Dúnadh €4,450,000 

Oibreacha Feabhsúcháin Eile €   940,000 

Bearta Sábháilteachta  

Droichid                                                                                                                             

€    74,000   

€ 600,000

Cothabháil €432,312 

Iomlán: €6,496,312 

2. BÓITHRE NEAMHNÁISIÚNTA (DEONTAIS ÓN ROINN COMHSHAOIL,  

    POBAIL & RIALTAIS ÁITIÚIL)

Oibreacha Feabhsúcháin Sonraigh €450,000 

Oibreacha Athchóirithe Feabhsúcháin €2,750,762 

Oibreacha Athchóirithe Feabhsúcháin €988,000 

Oibreacha Cothabhála Roghnaí €908,780 

Oibreacha um Feabhsú Sábháilteachta ar Chostas Íseal €105,100 

Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla         - 

Cothabháil Gheimhridh €122,885

Clár Oiliúna €24,000 

Iomlán: €5,349,527

3. BÓITHRE NEAMHNÁISIÚNTA (RANNÍOCAÍOCHT NA COMHAIRLE) €844,591

Buiséad Iomlán: €6,194,118 

An Cmhlr. John Duffy, 

Cathaoirleach an CBS ar Iompar 

An Cmhlr. Paddy Belton, Cathaoirleach 

an CBS Seirbhísí Uisce & Comhshaoil 

An tUas. Jack Kilgallen 

Stiúrthóir Seirbhísí
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N5 sEACHBHóTHAR BHAILE AN LONGFOIRT 

Tar éis na mblianta fada de phleanáil agus 16 mhí de thógáil, osclaíodh Seachbhóthar N5 an Longfoirt ar an 
Aoine an 3 Lúnasa 2012. Ba é an Príomhchonraitheoir ná Wills Bros. Ltd. as Béal Easa, Co. Mhaigh Eo. Tá an 
seachbhóthar 2.6km ar fhad agus anois is amhlaidh go sábhálfaidh úsáideoirí bóthair suas go 25 nóiméad ina 
gcuid turas tríd an seachbhóthar a úsáid.  Críochnaíodh an tionscadal 2 mhí chun tosaigh ar an sceideal agus 
bhí costas tógála de tuairim is €8 milliún i gceist leis.

Leis an mbóthar nua cuirtear feabhas ar shábháilteacht do thiománaithe agus cuirtear deireadh le scuainí 
tráchta agus brú tráchta ó Bhaile an Longfoirt.

CuR CHuN CINN NA sÁBHÁILTEACHTA AR BHóITHRE 
AGus sEIRBHís NA MAOR sCOILE
Tá ról leathan ag údaráis áitiúla maidir le Sábháilteacht ar Bhóithre a chuimsíonn Tógáil ar Bhóithre, Cur 
chun Cinn na Sábháilteachta agus Scéimeanna na Maor Scoile.  Tá ról níos mó ag an Údarás Áitiúil 
anois maidir le sábháilteacht ar bhóithre a chur chun cinn trí níos mó tionscnamh a fhorbairt ar leibhéal 
áitiúil mar:

 » Comhchoiste an Longfoirt um Shábháilteacht ar Bhóithre a mbíonn cruinnithe ráithiúla aige. Is iad   
 na gníomhaireachtaí atá i gceist ná an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta, an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre,  
 Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Comhordaitheoir Spóirt Chomhairle Contae an Longfoirt, An Garda  
	 Síochána,	Oifigeach	Chomhairle	Contae	an	Longfoirt	um	Shábháilteacht	ar	Bhóithre,	Comhalta	Choiste	Cúram		
 Leanaí Chontae an Longfoirt, an Comhairleoir Mark Casey agus Baill de Sheirbhísí Dóiteáin an Longfoirt. 
 » I gcomhpháirt leis an Éascaitheoir Spóirt agus le Scoileanna Glasa tugadh isteach Tionscnamh um Rothaíocht  

 Shábháilte i roinnt Bunscoileanna agus Meánscoileanna ar fud na tíre i mBealtaine, Meitheamh agus Meán  
 Fómhair 2012. Cuireadh oiliúint rothaíochta ar fáil do Scoil Náisiúnta Mhuire, Droim Lis, Scoil Náisiúnta Iósaf,  
 an Longfort, Scoil Náisiúnta Mhuire, an Lios Breac, Coláiste Theampall Mhichíl, an Longfort agus Pobalscoil  
 Bhéal Átha Liag.
 » Comhordú leis an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre – fógraíocht, tionscnaimh agus feachtais sna meáin.
 » Tionscnamh nua ón Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre é   

 StreetSmart arb í an aidhm atá i gceist leis ná saincheisteanna maidir  
 le sábháilteacht ar bhóithre  a chur i láthair ar bhealach réalaíoch   
 le haghaidh leanaí scoile óga. Seoladh StreetSmart i Scoil Náisiúnta   
 Mhuire, Droim Lis in Aibreán 2012.
 » Cur chun Cinn an Chód Sábhála”.
 » Cur chun Cinn an Lá Beep Beep i ngach Áis Cúram Leanaí i gContae  

 an Longfoirt i nDeireadh Fómhair 2012.
 » Cur chun Cinn na Sábháilteachta ar Bhóithre i Meánscoileanna tríd an  

 “gClár Drive for Life” ó Eanáir 2012 go Mí na Nollag 2012.
 » Tá Seirbhís na Maor Scoile Sóisearach deartha chun áiseanna   

 um thrasnú slán a chur ar fáil do leanaí i gceantair bunscoile i  
 mbailte agus i sráidbhailte cúige. Reáchtáladh Babhta Ceannais 
 Ros Comáin/an Longfoirt/na hIarmhí i Scoil Náisiúnta Naomh   
 Etchen, Cionn Átha Gad, Co. na hIarmhí i mbliana agus ghlac 15 
 scoil páirt san imeacht. Bhuaigh Scoil Náisiúnta Mhuire, an Lios  
 Breac Comórtas Réigiúnach na Maor Scoile 2012. Tá trí scéim i 
 bhfeidhm ag Comhairle Contae an Longfoirt i Scoil Náisiúnta 
 Mhuire, an Lios Breac, Scoil Náisiúnta Radharc an Mhuilinn agus 
 Scoil Náisiúnta Mhuire, Droim Lis.  Cuirtear maor fásta ar fáil i Scoil 
 Náisiúnta Bhéal Átha Liag.
 » Sheol Comhairle Contae an Longfoirt, Feidhmeannacht na Seirbhíse  

 Sláinte agus an Garda Síochána Tionscnamh um Shábháilteacht  
 ar Bhóithre “Keep you and your Family Safe on the Roads”. Ba i Meán Fómhair 2012 a reáchtáladh an seoladh  
 sin agus scaipeadh bileoga chuig gach Creche agus Bunscoil sa chontae.
 » Comórtas Dathúcháin Faoi Aois sa Longford Leader i dteannta leis an FSS.
 » Tionscnamh le Feachtas iRadio in Aghaidh an Luais “I is the Limited”.
 » Cuireadh feasacht faoi Shábháilteacht ar Bhóithre chun cinn i Scoileanna Náisiúnta ar fud an chontae.

sEACHTAIN NÁIsIúNTA NA ROTHAR
I gcomhpháirt leis an gComhordaitheoir Spóirt agus an Oifigeach Feasachta Comhshaoil seoladh 
Seachtain Náisiúnta na Rothar agus bhí sé ar siúl ón 16 go 24 Meitheamh 2012. Cheiliúir Comhairle Contae 
an Longfoirt an tionscnamh le Lá ‘Téigh ar Scoil ar do Rothar’ agus Lá ‘Téigh chun na hOibre ar do Rothar. 

Tugadh cuireadh do bhunscoileanna ar fud an chontae chun Dul ar Scoil ar do Rothar ar an gCéadaoin, 
an 20 Meitheamh agus ghlac 80 dalta as trí bhunscoil áitiúla páirt ann. Mar chuid den lá tugadh fearais 
rothaíochta do leanaí a raibh éadaí frithchaiteacha agus soilse iontu. 

Le haghaidh na tríú bliana i ndiaidh a chéile, ghlac baill foirne i gComhairle Contae an Longfoirt páirt i Lá 
Téigh chun na hOibre ar do Rothar ar an gCéadaoin, an 20 Meitheamh 2012. Ag tairiscint slí eile chun 
taisteal chun na hoibre, ghlac baill foirne ón gComhairle agus gnóthais áitiúla eile páirt i dturas timpeall 
an tseachbhóthair ag am lóin agus dúirt siad gur “smaoineamh iontach” a bhí sa tionscnamh. 
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sEIRBHísí uIsCE
Cuspóir Lárnach: “An bonneagar riachtanach uisce agus fuíolluisce 
a sholáthar, a fheabhsú agus a chothabháil ar fud an Chontae chun 
soláthar dóthanach d’uisce deachaighdeáin a chinntiú agus chun 
cosaint an chomhshaoil a uasmhéadú chun forbairt shóisialta agus 
eacnamaíochta an chontae a chur chun cinn.”

OIBRíOCHTAí AN BHONNEAGAR sEIRBHísí uIsCE
I gContae an Longfoirt, cuirtear 1230km d’uisce ar fáil trí chúig Scéim Réigiúnach Uisce is iad sin ná: 
Baile Uí Mhatháin, Loch Gamhna, Béal Átha Liag/Baile Nua an Chaisil, Lár an Longfoirt agus Gránard. 
Meastar go bhfaigheann breis is 87% de dhaonra an chontae soláthar uisce trí phíopaí a chóireáiltear in 
Ionad Cóireála Uisce Chomhairle Contae an Longfoirt. 

Déanann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte monatóireacht ar Cháilíocht Uisce Óil ar bhonn 
gníomhaireachta le haghaidh Chomhairle Contae an Longfoirt de réir na Rialachán reatha, a 
chuimsíonn Rialacháin ar Uisce Óil, 2007- S.I. Uimh. 278 agus an tAcht um Sheirbhísí Uisce, 2007. 
Faoi na Rialacháin ar Uisce Óil, is í an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) an t-údarás 
maoirseachta le haghaidh Soláthairtí Uisce Óil. Ní mór d’Údaráis Áitiúla tuairisc a thabhairt láithreach 
don GCC ar aon neamhchomhlíonadh agus d’fhéadfadh go dtreorófaí dóibh Pleananna Gníomhaíochta 
a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm de réir treorach ón GCC. Ina theannta sin is é Comhairle Contae 
an Longfoirt an t-údarás maoirseachta le haghaidh Grúpscéimeanna Uisce (GSU) agus Soláthairtí 
Príobháideacha Beaga (SPB). Leis na ceanglais sin méadaíodh go mór an leibhéal freagrachta agus an 
ról rialála le haghaidh Chomhairle Contae an Longfoirt.  

Tá aon cheann déag de Scéimeanna Séarachais Phoiblí sa chontae: Baile Uí Mhatháin, Caonach, Béal 
Átha Liag, an Longfort, An Lios Breac, Droim Lis, Gránard, Meathas Troim, an Liagán, Mainistir Shruthla, 
agus Cluain Dá Rath. Cuireadh tús le tógáil ar 3 scéim eile i 2012 i mBéal Átha na Lao, in Ardach agus in 
Achadh na Cloiche. Tógann Comhairle Contae an Longfoirt samplaí ó sceitheadh ó na hIonaid Chóireála. 
Faoi na Rialacháin um Scardadh Dramhuisce (Údarú) 2007, éilítear ceadúnais nó Teastais Údaraithe (TU) 
ón GCC le haghaidh gach scardadh séarachais ag brath ar a méid. Mar gheall ar na ceanglais sin maidir 
le ceadúnais agus TU tá freagracht mhór ar Chomhairle Contae an Longfoirt maidir le comhlíonadh.

CLÁR INFHEIsTíOCHTA CAIPITIúLA NA sEIRBHísí uIsCE
Lean Comhairle Contae an Longfoirt uirthi ag cur ar aghaidh Clár Infheistíochta Caipitiúla na Seirbhísí 
Uisce (CICSU) 2010-2013. Seo a leanas príomhéachtaí an chláir sin i 2012. 

scéim soláthair uisce Réigiúnach Ghránaird/Bhaile uí Mhatháin
I lár 2011 cuireadh tús le hoibreacha uasghrádaithe ar an líonra agus na hionaid chóireála i Scéimeanna 
Ghránaird/Bhaile Uí Mhatháin. Críochnaíodh an chuid is mó de na príomhoibreacha i 2012 agus tar éis 
faomhadh a fháil ón mBord Pleanála críochnófar uasghrádú ar na hoibreacha iontógála i Loch Cinnéile, 
Gránard i 2013. 

scéim soláthair uisce Réigiúnach Lár an Longfoirt: Conradh 3 – Píblínte & Taiscumair
Déantar foráil sa Chonradh chun taiscumar 5,000 m³ a thógáil sa Phrochlais, chomh maith le 
príomhphíobán nua 5km idir Ionad Cóireála Uisce Loch Foirbis agus Taiscumar na Prochlaise, 
príomhphíobán 4.8km idir Taiscumar na Prochlaise agus Droim Lis agus príomhphíobán 2.4km 
idir Gleannach agus Taiscumar Lios na nUamhanach. 

séarachas Bhailte & shráidbhaile an Longfoirt: Conradh dTO 
Déantar foráil sa Chonradh seo chun Ionad Cóireála Fuíolluisce nua a dhearadh, a sholáthar, a 
thógáil agus a choimisiúnú le haghaidh na sráidbhailte Ardach, Achadh na Cloiche agus Béal 
Átha na Lao agus chun uasghrádú a dhéanamh ar Ionad Reatha i nDroim Lis agus sa Lios Breac. 
Cuireadh tús le hobair tógála ar 5 hionad nua a sholáthar trí Chonradh Dear Tóg Oibrigh (DTO) i 2012 
agus táthar ag súil go mbeidh an chuid is mó de críochnaithe faoi dheireadh 2013. Ina theannta sin 
cuireadh tionscadal Fuíolluisce Bhéal Átha Liag san áireamh mar chuid den Scéim Séarachais 16 
Shráidbhaile de chuid Chomhairle Contae Ros Comáin a bhfuiltear ag súil go mbeidh sé críochnaithe 
faoi thús 2013.

Caomhnú uisce Céim 3 Tionscadal um Athshlánú Príomhlíonra uisce Céim 1
Cuireadh tús leis an gconradh sin um Athshlánú an Phríomhlíonra Uisce i mBaile an Longfoirt ag tús 
2011 agus bhí an chuid is mó de críochnaithe i 2012. Chabhraigh na hoibreacha sin go mór le laghdú 
a dhéanamh ar an uisce gan tásc (UGT) laistigh de líonra Bhaile an Longfoirt. Tá tuilleadh clár um 
athshlánú píblínte beartaithe le haghaidh ceantar eile sa chontae tar éis Tionscadal Bhaile an Longfoirt 
a chríochnú.

sCéIM séARACHAIs AN LONGFOIRT 
 
Meastar go gcuirfear an Réamhthuairisc le haghaidh Scéim Séarachais Bhaile an Longfoirt ar aghaidh i 
2013; soláthróidh an scéim sin don mheasúnú ar riachtanais bhaile an Longfoirt maidir le bailiú, cóireáil 
agus diúscairt tar éis tús a chur leis an bpróiseas soláthair do chomhairleoirí i 2012.

CAOMHNú uIsCE 
 
Cé go raibh táscaire seirbhíse Uisce gan Tásc (UGT) an údaráis áitiúil ag figiúr réasúnta ard de 47.6% 
léiríonn sé feabhas de 1.1% i gcomparáid le figiúr 2011. Léiríonn próifíl mhíosúil an UGT le haghaidh 
2011/2012 mar a thaispeántar i bhFigiúr Uimh.1 treocht d’fheabhas comhsheasmhach. Tá tairbhe breise 
ag baint leis an treocht sin d’fheabhas ar an UGT sa mhéid is go gceadaíonn sé laghdú a dhéanamh ar 
tháirgeadh iomlán uisce faoi 5% i 2012. 

Figiúr Uimh. 1

AN CLÁR uIsCE TuAITHE   

GRúPsCéIMEANNA uIsCE/séARACHAIs
I Márta 2012, chuir an DoECLG Comhairle Contae an Longfoirt ar a heolas faoi Leithdháileadh 
Blocdheontas de €164,000 don bhliain 2012 le haghaidh Grúpscéimeanna Uisce Nua agus 
Táthcheangal Grúpscéimeanna Uisce.

Críochnaíodh oibreacha tógála ar dhá Ghrúpscéim Uisce Nua i 2012, ba iad sin ná GSU an Eanaigh 
agus Chluain Leamhchoille.

Rinneadh oibreacha ar na Scéimeanna seo a leanas chun táthcheangal na Scéime ag an Údarás  Áitiúil 
a chur ar aghaidh:- GSU an Chlochair, GSU Ghéige, GSU na hEascrach/Chluain Cabhlaigh, GSU Fhiodh 
Chalmáin/Cluanach Ard, GSU an Chartrúin, GSU Chluain Mhic Airt, GSU Chluain Oileáin, GSU an 
Bhealaigh, GSU Bhun Lathaí/an tSeanaigh, GSU Chnoc Dhroim Chalaraí, GSU an Leasa Dhuibh/Thriliag, 
GSU an Liagáin, GSU Ráth Bhaildrín, agus GSU Mhaigh Dumha/an Chaoil.

Reáchtáil Coiste Monatóireachta Uisce Tuaithe an Longfoirt dhá chruinniú i rith 2012 chun athbhreithniú 
a dhéanamh ar dhul chun cinn maidir le cur i bhfeidhm an Chlár Uisce Tuaithe. Cuireadh an Coiste ar 
a eolas faoin gclár oibre reatha agus faoi cheanglais de réir na mbeart éagsúil. Pléadh táthcheangal 
Grúpscéimeanna, scéimeanna dílleachtaithe ach go háirithe chomh maith leis na moltaí le haghaidh 
deontas méadaithe do Ghrúpscéimeanna Séarachais nua.

D’fhaomh Comhairle Contae an Longfoirt go foirmiúil táthcheangal 2 ghrúpscéim uisce ag a chruinniú ar 
an 18 Eanáir 2012.

Fuair Comhairle Contae an Longfoirt tuilleadh fógraí faoi Leithdháiltí Blocdheontas le linn 2012 agus 
faoin 31 Nollaig 2012, bhí €224,275 íoctha ag an DoECLG le haghaidh Grúpscéimeanna Uisce Nua agus 
Táthcheangal Grúpscéimeanna Uisce.

Chuir an Chomhairle tograí faoi bhráid an DoECLG le haghaidh chistiú Blocdheontas le haghaidh 2013 ar luach 
iomlán de €1.9 milliún faoin gClár Uisce Tuaithe i dtaobh Grúpscéimeanna Séarachais nua, chomh maith le 
huasghráduithe ar Ghrúpscéimeanna Uisce agus tograí chun grúpscéimeanna uisce a thógáil i gcúram.

UGT Uisce 2011 & 2012
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sCéIMEANNA BEAGA uIsCE PHOIBLí AGus séARACHAIs

I Márta 2012, cuireadh in iúl do Chomhairle Contae an Longfoirt gurb é an Leithdháileadh Blocdheontas 
faoi bheart Scéimeanna Beaga an Chlár Uisce Tuaithe ná €226,000. 

Rinneadh cuid mhór oibreacha faoin mbeart sin i 2012. Críochnaíodh obair ar Ionad Cóireála Fuíolluisce 
Nua a thógáil sa Liagán agus i gCaonach. Rinneadh oibreacha ar Líonra Fuíolluisce Chaonaigh 
chun ionaid a aithint áit a raibh uisce dromchla ag dul isteach sa Líonra agus rinneadh oibreacha 
díchoimisiúnaithe ar na seanionaid sa Liagán agus i gCaonach.

Rinneadh oibreacha uasghrádaithe ar Ionad Cóireála Séarachais Bhéal Átha na Muc, SFUR an Longfoirt, 
ICFU Bhaile Uí Mhatháin, SFU an Longfoirt agus Stáisiún Caidéalaithe Pháirc an Bhaile chun costais 
fhuinnimh a laghdú agus feabhas a chur ar cháilíocht eisiltigh cóireáilte. 

Rinneadh oibreacha ar ICFUnna Theach Caidéil  Ghleannaí, Loch Foirbis, Mhainistir Shruthla & Bhéal 
Átha Liag chun feabhas a chur ar éifeachtúlacht agus ceanglais an HSA & an GCC  a chomhlíonadh. 
Leanann an obair ar thobar fuaráin Bhaile Nua an Chaisil ar aghaidh chun deireadh a chur leis an bhfógra 
reatha chun uisce a fhiuchadh. 

Fuair Comhairle Contae an Longfoirt fógra faoi tuilleadh Leithdháiltí Blocdheontas le linn 2012 agus faoin 
31 Nollaig 2012, bhí €675,172 íoctha ag an DoECLG le haghaidh Scéimeanna Beaga.

Chuir an Chomhairle tograí faoi bhráid an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil le haghaidh 
chistiú Blocdheontas le haghaidh 2013 ar luach iomlán de €2.2 milliún i dtaobh Scéimeanna Beaga 
Uisce & Séarachais Phoiblí.

FóIRdHEONTAIs GRúPsCéIME uIsCE AGus dEONTAIs LE HAGHAIdH 
TOIBREACHA AONAIR
Phróiseáil Comhairle Contae an Longfoirt cúig hiarratas ar fhóirdheontais i dtreo costais oibriúcháin 
grúpscéimeanna uisce.  Ba é an méid iomlán a íocadh ná €20,233.99.

Fuarthas naoi n-iarratas ar dheontais le haghaidh soláthairtí uisce aonair. Tugadh faomhadh le haghaidh 
seacht n-iarratais agus diúltaíodh do dhá hiarratas. Rinneadh íocaíochtaí deontais ar luach iomlán de 
€17,765.73 le naonúr.

AN COMHsHAOL
Clúdaíonn an rannóg seo raon leathan d’fheidhmeanna agus de sheirbhísí. Is iad na 
príomhréimsí ná:

Rialú TRuailliThe agus BainisTíochT aR 
cháilíochT uisce 
BainisTíochT BRuscaiR agus glanadh sRáide 
BainisTíochT agus Rialáil dRamhaíola
FeasachT Faoin gcomhshaol
TailTe adhlacTha
seiRBhísí TRéidliachTa agus sáBháilTeachT Bia
Rialú madRaí
seiRBhísí dóiTeáin agus éigeandála
cosainT shiBhialTa 
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RIALú AR THRuAILLIú AGus BAINIsTíOCHT AR 
CHÁILíOCHT uIsCE
Clúdaíonn an reachtaíocht um rialú ar thruailliú réimsí mar thruailliú uisce, thruailliú aeir agus núis torainn. 
I measc na ngníomhaíochtaí sonracha a thugtar fúthu maidir le truailliú uisce tá teagmhais truaillithe 
uisce a fhiosrú, scardadh chuig uiscí a cheadúnú agus clár monatóireachta a chur i bhfeidhm le 
haghaidh aibhneacha, lochanna agus láithreáin líonta talún dúnta.

CóRAIs BAINIsTíOCHTA ABHANTRAí 
Rinneadh Creat-treoir Uisce an AE a thrashuí i ndlí na hÉireann ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach 
(Beartas Uisce), 2003 faoinar bunaíodh roinnt Ceantar Abhantraí. Tá Longfort rannpháirteach i gCeantar 
Abhantraí an Iarthuaiscirt agus i gCeantar Abhantraí Idirnáisiúnta na Sionainne.

Socraíodh cuspóir iomlán arb í an aidhm atá i gceist leis ná go dtiocfadh feabhas diaidh ar ndiaidh 
ar cháilíocht uisce thar an tréimhse suas go dtí 2015. Is é an cuspóir atá i gceist ná go mbeadh sé 
riachtanach go mbeadh catagóir ‘go maith’ ar a laghad ag gach uiscebhealach.  Forbraíodh cláir 
mhonatóireachta chun catagóiriú a dhéanamh ar cháilíocht reatha uisce in aibhneacha agus i lochanna. 
Le himeacht ama beifear in ann feabhais ar cháilíocht uisce a thomhas. Ceapadh Pleananna Bainistíochta 
Cheantar Abhantraí le haghaidh an dá Cheantar Abhantraí a bhfuil an Longfort rannpháirteach iontu agus 
ghlac Comhairle Contae an Longfoirt na pleananna sin i 2010.

AN tsAOTHARLANN CHOMHsHAOIL
Tá Saotharlann Chomhshaoil na Comhairle Contae suite ar Bhóthar na Páirce, Longfort. Is iad na 
príomhréimsí gníomhaíochta ná:

 » Monatóireacht agus rialú ar Thruailliú Uisce 
 » Monatóireacht ar scardadh ó Ionaid Chóireála Fuíolluisce na Comhairle 
 » Monatóireacht ar láithreáin líonta talún 
 » Monatóireacht ar scardadh eisilteach tionscail 
 » Monatóireacht ar Cháilíocht Uisce in aibhneacha agus i lochanna

BAINIsTíOCHT BRusCAIR 
Tá forfheidhmiú an Achta um Thruailliú ó Bhruscar 1997-2009 ar cheann de na meicníochtaí lárnacha 
maidir le dul i ngleic le fadhb an truaillithe ó bhruscar i gContae an Longfoirt. Is iad Maoir Bhruscair 
na Comhairle go príomha a dhéanann Rialú Bruscair agus cabhair acu ó Mhaoir Bhruscair/Tráchta 
Chomhairle Baile an Longfoirt.
Oibríonn an Chomhairle i ndlúthpháirt le Coistí na mBailte Slachtmhara sna ceantair áitiúla agus 
aithníonn siad an tsárobair atá á déanamh acu ar fud an chontae. Nuair a bhain sráidbhaile Mhainistir 
Shruthla amach aitheantas náisiúnta agus idirnáisiúnta anuraidh cruthaíodh gur féidir éacht mór a bhaint 
amach le comhiarracht. 

sCuABAdH sRÁIdE
Lean an Chomhairle ar aghaidh lena clár rialta de scuabadh sráide agus de sheirbhísiú araidí bruscair i 
mbailte agus sráidbhailte an chontae de réir Phlean Bainistíochta Bruscair Chontae an Longfoirt. Ba é an 
buiséad le haghaidh na seirbhíse sin i 2012 ná €300,000.

BAINIsTíOCHT dRAMHAíOLA

AN PLEAN BAINIsTíOCHTA dRAMHAíOLA 2005–2010
I bPlean Bainistíochta Dramhaíola Lár na Tíre 2005-2010, mar a glacadh, tá creat leagtha amach chun 
bainistíocht inbhuanaithe a dhéanamh ar dhramhaíl laistigh de cheithre cheantar Údaráis Áitiúil (Uíbh 
Fháilí, Laois, Longfort, an Iarmhí agus Tiobraid Árann Thuaidh). Ina theannta sin, ní mór d’údaráis áitiúla 
an Plean Náisiúnta um Bainistiú Dramhaíola Guaisí a thógáil san áireamh agus Pleananna Bainistíochta 
Dramhaíola réigiúnacha agus áitiúla á gcur i bhfeidhm agus á n-athbhreithniú.

sOLÁTHAR ÁIsEANNA 
Tá 26 láithreán banc ‘fág anseo’ i gContae an Longfoirt faoi láthair. Glactar le gloiní uaine, donna 
agus trédhearcacha chomh maith le cannaí alúmanaim i ngach láithreán. I rith 2012, mar gheall ar 
shaincheisteanna sábháilteachta i ndáil le línte cumhachta lastuas, dúnadh láithreán amháin agus bhí sé 
riachtanach roinnt saoráidí eile a bhogadh. D’fhan an tonnáiste bailiúcháin mar an gcéanna le linn 2012 
agus 639 tonna de ghloine agus 15 thonna de channaí alúmanaim bailithe le hathphróiseáil.

FORFHEIdHMIú
Tá raon leathan d’fheidhmeanna reachtúla ag údaráis áitiúla faoin reachtaíocht náisiúnta agus Eorpach 
ar dhramhaíl. Cuimsíonn obair fhoireann an údaráis áitiúil um fhorfheidhmiú dramhaíola imscrúdú a 
dhéanamh ar theagmhais de dhumpáil mhídhleathach, ionchúisimh agus bearta forfheidhmithe a thógáil, 
rialacháin maidir le freagracht táirgeora a chur i bhfeidhm le haghaidh raoin leathain de chineálacha 
dramhaíola (lena n-áirítear Trealamh Leictreach agus Leictreonach, Ceallraí, Feithiclí a bhfuil a Ré 
Caite, Boinn, Pacáistiú, Dramhaíl Bhia, Plaisteach Feirme agus Dramhaíl Tógála & Scartála). I rith 2012, 
rinneadh imscrúdú ar 1,467 gearán faoi dhramhaíl agus bhruscar agus réitíodh 1,359 díobh i rith na 
bliana. Rinneadh níos mó ná 1,600 gnáthphatról/gnáthimscrúdú bruscair. 

Ina theannta sin, tugann údaráis áitiúla ceadanna do shaoráidí dramhaíola agus rialálann siad iad, 
cinntíonn siad go ndéantar bailiú agus iompar údaraithe dramhaíola ina gceantair fheidhmiúcháin, 
déanann siad measúnú ar iarratais phleanála maidir le tograí um bainistiú dramhaíola, déanann siad 
maoirseacht ar bhainistiú dramhaíola sna hearnálacha tógála agus gnó agus riarann siad scéimeanna 
comhlíonta dramhaíola (m.sh. Pacáistiú). Ní mór cigireachtaí comhshaoil a dhéanamh de réir phlean 
cigireachta bliantúla an údaráis áitiúil agus córas tuairiscithe éigeantach don EPA i bhfeidhm le haghaidh 
gach cigireacht chomhshaoil agus an plean cigireachta comhshaoil. Ina theannta sin tá oibleagáidí móra 
ar údaráis áitiúla maidir le tuairisciú agus ní mór dóibh fardal bliantúil de na sonraí go léir ar dhramhaíl le 
haghaidh a gcuid ceantar feidhmiúil  a thiomsú le cur faoi bhráid an GCC gach bliain.  

Ní mór d’údaráis áitiúla comhlíonadh le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis ar 
an gComhshaol), 2007. Faoi réir eisceachtaí áirithe, ní mór faisnéis a bhaineann leis an gcomhshaol atá 
á coimeád ag údarás poiblí nó lena aghaidh a chur ar fáil do dhuine ar bith ar iarratas. Cuirtear comhairle 
agus treoir faoi bhainistíocht dramhaíola ar fáil do bhaill den phobal ar iarratas.  

Cabhraíonn cuid mhór den obair i rannóga bainistíochta dramhaíola na n-údarás áitiúil leis an Rialtas le 
smachtbhannaí móra ag an AE a sheachaint.   

Is féidir féachaint ar “Bheartas Forfheidhmithe Chomhairle Contae an Longfoirt ar Ghníomhaíocht 
Mhídhleathach Dramhaíola” ar láithreán gréasáin na Comhairle ar www.longfordcoco.ie 
Oibríonn an Chomhairle “Beolíne um Ghearáin faoi Bhruscar”. Is féidir le haon duine a fheiceann dumpáil 
mhídhleathach dramhaíola ar siúl é a thuairisciú, faoi rún, ach glaoch ar 1850 434 450.

FEAsACHT FAOIN GCOMHsHAOL 
Cuimsíonn an ghné sin d’obair na rannóige:
 » An Glanadh Earraigh Náisiúnta 
 » Seachtain Náisiúnta na gCrann
 » Bailiúcháin Earraí Móra agus Dramhaíola Guaisí 
 » Scoileanna Glasa
 » Nollaig Ghlas

AN GLANAdH EARRAIGH NÁIsIúNTA 
Ghlac tríocha-hocht ngrúpa agus scoil páirt sa Ghlanadh Earraigh Náisiúnta 2012 i gContae an Longfoirt. 
Bailíodh 2.74 tonna de bhruscar agus de dhramhaíl. Cuireadh bainteoirí bruscair, lámhainní, beannóga 
agus málaí le dathchóid ar fáil le haghaidh na nglantachán pobail. 

sEACHTAIN NÁIsIúNTA NA gCRANN 
Ainmníodh an 4 Márta go dtí an 10 Márta mar Sheachtain Náisiúnta na gCrann agus lena linn thug an 
Chomhairle, Coillte agus Comhairle Crann na hÉireann an deis do Ghrúpaí Pobail, Scoileanna agus 
eagraíochtaí eile sa chontae crainn óga a fháil saor in aisce dá scoil nó bpobal. Tugadh amach os cionn 
400 crann óg saor in aisce le linn na seachtaine sin.

BAILIúCHÁIN EARRAí MóRA/dRAMHAíOLA GuAIsí 
Reáchtáladh trí bhailiúchán ginearálta le haghaidh earraí móra agus bailiúchán amháin le haghaidh 
dramhphéinte i 2012. Ba é méid na dramhaíola ginearálta agus in-athchúrsáilte ná 3.78 tonna agus 
bailíodh 1.224 tonna de dhramhphéint.

sCOILEANNA GLAsA
Arís eile d’éirigh go han-mhaith leis an Longfort maidir le gníomhaíocht a mhéadú i Scoileanna Glasa. 
Chuaigh rannpháirtíocht na scoileanna sa chlár i méid agus 99% de bhunscoileanna agus 100% de 
mheánscoileanna cláraithe ag deireadh 2012. I rith 2012 bronnadh an Bhratach Ghlas ar chúig scoil nua 
agus rinne 14 scoil eile a gcuid bratach a athnuachan. Tógann sé sin méid iomlán na scoileanna a bhfuil 
Bratacha Glasa acu i gContae an Longfoirt go 34. 
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NOLLAIG GHLAs
Cuireann an Chomhairle ionad bailithe lárnach ar fáil sa Longfort áit a bhféadann sealbhóirí tí a gcuid 
crann a fhágáil le stialladh saor in aisce.

dEONTAIs uM FEAsACHT IN AGHAIdH AN BHRusCAIR 
Lean an scéim sin ar aghaidh i 2012 agus deontas de €18,000 faighte ón Roinn Comhshaoil. Fuarthas 
cistiú breise de €10,000 ón Deontas Turasóireachta a bhí dírithe ar shiocracha móra bruscair a ghlanadh 
agus ar fheabhas a chur ar infreastruchtúr na n-áiseanna turasóireachta ar fud an chontae.

Baintear úsáid as na Deontais um Feasacht in Aghaidh an Bhruscair agus in Aghaidh an Ghraifítí chun 
tacú le tionscnaimh ghlantacháin, chun feachtais fhógraíochta agus tionscadail athchúrsála scoile a 
chistiú agus chun tacaíocht ábhair a chur ar fáil do thionscnaimh ghlantacháin sa phobal áitiúil.

CIsTE COMHPHÁIRTíOCHTA ÁITIúLA CLÁR ÁITIúIL 21
Fuair an Chomhairle leithdháileadh tosaigh de €5,500 faoin scéim sin agus d’aimsigh sí cistiú breise de 
€1,700 níos déanaí sa bhliain. Cuireann an Chomhairle cistí meaitseála ar fáil chun tacú le tionscadail 
chomhshaoil nuálaíocha atá bunaithe sa phobal.  

TAILTE AdHLACTHA 
Déanann baill foirne na Scéime Sóisialta Tuaithe agus saorálaithe ar an gcoiste reilige áitiúil gnáthchothabháil 
ar reiligí. Tugann Comhairle Contae an Longfoirt ranníocaíocht dhíreach do Longford Community Resources 
Ltd, a dhéanann maoirseacht ar an Scéim Shóisialta Tuaithe. Ina theannta sin feidhmíonn an Chomhairle scéim 
tacaíochta reilige faoina bhfaigheann grúpaí áitiúla a thugann faoi chothabháil reilige deontas ón Údarás Áitiúil.   

sEIRBHísí TRéIdLIACHTA, sÁBHÁILTEACHT BIA AGus RIALú AINMHITHE
Déanann Rannóg Tréidliachta Chomhairle Contae an Longfoirt fónamh ar chonradh idir an Chomhairle agus 
Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann maidir le saincheisteanna sábháilteachta bia agus sláinte poiblí 
tréidliachta.

Déantar maoirseacht reachtúil ar na seamlais bheaga agus na hionaid déantúsaíochta feola a mbíonn tréchur 
íseal acu sa chontae agus é mar aidhm cinntiú go bhfuil an reachtaíocht ar shábháilteacht bia á comhlíonadh 
go hiomlán.

Rinneadh próiseáil ar eallaigh agus chaora, mhuca, ghabhair agus éanlaith a táirgeadh go háitiúil i seamlais 
bheaga áitiúla i gContae an Longfoirt i 2012. Rinneadh Cigire Tréidliachta cigireacht réamhbháis agus iarbháis 
ar gach ainmhí a maraíodh. Déantar clár samplála atá ceaptha chun substaintí guaiseacha mar cheimiceáin 
agus hormóin a bhrath i bhfeoil. 

Cinntíonn Seirbhís Tréidliachta an Údaráis Áitiúil go gcoimeádtar sláinte agus leas ainmhithe de réir forálacha 
reachtaíochta.

I rith 2012, lean na hionaid déantúsaíochta bia le tréchur íseal agus na seamlais i gContae an Longfoirt ar 
aghaidh ag obair de réir chaighdeáin fhaofa an AE.  Tá na táirgí feola a tháirgtear sa chontae faoi réir rialuithe 
Tréidliachta Oifigiúla agus bíonn siad de chaighdeán ard. Rialálann Seirbhís Tréidliachta an Údaráis Áitiúil 
áitribh tréchuir ísil agus ag an am céanna tugann sí dóthain solúbthachta dóibh.  Cé go dtarlaíonn athruithe 
ar bhonn leanúnach laistigh d’áitribh, tá an leibhéal gníomhaíochta á choimeád agus moltar d’iontrálaithe nua 
dul i gcomhairle lenár seirbhís agus páirt a ghlacadh san earnáil.

I 2012 tháinig pleananna chun cinn le haghaidh méadaithe ar mharú éanlaithe i seamlais faoi mhaoirseacht 
an Údaráis Áitiúil sa chontae. Cabhróidh sé sin leis an earnáil le próiseáil a mhéadú i gContae an Longfoirt 
agus tá sé ag teacht lenár bPlean Corparáideach chun fiontraíocht agus forbairt a chur chun cinn sa réimse 
tábhachtach sin mar atá gníomhaíocht tráchtála. Roimhe sin chinntigh an Longfort gur cuireadh a chuid 
seamlas áitiúil sa chlár píolótach brandála agus margaíochta le tacaíocht ó LEADER le haghaidh mairteola 
agus uaineola a tháirgtear go háitiúil san Iarthuaisceart.

Leanadh ar aghaidh le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach agus oiliúint i sábháilteacht bia agus i sláinte agus leas 
ainmhithe i 2012 agus thionscain an tSeirbhís Tréidliachta Córas Iniúchóireachta Inmheánaí. 

Bhí gníomhaíochtaí a bhaineann le diúscairt Fotháirgí Ainmhí fós mar réimse tábhachtach oibre i 2012.

Cuireann cruinnithe den Choiste Réigiúnach um Zónóis fóram ar fáil le haghaidh idirchaidrimh idir Seirbhís 
Sláinte Poiblí Tréidliachta Chomhairle Contae an Longfoirt agus gníomhaireachtaí eile m.sh. an Roinn 
Talmhaíochta agus FSS.

RIALú MAdRAí
Cuireann Comhairle Contae an Longfoirt Seirbhís lánaimseartha um Rialú Madraí ar fáil i gContae an 
Longfoirt. Fostaíonn an Chomhairle Maor Madraí agus oibríonn sí Foscadán Madraí ar Shráid Little 
Water i mbaile an Longfoirt. Gearrtar táillí as cóiríocht a thabhairt d’ainmhithe i bpóna. Dhéileáil an 
tSeirbhís le 497 cás de mhadraí gan iarraidh/fánacha i 2012, ba ionann sin agus méadú de 30 cás i 
gcomparáid leis an mbliain roimhe. Astu siúd, tugadh tithe nua do 46 díobh, thóg a gcuid úinéirí ar ais 53 
díobh, aistríodh 312 chuig grúpa leasa madraí agus cuireadh 78 madra ina gcodladh. Chuir Comhairle 
Contae an Longfoirt 43 mhadra a bhí aicmithe mar phórtha srianta, i bpóna i 2012. I gcuid mhór de na 
cásanna maidir le madraí a cuireadh i dtithe nua roghnaigh a gcuid úinéirí iad le cúnamh ó leathanach 
gréasáin “Save a Dog” na Comhairle ar féidir rochtain a fháil air ag www.longfordcoco.ie agus atá 
nasctha le Facebook.

D’éirigh le Comhairle Contae an Longfoirt laghdú an-mhór a bhaint amach ar líon na madraí a cuireadh 
ina gcodladh i bPóna Madraí an Longfoirt i 2012. Tharla sé sin mar thoradh ar phlean straitéiseach a 
chuir an tSeirbhís Rialaithe Madraí i bhfeidhm agus cabhair acu ó pháirtithe leasmhara agus shaorálaithe 
eile.

Chun dul i ngleic le fadhb na madraí gan iarraidh, leanann Comhairle Contae an Longfoirt ar aghaidh 
ag moladh do dhaoine bheith ina n-úinéirí freagracha ainmhí trí hoideachas agus fheasacht agus 
feidhmíonn sí scéim le haghaidh neodraithe fhóirdheontais do mhadraí agus tá comhaontas straitéiseach 
cruthaithe aige leis an Dogs Trust. Cuireadh tús le cigireacht ar Bhunachais Pórúcháin Madraí i 2012 
faoin Acht um Bunachais Pórúcháin Madraí.

Eisíodh 1,881 Ceadúnas Madra aonair i 2012. Lean Comhairle Contae an Longfoirt ar aghaidh ag leagan 
béime ar an ngá le Ceadúnas Madra a cheannach ag úinéirí madra.  €20 an costas atá ar Cheadúnas 
Madra faoi láthair agus is féidir é a cheannach ó Oifig Phoist ar bith. Gné thábhachtach d’úinéireacht 
fhreagrach madra í Ceadúnas Madra a cheannach. Ó Eanáir 2012 ar aghaidh, is féidir le húinéirí 
madra ceadúnas “Saolré Madra” a cheannach ar chostas aonuaire de €140. Is i Rannóg Chomhshaoil 
Chomhairle Chontae an Longfoirt amháin ar féidir iad siúd a fháil.

RIALú CAPALL
Dhéileáil Comhairle Contae an Longfoirt le 23 chás de chapaill a fuarthas ag fánaíocht nó ar seachrán i 
2012. Ullmhaíodh dréacht-fhodhlíthe le linn na bliana agus cuireadh ar fáil iad le haghaidh comhairliúcháin 
phoiblí ón 9 Samhain go dtí an 10 Nollaig agus an dáta sin san áireamh. Tá na fodhlíthe ceaptha le 
ceanglais choinneála agus diúscartha a thabhairt chun rialtachta de réir an Roinn Talmhaíochta, Bia agus 
Mara chomh maith le rochtain agus gníomhaíochtaí capall in áiteanna poiblí a rialú.

FORBHREATHú AR úsÁId FuINNIMH
Mar údarás áitiúil a chuireann seirbhísí ar fáil thar raon leathan gníomhaíochta, úsáideann Comhairle 
Contae an Longfoirt go leor fuinnimh. I measc na ngníomhaíochtaí móra a mbíonn úsáid fuinnimh i 
gceist leo tá oibriú Sholáthairtí Uisce Phoiblí agus Córais Chóireála Fuíolluisce na Comhairle, soláthar 
soilsithe phoiblí agus oibriú oifigí éagsúla na Comhairle. Bíonn úsáid méideanna móra d’fhuinneamh 
agus de bhreoslaí eile i gceist freisin le hoibriú Ionad Fóillíochta an Longfoirt agus líonra na Leabharlann 
Poiblí. Úsáidtear méideanna móra de bhreoslaí agus d’olaí chun an tSeirbhís Dóiteáin a oibriú agus chun 
cabhlach feithiclí na Comhairle a oibriú chomh maith.

GNíOMHARTHA A TuGAdH FúTHu 
I 2012, thug Comhairle Contae an Longfoirt faoi raon tionscnamh chun feabhas a chur ar fheidhmíocht 
fuinnimh maidir lena cuid gníomhaíochtaí.  Bunaíodh Coiste Bainistíochta Fuinnimh ar a bhfuil ionadaithe 
ó gach Rannóg laistigh den Chomhairle. Cuireadh tús le hoiliúint a sholáthar do na comhaltaí coiste. 
Tugadh faoi roinnt iniúchtaí in ionaid éagsúla chun teacht ar fhigiúir bhonnlíne um ídiú fuinnimh.  I roinnt 
cásanna glacadh céimeanna arbh é an toradh a bhí orthu ná laghdú ar an méid fuinnimh á ídiú. 

Mar gheall ar an raon gníomhaíochtaí a bhfuil an Chomhairle rannpháirteach iontu agus nádúr casta 
na gcóras billeála agus na gcóras taifeadta bíonn sé deacair teacht ar méid beacht le haghaidh ídithe 
agus na gcoigilteas a baineadh amach anuas go dtí seo. Tá iarrachtaí á ndéanamh feabhas a chur ar na 
modhanna chun sonraí a thaifeadadh agus tá súil ann go mbeifear in ann sonraí oiriúnacha a chur ar fáil i 
dtaobh ídiú fuinnimh sa todhchaí de bharr na n-iarrachtaí sin.  
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sEIRBHísí dóITEÁIN & éIGEANdÁLA
Tá stáisiúin ag an tSeirbhís Dóiteáin agus Tarrthála i mBaile Uí Mhatháin, Meathas Troim, Gránard, Béal Átha 
Liag agus Longfort.

Tá 48 gcomhraiceoir dóiteáin ag tabhairt aire do na stáisiúin sin agus freagraíonn siad do theagmhais dóiteáin 
agus tarrthála araon. Bhí an Rannóg Dóiteáin gníomhach maidir le sábháilteacht dóiteáin a chur chun cinn le linn 
na bliana.  

Rinne an Rannóg Dóiteáin measúnú ar Theastais Sábháilteachta Dóiteáin, Iarratais Phleanála agus Atreoruithe 
Iarratas ar Cheadúnas Cúirte. Rinneadh Cigireachtaí Sábháilteachta Dóiteáin ar áitribh tráchtála.

Fógraíodh go raibh tairiscintí á lorg le haghaidh an stáisiúin dóiteáin nua i mBéal Átha Liag i 2012. Táimid fós ag 
feitheamh le faomhadh ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil chun dul ar aghaidh agus an conradh 
sin a bhronnadh. Má thugtar cead chun é a thógáil, rachfar ar aghaidh leis an togra i 2013. 

D’oscail an tAire Phil Hogan, an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil go hoifigiúil an Stáisiún Dóiteáin 
Nua i Meathas Troim i Márta 2012.

I Márta, ghlac baill de Bhriogáid Dóiteáin Bhaile an Longfoirt páirt sa Cheathrú Babhta de Chomórtas Dúshláin 
Náisiúnta Eagraíocht Tarrthála Éireann agus tháinig siad sa 3ú háit sa chomórtas iomlán.

Tugadh cead do Sheirbhís Dóiteáin an Longfoirt le haghaidh fhearas nua Aicme B mar chuid de 
chomhphróiseas fála le Seirbhísí Dóiteáin Chill Dara agus Chill Mhantáin. Beidh an fearas sin suite i Stáisiún 
Dóiteáin Mheathas Troim. Críochnaíodh an Próiseas Tairisceana agus déanfar an fheithicil sin a sheachadadh i 
Márta 2013.

COsAINT sHIBHIALTA 
Tá Cosaint Shibhialta mar chuid d’eagraíocht dhomhanda arb é an príomhról atá aici ná beatha a 
shábháil agus fulaingt a mhaolú le linn cogaidh agus is é an ról atá aici le linn aimsir shíochána ná cabhrú 
tar éis tubaistí nádúrtha agus tionóiscí de dhéantús an duine. Ar leibhéal áitiúil, tá Cosaint Shibhialta 
freagrach as saorálaithe a earcú agus oiliúint a chur orthu agus as ionaid oiliúna a chur ar fáil sa phobal.

Ba iad na gníomhaíochtaí, na cláir, na himeachtaí agus na forbairtí ba mhó le linn 2012 ná:

 » Ritheadh roinnt Cúrsaí Garchabhrach le linn na bliana lenar áiríodh BLS/AED (Buntacaíocht Beatha/  
 Uath-dhífhibriliú Seachtrach), CFR (Céadfhreagra Cairdiach), Ardchúrsa CFR OFA (Garchabhair ag an Obair),  
 EFR (Céadfhreagra Éigeandála) agus Bunchúrsaí Garchabhrach Pobail le haghaidh ball den phobal, earcaithe  
 nua agus baill reatha. 
 » Bhain 12 dhuine pas amach i gCúrsa Náisiúnta ar Fheasacht faoi Uisce a reáchtáladh i mBaile Átha Cliath i Márta.
 » Bhain 4 comhaltaí pas amach sa chúrsa nua Bhogadh Daoine/Láimhsiú Sábháilte i nDeireadh Fómhair. 
 » Cháiligh 5 comhaltaí ag leibhéal Céadfhreagróir Éigeandála sa Choláiste CS, Ros Cré i nDeireadh Fómhair. 
 » Reáchtáladh 3 Chleachtadh Raidió, Cuardaigh, Garchabhrach agus Tarrthála i rith Bhealtaine agus Iúil chun  

 ullmhú don Chleachtadh Réigiúnach.
 » Bhuaigh foireann an Longfoirt an Cleachtadh Réigiúnach i Meán Fómhair, a d’óstaigh Cosaint Shibhialta na  

 hIarmhí agus ar ghlac foirne as Baile Átha Cliath, Cill Dara, Uíbh Fháilí agus Sligeach páirt ann.
 » Ghlac	criú	bád	na	Cosanta	Sibhialta	páirt	sa	seimineár	bliantúil	oiliúna	i	Sligeach	maidir	le	fliú	na	n-éan.		

 Rinneadh tuilleadh oiliúna bád ar bhonn áitiúil.
 » Leanadh ar aghaidh le hOiliúint Raidió agus Cuardaigh le baill den tSeirbhís Maor.
 » Cuireadh cúnamh Cosanta Sibhialta ar fáil ag os cionn 40 imeacht áitiúil pobail agus spóirt.
 » Cuireadh tús le hobair chun ceann dár bhfeithiclí a thiontú go hAonad Rialaithe/Leasa.

sTÁIsIúN dóITEÁIN MEATHAs TROIM
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An Cmhlr. Barney Steele 

Cathaoirleach ar an CBS ar Fhorbairt Eacnamaíochta

An tUas. Frank Sheridan 

Stiúrthóir Seirbhísí

FORBAIRT EACNAMAíOCHTA  
AGus POBAIL
AN TIMPEALLACHT EACNAMAíOCHTA 
Tá geilleagar an Longfoirt fós ag tabhairt aghaidhe ar dhúshláin síoraí agus an Cúlú Eacnamaíochta agus 
Domhanda fós ag dul ar aghaidh gan stad. Tá an earnáil tógála gan bheocht agus tá caiteachas tomhaltóra 
fós ag dul i laghad agus ioncam indiúscartha laghdaithe níos mó mar thoradh ar an laghdú ar thuillimh 
agus an méadú ar chánachas. Fuarthas go bhfuil nádúr éagsúil na hearnála tionscail áitiúla daingean ach 
tháinig laghdú tromchúiseach ar an earnáil thábhachtach mar atá miondíol agus leibhéil ioncaim fós ag dul 
i laghad. Tá beartas réamhghníomhach de thacaíocht do ghnóthais ag Comhairle Contae an Longfoirt agus 
comhoibríonn sí le gníomhaireachtaí forbartha tionscail an stáit, go háirithe Bord Fiontair Contae an Longfoirt 
chun fiontair reatha a chomhdhlúthú agus chun forbairtí tionscail nua a thacú agus a chur chun cinn.

BORd FORBARTHA CONTAE AN LONGFOIRT 
Tá 26 chomhalta ar an mBord Forbartha Contae (BFC) a thógtar ó cheithre hEarnáil:

SECTOR MEMBERS

Rialtas Áitiúil  
(7 Comhaltaí)

An Cmhlr. John Duffy (Cathaoirleach)

An Méara Sean Farrell, an Cmhlr. Paddy Belton agus an Cmhlr. Micheal Carrigy, an 

Cmhlr. Barney Steele  (Comhairle Contae an Longfoirt) 

An Cmhlr. Denis Hughes (Comhairle Baile an Longfoirt)

An tUas. T. Caffrey (Bainisteoir Contae an Longfoirt)

Forbairt Áitiúil  
(6 Comhaltaí)

An tUas. Adrian Greene, an tUas. Pat O’Rourke (Longford Community Resources Ltd) 

An tUas. Tilla Schulte (An Colún Comhshaoil) 

An tUas. Michael Nevin, An tUas. Beatrice Cunningham (Bord Fiontar Contae an Longfoirt)

An tUas. Alice Connell (Coiste Cúram Leanaí Chontae an Longfoirt)

Gníomhaireachtaí Stáit  
(8 Comhaltaí)

Supt. Denis Shields (Garda Siochána)

Folamh (Fáilte Ireland) 

An tUas. Breda O’Toole (GFT Éireann) 

Mark Atterbury (Fiontraíocht Éireann)

An tUas. Grainne Nic Gabhainn (Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte)

An tUas. Michael Kearney  (An Roinn Coimirce Sóisialaí)

An tUas. Oliver Burke (Teagasc)

An tUas. Rosemary Killian-Johnston (CGO Chontae an Longfoirt)

Comhpháirtithe Sóisialta
(5 Comhaltaí)

An tUas. George Shedwell (Comhdháil na gCeardchumann)

An tUas. Rory Duncan, An tUas. Mary Lilis (An Earnáil Phobail & Dheonach)

An tUas. James Brady (An Earnáil Fheirmeoireachta)

An tUas. Karen Clabby (An Earnáil Ghnó)

ATHRuITHE AR AN MBORd I 2012
Rialtas Áitiúil - Chuaigh an Méara Sean Farrell in ionad an Cmhlr. Frank Kilbride, chuaigh an Cmhlr. V. 
Kiernan, an Cmhlr. Martin Mulleady agus an Cmhlr. Gerry Brady in ionad an Cmhlr. Paddy Belton agus an 
Cmhlr. Micheal Carrigy, an Cmhlr. Barney Steele 
Gníomhaireachtaí Stáit – Chuaigh Damien Brennan in ionad Kevin Kidney (Failte Ireland), Chuaigh Breda 
O’Toole in ionad Chris Forde (IDA)
Forbairt Áitiúil – Chuaigh an tUas. Tilla Schulte Ostermann in ionad an Dr. Ruth Mc Grath
Comhpháirtithe Sóisialta – Chuaigh an tUas. Mary Lilis in ionad Brenda Quinn.
 

BORd FORBARTHA CONTAE AN LONGFOIRT 
Reáchtáil Bord Forbartha Contae (BFC) an Longfoirt trí chruinniú i 2012, ar an 6 Feabhra, an 25 Aibreán 
agus an 23 Samhain. Leanann an Bord ar aghaidh ag fostú gníomhaireachtaí ar gach leibhéal agus tá 
sé tiomanta chun coincheapa na ‘hoibre idirghníomhareachta’.  Ról lárnach atá ag an BFC ná seirbhísí 
forbartha poiblí agus áitiúla a sheachadadh ar bhealach níos comhordaithe ar leibhéal áitiúil. Chun 
comhordú níos fearr a éascú, rinne Grúpa Oibre na mBeart le haghaidh Cuimsiú Sóisialta (SIMWG) 
breithniú ar phleananna na ngníomhaireachtaí forbartha áitiúla agus thacaigh an BFC leo tar éis molta ón 
nGrúpa sin. Reáchtáil an SIMWG dhá chruinniú i 2012, ar an 24 Aibreán agus an 17 Nollaig.

FORBAIRT EACNAMAíOCHTA
& POBAIL, sEIRBHísí
CORPARÁIdEACHA,
CuLTúRTHA & CAITHIMH
AIMsIRE, ACMHAINNí dAONNA,
RIALú PLEANÁLA & TóGÁLA
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I rith 2012, d’eisigh an rialtas foilseachán dar teideal ‘Putting People First: An Action Plan for Effective 
Local Government” agus eisíodh tuarascáil dheireanach an Ailíniú Rialtais Áitiúil/Forbartha Áitiúla ar 
an 16 Deireadh Fómhair 2012. Déantar tagairt faoi leith sa Phlean Gníomhaíochta do dheireadh a chur 
de réir a chéile leis na Boird Forbartha Cathrach agus Contae i gcomhréir leis an laghdú ginearálta 
ar struchtúir seirbhíse poiblí. Luaitear go bhfuil cuid mhór de na cuspóirí chun BFCanna a bhunú ina 
ngnéithe príomhshrutha den rialtas áitiúil nó go dtiocfaidh siad chun bheith amhlaidh. Bunófar struchtúir 
nua mar na Coistí Eacnamaíocha Sóisialta agus na hOifigí Fiontraíochta Áitiúla nua a meastar go mbeidh 
tionchar aige ar róil agus fheidhmeanna an BFC agus a laghdóidh na cúiseanna le leanúint ar aghaidh 
leis na BFCanna.

COMHOIBRIú IdIRGHNíOMHAIREACHTA MAIdIR LE sEIRBHísí AGus TACAí A 
THAIRIsCINT dON LuCHT sIúIL  
Oibríonn an Grúpa Idirghníomhaireachta don Lucht Siúil mar fhochoiste den BFC. Is é cuspóir an ghrúpa 
ná fóram a chur ar fáil do phlé ar shaincheisteanna tosaíochta maidir leis an Lucht Siúil agus chun bealaí 
comhoibritheacha gníomhaíochta a aithint chun dul i ngleic leis na saincheisteanna sin. Reáchtáladh dhá 
chruinniú i 2012. 

sTRAITéIs TuRAsóIREACHTA AN LONGFOIRT 
I 2012, sheol an tAire Sóisearach Stáit sa Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, Michael Ring 
Straitéis agus Plean Gníomhaíochta Turasóireachta Chontae an Longfoirt 2012-2015 sa Backstage 
Theatre. Aithnítear sa Straitéis go bhfuil roinnt acmhainní agus sócmhainní ag an Longfort a d’fhéadfadh 
ioncam turasóireachta a bharrfheabhsú i roinnt réimsí dá dtógfaí le chéile iad faoi théamaí sonracha. Rud 
atá lárnach chun é sin a bhaint amach ná an plean gníomhaíochta - ina dtugtar cuntas ar cheithre réimse 
lárnacha; forbairt táirgí, forbairt na margaíochta, forbairt daoine, agus struchtúr agus cistiú – a chur i 
bhfeidhm. Reáchtáladh CGB Thurasóireacht an Longfoirt ar an 20 Eanáir 2012. Ina dhiaidh sin, bunaíodh 
roinnt fochoistí a leagadh cúram orthu as na réimsí sin.

Seoladh Straitéis Turasóireachta 

na Longfoirt.  Ó chlé go deis James 

Kearney, Frances McPartland, 

an Cmhlr James Keogh, Aire 

Sóisearach, Michael Ring, an Cmhlr. 

Michael Carrigy, Noel McGeeney, 

Jude Flynn.

AN TIONsCAdAL uM CHLÁR OIBRE dIGITEACH ÁITIúIL
Tá Údarás Áitiúil an Longfoirt mar chomhpháirt i dtionscadal um Chlár Oibre Digiteach (COD) Áitiúil na 
hEorpa i dteannta leis an Údarás Réigiúnach Lár Tíre. Is é príomhchuspóir an tionscadail ná feabhas a 
chur ar bheartais réigiúnacha i réimse COD chun gníomhartha nua a fhorbairt a bhaineann leis an IS a 
chur i bhfeidhm i seirbhísí poiblí. Chun déanamh amhlaidh, cothóidh an tionscadal malairt bhuan taithí 
i measc na gcomhpháirtithe agus bunóidh sé líonra chun eolas in IS  agus na bealaí ina n-úsáidtear é 
sa riarachán poiblí a nuashonrú agus a fheabhsú. Tá Údarás Áitiúil an Longfoirt ag obair faoi láthair ar 
Fheidhmchlár Turasóireachta a fhorbairt don chontae agus tá súil acu go seolfar é ag tús 2013.

COMHAIRLE na nóG LONGFOIRT
Tionscnamh de chuid an Bhord Forbartha Contae é Comhairle na nÓg Longfoirt. I 2012, fuair an Rannóg 
Pobail agus Fiontair cistí ón Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige chun Comhairle na nÓg a fheabhsú. Tugann 
an Chomhairle tacaíocht d’Fhoróige agus cuireann sí fóram ar fáil le haghaidh ionchuir struchtúraigh 
i gcinnteoireacht ag daoine óga maidir le seirbhísí áitiúla agus beartais a fhorbairt. Bíonn cruinnithe 
ráithiúla ag Coiste Stiúrtha Chomhairle na nÓg Longfoirt agus déanann an tÚdarás Áitiúil cathaoirleacht 
air. Is é príomhdhíriú na gcruinnithe ná scileanna ball a fhorbairt agus conas dul i bhfeidhm ar bheartas. 
Tá 14 bhall faoi láthair ar Choiste Stiúrtha na Comhairle.

CRuINNIú GINEARÁLTA BLIANTúIL 2012
Reáchtáladh an Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar an Déardaoin, an 25 Deireadh Fómhair 2012 sa 
Backstage Theatre, Longfort. D’éirigh go han-mhaith leis an lá ar fhreastail 89 nduine óg ó iar-
bhunscoileanna agus ghrúpaí óige ar fud an chontae air. Ba é téama an lae ná an tábhacht a bhaineann 
le bia sláintiúil agus reáchtáladh na ceithre cheardlann seo a leanas:

 » “Íomhá Coirp”
 » “Bia sláintiúil tráth na scrúduithe”
 » “Ealaín Phóstaeir, ag ardú feasachta ar bhia sláintiúil”
 » “Ceardlanna Praiticúla - Sláinte agus folláine na n-óg i sochaí an lae inniu”

Bhí gach ceardlann ar siúl ar feadh fiche-cúig nóiméid rud a thug deis do dhaoine óga taithí a fháil ar na 
ceardlanna go léir trí phróiseas de shaghas geandála gasta. Fuarthas aiseolas an-dearfach ó na daoine 
óga. Bhain siad taitneamh ach go háirithe as na ceardlanna ar bhia sláintiúil agus íomhá choirp chomh 
maith leis an gceardlann phraiticiúil leis an Saineolaí Cothúcháin, Anne Maher. Reáchtáladh seimineár ar 
bhia sláintiúil don uair dheireanach áit ar chuir an saineolaí cothúcháin na daoine óga ar a n-eolas faoi 
thairbhí an bhia shláintiúil agus an tionchar a bhíonn aige ar ár sláinte.
Ar an lá, toghadh aon duine déag chuig Comhairle na nÓg le haghaidh 2012/13.  Leis sin tógtar líon 
iomlán na ndaoine óga lena n-áirítear iad siúd atá fós ar an gcoiste le haghaidh dara téarma go fiche is 
a haon. 

CGB Chomhairle na nÓg Longfoirt: An Méara Sean Farrell, Laura Mc Phillips, Údarás Áitiúil an Longfoirt  agus Jim 

Maher, Foróige, le comhaltaí Chomhairle na nÓg Longfoirt 

CRuINNITHE CHOMHAIRLE NA NóG
Reáchtáil Comhairle na nÓg Longfoirt roinnt cruinnithe i 2012. I 2012, chinn an Chomhairle  díriú ar 
chothú sláintiúil do dhaoine óga agus béim faoi leith ar aistí bia daoine óga agus ar conas a d’fhéadfadh 
na meánscoileanna freastal ar riachtanais chothúcháin daltaí ina gcuid bialann. Thug siad faoi thaighde 
sa réimse sin agus faoi láthair tá beartas ar bhia sláintiúil á phíolótú acu i meánscoil sa chontae.

IMEACHT TAIsPEÁNTAIs NÁIsIúNTA CHOMHAIRLE NA NóG 
Ní bhíonn Dáil na nÓg ar siúl ach gach dhá bhliain agus i 2012 d’eagair Comhairle Náisiúnta na nÓg 
lá taispeántais i bPáirc an Chrócaigh ar an 9 Samhain 2012. D’fhreastail na 34 Chomhairle na nÓg 
lena n-áirítear Comhairle an Longfoirt air. Thaispeáin grúpa an Longfoirt an obair atá déanta acu le dhá 
bhliain anuas agus bhuail siad le go leor aíonna ar tugadh cuireadh dóibh lenar áiríodh an tAire Leanaí, 
Frances Fitzgerald agus Marian Harkin, MEP. Bhí an t-ionadaí ó Chomhairle na nÓg an Longfoirt Luke 
Casserly mar fhear an tí don lá agus leanann sé ar aghaidh ag freastal ar chruinnithe míosúla Chomhairle 
Náisiúnta Chomhairle na nÓg i mBaile Átha Cliath. 
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Comhaltaí Chomhairle na nÓg an Longfoirt Gwen 

Curley agus John Farrell ag fáil Teastas Éachta 

ag imeacht taispeántais Chomhairle na nÓg 

Náisiúnta Páirc an Chrócaigh, 9 Samhain 2012

AN COMóRTAs NÁIsIúNTA MóRTAs ÁITE 
Comórtas é Mórtas Áite atá dírithe ar fheabhais ag pobail áitiúla chun mórtas cathrach as a gceantar 
a chruthú.  Is í aidhm an chomórtas “Mórtas Áite” ná dea-chleachtas, nuálaíocht agus ceannaireacht a 
sholáthar a chuireann feabhas ar cháilíocht bheatha do chách. Tugtar faoin bpróiseas ainmniúcháin do 
chomórtas na hÉireann tríd na hÚdaráis Áitiúla. I 2012, d’ainmnigh Comhairle Contae an Longfoirt triúr 
iontrálaithe thar roinnt catagóirí chun ionadaíocht a dhéanamh ar Chontae Longfoirt: Rathmhuire and 
Dolmen Services, Ennybegs Hall Committee agus an  Temperance Hall Committee. Tugadh breithiúnas i 
Meitheamh 2012. Bhí ar gach grúpa cur i láthair a thabhairt inar leagadh béim ar an raon gníomhaíochtaí 
agus tionscadal a thug siad fúthu.  

Ag searmanas duaiseanna mór i bPáirc Thuamhan, Luimneach ar an 3 Samhain, ghnóthaigh an Longfort 
ceann de na duaiseanna ba mhó. Tháinig Rathmhuire and Dolmen Services sa tríú háit i gCatagóir 8, ar 
catagóir sainleasa í faoi théama na nDaoine Scothaosta Gníomhacha sa Chontae.

 

Searmanas na nGradam Náisiúnta um Mórtas Áite: Ó 

dheis go clé  Tom Dowling, Cathaoirleach an Choiste 

Mórtas Áite: Christopher Moran, Cathaoirleach Co-

operation  Ireland, Ronan Foley, POF IPB, An Cmhlr. 

Jerome Scanlon, Cathaoirleach Údarás Áitiúil Luimnigh 

agus an Cmhlr. Gerry Mc Loughlin, Méara Luimnigh, 

Laura Mc Phillips, Údarás Áitiúil an Longfoirt, Jackie 

Greene agus Lucy Callaghan Rathmhuire & Dolmen 

Services Co. an Longfoirt.

COIsTE sEIRBHísí LEANAí AN LONGFOIRT/NA hIARMHí 
Bhunaigh Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige (OMCYA) an Coiste Seirbhísí Leanaí (CSL) i 2007 agus 
é mar aidhm feabhas a chur ar thorthaí do leanaí agus theaghlaigh ar leibhéal áitiúil agus pobail. Is trí 
chomhoibriú idirghníomhaireachta, chomhphleanáil agus chomhordú seirbhísí a ndéanann CSLanna 
amhlaidh. Bunaíodh CSL an Longfoirt chun dul i ngleic le leas agus seirbhísí leanaí trí aon struchtúr 
comhordaithe amháin ar fud dhá chontae. I rith 2012, reáchtáladh roinnt cruinnithe chun Plean na Leanaí 
agus na Daoine Óga le haghaidh 2011-2013 a chur i bhfeidhm. 

COMHCHOIsTí PóILíNEACHTA 
Bunaíodh Comhchoistí Póilíneachta (CCPanna) i gcomhpháirt leis an nGarda Síochána sna trí hÚdarás 
Áitiúil sa Longfort de réir na dtreoirlínte a eisíodh i 2008. Bunaíodh Coiste Stiúrtha chun comhordú a 
dhéanamh ar na trí choiste. I rith 2012, reáchtáil CCP Ghránaird ceithre chruinniú ar an 14 Feabhra, 
8 Bealtaine, 10 Iúil agus an 9 Deireadh Fómhair. Reáchtáil CCP Chomhairle Baile an Longfoirt ceithre 
chruinniú ar an 5 Aibreán, 6 Meitheamh, 5 Meán Fómhair agus an 5 Nollaig. Reáchtáil CCP Chomhairle 
Contae an Longfoirt aon chruinniú amháin ar an 28 Meán Fómhair 2012.

COIsTE dHúN uí CHONGHAILE 
Bhunaigh Údaráis Áitiúla an Longfoirt fochoiste mar fhreagra ar dhúnadh Dhún Uí Chonghaile ag an 
Roinn Cosanta. Ar an gcomh-fhochoiste tá na Méaraí agus ionadaithe ó Chomhairle Baile agus Contae 
an Longfoirt, POF CGO an Longfoirt agus Ceannfort Ghardaí an Longfoirt. I 2012 reáchtáladh ceithre 
chruinniú ar na dátaí seo a leanas – 6 Márta 2012, 26 Aibreán, 5 Iúil, agus an 27 Iúil agus le linn an 
ama sin fuair Údaráis Áitiúil an Longfoirt Dún Uí Chonghaile ón Roinn Cosanta. I rith 2012, iarradh 
aighneachtaí ó dhaoine aonair, ghrúpaí pobail agus chomhlachais maidir leis an láithreán agus na 
foirgnimh a fhorbairt amach anseo. 

TIONsCAdAL ROCHTANA 
I 2012, thug Líonra Oifigeach Rochtana an Údaráis Áitiúil i dteannta leis an nGníomhaireacht 
Bainistíochta Rialtais Áitiúil agus an tÚdarás Náisiúnta Míchumais cuireadh do dhaltaí Idirbhliana ar fud 
an chontae chun páirt a ghlacadh i modúil a dhéanfadh oideachas agus feasacht maidir le míchumas a 
chur chun cinn. I ngné amháin den mhodúl sin iarrtar ar dhaltaí saothar amháin d’íomhánna físe a léiríonn 
a machnamh ar mhíchumas agus inrochtaineacht sa chiall níos leithne. Ábhar bróid do Chomhairle 
Contae an Longfoirt ab ea ainmniú Phobalscoil na Maighne chun ionadaíocht a dhéanamh ar Chontae 
an Longfoirt sa chomórtas dar teideal ‘Enabling Access Across Generations’. Mar iomaitheoir tugadh 
cuireadh dóibh chun freastal ar shearmanas gradam ar an 3 Nollaig 2012 i Halla na Cathrach áit a 
bhfuair siad plaic chun a gcuid éachtaí sa chlár nua a cheiliúradh.

Searmanas Gradam an Tionscadal 

Rochtana: Ó dheis go clé, Laura Mc 

Phillips, Údarás Áitiúil an Longfoirt, 

Louise Killian, Pobalscoil na Maighne,  

Ardmhéara Bhaile Átha Cliath, 

Naoise Ó Muirí,  daltaí ó Phobalscoil 

na Maighne, Caroline Horan, 

Cathaoirleach Líonra Oifigeach 

Rochtana an Údaráis Áitiúil.

FóRAM POBAIL & dEONACH AN LONGFOIRT 
Le ceapadh Oibrí Forbartha i rith 2011, tugadh an deis d’Fhóram Pobail & Deonach an Longfoirt tabhairt 
faoi athbhreithniú iomlán ar a ról agus a fheidhm mar thacaíocht don earnáil phobail agus dheonach 
laistigh de Chontae an Longfoirt agus i 2012 rinneadh an post sin a chomhdhlúthú le cur i bhfeidhm 
roinnt gnéithe:
 » Cruinnithe for-rochtana ar fud an chontae ina mínítear ról, freagrachtaí agus acmhainn an fhóraim maidir le dul i  

 ngleic le pobail agus iad a chur ar a n-eolas 
 » Teagmháil leanúnach idir Oibrí Forbartha agus pobail atá tar éis rannpháirtíocht agus stádas an Fhóraim a mhéadú 
 » Cruinnithe míosúla idir an Bhainistíocht agus an Coiste Stiúrtha 
 » Ríomhfheasachán Dé-mhíosúil 
 » Nuashonruithe ar an láithreán gréasáin 
 » Tacaíocht do 27 dtoscaire agus iad a ainmniú chuig 15 chomhlacht áitiúil cinnteoireachta .i. Boird Forbartha  

 Contae, Longford Community Resources Ltd., Coistí Chomhairle Contae an Longfoirt um Beartais   
 Straitéiseacha,  Tascfhórsa Réigiúnach Chontae an Longfoirt agus Lár na Tíre, Coiste Cúram Leanaí Chontae  
 an Longfoirt, an tIonad Eolais do Shaoránaigh, Seirbhísí Óige Chontae an Longfoirt, Seirbhís Saorálaithe  
 Chontae an Longfoirt, an Coiste Comhtháite Náisiúnta ar Iompar Tuaithe agus Bord Comhpháirtíochta Spóirt an Longfoirt 
 » Tacaíocht agus ainmniú le haghaidh roinnt meitheal tasc i.e. Grúpa Tóstal Éireann 2013, an Grúpa ar Adhaimsir  

 agus tionscadal IrelandXO 
 » Oiliúint Ríomhaire Saincheaptha le haghaidh comhaltaí aitheanta den Choiste Stiúrtha 
 » Críochnú Chód Iompair agus na doiciméid agus na nósanna imeachta a ghabhann leis a riar 
 » Críochnú Anailíse ar Riachtanais Oiliúna le haghaidh comhaltaí nua agus reatha den Choiste Stiúrtha.

D’ainneoin chailliúint ár n-Oibrí Forbartha ag deireadh 2012 i dteannta leis na dúshláin airgeadais a 
bhfuilimid ag tabhairt aghaidhe orthu i 2013, tá sé beartaithe ról an Oibrí Fhorbartha a athsholáthar 
ar bhonn laghdaithe, agus iarracht á déanamh leanúint ar aghaidh ag soláthar tacaíochta don earnáil 
phobail agus dheonach laistigh de Chontae an Longfoirt. Tá sé ríthábhachtach i láthair na huaire go 
leanfaí ar aghaidh ag méadú teagmhálaithe sa phobal agus ag tógáil orthu agus go leanfaí ar aghaidh ag 
méadú agus ag tacú le rannpháirtíocht an phobail a bhí chomh rathúil le dhá bhliain anuas.
Mar thacaíocht do Thóstal Éireann 2013, tá sé beartaithe ag Fóram Pobail agus Deonach Chontae an 
Longfoirt i gcomhpháirt leis an Oifigeach Oidhreachta, Cumann Staire an Longfoirt agus Comhairle 
Contae an Longfoirt IrelandXO a thar-rolladh chuig gach paróiste laistigh de Chontae an Longfoirt.
Tionscnamh ginealais pobalbhunaithe atá i dtionscadal IrelandXO. Tacaíonn an tionscadal le ginealas 
traidisiúnta, trí thaighde ar shinsearacht Dhiaspóra na hÉireann agus a gceangal leis an bpobal áitiúil a 
éascú. Tugann tionscadal IrelandXO deis urghnách do phobail pharóiste áitiúla méadú a dhéanamh ar 
líon na ndaoine atá tiomanta dá bparóiste trí chuireadh a thabhairt dá Dhiaspóra féin ar fud na hÉireann 
bheith rannpháirteach ina n-áit dúchais. Leis an tionscadal píolótach sin tugtar deis turasóireacht a chur 
chun cinn agus tairbhí eacnamaíochta a bhaint don cheantar. Tá súil ann go bhféadfadh go dtiocfadh 
baill fhiontracha den Diaspóra fillte chun bheith ina n-infheisteoirí sa cheantar sa deireadh.



COMHAIRLE CONTAE LONGFOIRT Tuarascáil Bhliantúil 2012

_____ p 30 p 31 ______

I measc saincheisteanna eile san Earnáil P&D a bhfuil an Fóram ag déanamh ionadaíochta orthu tá:
 » An Clár Forbartha Pobail agus Rialtas Áitiúil a Ailíniú 
 » Feabhsú Sráidbhaile & Ceantair 
 » An Straitéis Turasóireachta
 » An Bille um Leasú Seirbhísí Uisce 2011 & 2012
 » Tionscadail Fiontraíochta Sóisialta 
 » Múiríniú Pobail 
 » Cuibhrinn agus Garraithe Pobail 
 » Bochtaineacht Bhreosla
 » Scoileanna Tuaithe agus ciorruithe ar Stáisiúin na nGardaí 
 » Scoilteadh Hiodrálach

I bhFóram Pobail & Deonach Chontae an Longfoirt tá sé mar chuspóir againn ár gcuid iarrachtaí a dhíriú 
ar rannpháirtíocht pobail iomlán agus éifeachtach a chothú agus ar úsáid a bhaint as sin chun pobail a 
threorú agus leas a bhaint astu le dul i ngleic le saincheisteanna áitiúla agus le saincheisteanna náisiúnta 
chomh maith a chuireann isteach orainn go léir ar na cúinsí deacra seo. 

sEIRBHísí CORPARÁIdEACHA

IARRATAIs AR sHAORÁIL FAIsNéIsE 2012
Fuair Comhairle Contae an Longfoirt 15 hiarratas ar Shaoráil Faisnéise (FOI) le linn 2012 ó mheascán 
de ghnóthais, chliaint, bhaill foirne agus dhaoine eile. Áirítear leis an bhfigiúr sin freisin dhá hiarratas ar 
athbhreithniú inmheánach. 

I rith 2012, ullmhaíodh Lámhleabhair Rannóg 15 agus 16 den Acht um Shaoráil Faisnéise le haghaidh 
Údaráis Áitiúla an Longfoirt agus foilsíodh iad de réir fhorálacha na reachtaíochta ar Shaoráil Faisnéise. 

ROCHTAIN AR FHAIsNéIs AR NA HIARRATAIs CHOMHsHAOIL 2012
Fuarthas agus próiseáladh 3 hiarratas ar Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (RFC) i 2012.

CEART VóTÁLA  
Ní mór go mbeadh duine 18 mbliana d’aois ar a laghad ar an lá a thagann an Clár i bhfeidhm (15 
Feabhra) agus ní mór go mbeadh gnáthchónaí air/uirthi ag an seoladh ar mian leis/léi bheith cláraithe 
aige ar an 1 Meán Fómhair sula dtagann an Clár i bhfeidhm. Féadfar duine a chur san Fhorlíonadh don 
Chlár má shlánaíonn sé/sí 18 mbliana d’aois ar nó roimh Lá na Vótála agus má chomhlíonann sé/sí na 
ceanglais maidir le cónaí. 

Tá gach cónaitheoir, is cuma faoi náisiúntacht, atá 18 mbliana d’aois nó níos sine i dteideal chun bheith 
san áireamh i gClár na dToghthóirí E.

Seo a leanas líon na ndaoine a bhí cláraithe le vótáil ar Chlár na dToghthóirí 2012/2013:

Toghcheantair Áitiúla Líon na dToghthóirí 

Baile Uí Mhatháin 8,926

Droim Lis 6,229

Gránard 5,715

Longfort 9,097

Iomlán: 29,967

I rith 2012, ullmhaíodh dhá Fhorlíonadh don Chlár roimh an Reifreann ar an gConradh um Chobhsaíocht 
(Bealtaine 2012) agus an Reifreann ar Chearta Leanaí (Samhain 2012).  

ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIúLA, 2003
In Iúil 2008, d’aontaigh Údaráis Áitiúla an Longfoirt ar Scéim Ghaeilge trí bliana faoi Alt 11 d’Acht na 
dTeangacha Oifigiúla, 2003 leis an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Ba é dáta éaga na 
tríú bliana den scéim ná an 30 Bealtaine 2011. Aontófar ar dhara Scéim Ghaeilge tar éis d’Oifig an 
Choimisinéara Teanga iniúchadh sásúil a chríochnú.

I rith 2012 rinneadh dul chun cinn maidir le dul i ngleic le hábhair a aithníodh in iniúchadh i nDeireadh 
Fómhair 2011 mar gan bheith réitithe fós agus ó sin tá sé dearbhaithe ag Oifig an Choimisinéara Teanga 
go gcreideann sí, go ginearálta, go bhfuil an Scéim á cur i bhfeidhm go sásúil.

Mar a aontaíodh le hOifig an Choimisinéara Teanga, aistríodh 30% “d’ábhar statach” an láithreáin 
ghréasáin go Gaeilge agus cuireadh ar fáil é faoi dheireadh Bhealtaine 2012. Freisin, mar a aontaíodh, 
aithníodh tríocha ceann de na foirmeacha iarratais is coitianta a úsáidtear agus aistríodh agus cuireadh 
ar fáil don phobal iad faoi dheireadh Bhealtaine 2012. 

Ina theannta sin, lean an tOifigeach Forbartha Gaeilge ar aghaidh ag cur chun cinn forbairt na Gaeilge 
sna húdaráis áitiúla. I measc a cuid oibre bhí an méid seo a leanas:

 » Ciorcal Comhrá - Ciorcal Comhrá a éascú ag am lóin gach coicís le haghaidh ball foirne ó na rannóga éagsúla 
  den údarás áitiúil. Is é an smaoineamh atá i gceist ná feabhas a chur ar chumas gach duine a gcuid Gaeilge 
 labhartha a fhorbairt agus a fheabhsú trí léitheoireacht, phlé agus chomhrá grúpa “as Gaeilge”. 
 » Aistriúcháin ar chomhfhreagras agus aird phearsanta a thabhairt do chliaint Leabharlainne ar mian leo a gcuid  

 gnó a dhéanamh trí Ghaeilge.
 » Sraith imeachtaí a eagrú chun teanga agus cultúr na Gaeilge a chur chun cinn sna leabharlanna brainse go  

 léir i gContae an Longfoirt. Eagraíodh scéalaithe, tráthanna na gceist agus taispeántais de leabhair Ghaeilge le  
 haghaidh Sheachtain na Gaeilge. Ceannaíodh ábhar Gaeilge.
 » Eagraíodh dhá shraith de ranganna Gaeilge le haghaidh an phobail le linn na bliana. Thug múinteoir as bunscoil  

 áitiúil na ranganna. 
 » I nDeireadh Fómhair 2012 chuir sí tús le cúrsa tráthnóna sa Ghaeilge in Ollscoil Mhaigh Nuad agus í ag iarraidh  

 feabhas a chur ar a caighdeán féin de Ghaeilge iarchéime. Is é atá i gceist leis an gcúrsa ná freastal ar rang i  
 Maigh Nuad tráthnóna Dé Luain gach seachtain ar feadh trí huair an chloig i gcaitheamh tréimhse d’fhiche  
 seachtain. Ag deireadh na tréimhse, déanfaidh sí scrúdú béil, éisteachta agus scríofa. Clúdaíonn an cúrsa an  
 t-ábhar le haghaidh Leibhéal B2 de Theastas Eorpach na Gaeilge. Ritheann leibhéil chúrsa do Leibhéal B2 de  
 Theastas Eorpach na Gaeilge ó Leibhéal A1 le haghaidh Tosaitheoirí go Leibhéal C1 ar Ardchúrsa é. Ba í  
 Comhairle Contae an Longfoirt a chur an chuid is mó den chistiú ar fáil don chúrsa.

Leanfar ar aghaidh ag maoirsiú agus ag athbhreithniú cur i bhfeidhm na Scéime le linn 2013.

AN COIsTE INIúCHóIREACHTA
Tá ról neamhspleách ag an gCoiste Iniúchóireachta, ar a bhfuil cúigear comhaltaí maidir le comhairle 
a chur ar an gComhairle faoi phróisis um thuairisciú airgeadais, rialú inmheánach, bainistíochta riosca 
agus cúrsaí iniúchóireachta mar chuid d’athbhreithniú córasach ar thimpeallacht rialaithe agus nósanna 
imeachta rialachais na Comhairle. Tá ról neamhfheidhmiúcháin aige agus tá sé neamhspleách maidir le 
cinneadh ar a chlár oibre agus a chuid moltaí a cheapadh .

Chuaigh an Comhairleoir Alan Mitchell ar scor mar chomhalta tofa de Chomhairle Contae an Longfoirt 
le héifeacht ón Máirt, 13 Márta 2012 toisc gur ainmníodh é le ceapadh mar Bhreitheamh sa Chúirt 
Dúiche. Chuaigh an Comhairleoir Gerry Brady in ionad an Comhairleoir Alan Mitchell ar an gCoiste 
Iniúchóireachta i mBealtaine 2012.  

Chuaigh an tUas. John Browne ar scor mar chomhalta neamhspleách den Choiste Iniúchóireachta mar 
comhthoghadh chuig Comhairle Contae an Longfoirt é ar an 18 Aibreán 2012. Chuaigh an tUas. Evelyn 
Quinn in ionad an tUas. Browne ar an gCoiste Iniúchóireachta i Meán Fómhair 2012.

Bhí ceithre chruinniú ag an gCoiste i rith 2012. Chuir an Cathaoirleach Tuarascáil Bhliantúil 2011 an 
Choiste Iniúchóireachta i láthair ag cruinniú na Comhairle Contae a reáchtáladh i Márta 2012. Scrúdaigh 
an Coiste Iniúchóireachta roinnt saincheisteanna laistigh dá shainchúram agus d’eisigh sé moltaí áit 
ba chuí. I rith na bliana, chuir an t-Iniúchóir Rialtais Áitiúil agus baill foirne sinsearacha na Comhairle 
tuarascálacha faoi bhráid an Choiste Iniúchóireachta de réir mar a d’iarr na comhaltaí orthu déanamh 
amhlaidh.
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FÁILTITHE CORPARÁIdEACHA sLÁINTE AGus sÁBHÁILTEACHT

Chonacthas go leor athruithe le bliain anuas i réimse na sláinte agus na sábháilteachta le haghaidh Údarás 
Áitiúil. Lean an Grúpa Teicniúil ar Shláinte agus Sábháilteacht a cheap Cumann na mBainisteoirí Contae 
agus Cathrach ar aghaidh ag stiúradh an Chlár Mórathraithe chun uirlisí tacaíochta agus bainistíochta 
feidhmíochta a sheachadadh le haghaidh córas bainistíochta sábháilteachta a mbeidh tionchar acu ar 
gach fostaí agus gach gníomhaíocht oibre laistigh den Údarás Áitiúil. Ceann de na tacaí sin ná an 64 
Bheartas agus Nós Imeachta Treorach Náisiúnta le haghaidh Údarás Áitiúil. Tugadh an tsraith cáipéisí sin 
chun críche i Nollaig 2012 le heisiúint chuig gach Údarás Áitiúil in Eanáir 2013. Treoirlínte atá sna Beartais 
agus Nósanna Imeachta sin agus nuair a dhéanfar iad a chur in oiriúint, a ghlacadh agus a chur i bhfeidhm, 
tacaíodh siad le comhlíonadh le reachtaíocht, cóid chleachtais, caighdeáin agus treoir ábhartha.

Tá dúshlán i gceist le sábháilteacht san ionad oibre a bhaint amach i ngnó atá chomh héagsúil le hÚdaráis 
Áitiúla an Longfoirt, ní féidir sláinte agus sábháilteacht a bhainistiú ach má tá gach duine geallta chun an 
chúraim. Tá Údaráis Áitiúla an Longfoirt tiomanta chun ionad oibre sábháilte agus sláintiúil a chur ar fáil trí 
fheabhas leanúnach agus trí sláinte agus sábháilteacht a chuimsiú mar ghné lárnach den ghnó.  

INIúCHTAí RIALÁLA 
Pléadh le haon chomhfhreagras amháin leis an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta i 2012 maidir le 
hIonad Cóireála Uisce Loch Cinnéile. Nuair a bheidh na hOibreacha Conartha san ionad críochnaithe, 
beidh sé riachtanach athbhreithniú a dhéanamh ar an Ráiteas Sábháilteachta. Níor eisigh an tÚdarás 
Sláinte agus Sábháilteachta aon fhógraí toirmisc ná feabhsúcháin le linn 2012. Comhartha dearfach é sin 
den bhealach ina láimhseáiltear sláinte agus sábháilteacht laistigh den eagraíocht.

ACHOIMRE AR THuAIRIsCí TIMPIsTE/TARLúNA LE HAGHAIdH 2012
Tuairiscíodh 8 gcinn de thionóiscí agus tharlúintí i rith na bliana 2012. Bhí trí cinn de na timpistí 
intuairiscithe don Údarás Sláinte agus Sábháilteachta (cailleadh níos mó ná trí lá oibre). Cailleadh 33.5 lá 
san iomlán; is ionann sin agus laghdú mór i gcomparáid le 128 lá i 2011.  

Tharla 4 Tharlúint i ndáil le Foréigean agus Forrántacht do Bhaill Foirne Riaracháin sna Rannóga 
Tithíochta, Airgeadais, Uisce agus Bóithre. Cuireadh oiliúint ar fáil faoi conas déileáil le daoine 
Foréigneacha agus Ionsaitheacha.
 
Gné thábhachtach den chóras bainistíochta sábháilteachta é timpistí a thuairisciú agus úsáidtear é mar 
uirlis chun réimsí a aithint le haghaidh feabhais leanúnaigh.  

RÁITEAs sÁBHÁILTEACHTA/MEAsúNuITHE RIOsCA
Mar chuid den athstruchtúrú ar na Ráitis Sábháilteachta agus na Measúnuithe Riosca le haghaidh 
Údaráis Áitiúla an Longfoirt, rinneadh athbhreithniú ar gach measúnú riosca reatha agus críochnaíodh 
measúnuithe riosca nua le haghaidh gníomhaíochtaí arna ndéanamh thar gach rannóg laistigh den 
eagraíocht agus cuireadh Lámhleabhar Measúnaithe Riosca san áireamh sa Ráiteas Sábháilteachta. 
Chuir Údaráis Áitiúla na Ráitis Sábháilteachta choimhdeacha go léir seachas Ráiteas Sábháilteachta na 
Stáisiún Dóiteáin i Ráiteas Sábháilteachta aonair le haghaidh a chuid gníomhaíochtaí i 2012. Déanfar 
athbhreithniú ar Ráiteas Sábháilteachta na Stáisiún Dóiteáin i 2013.

INIúCHTAí sÁBHÁILTEACHTA 
I 2012, chuir Údaráis Áitiúla an Longfoirt Clár Iniúchtaí Sábháilteachta nua i bhfeidhm inar aithníodh 
réimsí na n-iniúchtaí le tabhairt fúthu chomh maith lena minicíocht. Déanann gach Stiúrthóireacht na 
hIniúchtaí agus tugtar tuairisc orthu ag Cruinniú Ráithiúil Comhairliúcháin Sábháilteachta na Foirne 
Bainistíochta. Cuireadh tús leis an gClár Iniúchtaí i Márta agus rinneadh 248 iniúchadh thar an 9 mí 
suas go mí na Nollag. Uirlis úsáideach iad na hiniúchtaí le comhlíonadh le Riachtanais Sláinte agus 
Sábháilteachta laistigh den eagraíocht a shocrú. Déileálann an Bhainistíocht Líne i ngach rannóg le haon 
neamhchomhlíonadh.

OILIúINT sLÁINTE AGus sÁBHÁILTEACHTA 
Gné lárnach í oiliúint maidir le cultúr sábháilteachta dearfach a chur chun cinn agus dea-nósanna 
imeachta sábháilteachta a fhorbairt san ionad oibre. I 2012, líon baill foirne ó Údaráis Áitiúla an Longfoirt 
423 áit ar 76 Chúrsa Oiliúna Sláinte agus Sábháilteachta.  I measc na gcúrsaí oiliúna a reáchtáladh 
bhí IOSH Bainistíocht Shábháilte a Dhéanamh ar Thógáil, IOSH Maoirseacht Shábháilte a Dhéanamh 
ar Thógáil, Cúrsa Athnuachana Garchabhrach, CPC Tiománaí, Sábh Slabhrach, Uathdhífhibrileoir 
Seachtrach, Crochantóir/Comharthóir, Rollóir, Comharthaí, Soilsiú agus Cosaint, Spáis Chúnga agus 
Sábháilteacht Dóiteáin.

Fáiltiú Méara i gComhairle Contae an Longfoirt ar an Máirt, an 29 Bealtaine 

2012 chun onóir a thabhairt do Larry Cunningham, Derek Davis agus Pat 

Jennings mar aitheantas dá dtacaíocht d’eagraíochtaí carthanachta i 

gContae an Longfoirt leis na blianta fada

Thuas: Fáiltiú Méara i Halla ’98, Béal Átha na Muc ar an Luan, 9 Iúil 2012 

chun onóir a thabhairt don Chomhaontú Cúplála idir Béal Átha na Muc & 

Essert de Belfort Twinning Agreement.

Thuas: Fáiltiú Cathrach a reáchtáladh i gComhairle Contae an Longfoirt ar 

an Satharn, an 14Aibreán 2012 chun onóir a thabhairt do chuimhne ceithre 

phaisinéir déag as Contae an Longfoirt a bhí ar bhord an Titanic.

Thuas: Fáiltiú Cathrach sa Rustic Inn, Mainistir Shruthla,

ar an gCéadaoin, an 17 Deireadh Fómhair 2012 chun onóir a thabhairt do 

Choiste na mBailte Slachtmhara i Mainistir Shruthla as a n-éachtaí den 

scoth i  2012.

Thuas: Fáiltiú Méara i Seomra na Comhairle ar an gCéadaoin, an 5 Nollaig 

2012 chun onóir a thabhairt do chomhaltaí Chumann Treabhdóireachta 

Chontae an Longfoirt as a rath i gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta 2012 
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CuMARsÁId AGus COMHAIRLIúCHÁN
Reáchtáladh Cruinnithe an Choiste Chomhairligh um Monatóireacht ar an tSábháilteacht i ngach 
Stiúrthóireacht ar bhonn ráithiúil. Is é an Stiúrthóir cathaoirleach gach Coiste, agus i measc na mball tá 
Ionadaithe Sábháilteachta tofa, Bainisteoirí Líne agus an tOifigeach Sábháilteachta.  A bhuí leis an bhfóram 
seo is féidir ceisteanna sábháilteachta ar leith laistigh de gach Stiúrthóireacht a phlé. Is fóram fiúntach 
é seo chun ceisteanna áitiúla a phlé agus chun deis a thabhairt d’ionadaithe sábháilteachta ceisteanna 
sábháilteachta a ardú ar son a gcomhghleacaithe oibre.

Is í an tSláinte agus Sábháilteacht an chéad mhír ar an gclár ag cruinniú míosúil na Foirne Bainistíochta.  
Freastalaíonn an tOifigeach Sábháilteachta ar an gcruinniú seo agus cuireann sé an Fhoireann 
Bhainistíochta ar an eolas faoi aon cheisteanna sábháilteachta laistigh d’Údaráis Áitiúla an Longfoirt.

Reáchtáladh Cruinnithe den Fhoireann Bhainistíocht Sábháilteachta ceithre huaire le linn na bliana chun 
dul i ngleic le ceisteanna a ardaíodh ag Cruinnithe an Choiste Chomhairligh um Monatóireacht ar an 
tSábháilteacht agus cuireadh tuairiscí agus nuashonruithe míosúla faoin tsábháilteacht ar fáil don Fhoireann 
Bhainistíochta.  Chomh maith leis sin, reáchtáil na Bainisteoirí Líne agus an tOifigeach Sláinte agus 
Sábháilteachta seisiúin chumarsáide ar an láthair agus gearrchomhráite roimh obair laistigh den Rannóg 
Bonneagair.  Baintear leas as an inlíon mar uirlis chumarsáide agus déanfar é a fhorbairt tuilleadh in 2013 
chun Faisnéis faoi Shláinte agus Sábháilteacht a chur ar fáil.

Ullmhaíonn an tOifigeach Sábháilteachta an Tuairisc Mhíosúil maidir le Sábháilteacht gach mí agus 
scaiptear ar an bhfoireann ar fad í.  Is bealach éifeachtach é seo chun ceisteanna atá i mbéal an phobail a 
bhaineann le Sláinte agus Sábháilteacht a chur in iúl don fhoireann ar fad.

CONRAITHEOIR
Leanann Údaráis Áitiúla an Longfoirt de mheasúnú a dhéanamh ar Chonraitheoirí a oibríonn ar a son de 
réir na Rialachán um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Foirgníocht), 2006.  Comhlánaíonn 
gach Conraitheoir Ceistneoir maidir le Sláinte agus Sábháilteacht agus déanann Údaráis Áitiúla an Longfoirt 
measúnú air sin lena chinneadh an bhfuil siad inniúil agus an gcomhlíonann siad na ceanglais Sláinte agus 
Sábháilteachta.  Tá an nós imeachta chun measúnú a dhéanamh ar Chonraitheoirí ag dul ar aghaidh le 
roinnt blianta anuas. Tá ag éirí go geal leis agus os cionn 300 measúnacht curtha i gcrích.  Tá na taifeadtaí 
measúnaithe ar chonraitheoirí ar fáil ar an Inlíon.

FORBAIRTí NÁIsIúNTA I sLÁINTE AGus sÁBHÁILTEACHT
I mí na Nollag 2012, d’fhógair an LGMA go mbeidís ag scaipeadh an 64 Nós Imeachta agus Beartas 
Náisiúnta ar gach Údarás Áitiúil ag tús mhí Eanáir lena gcur i bhfeidhm.  Is treoirlínte iad na Beartais agus 
na Nósanna Imeachta sin agus a luaithe is a chuirtear in oiriúint, a ghlactar agus a chuirtear i bhfeidhm iad, 
tacóidh na beartais agus na nósanna imeachta le comhlíonadh na reachtaíochta, na gcód cleachtais, na 
gcaighdeán agus na dtreoracha cuí.  Tá sé i gceist ag Údaráis Áitiúla an Longfoirt clár feidhmithe a chur ar 
bun in 2013.

Ghlac IPB le seirbhísí Zurich Insurance in 2012 chun Iniúchadh Reachtúil a dhéanamh ar Threalamh 
Innealtóireachta ar son an 34 Údarás Áitiúil ar fad.  Leasaíodh na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus 
Leas ag an Obair 2007 (Feidhm Ghinearálta) in 2012 chun iniúchadh reachtúil ar shoithí comhbhrú a áireamh. 
Tá os cionn 1200 earra ag Údaráis Áitiúla an Longfoirt anois a dteastaíonn iniúchtaí reachtúla ina leith.

I mí na Samhna 2012, Scaipeadh na Dréacht-Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 
(Foirgníocht) 2013 le tuairimí a fháil.  Leasaítear rialacháin 2006 leis na rialacháin sin agus tiocfaidh siad i 
bhfeidhm i Meitheamh 2013.  Is é ceann de na príomhathruithe ná an míniú ar ‘Cliant’ a leasú chun Úinéirí Tí 
Teaghlaigh a áireamh.

I mí na Samhna 2012, chuir an LGMA an Bunachar Sonraí Dlíthe Sláinte agus Sábháilteachta nua ar bun.  
In 2013, beidh fostaithe Údaráis Áitiúil an Longfoirt in ann teacht ar an reachtaíocht ar fad a bhaineann le 
Sláinte agus Sábháilteacht in aon bhunachar sonraí amháin.  Is féidir leas a bhaint as an mbunachar sonraí 
mar uirlis iniúchóireachta freisin lena chinneadh an bhfuil ceanglais reachtúla á gcomhlíonadh.

BÁsANNA sAN IONAd OIBRE IN éIRINN
Tá sé ríthábhachtach a chinntiú go dtugtar tús áite i gcónaí do shláinte agus sábháilteacht sa tréimhse 
seo ina bhfuil dúshláin le sárú againn ó thaobh cúrsaí eacnamaíochta de.  Tá Údaráis Áitiúla an Longfoirt 
lántiomanta i gcónaí do shláinte agus sábháilteacht a bhainistiú agus leanfaidh siad orthu den Chóras 
Bainistithe Sábháilteachta a fhorbairt chun a chinntiú go mbeidh ionad oibre sábháilteachta ag a bhfostaithe 
agus an an bpobal ar fad.

OIFIG EALAíON AN LONGFOIRT

Bhain Oifig Ealaíon an Chontae éachtaí amach i roinnt mhaith réimsí sa bhliain 2012.
I réimse na Scríbhneoireachta Cruthaithí/na Litríochta, tháinig roinnt glórtha nua chun cinn i saol gairmiúil 
na litríochta agus chum roinnt dár scríbhneoirí aitheanta saothair nua. 

Tá sé an-deacair táscairí cainníochtúla ar dhul chun cinn a chur ar fáil in earnáil na n-ealaíon agus an 
chultúir toisc go bhfuil cuid mhór d’ár gcuid oibre cáilíochtúil, teibí agus forbarthach. Ó thaobh fhorbairt 
na litríochta de áfach, is é foilsiú údar nua agus aitheanta is fearr a léiríonn sláinte na foirme ealaíne.
Chuireamar cuma úrnua ar an suíomh Gréasáin liteartha is sine in Éirinn www.virtualwriter.net  agus tá an 
líon is mó riamh seoltaí agus léamha leabhair liteartha leagtha amach ar an gclár againn.

Rinne Oifig Ealaíon an Chontae céim mhór chun tosaigh i réimse na n-amharcealaíon trí 
Chomhpháirtíocht Chláir a chur ar bun leis an Atrium Gallery Backstage agus ba cheart go dtabharfadh 
sé sin cúnamh tábhachtach d’ealaíontóirí aitheanta agus d’ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn sa 
Longfort.  
Is é réimse na Grianghrafadóireachta an réimse is mó fáis ó thaobh líon na ndaoine atá ag glacadh 
páirte ann sa réigiún agus rinneamar éacht mór sa réimse mar gheall ar fhoilsiú an leabhair 
grianghrafadóireachta Bang…Bang She Shot Me (an Introduction to Digital Art Photography). Ba 
as Clár Grianghrafadóireachta Scoileanna an Longfoirt atá á reáchtáil go leanúnach againn a thig 
foilsiú an leabhair sin.  Rinneadh ollchóiriú ar ár suíomh Gréasáin grianghrafadóireachta www.
midlandcollegeofphotography.net freisin. 

Tá oifig Ealaíon an Chontae ag tabhairt tús áite d’fhorbairt ceoil in 2013; ach chuireamar roinnt 
tionscadal suntasach i gcrích den chéad uair sa réimse seo in 2012 freisin amhail Cláir Chónaitheachta 
na Scoileanna, sa cheol traidisiúnta - a chuir Fun Trad ar fáil agus i gceol na cláirsí clasaicí - a chuir 
Windsong Harp Ensemble ar fáil. Tá sé i gceist againn ár gcuntas teiste maidir le TF sa nuálaíocht 
ealaíon a úsáid chun ár gclár ceoil a fhorbairt an bhliain seo chugainn agus chuireamar suíomh speisialta 
don Longfort ar bun dá bhrí sin www.longfordmusic.ie suíomh a bheidh mar an tsócmhainn is tábhachtaí 
againn san fhorbairt ceoil amach anseo. 

Ós rud é go bhfuil líon mór athruithe agus forbairtí tarlaithe sna healaíona in 2012 chinneamar go raibh 
sé in am ollchóiriú mór a dhéanamh ar rannán na hOifige Ealaíon ar shuíomh Gréasáin na Comhairle 
Contae www.longfordcoco.ie.Tá súil againn go dtugann an suíomh léargas níos fearr ar ról agus ar 
fheidhm Sheirbhís Ealaíon na Comhairle Contae do na baill, don fhoireann agus don phobal anois.

AN sCRíBHNEOIREACHT CHRuTHAITHEACH / AN LITRíOCHT
Noel Monahan
Eagraíodh oíche cheiliúrtha sa Backstage Theatre ar shaothar agus ar éachtaí Noel Monahan, an file 
agus drámadóir a saolaíodh i nGránard.

scríbhneoirí an Longfoirt ag Áras na scríbhneoirí
Eagraíodh oíche cheiliúrtha ar éachtaí scríbhneoirí an Longfoirt le hÁras na Scríbhneoirí.  Ba é seo an chéad 
uair riamh a rinne Áras na Scríbhneoirí ceiliúradh ar an scríbhneoireacht chruthaitheach i gcontae ar leith

Belinda MacEoin
Seoladh an chéad úrscéal le Belinda MacEoin a rugadh sa Longfort. Ba sa Backstage Theatre a 
seoladh an leabhar seo a bhfuil duaiseanna buaite aige.

Eurochild 2012
Reáchtáladh seoladh fhoilseachán náisiúnta na leanaí Eurochild 2012. D’fhreastail breis agus 200 leanbh 
ar an seoladh a reáchtáladh sa Backstage sa Longfort de bharr líon mór na ndaltaí as an Longfort a 
ghlac páirt ann.

Lá Náisiúnta na Filíochta
Hosted a Poetry Bingo Night of music and poetry by local poets in the Canal Studio Backstage to 
celebrate the national occasion.

seoladh Mary Melvin Geoghegan.
Eagraíodh seoladh Say It Like a Paragraph an tríú duanaire leis an scríbhneoir de bhunadh an Longfoirt 
Mary Melvin Geoghegan sa Canal Studio Backstage.

Rinneadh athstruchtúrú ar ár suíomh Gréasán liteartha www.virtualwriter.net
Cuireadh straitéis speisialta maidir le Forbairt na scríbhneoireachta Cruthaithí i dtoll a chéile 
Tugadh ár straitéis maidir le scríbhneoireacht Chruthaitheach Leanaí “From Beatrix…
to Harry” suas chun dáta
Cuireadh tacaíocht leanúnach ar fáil do gach Grúpa scríbhneoirí sa Chontae
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NA HAMHARCEALAíONA
PéINTéIREACHT
Comhpháirtíocht Chláir leis an Atrium Gallery
Ghabh Oifig Ealaíon an Chontae le comhpháirtíocht chláir leis an Atrium Gallery chun clár taispeántas 
an ghailearaí a fhorbairt d’fhonn tuilleadh deiseanna a chur ar fáil d’ealaíontóirí na háite chun a gcuid 
saothar a chur ar taispeáint.

Cuireadh tacaíocht ar fáil do Ghrúpa Ealaíne Bhéal Átha Liag Brush strokes
Cuireadh tacaíocht ar fail do Ghrúpa Ealaíon Bhaile uí Mhatháin
Cuireadh tacaíocht ar fail d’Ealaíontóirí na hAnaíle

EALAíN PHOIBLí
Cuireadh Coimisiúin Imirce Chearnóg an Chéid i gcrích
Cuireadh Tús le Próiseas Coimisiúnaithe sheachbhóthair an N4
Cuireadh Tús le Próiseas Coimisiúnaithe an Ghinearáil seán Mac Eoin 
Cuireadh Coimisiún stáisiún dóiteáin Mheathas Troim i gcrích 
Cuireadh an suirbhé ar Lonnú Ealaíne Poiblí sa Longfort i gcrích 
Cuireadh leathanach Ealaíne Poiblí don Longfort suas ar www.longfordcoco.ie 

GRIANGHRAFAdóIREACHT
Rinneadh athstruchtúrú ar an suíomh Gréasáin grianghrafadóireachta: www.
midlandcollegeofphotography.ie 
rud a chuireann ar chumas grianghrafadóirí áitiúla leas níos fearr a bhaint as uirlisí closamhairc chun 
forbairt chruthaitheach agus theicniúil a dhéanamh; a chuireann áis ar fáil chun saothair na ndaltaí atá 
ag glacadh páirte i gClár Grianghrafadóireachta Scoileanna an Longfoirt a chur ar taispeáint; a chuireann 
ardán ar fáil chun saothair grianghrafadóirí áitiúla a chur ar taispeáint agus atá ina láthair faisnéise le 
haghaidh na gclubanna grianghrafadóireachta áitiúla. Is féidir breathnú ar thorthaí na n-iarrachtaí sin ag 
an seoladh thuas.

Foilsíodh Leabhar Grianghrafadóireachta
Ba é Bang…Bang She Shot Me (An Introduction to Digital Art Photography) an chéad leabhar dá leithéid 
a foilsíodh in Éirinn.  Treoir thosaigh maidir le grianghrafadóireacht dhigiteach atá ann a cuireadh i dtoll 
a chéile bunaithe ar thaithí dhá bhliain ar Chlár Grianghrafadóireachta Scoileanna an Longfoirt.  Ba iad 
na daltaí a bhí ag glacadh páirte a thóg gach grianghraf ar baineadh úsáid as.  Bhí an-rath ar sheoladh 
an leabhair sa Canal Studio Backstage i nDeireadh Fómhair agus táimid i gcaibidlí faoi láthair le siopaí 
leabhar Easons chun dáileadh náisiúnta a eagrú.

Clár Grianghrafadóireachta scoileanna an Longfoirt  
Eagraíodh clár forbartha grianghrafadóireachta sna scoileanna i seacht meánscoil ar fud an chontae ina 
raibh os cionn céad dalta páirteach ann.  Chomh maith leis sin d’eagraigh an Oifig Ealaíon na himeachtaí 
seo a leanas faoi scáth Chlár Grianghrafadóireachta na Scoileanna. 

Taispeántas & duaiseanna Grianghrafadóireachta scoileanna an Longfoirt 2012
Coláiste Grianghrafadóireachta Lár na Tíre
Cuireadh cúrsaí éagsúla ar an gclár don Choláiste Grianghrafadóireachta ar ar fhreastail daltaí ó 
chontaetha éagsúla ar fud an réigiúin.

Clubanna Ceamara
Lean Oifig Ealaíon an Chontae de thacaíocht a thabhairt don dá chlub ceamara sa chontae ná Club 
Ceamara Chois Sionainne (Béal Átha Liag) agus Club Ceamara an Longfoirt.

CEOL
Clár Forbartha scoil Cheoil Windsong
Mar aitheantas don chaoi a bhféadfadh Scoil Cheoil Windsong cur leis an oideachas ceoil chlasaicigh sa 
Longfort chuir Oifig Ealaíon an Chontae cúnamh ar fáil chun Straitéis Forbartha Scoileanna a chur i dtoll 
a chéile do Scoil Cheoil Windsong.

Clár Cónaitheachta na Cláirsí Clasaicí sna scoileanna
D’fhorbair oifig Ealaíon an Chontae dhá chlár cónaitheachta ar leith sna scoileanna in 2012 ag leanúint 
ón dul chun cinn a bhí déanta ag an gClár Giniúna Ceoil chun rannpháirtíocht cheoil níos mó a 
spreagadh i scoileanna an Longfoirt. I réimse an cheoil chlasaicigh d’fhorbraíomar Clár Cónaitheachta 
Clasaiceach Windsong sna Scoileanna. Ba iad na príomhchúiseanna leis an gClár ná chun blaiseadh 
a thabhairt do na daltaí ar áilleacht na cláirsí clasaicí agus gaelaí, chun iad a spreagadh le tosú ag 
foghlaim na n-uirlisí agus chun leibhéal na spéise agus na gníomhaíochta san oideachas ceoil sa 
Longfort a mheas.

Thug Edel agus Alida Loftus cuairt ar scoileanna náisiúnta; Scoil Náisiúnta Naomh Iósaf, an Longfort, 
Scoil Náisiúnta Naomh Mel, Ardach agus Scoil Náisiúnta Bhaile Nua an Chaisil agus thug siad cuairt 
chomh maith ar mheánscoileanna Theampall Mhichíl agus Chlochar na Trócaire Bhaile Uí Mhatháin gach 
seachtain.  Cúis amháin go rabhamar sásta le toradh an chláir cónaitheachta ná go bhfuaireamar amach 
go bhfuil spéis ag go leor daoine sa chláirseach chlasaiceach agus ghaelach sa Longfort agus tá sé i 
gceist againn an ghné seo a fhorbairt amach anseo.

3. Clár Cónaitheachta sna scoileanna Fun Trad
Ba é an cuspóir a bhí againn spéis níos mó i gceol traidisiúnta na hÉireann a spreagadh sa ghlúin óg 
agus bhí súil againn roinnt daoine a spreagadh chun uirlis a fhoghlaim. 
Chuireamar clár cónaitheachta i dtoll le chéile darb ainm Fun Trad le dul ar chamchuairt chuig na 
meánscoileanna agus bunscoileanna sa chontae thar roinnt míonna ar bhonn trialach.
Bheadh aithne mhaith ag muintir an chontae a bhfuil dúil acu sa cheol traidisiúnta ar na ceoltóirí a ghlac 
páirt. Chuaigh Pat Finnerty (na píoba), Noel Sweeney (an fheadóg mhór) agus Olive Kilbane (an fhidil) i 
mbun an turais ar fud an chontae go fonnmhar.
Chuir siad tús leis trí roinnt ceoil a chasadh do na páistí, an cúlra a bhí acu agus an chaoi ar thosaigh 
siad ag casadh ceol traidisiúnta a mhíniú agus labhair siad faoina n-uirlis.
Bhí súil acu na foinn éagsúla agus an chaoi a bhféadfaí éisteacht leo a chur in iúl do na leanaí agus 
phléigh siad ríleanna, poirt, cornphíopaí srl. Leagadh béim chomh maith ar na leanaí a mhealladh le 
casadh in éineacht leis an mbanna tar éis uair an chloig ionas go mbeidís rannpháirteach.
Ba ríléir ón gclár cónaitheachta seo go bhfuil géarghá le hinfheistíocht mhór i bhforbairt struchtúrtha an 
oideachais cheoil inár gcóras scoileanna.

www.longfordmusic.ie 
Tá Oifig Ealaíon Contae an Longfoirt ar thús cadhnaíochta le fada an lá ó thaobh tionscadail TF nuálacha 
a fhorbairt chun forbairt gníomhaíochtaí cruthaitheacha a chur chun cinn.  
Agus leas á bhaint againn as an taithí atá faighte againn le deich mbliana anuas chinneamar suíomh 
Gréasáin speisialta a fhorbairt chun leibhéal an cheoil faoi láthair sa Longford san fhormáid chlasaiceach, 
thraidisiúnta agus chomhaimseartha a chur chun cinn.  
Anuas ar an tuiscint ar leibhéil reatha gníomhaíochta a fhorbairt, rud ata ríthábhachtach chun lucht féachana/
éisteachta a fhorbairt, táimid ag súil go mbeidh an suíomh Gréasáin nua www.longfordmusic.ie ina uirlis 
réamhghníomhach ó thaobh tacú le ceoltóirí atá ag teacht chun cinn sa Longfort agus iad a oiliúint.

Tionscadail Chomhoibritheacha
Bunaíodh comhpháirtíocht an-rathúil leis an Atrium Gallery agus scríobhadh beagnach tríocha alt 
d’eagráin an earraigh agus an gheimhridh den Midland Arts & Culture Magazine.

Riarachán
Cuireadh Tuarascáil Bhliantúil 2012 i dtoll a chéile; dréachtaíodh Clár Oibre Bliantúil 2013; cuireadh an 
tIarratas ar Mhaoiniú ón gComhairle Ealaíon 2013 i gcrích agus méadaíodh go mór an Rannán Ealaíon ar 
www.longfordcoco.ie. 
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LEABHARLANN CONTAE AN LONGFOIRT, sEIRBHís 
CHARTLAINNE & OIdHREACHTA

Croíchuspóir: “Is í ár bhfís a bheith mar sheirbhís shofhreagrach, 
chuimsitheach phoiblí a chabhraíonn le saol daoine agus pobail a shaibhriú 
agus a fheabhsú i gContae an Longfoirt trí sheirbhís leabharlainne nua-
aimseartha, ceannródaíoch, ilghnéitheach a sholáthar”.

2012 - BLIAIN INA ndEARNAdH duL CHuN CINN
Ba bhliain an-ghnóthach agus dúshlánach 2012 don tseirbhís leabharlainne i gContae an Longfoirt. Cé 
gur gearradh siar ar mhaoiniú, rud a d’fhág gur laghdaíodh ciste na leabhar go mór agus gur dúnadh 
roinnt leabharlanna craoibhe gan choinne, mhéadaigh líon na gcuairteanna ar ár leabharlanna i mbliana 
go dtí beagnach 200,000. Tá líon na mball leabharlainne agus líon na n-earraí a fhaightear ar iasacht fós 
an-ard freisin. Tá borradh fós ar úsáid Leabharlann Phobail Bhaile Uí Mhatháin, a athchóiríodh le déanaí, 
agus reáchtáladh go leor imeachtaí tábhachtacha sa Seomra Goldsmith i mBaile Uí Mhatháin le linn na 
bliana, go háirithe Scoil Samhraidh Goldsmith agus Comhdháil Náisiúnta na mBogach. Reáchtáladh 
cuid mhór tionscadal agus imeachtaí spreagúla lena n-áirítear taispeántais, léachtaí, seoltaí leabhair, 
chomh maith le ranganna teanga agus ríomhaire le linn na bliana. 

TIONsCAdAIL CHAIPITIúLA
Toisc gur éirigh linn tionscadal Leabharlann Bhaile Uí Mhatháin a thabhairt chun críche, tá an tseirbhís 
ag tabhairt tús áite d’athchóiriú agus do shíneadh Leabharlann Ghránaird. Táthar ag dul sa tóir 
go gníomhach ar an iarratas ar dheontas do mhaoiniú faoi Chlár Caipitil na Leabharlann ón Roinn 
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.  

Ina theannta sin, tá tionscadal féideartha á fhiosrú i gcomhar le Comharchumann Mheathas Troim mar 
réiteach ar áis nua-aimseartha leabharlainne a chur ar fáil don phobal i Meathas Troim.

AN TuARAsCÁIL ICT
Leanann Leabharlann Contae an Longfoirt de leas iomlán a bhaint as an teicneolaíocht mar mheán chun 
seirbhís nua-aimseartha agus éifeachtúil a chur ar fáil dár gcustaiméirí ar na bealaí seo a leanas:

 » Ár seirbhís ríomhleabhar a mhargú agus a chun cinn agus ríomhleabhair agus ríomh-chlosleabhair nua a  
 chur lenár gcatalóg dhigiteach. Tá méadú tagtha ar an éileamh ar an tseirbhís seo le bliain anuas toisc go bhfuil  
 fáil agus éileamh níos mó ar ríomhléitheoirí speisialta, ar tháibléid, agus ar fhóin chliste, rudaí atá   
 comhoiriúnach lenár mbogearraí ríomhleabhair
 » Ár gcomhpháirtíocht le FÁS ó thaobh cúrsaí ríomhfhoghlama ar líne a bhfuil creidiúnú FETAC acu a thosú i  

 leabharlanna an Longfoirt, Ghránaird, Bhaile Uí Mhatháin agus Bhéal Átha Liag
 » Cur lenár ranganna idirlín atá faoi stiúir éascaitheoirí agus dírithe ar chustaiméirí i leabharlanna craoibhe  

 Dhroim Lis, an Longfoirt agus Ghránaird
 » Ranganna ríomhaire TTRS (Tadhaill Clóscríobh Léigh Litrigh -Touch Type Read Spell) a thabhairt go dtí  

 leabharlanna craoibhe Ghránaird agus an Longfoirt
 » Seirbhísí idirlín agus WiFi a uasghrádú
 » An áis féinseirbhíse i gCraobh an Longfoirt a chur chun cinn chun an leas is fearr is féidir a bhaint as acmhainní  

 foirne agus díriú níos mó ar riachtanais ar leith na gcustaiméirí
 » Bhí tús curtha leis an uasghrádú ar Bhogearraí an Chórais Bainistíochta Leabharlainne in 2011 nuair a clúdaíodh  

 leabharlanna an Longfoirt agus Bhaile Uí Mhatháin agus leanadh den uasghrádú sin in 2012 chun leabharlanna  
 Ghránaird, Dhroim Lis agus Mheathas Troim a áireamh
 » Leas iomlán a bhaint as uirlisí cumarsáide na meán cumarsáide, ar nós Facebook agus Twitter trínár suíomh  

 Gréasáin leabharlainne le dul i bhfeidhm ar an bpobal i gcoitinne agus ar chustaiméirí níos óige.

   

COMHPHÁIRTíOCHTAí LEABHARLAINNE: “ÁR LEABHARLANN – sPÁs INA 
gCuIRTEAR FÁILTE ROIMH CHÁCH”
Leanann an leabharlann de phríomh-chomhpháirtíochtaí a chruthú le soláthróirí eile seirbhísí reachtúla agus 
pobail. I measc na ngníomhaireachtaí ar chomhoibríomar leo le bliain anuas tá: Coiste Gairmoideachais 
an Longfoirt, Longford Community Resources Ltd., Women’s Link an Longfoirt, Bunscoileanna agus 
Meánscoileanna Chontae an Longfoirt, Líonra Daoine Breacaosta an Longfoirt, Cumann Meabhairshláinte 
an Longfoirt, Líonra Imeasctha an Longfoirt, Bantracht na Tuaithe sa Longfort, Seirbhísí San Críostóir, 
Seirbhís Faisnéise do Shaoránaigh an Longfoirt, Áras na Scríbhneoirí, Éigse Éireann, Ionad Acmhainní 
Ghránaird, Comhlachas Miondíoltóirí Bhaile Uí Mhatháin agus FÁS.  Cuirimid spás ar fáil inar féidir leis na 
grúpaí seo i measc grúpaí eile casadh le chéile: Grúpa Máithreacha agus Páistí Beaga ón bPolainn, Cúram 
Leanaí Chontae an Longfoirt, grúpaí Scríbhneoirí agus Léitheoirí, Cumann Garraíodóireachta an Longfoirt, 
Comhaontas Comhshaoil an Longfoirt, Triple-P FSS, ‘East Meets West’, Headway Éireann (Gortú Inchinne), 
agus Cumann Múinteoirí Meánscoile ar Scor an Longfoirt. 

IMEACHTAí FOR-ROCHTANA
Cuireadh clár leanúnach imeachtaí ar bun a thacaíonn le forbairt léitheoirí, litearthacht agus 
foghlaim do dhaoine fásta agus do leanaí araon le linn na bliana.  Bhí cuid mhór taispeántas ar siúl i 
gcomhpháirtíocht le roinnt gníomhaireachtaí, lena n-áirítear an Attic Youth Café, Coláiste Naomh Mel, 
Cumann Tráchtála an Longfoirt, Grúpa Fóntais na Canála Ríoga, Bantracht na Tuaithe, grúpaí ealaíne 
áitiúla srl. Reáchtáladh ranganna Gaeilge, Fraincise agus Spáinnise i leabharlanna an Longfoirt, Bhéal 
Átha Liag agus Bhaile Uí Mhatháin.  

Scéalta Oíche Shamhna 

Ambasadóir Mheicsiceo, Carlos 

Garcia de Alba, ag forbairt 

caidreamh leis an Longfort

Taispeántas Chniotálaithe  

Dhroim Lis

Seolann Seirbhísí San Críostóir 

a dtaispeántas ealaíne ag 

Leabharlann Bhaile Uí Mhatháin 

Déanamh hataí i nGránard mar chuid 

de ‘Fhéile na Bealtaine’

June Belton, ball de Ghrúpa Ealaíne 

Leabharlann an Longfoirt 

Seoladh na seirbhíse nua 

ríomhleabhar i Leabharlann an 

Longfoirt
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Clár Imeachtaí Leabharlann Contae an Longfoirt 2012
Taispeántais agus Seoltaí

Feabhra   Taispeántais le Sweeney Architects i gcomhar le meánscoileanna áitiúla

22 Feabhra  Comórtas Ceannais Contae Filíochta Lár na Tíre

1 Márta   Seoladh na Seirbhíse Ríomhleabhar 

2 Aibreán   Taispeántas Ghrúpa Ealaíne Leabharlann an Longfoirt 

13 Aibreán  Seoladh an Taispeántais Titanic

16 Aibreán  Rose Moran, ‘From Dawn Through Dark’ Seoladh Leabhar Filíochta

1 Bealtaine   Seoladh Fhéile na Bealtaine

14 Meitheamh  Lorne Patterson, Seoladh Leabhair ‘Witch’

9 Iúil-20 Iúil  Dúshlán Léitheoireachta Oilimpeach an tSamhraidh le haghaidh Leanaí

20 Lúnasa  Taispeántas Padraic Colum

18 Lúnasa  Lá Oidhreachta Bhaile Uí Mhatháin 

28 Meán Fómhair  An chéad chruinniú de Ghrúpa Cniotála Leabharlann an Longfoirt

Deireadh Fómhair  Peregrine Readings i dteannta na n-údar Karen Gillece, Seán O’Reilly,  
   Dermot Healy and Cláir Ní Aonghusa

31 Deireadh Fómhair Seó Oíche Shamhna

29 Samhain  Seoladh Leabhair Jude Flynn, ‘Fireside Tales Vol. 10’

23 Samhain  Lá Eolais ‘Women Against Violence’ Longford Women’s Link

5 Nollaig   Seoladh Ealaíne Reflections

Ranganna:

Eanáir   Club Leabhar Leabharlann an Longfoirt

Feabhra   Ranganna Ealaíne Dé Luain agus Dé Céadaoin

Márta   Ranganna i dTuiscint don Ealaín

Márta   Ranganna Ríomhaire FÁS Dé Luain agus Dé Céadaoin

28 Márta   Tús na Comhpháirtíochta Léitheoireachta i gcomhar le scoileanna áitiúla

Aibreán   Tugadh sraith cainteanna sna scoileanna faoin Titanic

12 Meitheamh  Maidin caife le Comhpháirtithe Léitheoireachta Mhichíl

Meitheamh agus Iúil  Ranganna Ríomhaire

Meán Fómhair  Ranganna sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach

Meán Fómhair  Ranganna Ceoil Kinder

Deireadh Fómhair  Cuireadh tús le ranganna Fraincise agus Gaeilge

Samhain   Cruinniú tionscnaimh Time to Read

sEIRBHísí COMHROINNTE

POETRY FOR PLEAsuRE AN LÁIR TíRE
Chomhoibrigh Údaráis Leabharlainne Lár Tíre an Longfoirt, na hIarmhí, agus Uíbh Fhailí i gcomhar le 
hÉigse Éireann chun tionscadal trialach spreagúil a sholáthar trína ndéantar ár sárscríbhneoirí ó Lár na 
Tíre ón lá atá inniu ann agus ón lá atá thart a chur chun cinn, lena n-áirítear Oliver Goldsmith, Maria 
Edgeworth agus Padraic Colum. Is é aidhm fhoriomlán an tionscadail deis a thabhairt do dhaltaí a bhfuil 
spéis acu i léamh agus i scríobh na filíochta blaiseadh a fháil ar roinnt de mhórfhilí Lár na Tíre agus chun 
obair a dhéanamh le roinnt filí áitiúla aitheanta chun a mbuanna cruthaitheacha féin a chothú.
D’fhreastail na daltaí ar cheardlanna faoi stiúir na bhfilí Noel Monahan, Jean O’Brien agus Nuala 
Ní Chonchúir a bhfuil cónaí orthu i lár na tíre.  Chomh maith leis sin rinne siad scagadh ar dánta le 
scríbhneoirí áitiúla Vona Groarke, Oliver Goldsmith, Padraic Colum, Breda Sullivan, Eileen Casey, agus 
John Keegan Casey.
D’éirigh thar cionn leis an tionscadal trína bhfuair daltaí agus múinteoirí araon léargas nua ar roinnt de 
na mórfhilí ón réigiún seo agus iad ag cur a scileanna féin mar scríbhneoirí óga ar taispeántas chomh 
maith. Ba é buaicphointe an tionscadal seo ná cuireadh ón Uachtarán Mícheál D. Ó hUigínn chuig Áras 
an Uachtaráin áit ar léigh buaiteoir foriomlán Lár Tíre an tionscadail, dalta ó Mheánscoil Chlochar Bhaile 
Uí Mhatháin Ciaran O’Hanlon a dhán don Uachtarán.

PAL AN LÁIR TíRE
Tá Pal an Láir Tíre mar chuid den chlár foghlama Pathways to Learning www.pathwaystolearning.ie, clár 
a thosaigh an Coiste ar Chomhoibriú Leabharlainne in Éirinn (COLICO) in 2006. Faoi láthair tá dhá ghrúpa 
leabharlainne Pal eile in Éirinn, Pal Chorcaí agus Pal Ceoil. 

Is féidir le gach leabharlann i Réigiún Lár Tíre na hÉireann páirt a ghlacadh in PAL an Láir Tíre. Is é an cuspóir 
atá aige ná go mbeadh an pobal in ann teacht ar acmhainní faisnéise gan stró trí rochtain a chur ar fáil ar 
raon leathan leabharlann i lár na tíre, idir leabharlanna poiblí, acadúla agus FSS. Cuireadh rochtain éasca 
ar na leabharlanna seo ar fad ar fáil trí mheán na scéime seo. Faoi láthair tá an leibhéal rochtana a chinn 
na leabharlanna atá ag glacadh páirte socraithe ag rochtain léitheoireachta ach d’fhéadfaí é sin a fhorbairt 
amach anseo. Is é an buntáiste a bhaineann le comhoibriú níos dlúithe idir na leabharlanna ar fad i lár na tíre 
ná áiseanna feabhsaithe d’úsáideoirí leabharlanna an Láir Tíre. 

Is iad na leabharlanna atá ag glacadh páirte ná: Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, FSS Lár Tíre, 
Leabharlanna Contae an Longfoirt, na hIarmhí, Ros Comáin, Laoise, agus Uíbh Fhailí agus iad go léir roinnt a 
gcuid acmhainní faisnéise, eolais agus saineolais i measc an phobail.

Ciarán O’Hanlon, file a bhuaigh 

gradam ó Bhaile Uí Mhatháin, 

agus rannpháirtithe an Longfoirt 

sa tionscadal ‘Poetry for Pleasure 

an Láir Tíre’ leis an Uachtarán Ó 

hUigínn ag an Áras.
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CuIMHNEACHÁIN CHéAd BLIAIN AN TITANIC   
Reáchtáladh sraith imeachtaí ar fud an chontae i mí Aibreáin i mbliana mar chuimhneachán ar an Titanic a 
chuaigh go tonn poill céad bliain ó shin ar an 15 Aibreán 1912, agus chun cuimhneamh a dhéanamh ar na 
paisinéirí as an Longfort a thaistil ar an long mí-ámharach. 
Bhí ceithre phaisinéir déag as an Longfort ar bhord na loinge, agus cailleadh cúigear acu. Bhí comhordú á 
dhéanamh ar an gcuimhneachán ag coiste ina raibh baill thofa de Comhairle Contae an Longfoirt, baill foirne 
ón Leabharlann, ó na Seirbhísí Cartlainne agus Oidhreachta, gaolta cuid de na paisinéirí a bhí ar bord an 
Titanic, a bhfuil duine acu ag obair i Leabharlann Dhroim Lis, agus staraithe áitiúla ar spéis leo an t-ábhar. 
Reáchtáladh formhór na n-imeachtaí le linn seachtaine in Aibreán ina ndearnadh comóradh speisialta 
ar an Titanic, ón 14 - 21 Aibreán. I measc na mbuaicphointí bhí fáiltiú speisialta a d’eagraigh Comhairle 
Contae an Longfoirt in ómós do phaisinéirí an Longfoirt a thaistil ar an long.  Reáchtáladh taispeántas faoin 
long agus faoi phaisinéirí an Longfoirt i Leabharlann Contae an Longfoirt agus d’fhreastail na sluaite ar an 
taispeántas agus ar roinnt de na cainteanna faoin ábhar a bhí ar siúl i rith na seachtaine.
Ullmhaíodh pacáiste acmhainní do gach scoil sa chontae agus reáchtáladh comórtas aistí sna 
bunscoileanna agus comórtas sa scríbhneoireacht chruthaitheach le haghaidh meánscoileanna.
Fuarthas os cionn dhá chéad saothar as scoileanna ar fud an chontae agus cuireadh ar taispeántas iad sa 
leabharlann agus in Ionad Siopadóireachta an Longfoirt.

    
   

Imeachtaí cuimhneacháin le linn chlár 

Titanic an Longfoirt in Aibreán 2012

TósTAL AN LONGFOIRT 2013 
Cuireadh tús leis na hullmhúcháin i gcomhair an Tóstail nuair a chuir an Bainisteoir Contae coiste ar bun 
chun imeacht a eagrú in Ambasáid na hÉireann i Londain i nDeireadh Fómhair do dhiaspóra an Longfoirt a 
bhfuil cónaí orthu sa Ríocht Aontaithe.  Sheol an tAire Michael Ring an chéad eagrán de Longford - What’s 
on Guide 2013 a chuir foireann na leabharlainne i dtoll a chéile ag an ócáid. Cuireadh sraith sé cártaí 
poist ina dtaispeántar radhairc ón Longfort, ón lá atá inniu ann agus ón lá atá thart, i gcló mar chuid de 
thionscadal náisiúnta na leabharlann poiblí chun ceiliúradh a dhéanamh ar an Tóstal. Ba ón mbailiúchán 
grianghraf Staidéar Áitiúil a roghnaíodh na grianghraif sin.
Cuireadh grúpa stiúrtha ar bun chun pobail agus eagraíochtaí a spreagadh le tabhairt faoi imeachtaí don 
Tionól agus chun tacú leo. I measc na mball ar an ngrúpa stiúrtha bhí; Méaraí Chomhairlí Contae agus 
Baile an Longfoirt, Backstage Theatre, Foróige, Cumann Tráchtála an Longfoirt, Bantracht na Tuaithe, 
Longford Community Resources Ltd., Comhaltas Ceoltóirí Éireann, Turasóireacht an Longfoirt, an Fóram 
Pobail agus Deonach, Attic/Aisling, Cumann Rugbaí na hÉireann, CLG agus Fáilte Éireann. Reáchtáladh 
Cruinniú Pobail i nDeireadh Fómhair 2012 ónar cruthaíodh go leor spéise agus smaointe d’imeachtaí don 
Tionól. Fuarthas maoiniú €55,000 ó Chiste IPB an Tionóil chun tacú le himeachtaí an Tionóil atá le bheith 
ar siúl sa Longfort in 2013.

 
Ar chlé: Oíche faisnéise faoin Tóstal 

sa Longfort, Deireadh Fómhair 2012

dúsHLÁIN ATÁ LE sÁRú AG AN tsEIRBHís LEABHARLAINNE
Ar cheann de na príomhdhúshláin a bheidh le sárú ag an tseirbhís leabharlainne sna chéad cúpla bliain 
amach romhainn tá seirbhísí ardchaighdeáin leabharlainne a bhainistiú, a choimeád agus a fhorbairt agus 
sinn ar an ngannchuid i dtaobh acmhainní airgeadais agus foirne. Ba mhaith a d’fhreagair ár bhfoireann 
don dúshlán seo trí thosaíocht a dhéanamh de na seirbhísí túslíne agus trí sholúbthacht mhéadaithe sna 
huaireanta oscailte.  Leanfaimid leis an leas iomlán a bhaint as an teicneolaíocht mar mheán an-éifeachtach 
agus éifeachtúil chun seirbhísí ardchaighdeáin leabharlainne a chur ar fáil. 

TuARAsCÁIL sTAITIsTIúIL LEABHARLANN CONTAE AN LONGFOIRT 2012
BALLRAíOCHT/CLÁRúCHÁIN LEABHARLANN CONTAE AN LONGFOIRT 2012

Brainse
Duine 
Fásta Leanbh

Mic 
Léinn 2ú 
Leibhéal

Mic 
Léinn 2ú 
Leibhéal Eile Iomlán 2012

An Longfort 1,610 1,931 682 584 82 4,889 4,892

Baile Uí Mhatháin 493 638 101 59 7 1,298 1,792

Gránard 188 319 99 51 25 682 794

Béal Átha Liag 168 267 112 80 8 635 779

Droim Lis 75 152 20 11 21 279 282

Meathas Troim 62 284 19 7 9 381 339

IOMLÁN 2,596 3,591 1,033 792 152 8,164 8,856

LíON NA N-EARRAí A TóGAdH AR IAsACHT ó LEABHARLANNA AN LONGFOIRT 2012

Brainse 
Leabharlainne

Ficsean do 
Dhaoine 
Fásta

Neamhfhicsean 
do Dhaoine 
Fásta Leanaí Déagóirí

Clos-
ábhar

Teanga 
Iasachta I.L.L Iomlán 2012 

An Longfort 21,415 18,877 27,017 1,854 4,957 703 234 75,057 73,939

Baile Uí Mhatháin 7,264 4,716 13,130 814 1,049 324 39 27,336 30,751

Béal Átha Liag 3,178 1,510 4,836 368 67 21 17 9,997 8,842

Gránard 2,709 1,262 4,836 166 268 2 20 9,263 11,742

Meathas Troim 704 417 5,473 165 68 0 1 6,828 4,363

Droim Lis 881 477 2,602 79 22 22 1 4,084 5,311

IOMLÁIN 36,151 27,259 57,894 3,446 6,431 1,072 312 132,565 134,948

sTAITIsTICí CuAIRTEOIRí dO LEABHARLANNA AN LONGFOIRT EANÁIR-NOLLAIG 2012

Brainse

Líon na gCuairteoirí 
a Taifeadadh Eanáir - 
Meitheamh 2012

Líon na gCuairteoirí 
a Taifeadadh Iúil 
-Nollaig 2012 Iomlán Figiúirí 2011

An Longfort 61,179 63,828 125,007 121,403

Baile Uí Mhatháin 20,888 21,018 41,906 33,315

Gránard 6,003 5509 11,512 11,316

Béal Átha Liag 6,850 6232 13,082 12,533

Meathas Troim 2,141 1453 3,594 3,302

Droim Lis 1,500 1,771 3,271 2,530

Cuairteoirí ar an 
Seomra Staire Áitiúla 200 232 432 435

IOMLÁN 2012 98,761 100,043 198,804 184,834

sTAITIsTICí IdIRLíN dO LEABHARLANNA AN LONGFOIRT EANÁIR -NOLLAIG 2012

Brainse Ean-Meith Iúil-Noll Seisiúin Wi-Fi IOMLÁN

An Longfort 5,605 5,926 2,312 13,843

Baile Uí Mhatháin 4,162 3,407 0 7,569

Gránard 813 638 113 1,564

Béal Átha Liag 1,510 1268 0 2,778

Meathas Troim 161 87 4 252

Droim Lis 166 180 59 407

IOMLÁN 12,417 11,506 2,488 26,411

sTAITIsTICí sHuíOMH GRéAsÁIN LEABHARLANNA AN LONGFOIRT EANÁIR -NOLLAIG 2012
Líon na “n-amas” ar ár suíomh Gréasáin www.longfordlibrary.ie 24,520 

Cuairteoirí a tháinig ar ais go dtí www.longfordlibrary.ie 52.36%

Cuairteoirí nua chuig www.longfordlibrary.ie 47.64%

Líon na ríomhleabhar/r-chlosleabhar a íoslódáladh 300

Líon na ríomhleabhar inár gcatalóg dhigiteach ríomhleabhar 450
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OIFIG OIdHREACHTA AN LONGFOIRT

Is é cuspóir foriomlán Phlean Oidhreachta Contae an Longfoirt “go 
mbeidh baint ag an oidhreacht le saol gach duine”.  
Tá sé seo a bhaint amach tríd an méid a leanas a dhéanamh:
 » A bheith tiomanta do spriocanna an Phlean Oidhreachta Contae atá ann cheana a bhaint amach i gcomhar leis an   

bhFóram Oidhreachta agus leis na heagraíochta atá mar chuid díobh agus leis an bpobal trí chéile
 » Tionscadail a bhaineann leis an oidhreacht laistigh den chontae a chomhordú agus a chur i bhfeidhm chun   

cosaint na hoidhreachta cultúrtha agus nádúrtha i gContae an Longfoirt agus in Éirinn ina hiomláine agus an   
tuiscint uirthi a chur chun cinn
 » Tacú le hobair oidhreachta Údaráis Áitiúla an Longfoirt, comhlachtaí náisiúnta, grúpaí áitiúla pobail agus daoine   

a phléann leis an oidhreacht.

éACHTAí OIFIG OIdHREACHTA AN LONGFOIRT IN 2012
Tugadh faoi na tionscadail shuntasacha seo a leanas i gContae an Longfoirt chun aidhmeanna Oifig 
Oidhreachta Contae an Longfoirt a chur chun cinn agus chun méadú a dhéanamh ar an tuiscint agus ar an 
bhfeasacht ar stoc oidhreachta ilghnéitheach an Longfoirt agus ar na rudaí a d’fhéadfadh í a chur i mbaol 
go fadtéarmach.   

AN LONGFORT & AN TITANIC 1912 – 2012 CuIMHNEACHÁN
Sa bhliain 2012 bhí cuimhneachán ar fud an domhain ar dhul faoi RMS Titanic. Is dóichí gurb é an tubaiste 
mhuirí is mó cáile in am síochána riabh agus cailleadh breis agus 1800 duine inti. As an 120 duine a 
chuaigh ar bord sa Chóbh (Queenstown), bhí 14 díobh as Contae an Longfoirt. Bhí tromlach na ndaoine sin 
ó dhá pharóiste i dtuaisceart an chontae, Cill Eo agus Colm Cille, agus duine amháin ó Charraig Éamainn i 
ndeisceart an Longfoirt. Ar an drochuair, cailleadh cúigear sa tubaiste.

In onóir dóibh siúd ón Longfort a bhí ar bord an Titanic 
bhí sraith imeachtaí ar siúl chun an chothrom lae a 
chomóradh, agus d’fhill a muintir agus a mbaill teaghlaigh 
chuig an Longfort ó áiteanna chomh faide anonn leis 
na Stáit Aontaithe agus an Astráil. Ba é lárphointe an 
chuimhneacháin ná taispeántas ar an Titanic agus ar a 
chuid paisinéirí, arna chómhaoiniú ag an gComhairle 
Oidhreachta, a bhí ar siúl ó mhí Aibreáin go mí na 
Samhna i Leabharlann an Longfoirt. 

I measc ghnéithe eile an chuimhneacháin bhí fáiltiú 
cathartha a d’óstáil Comhairle Contae an Longfoirt 
do theaghlaigh na bpaisinéirí ón Longfort, bhí forbairt 
pacáiste faisnéise do scoileanna le haghaidh gach 
scoil agus brainse leabharlainne sa chontae, comórtas 
scríbhneoireachta do scoileanna, caint phoiblí agus 
taispeántas den scannán “A Night to Remember”. Tugadh 
aitheantas d’fhorbairt Ghairdín agus Chuimhneachán 
Titanic James Farrell in Eanaigh Bheaga ag paróiste Chill 
Eo chomh maith.

Thuas: Clár imeachtaí an Chuimhneacháin ar an Titanic.

Sampla ón taispeántas, ina dtaispeántar na marthanóirí ón Longfort.

TIONsCAdAL TAIGHdE sEANdÁLAíOCHTA NEAMH-IONRAIGH I LÁITHREÁIN 
CAIsLEÁN ANGLA-NORMANNACH
Le linn dheireadh an 12ú haois agus an 13ú haois, bhí Contae an Longfoirt ar imeall thiar thuaidh thiarnas 
na Mí i limistéar teorann suaite a raibh teorainneacha aige le ríochtaí dúchasacha na hÉireann – Connacht, 
Bréifne agus Uladh. Is cosúil go mbíodh codanna de dhaorchineál Gaelach Uí Fhearaíl i mbun cogaidh 
leis an gcoilíneacht Angla-Normanach go rialta sa limistéar atá mar Chontae an Longfoirt anois. Tugtar 
le tuiscint ó na foinsí stairiúla go mbíodh an choilíneacht sa Longfort faoi bhagairt go leanúnach, agus ar 
deireadh díbríodh na lonnaitheoirí ón limistéar sin go luath sa 14ú haois. 

In 2012, thug Oifig Oidhreachta Chontae an Longfoirt, i gcomhpháirtíocht leis an Dr. Kieran O’Connor agus an 
Dr. Paul Naessens ó OÉ Gaillimh, faoi thionscadal chun iniúchadh a dhéanamh ar cibé an bhfuil fianaise ar an 
suaiteacht sin le feiceáil in iarsmaí fisiceacha na gcaisleán móta agus bábhúin sa Longfort, a thóg na hAngla-
Normannaigh le linn na tréimhse sin. 

Tugadh faoi chlár suirbhé seandálaíochta ar roinnt láithreán ar a raibh caisleáin Angla-Normannacha 
sa chontae chun an cheist sin a phlé agus le cur leis na sonraí seandálaíochta a bhí ann cheana féin. 
Rinneadh suirbhéanna topagrafacha inar taifeadadh droimneacht na talún ag úsáid teicneolaíocht 
neamh-ionrach ag láithreáin sna bailte fearainn seo a leanas – an Tulaigh, an Ghléib agus Lios na 
Gríosaí. Rinneadh suirbhéanna geografacha chomh maith ag an nGléib, Lios na Gríosaí agus ag an 
láithreán oirnithe ag Móta Uí Fhearaíl. Tugadh tosaíocht do láithreáin gan bhábhúin ó thaobh staidéir 
gheoifisicigh de chomh fada agus ab fhéidir le fáil amach an raibh bábhún ceangailte leo uair amháin 
agus/nó foirgnimh sheachtracha ag an mbun.  
Fuarthas sa suirbhé, i gcomhréir le suirbhéanna roimhe sin, go raibh bábhúin ceangailte le formhór na 
gcaisleán Angla-Normannach sa Longfort, agus go raibh bábhún dúbailte ag cuid acu. Léiríodh i dtorthaí 
an tsuirbhé go raibh méid an bhábhúin ag láithreán áirithe níos mó ná mar a ceapadh roimhe sin. 
Fuarthas sa suirbhé topagrafach chomh maith gur tugadh tosaíocht do láithreáin a raibh buntáiste airde 
ag baint leo agus mótaí á dtógáil sa Longfort, lenar tugadh idirléargas tábhachtach idir na láithreáin. 
Léiríodh sa staidéar freisin go raibh na coimpléacsanna móta móra suite ar láithreáin ar a raibh ráthanna 
roimhe sin, lenar baineadh úsáid as buntáistí cosanta a bhí ann cheana féin. Cuireadh torthaí an tsuirbhé 
i láthair ag léacht le linn Sheachtain Oidhreachta 2012 i gContae an Longfoirt.

 

Ar chlé thuas: Sampla de na híomhánna a sholáthair an tionscadal taighde seandálaíochta ina dtaispeántar móta 

agus bábhún Lios na Gríosaí, lena léirítear an chaoi a tógadh é gan bhaic nua-aoiseacha, amhail crainn.

Ar dheis thuas: An Dr. Kieran O’Connor i mbun cainte i Leabharlann an Longfoirt ar an tionscadal taighde le linn 

Sheachtain Oidhreachta 2012.  

FEIdHMCHLÁR A FHORBAIRT uM FHEAsACHT AR sPEICIs IONRACHA AGus IAd 
A THAIFEAdAdH – CéIM 1
Rinne Oifig Oidhreachta an Longfoirt, le cómhaoiniú ón gComhairle Oidhreachta agus i gcomhpháirtíocht 
leis an Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta agus Speicis Ionracha Éireann, feidhmchlár fóin 
chliste um speicis ionracha a chuirfidh ar chumas úsáideoirí faisnéis a fháil faoi na bagairtí is mó 
ar bhithéagsúlacht, talmhaíocht agus bonneagar na hÉireann ó na speicis ionracha a dhéanann an 
damáiste is mó. Chomh maith leis sin, cuirfidh an feidhmchlár ar chumas an úsáideora cásanna ina 
bhfeictear speicis ionracha fhéideartha a thaifeadadh i bhfíor-am, ag úsáid mapála agus comhordanáidí 
GIS atá ionsuite sa chóras. Seolfar an fhaisnéis sin ar aghaidh chuig an Ionad Náisiúnta le Sonraí 
Bithéagsúlachta agus beidh sí ina cabhair chun leathnú agus tionchar speiceas ionrach a rianú. 
D’fhéadfadh sé a chur ar chumas pobail áitiúla agus eagraíochtaí eile cláir bhainistíochta a fhorbairt ina 

gceantair ar bhealach níos éifeachtúla. Cé go bhfuil sé á fhorbairt 
sa Longfort, tá sé d’aidhm leis an bhfeidhmchlár go mbeadh sé ina 
seirbhís uile-oileáin agus is é an chéad cheann dá leithéid in Éirinn 
agus sa Ríocht Aontaithe chun speicis uisceacha agus talún araon a 
thaifeadadh. 

Bhain an chéim seo le forbairt an fheidhmchláir ar ardán iOS, inar 
soláthraíodh córas oibríochta cobhsaí ar líon teoranta cineálacha 
gléasanna de mhéideanna éagsúla a bhfuil cion suntasach den 
mhargadh acu ar fud na tíre. Beidh sé sin ar fáil saor in aisce sa Stór 
Feidhmchlár sa chéad leath de 2013 tar éis tástála.  

Baineann Céim 2 le forbairt an leagain Android den fheidhmchlár 
agus beidh sé ar fáil don phobal níos déanaí in 2013. 

Seat den scáileán ar an bhfeidhmchlár gléis chliste “Invasives Ireland” ina 

dtaispeántar sampla d’inneachar agus feidhmiúlacht an fheidhmchláir.
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CLÁR sHEACHTAIN OIdHREACHTA 2012
Bhí Clár Sheachtain Oidhreachta 2012 ar siúl ón 18ú go dtí an 26ú Lúnasa. D’eagraigh grúpaí áitiúla 
agus eagraíochtaí oidhreachta raon fairsing imeachtaí sa Longfort agus d’éirigh líon níos mó ná riamh 
rannpháirteach ann – go háirithe Coistí Bailte Slachtmhara Dhroim Lis agus an Leasa Bhric, a d’eagraigh 
turais shuimiúla inar tarraingíodh aird ar sheoda a gceantar faoi seach. Ag cur leis an éileamh a bhí ar 
na himeachtaí i mbliana roimhe sin, eagraíodh imeachtaí pobail le teaghlaigh a mhealladh, go háirithe Lá 
Oidhreachta Bhaile Uí Mhatháin a eagraíodh mar lá bliantúil den dara uair, ina raibh paráid “High Nelly” 
agus comórtas buscála. Bhí líon mór daoine ag na himeachtaí go léir agus d’fhreastail líon níos mó 
daoine in iomlán ná mar a fhreastail sna blianta roimhe sin. Táthar ag súil go bhféadfaí rath leanúnach na 
Seachtaine Oidhreachta sa Longfort a fhorbairt a thuilleadh mar chuid den fhéile “Old Days, Old Ways” i 
Lúnasa 2013, a bheidh ar siúl mar chuid de cheiliúradh Thóstal Éireann 2013.

Ar barr: Íomhánna ó Lá Oidhreachta Bhaile Uí Mhatháin 2012, mar chuid de Sheachtain Oidhreachta 2012.

Thuas: Íomhánna ó imeachtaí eile na Seachtaine Oidhreachta lena n-áirítear: Jude Flynn ar ghinealas sa Seomra 

Léitheoireachta um Stair Áitiúil, Oíche Leo Casey ag Leabharlann Bhaile Uí Mhatháin agus Jim Fisher ag caint faoi 

phlandú agus garraíodóireacht orgánach.

Comhdháil Chuimhneacháin an Ollaimh Barry Raftery – Meitheamh 2012
Rinne Oidhreacht Bhogach Éireann, i gcomhpháirtíocht le hOifig Oidhreachta Chontae an Longfoirt, 
Comhdháil Chuimhneacháin an Ollaimh Barry Raftery a óstáil ar an 8ú agus 9ú Meitheamh 2012. 

Bhí an tOllamh Raftery mar cheann na Roinne Seandálaíochta sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath 
tráth. Rinne sé tochailt na mbóithre adhmaid ón Iarannaois in oibreacha Bhord na Móna i ngar do 
Chaonach a stiúradh go luath sna 1980idí. Tá na conairí, nó tóchair, sin faoi chaomhnú agus tá cuid díobh 
le feiceáil in Ionad Cuairteoirí Chonair na Coirre Léithe, arna fheidhmiú ag Oifig na nOibreacha Poiblí. 

D’oscail an clár ar an Aoine, an 8ú lá, in Ionad Cuairteoirí Chonair na Coirre Léithe inar tugadh cuireadh 
do leanaí scoile foghlaim faoi bhithéagsúlacht agus seandálaíocht na bportach. Bhí an chomhdháil 
féin ar siúl ar an 9ú lá i Seomra Goldsmith Leabharlann Bhaile Uí Mhatháin. Bhí  na cainteoirí agus na 
cainteanna seo a leanas san áireamh sa chlár comhdhála:
 » An Dr. Aidan O’Sullivan, Scoil Seandálaíochta UCD - “Tales of Trackways from Pagan Celtic Ireland: what did  

 Barry Raftery discover on the Corlea Iron Age Road and why is it important?
 » Conor McDermott, Scoil Seandálaíochta UCD – “Around and beyond the great Iron Age road”.
 » An tOllamh John Feehan  - “Looking for footprints, listening to echoes.”
 » Gerry Ryan, Bord na Móna, Stiúrthóir Talún & Réadmhaoine agus Rúnaí Grúpa – “Bord na Móna Strategic Plan  

 - A New Contract with Nature”.
 » Harry Hall, Oidhreacht Bhogach Éireann - “We have a dream! ; an overview of the ethos of WHI”
 » Fóram díospóireachta oscailte.
 » Fáiltiú in Ionad Cuairteoirí Chonair na Coirre Léithe lena n-áirítear:
 » Paddy Egan, Staraí Áitiúil - “My memories of Barry Raftery”
 » Taispeántas grianghraf
 » Athaontú Thochailt Chonair na Coirre Léithe – tionól de mhic léinn seandálaíochta a d’oibrigh ar thochailt  

 Chonair na Coirre Léithe leis an Ollamh Raftery. 
Rinneadh an chomhdháil a mhaoiniú le Ciste Comhshaoil na Roinne Ealaíon, Oidhreachta & Gaeltachta.  

FEAsACHT OIdHREACHTA EILE
Chun feasacht ar oidhreacht a mhéadú a thuilleadh laistigh de Chontae an Longfoirt, thug an Oifig 
Oidhreachta faoin méid seo a leanas:
 » Riar an Chiste um Struchtúir i mBaol 2012
 » Treoir agus comhairle maidir le caomhnú ailtireachta agus cúrsaí oidhreachta a sholáthar do ranna agus baill foirne  

 Údaráis Áitiúil, m.sh. saoirseacht chloiche i ndeisiúcháin droichid; Struchtúir atá faoi chosaint agus caomhnú nó  
 bithéagsúlacht agus an reachtaíocht a bhaineann leis  
 » Tacaíocht agus comhairle a sholáthar do dhaoine príobháideacha agus grúpaí pobail i gcúram agus caomhnú a  

 n-oidhreachta tógtha
 » Measúnuithe a dhéanamh ar Iarratais Phleanála ábhartha le haghaidh Rannóg Pleanála Údaráis Áitiúla an Longfoirt
 » Tacaíocht leanúnach a sholáthar do Rannóg Pleanála Dheoise Ardach agus Chluain Mhic Nóis maidir le caomhnú  

 agus deisiú Ard-Eaglais Naomh Mel
 » Idirchaidreamh le grúpaí pobail agus eagraíochtaí oidhreachta áitiúla agus cabhrú leo chun taighde a dhéanamh  

 maidir lena dtionscadail oidhreachta agus iad a chur chun cinn 
 » Tacaíocht a sholáthar do phobal Mhainistir Shruthla lena rannpháirtíocht sa chomórtas Entente Florale in 2012

Comharthaíocht a d’fhorbair Oifig Oidhreachta an 

Longfoirt do mhainistir Mhainistir Shruthla

Is comhaontú comhpháirtíochta idir an Chomhairle Oidhreachta agus Comhairle Contae an 
Longfoirt é Clár na nOifigeach Oidhreachta.

sEIRBHís CHARTLAINNE CHONTAE AN LONGFOIRT 
Bhí bliain eile an-ghnóthach agus an-rathúil ag an tSeirbhís Chartlainne. Fuair sí bailiúcháin nua, bhí sí 
rannpháirteach i dtionscadail éagsúla agus chuidigh sí le fiosrúcháin éagsúla a tháinig isteach ón bpobal. 
Lean an tSeirbhís ag cuidiú freisin le foireann an údaráis áitiúil i roinnt nithe a bhain le coinneáil taifead.

1. Cartlanna a taisceadh
Ba iad seo a leanas na bailiúcháin a taisceadh:
 » Leabhair tuairiscí laethúla agus míreanna eile ó S.N Bhaile Uí Mhatháin Uimh. 2, 1873-1924
 » Doiciméid maidir le hachrann idir Francis Mullervy, Cluain Brónaigh, agus Edward More O’Ferrall, 1883
 » Leabhar cíosa Longford U.D.C. 1908-1921
 » Doiciméid maidir le I.R.A an Longfoirt thuaidh, 1919-1923
 » Doiciméid theaghlach Fox, An Ráth Riabhach, An Liagán, an 19ú céad den chuid is mó 
 » Rollaí tinrimh, rollaí, leabhair tuairiscí laethúla agus míreanna eile ó S.N. Bhéal Átha Clocháin, c. 1920-2012
 » Bailiúchán billí agus admhálacha ó Mheathas Troim, lár an 20ú haois
 » Leabhair chíosa, dialanna agus míreanna eile ó eastát an Rí Harman, Teach an Chaisleáin Nua, c. 1850- c.1950.

2. Cartlanna a cuireadh i gcatalóga
Tá na rollaí tinrimh, rollaí, leabhair tuairiscí laethúla agus doiciméid eile ó S.N. Chnoc na Góla ag 
cumhdach na tréimhse ó 1891 go dtí 2007 curtha i gcatalóga agus ar fáil don phobal.
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3. Cuimhneachán céad bliain an Titanic
Bhí an Cartlannaí ina bhall den choiste a d’eagraigh sraith imeachtaí chun comóradh a dhéanamh ar 
chothrom céad bliain ó chuaigh an Titanic go tóin poill, a raibh ceithre phaisinéir déag as an Longfort 
ar bord uirthi. I gcomhar leis an Oifig Oidhreachta, chabhraigh sé le pacáiste oideachasúil a ullmhú 
do scoileanna sa chontae. Chuidigh sé freisin chun taispeántas den tubaiste a ullmhú, a osclaíodh i 
Leabharlann an Longfoirt an 13 Aibreán.
Thug an Cartlannaí cainteanna do ghrúpaí faoin Titanic agus faoi na paisinéirí as an Longfort a bhí ar 
bord. Is mar seo a leanas a bhí na cainteanna:
 » 18	Aibreán:	Our	Lady’s	Manor	Nursing	Home	-	Teach	Altranais	(le	hOifigeach	Oidhreachta)
 » 23 Aibreán: Coláiste Naomh Mel
 » 24	Aibreán:	Scoil	Samhthann,	Béal	Átha	na	Lao	(le	hOifigeach	Oidhreachta)
 » 1 Bealtaine: S.N. Chnoc Mhuire, Gránard agus Naomh Cholmáin, Mullach an Leachta
 » 2 Bealtaine: Grúpa Gníomhaíochta Lucht Scoir an Longfoirt
 » 8	Bealtaine:	St	Joseph’s	Care	Centre	(le	hOifigeach	Oidhreachta)
 » 18	Meitheamh:	S.N.	Naomh	Pádraig,	Béal	Átha	na	Muc	(le	hOifigeach	Oidhreachta)

4. Gníomhaíochtaí eile for-rochtana agus oideachais
Bhí baint ag an gCartlannaí freisin le gníomhaíochtaí for-rochtana eile mar seo a leanas:
 » 27 Márta: cuairt ranga ó S.N. Naomh Micheál ar Staidéar Áitiúil agus Cartlanna
 » 7 Bealtaine: caint ghairid ag nochtadh dealbh Heber Donn, Baile Nua an Chaisil
 » 9 Bealtaine: cuairt ranga ó S.N. Naomh Seán ar Staidéar Áitiúil agus Cartlanna
 » 14 Bealtaine: ‘Réamhrá maidir le cartlanna’, gach scoláire céad bliana, S.P. na Maighne
 » 15 Meitheamh: ‘Réamhrá maidir le stair mhuintire’, St Christopher’s Centre
 » 18 Lúnasa: caint maidir le Baile Uí Mhatháin céad bliain ó shin’ agus siúlóid threoraithe mar chuid d’Oidhreacht  

 Bhaile Uí Mhatháin agus Lá Margaidh
 » 8 Meán Fómhair: caint maidir le dúnmharú Caleb Barnes Harman ag Ionad Oidhreachta Ardach
 » 25 Meán Fómhair: ‘Réamhrá maidir le cartlanna’, gach scoláire céad bliana, S.P. na Maighne
 » 12 Deireadh Fómhair, 25 Deireadh Fómhair: turais siúil ar bhaile an Longfoirt le mic léinn idirbhliana, Scoil  

 Mhuire, An Longfort
 » 13 Samhain: turas siúil ar bhaile an Longfoirt, S.N. Naomh Micheál
 » 27 Samhain: turas siúil ar an mbaile, agus cuairt ina dhiaidh sin ar Staidéar Áitiúil agus Cartlanna leis an Ionad  

 Foghlama Aosaigh.

5. Ireland Reaching Out
Ar iarratas ó Fhóram Pobail agus Deonach Chontae an Longfoirt, d’ullmhaigh an Cartlannaí, i gcomhar 
leis an Oifigeach Oidhreachta, aighneacht maidir leis an bhféidearthacht an tionscnamh Ireland Reaching 
Out i nginealas droim ar ais a bhunú sa Longfort.

6. Bainistiú Taifead
Thug an Cartlannaí faoi obair ar thaifid in oifig Bhainisteoir an Chontae agus i Rannóg Seirbhísí 
Corparáideacha de Chomhairle Contae an Longfoirt.
 

7. Oiliúint um phleanáil éigeandála
D’fhreastail an Cartlannaí ar dhá imeacht oiliúna i mBaile Átha Cliath maidir le pleanáil éigeandála i 
Seirbhísí Cartlann agus Leabharlainne.  

COMHPHÁIRTíOCHT sPóIRT AN LONGFOIRT 

BORd CHOMHPHÁIRTíOCHT sPóIRT AN LONGFOIRT
Bhí ionadaithe as eagraíochtaí reachtúla, deonacha agus spóirt ar Bhord Chomhpháirtíocht Spóirt an 
Longfoirt (2012): 

EARNÁIL BAILL

Comhairle Contae an Longfoirt 

 

An Comh. Michael Carrigy, Cathaoirleach.  

An Comh. Brendan Gilmore agus an Comh. John Duffy.   

Frank Sheridan, Stiúrthóir Seirbhísí

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte Clodagh Armitage

Longford Community Resources Ltd. Sean Hannon

An Coiste Gairmoideachais Michael O’Rourke

An Bord Forbartha Contae Ursula Hussey

Seirbhísí Óige Chontae an Longfoirt Mark Noble

Ionad Fóillíochta an Longfoirt Mary Killane

St. Christopher’s Services Ltd. Oonagh Flynn

An Fóram Pobail agus Deonach Reina Flower 

Ionadaithe Spóirt Fabien Walsh, Eileen Farrell,  

Peter O’Reilly, Sean Dempsey

RAPID Rose Kane and Frank Horne

NA PRíOMHCHLÁIR
In 2012, fuair sé cinn de scoileanna oiliúint Buntús Generic i gContae an Longfoirt. Soláthraíonn an clár 
oiliúint do mhúinteoirí, mala trealaimh agus cárta acmhainní agus iad ar fad in aisce do scoileanna.
Cuireadh trí cheardlann Cód Eitice agus Dea-Chleachtas maidir le Spórt Leanaí (Cosaint Leanaí) ar bun 
ar feadh na bliana. Fuair seisear agus dhá scór oibrí deonach deimhniú ón gComhairle Spóirt tar éis na 
hoiliúna agus cumhdaíodh 12 spórt. Leanfar le cúrsaí ar bhonn rialta. 

Chabhraigh an Scéim Deontas do Chlubanna Spóirt 2012 arna riar ag an CSL le ceithre chlub déag 
sa chontae. I measc na dtograí ar tacaíodh leo bhí forbairt club sóisearaí, oideachas agus oiliúint do 
chóitseálaithe agus tograí lenar méadaíodh an úsáid a bhain an pobal as áiseanna. Bronnadh a ngradam 
ar na clubanna rathúla ag oíche na nGradam Spóirt i mí an Mheithimh agus ba é Paul McGrath an aoi 
speisialta a bhí ann ar an oíche.  

Bhí na chéad Ghradaim Spóirt an Longfoirt ar siúl in Amharclann Backstage agus réalta mór sacair na 
hÉireann, Paul McGrath, i mbun na hócáide, in éineacht leis an Méara, Frank Kilbride agus 
móruaisle eile agus muintir an phobail. Bhí os cionn 200 duine i láthair ar an oíche chun tacaíocht 
a thabhairt dár dtallann spóirt áitiúil. Bhí Benny O’Brien thar cionn mar fhear an tí ar an oíche agus 
fógraíodh deichniúr buaiteoirí faoi rogha catagóirí. Bhronn urraitheoir áitiúil agus Paul McGrath gach 
ceann de na gradaim.  

sPRIOC-CHLÁIR
Girls On The Move, clár ina ndírítear ar dhéagóirí ar cailíní iad agus nach ndéanann aclaíocht. Bhí an 
clár ar bun i gceithre mheánscoil sa chontae. Ba iad sin Coláiste Theampall Mhichíl, Ardscoil Phádraig, 
Gránard, Scoil Phobail na Maighne agus Meánscoil na Trócaire, Baile Uí Mhatháin. 

Ritheadh an chéad chlár Men on the Move sa Longfort in 2012. Bhí an clár eagraithe ag Comhpháirtíocht 
Spóirt an Longfoirt i gcomhar le FSS Lár-Laighean, chonacthas leis an gclár grúpa fear ag déanamh 
iarrachta a sláinte agus a bhfolláine a fheabhsú le gníomhaíocht choirp agus cothú. Ba é an clár 12 
seachtaine an chéad chlár dá shórt a bhí ar bun san áit agus d’fhreastail sé ar riachtanais gníomhaíochta 
coirp na bhfear chomh maith lena riachtanais cothaithe agus sláinte. Chuaigh na fir i ngleic le teicnící 
nua aclaíochta is féidir leo a dhéanamh as a stuaim féin ina dtithe féin agus bhí siad in ann freisin bia a 
ullmhú agus iad ag baint triail as blasanna nua agus as bia sláintiúil. 

Bhí go leor rothaíochta ar bun i mí an Mheithimh le Seachtain na Rothar. Thacaigh an CSL leis an 
tionscnamh náisiúnta seo trí roinnt imeachtaí agus tionscadal. Ina measc bhí Lá um Rothaíocht chun na 
Scoile, Lá um Rothaíocht chun na hOibre agus Rothaíocht shábháilte i scoileanna a cuireadh ar bun i 
gcomhar le Comhairle Contae an Longfoirt agus an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre.  
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Bhí Turas Rothaíochta an Longfoirt ar siúl an 24  Meitheamh, agus bhí thart ar 120 duine rannpháirteach 
ann ag baint sult as rogha dhá bhealach thart timpeall ar an taobh ó thuaidh de Longfort 15km, 50km. 
Bhí an turas ar bun i gcomhpháirtíocht le Club Rothaíochta an Iarthair Láir agus LCRL. Tá pleananna ar 
na bacáin chun turas a chur ar bun arís i samhradh na bliana 2013. 

Tá Comhpháirtíocht Spóirt an Longfoirt i gcomhar le FSS i mbun éascaíochta ar an Tionscnamh 
Comharthaí Clóis atá á fhorchéimniú i mbunscoileanna sa Longfort. Táthar ag tairiscint Pacáistí 
Stionsail (stionsail agus leabhrán cluichí) rud a chuirfidh ar chumas scoileanna comharthaí a chur síos 
sa chlós agus táthar á gcur ar fáil in aisce do gach bunscoil sa Longfort d’fhonn gníomhaíocht choirp a 
spreagadh i measc leanaí óga trí Spraoi i suíomh na scoile. 

Thacaigh CSL leis an tSeachtain Áineasa agus Lá Súgartha náisiúnta rud a rannchuidigh le himeachtaí 
éagsúla lena n-áirítear blitz sacair, lá teaghlaigh idirchultúrtha, comórtas coimhlint na mbannaí, 
lá múrmhaisithe agus lá eachtraíochta faoin spéir do dhaoine óga. Rinneadh é sin i gcomhar le 
gníomhaireachtaí óige áitiúla. 

Ar an Satharn, 14 Eanáir, chuaigh Comhpháirtíocht Spóirt an Longfoirt i dteannta ‘Operation 
Transformation’ RTÉ chun siúlóid a eagrú feadh na canála mar chuid de thionscnamh náisiúnta. Ar 
ndóigh bhí daoine an-tógtha leis an tsiúlóid seo agus iad ar bís le bheith aclaí don Bhliain Nua. 
Tháinig os cionn céad rannpháirtí amach ag siúl feadh bhealach Slí na Sláinte ag an gcanáil. Bhí lá 
iontach ag gach duine a bhí i láthair ag an imeacht agus bhí braon tae agus caife acu tar éis na siúlóide, 
agus sólaistí beaga agus iad ag caint is ag comhrá. 
Níorbh é an Longfort an t-aon áit ar tháinig na daoine amach ag siúl. Bhí siúlóid ar bun i ngach contae i 
gcomhar le Operation Transformation. 

CuMARsÁId

Is bealach den scoth é leathanach Facebook CSL www.facebook.com/longfordsportspartnership agus 
a shuíomh Gréasáin www.longfordsports.ie chun cumarsáid a dhéanamh leis an bpobal. Déantar na 
himeachtaí, na gníomhaíochtaí agus an t-aiseolas ar fad a nuashonrú ar an dá áis. Tá colún nuachta 
seachtainiúil freisin ag Comhpháirtíocht Spóirt an Longfoirt i rannán Spóirt den Longford Leader. Cuirtear 
nuashonruithe freisin ar chuntas twitter Chomhairle Contae an Longfoirt agus ar shuíomh Gréasáin an 
Longfoirt www.longford.ie. 

ACMHAINNí dAONNA

FORBHREATHNú

Tá an Roinn Acmhainní daonna freagrach as an méid seo a leanas go príomha:
 » Earcaíocht agus Imlonnú foirne
 » Cothabháil ar Chóras Bainistíochta TF Acmhainní Daonna:
 » Soláthar Tuarascálacha Bainistíochta (go hinmheánach agus go seachtrach)
 » Riar Leasuithe Párolla & Aoisliúntais
 » Leas, Oiliúint agus Forbairt na Foirne
 » Bainistíocht Tinrimh
 » Bainistíocht Feidhmíochta
 » Beartais agus Nósanna Imeachta Acmhainní Daonna
 » Riar Scéimeanna Fostaithe
 » Riar Taithí Oibre agus Scéimeanna Intéirneachta
 » Bainistíocht Comhionannais agus Éagsúlachta
 » Caidreamh Tionsclaíoch/Foirne
 » Comhpháirtíocht san Ionad Oibre.

Socraítear obair na Rannóige Acmhainní Daonna (AD) leis na spriocanna agus na cuspóirí a aithnítear 
i bPlean Corparáideach na Comhairle.  In 2012, bhí tionchar mór i gcónaí ag cinntí Beartais an Rialtais 
maidir le Seirbhísí Poiblí ar ár gcuid oibre. 

Tá an Rannóg AD freagrach as comhordú agus cur i gcrích na tuarascála bliantúla ar dhul chun cinn 
maidir le bearta coigiltis agus táirgiúlachta arna gcur i bhfeidhm faoi Chomhaontú na Seirbhíse Poiblí 
2010-2014.  In 2012, cuireadh isteach an dara tuarascáil ar dhul chun cinn.

Ar ndóigh d’fhág tuilleadh giorruithe ar mhaoiniú agus ar líon na bhfostaithe agus cur chun cinn 
scéimeanna saoire dreasachta/pinsin chomh maith leis an moratóir ar earcaíocht agus an líonadh 
sealadach ar phoist fholmha tionchar suntasach leanúnach ar phríomhréimsí oibre na Rannóige 
Acmhainní Daonna le linn 2012.

Tá clár oibre na Rannóige Acmhainní Daonna dírithe ar an dúshlán a bhaineann le seachadadh seirbhíse 
a bhainistiú agus a chothú le lucht oibre laghdaithe, éifeachtúlachtaí a bhaint amach agus ceannaireacht 
a léiriú d’fhostaithe chun cuidiú leo dúshláin reatha agus cinn amach anseo a láimhseáil.

EARCAíOCHT AGus ROGHNú
Léiríonn na staitisticí sa tábla atá ceangailte an leibhéal laghdaithe gníomhaíochta earcaíochta go soiléir, 
agus earcaigh nua teoranta go seirbhísí éigeandála amháin.

Leanann an Rannóg Acmhainní Daonna nósanna imeachta arna gcur i bhfeidhm go náisiúnta, agus 
iarratais ar líon teoranta post aitheanta a líonadh á gcur ar aghaidh chuig an Roinn Comhshaoil, Pobail 
agus Rialtais Áitiúil mar eisceachtaí ar an moratóir maidir le poist seirbhíse poiblí a líonadh. 

sTAITIsTICí EARCAíOCHTA 2012

Líon na 
gComórtas 
a Fógraíodh

Líon na 
Laethanta 
Agallaimh

Líon na 
nIarratasóirí 
ar tugadh 
cuireadh 
dóibh 
teacht chuig 
agallaimh 

Líon na 
nIarratasóirí a 
d’fhreastail ar 
agallaimh

Líon na 
gCeapachán Líon na nEarcach Nua

12 9 77 73
16 Bhuan 
4 Shealadach

4  
An tSeirbhís Dóiteáin
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OILIúINT AGus FORBAIRT
In 2012, dhírigh an Rannóg Acmhainní Daonna ar oiliúint Sláinte agus Sábháilteachta chun comhlíonadh 
oibleagáidí éigeantacha a chinntiú.

Cuireadh 119 clár oiliúna ar fáil do 522 rannpháirtí thar 114.6 lá ar fud na ndisciplíní go léir, mar atá 
léirithe sa tábla thíos.  

Toolbox Talk’ – Riachtanais Ghinearálta Sábháilteachta um 

Oibreacha Bóthair

Oiliúint Athnuachana ar Shláinte & Sábháilteacht, Seirbhísí Uisce.

Oiliúint do Chrochántóirí & Comharthóirí

Athruithe i Rialacháin Tógála (Téamh & Pluiméireacht)

Seimineár um Shaill, Ola & Gréisc a Rialú.

Oiliúint Ama & Freastail d’Úsáideoirí

Oiliúint Ama & Freastail do Bhainisteoirí Líne

Oiliúint Inrochtaineachta

CPC Tiománaí Modúl 3

Oiliúint Iomlán um Roithleáin Scríobacha

Oiliúint Iomlán um Roithleáin Scríobacha

Cúrsa Ullmhúcháin um Chomharthaíocht, Soilsiú & Gardáil ag 

Oibreacha Bóthair

Seimineár um Reachtaíocht Comhshaoil

Pas Sábháilte (Safepass)

Cúrsa Athnuachana IOSH um Bainistiú Sábháilte ar Thógáil

Cúrsa Gaeilge Leibhéal B2

Oiliúint d’Ionadaithe Sábháilteachta (Cúrsa Iomlán)

Oiliúint Athnuachana d’Ionadaithe Sábháilteachta

Cúrsa um Choinníollacha Rannpháirtíochta an tSoláthair

Cleachtais um Chórais Sábháilte Oibre

Oiliúint um Scaoileadh Sábháilte Paisinéirí in Ardaitheoirí

Cúrsa ar Rialú Doirte & Ceimiceán Guaiseach

Soláthar – Cúrsa ar Choinníollacha Conartha

Cúrsa ar Mhaoirseacht ar Láithreáin

Oiliúint d’Oibreoirí Seirbhíse Uisce

Cúrsa Pleanála Scoir

Oiliúint ar Bhunachar Sonraí um Reachtaíocht Sláinte & 

Sábháilteachta Nua 

Oiliúint ar Láimhsiú Sábháil

Oiliúint um Shábh Slabhrach

EPA – Lámhleabhar Dífhabhtán

Comhdháil Bhliantúil LAVS

Cóireáil Uisce – Fadhbanna a réiteach

NPS – Seimineár ar Sholáthar 

Cúrsa Ullmhúcháin um Chomharthaíocht, Soilsiú & Gardáil ag 

Oibreacha Bóthair

‘Toolbox Talk’ – Riachtanais Sláinte & Sábháilteachta ar Bhóithre

C2 Suíomhanna Cúnga, Oiliúint Athnuachana do Mhaoirseoirí

C3 Suíomhanna Cúnga, Oiliúint Athnuachana d’Oibreoirí

Seimineár LA um Innealtóirí mar Fhinnéithe Saineolacha

Cúrsa Oiliúna do Mhaoir Madraí

ORP – Oiliúint ar Fhiliméad Sloda Gníomhachtaithe

Oiliúint ar Shruthlú Aontreoch i gCóras Dáileacháin O&M

Clár um Riosca Íseal & Meánach i Suíomh Cúng

Oiliúint Treoirlínte Aispeiste

Oiliúint ar Athstruchtúrú Eagrúcháin Lárnach

IAT – Cúrsa Innealtóireachta Bóthair

Comhdháil AD

Oiliúint Athnuachana AED

Oiliúint um Choiste Bainistíochta Fuinnimh

Oiliúint um Rialaitheoir r-Thairiscintí

Oiliúint Miontochaltóra

Comhdháil ar an Dlí Pleanála & Comhshaoil

Ceardlann ar Innéacs de Dhálaí Dromchla Cosáin

Caomhnú Uisce – Cúrsa do Bhainisteoirí Líonra

Caomhnú Uisce – Bainistiú Líonra – Cúrsa d’Oibreoirí

Cúrsa ar Éifeachtúlacht Fuinnimh i Seirbhísí Uisce

CAIdREAMH TIONsCLAíOCH
Is ionann caidreamh tionsclaíoch agus an caidreamh comhchoiteann idir fostóirí agus fostaithe.  Tá dea-
chaidreamh tionsclaíoch i gcónaí ag an eagraíocht agus iad rannpháirteach go gníomhach le gach páirtí 
leasmhar.  Ba é an príomhdhúshlán a bhí ann in 2012 ná an plean gníomhaíochta áitiúil a bhrú chun cinn 
i gcomhréir le Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2010-2014.

Díríodh sa phlean gníomhaíochta áitiúil ar phlé idir an bhainistíocht agus comhlachtaí ionadaithe na 
bhfostaithe.  Cuireadh an comhaontú náisiúnta maidir le saoire bhliantúil a chaighdeánú i bhfeidhm 
go háitiúil maidir le bliain saoire 2012.  Leantar den rannpháirtíocht ag an leibhéal áitiúil agus 
éifeachtúlachtaí agus bearta táirgiúlachta á gcur i bhfeidhm go leanúnach.  

CóRAs FAIsNéIsE PÁROLLA AGus AOIsLIúNTAIs Ad
Tar éis Athbhreithniú Próisis Gnó ag leibhéal náisiúnta i dtaca le Bainistíocht Acmhainní Daonna, moladh 
córas comhtháite TF a chur i bhfeidhm chun cuidiú le feidhmiú éifeachtach de na gníomhaíochtaí 
laistigh den fheidhm seo.  Tar éis tairisceana náisiúnta a dhéanamh, ba é an Córas AD CORE an córas 
a comhaontaíodh.  Tairgeann an córas réiteach comhtháite TF do bhainistíocht ár nAcmhainní Daonna; 
Uaireanta & Freastal, taifid Phárolla agus Aoisliúntais.  I 2012 comhlánaíodh an modúl Céim I a cuireadh i 
bhfeidhm i gComhairle Contae Longfoirt. 

Dul chun cinn go dtí seo:
Chuir an Fhoireann Tionscadail le cur i bhfeidhm rathúil de na modúil AD, Aoisliúntais, Uaireanta agus 
Freastal Laistigh agus Lasmuigh, Tuairisceán Rannach, na Príomh-Oifige Staidrimh (CSO) agus Párolla, 
trí chur i bhfeidhm rathúil de na modúil Earcaíochta agus Oiliúna i 2012.  Ina theannta sin, i 2012, tugadh 
féilire nua leictreonaic laethanta saoire na foirne isteach, a sholáthraíonn sonraí freastail cothrom le dáta 
don fhoireann ón bPríomh-mhodúl Uaireanta agus Freastail don fhoireann laistigh.

Tá gach ceann de na modúil seo thuas á n-oibriú agus á gcothabháil go hiomlán ag na rannóga 
ábhartha.  Éascaíodh leis an gcur i bhfeidhm comhsheirbhís do Phárolla, Aoiliúntas, Uaireanta & 
Freastal Lasmuigh agus Laistigh, Oiliúint agus Acmhainní Daonna idir Comhairle Contae Longfoirt agus 
Comhairle Baile Longfoirt.

COMHPHÁIRTíOCHT
Workplace Partnership is a process whereby management, employees and trade unions work 
together to bring about organisational change in an open and co-operative manner. The Workplace 
Partnership process is achieved by employee participation and consultation, information sharing and the 
development of joint objectives.

Due to the national withdrawal of the Unions from the Partnership process, the work of the local 
Partnership Committee had been severely restricted.  The Partnership Committee of Longford Local 
Authorities met once in 2012.

PLEANÁIL 
Leagtar amach thíos gníomhaíochtaí suntasacha a rinne an Rannóg Phleanála i 2012. Mar gheall 
ar reachtaíocht nua, treoirlínte agus an tAcht um Pleanail agus Forbairt (Leasú), 2010, go háirithe, 
cruthaíodh dúshláin leanúnacha sa tréimhse seo d’acmhainní srianta. 

BAINIsTíOCHT PLEANÁLA AGus FORBARTHA 
Tá an Rannóg Bainistíochta Forbartha freagrach as gach iarratas pleanála a phróiseáil de réir an Achta 
um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú) agus as na Rialacháin Pleanála agus Forbartha. Tá líon na 
n-iarratas do 2012 ag leibhéal comhchosúil le leibhéal 2011, rud a léiríonn treochtaí geilleagair agus cor 
chun donais san earnáil tógála. Bhí 293 iarratas pleanála i 2012, 99 acu a bhí mar shíneadh i bhfad ama 
an cheada phleanála. Cuireadh 56 Fógra um Thosach Feidhme isteach i 2012. Cothromaíodh an laghdú 
in iaratais phleanála le méadú san éileamh i réimsí eile an chórais phleanála, go háirithe i dtaca le tógáil 
i seilbh, eastáit tithíochta neamhchríochnaithe, forfheidhmiú agus an t-ualach oibre réamhphleanála ag 
leibhéal áitiúil agus náisiúnta. 

Déantar iarratais phleanála a scagadh anois le haghaidh measúnaithe cuí mar atá éilithe ag an Treoir 
maidir le Gnáthóga agus de réir na dtreoirlínte a d’eisigh an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais 
Áitiúil (DoECLG).

Is bunchuid den phróiseas Bainistíochta Forbartha iad na comhairliúcháin réamhphleanála agus 
úsáidtear iad ar bhonn leanúnach agus méadaitheach. Tionóltar na cruinnithe seo le seirbhís phleanála 
de chaighdeáin níos airde agus níos trédhearcaí don phobal i gcoitinne. I 2012 tionóladh breis agus 80 
cruinniú réamhphleanála chun díospóireacht a éascú le hiarrthóirí féideartha ar na saincheisteanna a 
bhaineann lena dtograí, mar aon le cuid mhór ceisteanna teileafóin agus ríomhphoist. Déantar cruinnithe 
réamhphleanála a thaifeadadh go digiteach anois chun comhsheasmhacht, trédhearcacht agus 
comhtháthú gan uaim a éascú sa phróiseas cinnteoireachta.

Is gnéithe rialta den obair a rinneadh le trí bliana anuas iad na hiarratais ceadúnais faoi Alt 254 den Acht 
um Pleanáil agus Forbairt, 2000, go príomha i dtaca le comharthaí bóithre agus ceisteanna pleanála le 
haghaidh maoinithe LEADER, rud a léiríonn méadú suntasach san ualach oibre le blianta beaga anuas.
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RANNíOCAíOCHTAí FORBARTHA  
Déantar Ranníocaíochtaí Forbartha a thobhach de réir na scéime a ghlac an Chomhairle faoi Alt 48 den 
Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000. Tá coinníoll i ngach ceadú ceada pleanála a éilíonn íocaíocht de 
ranníocaíocht ábhartha forbartha a bhíonn iníoctha má thosaíonn agus nuair a thosaíonn an fhorbairt. Tá 
a lán cásanna ann nuair a cuireadh ceadanna malairte in ionad ceadanna a tugadh ar an láthair chéanna 
agus mura gcuirtear ceadanna a tugadh i bhfeidhm fós. Mar gheall air seo, bíonn creideamh míchruinn 
ann uaireanta i dtaca leis an méid atá dlite don údarás áitiúil agus atá gan íoc. Is é €130,829 méid na 
ranníocaíochtaí forbartha a fuarthas i 2012.
Bhí tionchar an-dearfach ag an Scéim Ranníocaíochtaí Forbartha ó cuireadh i bhfeidhm í ar 
sheachadadh d’infreastruchtúr i Longfort. Tá cistí ginte aici maidir le héagsúlacht leathan 
d’infreastruchtúr, lena n-áirítear fáil thalún, soláthar de spásanna oscailte, áiseanna áineasa agus pobail, 
oibreacha fóntais agus tírdhreachaithe, bóithre, carrchlósanna, cosáin, áiseanna uisce agus fuíolluisce. 

Rinneadh dul chun cinn suntasach sa réimse seo thar 2009-2012 i mbailiú d’airgead gan íoc, in ainneoin 
na ndálaí deacra geilleagair.

RéAMHPHLEANÁIL
Tá an Rannóg Réamhphleanála freagrach as taighde, ullmhú agus déanmah de gach Plean Forbartha, gach 
Plean Ceantair Áitiúil agus gach tionscnamh réamhbhreathnaitheach. Ní bhíonn tionchar ag an gcor chun 
donais eacnamaíoch agus moilliú sa tionscal tógála ar sceideal obair na réamhphleanála atá faoi rialú an 
Achta um Pleanáil agus Forbairt 2000 agus cur i bhfeidhm leanúnach de de reachtaíocht náisiúnta agus AE 
i réimse na pleanála agus an chomhshaoil.  Ina theannta, bíonn baint rialta ag an Rannóg Réamhphleanála 
le tionscadail eile a bhfuil dáileadh suntasach ama ag teastáil uathu, amhail Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh 
(CPOanna), Staidéir Conairí Bealaigh agus tionscadail eile ag leibhéal áitiúil agus náisiúnta.
Is é tabhairt isteach den cheanglas do gach Plean Forbartha Contae Croí-Straitéis a bheith aige ceann de 
ghnéithe is suntasaí an Achta ar an sceideal Réamhphleanála. Is é seo bunráiteas lárnach sainmhínithe go 
sonrach a léiríonn an dáileadh daonra atá ann cheana féin agus atá beartaithe agus ordlathas lonnaíochta 
don chontae. Ba í an aidhm a bhí leis cur chuige trédhearcach bunaithe ar fhianaise a tháirgeadh maidir le 
criosú talún agus ainmníochtaí spásúla curtha ar an eolas ag agus de réir treoirlínte aireachta agus pleananna 
sraithe níos airde, amhail an Straitéis Spáis Náisiúnta agus Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha. Déanann an Croí-
Straitéis forálacha criosaithe a ailíniú le soláthar de bhonneagar tacaíochta agus i gcomhréir le cúinsí eile, mar 
atá straitéisí tithíochta agus lonnaíochta.
 
Comhlánaíodh athbhreithniú na Croí-Straitéise agus éagsúlacht an Phleana Fhorbartha Chontae i Meán 
Fómhair, 2012. 

PLEANANNA CEANTAIR ÁITIúIL 
Cuireadh an obair go léir ar Phleananna Ceantair Áitiúil ar fionraí mar gheall ar easpa áiseanna foirne.

AN tACHT uM PLEANÁIL AGus FORBAIRT (LEAsú), 2010
Tá roinnt forálacha reachtaíochta suntasacha san Acht a dhéanfaidh pleanáil a bhunathrú sna blianta atá 
le teacht, go háirithe i dtaca le cairéil, ar cuireadh tús leo agus a críochnaíodh i 2012. Rinne an rannóg 
phleanála 46 cairéal nó láithreán suntasacha a shainaithint agus a fhiosrú, agus rinne sí suirbhéireacht agus 
tuairisciú orthu freisin. Bhí méid suntasach agus domhain oibre fiosrúcháin ag baint leis seo. Críochnaíodh 
an obair laistigh den tréimhse reachtúil agus cuireadh roinnt cásanna chun tosaigh chuig an mBord 
Pleanála le haghaidh athbhreithnithe.  

TIONsCAdAIL EILE
MEAsúNú sTRAITéIsEACH CAOMHsHAOIL AGus MEAsúNú Cuí
 » Ní mór gach plean agus tionscadal a scagadh le haghaidh Measúnaithe Straitéiseach Comhshaoil (SEA) –  

 taispeáint phoiblí agus gné comhairliúcháin i ngach cás.
 » Nuair is gá agus nuair a dhéantar é, mar aon le próiseas pleana, ní mór córais a fhorbairt, a chothabháil agus a  

 chur i bhfeidhm chun táscairí a mhonatóiriú mar atá leagtha amach in SEA.
 » Tá scagadh Measúnaithe Cuí (AA) riachtanach do gach plean reachtaíochta agus neamhreachtaíochta –  

 Appropriate Assessment of plans and projects in Ireland – Guidance for Planning Authorities DoEHLG 2009.
 » Ciorclán SEA 1/08 agus NPWS 1/08 – an riachtanas AA a dhéanamh AA maidir le pleananna úsáide talún de 

  réir Alt 6 den Treoir maidir le Gnáthóga – aon phlean nó tionscadal nach bhfuil ceangailte go díreach le nó 
 riachtanach do bhainistíocht an láithreáin natura (SPA, cSPA, SAC, cSAC) i gceist, ach is dócha go mbeidh  
 tionchar suntasach aige air, leis féin nó i gcomhar le pleananna agus tionscadail eile, le húdarú ach amháin mura  
 mbeidh drochthionchar aige ar shláine an láithreáin.
Tá bainistíocht de Chuid VIII na bpróiseas pleanála agus ullmhúchán de thuarascálacha chun forbairti 
Comhairle Contae a éascú (lena n-áirítear AA agus SEA de réir mar is cuí) ina ngnéithe rialta d’obair na 
Rannóige Pleanála. 

sTAITIsTICí AGus TuAIRIsCEÁIN 
Ní mor don Rannóg Phleanála, go tráthrialta, faisnéis staidrimh a sholáthar d’Údarás Réigiúnach Lártíre, 
do DoECLG agus don Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO).  Tá ionchur suntasach ama ag cuid de na 
tuairisceáin seo, go háirithe suirbhé fála talún tithíochta bliantúil, a chuirtear faoi bhráid an DoECLG gach 
Meán Fómhair.

Cuireann na Rannóga Pleanála staitisticí le chéile ar bhonn rialta do ranna eile laistigh den Chomhairle 
chun feidhmiú na heagraiochta i gcoitinne a éascú.  Áirítear leis seo soláthar de shonraí daonra 
agus iarratais le haghaidh staidéar ar sheirbhísí soláthar uisce agus fuíolluisce agus tuarascálacha 
infreastruchtúir le haghaidh tionscadal Oidhreachta, Comhshaoil, Bóithre agus Tithíochta. D’iarr an Roinn 
staitisticí freisin i dtaca le Cairéil.

MEAsúNú RIOsCA TuILTE
Beidh ionchur suntasach ag an Rannóg Phleanála de dhíth ag Treoirlínte Measúnaithe Riosca Tuilte 
a d’eisigh an DoECLG. Rachfar i ngleic le forálacha mionsonraithe ag leibhéal an chontae tar éis 
ullmhaithe an Staidéir Bhainistíochta Riosca Tuilte Dobharcheantair na Sionainne atá ar bun faoi láthair 
ag Oifig na nOibreacha Poibli (OPW) agus atá le críochnú i 2012. D’fhéadfadh Measúnaithe Aonair 
Riosca Tuilte a bheith riachtanach mar chuid den phróiseas bainistíochta forbartha. 

CóRAIs FHAIsNéIsE GHEOGRAFACHA
Is uirlis riachtanach iad Córais Fhaisnéise Gheografacha (GIS) sa phróiseas pleanála a éascaíonn éascú 
rochtana ar fhaisnéis go hinmheánach idir ranna éagsúla Comhairle. Éascaíonn sé freisin aistriú d’fhaisnéis 
spásúil don phobal thar an idirlíon nó ag pointí faisnéise suite i bhfoirgnimh na Comhairle.  Úsáidtear GIS 
freisin chun faisnéis a fháil, amhail tuairisceáin staidrimh agus le haghaidh monatóireachta amhail an 
mhapáil tuaithe atá riachtanach faoin bPlean Forbartha Contae agus faoi mhonatóiriú leantach SEA.

Leag an Roinn béim shuntasach ar mhapáil GIS d’fhaisnéis Phleanála in údaráis áitiúla, agus éilíonn go 
ndéantar é a nuashonrú ar bhonn rialta.  Níl an córas ach chomh maith leis an bhfaisnéis a fhaigheann 
sé, agus is gá í sin a nuashonrú ar bhonn rialta.  

ILCHINEÁLACH
Éilíonn oibreacha laethúla na Rannóige Pleanála go ndéantar pleananna, leasuithe agus athruithe a 
ullmhú, uaireanta ar gearrfhógra. Ní mór dóibh siúd cloí go dian leis na forálacha ábhartha reachtaíochta, 
ag déanamh sraithe áirithe próiseas comhairliúcháin a dhéanann an Rannóg Réamhphleanála a 
shruthlíniú agus a athscagadh ar bhonn leantach d’fhonn seirbhís chuimsitheach, éifeachtach agus 
éifeachtúil a sholáthar. 

FORFHEIdHMIú PLEANÁLA 
I 2012, eisíodh 13 litir réamhrabhaidh agus 23 litir rabhaidh mar aon le 11 fhógra forfheidhmithe agus 2 
chás nua tarchurtha le haghaidh imeachtaí dlí.

Tháinig laghdú i lion na bhfógraí forfheidhmithe a eisíodh agus i líon na n-imeachtaí dlí a cuireadh ar 
cois thar an treimhse 2011-2012 mar gheall ar ghníomhaíochtaí forbartha laghdaithe agus níos mó ratha 
in idirbheartaíocht agus réiteach ag céim na litreach rabhaidh. Chuaigh roinnt cásanna deacra, lena 
n-áirítear cásanna leagáide, chuig an gCúirt, áfach, agus leibhéal réasúnta ratha ag baint leo thar ceann 
na Comhairle. 

Bhí líon suntasach de cheisteanna éagsúla pleanála freisin agus d’iarratais Saoráil Faisnéise, a 
úsáideann méid suntasach acmhainní de chuid na Rannóige Pleanála, rudaí atá gann. 
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An Comhairleoir Micheál Carrigy 

Cathaoirleach SPC Tithíochta & Pleanála

An tUas. Barry Lynch 

Ceann Airgeadais/Stiúrthóir Seirbhísí

sEIRBHísí AIRGEAdAIs &
FAIsNéIsE, TITHíOCHT & 
TóGÁIL

AIRGEAdAs
Is iad seo a leanas príomhfheidhmeanna Roinn Airgeadais Chomhairle Contae Longfoirt:
 » Cuspóirí airgeadais Phlean Corparáideach na Comhairle a bhaint amach
 » Gnóthaí airgeadais na Comhairle a bhainistiú
 » A chinntiú go bhfuil rialaithe inmheánacha imleora i bhfeidhm chun sócmhainní na heagraíochta a chosaint,  

 agus cruinneas agus iontaofacht na dtaifead cuntasaíochta a chinntiú
 » A chinntiú nuair is féidir go mbaintear luach ar airgead amach ar fud na heagraíochta.

sEIRBHísí

 » Mótarchánach
 » Rátaí/Muirir Uisce/Cíos Tithíochta/Muirear Cónaithe Príobháideach Neamhphríomha (NPPR)
 » Deontais Ardoideachais
 » An	Oifig	Ghinearálta	–	íocaíochtaí	a	phróiseáil	chuig	soláthróirí	agus	párolla.

CLEACHTAIs íOCAíOCHTA
Baineann forálacha an Achta um Íoc Pras Cuntas, 1997 agus Rialachán na gComhphobal Eorpach 
(Íocaíocht Déanach in Idirbhearta Tráchtala), 2002 le Comhairle Contae Longfoirt agus le Comhairle Baile 
Longfoirt. Tá córais i bhfeidhm ag an dá Údarás Áitiúla le cinntiú nach dtabhaítear pionóis úis.  Mar sin 
féin, i líon beag cásanna, tharla íocaíochtaí déanacha i 2012. 

Méid iomlán na bpionós úis:

Comhairle Contae Longfoirt €212.64

Comhairle Baile Longfoirt Nil

Déantar gach iarracht le comhlíonadh leis an Acht agus na Rialacháin a chinntiú agus le pionóis úis a 
sheachaint. Mar sin féin, ní féidir leis na nósanna imeachta ach dearbhú réasúnta, ní dearbhú iomlán, a 
sholáthar i gcoinne neamhchomhlíonta ábhartha leis an reachtaíocht.

INIúCHAdH INMHEÁNACH
Is feidhm neamhspleách breithmheasa é an tIniúchadh Inmheánach a bhfuil freagracht aige 
gníomhaíochtaí a athbhreithniú thar gach réimse laistigh de Chomhairle Contae Longfoirt.  Déanann sé 
bainistíocht rioscaí, leorgacht na rialaithe inmheánacha, agus baint amach d’úsáid cheart, éifeachtúil 
agus eacnamaíoch acmhainní a scrúdú agus a thuairisciú go cuspóireach.  Leagtar amach i gCairt 
Iniúchta Inmheánach ról agus freagrachtaí an Iniúchóra Inmheánaigh agus na Bainistiochta.

dEONTAIs ARdOIdEACHAIs
Forálann an tAcht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011 bonn reachtaíochta le haghaidh athchóirithe 
de dheontais do mhic léinn.  Is iad comhdhlúthú na gceithre scéim deontais do mhic léinn i scéim 
aonair aontaithe, bunú d’údarás aonair cáiliúcháin deontais agus bord neamhspleách achomhairc 
príomhfhorálacha an Achta.  Cuireadh tús le hoibriúcháin an údaráis chailiúcháin deontais ar a dtugtar 
Student Universal Support Ireland, SUSI, don bhliain acadúil 2012/13.
Tá an scéim dheontais don bhliain acadúil 2012/13 rialaithe ag:
 » An tAcht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011
 » Rialaithe Tacaíochta Mac Léinn, 2012 [S.I. 187 de 2012]
 » An Scéim Dheontais do Mhic Léinn 2012 [S.I. 189 de 2012]

DEONTAIS ARDOIDEACHAIS – BLIAIN ACADÚIL 2012 - 2013

Líon iomlán na mac léinn a fuair Deontais Ardoideachais 194

Líon na mac léinn ag freastal ar choláistí in Éirinn 185

Líon na mac léinn ag freastal ar choláistí sa RA (Tuaisceart Éireann san áireamh) agus san AE 9

CAITEACHAs

AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL 2001 – ALT 142 CAITEACHAS

Liúntais Mhéara agus Liúntais Eile €69,000

Siamsaíocht agus Costais Bhainteacha €7,030

Íocaíochtaí Ionadaíochta, Costais Chomhaltaí agus Ionadaíochta ag Comhdhálacha €460,065

Iomlán €536,095
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AONAd GINIúNA IONCAIM
Ta an tAonad Giniúna Ioncaim freagrach as bailiú na bpríomhshruthanna ioncaim don Chomhairle. Áirítear leis 
seo rátaí, muirir uisce thráchtála, cíos tithíochta, iasachtaí tithíochta agus cíos RAS. Oibríonn an tAonad freisin 
an deasca airgid a éascaíonn íocaíochtaí custaiméirí d’earraí agus seirbhísí na Comhairle.

(1) MuIRIR uIsCE TRÁCHTÁLA 
Le linn 2012, lean an tAonad ar aghaidh le bailiú de mhuirir uisce thráchtála a fheabhsú. Meadaíodh an ráta 
bailithe arís i 2012. Bíonn deacrachtaí ann freisin, áfach, i dtaca le moillithe i gcásanna de neamhíocaíocht 
a chur chun tosaigh tríd na Cúirteanna agus chomh maith leis sin dícheangail den soláthar i gcásanna ina 
bhfuil áit chónaithe theaghlaigh.

Tréimhse
Iarmhéid 
Tosaigh

Muirir Uisce 
Sonrasctha Fáltais

Díscríofa 
mar gheall ar 

sceitheanna srl.
% 

Bailithe
Iarmhéid 

Deiridh

2009 1,233,982.67 1,626,791.25 -1,448,384.29 -92,980.61 52.30 1,320,871.22

2010 1,320,871.22 1,837,764.27 -1,657,701.18 -196,490.98 55.97 1,304,073.33

2011 1,304,073.33 1,816,346.29 -1,732,251.22 -164,612.84 58.61 1,223,555.56

2012 1,217,484.31 1,671,066.51 -1,685,953.76 -138,993.24 61.33 1,062,953.82

Leagadh amach san Athbhreithniú Éifeachtúlachta Rialtais Áitiúil (Iúil 2010) athruithe suntasacha i maoiniú rialtais 
áitiúil. Leagadh béim ar mhuirir uisce theaghlaigh mar shruth ioncaim d’údaráis áitiúla, chomh maith leis an 
riachtanas bailiú fiachais na gcustaiméirí thráchtála uisce a fheabhsú. D’fhógair an Rialtas i 2011 go mbeadh 
méadrú ag custaiméirí uisce teaghlaigh faoi 2014. Shocraigh an Rialtas ar fhormáid d’fhóntas nua uisce, Irish 
Water/Uisce Éireann a ghlacfaidh an fhreagracht d’oibriú an líonra uisce, lena n-áirítear billeáil do chustaimeirí 
teaghlaigh agus tráchtála. Beidh tioncahr suntasach aige seo ar ról na n-údarás áitiúil i soláthar uisce.

(2) MuIRIR MHAOINE CóNAITHE
MuIREAR CóNAITHE PRíOBHÁIdEACH NEAMHPHRíOMHA (NPPR)
Tugadh an muirear seo isteach i 2009 ar réadmhaoin chónaithe nach bhfuil mar phríomháit chónaithe an 
úinéara. Léiríonn tuarascálacha bailithe NPPR gur méadaíodh an t-ollmhéid a bailíodh i 2012 (€609,260) ón 
méid a bailíodh i 2011 (€584,220).  Tá méadú freisin ar líon na maoine NPPR cláraithe ó 2,721 i 2011 go dtí 
2,899 i 2012. Tá an muirear bunaithe ar féinmheasúnacht ag úinéir na maoine, agus tá muirir shuntasacha 
íocaíochtaí déanacha agus fíneálacha i gceist maidir le neamh-chomhlíonadh.

Le linn 2012, shainaithin an tAonad Giniúna Ioncaim maoine a raibh an muirear dlite orthu agus nach raibh 
íoctha. Cuireadh tús le himeachtaí dlí i roinnt cásanna chun méideanna dlite don Chomhairle a aisghabháil. 

MuIREAR TEAGHLAIGH
Thug an tAcht Rialtais Áitiúil (Muirear Teaghlaigh) 2011 muirear breise isteach ar gach maoin chónaithe 
de €100 in aghaidh na maoine. Tá sé beartaithe leis an muirear seo cuidiú le seirbhísí riachtanacha rialtais 
áitiúil a mhaoiniú. D’éascaigh an tAonad Giniúna Ioncaim íocaíocht den mhuirear ag Oifigí na Comhairle 
agus dhéileáil sé le roinnt ceisteanna i dtaca le hoibriú an mhuirir. Ba é 70% de theaghlaigh a d’íoc nó a bhí 
i dteideal tarscailte an ráta comhlíonta. Ba é 9,066 líon na maoine a raibh an muirear íoctha ina leith nó ina 
raibh an mhaoin faoi réir tarscaoilte. Tá an Muirear Teaghlaigh le bheith ionadaithe ag Cáin Mhaoine Áitiúil i 
2013, a ndéanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim riarachán uirthi.

(3) RÁTAí
Mar gheall ar an gcor chun donais eacnamaíoch tháinig méadú i líon na maoine tráchtála gan áitiú atá le 
cíos sa tír. Tá tionchar aige seo ar an mbonn rátaí féideartha. Rinneadh iniúchadh ar mhaoine inrátáilte gan 
áitiú le linn na bliana. Ina theannta sin, cuireadh sonraí na bhfoirgneamh nua, nach raibh rátáilte roimhe sin, 
chuig an Oifig Luachála le haghaidh luachála. 

Lean an tAonad Giniúna Ioncaim le socruithe tráthchoda míosúla a éascú d’íocóirí ráta a bhfuil fadhbanna 
srutha airgid acu. In ainneoin na timpeallachta geilleagair deacra, méadaíodh an ráta bailithe rud beag go 
dtí 81.9% agus méadaíodh fáltais le €215,432.

Bliain Rátaí Sonrasctha 2012 Fáltais 2012 % Bailithe

2009 3,958,704 3,589,771 87.5

2010 3,861,091 3,631,606 85.3

2011 4,705,596 3,642,088 80.6

2012 4,718,199 3,857,520 81.9

(4) CíOs AGus IAsACHTAí
Tá an tAonad Giniúna Ioncaim freagrach as déileáil le cuntais iasachta agus chíosa atá i riaráiste. Is í an 
Roinn Tithíochta a leagann cíos agus mionathruithe do chuntais chíosa. Le linn 2012, coinníodh leibhéil 
bhailithe chíosa agus laghdaíodh riaráistí. Laghdaíodh cíos gearrtha le beagnach €100,000, rud a léiríonn 
an tionchar ag ioncaim teaghlaigh tionónta laghdaithe ar scéim cíosa dífrealaí na Comhairle.  Leanann an 
Chomhirle ar aghaidh le híocaíocht le buanordú agus Scéim Bhuiséid Theaghlaigh oibrithe i gcomhar leis 
An Post a chur chun cinn.

Bliain
Iarmhéid 
Tosaigh Cíos Gearrtha Fáltai % Bailithe

Riaráiste 
Cíosa

2009 398,990.21 3,900,396.15 -3,668,815.48 85.76 608,991.45

2010 608,991.45 3,820,020.89 -3,832,610.50 86.74 585,747.80

2011 585,747.80 3,700,689.34 -3,755,677.62 87.79 522,547.25

2012 521,898.78 3,603,116.67 -3,607,784.85 87.65 508,152.42

Leanadh le bailiú d’íocaíochtaí iasachta tithíochta a bheith mar ábhar mór buartha i 2012. Mar gheall 
ar an gcor chun donais eacnamaíoch ginearálta agus an laghdú ioncaim ag a lán custaiméirí iasachta, 
bhí méadú i leibheál na riaráistí iasachta. Chuir an Chomhairle tús le Próiseas nua Réitigh Riaráistí 
Morgáiste (MARP) a chur i bhfeidhm i Meán Fómhair 2012. Bhí sé seo ina chuidiú le socruithe íocaíochta 
a dhéanamh le roinnt custaiméirí agus éascóidh sé athstruchtúrú iasachtaí i roinnt cásanna.

Bliain 
Iarmhéid 
Tosaigh

Muirir 
iasachta Fáltais YTD % Bailithe

Riaráiste 
Iasachta

2009 199,182.68 1,146,652.57 -1,177,395.39 87.48 168,439.86

2010 168,439.86 1,272,671.94 -1,094,409.83 75.94 346,701.97

2011 346,701.97 1,137,138.30 -1,037,543.25 69.91 446,467.02

2012 446,467.02 1,057,145.32 -917,423.34 61.01 586,349.00

MóTARCHÁIN
Chinn an Rialtas i 2012 ceist na gceadúnas tiomána a lárú. Rinneadh obair ullmhúcháin chun na socruithe 
nua a éascú go déanach i 2012.  Athraíodh an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre go dtí an t-údarás 
náisiúnta ceadúnúcháin ó 01/01/2013. Go ceann idirthréimhse i 2013, leanfaidh Oifigí Mótarchánach ar 
aghaidh le ceadúnais thiomána a eisiúint ar son Seirbhís Náisiúnta Cheadúnais Thiomána.
 

sTAITIsTICí MóTARCHÁNACH 2012

Idirbheartha Mótarchánach Líon na nIdirbheart €

Ceadúnais Fheithiclí (Dioscaí) 28,525     5,944,152

Ceadúnais Thiomána 5,425 94,350

Deimhnithe Ród-acmhainneachta 3,391 24,414

Ceadúnais Thráchtála 66 21,648

Fáltais Eile 1,880 110,626

 Iomlán 39,287 6,195,190

Ina theannta sin, d’eisigh Seirbhís Ar Líne Mótarchánach 12,423 ceadúnas feithiclí le linn 2012. Ba é 34.6% 
céatadán na n-athnuachaintí mótarchánach a comhlánaíodh ar líne i 2012. Ba é seo méadú de 4.71% ar 
2011. Eisítear na ceadúnais fheithiclí seo ón Aonad Cláraithe Feithiclí i Sionainn, Contae an Chláir.

Ceadúnais Thiomána a eisíodh i 2012

Ceadúnais Thiomána Iomlána 3,494

Ceadúnais Thiomána Shealadacha 1,485

Ceadúnais Thiomána Dhúblála 446

Líon Iomlán na gCeadúnas Tiomána a Próiseáladh 5,425
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TEICNEOLAíOCHT FAIsNéIsE AGus CuMARsÁIdE

PRíOMHFHEIdHMEANNA NA ROINNE TFC
Soláthraíonn agus tacaíonn Roinn TFC Údarás Áitiúil Longfoirt na Córais TFC seo a leanas:
 » Ríomhphost, Idirlíon, Inlíon agus Eislíon
 » Feidhmchláir bunaithe ar an nGréasáin
 » Córais Airgeadais Agresso a thacaíonn córais fhaisnéise bhainistíochta airgeadais agus próiseáil idirbheart na  

 nÚdarás Áitiúil
 » Córais fhaisnéise gheogfrafacha a sholáthraíonn faisnéis riachtanach ar bhóithre, príomhlíonra uisce srl. sa chontae
 » Feidhmchláir inmheánacha ordaithe do Thithíocht, Pleanáil, Infreastruchtúr, Comhshaol agus feidhmchláir  

 éagsúla thacaíochta
 » Bainistíocht agus riarachán bunachar sonraí
 » Cúltaca agus slándáil do chórai

INFREAsTRuCHTúR LíONRA
Tá líonra TF Chomhairle Contae Longfoirt comhdhéanta de roinnt comhpháirteanna casta a éilíonn 
bainistíocht, cothabháil agus monatóiriú leanúnach.  Áirítear leis an bhfreagracht i dtaca leis an líonra a 
bhainistiú ná Líonra Limistéir Leathan a chothabháil, a nascann gach oifig as an láthair ar ais go dtí Áras 
an Chontae trí naisc gan sreang, cábla snáthoptaice agus DSL.
Tá dhá láithreán déag san iomlán ann – seacht gcinn i mbaile Longfoirt agus cúig láithreán Leabharlanna 
forimeallacha. 
Rinneadh iniúchadh agus athbhreithniú ar ár lionra gan sreang le linn 2012, rud a sholathair coigiltí 
suntasacha bliantúla i gcostais chothabhála agus oibriúcháin, mar aon le hathléimneacht líonra 
feabhsaithe.

uAsGHRÁduITHE CóRAIs
Rinneadh athbhreithniú seomra freastalaí le linn 2012, rud a rinne scrúdú ar ullmhacht Fíorúlaithe agus 
measúnachtaí féidearthachta a rinneadh ar gach freastalaí dár gcuid mar ullmhúchán de líon mór dár 
bhfreastalaithe reatha a chomhdhlúthú ar líon beag de 3 fhreastalaí. Rinneadh dul chun cinn ar an 
Tionscadal go dtí an chéim thairisceana agus mar thoradh air sin beidh úsáid níos fearr de chumhacht 
phróiseála agus coigiltí bliantúla i bhfuinneamh, riarachán agus costais chothabhála.

TIONsCAdAL CLÁR ÁITIúIL dIGITEACH
Le linn 2012, sholáthair Rannog TFC Chomhairle Contae Longfoirt tacaíocht teicniúil d’Údarás 
Réigiúnach Lár Tíre agus dá rannpháirtíocht sa Tionscadal Clár Áitiúil Digiteach Eorpach a fhaigheann 
maoiniú ó INTERREG IV C. Is é cuspóir iomlán an Tionscadail, trí mheán de chomhoibriú idir-réigiúnach, 
beartais áitiúla TFC a fheabhsú d’fhonn foirmeacha agus gníomhaíochtaí nua a fhorbairt atá bainteach le 
feidhmiú TFC i soláthar de sheirbhísí poiblí, rud a chuireann le nua-aoisiú geilleagair.

IdIRLíON & INLíON
Lean Comhairle Contae Longfoirt lena hábhar ar líne a leathnú le linn 2012. Foilsítear gach fógra de leas 
an phobail ar ár láithreáin ghréasáin, agus úsáidtear go forleathan iad. 

Tá tábhacht straitéiseach ag baint fós lenár nInlíon Foirne maidir le faisnéis a chomhroinnt i measc na 
foirne, agus rochtain á sholáthar ar chuid mhór dár bhfeidhmchláir is mó úsáid. Le linn 2012, tugadh 
féilire nua foirne isteach ar an inlíon, a asbhaineann sonraí ón gCóras TF Croí AD, Párolla, Uaireanta & 
Freastail agus Aoisliúntais a cuireadh i bhfeidhm le déanaí.  

CuAIRTEANNA GRéAsÁIN LE LINN 2012

Láithreán Gréasáin Líon na nAmas 2011 Líon na nAmas 2012

longfordcoco.ie 51,817 56950

longford.ie 51,148 57885

longfordtowncouncil.ie 6,957 7715

virtualwriter.net 3,286 5119

longfordlibrary.ie 19,945 24520

FOCHOIsTE TF
Bhuail an Fochoiste TF le chéile le linn 2012 faoi Chathaoirleach an Chomhairleora Mark Casey. Ghabh 
an Comhairleoir Michael Carrigy leis an gcoiste i 2012. Bhí athbhreithniú ar an NBS trí chur i láthair ag an 
soláthróir seirbhíse, Three, ar phríomhthionscnaimh an Choiste.

TITHíOCHT

MEAsúNú RIACHTANAs TITHíOCHTA
Leanadh ar aghaidh le riachtanais tithíochta Chontae Longfoirt a chomhlíonadh trí réimse de roghanna 
tithíochta.  Rinneadh measúnú reachtúil ar riachtanais tithíochta i 2011 2011.  Déanfar an chéad 
mheasúnú riachtanas tithíochta eile i 2013.  Tá thart ar 1,079 iarratas tithíochta ag Údaráis Áitiúla 
Longfoirt i láthair na huaire.

TITHíOCHT sóIsIALTA
Caitheadh €1,159,921 go neasach faoin gClár Infheistíocht Tithíochta Sóisialta i 2012. Áiríodh leis seo 
ceannach de sheacht dteach aonair agus tógáil de theachín tuaithe amháin.

sCéIM CHEANNAIGH AG TIONóNTAí
Ba é 31 Nollaig 2012 an dáta deiridh le haghaidh iarratas don Scéim Cheannaigh ag Tionóntaí 1995, 
agus gach idirbheart le críochnú faoi 31 Nollaig 2013.  Tá comhlánú na n-idirbheart don Scéim 2011 ag 
dul ar aghaidh, agus gach idirbheart le críochnú faoi 30 Meitheamh 2013.

Tá sonraí deiridh i dtaca leis an Scéim Incriminteach Tionóntaí atá le bheith ann in ionad na scéimeanna 
thuas le fógairt fós.

IAsACHTAí TITHíOCHTA
Leanadh ar aghaidh le hiasachtaí tithíochta a fhaomhadh agus a chur chun tosaigh i 2012.  Mar a bhí an 
scéal i mblianta roimhe, bhí an-tionchar ag leibhéil inacmhainneachta, mar thoradh ar an gcor chun donais 
eacnamaíoch, ar líon na n-iarratas faofa. Fuarthas iomlán de 11 iarratas bailí i 2012, agus 4 iasacht faofa 
agus 4 iasacht curtha chun tosaigh.  Ní áirítear réamhiarratas a diúltaíodh nó a aistarraingíodh.

TITHíOCHT dEONACH
Tá ceangal fadtéarmach ag Comhairle Contae Longfoirt leis an Earnáil Dheonach Tithíochta, agus rinne 
an Earnáil Dheonach Tithíochta ranníocaíocht suntasach maidir le Tithíocht Sóisialta a sholáthar i gContae 
Longfoirt faoin Scéim Iasachta Caipitil agus Fhóirdheontais (CLSS) agus faoin Scéim Chúnaimh Chaipitil 
(CAS).  I 2012, chríochnaigh Comhlachas Tithíochta na Clúide oibreacha ar an dara céim den athghiniúint 
ar Bhóthar Mhíchíl, Longfort.  Athchóiríodh nó tógadh iomlán de 37 aonad faoi CAS agus CLSS.

Bhí Daoine Longfoirt Faoi Mhíchumas (DPOL) rathúil freisin ina n-iarratas maoiniú a thabhairt d’fháil 
mhaoine a athchóiríodh roimhe i mbaile Longfoirt faoi CAS.

COTHABHÁIL AGus ATHCHóIRIú
I 2012, soláthraíodh suim de €645,000 sa Bhuiséad le haghaidh cothabhála agus deisiúcháin ar 
Thithíocht an Údaráis Áitiúil. Déantar scrúdú leanúnach sa réimse seo le cinntiú go mbaintear dea-
chleachtas agus luach ar airgead amach i gcónaí.

BAINIsTíOCHT EAsTÁT
Lean Oifigeach Idirchaidrimh Tithíochta agus an Bainisteoir Eastát lena n-obair le tionóntaí agus Comhlachais 
Chónaitheoirí le linn 2012.  Freastalaíonn gach tionónta nua ar chúrsaí réamhthionóntachta éigeantacha.
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dÁMHACHTAINí NA nEAsTÁT Is FEARR
Seoladh “Dámhachtainí na nEastát is Fearr” athuair i 2012. Bhí na torthaí mar seo a leanas:

BUAITEOIR FORIOMLÁN

Cois Na hAbhainn , Béal Átha na Lao

Catagóir 1 – Eastáit gan spás glas nó a bhfuil beagán de spás glas acu

1ú Duais Slí Na Móna, Baile Uí Mhatháin

2ú Duais Ardán Alainn, An Longfort

3ú Duais Ardán Mhuire, Baile Uí Mhatháin

Catagóir 2 – Eastát Beag

1ú Duais Cois Na hAbhainn, Béal Atha na Lao

2ú Duais Corrán na hAbhainn, Béal Átha na Lao

3rd Prize An Chollchoill, Cnoc na Góla

Catagóir 3 – Eastát Meánmhéide

1ú Duais Corrán an Ratha Riabhaigh, An Liagán

2ú Duais Corrán Ghort an Ghabhann, An Liagán

3ú Duais An Currach Rua, Béal Átha Liag

Catagóir 4 – Eastát Mór – Gan Scéim Fostaíochta Pobail

1ú Duais Corrán Devine, Meathas Troim

2ú Duais Páirc Mhaitiú, Baile Uí Mhatháin

3ú Duais Cúirt Casey, Caonach

Catagóir 5 – Eastát Mór – Le Scéim Fostaíochta Pobail

1ú Duais Radharc an Teampaill, Béal Átha Liag

2ú Duais Plásóg an Fhuaráin, An Longfort

3ú Duais Páirc Mhic Eoghain, An Longfort

Catagóir 6 – Eastáit Chomhairle Baile

1ú Duais Páirc na hAnaíle, An Longfort

2ú Duais Canálach Le Chéile, An Longfort

3ú Duais Páirc Theafa, An Longfort

Catagóir 7 – An Taispeántas Bláthanna Is Fearr – Corrán na hAbhainn, Béal Átha na Lao

Catagóir 8 – An tIontrálaí Nua Is Fearr – Gairdíni Thaobh na Páirce, Baile Uí Mhatháin

Catagóir 9 – Forbairt an Phobail

1ú Duais Plásóg an Fhuaráin, An Longfort

2ú Duais Canálach Le Chéile, An Longfort

3ú Duais Radharc na Coille, An Lios Breac

Molta go hArd – Bóthar an Chartúin, Caonach – Páirc Chill Bhríde, Meathas Troim – Páirc an Churraigh, 
An Lios Breac – Páirc na bhFia, Caonach – Radharc na Coille, An Lios Breac.

sCéIMEANNA dEONTAIs TITHíOCHTA
I 2012, fuarthas iomlán de 206 iarratas faoi na trí Scéim Dheontais:
 » Scéim Deontas na nÁiseanna Soghluaisteachta,
 » Scéim Deontas Oiriúnaithe Tithíochta, agus 
 » Scéim Deontas Áiseanna Tithíochta do Dhaoine Níos Sine
 » Íocadh iomlán de 220 deontas de mhéid €1,098,691.

CóIRíOCHT dO THAIsTEALAITHE
Leanann Comhairle Contae Longfoirt ar aghaidh le Clár Cóiríochta do Thaistealaithe 2009-2013 a chur 
i bhfeidhm.  Leagtar amach sa chlár straitéis ceithre bliana i dtaca leis an gclár agus leis an gcineál 
cóiríochta atá le soláthar do Thaistealaithe. Buaileann an Coiste Áitiuil Comhairliúcháin Cóiríochta 
Taistealaithe le chéile ar bhonn ráithiúil agus déanfaidh sé an dul chun cinn a bhaintear amach i dtaca le 
spriocanna atá leagtha amach sa phlean a mhonatóiriú.

sCéIM CHóIRíOCHTA AR CíOs (RAs)
Ag deireadh 2012, bhí 229 tionóntacht RAS i bhfeidhm. Tháinig daichead a cúig (45) tionóntacht chun 
deiridh le linn na bliana – fuair na tionóntaí seo tithíocht i dTithíocht Údaráis áitiúil, aistríodh iad go 
maoine RAS in áiteanna eile sa tír, nó fuair siad tithíocht dóibh féin trí úsáid a bhaint as a n-acmhainní 
féin. Tá incháilitheacht don scéim ag brath ar fháil na n-iarrthóirí d’fhorlíonadh cíosa ar feadh breis 
agus 18 mí, agus iad a bheith incháilithe do Thithíocht Sóisialta. Tá an Scéim RAS agus na costais 
bhainteacha oibriúcháin agus riaracháin féinmhaoinitheach i Longfort.

sOCRuITHE LéAsA FAdTéARMACHA / CINEÁL RAs
Baineann príomhghnéithe na Scéime leis an Údarás Áitiúil ag comhaontú léasanna fadtéarmacha le 
haghaidh aonad tithíochta aonair nó ilionaid tithíochta le forbróirí/úinéirí na maoine príobháideacha ar 
cíos thar 10 mbliana go 20 bliain, nó léasanna gearrthéarma den Chineál RAS le haghaidh maoine thar 
théarma ceithre bliana. Bhí 19 léas gearrthéarma den Chineál RAS i bhfeidhm ag deireadh 2012.

OIBREACHA FEABHAIs/ATHGHINIúNA
I 2012, faomhadh buiséad de €1.65 milliún chun 
Oibreacha Feabhais a dhéanamh ag Bóthar Thromraí, 
Gránard.  Cuirfear tús leis na hoibreacha go luath i 2013.

I 2012, rinneadh oibreacha feabhais ar 9 dteach ag 
Airde Pauric Colum, An Longfort.  Rinneadh maoine 
a athchóiriú go hiomlán agus cuireadh córais nua 
théimh isteach. Cuireadh tionóntaí i ngach teach ina 
dhiaidh sin.  Léirionn an fhorbairt cuid suntasach de 
cheangaltas na Comhairle maidir lena stoc tithíochta a 
uasghrádú.

CAIGHdEÁIN CóIRíOCHTA PRíOBHÁIdEACHA AR CíOs
Tá an t-údarás áitiúil freagrach as caighdeáin chóiriochta a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú 
san earnáil chíosa. Cuirtear maoiniú ar fáil don údarás áitiúil bunaithe ar líon na n-iniúchtaí a 
rinneadh. Comhlánaíodh céad seachtó a trí (173) iniúchadh i 2012 agus cuireadh saincheisteanna 
neamhchomlíonta in iúl do thiarnaí talún. Rinneadh cuid mhór de na maoine seo a iniúchadh mar chuid 
den Scéim um Chóiriocht ar Cíos.

sCéIM IARFHEIsTITHE FHuINNIMH
I 2012, fuair Comhairle Contae Longfoirt maoiniú de €211,520 ón DoECLG, mar chuid de chlár 
thuasluaite.  Rinneadh móroibreacha ar 7 maoin.

Oibreacha athghiniúna ag APC, An Longfort

Corrán na hAbhainn, Béal Átha na Lao
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AGuIsíN 1:  
COMHALTAs dE CHOIsTí uM BEARTAIs sTRAITéIsEACHA 2009 - 2014

Tá an bonn reachtaíochta do bhunú na gCoistí um Beartais Straitéiseacha (SPC) leagtha amach in Alt 48 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001.  Tá 
bunú de Choistí um Beartais Straitéiseacha beartaithe le deis a thabhairt do leasanna éagsúla earnála tionchar a bheith acu ar fhorbairt de 
bheartais ag an gComhairle.  Glacadh go foirmeálta le Scéim an Choiste um Beartais Straitéiseacha agus Comhlachas na gCoistí trí rún 
Chomhaltaí Chomhairle Contae Longfoirt ag cruinniú a tionóladh ar 20 Eanáir 2010.

Coiste um Beartais 
Straitéiseacha (SPC)

Comhaltaí 
Chomhairle 
Contae

Comhaltaí 
Chomhairle 
Baile Ionadaithe Earnála Iomlán Cathaoirleach

Coiste um Beartais 

Straitéiseacha maidir le 

Tithíocht Sóisialta, Pleanáil 

agus Rialú Tógála

V. Kiernan

M. Carrigy

P. Nolan

P.J. Reilly

D. Glennon

P. Connell

T. Flaherty

Forbairt agus Tógáil

 - Kevin Hughes

Pobal agus Deonach 

- Paula O’Connor 

- Helena Doyle 

- Mary Lillis

11

Cathaoirleach – An 

Chéad Théarma – 

An Clr. V. Kiernan

An Dara Téarma

Ainmní

An Clr. M. Carrigy

Coiste um Beartais 

Straitéiseacha maidir le 

hIompar, Forbairt Bhóithre 

agus Sábháilteacht ar 

Bhóithre

J. Browne

J. Duffy

M. Cahill

L. McEntire

M. Casey

M. Kilbride-Harkin

Talmhaíocht agus Feirmeoireacht - 

John Farrell

Ceardchumann - Kieran Woods

Comhshaol - Ray Hogan

9

Cathaoirleach – An 

Chéad Théarma – 

An Clr. A. Mitchell

An Dara Téarma

Ainmní

An Clr. J Duffy

Coiste um Beartais 

Straitéiseacha maidir 

le Seirbhísí Uisce agus 

Beartas Comhshaoil

G. Brady

P. Belton

S. Farrell

P. Loughrey

T. Victory

J. Maguire

Talmhaíocht agus Feirmeoireacht - 

Sean Reilly

Comhshaol - Ray Hogan

Pobal agus Deonach - Kevin Durkin

 

9

Cathaoirleach – An 

Chéad Théarma – 

Cllr. G. Brady

An Dara Téarma

Ainmní 

An Clr. P Belton

Coiste um Beartais 

Straitéiseacha maidir le 

Forbairt Eacnamaíoch, 

Athnuachan Uirbeach, 

Atheagrú Tuaithe, 

Oideachas, Cultúrtha agus 

Fóillíocht

M. Mulleady

B. Steele

F. Kilbride

L. Bannon

M. Sexton

J. Keogh

Gnó agus Fostóirí

 - Fintan McGill

Pobal agus Deonach - Reina Flower

Cultúrtha - Tess Murphy 

9

Cathaoirleach – An 

Chéad Théarma – 

Cllr. M. Mulleady

An Dara Téarma

Ainmní

An Clr. B. Steele 

TOTAL 21 4 13 38 .

AGuIsíN 2:
TuARAsCÁIL AR OBAIR NA GCOIsTí uM BEARTAIs 
sTRAITéIsEACHA LE LINN 2012
COIsTE uM BEARTAIs sTRAITéIsEACHA MAIdIR LE sEIRBHísí uIsCE AGus 
BEARTAs COMHsHAOIL
Bhí ceithre chruinniú ag an gCoiste um Beartais Straitéiseacha le linn 2012, ar na dátaí seo a leanas:
 » 3 Feabhra 2012
 » 3 Bealtaine 2012
 » 3 Deireadh Fómhair 2012
 » 5 Nollaig 2012

Ba iad seo a leanas na príomh-mhíreanna díospóireachta agus breithnithe ag na cruinnithe sin:
 » Athchóiriú na hEarnála Uisce Éireann
 » Draenáil Artaireach
 » An tAcht Síolrúcháin Madraí
 » Nuashonrú CFRAMS 
 » Nuashonrú ar scoilteadh hiodrálach
 » Fodhlíthe ar Rialú Capall
 » Scéimeanna Uisce Grúpaí
 » Ceangail Séarach

COIsTE uM BEARTAIs sTRAITéIsEACHA MAIdIR LE HIOMPAR, FORBAIRT 
BHóITHRE AGus sÁBHÁILTEACHT AR BHóITHRE 
Bhuail an Coiste um Beartais Straitéiseacha le chéile dhá uair le linn 2012.  Tionóladh cruinnithe ar na 
dátaí seo a leanas:
 » 21 Bealtaine 2012
 » 23 Samhain 2012

Ba iad seo a leanas na príomh-mhíreanna díospóireachta agus breithnithe ag na cruinnithe sin:
 » Deontais Bhóithre 2012
 » Sláinte agus Sábháilteacht 
 » Soilsiú Poiblí
 » Plean Cothabhála Geimhridh

COIsTE uM BEARTAIs sTRAITéIsEACHA MAIdIR LE TITHIOCHT sóIsIALTA, 
PLEANÁIL AGus RIALú TóGÁLA
Bhí trí chruinniú ag an gCoiste um Beartais Straitéiseacha le linn 2012, ar na dátaí seo a leanas:
 » 9 Feabhra 2012 
 » 26 Meán Fómhair 2012
 » 7 Nollaig 2012

Ba iad seo a leanas na príomh-shaincheisteanna breithnithe ag an gCoiste i 2012: 
 » Scoilteadh Hiodrálach 
 » Nuashonrú ar Phleanáil agus Tithíocht
 » Nuashonrú ar Cheadúnú Cairéal
 » Tabhairt chun deiridh de Scéim Cherannaigh ag Tionóntaí 1995
 » Scéim Cheannaigh Incriminteach
 » Nuashonrú ar Scéim Cíosanna Difreálacha nua
 » Aisghlámadh – Deontais Tithíochta

COIsTE uM BEARTAIs sTRAITéIsEACHA MAIdIR LE FORBAIRT EACNAMAíOCH, ATHNuACHAN 
uIRBEACH, ATHEAGRú TuAITHE, OIdEACHAs, CuLTúRTHA AGus FóILLíOCHTA
Bhí cruinnithe ag an gCoiste um Beartais Straitéiseacha maidir le Forbairt Eacnamaíoch agus Pobail, 
Seirbhísí Corparáideacha & Cultúrtha agus Acmhainní Daonna ar na dátaí seo a leanas i 2012:
 » 27 Márta 2012
 » 22 Bealtaine 2012
 » 20 Meán Fómhair 2012

Ba iad seo a leanas na príomhréimsí díospóireachta ag na cruinnithe sin:
 » Forbairt Eacnamaíoch
 » Turasóireacht
 » Dún Uí Chonghaile 
 » Tionscnaimh Chuimsithe Sóisialta 
 » Forbairt Spórt
 » Seirbhísí Leabharlainne 



COMHAIRLE CONTAE LONGFOIRT Tuarascáil Bhliantúil 2012

_____ p 66 p 67 ______

AGuIsíN 3: 
COIsTí CHOMHAIRLE CONTAE LONGFOIRT

COISTE COMHALTAÍ

Cumann Comhairlí Contae is Cathrach Comhairleoirí L. McEntire, P. Connell agus F. Kilbride

Cumann Chomhaltaí na gComhairlí Contae An Comhairleoir P. Belton

Comhchoiste Draenála Loch Uachtair, Loch Gamhna agus na hÉirne Comhairleoirí J. Duffy agus V. Kiernan

Longford Leisure Ltd Comhairleoirí J. Browne, V. Kiernan agus P. Loughrey

An tÚdarás Réigiúnach Lár Tíre Comhairleoirí M. Cahill, J. Browne, L. Bannon, V. Kiernan agus M. Carrigy

Coiste Oibriúcháin an AE den Údarás Réigiúnach Lár Tíre An Méara, Comhairleoirí P. Nolan agus M. Carrigy

Tionól Réigiúnach na Teorann, Lár Tíre agus an Iarthair An Comhairleoir L. Bannon

Bord Fiontar Chontae Longfoirt Comhairleoirí P.J. Reilly, P. Connell, P. Belton agus F. Kilbride

Cuideachta Forbartha Fiontar Longfoirt Teoranta Comhairleoirí T. Victory, P. Nolan agus M. Carrigy

Acmhainní Pobail an Longfoirt Teoranta Comhairleoirí D. Glennon, S. Farrell agus J. Duffy  

Ceapachán d’ainmní Chomhairle Contae Longfoirt le freastal ar chruinniú 

bliantúil Chomhar-Árachais Comhairlí Éireann Teo.
An Comhairleoir P. Nolan

Coiste Monatóireachta Uisce Tuaithe Comhairleoirí M.  Mulleady, J. Duffy agus M. Carrigy

Coiste Stiúrtha chun an Ghaeilge a chur chun cinn Gach comhalta na Comhairle

Coiste Comhairliúcháin Cóiríochta Taistealaithe Áitiúla

Councillors P. Loughrey, T. Victory, G. Brady, V. Kiernan,  

F. Kilbride and M. Carrigy.

Chairperson, Mayor P. Nolan

Coiste Gairmoideachais Chontae Longfoirt

Comhairleoirí B. Steele, L. McEntire, S. Farrell, 

G. Brady, M. Carrigy, P. Connell, V. Kiernan, 

J. Browne agus M. Sexton

Coiste Iniúchóireachta Inmheánaí Chomhairle Contae Longfoirt An tUas. Seamus Butler agus an Comhairleoir G. Brady

Coiste Comhpháirtíochta Spóirt Comhairleoirí M. Carrigy agus J. Duffy

Comhchoiste Póilíneachta Chontae Longfoirt

Comhairleoirí M. Mulleady, M. Cahill, T. Victory, P. Loughrey, M. Casey, 

M. Carrigy, P. Nolan, G. Brady, P. Belton, J. Duffy, L. Bannon agus F. Kilbride

Cathaoirleach, An Comhairleoir S. Farrell

Comhairle Chomhairleach Dúiche Abhantraí na Sionainne Comhairleoirí P. Connell agus S. Farrell

Comhairle Chomhairleach Dúiche Abhantraí Idirnáisiúnta an Iarthuaiscirt Comhairleoirí G.  Brady agus V. Kiernan 

Fóram Réigiúnach Sláinte Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Baile 

Átha Cliath-Laighin Láir
Comhairleoirí P.J. Reilly, P. Belton agus G. Brady           

Fóram Oidhreachta Chontae Longfoirt
Comhairleoirí D. Glennon agus M. Carrigy

Cathaoirleach, An Comhairleoir S. Farrell

Gníomhaireacht Fhuinnimh Lár Tíre Comhairleoirí G. Brady agus P. Belton

Coiste Tairisceana
Tá an Méara agus aon bheirt chomhaltaí le bheith i láthair ag oscailt na 

dTairiscintí.

AGuIsíN 4:
CRuINNITHE CHOMHAIRLE CONTAE LONGFOIRT

CRuINNITHE
Tionóladh cruinnithe na Comhairle Contae ar bhonn míosúil, seachas mí Lúnasa.

Bhí Cruinniú Bliantúil na Comhairle ar siúl ar 25 Meitheamh 2012.  
Toghadh an Comhairleoir Sean Farrell mar Mhéara agus toghadh an Comhairleoir Micheal Carrigy mar 
Leas-Mhéara.  

Cruinniú Míosúil – 18 Eanáir 2012
Rinne an Méara Frank Kilbride bronnadh d’Fhoireann Mheánscoile Chnoc Mhuire, Gránard ar bhaint 
Chraobhchomórtas Faoi 16 “A” Gairmscoileanna Longfoirt, Laighean agus Uile-Éireann.

Cruinniú Míosúil  - 15 Feabhra 2012
Rinne an tUas. Fergus Kennedy, Oifigeach Ealaíona, bronnadh do na comhaltaí ar Phlean Ealaíne na 
Comhairle Contae 2012.

Cruinniú Míosúil -  21 Márta 2012
Labhair ionadaithe ó Sheirbhísí San Críostóir, Longfort, leis na comhaltaí faoi ghearrthacha airgeadais 
beartaithe do Sheirbhísí San Críostóir.

Chuir an Comhairleoir Alan Mitchell a litir éirí as isteach mar chomalta tofa de Chomhairle Contae 
Longfoirt, le bheith i bhfeidhm ón Máirt, 13 Márta 2012, de thairbhe é a bheith ainmnithe do cheapachán 
mar Bhreitheamh na Cúirte Dúiche.

Chuir Karen Clabby, Cathaoirleach an Choiste Iniúchóireachta, Tuarascáil Bhliantúil 2011 an Choiste 
Iniúchóireachta faoi bhráid.

Cruinniú Míosúil  -  18 Aibreán 2012
Toghadh an tUas. John Browne don fholúntas i Limistéar Toghcháin Longfoirt, a tharla mar gheall ar éirí 
as of Alan Mitchell.
Mar gheall ar éirí as Alan Mitchell, rinneadh ceapacháin do choistí éagsúla na Comhairle.

Thug an tUas. Gavin Harte, MSc. ar Athrú Aeráide, cur i láthair don chruinniú ar athrú aeráide.

Labhair an tUas. Alan Gallagher, Bainisteoir Forbartha Gnó, ConnectIreland.com leis na comhaltaí faoi 
“The Succeed in Ireland Initiative”.

Cruinniú Miosúil  -  23 Bealtaine 2012
Rinne an Méara Frank Kilbride bronnadh d’Fhoireann Mheánscoile Chnoc Mhuire ar bhaint 
Chraobhchomórtas Peile “A” Sóisir Gairmscoileanna Uile-Éireann.

Labhair ionadaithe ó ESB Energy International leis an gcruinniú faoi bhainistíocht na Sionainne.
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Cruinniú speisialta Coiste  -  29 Bealtaine 2012
Tionóladh cruinniú speisialta chun an Chroí-Straitéis faoin Acht um Pleanáil & Forbairt (Leasú) 2010 a 
mheas.

Cruinniú Míosúil  -  18 Iúil 2012
Labhair ionadaithe ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte leis an gcruinniú faoi sheirbhísí sláinte i 
Longfort/Iarmhí.

Cruinniú speisialta  -  26 Meán Fómhair 2012
Labhair Mary Gouldsbury, Oifigeach Sláinte & Sábháilteachta, leis an gcruinniú faoi shaincheisteanna 
sláinte agus sábháilteachta.

Thug Valerie Maguire, Seaimpín For-rochtana Digiteach Chontae Longfoirt, Acmhainní Pobail Longfoirt, 
cur i láthair faoi Chlár Aistrithe Digiteach.

Thug an tUas. Adrian Greene, Príomhoifigeach Feidhmiucháin, Acmhainní Pobail Longfoirt Teo., cur i 
láthair ar Chláir Mhaoinithe Threoraí.

Cruinniú Míosúil  -  17 deireadh Fómhair 2012
Tionóladh cruinniú Dheireadh Fómhair na Comhairle sa Rustic Inn, Mainistir Shruthla, mar aitheantas 
de Choiste Mhainistir Shruthla na mBailte Slachtmhara ar a bhfeidhmíochtaí suntasacha i 2012, .i.  
Buaiteoirí Duaise Foriomlán Náisiúnta na mBailte Slachtmhara, an tSráidbhaile is Slachtmhara in Éirinn 
agus Bonn Óir Eorpach Entente Florale.  

FÁILTIú CATHARTHA
Bhí Fáiltiú Cathartha sa Rustic Inn tar éis an chruinnithe mhíosúil in ómos Choiste Mhainistir Shruthla na 
mBailte Slachtmhara.

Cruinniú Míosúil  -  28 samhain 2012
Rinne an Méara Sean Farrell bronnadh do na trí ghrúpa a chuaigh isteach Comórtas Náisiúnta Pride of 
Place 2012 – Rathmhuire and Dolmen Services, Coiste Halla Measarthachta agus Coiste Halla Eanaigh 
Bheaga.

Cruinniú Buiséid  -  17 Nollaig 2012
Ghlac comhaltaí na Comhairle leis an mBuiséad don Bhliain Airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2013.

FÁILTIú CATHARTHA
Bhí Fáiltiú Cathartha Dé Sathairn, 14 Aibreán 2012, i gcuimhne na gceathrar paisineirí déag as Contae 
Longfoirt a bhí ar bord an.

FÁILTITHE MéARA
Bhí Fáiltiú ann Dé Máirt, 29 Bealtaine 2012 in ómós Larry Cunningham R.I.P., Derek Davis agus Pat 
Jennings mar aitheantas dá gcuid tacaíochta d’eagraíochtaí carthanacha i gContae Longfoirt le blianta 
anuas.

Bhí Fáiltiú ann Dé Luain, 9 Iuil 2012 sa Halla ’98 Hall, Béal Átha na Muc, in ómós an Chomhaontaithe 
Nasctha idir Béal Átha na Muc & Essert de Belfort.

Bhí Fáiltiú ann Dé Céadaoin, 5 Nollaig 2012 in ómós chomhaltaí Chomhlachas Treabhdóireachta 
Chontae Longfoirt ar an rath a bhí acu ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta 2012 a bhí ar siúl i 
bPáirc an Fhraoigh, Ros Mhic Thriúin, Co. Loch Garman.

AGuIsíN 5: 
COMHdHÁLACHA FREAsTALTA 2012

Dátaí Comhdháil Áit Comhairleoirí a d’fhreastail orthu

 13 – 15 Eanáir
An tAcht um Dhlí Sibhialta  
(Forálacha Ilchineálacha), 2011

Gaillimh
P.J. Reilly, Alan Mitchell, Mick Cahill, Thomas Victory, 
Barney Steele, Michael Carrigy

16 Eanáir An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta Baile Átha Cliath

Thomas Victory, Frank Kilbride, Paul Connell, P.J. 
Reilly,

Paddy Belton, Luie McEntire

20 - 22 Eanáir Ceartas Aisiríoch d’Éirinn Trá Lí

Paddy Belton, Victor Kiernan, Gerry Brady, Padraig 
Loughrey,

Barney Steele, P.J. Reilly, Frank Kilbride

27 – 29 Eanáir Seimineár Rialtais Áitiúil do Chomhairleoirí Luimneach Alan Mitchell

27 – 29 Eanáir
Ról na Comhairle i dtaca le Fiontraíocht a 
spreagadh trí Thurasóireacht

An tAonach Sean Farrell

27 – 29 Eanáir Maoiniú agus Feidhmeanna A.E. Ros Ó gCairbre Luie McEntire, Gerry Brady

27 – 29 Eanáir Straitéis Náisiúnta Míchumais Cathair na Mart 

Frank Kilbride, Michael Carrigy, Peggy Nolan, P.J. 
Reilly, 

Mick Cahill, Barney Steele

31 Eanáir Beartas Eacnamaíoch Eorpach Baile Átha Luain P.J. Reilly

2nd – 3rd Feb
Iontaobhas na hÉireann um Athchóiriú an 
Chórais Choiriúil

Baile Átha Cliath P.J. Reilly, Luie McEntire

3 - 5 Feabhra
Na Rialacháin um Rialú Foirgníochta (Leasú), 
2009

Gaillimh

P.J. Reilly, Peggy Nolan, Thomas Victory, Martin 
Mulleady,

Larry Bannon

7 – 9 Feabhra
Straitéisí Deartha Ábhar In-athnuaite
Modhanna & Teicneolaíocht Tógála

Dún na nGall
Barney Steele, P.J. Reilly, Martin Mulleady, Frank 
Kilbride

18 - 20 Feabhra Comhlachas Longfoirt Londan Londain P.J. Reilly, Frank Kilbride

16 - 17 Feabhra
Comhdháil Bhliantúil Údarás Réigiúnach an 
Mheán-Iarthair

Inis Díomáin John Duffy

17 - 19 Feabhra Páirtnéireacht Shibhialta & Cearta Ar Leith Trá Lí

Paul Connell, Martin Mulleady, Thomas Victory, 

Padraig Loughrey, Barney Steele

24 – 26 Feabhra
An Féidir leis an Tionscadal Turasóireachta 
Téarnamh Geilleagair in Éirinn a Threorú

Leitir Ceanainn
Larry Bannon, Alan Mitchell, Paddy Belton, Victor 
Kiernan

23 – 26 Feabhra 21ú Comhdháil Bhliantúil Chomhshaoil Chiarraí Trá Lí
P.J. Reilly

2 - 4 Márta Ag Déileáil le Dócmhainneacht Phearsanta Cathair na Mart Barney Steele, Alan Mitchell

9 Márta Fóram Pobail & Deonach Chiarraí Cill Airne Luie McEntire

9 - 10 Márta Treoir do Chórais Umar Seipteach
Páirc Mhuirlinne
Gaillimh

Mick Cahill, Thomas Victory

12 Márta
Seoladh an Tionscadail Succeed in Ireland in 
Earnáil an Rialtais Áitiúil

Caisleán Chill 
Chainnigh

Frank Kilbride

27 – 28 Márta Comhdháil Thrasteorann Dún Dealgan John Duffy, Micheal Carrigy

23 – 25 Márta An tAcht Seirbhísí Uisce (Leasú), 2012 Cathair na Mart Paul Connell

30th – 31st March Gortuithe Pearsanta Trá Lí Mark Casey, Barney Steele
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Dátaí Comhdháil Áit Comhairleoirí a d’fhreastail orthu

3 Aibreán
Amnesty International/Ollscoil na hÉireann 
Gaillimh

Baile Átha Cliath Luie McEntire

12 Aibreán Cuairt ar Stáisiún Cumhachta ESB Ard na Croise Frank Kilbride, Gerry Brady

14 Aibreán Comhlachas Longfoirt i mBaile Átha Cliath Baile Átha Cliath Frank Kilbride

13 - 15 Aibreán
Malairtí Nua-aimseartha d’imeacht Bhreoslaí 
Iontaise

Corcaigh Mark Casey

12 – 14 Aibreán Seimineár an Earraigh L.A.M.A. Port Láirge

Thomas Victory, Mick Cahill, Paddy Belton, Gerry 
Brady,

Victor Kiernan, Frank Kilbride

19 - 20 Aibreán Treoirlínte do Phobal Fuinnimh Inbhuanaithe Dún Dealgan Luie McEntire

20 – 22 Aibreán An Bille Airgeadais Trá Lí
Paul Connell, Padraig Loughrey, Barney Steele, 

Frank Kilbride, Peggy Nolan

4 - 5 Bealtaine
Neamhíocaíocht de Mhuirir Rialtais Áitiúil
Fíneálacha & Iarmhairtí

Gaillimh Peggy Nolan, Martin Mulleady

10 – 11 Bealtaine Cumann Comhairlí Contae is Cathrach Cill Chainnigh

Mick Cahill, Micheal Carrigy, Frank Kilbride, Paddy 
Belton,

Victor Kiernan, Larry Bannon, John Browne

11 – 13 Bealtaine Turasóireacht Phobail Ros Ó gCairbre M.Casey

18th - 19th May Training Seminar for Councillors Bundoran Larry Bannon, Micheal Carrigy

25 – 26 Bealtaine Spleáchas Éireann ar Bhreoslaí Iontaise a laghdú Trá Lí
Paul Connell, Padraig Loughrey, Frank Kilbride, 

Barney Steele

1 - 2 Meitheamh
Dréachtchaighdeáin Fheidhmíochta do Chórais 
Chóireála Fhuíolluisce Theaghlaigh

Cathair na Mart Paul Connell, Peggy Nolan, Mark Casey

7 - 9 Meitheamh Seimineár Pleanála do Chomhairleoirí Luimneach Paul Connell, Padraig Loughrey

15 - 17 Meitheamh Conas Tionchar a Imirt ar Dhaoine Cathair na Mart John Duffy

15 - 16 Meitheamh Ag Dul i nGleic le Fiachas na Tíre Gaillimh Peggy Nolan

21 - 23 Meitheamh
10ú Comhdháil Náisiúnta Turasóireachta – bród 
inár dTír

Ceatharlach Larry Bannon

22 - 24 Meitheamh Scoil Shamhraidh Byrne/Perry Guaire Frank Kilbride

22 - 24 Meitheamh
Teicneolaíocht a Chur Chun Tosaigh i 
dTeicneolaíocht Tromlach an Domhain

Ros Ó gCairbre
Gerry Brady, Victor Kiernan,  Paul Connell, Padraig 
Loughrey

29 - 30 Meitheamh Rialacháin um Rialú Tógála (Leasú) 2012 Cathair na Mart
Barney Steele, Mick Cahill, Thomas Victory, John 
Duffy

13 - 14 Iúil Tithíocht Údarás Áitiúil
Páirc Mhuirlinne, 
Gaillimh

John Duffy

22 - 27 Iúil Scoil Shamhraidh Patrick MacGill Na Gleannta Luie McEntire,

20 - 21 Iúil Bulaíocht & Strus san Ionad Oibre Trá Lí Mark Casey, Martin Mulleady

27 - 28 Iúil Stoc Tithíochta Sóisialta a Fheabhsú Cathair na Mart Mark Casey

30 - 31 Iúil Dlí Coiriúil don Ionadaí Áitiúil Gaillimh Mark Casey

3 - 4 Lúnasa Iniúchóireacht an Rialtais Áitiúil
Páirc Mhuirlinne, 
Gaillimh

Paul Connell, Padraig Loughrey, Thomas Victory, 
Martin Mulleady

15 - 19 Lúnasa Scoil Shamhraidh Merriman
Lios Dúin 
Bhearna

Micheal Carrigy

Dátaí Comhdháil Áit Comhairleoirí a d’fhreastail orthu

10 - 11 Lúnasa An Bille Dócmhainneachta Pearsanta, 2012 Trá Lí Gerry Brady, Victor Kiernan

17 - 18 Lúnasa Saoráil Faisnéise
Páirc Mhuirlinne, 
Gaillimh

Gerry Brady, Victor Kiernan, P.J. Reilly,  
Thomas Victory

24 - 25 Lúnasa
An Bille Oideachais (Leasú) (Cosaint do 
Scoileanna), 2012

Cathair na Mart Gerry Brady, Victor Kiernan

24 - 26 Lúnasa Do Theidlíochtaí agus Faoisimh Chánach a Úsáid Ros Ó gCairbre Mark Casey

7 - 8 Meán Fómhair Tionscnaimh Fhorbartha do do Phobal Cathair na Mart
Peggy Nolan, John Duffy, Martin Mulleady, Thomas 
Victory, Mick Cahill

6 - 8 Meán Fómhair Féile Scoile Samhraidh Kennedy Ros Mhic Thriúin Luie McEntire

13 - 15 Meán 
Fómhair

Comhdháil Bhliantúil Cothrom Chéad Bliain  
A.M.A.I

Béal Átha na 
Sluaighe

John Duffy

28 - 29 Meán 
Fómhair

Seimineár an Fhómhair LAMA Leitir Ceanainn Paddy Belton, Larry Bannon

1 Deireadh Fómhair Comhdháil Náisiúnta Scothaoise
Páirc an 
Chrócaigh

Luie McEntire

5 - 6 Deireadh 
Fómhair

Athchóiriú Reachtúil & Polaitiúil & an Comhairleoir Bun Clóidí Mick Cahill, Thomas Victory

5 - 6 Deireadh 
Fómhair

An Pobal a Chosaint ó Thrádáil Mhímhacánta Gaillimh John Duffy

19 - 20 Deireadh 
Fómhair

Cás-staidéir Umar Seipteach Cathair na Mart Mark Casey, Peggy Nolan, Micheal Carrigy

12 - 13 Deireadh 
Fómhair

Ioncam Rialtais Áitiúil a Bhailiú Cathair na Mart Peggy Nolan

26 - 27 Deireadh 
Fómhair

Leasuithe ar Achtanna Leasa Sóisialta
Páirc Mhuirlinne, 
Gaillimh

Martin Mulleady

2 - 3 Samhain Socrú Fiachais Trá Lí Martin Mulleady, Micheal Carrigy

9 - 10 Samhain Tionscnaimh Oideachas le haghaidh Oibre Cathair na Mart Peggy Nolan, Martin Mulleady

16 - 18 Samhain Treoirmhaoiniú agus an Comhairleoir Bun Raite Larry Bannon

16 - 18 Samhain Buiséid Údarás Áitiúil 2013 Leitir Ceanainn Mick Cahill

16 - 17 Samhain Bille Rialála Seirbhísí Dlí Gaillimh Martin Mulleady

23- 24 Samhain
Teicneolaíocht Faisnéise & Cumarsáide do 
Chomhairleoirí

Bun Dobhráin Larry Bannon, Paddy Belton

23 - 24 Samhain
Impleachtaí Comhshaoil le Fuinneamh Gaoithe 
a bhaint

Cathair na Mart Peggy Nolan, Mick Cahill

30 Samhain- 2 
Nollaig

An bhfuil Céad Bliain de Sheirbhísí Cathrach 
Rialtais Áitiúil le cealú?

Baile Uí 
Ghormáin

John Duffy

30 Samhain - 1 
Nollaig

Ceartas a chur chun cinn trí chomhairliúchán 
agus comhoibriú níos fearr sa Rialtas Áitiúil

Trá Lí Micheal Carrigy

7 - 8 Nollaig
Cearta Bealaigh
Athruithe Déanacha sa Dlí

Páirc Mhuirlinne, 
Gaillimh

Peggy Nolan, Paddy Belton, John Browne

14 - 15 Nollaig
Eifeachtúlacht Fhuinnimh a Uasmhéadú sa 
Rialtas Áitiúil

Gaillimh
Peggy Nolan, Luie McEntire, John Browne, Larry 
Bannon, Paddy Belton, Gerry Brady, Michael Carrigy



COMHAIRLE CONTAE LONGFOIRT Tuarascáil Bhliantúil 2012

_____ p 72 p 73 ______

AGuIsíN 6: 
TuARAsCÁIL BHLIANTúIL AR dHuL CHuN CINN AR AN 
BPLEAN CORPARÁIdEACH 2010-2014
INFREAsTRuCHTúR AGus sEIRBHísí COMHsHAOIL

Príomhchuspóir: “A chinntiú go gcuidíonn agus go bhfeabhsaíonn 
beartais agus infheistíochtaí iompair bonneagair le forbairt 
eacnamaíoch agus sóisialta Chontae Longfoirt, agus tarraingteacht 
fhisiceach an chontae agus a thimpeallacht chúlrach a chaomhnú 
agus a fheabhsú”.

Bóithre a Chothabhail agus a Fheabhsú
Tar éis blianta pleanála agus sé mhí déag tógála, osclaíodh an N5 Seachród Longfoirt Dé hAoine 
3 Lúnasa 2012. Ba é Wills Bros. Teo. as Béal Easa, Co. Mhaigh Eo an príomhchonraitheoir.  Tá an 
seachród 2.6km fad agus déanfaidh úsáideoirí bóithre suas le 25 nóiméad a choigilt tríd an seachród a 
úsáid.  Críochnaíodh an tionscadal dha mhí chun tosaigh den sceideal ag costas tógála de €8 milliún 
go neasach. Mar gheall ar an mbóthar nua, tá sábháilteacht fheabhsaithe ann do thiománaithe agus tá 
deireadh le brú tráchta ó Bhaile Longfoirt.

Fuair Comhairle Contae Longfoirt maoiniú de €350,000 ón Údarás um Bóithre Náisiúnta (NRA) le 
haghaidh forleagain den Forleagan N55 Feirscill (AN Tigh Mór/An Cartrún) 2012.  Rinne na hoibreacha 
struchtúr agus próifíl d’fhad 1.25km den N55 Bóthar Náisiúnta Tánaisteach a fheabhsú.

Rinneadh an Forleagan N55 Gránard go Baile an Roda 2012 ar thaobh an Chabháin de Ghránard. Tá sé 
comhdhéanta de 1.1km d’oibreacha Ath-dhromchlaithe Forleagain.

Rinneadh obair Ath-thógála Bóthair ar an N5/N63 Bóthar Bhéal Átha na Lao i mBAile Longfoirt.  Bhain sé 
seo le 600m go neasach d’obair ath-thógála, lena n-áirítear duchtáil, draenáil nua, colbhaí agus cosáin.

Rinneadh obair ar na droichid seo a leanas le linn 2012.
 » N63 Droichead Chluain Fiuch  - Sna hoibreacha seo rinneadh athailíniú de 550 méadar go neasach den N63  

 Bóthar Náisiúnta Tanaisteach agus oibreacha bainteacha ag Cluain Fiúch, Contae Longfoirt agus Athionadú de  
 Dhroichead Chluain Fiúch, Contae Longfoirt thar an sruthchúrsa áitiúil chun freastal ar an mbóthar athailínithe.  
 » N4 Droichead Leamhaí – Rinneadh oibreacha lena n-áirítear dhá bhíoma uchtbhalla nua, uchtbhallaí atá ann  

 cheana féin a uasghrádú agus a dhéanamh uiscedhíonach agus cosain feadh an Droichid a athstruchtúrú.   
 Rinneadh 400m go neasach d’Ath-dhromhchlú Bóthair freisin.

Tá na cláir ilbhliantúla Athchóirithe Bóthair agus Cóiriú Dromhchla do Bhóithre Neamhnáisiúnta ag dul ar 
aghaidh agus oibreacha suntasacha á gcríochnú ar líon suntasach de Bhóithre Réigiúnacha agus Áitiúla. 

Cuireadh Scéimeanna Deontais Ar Leith Feabsúcháin chun tosaigh ag na suíomhanna seo a leanas:
 »  Droichead an Mhullaigh, Longfort
 »  Droichead Dhoire Choilm, Baile Uí Mhatháin
 »  Droichead Achadh na Cloiche, Achadh na Cloiche
 »  R397 Páirc na gCloch, Longfort

sábháilteacht ar Bhóithre agus Bainistíocht Tráchta
Cuireadh scéimeanna ísealchostais feabhais sábháilteachta chun tosaigh agus iad ag céimeanna 
éagsúla críochnaithe ag:  
 » Timpeallán Maria Edgeworth, N4 Meathas Troim
 » Lios na Gríosaí 
 » Tóin Uí Bhardáin
 » N5 Flancare
 » N63 Droichead Iarnróid, Bothar Bhaile Átha Luain, Longfort
 » Scoil Náisiúnta Bhéal Átha Clocháin
 » L-1042 Achadh na Cloiche- Claon Rátha
 » Bóthar Bhreaclainne, Meathas Troim
 » R198 Cruadhromainn
 » Trasrian Coisithe, An Meal, Longfort
 » Trasrian Coisithe, Sráidbhaile Chaonach
 » Scoil Chaonach

 » Crosaire Chaonach-Corina
 » Maigh Dumha
 » Daróg, Baile Uí Mhatháin

Tá moltaí sábháilteachta a bhaineann le Ceadanna Pleanála ag dul ar aghaidh.

Lean an Chomhairle le monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm éifeachtach de Rialacháin Feithiclí 
Tráchtála an AE i ndlúthchomhar leis an dá lárionad údaraithe tástála sa tír.  

Beartais Reatha
Cuireadh caighdeáin cháilíochta deartha bóithre chun cinn le haghaidh forfheidhmithe.

Cuireadh rochtain do dhaoine faoi mhíchumas chun cinn de réir na dtreoirlínte molta i gcomhairle le 
geallshealbhóirí.   

Leanadh ar aghaidh le rannpháirtíocht sna Grúpaí Stiúrtha agus Teicniúla a dhéanann Oifig Dheartha 
Réigiúnach an Údaráis um Bóithre Náisiúnta a bhainistiú.

Cuireadh idirchaidreamh cuí chun cinn idir geallshealbhóirí forbartha iompair, amhail ionadaithe poiblí, 
comhlachtaí ionadaíochta, an pobal i gcoitinne, an Roinn Iompair, an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta, 
an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, an Garda Síochána, an tÚdarás um Sábháilteacht ar 
Bhóithre, Iarnród Eireann, Uiscebhealaí Éireann, srl.
 

TITHíOCHT

Príomhchuspóiri: “Caighdeán inghlactha de thithíocht Sóisialta 
agus Inacmhainne a sholáthar agus a chothabháil i dtimpeallacht 
pleanáilte a chomhlíonann riachtanais mhuintir Chontae Longfoirt 
agus a chuireann cuimsiú sóisialta chun cinn”.

social Housing
Leanadh ar aghaidh le riachtanais tithíochta Chontae Longfoirt a chomhlíonadh trí réimse de roghanna 
tithíochta.  Rinneadh measúnú reachtaíoctha ar an riachtanas tithíochta i 2011.  Déanfar an chéad 
mheasúnú eile ar an riachtanas tithíochta i 2013.

Caitheadh €1,159,921 go neasach faoin gClár Infheistíochta Tithíochta Sóisialta i 2012. Áirítear leis seo 
ceannach de sheacht dteach aonair agus tógáil de theachín tuaithe amháin.

Cothabháil/Athchóirithe Tithíochta
I 2012, soláthraíodh suim de €645,000 sa bhuiséad do chothabháil agus deisiúchán ar Thithíocht Údarás 
Áitiúil.

Bainistíocht Eastát
Lean an tOifigeach Idirchaidrimh Tithíochta agus an tOibrí Sóisialta ar aghaidh leis an obair le 
comhalchais tionóntaí agus cónaitheoirí le linn 2012.

Tithíocht deonach
Lean an Chomhairle ar aghaidh lena comhcheangal leis an Earnáil Dheonach Tithíochta.

scéimeanna Ceannaigh ag Tionóntaí
Ba é 31 Nollaig 2012 an dáta deiridh i dtaca le hiarratais dheiridh don Scéim Cheannaigh ag Tionóntaí 
1995, agus gach idirbheart le comhlánú faoi 31 Nollaig, 2013.  Tá comhlánú na n-idirbheart don Scéim 
2011 ag dul ar aghaidh, agus gach idirbheart le comhlánú faoi 30 Meitheamh, 2013.

Iasachtaí/deontais
Fuarthas iomlán de 11 iarratas bailí i 2012, agus 4 iasacht faofa agus 4 iasacht curtha chun tosaigh.  Ní 
áirítear réamhiarratas a diúltaíodh nó a aistarraingíodh.
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I 2012, fuarthas iomlán de 206 iarratas faoi na trí Scéim Dheontais.  Íocadh iomlán de 220 deontas de 
mhéid €1,098,691.

Cóiríocht do Thaistealaithe
Leanann Comhairle Contae Longfoirt ar aghaidh le Clár Cóiríochta do Thaistealaithe 2009-2013 a chur 
i bhfeidhm.  Leagtar amach sa chlár straitéis ceithre bliana i dtaca leis an gclár agus leis an gcineál 
cóiríochta atá le soláthar do Thaistealaithe.

scéim Chóiríochta ar Cíos
Ag deireadh 2012, bhí 229 tionóntacht RAS i bhfeidhm. Tá an Scéim RAS agus na costais bhainteacha 
oibriúcháin agus riaracháin féinmhaoinitheach i Longfort.

socruithe Léasa Fadtéarmacha
Bhí 19 léas gearrthéarma den Chineál RAS i bhfeidhm ag deireadh 2012.

Oibreacha Feabhais/Athghiniúna
I 2012, faomhadh buiséad de €1.65 milliún chun Oibreacha Feabhais a dhéanamh ag Bóthar Thromraí, 
Gránard. Rinneadh 9 dteach ag Airde Pauric Colum, An Longfort, a athchóiriú go hiomlán freisin.

Caighdeáin Cóiríochta Príobháideacha ar Cíos
Tá an t-údarás áitiúil freagrach as caighdeáin chóiriochta a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú san 
earnáil chíosa.

scéim Infheistithe Fhuinnimh 2010
I 2012, fuair Comhairle Contae Longfoirt maoiniú de €211,520 ón DoECLG, mar chuid de chlár 
thuasluaite.

FORBAIRT EACNAMAíOCH & POBAIL, sEIRBHísí 
CORPARÁIdEACHA & CuLTúRTHA AGus ACMHAINNí dAONNA

Príomhchuspóir: “Beidh Comhairle Contae Longfoirt i gcomhoibriú 
leis na gníomhaireachtaí cuí chun forbairt eacnamaíoch Chontae 
Longfoirt a threorú”

Forbairt Eacnamaíoch
Leanann Comhairle Contae Longfoirt lena comhoibriú le comhlachtaí cuí chun tionscail áitiúla a thacú i 
2012.  In ainneoin na timpeallachta deacra geillegair, bhain roinnt cuideachtaí áitiúla fás margaidh amach 
agus mhéadaigh siad a líonta fostaithe beagán.

 » I 2012, seoladh Straitéis Turasóireachta Chontae Longfoirt 2012 -2015.
 » Bunaíodh Grúpa Stiúrtha chun cur chun cinn an Gathering 2013 a mhaoirsiú.
 » D’oibrigh Údarás Áitiúil Longfoirt go dlúth i 2012 le ConnectIreland.com leis an tionscamh “Succeed in  

 Ireland” a chur chun cinn agus a sheachadadh.
 » Tugadh cead pleanála don rotharbhealach/siúlán Canáil Longfoirt Chluain Dá Ráth.

Forbairt sóisialta
 » Bhí trí chruinniú ag Bord Forbartha Chontae Longfoirt i 2012. Lean gníomhaireachtaí le líonrú agus le hoibriú  

 le chéile ar réimsí tosaíochta.
 » Bhí dhá chruinniú ag an nGrúpa Oibre Beart Cuimsithe Sóisialta i 2012 chun faisnéis a chomhroinnt agus chun  

 comhordú níos fearr de phleananna na ngníomhaireachtaí áitiúla forbartha a éascú.
 » Bhí dhá chruinniú ag an nGrúpa Idirghníomhaireachta Taistealaithe le linn 2012, nuair a lean siad ar aghaidh le  

 línte comhoibrithe gníomhaíochta le déileáil le saincheisteanna Taistealaithe a phlé agus a shainaithint.
 » Bhí roinnt cruinnithe ag Coiste Seirbhísí Leanaí Longfoirt Iarmhí agus a fhostruchtúir i 2012, agus lean siad ar  

 aghaidh le gníomhaíochtaí tosaíochta a chur i bhfeidhm a sainaithníodh sa Phlean Leanaí agus Daoine Óga 2011-2013.
 » Fuarthas maoiniú ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige chun leanúint ar aghaidh le Comhairle na nÓg Longfoirt  

 a thacú agus a fheabhsú. Tionóladh cruinnithe le linn na bliana a bhí dírithe ar chothú sláintiúil do dhaoine óga  
 agus leagadh béim ar leith ar chothú na n-óg agus conas is féidir le meánscoileanna riachtanais chothaithe  
 dhaoine óga a chomhlíonadh.
 » Bhí Cruinniú Cinn Bliana ag Fóram Pobail agus Deonach Chontae Longfoirt in Aibreán, agus tionóladh deich  

 gcruinniu an Ghrúpa Stiúrtha i 2012. Bhí roinnt seisiún faisneise ann sna limistéir thoghcháin do ghrúpaí pobail  
 agus deonacha.

seirbhísí Cultúrtha 
Bliain an-ghnóthach agus dúshlánach a bhí i 2012 ag an seirbhís leabharlainne i gContae Longfoirt. 
In ainneoin laghduithe i maoiniú as a dtáinig laghduithe suntasacha sa leabharchiste agus 
dúnadh roinnt leabharlann brainse nach raibh pleanáilte, tháinig méadú ar líon na gcuairteanna 
ar ár leabharlanna i mbliana, go dtí beagnach 200,000. Tá ballraíocht leabharlainne agus líon na 
míreanna a thugtar ar iasacht fós ag leibhéal an-ard freisin.

 » Agus tionscadal Leabharlainne Bhaile Uí Mhatháin críochnaithe go rathúil, is é athchóiriú agus leathnú  
 Leabharlainne Ghránard príomhthosaíocht don seirbhís anois. Tá an t-iarratas deontais le haghaidh   
 maoinithe faoin gClár Caipitil Leabharlann á lorg go gníomhach leis an Roinn Comhshaoil, Pobail  
 agus Rialtais Áitiúil.  
 » Tá	comhpháirtíocht	fhéideartha	le	Comharchumann	Pobail	Mheathas	Troim	á	fiosrú	mar	réiteach	le		 	

 saoráid nua-aimseartha leabharlainne a sheachadadh don phobal i Meathas Troim.

Leanann an tseirbhís Leabharlainne le húsáid a bhaint as teicneolaíocht mar mheán le seirbhís nua-
aimseartha agus éifeachtach a sheachadadh dár gcustaiméirí trí:

 » Ár seirbhís r-Leabhar a mhargú agus a chur chun cinn agus teidil nua r-Leabhar agus r-Closleabhar a chur  
 lenár gcatalóg dhigiteach. Tháinig fás in éileamh ar an seirbhís seo le linn na bliana mar thoradh ar fháil  
 agus éileamh méadaithe de r-léitheoirí ordaithe, taibléid agus fóin chliste atá uile oiriúnach dár mbogearraí r-Leabhar.
 » Ár gcomhpháirtíocht le FÁS sa chur i bhfeidhm de chúrsaí r-Fhoghlama ar líne FETAC-chreidiúnaithe ag  

 leabharlanna Longfoirt, Ghránard, Bhaile Uí Mhatháin agus Bhéal Átha Liag. 
 » Leathnú dár ranganna idirlín treoraithe ag an eascaitheoir, dírithe ar an gcustaiméir, i leabharlann brainse  

 Dhroim Lis, Longfoirt agus Ghránard. 
 » Tabhairt isteach de ranganna ríomhaireachta TTRS (Touch Type Read Spell) i leabharlanna brainse   

 Ghránard  agus Longfoirt.
 » Seirbhísí idirlín agus WiFi a uasghrádú.
 » Cur chun cinn den áis fhéinseirbhíse i mBrainse Longfoirt chun acmhainní foirne a uasmhéadú agus chun  

 díriú níos mó ar riachtanais ar leith na gcustaiméirí.
 » Crua-earraí Córais Bhainistíochta Leabharlainne a uasghrádú, ar cuireadh tús leis i 2011 i leabharlanna  

 Longfoirt agus Bhaile Uí Mhatháin, agus leanadh ar aghaidh leis i 2012 chun leabharlanna Ghránard,  
 Dhroim Lis agus Mheathas Troim a chur san áireamh.
 » Úsáid d’uirlisí cumarsáide meán sóisialta, amhail Facebook agus Twitter, trínár láithreán gréasáin   

 leabharlainne chun teagmháil a dhéanamh leis an bpobal níos leithne agus le déimeagrafach custaiméara  
 níos óige.
 » Leanann an leabharlann ar aghaidh le príomh-chomhpháirtíochtaí a thógáil le soláthróirí seirbhíse 

 reachtúla agus pobail eile agus le húdaráis leabharlainne eile sa réigiún Lár-tíre, as a dtáinig roinnt   
 tionscadal rathúil comhoibrithe, rudaí a chuireann litearthacht agus foghlaim ar feadh an tsaoil do gach  
 duine chun cinn.

Áineas & Fóntas 
Tá obair Chomhpháirtíocht Spórt Longfoirt treoraithe fós ag Bord ilghníomhaireachta atá 
comhdhéanta d’ionadaithe spóirt, mar aon le hionadaithe reachtúla agus neamhreachtúla. 

I 2012, fuair Comhpháirtíocht Spórt Longfoirt breis agus €130,000 i maoiniú ón gComhairle 
Spóirt. Chlúdaigh sé sin costas tuarastail bheirt bhall foirne lánaimseartha agus chuidigh leis an 
gComhpháirtíocht croíchláir a thacú, amhail oiliúint Buntús do scoileanna, agus cláir oideachais 
agus oiliúna, cosaint leanaí agus oiliúint gharchabhair san áireamh. Éascaíodh an chomhpháirtíocht 
freisin €6000 a dháileadh do Scéim Dheontais na gCumann Spóirt, rud a sholáthair tacaíocht 
airgeadais do chumainn spóirt i Longfort. 

Fuarthas maoiniú breise ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ón Roinn Iompair chun 
clár éagsúil d’imeachtaí a d’eagraigh an LSP i 2012 a thacú. Baineadh spriocghrúpaí amach trí 
ghníomhaíochtaí amhail Turas Rothaíochta Longfoirt, an clár Girls On The Move, an clár Men On 
The Move, Féile Siúil Longfoirt, Seachtain Áineasa, Pobail ag Gníomhú agus Lá Súgartha. I measc 
na ngrúpaí a ghlac páirt sna himeachtaí seo bhí daoine faoi mhíchumas, fir d’aois 35+, pobail nua, 
mná, daoine níos sine, óige faoi mhíbhuntáiste agus daoine dífhostaithe.
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AGuIsíN 7:
TÁsCAIRí sEIRBHísE

TÁsCAIRí sEIRBHísE: 
F: SEIRBHÍS DÓITEÁIN

F.1 Slógadh na Seirbhíse Dóiteáin 2011 2012

A. Meánam glactha, i nóiméid, le briogáidí dóiteáin a slógadh i Stáisiúin Lánaimseartha i dtaca le dóiteán Gan stáisiún lánaimseartha i Longfort

B. Meánam glactha, i nóiméid, le briogáidí dóiteáin a slógadh i Stáisiúin Pháirtaimseartha (seirbhís 

dóiteáin coinnithe) i dtaca le dóiteán 6.13 6.01

C.  Meánam glactha, i nóiméid, le briogáidí dóiteáin a slógadh i Stáisiúin Lánaimseartha i dtaca le gach 

imeacht éigeandála eile Gan stáisiún lánaimseartha i Longfort

D.  Meánam glactha, i nóiméid, le briogáidí dóiteáin a slógadh i Stáisiúin Pháirtaimseartha (seirbhís 

dóiteáin coinnithe) i dtaca le gach imeacht éigeandála eile 6.2 5.45

F.2  Céatadán freastail ar an láthair

A. Céatadán na gcásanna i dtaca le dóiteán a bhfuil an chéad fhreastal ar an láthair acu laistigh de 10 

nóiméad 34.23 37.21

B. Céatadán na gcásanna i dtaca le dóiteán a bhfuil an chéad fhreastal ar an láthair acu tar éis 10 

nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad 54.36 53.88

C. Céatadán na gcásanna i dtaca le dóiteán a bhfuil an chéad fhreastal ar an láthair acu tar éis 20 

nóiméad 11.41 8.91

D. Céatadán na gcásanna i dtaca le gach imeacht éigeandála eile a bhfuil an chéad fhreastal ar an 

láthair acu laistigh de 10 nóiméad 38.24 40.28

E. Céatadán na gcásanna i dtaca le gach imeacht éigeandála eile a bhfuil an chéad fhreastal ar an 

láthair acu tar éis 10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad 51.47 52.78

F. Céatadán na gcásanna i dtaca le gach imeacht éigeandála eile a bhfuil an chéad fhreastal ar an láthair 

acu tar éis 20 nóiméad 10.29 6.94

F.3  Cosc Dóiteáin

A. Líon iomlán iarratas a fuarthas le haghaidh deimhnithe sábháilteachta 26 25

B. Líon iomlán iarratas a próiseáladh le haghaidh deimhnithe sábháilteacha dóiteáin (lena n-áirítear 

cásanna a measadh a bheith neamhbhailí) 23 26

C. Líon iomlán iarratas a measadh a bheith neamhbhailí 2 0

CP:  RANNPHÁIRTÍOCHT AN PHOBAIL

CP.1 Rannpháirtíocht i scéim áitiúil Comhairle na n-Og

Céatadán na scoileanna áitiúla agus na ngrúpaí óige atá páirteach i scéim áitúil Chomhairle na n-Og 96 96.3

CP.2  Grúpaí cláraithe leis an bhFóram Pobail agus Deonach

Líon na ngrúpaí cláraithe leis an bhFóram Pobail agus Deonach 158 159

C:  SAINCHEISTEANNA CORPARÁIDEACHA

C.1  Laethanta Oibre a cailleadh mar gheall ar Thinneas

A. Céatadán na laethanta oibre a cailleadh mar gheall ar neamhláithreacht tinnis trí shaoire deimhnithe 5.38 4.53

B. Céatadán na laethanta oibre a cailleadh mar gheall ar neamhláithreacht tinnis trí shaoire 

neamhdheimhnithe 0.56 0.62

C.2 Oiliúint agus Forbairt Foirne

Caiteachas ar Oiliúint agus Forbairt mar chéatadán de chostais iomlána phárolla: 5.66 5.33

E:  SEIRBHÍSÍ COMHSHAOIL

UISCE

E.1 Uisce gan tásc 

Uisce gan tásc (UFW) mar chéatadán den mhéid iomlán uisce a soláthraíodh faoi na scéimeanna 

soláthair uisce a bhfuil an t-údarás áitiúil freagrach as 48.72 47.56

E.2 Anailís ar Uisce Óil 

A. Céatadán de thorthaí anailíse uisce óil i gcomhlíonadh le riachtanais reachtaíochta i dtaca le 

scéimeanna poiblí 97.1

Faisnéis le soláthar 

ag EPA

B. Céatadán de thorthaí anailíse uisce óil i gcomhlíonadh le riachtanais reachtaíochta i dtaca le 

scéimeanna príobháideacha (nuair is cuí) 98.1

BAINISTÍOCHTA DRAMHAÍOLA

E.3 Leithscaradh Dramhaíola

A. Céatadán na dteaghlach a fhaigheann seirbhís bhailithe dhramhaíola agus a fhaigheann bailiú 

dramhaíola leithscartha le haghaidh earraí tirime in-athchúrsáilte 97.1 88.44

B. Céatadán na dteaghlach a fhaigheann seirbhís bhailithe dhramhaíola agus a fhaigheann bailiú 

dramhaíola leithscartha le haghaidh abhár orgánach 30.09 28.79

E4: Dramhaíl Thithíochta Curtha le haghaidh Athchúrsála

A. Céatadán na dramhaíola teaghlaigh bailithe ó cholbha an chosáin, atá curtha le haghaidh athchúrsála 51.92 29.25

B. Tonnáiste na dramhaíola teaghlaigh bailithe ó cholbha an chosáin, atá curtha le haghaidh athchúrsála 3933.61 2391

C. Tonnáiste na dramhaíola teaghlaigh athchúrsáilte, a thagann as dramhaíl bailithe ó áiseanna 

athchúrsála (.i. bainc ‘fág anseo’, lárionaid fhóntais chathracha agus áiseanna eile athchúrsála) 1390.56 584

E5: Bruscar Teaghlaigh Curtha chuig Líonadh Talún

A. Céatadán na dramhaíola teaghlaigh bailithe atá curtha chuig líonadh talún 48.08 70.75

B. Tonnáiste na dramhaíola teaghlaigh bailithe atá curtha chuig líonadh talún 3643.18 5784

E6: Áiseanna Athchúrsála

Líon iomlán Láithreán ‘Fág Anseo’ i limistéar an údaráis áitiúil 26 25

Líon iomlán Lárionad Fóntais Cathrach i limistéar an údaráis áitiúil 2 2

Gloine

A. Líon na Láithreán ‘Fág Anseo’ le haghaidh athchúrsála 26 25

B. Líon na Lárionad Fóntais Cathrach le haghaidh athchúrsála 2 2

C. Líon iomlán áiseanna le haghaidh athchúrsála 28 27

D. Líon na suíomhanna le haghaidh athchúrsála in aghaidh 5,000 de dhaonra 3.59 3.46

Cannaí

E. Líon na Láithreán ‘Fág Anseo’ le haghaidh athchúrsála 26 25

F. Líon na Lárionad Fóntais Cathrach le haghaidh athchúrsála 2 2

G. Líon iomlán áiseanna le haghaidh athchúrsála 28 27

H. Líon na suíomhanna le haghaidh athchúrsála in aghaidh 5,000 de dhaonra 3.59 3.46

Teicstílí

I. Líon na Láithreán ‘Fág Anseo’ le haghaidh athchúrsála 2 2

J. Líon na Lárionad Fóntais Cathrach le haghaidh athchúrsála 2 2

K. Líon iomlán áiseanna le haghaidh athchúrsála 4 4

L. Líon na suíomhanna le haghaidh athchúrsála in aghaidh 5,000 de dhaonra 0.51 0.51

Ceallraí

M. Líon na Láithreán ‘Fág Anseo’ le haghaidh athchúrsála 0 0

N. Líon na Lárionad Fóntais Cathrach le haghaidh athchúrsála 2 2

O. Líon iomlán áiseanna le haghaidh athchúrsála 2 2

P. Líon na suíomhanna le haghaidh athchúrsála in aghaidh 5,000 de dhaonra 0.26 0.26

Olaí

Q. Líon na Láithreán ‘Fág Anseo’ le haghaidh athchúrsála 0 0

R. Líon na Lárionad Fóntais Cathrach le haghaidh athchúrsála 1 1
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S. Líon iomlán áiseanna le haghaidh athchúrsála 1 1

T. Líon na suíomhanna le haghaidh athchúrsála in aghaidh 5,000 de dhaonra 0.13 0.13

Ábhair eile

U. Líon na Láithreán ‘Fág Anseo’ le haghaidh athchúrsála 0 0

V. Líon na Lárionad Fóntais Cathrach le haghaidh athchúrsála 2 1

W. Líon iomlán áiseanna le haghaidh athchúrsála 2 1

X. Líon na suíomhanna le haghaidh athchúrsála in aghaidh 5,000 de dhaonra 0.26 0.13

Bruscar

E7: Cosc Bruscair agus Forfheidhmiú

A. Líon na maor bruscair lánaimseartha 3 3

B. Líon na maor bruscair páirtaimseartha 0 0

C. Líon na maor bruscair (idir lánaimseartha agus páirtaimseartha) in aghaidh 5,000 de dhaonra 0.38 0.38

D. Líon na bhfíneálacha ar an láthair a eisíodh 311 326

E.  Líon na bhfíneálacha ar an láthair a íocadh 110 125

F. Líon na gcásanna ionchúisimh a glacadh mar gheall ar neamhíocaíocht d’fhíneálacha ar an láthair 8 7

G. Líon na n-ionchúiseamh a fuarthas i gcásanna glactha mar gheall ar neamhíocaíocht d’fhíneálacha ar an láthair 8 5

H. Líon na bhfógraí a eisíodh (faoi ailt 9, 15, 16, 17 agus 20 den Acht um Thruailliú ó Bhruscair 1997) 0 0

I. Líon iomlán na n-ionchúiseamh a glacadh (gach ionchúiseamh faoi na hAchtanna Bruscair Acts 1997 

go dtí 2003) 8 7

J. Líon iomlán na n-ionchúiseamh a fuarthas (gach ionchúiseamh faoi na hAchtanna Bruscair 1997 go dtí 2003) 8 3

K. Céatadán na limistéar san údarás áitiúil neamhthruaillithe (.i. saor ó bhruscar) 9

Faisnéis soláthraithe 
go díreach ón 

gCóras Náisiúnta 
Monatóireachta maidir 
le Truailliú ó Bhruscar

L. Céatadán na limistéar san údarás áitiúil atá truaillithe beagán le bruscar 73

Faisnéis soláthraithe 
go díreach ón 

gCóras Náisiúnta 
Monatóireachta maidir 
le Truailliú ó Bhruscar

M. Céatadán na limistéar san údarás áitiúil atá truaillithe go measartha le bruscar 18

Faisnéis soláthraithe 
go díreach ón 

gCóras Náisiúnta 
Monatóireachta maidir 
le Truailliú ó Bhruscar

N. Céatadán na limistéar san údarás áitiúil atá truaillithe go suntasach le bruscar 1

Faisnéis soláthraithe 
go díreach ón 

gCóras Náisiúnta 
Monatóireachta maidir 
le Truailliú ó Bhruscar

O. Céatadán na limistéar san údarás áitiúil atá truaillithe go trom le bruscar 0

Faisnéis soláthraithe 
go díreach ón 

gCóras Náisiúnta 
Monatóireachta maidir 
le Truailliú ó Bhruscar

E8: Gearáin Chomhshaoil agus Forfheidhmiú

A. Líon iomlán na gcásanna faoi réir gearán i dtaca le truailliú caomhshaoil (a bhaineann le dramhaíl, 

bruscar, truailliú uisce, truailliú torainn, truailliú aeir) 1640 1933

B. Líon na ngearán iniúchta 1681 1933

C. Líon na ngearán a réitíodh gan aon ghníomh breise a bheith riachtanach 1561 1713

D. Líon na nósanna imeachta forfheidhmithe a glacadh 320 429

E9: Céatadán na scoileanna ag glacadh páirte i bhfeachtais chomhshaoil

A. Céatadán na mbunscoileanna ag glacadh páirte i bhfeachtais chomhshaoil 100 100

B. Céatadán na meánscoileanna ag glacadh páirte i bhfeachtais chomhshaoil 100 100

H:  TITHÍOCHT

H1:  Folúntais Thithíochta

A. Líon iomlán na bhfoirgneamh i stoc an údaráis áitiúil 1909.75 1897

B. Líon iomlán na bhfoirgneamh, seachas iad siúd faoi réir mórthionscadal athchóirithe 1864.5 1867.5

C. Céatadán foriomlán na bhfoirgneamh atá folamh ( seachas iad siúd faoi réir mórthionscadal 

athchóirithe) 4.29 4.56

D. Céatadán na bhfoirgneamh folamh nach bhfuil ar fáil le ligean 93.44 84.46

E- Céatadán na bhfoirgneamh folamh atá ar fáil le ligean 6.56 15.54

H2: Meánam Glactha le Foirgnimh ar Fáil a Athligean

Meánam glactha (i seachtainí) ón dáta a fágadh an foirgneamh go dtí an dáta ina bhfuil gach deisiúchán 

riachtanach críochnaithe a mheastar a bheith riachtanach chun an foirgneamh a athligean 14.43 14.26

Meánam glactha (i seachtainí) ó críochnaíodh na hoibreacha (thuas) go dtí dáta an chéad dochar cíosa 1.59 4.75

H3: Deisiúcháin Tithíochta

Líon na ndeisiúchán comhlánaithe mar chéatadán de líon na n-iarratas bailí deisiúcháin a fuarthas 96.63 94.27

H4: Cóiríocht do Theastalaithe

Lion iomlán na dteaghlach taistealaithe a fuair cóiríocht mar chéatadán de na spriocanna leagtha amach 

i clár cóiríochta áitiúil taistealaithe 92.86 57.14

H5: Forfheidhmiú caighdeán san earnáil phríobháideach maidir le tithíocht ar cíos

A. Líon iomlán na dtionóntachtaí cláraithe 1934 1795

B. Líon na n-aonad teaghaise a iniúchadh 57 164

C. Líon na n-iniúchtaí a rinneadh 114 173

D. Líon na bhfoirgneamh a iniúchadh mar chéatadán de thionóntachtí cláraithe (.i. B mar chéatadán de A) 2.95 9.14

H6: Deontais le tithíocht a oiriúnú do riachtanais na ndaoine faoi mhíchumas

A. Meánam glactha (i seachtainí) chun iarratais a phróiseáil faoi Scéim Deontas na nÁiseanna 
Soghluaisteachta, lena n-áirítear aon iniúchadh (iniúchtaí) riachtanach, ón dáta a fuarthas iarratas bailí 
go dtí dáta cinnidh ar an iarratas 2 2.42

B. Meánam glactha (i seachtainí) chun iarratais a phróiseáil faoi Dheontas Oiriúnaithe Tithíochta do 
Dhaoine faoi Mhíchumas, lena n-áirítear aon iniúchadh (iniúchtaí) riachtanach, ón dáta a fuarthas 
iarratas go dtí dáta cinnidh ar an iarratas 4 7.88

H7: Cúrsaí Taithíochta Réamh-Thionóntachta

A. Líon iomlán na dtionóntaí údaráis áitiúil nua 146 143

B. Céatadán na dtionóntaí údaráis áitiúil nua a raibh cúrsaí taithíochta réamh-thionóntachta tairgthe dóibh 81.51 97.9

L:  SEIRBHÍSÍ LEABHARLAINNE

L.1  Uaireanta Oscailte Leabarlann Phoiblí

A. Meánlíon uaireanta oscailte sa tseachtain i dtaca le leabharlanna lánaimseartha 35.97 35.42

B. Meánlíon uaireanta oscailte sa tseachtain i dtaca le leabharlanna páirtaimseartha (nuair is 

infheidhmithe) 16.81 16.55

C. Céatadán na leabharlann lánaimseartha a mbíonn oscailte ag am lóin 100 66.66

D. Céatadán na leabharlann lánaimseartha a mbíonn oscailte tráthnóna 100 100

E. Céatadán na leabharlann lánaimseartha a mbíonn oscailte ar an Satharn 100 100

L.2 Cuairteanna ar an Leabharlann 

Líon na gcuairteanna ar leabharlanna lánaimseartha in aghaidh 1,000 de dhaonra 4463.69 4401.46

L.3 Stoc Leabharlainne

A. Caiteachas bliantúil ar stoc in aghaidh cheann an daonra (ar fud an chontae/na cathrach) 2.04 1.84

B. Líon na míreanna a eisíodh in aghaidh cheann an daonra (ar fud an chontae/na cathrach) i dtaca le 

leabhair 3.3 3.3

C. Líon na míreanna a eisíodh in aghaidh cheann an daonra (ar fud an chontae/na cathrach) i dtaca le 

míreanna eile 0.16 0.17

L.4 Rochtan ar an Idirlíon trí Leabharlanna

Líon na seisiún Idirlín a soláthraíodh in aghaidh 1,000 de dhaonra 656.4 677.73
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M:  MÓTARCHÁNACH

Líon na nIdirbheart Mótarchánach

A. Líon na n-idirbheart mótarchánach ar déileáladh leo thar an gcuntar 32549 31261

B. Líon na n-idirbheart mótarchánach ar déileáladh leo tríd an bpost 3525 2429

C. Líon na n-idirbheart mótarchánach ar déileáladh leo ar bhealaí eile (m.sh. ar líne, teileafón) 10791 12423

D. Céatadán na n-idirbheart mótarchánach ar déileáladh leo thar an gcuntar 69.45 67.79

E. Céatadán na n-idirbheart mótarchánach ar déileáladh leo tríd an bpost 7.52 5.27

F. Céatadán na n-idirbheart mótarchánach ar déileáladh leo ar bhealaí eile (m.sh. ar líne, teileafón) 23.02 26.94

M.2 An tAm a Ghlactar Iarratais Phoist Mhótarchánach a Phróiseáil

A. Líon na n-iarratas poist ar dhéileáiltear leo (.i. diosca eisithe) ar an lá a fuarthas an t-iarratas 2869 2130

B. Líon na n-iarratas poist ar dhéileáiltear leo (.i. diosca eisithe) ar an dara nó tríú lá ó fuarthas an 

t-iarratas 618 247

C. Líon na n-iarratas poist ar dhéileáiltear leo (.i. diosca eisithe) ar an gceathrú nó cúigiú lá ó fuarthas an 

t-iarratas 18 42

D. Líon na n-iarratas poist ar dhéileáiltear leo (.i. diosca eisithe) i mbreis is cúig lá o fuarthas an t-iarratas 20 10

E. Céatadán na n-iarratas foriomlán poist ar dhéileáiltear leo (.i. diosca eisithe) ar an lá a fuarthas an 

t-iarratas 81.39 87.69

F. Céatadán na n-iarratas foriomlán poist ar dhéileáiltear leo (.i. diosca eisithe) ar an dara nó tríú lá ó 

fuarthas an t-iarratas 17.53 10.17

G. Céatadán na n-iarratas foriomlán poist ar dhéileáiltear leo (.i. diosca eisithe) ar an gceathrú nó cúigiú 

lá ó fuarthas an t-iarratas 0.51 1.73

H. Céatadán na n-iarratas foriomlán poist ar dhéileáiltear leo (.i. diosca eisithe) i mbreis is cúig lá o 

fuarthas an t-iarratas 0.57 0.41

M.3 An tAm a Ghlactar Iarratais Cheadúnas Tiomána a Phróiseáil 

A. Líon na n-iarratas Cheadúnas Tiomána ar dhéileáiltear leo ar an lá a fuarthas an t-iarratas 436 757

B. Líon na n-iarratas Cheadúnas Tiomána ar dhéileáiltear leo ar an dara nó tríú lá ó fuarthas an t-iarratas 266 314

C. Líon na n-iarratas Cheadúnas Tiomána ar dhéileáiltear leo ar an gceathrú nó cúigiú lá ó fuarthas an 

t-iarratas 359 240

D. Líon na n-iarratas Cheadúnas Tiomána ar dhéileáiltear leo i mbreis is cúig lá o fuarthas an t-iarratas 4229 4162

E. Céatadán na n-iarratas foriomlán Cheadúnas Tiomána ar dhéileáiltear leo ar an lá a fuarthas an 

t-iarratas 8.24 13.83

F. Céátadán na n-iarratas foriomlán Cheadúnas Tiomána ar dhéileáiltear leo ar an dara nó tríú lá ó 

fuarthas an t-iarratas 5.03 5.74

G. Céatadán na n-iarratas foriomlán Cheadúnas Tiomána ar dhéileáiltear leo ar an gceathrú nó cúigiú lá 

ó fuarthas an t-iarratas 6.79 4.39

H. Céatadán na n-iarratas foriomlán Cheadúnas Tiomána ar dhéileáiltear leo i mbreis is cúig lá o 

fuarthas an t-iarratas 79.94 76.05

M.4  Uaireanta oscailte poiblí

Meánlíon uaireanta oscailte sa tseachtain 30.71 29.66

P:  PLEANÁIL 

P.1  Iarratais Phleanála - Cinnteoireacht

Tithe Aonair

A. Líon na n-iarratas a cinntíodh 99 51

B. Líon na gcinntí i gColún A a cinntíodh laistigh de 8 seachtain 37 38

C. Líon na gcinntí i gColún A a d’éiligh cur isteach d’fhaisnéis bhreise 62 13

D. Líon na gcinntí i gColún A nuair a chomhaontaigh an t-iarrthóir le síneadh ama, faoi alt 34(9) den Acht 

um Pleanáil agus Forbairt 2000 0 0

E.  Meánam a glacadh (i laethanta) le hiarratas a chinntiú nuair a éilíodh faisnéis bhreise 67.89 77.38

F. Céatadán na n-iarratas a faomhadh 73.74 92.16

G. Céatadán na n-iarratas a diúltaíodh 26.26 7.84

H. Céatadán na gcásanna nuair a dheimhnigh An Bord Pleanála an cinneadh, le hathruithe nó gan 

athruithe 100 50

I. Céatadán na gcásanna nuair a mhalartaigh An Bord Pleanála an cinneadh 0 50

Forbairt Nua Tithíochta

A. Líon na n-iarratas a cinntíodh 18 2

B. Líon na gcinntí i gColún A a cinntíodh laistigh de 8 seachtain 11 1

C.  Líon na gcinntí i gColún A a d’éiligh cur isteach d’fhaisnéis bhreise 7 1

D. Líon na gcinntí i gColún A nuair a chomhaontaigh an t-iarrthóir le síneadh ama, faoi alt 34(9) den Acht 

um Pleanáil agus Forbairt 2000 0 0

E. Meánam a glacadh (i laethanta) le hiarratas a chinntiú nuair a éilíodh faisnéis bhreise 67.71 78

F. Céatadán na n-iarratas a faomhadh 72.22 100

G.  Céatadán na n-iarratas a diúltaíodh 27.78 0

H. Céatadán na gcásanna nuair a dheimhnigh An Bord Pleanála an cinneadh, le hathruithe nó gan 

athruithe 0 0

I. Céatadán na gcásanna nuair a mhalartaigh An Bord Pleanála an cinneadh 0 0

Eile: gan Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta a bheith riachtanach

A. Líon na n-iarratas a cinntíodh 116 127

B. Líon na gcinntí i gColún A a cinntíodh laistigh de 8 seachtain 69 91

C. Líon na gcinntí i gColún A a d’éiligh cur isteach d’fhaisnéis bhreise 47 35

D. Líon na gcinntí i gColún A nuair a chomhaontaigh an t-iarrthóir le síneadh ama, faoi alt 34(9) den Acht 

um Pleanáil agus Forbairt 2000 0 0

E.  Meánam a glacadh (i laethanta) le hiarratas a chinntiú nuair a éilíodh faisnéis bhreise 72.43 153.3

F. Céatadán na n-iarratas a faomhadh 87.07 96.06

G.  Céatadán na n-iarratas a diúltaíodh 12.93 3.94

H. Céatadán na gcásanna nuair a dheimhnigh An Bord Pleanála an cinneadh, le hathruithe nó gan 

athruithe 83.33 75

I. Céatadán na gcásanna nuair a mhalartaigh An Bord Pleanála an cinneadh 16.67 25

Eile: Measúnacht Tionchair Timpeallachta a bheith riachtanach

A. Líon na n-iarratas a cinntíodh 1 0

B. Líon na gcinntí i gColún A a cinntíodh laistigh de 8 seachtain 1 0

C.  Líon na gcinntí i gColún A a d’éiligh cur isteach d’fhaisnéis bhreise 0 0

D. Líon na gcinntí i gColún A nuair a chomhaontaigh an t-iarrthóir le síneadh ama, faoi alt 34(9) den Acht 

um Pleanáil agus Forbairt 2000 0 0

E.  Meánam a glacadh (i laethanta) le hiarratas a chinntiú nuair a éilíodh faisnéis bhreise 0 0

F. Céatadán na n-iarratas a faomhadh 100 0

G.  Céatadán na n-iarratas a diúltaíodh 0 0

H. Céatadán na gcásanna nuair a dheimhnigh An Bord Pleanála an cinneadh, le hathruithe nó gan 

athruithe N/A N/A

I. Céatadán na gcásanna nuair a mhalartaigh An Bord Pleanála an cinneadh N/A N/A

P.2  Forfheidhmiú Pleanála

A. Líon iomlán na gcásanna faoi réir gearán a iniúchadh 74 67

B. Líon iomlán na gcásanna faoi réir gearán a díbheadh 9 14

C. Líon iomlán na gcásanna faoi réir gearán a réitíodh trí idirbheartaíocht 36 59

D. Líon na nósanna imeachta forfheidhmithe a glacadh trí litreacha rabhaidh 50 39

E. Líon na nósanna imeachta forfheidhmithe a glacadh trí fhógraí forfheidhmithe 32 23

F. Líon na n-ionchúiseamh 11 3

P.3  Uaireanta oscailte poiblí pleanála

Meánlíon uaireanta oscailte sa tseachtain 32.55 30.72

P.4  Comhairliúchán Réamhphleanála 

A. Líon na gcruinnithe comhairliúcháin réamhphleanála a tionóladh 60 79
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B. Meánam (i laethanta) ó iarratas le haghaidh comhairliúcháin leis an údarás áitiúil go dtí cruinniú 
foirmeálta le haghaidh comhairliúcháin réamhphleanála 8.57 12.62

P.5  Foirgnimh Nua ar a rinneadh iniúchadh

Foirgnimh ar a rinneadh iniúchadh mar chéatadán d’fhoirgnimh nua a cuireadh in iúl don údarás áitiúil 13.21 15.69

P.6  Ag Tógáil Eastát i Seilbh

A- Líon na n-eastát cónaithe a bhfuil an cead pleanála dulta as feidhm orthu, agus maidir leis seo bhí 
iarratais fhoirmeálta scríofa i dtaca le tógáil i seilbh (ó chónaitheoirí nó forbróirí), ar láimh ag tús na bliana 29 33

B- Líon na n-eastát a tógadh i seilbh sa bhliain i gceist 1 8

C- Líon na bhfoirgneamh i dtaca le colún B 11 193

D- Céatadán na n-eastát i gcolún A nár críochnaíodh chun sástachta an údaráis phleanála de réir an 
cheada pleanála 96.55 75.76

E- Líon na n-eastát i gcolún D a rinneadh gníomh forfheidhmithe ina leith sa bhliain i gceist agus/nó 
glaodh an banna isteach 3 10

F- Líon na n-eastát i gcolún D i dtaca le hoibreacha a rinne an t-údarás chun an t-eastát a thabhairt go 
dtí caighdeán tógála i seilbh 0 0

Rec:  SEIRBHÍSÍ ÁINEASA

Rec.1  Áiteanna Súgartha

A. Líon na n-áiteanna súgartha in aghaidh 1,000 de dhaonra soláthraithe go díreach ag an údarás áitiúil 0.31 0.31

B. Líon na n-áiteanna súgartha in aghaidh 1,000 de dhaonra éascaithe ag an údarás áitiúil 0 0.03

Rec.2  Áiseanna Áineasa Éascaithe ag an Údarás Áitiúil

Líon na gcuairteoirí chuig áiseanna áineasa éascaithe ag an údarás áitiúil in aghaidh 1,000 de dhaonra 2753.37 2863.43

Rev:  BAILIÚ IONCAIM

Rev.1  Cíos Tithe

A. Méid a bailíodh ag deireadh na bliana mar chéatadán den mhéid dlite ó Chíos Tithe 88.2 88.32

B. Céatadán de riaráiste ar Chíos Tithe atá suas le 4 seachtaine d’aois 6.06 6

C. Céatadán de riaráiste ar Chíos Tithe atá 4-6 seachtaine d’aois 4.49 4

D. Céatadán de riaráiste ar Chíos Tithe atá 6-12 seachtaine d’aois 6.41 7

E. Céatadán de riaráiste ar Chíos Tithe atá níos mó ná 12 seachtaine d’aois 83.04 83

Rev.2  Iasachtaí Tithíochta

A. Méid a bailíodh ag deireadh na bliana mar chéatadán den mhéid dlite ó Iasachtaí Tithíochta 77.16 67.09

B. Céatadán de riaráiste ar Iasachtaí Tithíochta atá suas le mí d’aois 2.1 1

C. Céatadán de riaráiste ar Iasachtaí Tithíochta atá 1-2 mhí d’aois 3.98 2

D. Céatadán de riaráiste ar Iasachtaí Tithíochta atá 2-3 mhí d’aois 4.48 1

E. Céatadán de riaráiste ar Iasachtaí Tithíochta atá níos mó ná 3 mhí d’aois 89.44 96

Rev.3  Rátaí Tráchtála

Méid a bailíodh ag deireadh na bliana mar chéatadán den mhéid dlite ó Rátaí Tráchtála 74.99 71.31

Rev.4  Muirir Bhruscair

Céatadán na dteaghlach a íocann muirir bhruscair (tarscaoiltí san áireamh) ag deireadh na bliana
Ní bhaineann le hábhar mar phríobháidithe in 

Údaráis Áitiúla Longfoirt

Rev.5  Muirir Uisce Neamh-Theaghlaigh

Méid a bailíodh ag deireadh na bliana mar chéatadán den mhéid dlite le haghaidh Muirear Uisce 
Neamh-Theaghlaigh 58.73 61.33

R:  BÓITHRE

R1: Clár Athchóirithe Bóithre

Líon na gciliméadar de bhóithre áitiúla agus náisiúnta a fheabhsaítear agus a chothabhaíltear faoin gClár 
Athchóirithe in aghaidh na bliana 55.44 55.67

Líon na gciliméadar de bhóithre áitiúla agus náisiúnta a thógtar faoin scéim deontas feabhsaithe ar leith 
in aghaidh na bliana 0.6 0.32


