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BROLLACH
COMHAIRLEOIR SÉAN Ó FEARGHAILL, MÉARA

Mar Mheára Chontae Longfoirt cuireann sé áthas orm Tuarascáil Bhliantúil 2008 na
Comhairle a chur i láthair. Leagann an tuarascáil béim ar roinnt príomhghníomhaíochtaí
na Comhairle le linn na bliana. Foinse luachmhar is ea an sár-fhoilseachán seo ar abhár
tagartha agus fhianaise maidir le réimse leathan seirbhísí na Comhairle. 

Soláthraítear príomhfheidhmeanna Chomhairle Chontae Longfoirt sa chúig Stiúrthóireacht.
Is mó na dúchláin atá ag gach Stiurthóir Seirbhíse maidir le bainistiú na seirbhísí a bhfuil sé/sí freagrach as. Ba mhaith
liom mo bhuíochas a ghabhail leis na Stiúrthóirí Seirbhísí agus le gach uile fhostaí, istigh is amuigh, de bharr a
n-iarrachtaí a rinne siad chun seirbhís ghairmiúil agus éifeachtúil a sholáthar. Ba bhreá liom mo bhuíochas a ghabháil
le comhaltaí tofa Chomhairle Chontae Longfoirt mar gheall ar a ndíograis oibre a chintíonn go bhfuil gach uile
sheirbhís na Comhairle ar ard-chaighdeán. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil go háirithe leis an Leas-Mhéara,
Comhairle Gerry Brady, de bharr na comhairle agus an chúnaimh a thug sé dom le linn dom bheith in oifig. 

De bharr cuinsí eacnamaíochta neamhchinntithe agus le líon na ndaoine gan phost ag méadú gach lá agus le
giorrúchán eacnamaíochta fortheilgthe, tá níos mó tábhachtachta ag baint le ról Chomhairle Chontae Longfoirt
ná riamh inár gContae. Is scáfar na dushláin atá ag Coiste Feidhmiúcháin na Comhairle agus ag na Comhaltaí
Tofa maidir le leibhéil seirbhísí a chothú le hacmhainní laghdaithe agus ioncam meata. Táim den tuairim go
mbeimid in ann na dushláin seo a sárú.

Mar bhuille scóir molaim an tuarascáil seo do mhuintir Chontae Longfoirt mar fhorbhreathnú ar an obair a rinne
an Chomhairle Chontae ar a son le linn 2008.

_____________________________
Séan Ó Fearghaill
Méara
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RÉAMHRÁ
AN tUAS. TADG MACCAFRAIDH, BAINISTEOIR CONTAE

Mar Bhainisteoir Contae cuireann sé sásta orm Tuarascáil Bhlaintúil Chomhairle Chontae
Longfoirt a chur i láthar don bhliain 2008. Léiríonn an tuarascáil dianiarrachtaí na Comhairle
chun soláthar na seirbhísí a fheabhsú. Táim sásta gur tháinigh feabhas ar sholáthar a seirbhísí a
bhfuil an Chomhairle freagrach as agus ar chaighdeán na seirbhísí seo le linn 2008. D’fhás agus
d’fhortbairt geilleagar Longfoirt go mór mór le deich mbliana anuas. De bharr seo bhí sé
d’acmhainn ag an gComhairle seirbhísí bhreise a sholáthar ó tharla go raibh níos mó acmhainní
aici. I 2008 lean na Comhaltaí Tofa agus an Coiste Feidhmiúcháin ar aghaidh ag obair go socair
sásta le chéile ar mhaithe le feabhsú an chontae agus i gcomhair díobh siúd a bhfuil cónaí orthu a a oirbíonn anseo.  

Le linn 2008 d’athraigh comhshaol geilleagrach de réir a oibríonn an Chomhairle go mór mór. De bharr na srianta airgeadais
tháinig sé chun solais nach mbeadh sé d’acmhainn ag an gComhairle a seirbhísí a fhairsingiú. Ar an dea-uair don Chomhairle
bhí sí críonna lena hacmhainní le tamaill blianta. Rinne an Chomhairle cinntí deimhneacha nuair a bhí sé léir go mbeadh an
cor chun donais eacnamaíoch dian uithi. Rinneadh athbhreithniú ar thionscadail pleanáilte agus cuireadh tosaíochtaí do
scéimeanna agus tionscadail pleanála. Cé go gcuireann sé míshásta orm nach soláthrófar gach uile thionscadal agus scéim
laistigh den chreat ama táim sásta go ndearnadh na cinntí cearta ag an am ceart. 

Ar nóta sásta ghlac an Chomhairle le Clár Trí Bliana um Fhorbairt maidir le Caitheamh na dTaobhach. Beidh soláthar an
chláir seo de thoradh ar shochair suntasacha a bhfabhraíonn do dhaoine a bhfuil cónaí orthu agus a oibríonn sa chontae.
Cabhríodh go leor de na tionscadail le forbairt táirge turasóireachta níos tarraingtí agus níos láidre i gContae Longfoirt. San
áireamh sa chlár seo tá réimse leathan tionscadal a aithnithíodh mar thionscadail a bhfheabhsódh go mór cáilíochta beatha
na ndaoine a bhfuil baint acu le Contae Longfoirt. I 2008 cuireadh tús le roinnt tionscadail caipitil agus beidh dul chun cinn
ar sholáthar uisce, dhiúscairt eisiltigh agus chóras iompair Chontae Longfoirt mar thoradh ar a slánú. 

Déanann an Chomhairle faireachán agus bhreithniú ar na bealaí a ndéanann sé cumarsáid leis an ndaoine a bhfuil cónaí
orthu agus a oirbíonn i Longfort. Bhí dul chun cinn ar réimsí maidir le seirbhísí custaiméara agus teagmháil leis na meáin
chumarsáide le linn 2008. Táim den tuairim go bhfuil sé fíorthábhachtach go ndéanann an Chomhairle cumarsáid éifeachtúil
le muintir Longforit, le hionadaithe phoiblí agus le fostaí maidir leis na cinntí a dhéantar ar son pobal an chontae. Tá an
Tuarascáil Bhliantúil seo mar cheann de na bealaí inar féidir leis an gComhairle an dul chun cinn a rinneadh le linn 2008 a
chur ar shuíle gach duine atá bainteach leis an scéal.

Táim muiníneach go soláthraíonn Comhairle Chontae Longforit seirbhísí ard-chaighdeánacha atá comhsheasmhach le
caighdeáin nua-aimseartha agus ionchais na linne seo. Leanfaidh an Chomhairle ar aghaidh ag áirithiú go mbeidh Contae
Longfoirt ar a chumas buntáiste a fháil ó na deiseanna a eascóidh nuair a chríochnaíonn an cor chun donais eacnamaíoch. I
2008 lean obair ar aghaidh maidir le Plean Forbartha Contae. Tabharfar an plean chun críoch i 2009 agus leagfar amach an
straitéis d’fhorbairt an chontae amach anseo.

________________________
Tadg MacCafraidh,
Bainisteoir Contae
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COMHALTAÍ CHOMHAIRLE CHONTAE LONGFOIRT

TOGHLIMISTÉAR DHROIM LIS

MÁIRTÍN MAOILLEADAIG

AODH MAC AN TSAOIR
GEARÓID Ó BRÁDAIGH

DONNCHA MAC GLEANNÁIN

MÍCHEÁL MAC TIERNAIN
ALAN Ó MISTEAL

PEADAR Ó MURCHÚ

MÍCHEÁL 
MAC CNÁIMHÍ

MÁIDÉAD UÍ NUALLÁIN

SÉAMUS DE BUITLÉAR

LABHRAIS BANÁIN

PÁDRAIG DE BELTÚN

MÍCHEÁL Ó CATHAILL
SEÁN Ó FEARGHAILE

AIDRIAN Ó FEARGHÁILL

BARNEY STEELE

SÉAMUS MCCUMAILL

MÁIRTÍN Ó FEARGHÁILL

PROINSIAS
MACGIOLLBHRAIDÉ

MÁIRE NÍ GIOLLA
BRÍDE-HARCÁN

PÁDRAIG
Ó RAGHAILLIGH

TOGHLIMISTÉAR GHARRÁIN ARD

TOGHLIMISTÉAR LONGFOIRT

TOGHLIMISTÉAR BHAILE UÍ MHATHÁIN



BALLRAÍOCHT NA gCOISTÍ UM BEARTAIS STRAITÉISEACHA

TITHÍOCHT, TOGÁIL, BEARTAS SÓISIALTA, PLEANÁIL AGUS RIALÚ TÓGÁLA

Cathaoirleach: Comhairleoir Mícheál Mac Tiernain
Comhaltaí Chomhairle Chontae Comhairleoir Alan Ó Misteal
Longfoirt: Comhairleoir Máire Ní Giolla Bríde-Harcán

Comhairleoir Máirtín Maoilleadaig
Comhairleoir Peadar Ó Murchú
Comhairleoir Pádraig Ó Raghailligh

Comhairle Baile Longfoirt: Comhairleoir James Keogh
Ionadaithe Earnála:
1 Forbairt/Togáil An tUas. Kevin Hughes, Cónaidhm Thionscal na Foirgníochta 
3 Pobal & Deonach An tUas. Patricia Harrison, Fóram Pobail & Deonach

An tUas. Fionnula Spillane, Fóram Pobail & Deonach
An tUas. Benson Ogboko, Fóram Pobail & Deonach

CÓRAS IOMPAIR, FORBAIRT BÓITHRE, COTHABHÁIL BÓITHRE AGUS BEARTAS UM SHABHÁILTEACHT AR BHÓITHRE

Cathaoirleach: Comhairleoir Labrauis Banáin
Comhaltaí Chomhairle Chontae Comhairleoir Adidrian Ó Feargháill
Longfoirt: Comhairleoir Pádraig de Beltún

Comhairleoir Seamus McCumaill
Comhairleoir Aodh Mac an tSaoir

Comhairle Baile Longfoirt: Comhairleoir Edward Kelly
Ionadaithe Earnála:
1 Talmhaíocht/Feirmeoireacht An tUas. Seamus Treacy, Cumann Eagraíocht um Chomhoibriú na hÉireann
1 Ceardchumann An tUas. Bernard Nolan, Comhdháil Ceardchumann na hÉireann
1 Pobal & Deonach An tUas. Trish Rouiller, Nasc na Mná Longfoirt

BEARTAS UM SHEIRBHÍSÍ UISCE AGUS COMHSHAOIL

Cathaoirleach: Comhairleoir Gearóid Ó Brádaigh
Comhaltaí Chomhairle Chontae Comhairleoir Máirtín Ó Feargháill
Longfoirt: Comhairleoir Seamus de Buitléar

Comhairleoir Mícheál Ó Cathaill
Comhairleoir Máiréad Uí Nualláin

Comhairle Baile Longfoirt: Comhairleoir Carmel Fay
Ionadaithe Earnála:
1 Talmhaíocht/Feirmeoireacht An tUas. Albert Cooney, Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann
1 Pobal & Deonach An tUas. Parvez Butt, Forbairt Newtownforbes

FORBAIRT GHEILLEAGRACH, UIRBEACH AGUS THUAITHE, BEARTAIS UM CHULTÚR AGUS ÁINEAS

Cathaoirleach: Comhairleoir Barney Steele
Comhaltaí Chomhairle Chontae Comhairleoir Seán Ó Feargháill
Longfoirt: Comhairleoir Denis Glennon

Comhairleoir Proinsias MacGiollbhraidé
Comhairleoir Mícheál Mac Cnáimhí

Comhairle Baile Longfoirt: Comhairleoir Paul Connell
Ionadaithe Earnála:
1 Gnó/Tráchtála An tUas. Brian Dillon, Comhlachas Lucht Trádála Longfoirt
2 Pobal & Deonach An tUas. Mark Casey, Club Dornálaíochta Amaitéaraí Bhéal Átha Liag

An tUas. Terry McKenna, Fiontar Pobail Bhéal Átha na Muc Teo
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TUARASCÁIL MAIDIR LE HOIBRIÚ NA
GCOISTÍ UM BEARTAIS STRAITÉISEACHA

2008



SEIRBHÍSÍ UISCE AGUS BEARTAIS
COMHSHAOIL

Tionlóladh an Coiste um Sheirbhísí Uisce agus Beartais
Straitéiseach Comhshaoil ceithre uaire le linn 2008.
Bhreithnigh an B.S.C. na ceisteanna agus na moltaí seo a
leanas:

21ú Eanáir 2008

• An tAcht um Sheirbhísí Uisce 2007.

• Breathnú ar an bPaipeár Seasaimh maidir le Bainistíocht
Inbhuanaithe ar Uisce sna Scoileanna.

• Dréacht-Dhoiciméad Beartais maidir le hAthchúrsáil
Teicsctílí.

21ú Aibreán 2008

• Seasamh maidir le Tionóntaí Comhairle agus Cosamar Tís.

• Breathnú ar an Dréacht-Plean um Bainistíocht ar Bhruscar
2008 – 2010. 

• Beartas um Cheadúnú maidir le hEisilteach Tráchtála. 

21ú Iúil 2008

• Staidéar maidir leis an Thuile in Abhainn an Chamlainn. 

• Breathnú ar an Dréacht-Plean um Bainistíocht ar Bhruscar
2008 – 2010. 

20ú October 2008

• Fódhlíthe Chomhairle Chontae Longfoirt (Stóráil,
Láithreoireacht, Leithscaradh agus Bailiú Dramhaíola
Teaghlaigh), 2008.

• Breathnú ar an riachtanas chun Fódhlíthe a dréachtú
d’fhonn úsáid Trealamh Scairdsciála, Mótarbháid agus
soithí áineasa eile a rialú ar chúrsaí uisce agus lochanna i
limisteár feidhmiúil Chomhairle Chontae Longfoirt.

• Faisnéis maidir le Pleanáil Stráitéiseach um Sheirbhísí Uisce.

• Forbhreathnú ar Shábháilteacht agus Cheadúnú Uisce Óil.

CÓRAS IOMPAR, AGUS FORBAIRT
BÓITHRE, COTHABHÁIL AGUS
SÁNBHÁILTEAHCT AR BHÓITHRE

Tionlóladh an Coiste um Bheartas Straitéiseach ceithre
uaire le linn 2008 agus bhí sé mar phríomh-chuspóir acu a
áirithiú go gcabhraíonn na beartais um iompar bonneagair
agus infheistíocht le forbairt Chontae Longfoirt, agus go
gcaomhnaíonn agus go bhfeabhsaíonn siad tarraingteachas
fhisceah an Chontae agus a chúlra comhshaoil.

Ba iad dátaí na gcruinnithe ná:-

•  22ú Eanáir 2008

•  22ú Aibreáin 2008   

•  22ú Iúil 2008

•  20ú Deireadh Fomhair 2008

Príomhábhair cainte agus breithniúcháin an chruinniú:-

1. Beartas um Chomhartaí “Paistí ag Súgradh” 

2. Comhartaíocht Longfoirt maidir leis an Straitéis
Náisiúnta Spásúlachta

3. Bailiú Bruscair i mBailte an Chontae

4. Straitéis Longfoirt um Shábháilteacht ar Bhóithre

5. Gearradh na bhFál ar Bhóithre Phoiblí

6. Beartas um Iompar d’Ualach Neamhghnách

7. Aitheantas a thabhairt don Bheartas um Fhorbairt i
2009
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TUARASCÁIL MAIDIR LE hOIBRIÚ NA gCOISTÍ UM
BEARTAIS STRAITÉISEACHA 2008



TITHÍOCHT & BEARTAS SÓISIALTA,
BEARTAS UM PLEANÁIL & RIALÚ TÓGÁLA

Tionóladh Coiste an Beartais Shóisialta agus um Thithíocht,
agus Coiste an Beartais Phleanála agus Rialú Togála ceithre
uaire le linn 2008. Ba dhataí na gcruinnithe ná:-

•  28ú Eanáir 2008

•  28ú Aibreán 2008

•  28ú Iúil 2008

•  1ú Nollaig 2008

Seo a leanas liosta na gceisteanna a bhreithnigh an Coiste
le linn 2008:-

•  Athbhreithniú ar an mBeartas ‘Dul i bhFeidghil’

•  Athbhreithniú ar Phlean Forbartha Chontae Longfoirt

•  Scéim um Choiríocht ar Cíos (SCC)

•  Clár Coiríochta do Thaistealaithe 2009 – 2013

•  Bille na dTithe 2008

•  “An Bealach Abhaile” Straitéis chun tabhairt faoi Easpa
Dídine Aosach 2008 – 2013

•  Feidhmíocht Fuinnimhe Foirgnimh

•  Forbairt Cónaithe Inbhuanaithe i Limistéar Uirbeach

FORBAIRT GHEILLEAGRACH, UIRBEACH
AGUS THUAITHE, BEARTAIS UM CHULTÚR
AGUS ÁINEAS

Tionóladh an Coiste um Bheartais Straitáiseacha ceithre
uaire le linn 2008. Seo iad na ceisteanna beartais a phlé
an coiste:-

•  Forbairt Thionsclaíoch

•  Larionadithe gnó

•  Comhtháthú

•  An Clár um Fhorbairt Leabharlainne

•  Músaem Chontae Longfoirt

•  Linn Snámh Longfoirt

•  An Fóram Pobail agus Deonach

•  Leathanbhanda

•  Comhaire na nÓg/Youth Council

•  Oiliúint don Chomhairle Mic Léinn

•  Modúil ar Rialtas Áitiúil le mic léinn idirbhliana

•  Comórtas Náisiúnta Mórtas Baile

•  Comórtas Mórtas Longfoirt

•  TCI

•  Turasóireacht

•  Comhthartaíocht sa Chontae agus sa Bhailte ar aon

•  Comhpháirtíocht Spóirt

•  Coistí um Chomhpholasaí

•  Prófíl Bochtaineachta/Straitéis um Chuimsiú Sóisialta 

MÚSAEM CHONTAE LONGFOIRT

Níor éirigh le hiarratas maidir le togáil nua Mhúsaem
Chontae Longfoirt de réir an chláir rochtana. Is ceart an
cheist maidir le bainistíocht, cothabháil agus taispeáint go
leor déantán na tíre seo a chur faoi chaibidil i gcomhpháirt
leis an gCumann Staire agus le fochoiste Mhúsaem an
Chontae.
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PRÍOMHFHEIDHMEANNA

Soláthraítear príomhsheirbhísí Chomhairle Chontae Longfoirt laistigh de structúr na Stiúrthóireachta. Clúdaíonn an cúig
Stiúrthóireacht na réimsí seo a leanas:-

•  An Stiúrthóireacht um Sheirbhísí Bonneagair

•  Seirbhísí Corparáideacha, Comhshaoil agus Eigeandála, Áineas agus Taitneamhachtaí

•  Seirbhísí Tithíochta agus Pleanála

•  Acmhainní Daonna, Pobal agus Fiontraíocht, Forbairt Gheilleagrach, agus Seirbhísí Cultúrtha

•  Córais Airgeadais agus Faisnéise
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STIÚRTHÓIREACHT SEIRBHÍSÍ
BONNEAGAIR



SEIRBHÍSÍ UISCE

Príomhchuspóir:
Seirbhísí Uisce atá inbhaunaithe ó thaobh an chomhshail
de agus bonneagar comhshaoil d’fhonn forbairt shóisialta
agus gheilleagrach a chinntiú agus brústocaireacht a

dhéanamh i leith cistiú caipitil níos ardaithe.

BONNEAGAR NA SEIRBHÍSÍ UISCE

Tá cúig scéim uisce réigiúnach ag freastal ar Chontae
Longfoirt agus ceaptar 85% den phobal go bhfuil soláthar
uisce píopaithe atá cóireáilte de réir na gcaighdeán AE. 

Is iad na scéimeanna ná: Baile Uí Mhatháin, Béal Átha
Liag/Baile Nua an Chaisil, Lár Longfoirt, Loch Gamhna agus
Gránard.

Déanann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte faireachán
ar cháilíocht an uisce ar bun eagraíochta do Chomhairle
Chontae Longfoirt i gcomhréir Rialúcháin C.E. (Cáilíocht an
Uisce a Bheartaítear lena Ól ag an Duine), 2000.
Tuariscítear gach uile thoradh nach gcomhlíonann chuig an
Údarás Áitiúil le haghaidh gníomh is iomchuí. 

De réir na Rialachán nua maidir le hUisce Óil, I.R. Uimh. 278
2007 na gComhphobal Eorpach (Uisce Óil), is é an GCC (An
Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil) an tÚdarás
Maoirseachta do Sholáthar Uisce Poiblí. Tá ar Údaráis Áitiúla
aon neamhchomhlíonadh a tuairisciú gan mhoill chuig an
GCC agus d’fhéadfaí iad a ordú Pleananna Gníomhaíochta
a fhorbairt agus a chur chun feidhme faoi stiúrthóireacht
an GCC.

De réir na Rialachan nua maidir le hUisce Óil, I.R. Uimh 278
2007 na gComhphobal Eorpach (Uisce Óil) (Uimh. 2) is é
an tÚdarás Áitiúil an t-údaras maoirseachta do Ghrúp -
scéimeanna Uisce (GUanna) agus Soláthar Beag Príobh -
aideach (SBP). Ról rialála méadaithe go mór mór is ea é.

Tá an tAcht um Sheirbhísí Uisce 2007 á tabhairt isteach de
réir céimeanna. 

D’ullmhaigh an Chomhairle Plean Straitéiseach d’Uisce
Tuaithe, Plean-Líonra um Meastóireacht agus
Athshlánúchán agus Bunachar Sonraí Spásúlachta CFG
(Córas Faisnéise Geografaí)/Lánchóras Faisnéise maidir le
líonraí uisce agus séaraigh na tíre.

Tá aon scéim um shéarach poiblí déag sa Chontae: Baile Uí
Mhatháin, Caonach, Béal Átha Liag, Longfort, Baile Nua an
Chaisil, Droim Lis, Gránard, Meathas Troim, An Liagán,
Mainistir Shruthla agus Cluain Dá Rath.

Tá na Rialacháin um Scardadh Dramhuisce (Údarú) 2007
mar chuid den reachtaíocht anois. Tá gach uile scardadh
dramuisce na n-Údarás um Sheirbhís Uisce faoi réir na
Rialachán nua, a bhfuil ceadúnas de dhíth orthu ón GCC.

Fuair Comhairle Chontae Longfoirt ceadúnas GCC le
haghaigh Ionad Cóireála Dramhuisce Longfoirt sna Cartúin
i Meán Fómhair 2008, i ndiaidh di iarratas a chur isteach i
Nollaig 2007. Caithfear go dtiomsaítear coinníollacha
dhochraideacha an cheadúnais le Comhairle Chontae
Longfoirt. 

Ullmhaíodh go hinmheánach cheanna féin tuilleadh iarratas
ar Ionaid Cóireála Dramhuisce i mBaile Uí Matháin, Gránard
agus Meathais Troim agus cuireadh faoi bhráid an GCC iad

I Meitheamh 2008.
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Comhairleoir Labhrais Banáin,
Cathaoirleach ar an CBS Iompar

An tUas. Ruairí Mac Timlin, 
Stiurthóir Seirbhísí

SEIRBHÍSÍ BONNEAGAIR
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Léarscáil Gréasáin Réigiúnaigh Chontae Longfoirt

GRÁN ARD

Loch Cinnéile
Béal Átha na Lao

DROIM LIS

Loch Foirbis

Loch Corbeagh

MEATHAS TROIM

ARDACH

LONGFORT

CILL NA SÍ
BÉAL ÁTHA LIAG

CAONACH

Abhainn an Eithne
BAILE UÍ MHATHÁIN

Lár Longfoirt
Béal Átha Liag
Baile Uí
Mhatháin
Gránard

Limistéar Scéim

Loch Gamhna

Caomhnú Uisce

Lean obair ar aghaidh leis an Tionscadal um Chaomhnú Uisce
Céim 2. Bunaíodh gach uile Limistéar um Méadar Ceantair
(LMCanna) agus suiteáladh gach teiliméadracht chun
monatóireacht a dhéanamh ar sreabha. Lean obair ar aimsiú
sceite agus deisiúcháin ar aghaidh. Leaghdaigh an tionscadal
seo Uisce Neamhchomhairthe go mór go dtí meán 290 lítear
gach ciliméadar líonra uisce san uair agus tá sé seo go maith
i gcomparáid le cuideachtaí uisce sa Ríocht Aontaithe.

Ina iomlán caitheadh €1,672m ar Chéim 2 den Tionscadal
um Chomhnú Uisce. Cheadaigh an RCORA (an Roinn
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtas Áitiúil) cistiú breise
€375,000 I leith aimsiú sceite agus deisiúcháin agus
Limistéar um Méadar Ceantair atá ann chéanna féin a
chothú, agus tá Comhairle Chontae Longfoirt ag soláthar
óna gciste féin an iomláin céanna. 

Caitheadh €215,782 den chistiú breise seo ar
theiliméadracht breise a sholáthar agus ar níos mó aimsithe
sceite a dhéanamh agus ar dheisiúcháin. 

Cheadagih an RCORA formheasadh críochnaitheach
d’oibreacha athshlánúcháin Chéim 3 Pás 1 chuig píblínte do
sholáthar uisce. Ullmhaíodh cáipéisí conartha agus
liníochtaí agus cuirfear ar thairiscint go luath i 2009. 

Cuireadh iarratas ar oibreacha athshlánúcháin Chéim 3 Pas
2 isteach i gcomhair formheas an RCORA.

Cuireadh an Tionscadal um Mhéadrú Uisce Tráchtála
beagnach chun críche agus tionscnaíodh billeáil
custaiméara i 2007. Leanfar an tionscadal seo ar aghaidh
amach anseo ar mhaithe le cothabháil na méadar
custaiméara agus ar mhaithe le billeáil custaiméirí trádála
eile amach anseo. 



CLÁR INFHEISTÍOCHTA NA SEIRBHÍSÍ UISCE 2007 – 2009 

SCÉIMEANNA LE TOSÚ I 2007 S/U IOMLÁN MEASTA
€ 

Scéim Séarachais Mheathas Troime  (Díchothaitheach) S 600,000  
• Oibreacha Slánaithe Nollaig 2007 
Scéim Réigiúnach um Sholáthar Uisce Lár Longfoirt (Taiscumar agus Píoplínte) W 7,500,000
• Tosaíodh an togáil Lúnasa 2008 

SCÉIMEANNA LE TOSÚ 2008
Scéim Réigiúnach um Sholáthar Uisce Bhaile Uí Mhatháin (Feabhsúchán) W 4,500,000
• Cáipéisí Conartha á n-ullmhú 
Scéim Réigiúnach um Sholáthar Uisce Ghránard 6,500,000
• Cáipéisí Conartha á n-ullmhú
Scéim Séarachais Longfoirt Pas 2 (Séaraigh Nua) S 5,700,000
• Ullmhúchán don Phlean Ceantar Áitiúil ar siúl

SCÉIMEANNA LE TOSÚ 2009
Scéimeanna Séarachais Dhroim Lis agus Newtownforbes 1 S 8,300,000
• Togáil an Líonra le tosú Eanáir 2009. DBO le leanúint

SCÉIMEANNA LE DUL CHUN CINN TRÍ PHLEANÁIL
Scéim Réigiúnach um Sholáthar Uisce Bhéal Átha Liag W 8,000,000
• Scéim le dul chun cinn tríd an chéim pheanáil
Scéim Réigiúnach um Sholáthar Uisce Lár-Longfoirt Pas 12 W 7,000,000
• Caipéisí Conartha do Chéim 1 á n-ullmhú
Staidéar Indéantachta ar Scéime Séarachais do Bhailte agus Sráidbhailte Ghrúpáilte
(Mainistir Leathrátha, Mainistir Shruthla, Béal Átha na Muc, Barraigh, Cill na Sí, Eanaigh Bheaga, 
An Lagach, Maigh Dubha, An Mhaighean, Baile Nua an Chaisil, Stonepark, agus Teach Sinche) S 8,060,000
• Staidéar Indéantachta déanta. Treoir le haghaidh dearadh á ullmhú le haghaidh Barraigh, Mainistir Leathrátha, Cill na Sí, Eanaigh

Bheaga, Stonepark, An Lagach agus Caonach (Mainistir Shruthla agus Baile Átha na Muc in ionad Caonach agus An Liagán)
Scéime Séarachais Bhaile Longfoirt (Athbhreithniú Líonra, Ionad Cóireála Dramhuisce 
agus Foionad Sludge) S 9,760,000
• Soláthar Comhairleoirí ar siúl

TIONSCNAMH DO BHAILTE FAOIN TUATH AGUS SRÁIDBHAILTE
Ardach/ Béal Átha an Lao/ Scéimeanna Séarachais Achadh na Cloiche 1 S 4,000,000
• Togáil an Líonra le tosú Márta 2009. DBO le leanúint
Soláthar Uisce Bhéal Átha Liag Céim 1 (Forbairt Bhaile an Cluana) W 1,400,000
• Cáipéisí Conartha á n-ullmhú

LEITHDHÁILEADH CHOMHNÚ UISCE
• Tosaíonn Tógáil an Líonra Athshlánúcháin i nDeireadh Fómhair 09

4,200,000
STAIDÉAR AR BHAINISTÍOCHT SÓCHAINNÍ
• Léarscáiliú an Líonra 30,000

IOMLÁN COSTAIS AN CHLÁIR 75,550,000
1 Curtha le chéile mar Scéim DBO Grupaáilte
2 Oibreacha a d’eascair as an Athbhreithniúchán Straitéiseach
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CAIPITEAL NA SEIRBHÍSÍ UISCE

Lean Comhairle Chontae Longfoirt ar aghaidh ag dul chun
chun cinn a Chláir Mhóir Infheistíochta um Sheirbhísí Uisce
le linn 2008. Sheol an tUas John Gormley TD. agus an  tAire
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil go hoifigiúil
Ionad Cóireála Séarachais Chluan Dá Ráth i Mí Fheabhra
2008. 

Slánaíodh Scéim Díchothaitheach Mheathas Troim um
Chóireáil Dramhuisce i 2007. Cuireann an Scéim cóireáil
dífhosfáit ar fáil chun Rialacháin um Chóireáil Dramhuisce
Uirbeach a chomhlíonadh.

Baineann Scéim Réigiúnach Lár Longfoirt um Sholáthar
Uisce Céim 6 – Taiscumar & Píoplínte le soláthar taiscumar
áitiúil nua um stóráil uisce ag Cnoc an Chatha agus Baile
Longfoirt agus a timpeallachtaí agus le príomhtrunc
solátháir uisce ó taiscumair stórála a bhí ann cheana féin sa
Phrochlais agus ag an taiscumar nua i gCnoc an Chatha.
Tionscnaíodh an tógáil i Lúnasa 2008 agus ba cheart go
bhfuil críoch curtha leis roimh dheireadh 2009.

Bhí dul chun cinn ar oibreacha na Scéime um Shéarachas
na gCúig Bhaile (Arfach, Béal Átha na Lao, Béal Átha na Lao,
Droim Lis agus Newtownforbes) agus tá tógáil dhá
chonradh líonra na Scéime seo le tosú in Eanáir agus Márta
2009. Leanfar soláthar na nIonad Cóireáil le Conradh
Dearaidh, Tógála agus Oibrithe agus tá oibreacha tógála le
tosú i 2010. 

Lorg Comhairle Chontae Longfoirt formheas ón RCIRA i
2007 le haghaidh maoinú i gcomháin mórfheabhsúcháin
bonneagair ar Bhonneagar Uisce agus Dramhuisce.
Cinnteoidh formheas don Scéim Réigiúnach Lár Longfoirt
um Sholáthar Uisce Pás 1, don Scéim Réigiúnach Bhaile Uí
Mhatháin um Sholáthar Uisce agus don Scéim Réigiúnach
Ghránard um Sholáthar Uisce go leanfadh infheistíocht sa
Bhonneagar Sholáthar Uisce. Comhpháirt fíorthábhachtach
is ea é mar chuid d’fhorbairt inbhuanaithe fadtéarmach an
Chontae.

Baineann Scéim Réigiúnach Lár Longfoirt um Sholáthar
Uisce Pas 1 le huasghrádú na nOibreacha Cóireála Uisce
Lough Foirbis (OCU), ag ardú príomhlínte ó Lough Foirbis
go dtí Taiscumar An Phrochlais agus ón nGleannach go dtí
Taiscumar Lios na nUamhanach agus na taiscumair nua i
bProchlais agus Lios na nUamhanach. Ba cheart go bhfuil

críoch curtha le oibreacha uasghrádaithe ag OCO Loch
Foirbis i 2010. 

Baineann Scéim Réigiúnach Bhaile Uí Mhatháin um
Sholáthar Uisce le hoibreacha uasghrádaithe ag OCO
Mhainistir Shruthla agus na príomhlínte dáileacháin go
Meathas Troim, Caonach agus Forgnaí agus ba cheart go
bhfuil críoch curtha leo roimh dheireadh na bliana 2010.
Baineann Scéim Réigiúnach Ghránard um Sholáthar Uisce le
hoibreacha uasghrádaithe ag OCO Logh Cinnéile agus
príomhlínte éiritheach ó Logh Cinnéile go dtí Taiscumar
Ráth Crónáin agus ba cheart go bhfuil críoch curtha leis
roimh dheireadh na bliana 2010. 

D’fhormheas an Roinn cuimsiú na Scéimeanna Séaracháis in
Liagáin agus i gCaonach sa Chlár Infheistíochta um
Sheirbhísí Uisce arna iarriadh an Chomhairle.

AN CLÁR UM UISCE TUAITHE

Grúpscéimeanna Uisce/Séarachals
I Márta 2008, chomharlaigh an Roinn Comhshaoil,
Oidreachta agus Rialtais Áitiúil Comhairle Chontae
Longfoirt leithdháileadh blochdhontais €837,000 don
bhliain 2008 le haghaidh na Grúpscéimeanna Uisce a
gCeanglaíonn leis na Príomhlínte Poiblí, Táthcheanglas na
nGrúpscéimeanna Uisce agus na Grúpscéimeanna Nua.

Fuarthas na hiarratais ar ghrúpscéimeanna uisce/
shéarachais ó GSS Ballymakeen, GSU Chartún an
Ghabhláin, An Goirtín Uimh. 3, agus GSU Corryena.
Tosaíodh oibreacha dearaidh agus/nó togála ar na
scéimeanna seo a leanas i 2008: GSS Lána Chnoc Mhártain,
GSU, GSU Chluain Mhór/An Chill Mhór, GSU Bhaile an
Tobair, GSU An Droim Bán, GSU Chluain Ard agus GSU
Fhastrach.

Slánaíodh oibreacha uasghrádaithe ar GSU Ardach agus
lean oibreacha ar aghaidh ar GSU Mhaigh Dumha –
scéimeanna is ea iad a gceanglaíonn leis an Príomhlínte
Poiblí.

Tionóladh Coiste Monatóireachta Longfoirt um Uisce
Tuaithe trí uaire le linn 2008, chun athbhreithniú a
dhéanamh ar dhul chun cinn maidir le cur chun feidhme an
Chláir um Uisce Tuaithe. Comhairlíodh an coiste ar an gclár
oibre reatha agus ar cheangaltais reatha de réir na mbeart
éagsúil. Pléadh go mion Rialacháin C.E. um Uisce Óil 2007,
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chomh maith le hiarratais ar tháthcheangal na
nGrúpscéimeanna Uisce agus na himpleachtaí a ngabhann
le fionraíocht cistiú CLÁR.

D’fhormheasaigh An Chomhairle Chontae go foirmiúil
táthcheangal 29 ngrúpscéimeanna uisce ag an gcruinniú 16
Iúil, 2008.

Bhí Cruinniú Faisnéise Trathnóna do Ghrúpscéimeanna
Uisce ar 26 Meithmeah, 2008 – cuireadh eolas ar fáil
maidir leis na nósanna imeachta a ngabhann le bunú
ghrúpscéimeanna/séarachais, deontais ar fáil, fóirdheontais
i gcomhair costais oibriúcháin, Na Rialacháin um Uisce Óil,
Dearbhú Cáilíochta, caomhnú uisce. 

Bunaíodh go foirmiúil An Coiste Seirbhísí Náisiúnta um
Uisce Tuaithe, de réir Alt 75 an Achta um Sheirbhísí Uisce
2007.

Chuir an Chomhairle moltaí faoi bhráid na Roinne
Comhshaoil, Oidreachta agus Rialtas Áitiúil maidir le cistiú
Blacdhontas a raibh €1,412m mar iomlán aige i leith na n-
oibreacha ar siúl faoi láthar agus díobh siúd atá nua do
ghrúpscéimeanna/séarachais, chomh maith le
huasghrádaithe ghrúpscéimeanna uisce agus moltaí maidir
le táthcheangal grúpscéimeanna uisce i bhfeighil.

Fuarthas cistiú ón Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe &
Gaeltachta le haghaidh Cluain Ard, an Droim Bán, An
Lagach Uimh. 2 agus Listraghee.    

Scéimeanna Uisce Poiblí/Séarachais beaga
I Márta 2008, comhairlíodh Comhairle Chontae Longfoirt
go raibh €900,000 tugtha don Léithdháileadh
Blacdheontas de réir Clár na Scéimeanna Beaga um Uisce
Tuaithe.

Rinneadh oibreacha súntasacha le linn 2008 de réir an
mhíosúir seo, san áireamh Scéimeanna Séarachais Chnoc
Mhártain agus Bhéal Átha na Muc atá ar siúl. Slánaíodh
oibreacha feabhsúcháin riachtanacha sna hIonaid Cóireala
Uisce i Loch Foirbis, nGránard agus mBaile Uí Mháthain
agus an Ghamhnach agus na hIonaid Cóireála Dramhuisce
in Meathas Troim agus Baile Uí Mháthain. 

Chuir an Chomhairle moltaí faoi bhráid na Roinne
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil le haghaidh
cistiú do Bhlacdheontas don bhliain 2009 a raibh

€6,335,963 mar iomlán aige i leith na Scéimeanna Beaga
Uisce Poiblí agus Séarachais. San áireamh sa mholadh bhí
oibreacha séarachais sa Liagán, Caonach agus Béal Átha
Liag agus móroibreacha uasghrádaithe san Ionad Cóireála
Uisce Loch Foirbis.

Fordheontais na Scéime Uisce agus Deontais Tobair
Indibhidiúla
Próiseálaíodh Comhairle Chontae Longfoirt naoi n-iarratas
ar fhordheontais maidir le costais oibreacháin
ghrúpscéimeanna uisce agus íocadh €27,502.13 ina
iomláine. I Samhain 2008. Comhairlaigh an RCORA rialacha
nua maidir le fóirdheontais i leith costais oibreacháin
ghrúpscéimeanna le caiteachas ceadmhach ó 1 Eanáir 2008
ar aghaidh, san áireamh méadú ar fhóirdheontas uasta
€70/teach ó fhoinse uisce poiblí agus €140/teach ó fhionse
uisce príobháideach.

Fuarthas seacht n-iarratas déag ar dheontais indibhidiúla
do sholáthair uisce. Formheasaíodh aon iarratas déag agus
diúltaíodh le ceann amháin acu. Ba é €23,974.75 iomlán na
n-íocaíochtaí deontais a tugadh do thriúr dhuine déag. 

I samhradh 2008 bunaíodh Foireann na gCuntas Infhála trí
mhalgamú na Rataí Tráchtála agus na Foirne um Ioncaim
Billeála Uisce. Tá an Fhoireann freagrach as Muirear Uisce
Tráchtála agus na Rátaí Tráchtála a bhailiú agus Ceadúntais
um Oscailt Bóithre/Shéarach Uisce a phróiseáil. Cuspóir a
incorpraíodh le déanaí i gcuspóirí na Foirne ná ceagail
neamhdhleathacha a imscrúdú agus a leanúint a rinneadh
chuig líonra poiblí séarach/uisce agus moltar go mbeidh cur
chuige níos sruthlínte sa réimse seo i 2009.
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Príomhchuspóir:
“A áitithiú go gcabraíonn agus go bhfeabhsaíonn
beartais bonneagair iompair agus infheistíochtaí le
forbairt gheilleagrach agus shóisialta Chontae
Longfoirt agus go gcaomhnaíonn agus go
bhfeabhsaíonn siad tarraingteachas fhisiceach an
Chontae agus a chúlra comhshaoil”

Tá Longfoirt suite go straitéiseach gar go lár na hÉireann
agus trasnaíonn na Príomhbhealaí Náisiúnta N4 agus N5
agus na Bealaí Náisiúnta den Dara Grád N55 agus N63 tríd.
Tá sruth tráchta súntasacht trí an gcontae dá bharr sin.

Tá an riachtanas a ghabhann le líonra bóithre go
bhfreastalaíonn siad ar líon na bhfeithiclí ratha ar na bóithre
ar an líon forthielighte agus ar riachtanais sábháilteachta
mar chuid lárnach d’fhorbairt cheart Chontae Longfoirt. Le
gníomhaíocht gheilligreach a láidrií teastaíonn cabhair ó
líonra bóthair ar ard-chaighdeán. Aithnítear go gcaithfidh
go bhfuil ár mbóithre réigiúnacha agus tuaithe ar dheá-
chaighdeán, tarraigteach, agus sábháilte do chuairteoirí
agus do mhuintir na háite ar aon má tá Longfoirt le brábús
a bhaint as an bhforás eacnamaíoch san earnáil
tionsclaíochta, Talmhaíochta agus turasoireachta.

Seachas roinnt bóithre teoranta atá faoi chúram Údarás
Chomhairle Baile Longfoirt, tá Comhairle Chontae Longfoirt
freagrach as soláthar, feabhsú agus cothabháil líonra na
mbóithre poiblí laistigh den Chontae. Seo iad a leanas
míondéalú na n-uimhreacha faoi údarás Chomhaire
Chontae Longfoirt:

Airgeadas ar fáil don Chomhairle i 2008:

1. Príomhbhóithre Náisiúnta       

(Deontais ón Údarás um Bóithre Náisiúnta):

Ollphleanáil Thábhachtach agus Dearadh € 4,025,000    

Oibreacha Feabhsúcháin Eile € 1,950,000

Bearta Sábháilteacha € 22,000  

Cothabháil € 848,572

Iomlán: € 6,845,572

2 Bóithre Neamhnáisiúntacha

(Deontais ón Roinn Comhshaoil 

agus Rialtais Áitiúil):

Sainoibreacha Feabhsúcháin € 1,760,000

Oibreacha Feabhsúcháin Athchóirithe € 3,915,000

Oibreacha Cothabhála Athchóirithe € 1,400,000

Oibreacha Feabhsúcháin Lánroghnacha € 412,000

Oibreacha Cothabhála Lánroghnacha € 487,000

Oibreacha Feabsúcháin Sabháilteachta 

Ísealchostas: € 227,000

Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla € 458,000 

Fógairt Réigiúnach na gClár € 250,000

Soláthar Cosáin € 44,000              

Clár Oiliúna € 23,100

Iomlán: € 8,976,100

3. Bóithre Neamhnáisiúnacha

(Rannaíochta na Comhairle): € 1,075,000

AN BUISÉAD IOMLÁN: € 16,896,672
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CÓRAS IOMPAIR, FORBAIRT BÓITHRE AGUS COTHABHÁIL,
AGUS SÁBHÁILTEACHT AR BHÓITHRE

Rangú

Príomh -
bhothar

Náisiúnta

Bóthar
Náisiúnta
den dara

grád Réigiúnach Áitiúil Iomlán

Thuaidh (km)
Lár (km)
Theas (km)

–
33
15

13
18
25

53
20
78

654
224
452

720
295
570

Iomlán na km 48 56 151 1331 1585



Rinneadh oibreacha €358,389 faoi mhaoiniú na dTobhach
d’Fhorbairt Bhóthair i mbliana ar chosáin, ar shoilsiú phoiblí
agus ar thionscadail maidir le bainistíocht thráchta ar fud
chontae. 

Bhí dul chun cinn ar Dhearadh Thionscadail Bonnegair na
mBóithre Náisiúnta le tacaíocht ón Oifig Réigiúnach um
Dhearadh an Údaráis um Bóithre Náisiúnta mar seo a
leanas:

•  Ordú Ceannaigh Éigeantaigh don N5 Scéim Seacróid
Bhaile Longfoirt formheasta ag An Bord Pleanála 9 Iúil
2008.

•  Aithníodh roghanna pasáiste don M4 An Muileann gCearr
go Longfort (Rúscaigh) Ullmhaíodh Scéim agus rinne
tuilleadh comhlairliúcháin poiblí eile.

•  Céim feidhmiúcháin Bóithre Náisiúnta den Dara Grán de
chuid Plean Atkins.McCarthy ag leanúint ar aghaidh.

Cuireadh gach uile Obair Fheabhsúcháin agus Chothabhála
eile chun feidhme trí dha hOifig Innealtóireachta an
Cheantair agus trí Oifig um Dhearadh Bóthair na Comhairle.

SCÉIMEANNA D’FHEABHSÚCHÁN ÁITIÚIL

Slánaíodh 19 scéim.

CUR CHUN CINN SHÁBHÁILTEACHT AR
BHÓITHRE & SEIRBHÍS MAORACHTA SCOILE

Tá raon feidhme leathan i gceist le ról Shábháilteacht ar
Bhóithre ag Údaráis Áitiúla agus baineann sé ó Thógáil
Bóithre go Cothú Sábháilteachta go Scéimeanna Maor
Scoile. Tá ról níos leithne acu anois maidir le sábháilteacht
ar bhóithre a chothú trí níos mó tionscnamh ar leibhéil
áitiúla a fhorbairt ar nós:-

•  Grúpa oibre a bhunú chun gníomhaíochtaí na
ngníomhaíochtaí agus na gcomhlactaí lena mbaineann a
comhordú m.s. Na Gardaí nó FSS

•  Plean um Shábháilteacht ar Bhóithre a fhorbairt

•  An Chomhairle Sábháilteachta Náisiúnta a chomhordú –
fograíochta, spreaghtaí agus feachtais chumarsáide.

•  Tá An tSeirbhís Maorachta Scoile Sóisearach ann chun
áiseanna trasnú go slán a sholáthar do leanaí i gceantar
bhunscoileanna lonnaithe i mbailte agus sráidbhaite
tuaithe.

Tá an tÚdarás Áitiúil freagrach as tabhairt i láthair agus
fheidhmiú a dhéanamh ar an tseirbhís i gcomhpháirt
leis na Gardaí, Boird Bainistíochta Scoile, Múinteoirí,
Tuismitheoirí agus Clanna. Cuireann an Chomhairle um
Shábháilteacht ar Bhóithre cúnamh ar fail maidir le
heagar tosaigh na scéimeanna. Tá scéime amháin i
bhfeidhm ag Comhairle Chontae Longfoirt faoi láthair
i Scoile Mhuire National School, Newtownforbes.
Cuireadh Maoracht Scoile Aosta ar fáil i Bunscoil
Naomh Sheosaimh, Bunscoil Naomh Eimear, Longfort
agus Bunscoil Bhéal Átha Liag.
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CORPARÁIDEACH, COMHSHAOIL,
SEIRBHÍSÍ ÉIGEANDÁLA, ÁINEAS 

AGUS TAITNEAMHACHTAÍ



SEIRBHÍSÍ CORPÁRAIDEACHA

Iarratais ar Shaoráil Faisnéise 2008
Fuair Comhairle Chontae Longfoirt 19 Iarratais ar SF (13
neamhphearsanta, 5 pearsanta agus 1 Measctha) le linn
2008 ó fhionsí éagsúla ar nós iriseoirí, trádáil, cliaint,
foireann agus eile. Fuarthas iarratas amháin i gcomhair
athbhreithniúchán inmheánach agus rinneadh acmho -
mharc amháin chuig an gCoimisinéar Faisnéise.

Foilseachán na Lámhleabhar

Foilsíodh Lámhleabhar um Shaoráil Faisnéise Alt 15 do
Chomhairle Chontae Longfoirt i 2008 chomh maith le
Lámhleabhair um Shaoráil Faisnéise Alt 16 do Chomhaire
Chontae Longfoirt agus Comhaire Bhaile Longfoirt ar aon.

SAINCHEADÚNAS

Coinníollacha maidir le Clárúchán

Caithfidh go bhfuil 18 mbliana déag d’aois ag gach uile
dhuine ar lá a thagann Clár na dToghthóirí chun feidhme
(15 Feabhra). Féadfaí duine a chur san áireamh ar Fhórlíon
de Chlár na dToghthóirí má tá 18 mbliana déag d’aois ag an
duine idir 16 Feabhra agus an lá ina bhfuil an Toghchán nó
Reifreann ar siúl.

Tá sé de cheart ag gach uile chónaiteoir, is cuma cén
náisiúntacht, a bhfuil 18 mbliana déag d’aois nó níos mó
acu, bheith ar Chlár na dToghthóirí

Seo iad a leanas líon na dToghthóirí a bhí i dteideal vótáil ar
Chlár na dToghthóirí 2007/2008:-

Toghlimistéar Áitiúil Líon na dToghthóirí

Baile Uí Mhatháin 8,318

Droim Lis 3,762
Gránard 6,495
Longfort 9,249
Iomlán: 27,824

Leasaíonn Alt 4 an Achta Toghcháin, 2001 Alt 13 an Achta
Toghcháin, 1992 maidir le Clár na Toghthóirí. Forálann sé
ullmhúchán de leagan ‘eagartha’ Chlár na dToghthóirí. Tá
ainmeacha na ndaoine nach bhfuil agóid ach a ainm bheith
luaithe le húsáid nach Toghchán nó Úsáid Reachtúil. Is é an
seasamh Reactúil nach bhféadfaí sonraí dhuine faoi iamh
Chlár na dToghthóirí a úsáid ach amháin i gcomhair úsáid
Toghcháin nó úsáid Reachtúil eile nó is cion í. 

Athbhreithniú ar Thoghlimistéar Áitiúil
Bhunaigh an tAire Comhshaoil, Oidreacha agus Rialtais
Áitiúil An Coiste um Theorainneacha Toghlimistéar in Eanáir
2008 d’fhonn toghlimistéar áitiúil a atbhreithniú. 

Seo iad a lenas moltaí an Choiste, mar a ghlac an tAire,
maidir le Contae Longfoirt:

1. Aistriú na dtoghrann:
•  Achadh Buí, Geilseach agus An Sonnach ón nGránard go

dtí toghlimistéar Dhroim Lis, agus

•  Newtownforbes ó thoghlimistéar Longfoirt go togh -
limistéar áitiúil Dhroim Lis.

2. Na suíochán sa Chomairle i measc na
dtoghlimistéar a athdháileadh mar seo a leanas:

•  Baile Uí Mhatháin – 6 seats

•  Droim Lis – 4 seats

•  Gránard – 4 seats

•  Longfort – 7 seats

Is é 21 iomlán na suíochán agus ní athraíonn an uimhir seo.

De réir an socrú seo thuasluaite ní athraíonn toghlimistéar
Bhaile Uí Mhatháin.

Thug an tOrdú fán Ordú um Thoghlimistéar Áitiúila
Chontae Longfoirt, 2008 (I.R. Uimh. 438/2008)
éifeachtacht reachtúil do mholtaí an Choiste um
Theorainneacha Toghlimistéar.
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Comhaireloir Gearóid Ó Brádaigh,
Cathaoirleach ar an CBS Uisce agus Comhshaoil

An tUas. Seán Mac Giolla Chailin,
Stiúrthóir Seirbhísí

CORPARÁIDEACH, COMHSHAOIL, SEIRBHÍSÍ ÉIGEANDÁLA,
ÁINEAS AGUS TAITNEAMHACHTAÍ



Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003

D’ullmhaigh agus d’fhoilsigh Údaráis Áitiúla Longfoirt Scéim
Teanga i 2008 de réir na bhforálacha in Achta na
dTeangacha Oifigiúla, 2003. Ba é príomhchuspóir an Achta
go mbeadh seirbhísí poiblí trí mheán na Gaeilge níos
rochtana agus ar chaighdeán níos fearr. 

D’fhormheas an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus
Gaeltachta An Scéim Teanga Gaeilge 2008 – 2011 agus
cuireadh tús leis an 1 Iúil 2008.

I 2008 baineadh roinnt cuspóirí agus aidmheanna mar a
leagadh amach sa Scéim Teanga agus a sceidealadh le
haghaidh cur chun feidhme taobh istigh de 6 mhí go bliain
ó thús na Scéime. San áireamh athdhearadh Páipéar
Ceannteidil ina cuireadh ráiteas maidir leis an fháilte a
chuirtear roimh fhreagraí as Gaeilge; tá teidil na
Stiúrthóireachtaí go dhátheangach ar an bPáipéar
Ceannteidil. Tá an beannú teileafóin Gaeilge ag foireann na
Seirbhísí Custaiméara; cruthaíodh seoladh ríomphoist
cineálach le haghaigh aon iarratas as Gaeilge agus tá an
inlíon á fhorbairt faoi láthair mar acmhainn foirne chun
dhátheangachas a chothú. Ar bun neamhfhoirmiúil bhí
maidin caife go rialta ag an bhfoireann ar feadh cúpla mí
chun béim a leagadh ar an nGaeilge mar theanga oibre. 

Déanfar monatóireacht agus athbhreithniú go leanúnach
ar oibríocht éifeachtúil na Scéime seo amach anseo.

An Coiste Iniúchóireachta

Tháinig coincheap don Choiste Iniúchóireachta ó Alt 122 an
Achta Rialtais Áitiúil agus d’fhorbair an tAcht Rialtais Áitiúil
(Ceantar Feabhsú Gnó), 2006 sa  bhreis é. Bhí sé beartaithe
faoi go mbeadh ról neamhspleách ag an gCoist
Iniúchóireachta maidir leis an gComhairle a chomhairliú ar
na nósanna imeachta um thuarisciú airgeadais, ríalú
inmheánach,  bainistíochta riosca agus ábhair
iniúchóireachta mar chuid d’athbhreithniú sistéamach ar
an timpeallach ríalála agus ar nósanna imeachta rialachais
na Comhairle. Leasaigh Alt 5 an Achta 2006 ról na gCoistí
Iniúchóireachta agus ceadaíodh sainbhallraíocht
sheactarach ar choistí den chinéal sin. Ceapadh go léiríonn
na forálacha a tugadh isteach leis an Acht 2006 an dea-
phraitic agus an fhorbairt ar rialachas tráctála sna
hearnálacha poiblí agus príobháideacha. I mBealtaine 2007
d’iarr an Roinn Comhshaoil, Oidreachta agus Rialtais Áitiúil

ar gach uile údarás áitiúil na socruithe mar is iomchuí a
dhéanamh chun Coiste Iniúchóireachta a bhunú. 

Bunaíodh an Coiste Iniúchóireachta arna cheadú le rún ó
Chomhairle Chontae Longfoirt ag a cruinniú míosúil an 19
Meán Fómhair 2007.

Ballraíocht an Choiste Iniúchóireachta
Cúigear chomhalta atá ar an gCoiste Iniúchóireachta.
Ionadaithe tofa is ea beirt acu agus comhaltaí seachtaracha
is ea an triúr eile:-

•  An tUas. Karen Clabby, Cathaoirleach ar an gCoiste,
Dlíadóir agus Uachtarán reatha ar Chomhlachas
Longfoirt.

•  An tUas. Jackie Kennedy, Oifigeach Forbartha Pobail,
Ionad Acmhainní Rath Mhuire, Gránard, Co. Longfoirt.

•  An tUas. John Browne, Cuntasóir. 

•  An tUas. Alan Mitchell, Dlíadóir agus comhalta tofa
Chomhairle Chontae Longfoirt

•  An tUas. Seamus Butler, Stiúrthóir Bainistíochta Butler
Manufacturing Services Ltd. agus comhalta tofa
Chomhairle Chontae Longfoirt.

Tá an Coiste Iniúchtóireachta neamhfheidhmeach agus
neamhspleách maidir lena tiomantas dá chlár oibre agus
maidir le foirmiú a mholtaí.

Go bunúsach ról comhairliúcháin atá ag an gCoiste
Iniúchtóireachta agus tá sé mar fheidhm aige gan ról na
bainistíochta a fhorghaháil. Is é ról cineálach an Choiste
bheith mar fhoinse eolais neamhspleách chuig an
mbainistíocht, praicticí agus nósanna imeachta maidir le
tuairisciú airgeadais agus buiseádach a athbhreithniú agus
pleananna agus tuarascálacha maidir le hIniúchadh
Inmheánach a athbhreithniú. 

Cruinnithe
Bhí cruinniú tionscnaimh an Choiste i Bealtaine 2008 agus
tionóladh é trí uaire ina dhiaidh sin. Thug An tUas. Tim
Caffrey, Bainisteoir Contae; An tUas. Jack Kilgallen,
Dtiúrthóir Seirbhísí; An tUas. Tommy McDonald, Ceann
Airgeadais; An tUas. Tom Rocke, Iniúchóir Áitiúil Rialtais
agus oifigigh eile na Comhairle léiriúcháin. Rinne an tUas
Noel O’Connell, Stiúrthóir Iniúchtaí an Roinne Comhshaoil,
oidhreachta, agus Rialtais Áitiúil aitheasc don Choiste
chomt maith i Meán Fómhair 2008. Le linn 2008 rinne an
Coiste athbhreithniú agus breithniú ar cheisteanna
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bainteach lena ról san áireamh ullmhúchán na Tuarascála
Bliantúla lena cur faoi bhrád na Comhairle Contae go luath

i 2009.

Cruinnithe Chomhairle Chontae

Tionóladh an Chomhairle Chontae go míosúil, seachas mí
Lúnasa. 

Tháinig an Chomhairle le chéile le haghaidh an Cruinniú
Bliantúil i Baile Nua an Chaisil 27 Meitheamhn 2008.
Toghadh Comhairleoir Sean Farrell mar Mhéara agus
Comhairleoir Gerry Brady mar Leas-Mhéara. 

Ghlac na comhaltaí leis an mBuiséad don bhlian airgeadais
dár críoch 31 Nollaig 2009 ag an gCruinniú Buiséadach an
15 Nollaig 2008.

Cruinniú Míosúil – 26 Feabhra 2008
Thug an tUas. Monica O’Malley, Bainisteoir Longford
Community Resources Ltd. léiriúchán maidir leis an gClár
Leader+ agus imeachtaí éagsúla de chuid an Longford
Community Resources Ltd.

Cruinniú Míosúil – 12 Márta 2008
Rinne Irish Public Bodies Mutual Insurances Ltd. uarraíocht
ar Slabhra Oifige nua do Leas-Mhéara Chomhaire Chontae
Longfoirt.

Chuir an tUas. Pat O’Loughlin an Slabhra Oifige nua i láthair
do Chomhaireloir Adrian Farrell.

Thug an tUas Declan Kilcline, Príomhoifigeach Dóiteáin
léiriúchán maidir le hoibríocht na Seirbhíse Dóiteáin i
gContae Longfoirt.

Cruinniú Míosúil – 16 Aibreán 2008
Thug Ceannfort Denis Shields, Stáisiún na nGardaí Longfoirt
agus Ceanfort Patrick O’Connor, Stáisiún na nGardaí
Ghránard aiteasc don chruinniú maidir le póilíneacht i
gContae Longfoirt.

Rinne an tUas. Con Lucey, Príomheacnamaí I.F.A., An tUas.
Adrian Leddy, I.F.A. Oifigeach Forbartha Réigiúnaí agus An
tUas. Sean Reilly, Cathaoirealch, Coiste Feidmiúcháín I.F.A.
Longfort aitheasc don chruinniú maidir le
hIdirbheartaíochtaí na hEagraíochta Trádála Domhanda
maidir le Talmhaíocht.

Thug an tUas. James Macnerney, Cathaoirealch, Cumann
Staire Chontae Longfoirt aitheasc don chruinniú maidir leis
a riachtanas do Mhúseam nua i Longfort.

Rinne an tUas. Richard Morton, An Ghníomhaireacht
um Fhuinneamh an Láir Tíre aitheasc don chruinniú
maidi leis An Ghníomhaireacht um Fhuinneamh An Láir
Tíre a bunaíodh le déanaí.

Cruinniú Speisialta – 23 agus 24 Bealtaine 2008
Bhí Cruinniú Speisialta i gCathair na Mart an 23 agus 24
Bealtaine 2008 ina gcorpraítear an Seiminéar ar an Dul
Chun Cinn maidir le Cur Chun Feidhme an Phlean
Chorpáraidaigh.

Cruinniú Míosúil – 18 Meitheamh 2008
Ainmníodh Comhairleoirí Sean Farrell, Alan Mitchell agus
Seamus Butler chuig Bord Longford Community Resources
Ltd.

Cruinniú Míosúil – 16 Iúil 2008
Rinne an tUas. David Ryan, Comhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath agus an tUas. Gerry Geoghegan, RPS Consulting
Engineers, léiriúchán maidi le tionscadal molta Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath a mbaineann le Tionscadal an
tSoláthar Uisce do Réigiún Bhaile Átha Cliath. 

Rinne an tUas. David Minton, Oifigeach Riaracháin le
Comhaire Chontae Longfoirt léiriúchán maidir leis an
Athbhreithniúchán Indecon ar Bhoird Forbartha Cathrach/
Contae.

Cruinniú Míosúil – 17 Meán Fómhair 2008
Rinne an tUas. Barry Dunphy agus an tUas. Gerry Cronin ó
Nicholas O’Dwyer Ltd. léiriúchán maidir lean an
Réamhthuarascáil maidir leis an Staidéar Camden Flood.

Rinne an tUas. Ambrose Clarke, Oifig um Dhearadh Bóithre
Náisiúnta na hIarmhí agus an tUas Michael Cleary ó Hyder
Tobin Consultants léiriúcan maidir leis an N4 An Muileann
gCearr go Longfort (Rúscaigh) – Roghanna agus Taispeán -
tais na bPasáistí.

Ainmníodh Comhairleoirí Denis Glennon, Alan Mitchell
agus Sean Farrell don Choiste Logainmneacha Contae.

Cruinniú Speisialta – 6 Deireadh Fómhair 2008
Rinne Shane Neilon, Ben Hussey agus Karina Dennigan ó
Fhórum na nÓige Bhéal Átha Liag léiriúchán.
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Rinne an tUas. Caroline Poole, Cumann na gCúramóirí
Longfoirt/na hIarmhí léiriúchan maidir leis an Straitéis
Náisiúnta do Chúramóirí.

D’fhreastail na Teachtaí James Bannon, Peter Kelly, Mary
O’Rourke agus Willie Penrose ar an gcruinniú maidir le
Cistiú CLÁR.

Cruinniú Míosúil – 15 Deireadh Fómhair 2008
Fuarthas iontrálaithe Chontae Longfoirt don Chomórtas
Náisiúnta Mórtas Baile 2008 ag an gcruinniú:-

Iontrálaithe sa Chatagóir Daonra –
•  Cumann Forbartha Bhaile Uí Mhatháin.
•  Coiste na mBailte Slachtmhara An Liagáin.

Iontrálaithe sa Chatagóir do Cheisteanna Amháin

Ceist: Cúram don Chomhshaol –
• An tIonad um Fhaisnéis agus Fhorbairt Fostaíochta – An

Tionscadal Athchóireála.     

Ceist: Saoráid Phobail –
•  Coiste Temperance Hall.

Ceist: Seirbhísí Chúraim Sóisialta do Dhaoine Scothaosta –
•  Dolmen Fáilte Club & Services.

Bhron an Méara teastas ó Co-operation Ireland agus seic ó
Chomhaire Chontae Longfoir ar gach cúrsa.

Ainmníodh Comhairleoirí S. Butler, M. Mulleady, M. Cahill,
J. Coyle, P. Nolan, P. Belton, L. Bannon, G. Brady, M. Kilbride-
Harkin, V. Kiernan, A. Farrell, P. Murphy agus M. Nevin don
Choiste um Chomhpholasaí Chontae Longfoirt.
Toghadh Méara Sean Farrell mar Chathaoirleach ar an
gCoiste.

Cruinniú Speisialta – 28 Deireadh Fómhair 2008
Rinne an tUas. Mark Scally agus An tUas. Simon Deveraux
ó CICEBÓ (Cumann Ionadaíochta Chéiminigh Eile an
mBuan-Óglach) aitheasc don chruinniú maidir le dúnadh
molta Dhún Uí Chonghaile i mBaile Longfoirt.

Cruinniú Míosúil – 19 Samhain 2008
Bhronn an Méara Scrolla Comórtha ar an gCoiste
Temperance Hall a bhuaigh sa chatagóir don Saoráid Pobail
is Fearr 2009 san Comórtas Uile-Éireann Mórtas Baile.

Ainmníodh Comhaireloirí M. Kilbride-Harkin agus M.
Mulleady don Bhord Páirtíochta Spóirt Longfoirt. 

Rinne an tUas. Enda Thompson, Comhordaitheoir
Tionscadail IRBD na Sionnaine léiriúchán do na comhaltaí
maidir leis an Dréacht-Phlean Bainistíochta do Abhantrach
na Sionainne.

Fáiltithe Cathartha
Bhí Comhairle Chontae Longfoirt, Comhaire Baile Longfoirt
agus Comhairle Baile Ghránard  ina n-óstaigh d’Fháiltiú
Cathartha Déardaoin 22 Bealtaine 2008 chun Cluichí
Olimpeacha Speisialta na hÉireann agus a mhór -
ghníomhartha le tríocht bliana anuas a shonrú. 

Bhí Fáilte Cathartha ar siúl Dé hAoine 18 Iúil 2008 i mBéal
Átha na Muc chun ónóir a thabhairt ar 10ú Chomórtas
Bliana den Chomhaontas Nasctha idir Bhéal Átha na Muc le
Essert de Belfort.

Bhí Fáiltiú Méarachta ar siúl Dé Luain 21 Iúil 2008 i Seomra
na Comhairle chun an 5ú Railí Idirnáisiúnta de Chlann Uí
Fhearáil.

An tSiopalann
Le linn 2008 slánaíodh Ionad Fóillíochta Longfoirt agus an
Linn Snámh agus tá sé go hiomlán Mar gheall ar sholáthar
áiseanna áineasa agus spóirt feabhsaithe agus Linn Snámh
nua-aimseartha tá níos mó páirtíochta in imeachtaí spóirt.
Tá an Páirc Uile-Aimsire oscailte don phobail agus baintear
úsáid fhairsing as. Tá an tsaoráid seo lan-mharcáilte agus
tuilsoilsithe agus tá sé ar an gcáighdéan céanna le
himeachtaí cosúla atá ar fáil in áit ar bith eile sa tír. 

Tá an Hall Spóirt sa tSiopalann feistithe le húrlar a
chomhlíonann na caighdeáin is nua-aimseartha fiú a
ngabhann le dormchluí ar a imrítear spóirt laistigh. Baintear
úsáid rialta as na saoráidí agus eascaíonn siad imirt spóirt
laistigh. 

I measc na saoráidí eile atá ar fáil sa tSiopalann tá Cúirt
Cispheile Laistigh agus Giomnáisium breisithe. Tá níos mó
éilimh ar shaoráidí na Siopalainne ó tharla gur slánaíodh de
réir ard-chaighdeán. Cuirtear fáilte roimhe mar léiríonn sé
an bhaint idiri an infheistíocht agus Luach ar Airgead. 

Soláthar Áiteanna Súgartha
Leanaíodh ar aghaidh ag soláthar áiteanna súgartha ar fud
an chontae le linn 2008. Tógadh áit súgartha i nDroim Lis.
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Osclaíodh í don phobal roimh dheireadh na bliana agus
táthar ag súil le searmanas tionscnaimh oifigiúil go luath i
2009. Bhí dul chun cinn ar obair a bhaineann le dearadh
agus soláthar áiteanna súgartha ag roinnt suíomhanna eile
le linn na bliana. Cionroinneadh cistí do chláir caiteachais
éagsúla a éascóidh soláthar áiteanna súgradh eile i 2009.

Tobhaigh d’Fhorbairt Comhshaoil agus Taitneamhachtaí
Cistíodh nó leathchistíodh roinnt tionscadail ar bhonn má
bhí siad cáilithe de réir Clár Contae um Fhorbairt Tobhaigh
Forbartha. Tá cistiúchán le haghaidh tionscadail éagsúla mar
chuid de Chlár 3 Bliana an Chontae um Fhorbairt Tobhaigh
Forbartha. Ghlac CCF mar chúram uirthi nósanna imeachta
comhlairliúcháin le tionscadail oiriúnacha a aithint agus
nuair a bheidh siad slánaithe cabróidh sé le breisiúchán an
chontae dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu ann agus dóibh siúd

atá ag tabhairt cuairte air.

An Straitéis do Dhaoine Faoi Mhíchumas
Tá an tAcht um Míchumas deartha chun tacaíocht a thabhairt
do sholáthar seirbhísí míchumais sonracha agus príomh -
sheirbhísí poiblí do dhaoine faoi míchumas a fheabhsú.

I Meán Fómhair 2008 ghlac na comhaltaí tofa le Plean
Gníomhaithe Míchumais 2008 – 2015 na nÚdarás Áitiúla
Longfoirt. Fóralann an Plean faisnéis maidir le bearta atá le
tógáil d’fhonn soláthar rochtain breisithe ar fhaisnéis,
sheirbhísí, bhóithre poiblí, áiteanna poiblí agus forignimh
poiblí i gContae Longfoirt a éascú do dhaoine faoi mhíchumas. 

De réir na bhforálacha an Achta um Míchumas 2006
soláthraítear cistiú bliantúil d’údaráis Áitiúla Longfoirt le go
mbeidh siad ar a gcumas oibreacha a dhéanamh a éascóidh
páirtíocht dhaoine faoi mhíchumas in imeachtaí ar nach
raibh siad in ann freastal roimhe se de bharr cúiseanna
maidir le rochtain, idir dheacreachtaí agus neamhfhéidir -
eacta. Táthar ag súil le go gcuirfear i gníomh na
gníomhaíochtaí sonracha a leagadh amach sa Phlean chun
feidhmele go mbeidh rochtain níos fearr ag daoine faoi
mhíchumas ar sheirbhísí agus shaoráidí le linn cur chun
feidhme an Phlean.

I 2008 chionroinn an Roinn Comhshaoil, Oidreachta agus
Rialtais Áitiúil €290,000 de réir an Straitéis Náisiúnta
Míchumais. Úsáideadh an cistiú go dáta chun oiliúint
inrochtaineachta a sholáthar agus roinnt iniúchtaí a
dhéanamh ar shaoráidí a sholáthraigh an trí húdarás áitiúil.
Le linn 2008 rinneadh oibreacha chun rochtain fisiciúil chuig
oifigí Chomhaire Chontae Longfoirt ag Áras an Chontae agus

ag Cúirt Chaimlinn a fheabhsú. Rinneadh feabhsúcháin
chomh maith ag Oifigí Bardasacha Chomhaire Chontae
Longfoirt san áireamh soláthar dorais uathoibríocha, Deasc
na Seirbhísí Custaiméara a thacaíonn le daoine faoi
mhíchumas agus Cuais Pairceála breise do Dhaoine Faoi
Mhíchumas i gceantar athchóirithe Chearnóg an Mhargaidh. 

Rinne Seirbhísí Cartlainne agus Oidhreachta Leabharlann
Longfoirt dul chun cinn arís dá fhoirgnimh, sheirbhísí agus
fhaisnéis le linn 2008 le suiteáil rampa taobh amuigh de
Leabharlann Longfoirt a thacaíonn bealach isteach
chathaoireacha rothaí ón bhfoirgnmeah go dtí an carrchlós.
Le linn na bliana bhí an tSeirbhís Leabharlainne ina hóstach
ar mhaidin oscailte ráthúil a chothaigh seirbhísí inrochtana
ag Leabharlann Longfoirt do dhaoine a bhfuil deacrachtaí
coirp agus amhairc orthu. Beidh MP3 agus CD chomh maith
le Leabhair le Cló Mór mar chuid de bhailiúchán na seirbhísí
Closleabhar.

Rinneadh oibreacha ar roinnt reilige sa chontae agus tá sé
ceadmhach do dhaoine rochtain ar a cheapagh thalún
clainne cé nach raibh sé féideartha roimhe sin. Rinne
oibreacha feabhsúchain ar chosáin ar roinnt suíomhanna.
Táthar ag súil go leanfar ar aghaidh leis an obair seo i 2009. 

SÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR 

Tá sé fíorthábhachtach agus léir anois gur gá seirbhísí
Sláinte agus Sábháilteachta a sholathar do gach uile dhuine.
Tá na freagrachtaí a ngabhann le Sábháilteacht agus Sláinte
fíorthabhacht don Chomhairle. Cuirtear oiliúint ar
fhostaithe agus tugtar scileanna dóibh le go mbeidh siad
feasach ar an riachtanas go ndéantar obair le cur chuige
pleanáilte agus sábháilte.
I 2008 ghlac an Chomairle na himeachtaí seo a leanas mar
chúram uirthi chun Sábháilteacht, Sláinte agus Lean a
fostaithe agus eile a áirithiú:-

•  Forbraíodh Beartas um Shláinte agus Shábháilteacht
caighdeánaithe do Chomhaire Chontae Longfoirt agus do
Chomhaire Baile Longfoirt

•  Rinne athbhreithniú ar an Ráiteas Sábháilteachta
Tráchtála agus leasaíodh mar is iomchuí é.

•  Rinne athbhreithniú agus nuashonraíodh Ráitisí
Sábháilteachta Cúntacha maidir le Bonneagar, Pobal,
Fiontraíocht agus Airgeadas, Tithíocht agus Pleanáil agus
don Chomhairle Baile.

•  Forbraíodh Ráiteas Sábháilteachta Cuntach d’Óglaigh na
hÉireann
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•  Tuarascaíodh trí thimpiste agus trí neasthimpiste le linn
na bliana

•  Forbraíodh Nósanna Imeachta maidir le Bainistíocht na
dTionscadal Tógála

•  Rinneadh Iniúchtaí Sláinte Réamhcheaptha agus
Randamacha laistigh de Chomhairle Chontae Longfoirt
agus Comhairle Baile Longfoirt.

•  Bhí cruinnithe rialta an Choiste um Bhainistíocht
Shábhailteachta agus na gCoistí Comhairliúcháin um
Fhaireachán Sláinte

•  Stiúraíodh Meanúnachtaí Scáileáin Taispeána nuair
b’iomchuí

•  Ceannaíodh 4 Uath-Dhífhibrileoir Seachtrach do
Chomhaire Chontae Longfoirt agus do Chomhairle Baile
Longfoirt. Tá roinnt daoine faoi láthair ag fáil oiliúna ar
úsáid na nDídhibrileoirí

•  Tionscnaíodh slánú na nIniúchtaí do Shábhailteacht
Cheantair

•  Cuireadh Bileog Eolais maidir le Measúnú Riosca don
tSeachtain Eorpach um Shábhailteacht ar fáil
d;fhostaithe. Chabhraigh se seo le feastacht bhreise
maidir le Measúnú i measc na bhfostaithe

•  Cuireadh oiliúint ar fáil maidir leis na réimsí seo a leanas:

o Oiliúint Maidir Leis an Ráiteas Sábháilteachta

o Oiliúint maidir le hIonductú Sábháilteachta

o Traenáil Gharchabhrach

o Oiliúint maidir le hUath-Dhífhibrileoir Seachtrach

o Oiliúint a bhaineann le Láimsiú

o Oiliúint maidir le hIonadaíocht Sábháitleachta

o Oiliúint maidir le Sábháilteachta sa tSaotharlann

o Comharthaíocht, Sóilsiú agus Slándáil Gardála

o Seirbhísí Aimsiúcháin Faoi Thalamh

o Rothaí Scríobacha

o Oiliúint maidir le CAT

o Sláinte agus Sábháilteachta ag Oibreacha Bóithre

o Dea-Bhainistíocht sa Láthair Tógála

o Oiliúint maidir leis na Nósanna Imeachta do
Bhainistíocht Tionscadail Tógála

Tá an Chomhairle tiomnaithe dá hoibleagáidí mar a leagtar
amach san Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an
Obair a chomhlíonadh agus forbrófar sa bhreis an Córas do
Bhainistíocht Sábhailteachta chun sábhailteacht ag an obair
a áirithiú do gach uile fhostaí agus don phobal ar aon i 2009.

AN COMHSHAOL

Cuimsíonn an mír seo feidhmeanna agus seirbhísí éagsúla.
Seo iad a leanas na príomhabháir a bpléifear:

1. Ríalú Truailliú agus Bainistíocht ar Cháilíocht Uisce
2. Bainistíochta ar Bhruscar agus Glantachán Stráide
3 Bainistíchta Dramhaíl
4 Reiligí
5 Seirbhísí Tréidliachta agus Sábháilteacht Bhia
6 Smacht ar Mhadraí
7 Seirbhísí Dóiteáin agus Éigeandála
8 Cosaint Shibhilata

Ríalú Truailliú agus Bainistíochta ar Cháiltíocht Uisce

Cuimsíonn reachtaíocht maidir le ríalú truailliú réimsí ar nós
aerthruailliú agus uiscethruailliú, agus truailliú de dhéasca
torainn. I measc na n-imeachtaí sonracha a gabháladh mar
chúram maidir le ríalú truailliú ná iniúchtaí ar theagmhais
uiscethruailliú, sceitheadh uisce a cheadúnú agus clár
faireacháin d’aibhneacha, lochanna agus líonadh talún
dúnta a chur chun feidhme.

Cáilíochta Uisce Abhann
De réir na sonraí is déanaí ón GCC (An Ghníomhaireacht
um Chaomhnú Comhshaoil), rangaítear 41% de na
haibhneacha go léir i gCo. Longfoirt mar aibhneacha
neamhthruaillithe. Rangaítear 28% acu mar aibhneacha atá
beagán truaillithe. Rangaítear 30% acu mar aibhneacha atá
truaillithe go meánach agus rangaítear 1.9% acu mar
aibhneacha dhian-thruaillithe. 

Córais Bainistíochta ar Abhantracha
Tugadh isteach an Gréas-Treoir um Uisce i Nollaig 2000
mar fhreagra ar an gcáilíocht uisce atá ag laghdú ar fud na
hEorpa agus is é an eochair Treoir Eorpach de reir a
bhainisteofar uisce na hÉireann go gceann i bhfad. Glacadh
leis an FTU i nDlí na hÉireann tríd na Rialacháin CE (Beartas
Uisce) 2003 de réir a bunaíodh Duichí na nAbhantrach. Tá
Longfort mar chuid de DA an Iarthuaiscirt agus Duiche
Abhantrach Shionainn Idirnáisiúnta. 

Is é príomhchuspóir an chórais ná go mbeidh ar a laghad
uisce maith san uisce roimh 2016. Forbraíodh cláir
monatóireachta d’fhonn stádus an uisce a aithint agus
tomhas na bhfeabhsúchán amach anseo a chumasú. Tá
Plean Bainistíochta ar Abhantrach do DA an Iarthuaiscirt
agus na Sionainne sceidealaithe do 2009.
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Plean Cóireála Iascaigh na hAbhann Camlainne
Ghabh Bord Iascaigh Réigiúnach na Sionainne, i
gcomhpháirt le Comhairle Chontae Longfoirt, comh-
chlár ar aibhneacha Chontae Longfoirt mar chúram
orthu. Shan Comhairle Chontae Longfoirt am measín
do chlár athshlánúcháin iascaigh, in ionad cothabháil
siltin artaireach a dhéanamh. Ghabh BIRS mar chúram
air tógáil córaí cuilithe, sraonairí agus grinneall gairbhéil
san abhann. Rinne an Bord cur crann agus fálú nuair
b’ioimchuí. Bhí an-tháirgeacht sna stoic bradáin óige
mar gheall ar na hoibreacha a rinneadh le blianta anuas.

An tSaotharlann Chomhshaoil
Tá Saotharlann Comhshaoil Comhairle Chontae Longfoirt
suite ar Bhóthar na Páirce, Longfort. Tacaíonn sé na Seirbhísí
Uisce agus na Rannóga Comhshaoil. Seo iad a leanas na
príomhghníomhaíochtaí:

1 Monatóireacht agus rialú a dhéanamh ar thruailliú
san uisce

2 Monatóireacht a dhéanamh ar na hIonad Cóireála
Dramhuisce Uirbeach Chomhairle Contae

3 Monatóireacht a dhéanamh ar líonadh talún
4 Monatóireacht a dhéanamh ar dhoirteadh eisiltigh

tionsclaíocha
5 Monatóireacht a dhéanamh ar aibhneacha agus

lochanna

Bainistíocht ar Bhruscar 
Forfheidmiú an Achta um Thruailliú ó Bhruscar is ea ceann
de na heochair-mheicníochtaí chun dul i ngleic le fadhb an
bhruscair i gContae Longfoirt. Maoir Bruscair na Comhairle
le tacaíocht ó Mhaoir Madraí na Comhaire agus Maoir
Brúscair/Tráchta Chomhaire Chontae Longfoirt a ndéanann
go bunúsach ríalú brúscair.

I 2008 d’eisigh Comhaire Chontae Longfoirt 511 Fíneáil
Bruscair Ar An Láthair. Tionscnaíodh hionchúisimh de réir
an Achta um Thrúailliú ó Bhruscar i 2008. Forchuireadh
fíneálacha thuas go €3,000 ar chiontóirí de thoradh ar

dhaorbhreitheanna.

Deontais Feasachta in Aghaidh an Bhruscair
D’achtaigh Comhairle Chontae Longfoirt Tionscnaimh in
Aghaidh an Bhruscair, arna mhaoiniú ó dheontas €26,000
ón RCORA, le linn 2008.

Coiste na mBailte Slachtmhara Longfoirt (IBAL), An Scéim
Dhíghraifití; Comórtas Scoile Athchúrsála Dramhaíola;

Glantachán na Siocracha Móra Bruscair; Ceannach Piocóirí
Burscair, malaí, lámhainní, ábhair eile chun tacú leis na
glantacháin i gContae Longfoirt.

Clár Áitiúil 21 Comhpháirtúochta Comhshaoil
Scéim deontais anra maoiniú ón Roinnt Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus ó Chomh Chontae
Longfoirt is ea é a thacaíonn le tionscadail comhshaoil
nuálaíocha agus pobal-bhunaithe. Leithdháilaíodh ciste
€12,680 ar na heagraíochta seo a leanas:

Coiste na mBailte Slachtmara Longfoirt, Kelvin Moore,
McEoin Park Residents Association, School Book Exchange,
Jumbletown.ie, IBOTZ, Comhairle Caomhnaithe Phortaig
na hÉireann, John Crossan agus Andy Booth.

Scubadh Sráideanna
I 2008 bhí clár rialta do Scubadh Sráideanna ag an
gComhairle do bhailte agus do sráidbailte Chontae
Longfoirt. Baineadh úsáid as trealamh meicnithe chomh
maith le lámh-scubadh sráideanna agus freastal ar bhruscar
de réir Plean Bainistíochta Chontae Longfoirt um Bhruscar.
Le linn 2008 caitheadh €335,919 ar scubadh sráideanna.

BAINISTÍOCHT DRAMHAÍL:

An Scéim um Bainistíocht Dramhaíl 2005–2010
Leagann An Plean um Bainistíocht Dramhaíl do Réigiúin an
Iarthair 2005–2010, arna glacadh, creatlach i gcomhair
bainistíocht inbhuanaithe ar dhramhaíl laistigh de na cúig
cheantar údarás áitiúil (Comhairle Contae Uíbh Fhailí,
Comhaire Contae Lú, Comhaire Chontae Longfoirt,
Comhaire Contae na hIarmhí agus Comhairle Contae
Thiobraid Árann Thuaidh) agus cuimsíonn sé gach uile
dhramhaíl neamhghuaiseach a eascraíonn as an réigiún.
Bainisítear dramhaíl neamhghuaiseach de réir Plean
Bainistíochta Náisiúnta Dhramhaíola Guaiseach, arnú
ullmhú ag an GCC.

Soláthar Saoráidí
Tá 26 Ionad Tabhair Leat i gContae Longfoirt. Glactar le
gloinne uaine, dhoinn agus thrédhearcach chomh maith le
cannaí alúmanaim sna suíomhanna go léir.

Bailíodh 586 thona gloinne agus 52 thona channaí
alúmanaim i 2008 sna hIonaid Tabhair Leat, méadú 16% ar
iomlán na mbailiúchán don bhliain 2007.
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Forghníomhiú
Tá Foireann ghníomhach um Fhorghníomhiú Dramhaíola
ag Comhairle Contae Longfoirt a chomhcheanglaíonn
disciplíní teicniúla agus riaracháin. Déileálann an Fhoireann
um Fhorghníomhiú le réimsí ar nós Ceadúnais d’Ionaid
Dramhaíola, Bailiúchán na gCeadúnas, Rialacháin maidir le
Pacáistiú, Plaistigh Feirme agus Gníomhaíochtaí Dramhaíola
Neamhúdaráithe. Le linn 2008 bhí cuspóir ag an bhFoireann
um Fhorghníomhú díriú ar theagmhais diúscartha dónna
agus dramhaíola neamhdhleactacha ar mhórscála. Tion -
scnaíodh 31 nós imeacht um fhorghníomhiú i 2008 agus
réitíodh 14 chás i ndiaidh feabhsúchán agus oibreacha
glantacháin. Tabharfar 20 chás ar aghaidh i 2009 le
haghaidh imscrúdú agus gníomhaíocht substaintiúil. Bhí
finéalálacha €1,500 mar thoradh ar ionchúisimh a rinneadh
i 2008 agus forchuireadh cóstais níos mó ná €4,500 ar
dhaoine daortha maidir le diúscairt dramhaíola neamhúdaráithe. 

Is éard atá i gceist le Beartas Chomhairle Chontae Longfoirt
maidir le Bainistíocht ar Dhramhaíl ná feachtas a mhéadú
agus comhlínadh maidir le Reachtaíocht Comhshaoil a
fheabhsú.

I 2008, ghlac Comhairle Chontae Longfoirt ‘An Beartas
Forfheidhmiúcháin maidir le Gníomhaíocht Dramhaíola
Neamhúdaráithe’ ina imlíntear na céimeanna a dtógfaidh
an Chomhairle maidir le diúscairt dramhaíola neamh -
údaráithe. Tig leat an cháipéis a amharc ar leathanach baile
shuíomh idirlíon na Comhairle www.longfordcoco.ie

Feidhmíonn an Chomhairle “Beolíne do Ghearáin
Dramhaíola”. Iarrtar ar dhuine atá mar fhinné ar dhumpáil
neamhdhleathach nó atá faeasach ar dhramaíl a
dumpáilaíodh é seo a thuarisciú don Chomhaire trí ghlaoc
a chur ar an uimhir bholíne 1850 434 450. 

Feasacht Comhshaoil
Slánaíodh dea-obair le linn na bliana sna réimsí seo a leanas:

1 Glantachán Náisiúnta Earraigh
2 Seachtain Náisíunta na gCrann
3 Bailiúchán Earraí Móra
4 Scoileanna Glasa
5 Múiríniú
6 Bailiúchán Dhramhaíl Guaisceach
7 Iniúchtaí ar Dhramhaíl Feirme

Glantachán Náisiúnta Earraigh
Bhí an-ráth ar fheachtas Ghlantachán Náisiúnta Earraigh
2008 agus ghlac níos mó ná 40 ghrúpa agus eagraíocht páirt
sna ceantair bailte agus contae. Bailíodh go neasach 3.2 tona
dramaíola agus bruscair chomh maith le 300kg miotal agus
80kg buidéil plaisteacha. Cuireadh piocóirí bruscair,
lámhainní, prioslóirí agus málaí dáthchódaithe ar fáil i
gcomhair na glantacháin phoiblí. 

Bailiúchán Earraí Móra
Eagraíodh Bailiúcháin Ionad Conláiste Cathartha le linn na
míosa Earraigh agus Fómhair 2008 agus bailíodh 25.42
tona dramaíola. Bailíodh dramhaíl i nGránard, Longfort,
Béal Átha na Muc, Baile Uí Matháin agus Béal Átha Liag.

Tugadh faoi deara gur laghdaíodh tonnáistí na n-ábhar
bailithe go seasta le blianta anuas ó oscailt an dara hionad
fóntas poiblí i mBaile Longfoirt agus le tabhairt isteacht na
rialúcháin DTLL (Dramhthalamh Leictreach agus Leictreon -
ach) a thug isteach oibleagáidí fágála saor ar mhiondíoltóirí.

Scoileanna Glasa
Bhí an-ráth ar Longfort arís maidir le gníomhaíocht na
Scoileanna Glasa a mhéadú. Mhéadaigh páirtíocht na
scoileanna sa chlár do Scoileanna Glasa nuair a chláraigh
98% bunscoileanna agus méanscoileanna roimh dheireadh
2008. Le linn 2008 bronnadh an breatach glasa ar chúig
scoil nua agus rinne trí scoil eile athnuachan ar bratach a
scoile féin. Is é 17 líon na scoileanna a bhfuil Bratac Glas
bronnta orthu i gContae Longfoirt.  

Seo iad a leanas na scoileann ar a bronnadh bratach glas
don chéad uair le linn 2008:

• Pobalscoil An Mhaighean
• Bunscoil An Léana Mór An Liagán 
• Bunscoil Naomh Cholm Cille Colm Cille
• Bunscoil Chill Ó Sona Gránard 
• Bunscoil Bhéal Átha na Muc

Múiríniú
Laghdaigh díolacháin múirínithe 2008 ó fhigiúirí 2007, ach
mar chuid de thiomantas Chomhaire Chontae Longfoirt
d’athchúrsáil, tugtar rogha don phobal aonta múirínithe
baile a cheannach ar an bpraghas fóirdheontais €25.00,
agus tugtar ráta €15.00 dóibh siúd a bhfuil leabhair pinsin
acu. Faigheann gach uile scoil i gCo. Longfoirt aon
múirínithe dea-mhéine ar mhaithe le díoláchán agus úsáid

gabhdáin múirínithe a chothú.
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Bailiúchán Dramhaíola Guaiseach
Bailíodh dramaíl guaiseach ar na leathanta céanna ar a
bailíodh earraí móra agus bulc-bhailíodh iad i Mí na
Samhna. Bailíodh 4.03 tona dramhaíl guaiseach i mBaile
Longfoirt. Is féidir athchúrsáil a dhéanamh ar cheallraí saor
in aisce agus cuirtear boscaí speisialta i ngach siopa a
dhíolann ceallraí.

Ciste Údarás Áitiúil do Chosc is Léiriú – Clár
Iniúchta um Dhramhaíl Feirm 
Lean Comhairle Chontae Longfoirt ar aghaidh leis an gClár
Iniúchta um Dhramhaíl Feirme le ceathrar fheirmeoir i
gContae Longfoirt. Tá an clár seo comh-tionscanta leis an
An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus tá sé
mar aidhm aige tacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí praicticí
dramhaíola cosca a fhorbairt. Slánófar an tionscadal i 2009.
Tá lámhleabhar á chur le chéile faoi láthar d’fheirmeoirí
Chontae Longfoirt agus tá sé le seoladh go luath i 2009.

Bailiúchán Plaisticí Feirme
Lean bailitheoirí dramhaíola phríobháideacha lena mbailiúcháin
plaisticí feirme dramhaíola le linn 2008. Cuireadh na dátaí agus
na suíomhanna bailiúcháin in iúl don Chomhairle Contae agus
rinne foirne monatóireacht ar na bailiúcháin lena n-áirítear nár
fágadh aon dhramhaíl ar an láthair.

Reiligí
Tá 74 reilig i gContae Longfoirt agus tá 10 gcinn dúnta. Fuair
Comhairle Chontae Longfoirt tríd a fochomhlacht ar
lánúinéireacht, Longford Jobs Initiative Ltd., cead ó FÁS a
Scéim Fostaíochta Pobail a leathnú le linn 2008. Fostaíonn
an Scéim 7 rannpháirtí chun na religí a chothú agus oibreach
feabhsúcháin bheaga a dhéanamh chomh maith. Le linn
2008 lean Comhairel Chontae Longfoirt ar aghaidh ag
tabhairt tacaíocht airgeadais do reiligí i gCo. Longfoirt agus
fuair 20 Pharóiste/Choiste Reiligí cúnamh deontais i leith
cothabháil reilige.

De bharr cistiú ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil, mar chuid den Scéim Náisiúnta Míchumais,
bhí sé d’acmhainn ag an gComhairle saoráidí oiriúnach do
chathaoir rothaí ag reiligí ceaptha. Rinne oibreacha ar
bhealaí isteach agus ar chosáin ag Reiligí Mheathas Troim,
Chill Dachomóg, Charraig Éamainn agus Shruthail.

Slánaíodh oibreacha tógála i nDeireadh Fómhair ar dhá
reilig nua ag An Liagán agus Gránard Cille agus coisriceadh
na religí i Samhain 2008.

Beannú Oifigiúil Reilig an Liagáin

Beannú Oifigiúil Reilig Ghránard Cille

Seirbhísí Tréidliachta agus Sábháilteacht Bhia
Freastalaíonn an Roinn Tréidliachta Chomhairle Chontae
Longfoirt ar chonradh idir an Chomhairle agus an tÚdarás
um Shábháilteacht ar Bhia na hÉireann maidir le
sábháilteacht bhia agus ceisteanna a bhaineann le
sábháilteacht phoiblí.

Déantar stiúrthóireacht reachtúil ar na seamlais bheaga
agus na bunaíochtaí um monaraíocht feola tréchuir íseal sa
chontae d’fhonn áirithiú go bhfuil lán-chomhlíonadh i
bhfeidhm maidir le reachtaíocht um shábháilteacht bhia.

Próiseáileadh na heallaí agus na caoirigh a tógadh sa
cheantar i seamlais bheaga i gContae Longfoirt i 2008.
Rinne imscrúdú ar gach uile ainmhí roimh agus i ndiaidh
gach marú roimh dó bheith maraithe. Rinne clár samplála
le linn na bliana a raibh sé mar sprioc aige substaintí
díobhálacha a aimsiú sa bhfeoil. Cuardaíonn Seirbhísí
Tréidliachta an Údaráis Áitiúil áirithiú go gcoinnítear sláinte
agus leas an ainmhí de réir forálacha reachtacha reatha.

Le linn 2008 d’oibrigh na bunaíochtaí um monaraíocht
feola tréchuir íseal agus na seamhlais i gContae Longfoirt de
réir na gcaighdeán a bhí ann. Bhí táirgí feola ar ard-
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chaighdeán agus bhí luacht níos airde uirthi de bharr gur
comhlíonadh na caighdeáin reatha. Cé go bhfuil athruithe
ag dul ar siúl fo leanúnach le hoibreoirí agus le húinéirí ag
éirí as an bpost, cothaítear an léibhéal gníomhaíochta de
bhua go bhfuil iontrálaithe eile ag éirí bainteach leis an
earnáil. 

I Nollaig 2008 slánaíodh sa chontae an athghair
riachtanach tháirgí mhuiceola agus bhagúin mar gheall ar
an sceimhle dé-ocsaine. Bhí gnóthais feola áitiúila i measc
na ndaoine chun tosaigh sa tír a raibh táirgí teastaithe acu
le díol i ndiaidh an athghair. De thoradh air se ní raibh
móran cur isteach ar thrádáil nó fhostaíocht san earnáil i
gContae Longfoirt. 

Fuair fostaí Chomhairle Chontae Longfoirt atá bainteach le
seachadadh roinnt seirbhísí maidir le sábhailteacht bhia agus
sláinte agus leas ainmhí oiliúint bhainteach i 2008. Tá Clár
na mBólachtaí a dtáirgeann bainne leachtacht ag Comhairle
Chontae Longfoirt. Scrúdaíodh na feirme a bhí sa chlár mar
is iomchuí. Bhí imeachtaí a bhain le diúscairt  Fotháirge
Ainmhithe mar chuid lárnach dár n-oibreacha i 2008.

Idirchaidreamh foirmiúil is ea Cruinnithe Choiste Réigiúnach
um Zónóis idir Sheirbhísí Sláinte Poibli Tréidliachta
Chomhaire Chontae Longfoirt agus eagraíochtaí eile m.s.
An Roinn Talmhaíochta agus an FSS.  

Ríalú Madraí
Soláthraíonn Comhairle Chontae Longfoirt seirbhís lán-
aimseartha i gContae Longfoirt. Fostaíonn an Chomhairle
Maor Madraí agus feidhmíonn sí Fothain Madraí ag Sráid an
Uisce Íoctarach i mBaile Longfoirt. Gearrtar táille póna de
réir na dtréimhsí a chaitheann ainmhí seachráin sa
bhFothain Madraí. I 2008 bhí 299 madraí seachráin faoi
chúram na Maora.

Madraí. Maidir le cuid is mó acu tugadh cóiríocht eile do na
madraí nuair a roghnaigh a n-úinéirí iad le tacíocht ó
Shuíomh Gréasáin na Comhairle “Sábháil Madra” agus is
féidir rochtain ar an leathanach ag www.longfordcoco.ie

Ar an drochuair, le linn 2008 géilleadh 186 mhada gan
iarraidh don Fhotain Madraí. Maidir le go leor de na cásanna
cuireadh na madraí as a bpian. Chun dul i ngleic le fadhb na
madraí gan iarraidh, tacaíonn Comhairle Chontae Longfoirt
le húinéireacht cheart ainmhí agus feidhmíonn sí scéim i
gcomhpháirt le Dogs Trust i gcomhair neodar agus scrúdú
sláinte do mhadraí.

I 2008 eisíodh 1911 Cheadúnas Madraí. Chothaigh
Comhairle Chontae Longfoirt an riachtanas go gceanaíonn
úinéirí madraí Ceadúnas Madraí. Tá táille €12.70 ar
Cheadúnas Madraí. Ceannaítear Ceadúnas Madraí in aon
Oifig an Phoist. Léiríonn ceannach Cheadúnas Madraí
freagracht thábhachtach na n-úinéirí. Lean an Chomhairle
ar aghaidh ag cothú úineireacht ainmhithe freagrach trí
chlár oideachais do leanaí a sheoladh maidir le cúram agus
leas ainmhithe i 2008.

SEIRBHÍSÍ DÓITEÁIN AGUS ÉIGEANDÁLA 

Tá stáisiúin ag na Seirbhísí Dóiteáin agus Éirgeandála sna
suíomhanna seo a lenas:

Baile Uí Mhatháin, Meathas Troim, Gránard, Béal Átha Liag
agus Longfort

Stáisiúin le foireann 48 comhraiceoir dóiteáin coinnithe is
ea iad a fhreagraíonn teagmháil dóiteáin agus tarrthála. Bhí
an Roinn Dóiteáin gníomhach maidir le sábháilteacht
dhóiteáin a chothú le linn na bliana. San áireamh
Sábháilteacht Dhóiteáin sa Chlár Scoile, ina dtugadh cuairt
ar gach uile bhunscoil agus tugadh cainteanna do dhaltaí i
rang a trí agus trí bheith páirtíocht ar na Coistí d’Oíche
Shamhna leis an FSS agus na Gardaí a chothaigh
Sábháilteacht ag tine cnámh agus ar úsáid cheart thine
ealáine.

Phróiseáil an Roinn Dóiteáil 70 Teastas Sábháilteachta
Dóiteáin, 28 Tarchuir Pleanála, 50 Ceadúnas Cúirte maidir
le Tarchur Iarratais. Rinne suas go 50 Iniúchadh ar Áiteanna
Siamsaíochta agus Áitribh Cónaithe le linn 2008.

Cheadaigh an Roinn Comhshaoil, Oidreachta agus Rialtais
Áitiúil faomhadh, i bprionsabal, aighneacht a dhéanamh le
haghaidh stáisiún nua ag Meathas Troim agus oibreacha
tógála ar Stáisiún Dóiteáin Longfoirt. Tá na hoibreacha a
ngabhann leis na tionscadail seo leanúnach. 

Fuair Briogáid Dóiteáin Longfoirt Clár Hiodrálach Bronto
32m i 2008. D’athsholáthraigh sé an 22m 1980 Clár
Jiodrálach Simon Snorkel. 

Ceapadh an tUas. Marie Lough mar Leas-Phríomh Oifigeach
Dóiteáin i Mí Lúnasa 2008.

Cuireadh aighneacht nua do chistiú ar aghaidh chuig an
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Roinn Comhshaoil, Oidreachta agus Rialtais Áitiúil maidir
le tógáil de Staisiúin Dóiteáin nua i mBéal Átha Liag.
Ceadaíodh i bprionsabal ceapúchán comhairleoirí chun an
tionscadal a dhearadh.

Cheadaigh an Roinn Comhshaoil, Oidreachta agus Rialtais
Áitiúil formheas chun tiariscint €100,000 a chur isteach i
gcomhair trealamh do mhórtheagmhais. I measc na n-
earraí a bhí ar an liosta culaith ceimiceach, ceamaraí
íomhánna teirmeacha agus Leantóir Cúrphlaisteach 1,000L.

Cuireadh An Plean d’Éigeandálaí Móra i bhfeidhm an 30
Meán Fómhair le haghaidh Contae Longfoirt.

COSAINT SHIBHIALTA

Tá Cosaint Shibhialta mar chuid d’eagraíocht dhomhanda a
bhfuil sé mar phríomhról acu saolta a shábháil agus fulaingt
le linn cogadh a mhaolú agus is é a ról síochána cuidiú ag
tubaistí nádúrtha agus saorga. Ar leibhéal áitiúil, tá an
Chosaint Shibhialta freagrach as earcú agus oiliúint na
ndeonaí agus soláthar ionaid óiliúna don phobal. 

Seo iad a lenas na príomhghníomhaíochtaí, cláir, imeachtaí
agus forbairtí le linn 2008:

•  Bheith ina Chomh-Óstach ar an bhFreachnamh Náisiúnta
Cosanta Sibhialta le Liatroim d’fhoirne a dtáinig as 14
Chontae sa bhfreachnamh cuardaigh. 

•  Ag cuidiú le Seirbhísí Chuardaigh agus Tarrthála i dtíortha eile

•  Nuashonraigh comhaltaí d’fhoireann bháid oiliúint maidir
lena bhfreagra ar an bhFliú Éanúil

•  Bronnadh Deimhniú Garchabhrach ag an Obair ar 40
chomhalta nua.

•  Ghlac 30 chomhalta agus foireann Chomhairle Chontae
páirt i gCúrsaí do Sholáthróirí Sláinte le linn ’08.

•  Cuireadh cúrsaí athnuacháin garchabhrach ar fáil do
chomhaltaí a bhí ann chéanna féin. 

•  Reáchtáileadh cúrsa cumarsáide sa cheantar agus
rinneadh monatóireacht radaíochta agus tuairisciú.

•  Ghabh foirne ó Longfort de láimh imeachtaí éagsúla
laistigh den Chomhtae ar nós The Electric Picnic i gCo.
Laoise agus nochtúcháin An Dealbh Joe Dolan sa
Mhuileann gCearr.

•  Iarradh ar chomhaltaí Chosaint Shibhialta cabhrú le
himecahtaí poiblí áitiúla le linn 2008, san áireamh ag
cabhrú le Seirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann, Maratón
Longfoirt, Cluichí Peile, Imeachtaí Capaill agus Fáiltiú
Cathartha.

FREACHNAMH NÁISIÚNTA 2008

An Garda Cósta ag tabhairt faisnéise d’fhoireann cuardaigh 

An tAirmheán Cumarsáide

Tacíonn an Garda Cósta leis an gcuardach

Tionscadail um Chistiú maidir le Taobhaigh Táillí Forbarta
Faoi stiúrthóireacht na Foirne Comhshaoil, ghabh an
Chomhairle na tionscadail seo a leanas faoi chúram uirthi:-

Toghlimistéar Oibreacha feabhsúcháin ar shiúlóid
Longfoirt na Canála Ríoga agus Bhaile Cullyfad.

Toghlimistéar  Cosán Mheathas Troim N55, 
Ghránard oibreacha feabhsúcháin ar 

Devine Cresent.

Toghlimistéar  Cosán Dhroichead na hInse (Caonach), 
Bhaile Uí Mhatháin Cabhsa na Mílaoise (Baile Uí Mhatháin),

Athchóiriú Clog Chaonach.

Toghlimistéar Tionscadal Áit Súgartha
Dhroim Lis i nDroim Lis
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SEIRBHÍSÍ TITHÍOCHTA
AGUS PLEANÁLA



TITHÍOCHT

Chomhlíonaigh Comhairle Chontae Longfoirt go leanúnach
riachtanais Phlean Gníomhaíochta do Thithíocht Shóisialta
Inacmhainne 2004 – 2008. Déantar Measúnú ar Riachtanas
Tithíochta gach trí bhlian. Rinneadh an ceann is déarnaí i
2008 agus léir sé méadú maidir le líon na ndaoine a chuir
isteach go 482, méadú 285 ó fhigiúr 2007.

Tithíocht Shóisialta
Caitheadh €11m go neasach ar an gClár um Thógáil Tithe i
2008. Bhain sé seo le tithíocht lándéanta, ceannachán tithí
indibhidiúla, tógáil teachín tuaithe singil agus oibreacha
éagsúla eile de réir Scéim na bhFeabhas in ionad Tithíocht
Údaráis Áitiúil.

Cnoc na Sidhe, Cill na Sí, Co. Longfoirt

Bhí na scéimeanna seo a leanas ar siúl ag deireadh
na bliana 2008
Páirc an Bhaile, Longfort(50), Béal Átha na Muc (16),
Streamstown, Cnoc na Góla (20), St. Johnstown, Béal
Átha na Lao (20), River Crescent, Béal Átha na Lao (5),
Mosstown, Caonach (12), Caonach (11), Bóthar
Mheathas Troim, Baile Uí Mhatháin (6), Beechwood,
Gránard (7).

Slánaíodh na scéimeanna seo a leanas i 2008 
Cill na Sí (23). Ceannaíodh 26 theach inibhidiúil agus
slánaíodh 8 dteach tuaithe. Fuarthas 4 theach i gCill na Sí
de réir Cuid 5 an Achta um Pleanáil agus Forbairt arna leasú.
Ó 1 Eanáir 2008, ceadaíodh 164 thionóntacht.

Teachín Tuaith sa Tulach, Co. Longfoirt

Iarratais ar Iasachtaí

Chun ceannaitheoirí tí a éascú, tairgeadh go leanúnach
roghanna iasachtaí le linn na bliana. I measc na n-iasachtaí
á dtairiscint ná Blianacht, Inacmhainne, Carbhán, Aththógáil,
Úinéireacht Roinnte agus Ceannach Tiontóntaí. Fuarthas 13
iarratas ar iasacht i 2008 agus ceadaíodh 7 gcinn acu agus
cuireadh 9 gcinn chun cinn. Ní chuimsíonn an t-iomán seo
na hiarratais a diúltíodh nó a tarraingíodh siar.

Bhí tionchar ag na rátaí úis mhéadaithe ar inacmhainneacht
na n-iasachtaithe ionchasacha agus tá sé le feiceáil sa laghdú
suntasach maidir le hiarratais ar iasachtai agus na ceaduithe.
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SEIRBHÍSÍ TITHÍOCHTA AGUS PLEANÁLA

Comhairleoir Mícheál Mac Tiernain, 
Cathaoirleach ar an CBS Tithíocht agus Pleanáil

An tUas. Seamus Ó Cléirigh
Stiúrthóir Seirbhísí



Tithíocht Inacmhainne
Roimh dheireadh 2008, leithroinneadh sé Theach
Inacmhainne déag i mBaile Longfoirt agus i gContae Longfoirt.
Fuarthas na tithe seo de réir Cuid 5 an Achta um Pleanáil agus
Forbairt 2000 arna leasú. Mheas an Chomhaire go leanúnach
an riachtanas do thithíocht inacmhainne agus go nuige seo is
é ceantar Bhaile Longfoirt an príomhriachtanas a aithníodh.
Táthar ag súil go gcomhlíonófar na riachtanais seo trí fhóráil
na tithíochta inacmhainne de réir Cuid 5.

Tithíocht Dheonach
Chun na roghanna cíosa a fhorlíonadh, mhol an Chomhairle
go leanúnach níos mó páirtíochta san Earnáil do Thithíoch
Dheonach go háirithe i dtaobh riachtanais speisialta.
Tosaíodh togáil 109 n-aonad le Respond! ag Páirc an Bhaile,
Longfort agus táthar ag súil lena slán i Mí na Samhna 2009.
Tugadh cead chomh maith chun Brú na bhFear i St. Martha’s,
Longfort a leathnú. Tá idirbheartaíochtaí fós ar siúl le roinnt
comhlachtaí eile maidir le soláthar sciath-thithíochta.

Fóram na nDaoine Gan Dídean
I gcomhpháirt le Comhairle Chontae Longfoirt, Feidhmean -
nacht na Seirbhíse Sláinte agus Cumann Naomh Uinseann
de Pól, soláthraíodh go leanúnach tithíocht do dhaoine gan
dídean le linn 2008. Chuir an Roinn Comhshaoil,
Oidreachta agus Rialtais Áitiúil cistiú suntasach ar dáil i leith
soláthar na Seirbhíse seo do Dhaoine Gan Dídean.

Cothabháil/Athchóiriú
I 2008, cuireadh €750,000 ar fáil sa bhuiséad ar fáil le
haghaidh cothabháil agus athbhóiriú Thithíocht Údaráis
Áitiúil. Scrúdófar an réimse seo amach anseo chun áirithiú
go mbaintear amach an dea-phraitic agus luach ar airgead
i gcónaí. I 2008, shlánaigh Comhairle Chontae Longfoirt a
Chlár um Shuiteáil Téimh Lárnach.

Bainistíocht ar Eastát Tithíochta
D’obair an tOifigeach Idirchaidrimh Tithíochta agus an
tOibrí Sóisialta go leanúnach le cumann na dtionóntaí agus
na gcónaitheoirí le linn 2008.
Tá cúrsaí réamh-thionóntacht éigeantach i bhfeidhm do
gach uile thionónta nua. Bhí an Comórtas don ‘Eastát
Tithíochta is Fearr’ againn arís i 2008 agus ba é River
Cresent, Béal Átha na Lao an buaiteoir. 

Le linn 2008 d’uaschéimnigh Comhairle Chontae Longfoirt
gníomhaíocht lena Bheartas um Iompar Fhrithshóisialta
agus cuireadh cúig chás ar aghaidh le haghaidh dlíthíocht
roimh dheireadh na bliana.

I 2008, I ndiaidh don Roinn iarratas a chur isteach
ullmhaíodh tuilleadh faisnéise agus cuireadh faoi bhráid é le
haghaidh athnuachan Bóthar Tromra, Gránard.

Scéimeanna um Dheontas Tithíochta
I 2008, fuarthas 350 iarratas de réir trí scéim deontas:
Scéim Deontas na nÁiseanna Soghluaisteachta, Scéim
Deontas an Oiriúnaithe Tithe agus Scéim Deontas
Chúnamh Tithíochta do Dhaoine Scothaosta.

Íocaíodh 220 deontas le linn na bliana le hiomlán
€1,454,541 – cuimsíonn an figiúr seo 68 nDeontas
€564,192 do Dhaoine Míchumais  agus 30 Dheontas
Deisiúchán Riachtanach le hiomlán €182,738. Deontais is
ea iad a ceadaíodh le blianta roimhe sin roimh do na trí
scéim deontas nua thuasluaithe teacht ar an saol. 

Cóiríocht don Lucht Siúil
I 2008 tionóladh an Coiste Comhairliúcháin don Lucht Siúil
Áitiúil go ráithiúil. Rinne siad monatóireacht go leanúnach
ar dhul chun cinn na gcuspóiri a leagadh amach sa Phlean
Cóiríochta don Lucht Siúil 2005-2008. Tionscnaíodh obair
ar an bPlean Cóiríochta nua do Thaistealaithe 2009-2013.

Tá pleananna le haghaidh Láithreán Stád Pháirc na Sailí
chun ceithre Bhá neamhbhuan a chur san áireamh ar siúl
go leanúnach.

Scéim um Chóiríocht ar Cíos (SCC)
I gcomhréir le beartas náisiúnta, tarchuireadh go leanúnach
faighteoirí fadtéarmacha fóirdheontais cíosa don Scéim um
Chóiríocht ar Cíos le linn 2008 agus cuireadh cóiríocht ar
fáil do 189 theaghlach i gcóiríocht phríomháideach ar cíos
de réir na scéime roimh dheireadh na bliana. De bhreis air
sin leithdháileadh tionónachtaí údaráis áitiúil ar 9
bhfaighteoir fóirdheontais cíosa. Tacaíonn SCC go
leanúnach clár um thithíocht shóisialta na Comhairle
Chontae Longfoirt trí chóiríocht dea-cháighdeáin agus
phríobháideach a sholáthar do dhaoine a bhfuil riachtanas
tithíochta fadtéarmach acu.

Mar chuid den phróiseas tarchurtha rinneadh iniúchadh ar
100 réadmhaoin agus cuireadh oibreacha athchóirithe in iúl
don tiarna talúin chun an réadmhaoin a chur chun na
gcaighdeán riachtanacha nuair b’iomchuí.

D’fhéidmhigh an scéim ar bun féinmhaoithneach le linn
bliana.
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PLEANÁIL

Imlínítear thíos na himeachtaí suntasacha a ghabh an roinn
pleanála mar chúram uirthi féim chomh maith le
forbhreathrnú ginearálta Pleanála don bhliain 2009.

PLEANÁIL AGUS FORBAIRT BHAINISTÍOCHTA
Tá an Rannóg um Fhorbairt Bhainistíochta freagrach as gach
uile iarratas pleanála a phroiseáil i gcomhréir leis an Acht
um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú) agus na
Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt.

Léiríonn an chairt thuas líon na n-iarratas a fuarthas le 6
bhliain anuas. Tréithe is ea an bhuaic i 2004 agus 2007 den
scéim um athnuachan tuaithe agus cúnamh-deontais
d’fhoirgnimh Talmhaíochta. Cé raibh líon na n-iarratas níos
luaithe i 2003 i gcomparáid le 2005, fuair na blianta sin níos
mó iarratas casta ag iarraidh uaireanta foirne suntasachta
chun tabhairt futhu ón chéad chéim bailíochta agus
measúnachta go slánú agus comhlíonadh. Tá athrú
suntasacht ar líon agus chastacht na n-iarratas pleanála a
taisceadh, le go leor iarratas ar mhionathruithe de
cheadúnaithe ceadaithe, tithe aon-uaire, forbairt beaga go
go ginearálta.

Tá comhairliúcháin réamhphleanála mar chuid lárnach de
na nósanna imeachta maidir le Forbairt Bhainistíochta agus
baintear úsáid rialta agus mhéadaithe astu. Tionóltar na
cruinnithe seo chun seirbhís phleanála ardchaighdeáin agus
níos thrédhearcaí a sholáthar don phobal i gcoitinne. I 2008
tionóladh 98% de na cruinnithe seo chun comhairliúcháin
a éascú le hiarratasóirí ionchasacha maidir le ceisteanna a
mbaineann lena moltaí. Taifeadtar gach uile chruinniú
réamhphleanála go digiteach ar mhaithe le comhsheas -

mhacht, trédhearcacht agus comhtháthú gan uaim a éascú
sna phróiseas cinnteoireachta. 

Tá clárúchán leanúnach na gcairéal de réir Mír 261 an Achta
um Pleanáil agus Forbairt, 2000 agus próiseáil agus eisiúint
na n-iarratas ar cheadúnas de réir Mír 254 an Achta, a
mbaineann go bunúsach le cotharthaíocht ar bhóithre, mar
ghné rialta na hoibre a dhéantar le dhá bhliain anuas agus
léiríonn sé méadú suntasach ar ualach oibre le cúpla bliain
anuas.

Ranníocaí Forbartha agus dul i bhFeighil
Gearrtar na ranníocaí forbartha i gcomhréir leis an scéim
lena ghlac an Chomhairle de réir Mír 48 an Achta um
Pleanáil agus Forbairt 2000. Tá coinníoll a ghabann le gach
leithdháileadh chead pleanála ina bhfuil ar an iarratasóir
íocaíocht den ranníoc bainteach a dhéanamh nuair is féidir
íocaíocht a dhéanamh agus nuair a thosaíonn an fhorbairt.
Tá go leor cásanna

Ina cuireadh ceadanna mhalartacha eile in ionad ceadanna
ceadaithe ar an suíomh céanna agus nuair nach
ngníomhaíochtadh ceadanna ceadaithe go fóilleach.
Léiríonn sé tuiscint míchruinn maidir leis an iomlán dlithe
agus ag dul don Chomhairle.

Ba é 324 líon na bhfógraí tosaigh a fuarthas i 2007, méadú
11 ar líon na bhfógraí a fuarthas i 2006, agus ba é 198 líon
na bhfógraí tosaigh a fuarthas i 2008.

Tosaíodh obair maidir le dul i bhfeighil agus tabhairt chun
rialtachta Cheadanna d’Eastáit Tithíochta, agus cuireadh na
bunachar sonraí seo a leanas le chéile:

•  Ceadanna Phleanála d’Eastáit Tithíochta nach bhfuil
imithe as feidhm go fóilleach (82 fhorbairt)

•  Ceadanna Phleanála d’Eastáit Tithíochta ina bhfuil Cead
Pleanála imithe as feidhm (41 forbairt)

Próiseas fada is ea dul i bhfeighil ina bhfuil na stiúr -
thóireachtaí go léir ag obair agus bunaítear foireann
thiomnaithe ildisiplíneach chun an obair a riar. Baineann an
próiseas leis na príomhchéimeanna seo a leanas:

•  Aitheantas den stair iomlán pleanála an eastáit tithíochta
– d’fhéadfadh an próiseas seo bheith casta nuair atá go
leor ceadanna ar an suíomh, a réisíonn amscála fada. 

•  Caithfear suirbhé agus imscrúdú a dhéanamh chun
leibhéal comhlíonta a mheas maidir le cead deonaithe.
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•  Caithfear dul i dteagmháil leis an bhforbróirí agus
idirbheartaíochtaí a dhéanamh chun cur chuige maidir le
comhlíonadh a mheas.

•  Ranníocaí agus bannaí a mheas i dtéarmaí na n-iomlán,
céimniú na n-iocaíochtaí agus socruithe dlíthiúla.

•  Caithfear córais monatóireachta slán i gcás teipe a bhunú
agus a chothú chun córas a fheidhmiú go maith.

•  Nuair atá forghníomhú dosheachanta, léiríonn sé seo
próiseas breise agus tá ar an bhfoireann bheith eolach ina
taobh agus teastaíonn Foireann speisialta, tiomnaithe
agus cras-stiúrthóireachta.

Tá obair sa réimse seo ag dul ar aghaidh go leanúnach agus
táthar ag súil le heilimint phleanála substaintiúil i gceann
tamaill.

Pleanáil Chun Cinn
Tá an tAonad um Pleanáil Chun Cinn freagrach as taighde,
ullmhú agus táirgeacht gach uile Phlean Forbartha, Phlean
Ceantair Áitiúil agus tionscnaimh chun cinn. Ní chuireann
an cur chun donais eacnamaíoch isteach air mar a chuir sé
isteach ar earnálacha eile mar rialtar clár oibre pleanála
chun cinn ag an Acht 2000 agus ag forghníomhú leanúnach
de reachtaíocht náisiúnta agus CE san earnáil phleanála
agus chomhshaoil. Thairis sin, tá an tAonad um Pleanáil
Chun Cinn bainteacht go rialta le tionscadail eile a bhfuil
roinnt ama suntasach acu ar nós OCEanna (Ordú Ceannaigh
Éigeantaigh), Staidéir ar Phasáistí agus tionscadail eile ar
leibhéal náisiúnta agus áitiúla.

Imlíonn an achoimre seo a leanas na príomhthionscadail faoina
thug an Chomhairle agus tá sí ag tnúth le sceideal 2009. 

Athbhreithniú agus Nuashonrú ar Phlean
Forbartha Chontae Longfoirt, 2003 – 2009
Thosaigh an athbhreithniú ar Phlean Forbartha Chontae
Longfoirt 2003 – 2009 in Aibreán 2007 i ndiaidh réamhobair
shuntasach a rinneadh i 2006. Bhí go leor imeachtaí éagsúla
ar siúl le linn 2008 mar rinneadh an chuid is mó den na
comhairliúcháin sa tréimhse seo.

Incorpraíodh treoirlíne nua, treoracha agus breitheanna
eisithe ar leibhéal Náisiúnta agus AE corpú sa Phlean
dréachta ar ghearrfhógra, ar nós Staidéar Riosca Tuile,
Forbairst Chónaithe Uirbeach Inbhuanaithe agus Measúnú
Cuí. I gcásanna áirithe, ar nós na réamh-mheastacháin
daonra Lár Tíre, theastaigh athbhreithnithe suntasacha ar an
bPlean Dréachta chun a ionclúid a éascú mar is iomchuí agus
go beacht. 

Incorpraíodh na treoirlínte agus cáipéisí nuashonraithe seo a
leanas sa PFC dréachta:

(i) Na treoirlínte um Chosaint Oidreachta Ailtreacha
(ii) Pleananna Dréachta – Comhairliúchán dréachta

maidir le Treoirlínte d'Údaráis Phleanála
(iii) Forghníomhú na dTreoirlínte maidir le Pleanáil

Réigiúnach – Lámhleabhar Dea-Chleachtais
(iv) Landscape and Landscape Assessment – DRAFT
(v) Tídhreach agus Measúnú Tírdhreacha
(vi) Treoirlínte maidir le Pleanáil Miondíola
(vii) Measúnú Straitéiseach Comhshaoil (MST)
(viii) Tithíocht Thuaithe Inbhuanaithe
(ix) Treoirlínte um Fhorbairt Fuinnimh Gaoithe
(x) Teoirlínte maidir le Staidéar Riosca Tuile (Meán

Fómhair 2008)
(xi) Riachtanais maidir le Measúnú Oiriúnach (Feabhra

2008)
(xii) Treoirlínte maidir le Forbairt Cónaithe Inbhuanaithe i

gCeantair Uirbeacha (Nollaig 2008)
(xiii) Réamh-mheasúnachtachtaí Donnra Lár Tíre (2008

arna leasú)

Rinneadh na heilimintí seo a leanas den phróiseas Pleanála
le linn 2008:

•  Eanáir – Scaipeadh an Plean Dréachta ar chomhaltaí

•  Márta go Bealtaine– Comhairliúchán Phoiblí maidir leis
an bPlean Dréachta

•  Lúnasa 2008 – Tuairisc na mBainisteoirí do chomhaltaí

•  Samhain go Nollaig 2008 – Leasuithe mholta den
Dréachta ar fáil don phobal

Meastar go dtabharfar an Plean chun críche i bhFeabhra
2009, ceithre seachtaine ina dó bheith feidhmiúil.

Rinneadh an MST agus an Measúnú Oiriúnach i
gcomhpháirt le hathbhreithniú ar Phlean Forbatha Contae.
Rinneadh é i gcomhpháirt le Brady Shipman Martin agus i
gcomhairliúchán leis an Ghníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil agus comhlachais fhorordaithe eile. Beidh
Ráiteas Comhshaoil ag dul leis an bPlean arna glacadh.

Pleananna Ceantair Áitiúil
Éascaíonn na Pleananna Ceantair Áitiúil foras bhlailte agus
sráidbhailte ceaptha tríd a gcothaítear forbairt chun pobal
atá ann cheanna féin a thacú, go háirithe dóibh i gceantair
tuaithe. 
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Purláin Longfoirt Tuaisceartach
Glacadh le Plean Ceantair Áitiúil do Phurláin Longfoirt
Tuaisceartach in Iúil 2008, comh-phlean idir an dhá
gÚdarás Áitiúil Longfoirt. Buaic is ea í de phróiseas
comhairliúcháin ildisciplíneach agus forleathan a dhírigh ar
phleanáil chothram agus plean bonneagair don cheantar
taobh istigh den seachród agus thuaidh ón gCamhlinn i
mBaile Longfoirt a bhaint amach.

De bharr an phlean cuireadh zónáil forleathan agus straitéis
imshruthaithe don cheantar don chéad sé bhliain eile
amach romhain agus leagtar béim ar an dóigh agus is féidir
leis an gceantar, trí fhorbairt chuí, buntáistí chomhalartacha
a sholáthar do lár an Bhaile i dtéarmaí athbheochan mar is
iomchuí.

Purláin Longfoirt Deisceartach
Comhphlean idir Bhaile Longfoirt agus Comhairlí Chontae is
ea an Plean seo atá ar ardghrád ullmhúcháin. Is éard atá i
gceist leis an bplean ná pleanáil don cheantar a imlíneadh
agus cén chaoi is féidir an plean a chur chun feidhme
bunaithe ar bhonneagar atá ann cheanna féin agus ar
bhonneagar forthielgthe go meántéarmach agus go
fadtéarmach.

Scaipthe i bhfoirm dhréachta do chomhaltaí an dhá
Chomhairle i Meán Fómhair 2008, tá athbhreithniú a
dhéanamh ar faoi láthair chun athruithe do mholtaí
bonneagair a léiriú agus ioncorprófar iad sa chomhthéacs
pleanála. Táthar ag brath a dhéanamh go gcuirfear tús le
comhairliúchán phoiblí i Márta 2009.

Cluain Dá Ráth
Scéime atá ar ardghrád ullmhúcháin is ea PCA Chluain Dá
Rátha ar a raibh mór-oibreacha déanta le linn 2008, san
áireamh comhairliúchán shubstaintiúil maidir le MST agus
MO leis na hÚdaráis cuí. Táthar ag súil le tús a chur leis an
bpróiseas comhairliúcháin poiblí i lár 2009.

Éagsúlachtaí
Theastaigh éagsúlachtaí den Phlean Forbartha Baile agus
Contae d’fhonn foralacha zónála a chur san áireamh sa
Phlean Ceantar Áitiúil Phurláin Tuaisceartach. Theastaigh
éagsúlacht bhreise i Lár an Bhaile chun an tionscadal
athbheocháin molta a éascú. Glacadh leis na héagsúlachtaí
seo in Iúil 2009 i ndiaidh na bpróiséis reachtúla bainteacha.

Athbhreithniú ar Phlean Forbartha Bhaile Longfoirt
Tá an Rannóg Pleanála ag déanamh athbhreithniú ar Phlean
Forbartha Bhaile Longfoirt 2004-2010 faoi látháil comh

maith. Cuireadh tús leis an bpróiseas seo trí fhrógra foirmiúil
i Nollaig 2007, i ndiaidh cruinniú poiblí go luath in Eanáir
2008 agus comhairlíúchán phoiblí go dtí Feabhra. D’áitigh
an Plean Dréachta a bhí ar thaispeáint poiblí ó Mheán
Fómhair go dtí Samhain 2008. Scaipfear Tuarascáil na
mBainisteoirí maidir leis an bpróiseas comhairliúcháin seo ar
na comhaltaí i bhFeabhra 2009. Tá an próiseas PFB ag siúl i
ndiaidh a chéile le MST tionlacain. Sciathadh an plean i
gcomhair Measúnú Oiriúnach. 

Tionscadail Eile
Staidéar ar Úsáid Talún agus Iompair (LUTs)
Tá staidéar ar úsáid thalún agus iompair (SUTI) ag pointe
ullmhúchán ardghráid do Bhaile Longfoirt agus a phurláin a
fhónann d’fhorálacha de na pleananna bainteacha. Tá
samhail tráchta nuashonraithe ag gabháil leis don bhaile
agus cuirfidh an scéim seo faisnéis ar fáil san áireamh sruth
tráchta a bhí ann cheanna féin agus sruthanna tráchta
fortheilgthe, acmhainneacht ag acomhail agus réitigh
féideartha do caolas tráchta a bhí ann cheanna féin agus
ceantair fhadhbacha. Rinneadh an staidéar le dlúth-
chomhairliúchán lei tionscadail phleanála chun cinn eile sa
cheantar ar nós PCAanna ar phurláin sa tuaisceart agus sa
deisceart agus Pleananna Forbartha Contae agus Baile.

Ceangaltais CFG
Éilíonn an Plean Forbartha Dréachta agus monatóireacht
MST córais CFG a forbairt agus a chur chun feidhme chun
sonraí pleanála agus comhshaoil a bhailiú, a ainilisiú, a stóráil
agus a léiriú mar chuid de cheangaltais na dtionscadal seo.

Treoirlínte maidir le Pleanáil Réigiúnach
Tá athbhreithniúchán á dhéanamh ar na treoirlínte maidir le
pleanáil i Lár na Tíre. Próiseas níos déine a bheidh i gceist i
gcomparáid leis an chéad cheanna bhfuil Measúnú
Straitéiseach Comhshaoil, Measúnú Oiriúnach agus Measúnú
Riosca Straitéiseach Tuile mar chuid de na heilimintí breise a
chaithfear a chur san áireamh. Próiseas fada is ea ullmhúchán
na dtreoirlínte seo a bheidh ionchuir substaintiúil ag teastáil
go dosheachanta ó rannóga pleanála gach uile Údaráis Áitiúil
sa Réigiúin ar tréimhse dhá bhliain.

CUR CHUN FEIDHME

Bhí Comhairle Chontae Longfoirt gníomhach maidir le cur
chun feidhme pleanála le linn 2006-2007. Le linn 2007
d’eisigh an Chomhairle 75 litir rabhaidh agus 90 fhógra
forfheidhmiúcháin. Tosaíodh imeachtaí dlí maidir le 19 gcás.
Bhí go leor cásanna forfheidhmiúcháin ina eisíodh 82 litir
rabhaidh, 60 fhógra forfheidhmiúcháin agus tionscanaíodh
15 imeachtaí dlí.
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ACMHAINNÍ DAONRA, POBAL AGUS
FIONTRAÍOCHT, FORBAIRT

GHEILLEAGRACH AGUS 
SEIRBHÍSÍ CULTURTHA



ACMHAINNÍ DAONRA

Go bunúsach, seirbhís thacaíochta don eagraíocht is ea
fheidhm Acmhainní Daonra. Is mian leis an Rannóg
Acmhainní Daonra acmhainneacht na heagraíochta a
fheabhsú go leanúnach mar seo a leanas:

•  roghnúchán agus earcaíocht fostaí a dhéanamh i
gcomhréir leis an dea-chleachtas

•  scéimeanna iomláin maidir le cothromaíochta oibre is
saol a fheidhmiú

•  tacaíocht d’fhostaí agus do bhainistíocht a sholáthar de
réir reachtaíocht AD

•  forbairt agus oiliúint chuí a sholáthar le go mbeidh na
fostaí in ann a gcumas a fhíorú agus cur le
hacmhaineannacht na heagraíochta.

•  Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta (CBFF)
a comhordú

•  Dlúthchaidreamh oibre maithe a chothú tríd an bPróiseas
Comhpháirtíochta

Earcaíocht

Tá earcaíocht agus roghnóireacht fostaí riachtanach chun
freastal ar riachtanais reatha agus amach anseo na
heagraíochta. Léiríonn an staidreamh seo a leanas
gníomhaíocht ardleibhéil leanúnach sa réimse seo i 2008.
Tá cinntí earcaíochta agus roghnóireachta criticeach chun
feidhmíocht éifeachtúil leanúnach a áirithiú.

Staidreamh Earcaíochta 2008

Comhionannas / Éagsúlacht

Le linn 2008 d’eagraigh an Fhoireann um Ghníomhaíocht
Chomhionannais “Maidir Comhionannais agus Éagsúl -
achta” i Seomra na Comhairle, Aras an Chontae; tugadh
cuireadh d’fhostaí na nÚdarás Áitiúil teacht aige.

Ba mhian leis an imeacht tacú faoi phrionsiobail
comhionannais a bunaíodh go dlúth laistigh den eagraíocht
agus chun cur i gcuimhne na bhfostaithe na buntáistí agus
na dushláin atá i gceist maidir le hionad oibre éagsúil agus
comhtháite.

I measc rannpháirtithe an chláir bhí Bainisteoir Contae, Tim
Caffrey, fostaí ó na hÚdaráis Áitiúla Longfoirt agus
ionadaithe ó eagraíochta seachtaracha áitíula.

Roinnt cainteoirí ag ár gCruinniú Comhionannais agus
Éagsúlachta. Cúl (Clé go Deis):  Daniel Lynch, Aisling

Rocke, Noelle Murtagh, Mary Carlton-Reynolds, Barnard
Kroon, Carmel Murtagh. Chun tosaigh:  Helena Doyle
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Comhairleoir Barney Steele, 
Cathaoireach ar an CBS maidir le Geilleagrach,
Forbairt, Cultúr agus Fóillíonacht

An tUas. Proinsias Ó Sioradán,
Stiúrthóir Seirbhísí

Líon na
gComórtas a

Fograíodh

Líon na
Laethanta
Agallaimh

Líon na
nIarratasóirí a
fuair cuireadh

chun
agallaimh

Líon na
nIarratasóirí
a d’fhreastal
ar agallamh 

Líon na
nIarratasóirí 

a ceapadh

32 65 670 486 83 Phost Buan
24 Phost Sealadach



Le linn 2008 d’fhorbair an Fhoireann um Ghníomhaíocht
Chomhionnais Cairt chun na Dínite san Ionad Oibre agus beartas
na Comhairle Chontae Longfoirt a athfhógairt maidir le cothú
agus mol na Cairte chun na díníte san ionad oibre. Taispeántar an
Chairt in áiteanna taibhseacha ar fud na heagraíochta.

Leanaíodh ar aghaidh le Clár do Chúnamh i gComhair
Fostaithe na Comhairle. Seirbhís iontaofa phríobháideach
d’fhaisnéis, chomhairlúchán agus tarchurtha is ea í atá
oscailte d’fhostaithe Chomhairle Contae Longfoirt 24 uair a
chloig, seacht lá sa tseachtain. Soláthraíonn an tseirbhís seo
acmhainn chun teagmháil a dhéanamh i gcás comhair -
liúcháin agus tacaíocht a thabhairt fhadhbanna a bhfuil
tioncar acu ar fheidhmíocht poist agus ar a bhfolláine.

Oiliúnit agus Forbairt
Lean Comhairle Chontae Longfoirt ar aghaidh ag taispeáint
a thiomantais d’fhorbairt fostaí trí sholáthar cothromasach
d’imeachtaí oiliúna agus forbartha d’fhostaithe i ngach uile
disciplín. 

Soláthraíodh 54 Chlár Oiliúna thar 769 lá agus cuimsíonn an
liosta seo a leanas roinnt réimse spéise ar a tairgeadh oiliúint:

•  Rialú agus Reachtaíocht Comhshaoil agus Bainistíocht
Dramhaíola

•  Agresso & Bainistíocht Airgeadais
•  Bainistíocht Géarchéime
•  Éifeachtacht fuinnimh
•  Reachtaíocht AD
•  Oiliúint don Bhord Agallaimh
•  Cainteanna Ullmhúcháin don Agallamh
•  Bainistíochta Forbartha
•  Oil an Oiliúnaí
•  MapInfo & CFG
•  MS Publisher
•  Glac Miontuairiscí
•  Oiriúnacht an tSuímh agus Maoirseacht
•  Scríbhneoireacht Tuarascála Teicniúla
•  Reachtaíocht Soláthair
•  Comhionannas / Dínit san Ionad Oibre 
•  Dearadh Tógála & Feasacht Rochtana 
•  Conas Ionad Cóireála Dramhuisce a Chothú

Tá oiliúint sonraithe mar is cuí agus forbairt fíorthábhacht
d’fhonn fostaithe a chumasú ag gach léibhéal a
bhaineann lena obair riachtanach le go mbeidh siad in
ann tabhairt faoi dushláin nua. 

Déanann Comhairle Chontae Longfoirt dianiarracht nuair is
féidir cláir oiliúna a thairiscint i gcomhpháirt le hÚdaráis Áitiúla
chomharsantachta. Tugann an cleachtad cost-éifeachtúil seo
an deis chun an bhuntáiste is mó a bhaint as an oiliúint a
chuirtear ar fáil, éascaíonn sé líonrú agus roinnt an tsaineolais.

Bhron Bainisteoir Contae, Tim Caffrey agus Ceann
Airgeadais Tommy McDonald Cáilíocht um

Chuntasóireacht Fhoirmiúil ar Michael Hand

De bhreis ar na cúrsaí thuasluaite, soláthraíodh cúrsa
cuimsitheach ar Sláinte agus Shábháilteacht (S&S) i 2008.
Lean an Chomhairle ar aghaidh ag soláthar oiliúint S&S
reachtúil d’fhostaithe mar fhreagra ar riachtanais reachtúla
reatha agus riachtanais eile atá ag teacht chun cinn sa
réimse seo. I measc na gcúrsaí a mbaineann le hoiliúint S&S:

•  ISOH Bainisteoirí Tógála ag Bainistiú go Sábháilte

•  Láimhseáil Láimhe/ Feasacht Sábháilteachta agus Oiliúnt
maidir le Córas Sábhála 

•  CSCS Comhartaíocht, Soilsiú & Slándáil ag Oibreacha
Bóithre

•  CSCS Signing, Lighting & Guarding at Roadwork’s

•  CSCS Seirbhísí Aimsiúcháin Faoi Thalamh

•  CSCS Dumpaire Suímh

•  Pás Sábhailte agus Córas Sábhailte de Phleananna Oibre
(CSPO) 

•  Oiliúint d’Ionadaithe ar Shábháilteacht

•  Oiliúint d’Obritheoirí maidir le Garchabhair agus AED
(Dífhibhrileoir)

•  Ag dealeáil le foréigean agus forrántacht san ionad oibre

Léiritheoir Seirbhíse
•  %  a caitheadh ar Oiliúint & Forbairt mar chéatadán na

gcostas párolla iomlain = 6.18%
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Córais Bainistíochta agus Forbartha
Feidhmíochta (CBFF)
Soláthraíonn na Comhaontuithe Comhpháirtíochta Sóisialaí
maidir le “Sustaining Progress” agus “Towards 2016”
forfheidhmiú agus leabú Chóras Bainsitíochta agus forbartha
feidhmíochta i ngach uile Údarás Áitiúil go forleitheadach.

I 2008 lean Údaráis Áitiúla Longfoirt ar aghaidh ag
comhlíonadh an tiomantais seo. Tá an Roinn Comhshaoil,
Oidreachta agus Rialtais Áitiúil AD freagrach as comhordú
CBFF d’fhonn áirithiú go gcuirtear an clár chun feidhme ar
fud na heagraíochta go seasta agus i gcomhréir leis an
samhail CGVV an Údaráis Áitiúil.

Próiseas atá deartha chun feidhmíochta eagraíochtúil na
bhfostaithe a leasú agus a fheabhsú is ea CBFF. Tá an córas
bunaithe ar Phleananna um Fhorbairt Foirne agus ar
Phleananna um Fhorás Pearsanta.

(PFP), chun áirithiú go bhfuil tuisint níos fearr ag gach uile
fhostaí maidir le spriocanna agus aidhmeanna na
heagraíochta agus maidir lena n-ionchur agus lena
rannpháirtíocht chun iad a bhaint amach. 

Baintear amach cothabháil CBFF san eagraíocht trí eochair-
dhuine d’fhoireann ó gach Stiúrthóireacht a sann do
chruinnithe foirne agus d’fhonn áirithiú go gcoimeadítear
tiafid na gcruinnithe agus go gcuirtear chun feidhme aon
ghníomhaíochta comhaontuithe. 

Buneilimint den phróiseas CBGG is ea cumarsáid leanúnach
agus tá sí fíorthábhacht do Phleanann um Fhorás Pearsanta
(PFP) indibhidiúla.

Munlaíonn na riachtanais oiliúna aitheanta mar chuid de na
cainteanna PFP bun an Phlean Oiliúna do Chomhairle
Chontae Longfoirt agus áirithíonn sé go ndíríonn an clár
soláthraithe ar fhreagra a thabhairt ar riachtanais
eagraíochtúla agus ar riachtanais na bhfostaithe.

Léiritheoir Seirbhíse
•  % a cailleadh de bharr neamhláithreacht bhreoiteachta:-

- Neamhláithreacht teastaithe: 4.12%
- Neamhláithreacht neamhtheastaithe: 0.50%

Comhpháirtíocht san Ionad Oibre
Próiseas is ea Comhpháirtíocht san Ionad Oibre ina gcomh -
oibríonn an bhainistíocht, fostaithe agus ceardchumann
chun athrú eagraíochtúil a thabhairt i gcrích trí mhodh
oscaile agus comhoibríoch. Baintear amach an próiseas
Comhpháirtíochta san ionad oibre trí chomhpháirtíocht na
bhfostaithe agus trí chomhairliúcháin, roinnt faisnéise agus

trí fhorbairt chomhspriocanna. 

Comhlíonann an Coiste Comhpháirtíochta a eochair-ról
maidir leis an bPróiseas Fíoraithe Feidhmíochta de réir an
Comhaontú Comhpháirtíochta Sóisialta. I 2008 ghlac
ionadaithe an Choiste Chomhpháirtíochta riona páirt sa
chuairt láthair maidir le Próiseas Fíoraithe mar riachtana
den phróiseas fíoraithe. 

Tionóladh an Coiste Comhpháirtíochta go rialta i 2008 and
bhain roinnt d’imeachtaí agus chainteanna an Choiste
Comhpháirtíochta san Ionad Oibre leis na hábhair seo a leanas:

•  Aifreann Cuimhneacháin do Dhaoine Nach Maireann
agus d’Fhostaithe: d’eagraigh an Coiste Comhpháirtíochta
agus bhí aifreann acu i Nollaig 2008 do dhaoine nach
mainreann agus d’fhostaithe na nÚdarás Áitiúil Longfoirt. 

•  Tionscnamh Fill ar an Oideachas: Bhí an-ráth ar an
Tionscnamh Fill ar an Oideachas le dhá fhostaí déag a bhí
páirteach agus bronneach creidiúnú FETAC orthu agus
chuaigh triúr acu chun cinn leibhéal an Teastais
Sóisearaigh.

•  Athrú don Bhliain Saoire Bhliaintúil: Rinne athbhreithniú
ar mholadh ón gCoiste Comhpháirtíochta chun súil a
chaitheamh ar Shaoire Bhliaintúil agus aontaíodh agus
cuireadh chun feidhme é i 2008.

•  Tionscanaimh Dea-Sláintiúil na bhFostaithe: d’urraigh an
gCoiste Comhpháirtíochta  tionscnaimh a chothaíonn
dea-sláinte i measc na bhfostaithe agus chuir sé scrúdú
sláinte ar fáil le haghaidh gach uile fhostaí in Aibreán &
Meitheamh 2008.

•  Lá do Chothromaíocht Oibre is Saol: D’ullmhaigh an
Coiste Comhpháirtíochta ócáid do chothromaíocht Oibre
is Saol i bhFeabhra 2008.

•  Cistiú Tionscadail: Lorgaíodh cistiú tionscadail agus
bronnadh é ar LANPAG chun Athbhreithniú Cumarasáide
ar Údaráis Áitiúla Longfoirt a dhéanamh.

•  Clár Oiliúna do Scileanna Chun Oibre: d’urraigh an Coiste
Comhpháirtíochta cistiú do shuíomh píolóta don chlár oiliúna
“Scileanna Chun Oibre”. D’éirigh le séisiúr fhostaí an scéim
oiliúna píolóta seo a dhéanamh go ráthúil i Samhain 2008.

Thug an Coiste Láimhseála Suntasach trí Chomhpháirtíocht (LSC)
faoin athrú bainistochta mór atá ag an eagraíocht. Comhaltaí ón
gCoiste Comhpháirtíochta, ionadaithe ó Ard-Bhainistíocht agus
oifigigh ó Bhrainse an Chumainn atá ar an gcoiste.

Bunaíodh i 2007, tionóladh an Coiste LSC ceithre uaire i
2008 agus phlé sé na hábhair seo a leanas:
•  Comhpháirtíochtaí Príobháideacha Poiblí (CPP)
•  Nuachóiriú den Bhanrach Innealra 
•  Conarthaí maidir le Cothabháil Ionad Pleanáilte 
•  3% Sabháil Párolla arna iarraidh ón Rialtas 
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AN POBAL & FIONTRAÍOCHT

Bord Forbartha Contae Longfoirt
29 gcomhalta ó cheithre earnáil atá ar an mBord mar
seo a leanas:

Rialtas Áitiúil (7 gcomhalta)
Comhairleoir Alan Mitchell, Cathaoirleach ar an mBord,
Comhairleoir Sean Farrell, Comhairleoir Martin Farrell,
Comhairleoir Barney Steele, Comhairleoir Adrian Farrell,
Comhairle Chontae Longfoirt, Comhairleoir Fintan Flood,
Comhairle Bhaile Ghránard, An tUas. Tim Caffrey,
Bainisteoir Chontae Longfoirt.

Forbairt Áitiúil (7 gcomhalta)
An tUas. Monica O’Malley, An tUas. Tess Murphy, An tUas.
Charles Harrison, Longford Community Resources Ltd., An
tUas. Michael Nevin, An tUas. Beatrice Cunningham, Bord
Fiontraíochta Chontae Longfoirt. An tUas. Josephine
Stroker, Longford Acorn Project, An tUas. Patricia Harrison,
Coist Cúram Leanaí Chontae Longfoirt.

Gníomhaireachtaí Stáit (10 chomalta)
Ceannfort Denis Sheilds (Garda Síochana), An tUas. Kevin
Kidney (Fáilte Lár Oirthir na hÉireann), Ms Gillian Maunsell
(IDA Éireann), An tUas. Simon Cavanagh (Fiontraíocht
Éireann), An tUas. Donie Murtagh (Feidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte), An tUas. Marie Cullen  (Roinn Leasa
Shóisialaigh), An tUas. Gerry Johnson (FÁS), An tUas.
Michael Lennon (Teagasc), Ms Josephine O’Donnell (Coiste
Gairmoideachais Longfoirt), An tUas. Seamus Murray (An
Roinn Oideachais agus Eolaíochta).

Comhpháirtithe Sóisialta (5 chomhalta)
An tUas. George Shedwell (Conáidhm na gCeardchumann),
An tUas. Mark Casey, An tUas. Fionnuala Spillane (An
Earnáil Phobail agus Shaorálach), An tUas. James Brady (An
Earnáil Fheirme), Vacant (An Earnáil Ghnó).

Plean Gníomhaireachta Bhord Forbartha Contae
Longfoirt 2006 – 2008
Mar gheall ar an athbhreithniú a rinneadh ar an Straitéis
BFC i 2005, bheartaigh an Bord ar Phlean Gníomhaireachta
2006, a thugann tosaíocht do 13 bhuncheist agus
gníomhaíochtaí dá éis don tréimhse 2006-2008. Tá an Bord
ag gabháil d’athbhreithniú ar an bPlean Gníomhaireachta
seo. Díreoidh an Plean ar roinnt tosaíochtaí agus
gníomhaíochtaí teoranta thar thréimhse 3 bhliana agus sé
mhí idir lár 2009 agus deireadh 2012, le béim ar leith ar
chomhoibriú idirghníomhaireachta agus an riachtanas
d’acmhainní a roinnt d’fhonn áirithiú go gcomhlíonann na
héifeachtaí agus an luach ar airgead ar riachtanais na
ngrúpaí cliant bainteacha.

Formhuiniú Pleanann Ghníomhaireacht Forbartha
Áitiúil leis an mBord Forbartha Contae
Ba ról lárnach de chuid an Bhoird Fhorbartha Chontae
soláthar níos cómhordaithe de sheirbhísí poiblí agus forbartha
áitiúil a leibhéal áitiúil. Eilimint lárnach den ról comhordaithe
seo ná monatóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme
straitéis deich bliana trí ghníomhaireachtaí bainteacha san
áireamh pleananna forbartha áitiúla. Chun comhordú níos
fearr a éascú bhreithnigh Grúpa Oibre na mBeart le haghaidh
Cuimsiú Sóisialta ar phleananna ghníomhaireachtaí áitiúla
agus ar a moladh a d’fhormhuinigh an BFC.

Prófíl Bochtaineachta Longfoirt agus Straitéis Iniatachta
Sóisialta 
Ba é Exodea Europe na
comhairleoirí ráthúla a
ceapadh chun Prófíl
bochtaineachta Longfoirt
agus Straitéis Iniachta
Sóisialta Longfoirt a
fhorbairt. Bainistithe ag an
Rannóg Pobail agus
Fiontraíochta rinneadh
comhairliúcháin
forleathanacha le linn 2008. 

Is mian leis an bPrófíl Bochtaineachta míbhuntáiste ár
gContae a mapáil agus cuireann sé pleanáil sonraithe agus
idirghabháil san áireamh.

Dhírigh na comhairliúcháin seo ar na daoine a bhfuil an baol
is mó orthu sa tsochaí san áireamh daoine a bhfuil míchumas
orthu, daoine ar ioncam íseal, daoine scothaosta, daoine óga,
mionlaigh eithneacha. Tá an Prófíl Bochtaineachta agus an
Sraitéis Iniatachta Sóisialta ag céim dréachta agus beidh sé an
chéad straitéis a léireoidh an samhail don Straitéis Iniatachta
Sóisialta Náisiúnta – ‘Cur Chuige Saolré’. 

Straitéis Idirchultúrtha Longfoirt
D’ionadaigh an Rannóg Pobail agus Fiontraíochta an
tÚdarás Áitiúil ar ghrúpa stiúrtha áitiúil chun Straitéis
Idirchultúrtha Longfoirt a fhorbairt. D’fhair an grúpa seo a
bhfuil ceathrar chomhalta air na comhairliúcháin
fairsingíocha agus taighde an Oifigigh Lánpháirtíochta agus
comhairleoirí ‘Green Hat’. Straitéis réidh le foilsiú don
Chontae is ea aschur na hoibre seo a sheol an tAire
Lánpháirtíochta Conor Lenihan an 27 Feabhra 2008. 

Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt
Thosaigh an Comhordaitheoir Spóirt Siobhán McGuinness ar
an obair le Comhpháirtíocht Spóirt Longfoirt i
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nDeireadh Fómhair ’08. 17 gcomhalta atá air san áireamh
ionadaíocht thofa agus spóirt chomh maith le geallsealbhóirí
áitiúla. Leithdháileadh an CSL an Scéim Deontais do
Chlubanna Spóirt (2008) do chlubanna ar fud an Chontae.
Leithdháileadh €6,000 ón ISC agus bronnadh an scéim ar 17
gclub. I 2008 bhí dhá Cheardlann Traenála maidir le Cód Eitice
agus Cosaint Leanaí agus tá ceithre chinn eile curtha i sceideal
don bhliain. Cuirtear tacaíocht bhreise ar fáil do chlubanna ar
mian leo tuilleadh traenála a dhéanamh m.sh. Garchabhair
Spóirt, Feasacht Mhíchumais, Walker Leader Training, etc.

I 2009 ghlac 26 scoil páirt sa Chlár Buntis, clár tacíochta
spóirt corp-oideachais. Tá Buntas Start curtha ar fáil do gach
uile réamhscoil agus cuirfear oiliúint ar 18 n-áis cúram leanaí
i mbliana. Rinneadh iarratas ar chistiú do RAPID Additionality
chun Gníomhaíocht Zónála Spóirt a thosú do dhaoine óga
faoi mhíbhuntáiste agus bainfidh sé le hinfhaighteacht ar
threanáil go leor spóirt, oiliúint dhéonach agus forbairt
thionscnamh siúlóide idir scoileanna agus phobail. Oibríonn
Compháirtíocht Spóirt Longfoirt i gcomhpháirt le CASanna
Laoise, Uíbh Fháilí agus na hIarmhí maidir le táirgeacht
pacáiste deonach agus seiminéar, atá pleanáilte le haghaidh
Meán Fómhair 2009. Tá an CAS i dteagmháil le comh -
pháirtithe áitiúla eile maidir le clársceidealú le Daoine Fasta,
Mná i Spórt agus spriocghrúpaí eile. 

Méara Sean Farrell, Siobhan McGuinness, 
Comhordaitheoir Spóirt, Frank Sheridan, Stiúrthóir

Seirbhísíe, Pobal agus Fiontraíocht.

Tionscadal maidir le hAláram Deataigh
D’urraigh Pobal agus Fiontraíocht cistiú ón Roinn
Comhshaoil, Oidreachta agus Rialtais Áitiúil d’fhonn
teaghlaigh príobháideacha a trealmhú le ‘hAláram Deataigh
Baile’. Tionscnamh leithleach is ea é a dhíríonn ar
theaghlaigh i mbaol nach bhfuil aláram deataigh baile
feistithe acu faoi láthair. Díreoidh an scéim go háirithe ar
dhaoine scothaosta, daoine a bhfuil cónaí aonair orthu,

daoine a chónaíonn gearrtha amach ón saol, daoine a
chónaíonn faoin tuath. Ceann na heilimintí is leithlí den chlár
ná úsáid den Scéim Sóisialta Tuaithe lonnaithe in LCRL. Chuir
an tSeirbhís Dhóiteáin Longfoirt oiliúint ar rannpháirtithe na
scéime maidir le suiteáil aláraim. Feistíodh níos mó ná 250
theach le haláraim i 2008 a sholáthraíonn tacaíochta
shábháilteacht ríthábhachtach do thithe i mbaol sa Chontae. 

Comhoibriú Idirghníomhaireachta maidir le Soláthar
Seirbhísí agus Tacaíochtaí don Lucht Siúil
In Aibreán 2006, arna iarraidh ón mBord Forbartha Contae
Tionscnaíodh próiseas forbartha do phlean straitéiseach
don Lucht Siúil. Bunaíodh grúpa idirghníomhaireachta a
bhfuil eachair-gheallsealbhóirí air chun cur chuige a leagadh
amach. Faireann an grúpa idirghníomhaireachta seo ar chur
chun feidhme Plean Idirghníomhaireachta Longfoirt don
Lucht Siúil agus tá ceithre phríomhréimse aige: 

1. Tionscnamh fostaíochta.
2. Tionscnamh chun fostaíocht do dhaoine faoi oiliúint i

gCúram Sláinte Príomhúil a áirithiú.
3. Fostaíocht maidir le hoideachas don Lucht Siúil agus

fostaithe fostaíochta.
4. Tionscnamh chun nascanna a chruthú idir scoileanna

agus an Lucht Siúil. 

FRIENDS Clár Luath-idirghabhála maidir le Sláinte
Mheabhrach
Níl a mhacsamhail le fáil in aon áit eile in Éirinn agus bhí
an-ráth ar an gclár go hidirnáisiúnta. Clár luath-idirghabhála
agus cosanta scoil-bhunaithe is ea an Clár FRIENDS for Life.
Feabhsaíonn an clár athléimneacht na leanaí, múineann sé
scileanna sóisialta agus mothúchánacha le scileanna
riachtanacha chun dul i ngleic le dushláin an tsaoil. Tacaíonn
An Eagraíocht Shláinte Dhomhanda leis an gclár mar dhe-
chleachtadh maidir le cór leighis agus cosaint i gcoinne imní
agus dúlagar i leanaí agus ógánaigh.

Méadaíonn FRIENDS go mór féinmheas i measc leanaí nach
bhfuil imní orthu go cliniciúil agus leaghdaíonn sé a
mothúcháin maidir le himní agus dúlagar. Cuirtear an clár
FRIENDS chun feidhme san Astráil, Ceanada, an Nua-
Shéalainn, Sasana, Éire, An Isíltír, An Ghearmáin, An
Phortaingéil agus SAM. 

D’aithin taighde sláinte mheabhrach a rinneadh Longford
Community Resources Ltd bearnaí maidir le tacaíocht do
leanaí a laghdaíonn imní agus eagla agus a fheabhsaíonn a
scileanna chun déileáille deacrachtaí. Tá an clár leithleach
seo á chur chun feidhme i gcomhpháirt le bunscoileanna trí
chomhpháirtíocht le Roinn Síceolaíochta Phobail Longfoirt
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na Feidhmeannachta Seirbhíse Sláinte agus le Bord
Forbartha Contae Longfoirt.

Dearadh clár FRIENDS i gContae Longfoirt do dhaltaí i rang a cúig
agus soláthraíonn múinteoirí an clár i ndeich sheisiún laistigh de
suíomh an tseomra ranga. Cuireadh an clár ar fáil do gach uile
bhunscoil i gContae Longfoirt. Bhí na scoileanna an-dhíograsasch
faoin gclár. Cuireadh oiliúint ar 28 múinteoir ó 25 scoil mar
éascóirí an chláir, a ionadaíonn 425 scoláire ó rang a cúig.

Táfeidhmiú céimneach an chláir FRIENDS á faire ag fó-
choiste an Bhoird Fhorbarta Chontae Longfoirt agus an
Ronn Síceolaíochta Phobail Longfoirt FSS.

Plean Pobail Béal Átha Liag

Thionscain an Roinn Pobail agus Fiontraíochta tionscadal le
pobal Bhéal Átha Liag d’fhonn plean ghníomhaíochta
gearrthéarmach a fhorbairt dá cheantar. Is é a
phríomhchuspóir eochair-spriocanna a aimsiú a d’fhéadach
bheith bainte amach trí chomhpháirtíocht.

Is mian leis an bpróiseas seo treoirphlean a fhorbairt a
d’fhéadfaí bheith traschurtha do réimsí agus phobail eile. I

measc na gcéimeanna tosaigh ná suirbhé a rinneadh ar gach
uile ghrúpa pobail maidir lena dtosaíochta do cheardlanna
éascaithe sa phobal a eagraíodh. Tá ráthúlacht an tion -
scadail seo faoi chomaoin inacmhainneacht an phobail
inmheánaigh. 

Fóram Pobail agus Deonach Longfoirt
Bhí an Fóram Pobail agus Deonach an-ghníomhach le linn
2008. I measc na dtionscadal a bhí I mbéal an phobail i
mbliana: 

•  Slánú Iniúchadh Deonadh Longfoirt i gcomhpháirt leis an
gComhordaitheoir Deonach agus Longford Community
Resource Ltd. Léiríonn an tionscadal seo an dúil sa
saorálaíochas sa Chontae agus na ceisteanna atá grúpaí
agus eagraíochtaí.

•  Eagraíodh dhá oíche d’Oiliúint Tiomsaithe Airgid Pobail do
gach uile ghrúpa spóirt, pobail agus deonach sa Chontae.

•  Oiliúint leath-lá do ghrúpaí tacaíochtaí ag déanamh
iarratas faoi réir an Chláir Chaipitil Spórt.

•  Traenáil a thug Dr Philip Byrne ón bhForás Riaracháin
maidir le tacaíocht a thabhairt do dheonaigh ar
CBSanna,Tascfhórsaí agus grúpaí forbartha.

•  Iarratas chuig Pobal maidir leis an bhFóghrúpa Míchumais
le haghaidh Clár na Seirbhísí Deonacha chun tacú le
fostaíocht na ndaoine a bhfuil míchumas orthu.

Cuireann an Rannóg Pobail agus Fiontraíochta acmhainní
ar fáil agus tacaíonn sé an Fóram Pobail agus Deonach.
Ceann dár n-aidhmeanna is ea an straitéis 3 bliana a
fhorbairt don Fhóram Pobail agus Deonach. Chuir an Fóram
fáilte roimh Dr Philip Byrne ón FR mar eochairchainteoir dá
gCruinniú Ceann Bliana. 
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De réir ‘Comhtháthú na gCuideachtaí Forbartha Áitiúla’
toghadh ceathrar ionadaí ón bhFóram Pobail agus Deonach
do Longford Community Resources Ltd. Toghadh na daoine
seo trí cheithre chuasach a ionadaíonn ‘Turasóireacht agus
Áineas’, ‘An Comhshaol’, ‘Forbairt Tuaithe’ agus
‘Oidhreacht agus Cultúr’. Toghadh ceathrar ionadaí eile
ón Líonra Cuimsithe Sóisiach agus beidh sé comh -
cheangailte leis an bhFóram Pobail agus Deonach.

Athfhorbairt Chaladh Richmond, Cluain Dá Ráth
Comhoibríonn Comhairle Chontae Longfoirt, Uiscebhealaí
Éireann agus Fáilte Ireland le céime ar athfhorbairt Chaladh
Richmond Cluain Dá Ráth. Baineann an tionscadal le suiteáil
snámháin agus sail bharra, síneadh le balla an chalaigh a bhí
ann cheanna féin agus athchóiriú foirgneamh in anchaoi, an
ceantar a fheabhsú le tírdhreachú bog agus láidir chomh maith
le soláthar áit súgartha fíor-riachtanach. 

Tabharfaidh an tionscadal spreagadh fíor-riachtanach don
cheantar agus rinneadh comhairliúcháin leis an bpobal áitiúil.

An tIonad Deonach Longfoirt
Is é sprioc Ionad Deonach Longfoirt:

•  Tacaíochtaí a sholáthar do ghrúpaí atá ann cheanna féin
a bhfuil saorálaithe acu agus is mian leo tuilleadh a aimsiú

•  Tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí/eagraíochtaí nua maidir
lena iarrach deonaigh nua a aimsiú

•  Obair leis an ngrúpa stiúrtha chun plean oibre don
tionscadal ‘Meas ar Shaorálaigh’ a fhorbairt

•  Ag cuidiú le saorálaithe a aithint, a earcú agus a roghnú
do ghrúpaí agus do sheirbhísí mar chuid de Bhanc
Saorálaithe don chontae. 

•  Beartais Saorálaithe bainteachta a fhorbairt agus a chur
chun feidhme

•  Prófíl Saorálaíochais beacht a bhunú i gContae Longfoirt.

Bunaíodh an t-tionad i nDeireadh Fómhair 2007 atá á
bhainistiú ag an gcomh-ordaitheoir buan, Karen Byrne, a
thairiscíonn chuig grúpa stiúrtha a bhfuil ionadaithe ann ón
mBord Forbartha Contae. Cistíodh an t-ionad de réir
Comhtháthú agus tá sí lonnaithe i Longford Community
Resources Ltd. Dea-shampla is ea é do sholáthar seirbhíse
comhtháthaithe i Longfort. 

Oíche Paul Williams i gcomhair Feasacht Drugaí
Bhí oíche feasachta drúgaí sa Temperance Hall Dé Luain 17
Samhain, Longfort. Ba é aidhm na hócáide feasacht a
mhúscailt maidir le ceisteanna drúgaí agus an tioncar atá
ag drugaí ar an indibhid agus ar shaol teaghlaigh. Comhairle
Chontae Longfoirt, Gairmoideachas Longfoirt agus an
Fóram Pobail agus Deonach a d’eagraigh an ócáid. Paul
Williams, tuairisceoir coire agus údár, a bhí ina aoichainteoir
na hoíche i dtionlaic leis an lucht gairmiúil ón FSS agua an
Garda Síochána. D’fhreastal 250 daoine fásta agus déagóirí
ar an ócáid. 

Iniúchad ar an Saoráid Ealaíne, Spórt agus Pobail
Tá Bord Forbartha Contae Longfoirt, i gcomhpháirt leis an
Roinn Comhshaoil, Oidreachta agus Rialtais Áitiúil agus an
Roinn Ealaíne, Spóirt agus Turasóireachta, ag déanamh
iniúchadh ar Shaoráidí Pobail, Spóirt agus Ealaíne i gContae
Longfoirt. Is é sprioc an iniúchta uimhir, cineál agus
riachtanais gach saoráid i gContae Longfoirt a bhunú. 

Tá Pobal agus Fiontraíochta ag deanamh suirbhé cuim -
sitheach ar shaoráidí sa Chontae. 

Ag an seoladh: David Minton (Oifigeach Riaracháin),
Frank Sheridan (Stiúrthóir Seirbhísí) agus 
Karen Walsh (Pobal agus Fiontraíocht). 
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Straitéis Turasóireachta Longfoirt
Tá Pobal agus Fiontraíocht i gceannas ar Straitéis agus
Iniúchadh Turasóireachta ilghníomhaireachta. Ionadaithe ó
Chomhairle Chontae Longfoirt , Comhairle Baile Longfoirt,
Bord Fiontraíochta an Chontae, LCRL, Fáilte Éireann a bhí
ar an mbord agus bhí Turasóireacht Longfoirt i gceannas ar
an tionscadal. Slánaíodh iniúchadh cuimsitheach i 2008
agus baineadh úsáid as i gcomhair pleanáil straitéiseach i
ndáil le comhairliúchán fhairsingíoch leis an earnáil. Tá an
próiseas pleanála straitéiseach fós ar siúl agus ba cheart go
bhfuil sé réidh sa chéad cheatrú i 2009. 

Dáil na nÓg & Comhairle na nÓg 2008
Is é an chéad aidhm ag an Straitéis Náisiúnta do Leanaí ná
“go mbeidh guth ag Leanaí maidir le ceisteanna is cúram
dó agus tabharfar tosaíocht dá dtuairimí de réir aoise agus
aibíochta. Dáil náisiúnta bhliaintúil is ea Dáil na nÓg do
dhaoine óga a thugann deis doibh ceisteanna a phlé agus
tionchar a bheith acu ar bheartas poiblí. Toghtar na teachtaí
chuig Dáil na nÓg trí Chomhairle na nÓg áitiúil. Toghadh
triúr dhuine óg ó Longfort freastal air i bhFeabhra 2008.
Avril Gilchriest, David Greally, David Matthews, Sean Egan
agus Sinead Fleming is ea na teachtaí tofa do Dháil na nÓg.
Cuireadh oiliúint ar fail do na teachtaí d’fhonn iad a ullmhú
bheith páirteach i nDáil na nÓg. Leasú oideachais agus
sláinte mheabhrach do dhaoine óga ba iad na téamaí cainte
ar an lá.

Tá freagracht ag an mBord Forbartha Contae maidir le
hullmhúchán Comhairle na nÓg cinn bliana. Bhí an ócáid
ar siúl in Longford Slashers 8 Samhain agus d’fhreastail
daoine óga, idir 15-18 mbliana déag ó iarbhunscoileanna
agus ionaid traenála ar fud an chontae, ar an ócáid. Ceann
de na príomhábhair cainte a pléadh ná easpa na saoráidí
sóisialta tiomanithe don aoisghrúpa 15 – 17. Drúgaí/alcóil
agus easpa saoráidí fóillíochta ba iad na hábhair cainte a
bhí ag na hiarbhunscoileanna i Longfort. Toghadh cúigear
chun Contae Longfoirt a ionadú ar Dháil na nÓg a bheidh ar
siúl 20 Feabhra 2009 i bPáirc an Chrócaigh.

Méara Sean Farrell agus Laura Heneghan, Comhairle
Chontae Longfoirt le rannpháirtithe Chomhairle na nÓg.

Clár Gníomhaíochta Méadaithe do Chomhairle na nÓg
Urraíodh cistiú ó Oifig an Aire Leanaí chun Comhairle na
nÓg a fhorbairt. Bunaíodh Grúpa Stiúrtha Idirghníomh -
aireachta ar a raibh eochair-gheallsealbhóirí chun comhairle
agus tacaíocht a thabhairt maidir le cur chun feidhme roinnt
tionscnamh a fheabhsóidh páirtíocht agus stiúrthóireacht i
gComhairle na nÓg. Seo iad a leanas roinnt de na
tionscnaimh:

Comhairle na nÓg Chontae Longfoirt
Ionadaíonn Comhairle na nÓg Chontae Longfoirt scoláirí ó
gach uile iarbhunscoil agus ionad traenála ar fud Chontae
Longfoirt. Is é aidhm na Comhairle deis a thabhairt do
dhaoine óga ar fid an Chontae ceisteanna is cúram dóibh a
ardú agus a phlé. Tionóladh roinnt cruinnithe i 2008 ina
pléadh réimse leathan ceisteanna agus rinneadh moltaí do
chomlachais áitiúla. Rátaí pá do dhaoine óga, Chomhthátú
na gcomhphobal nua, drugaí agus coireacht, spóirt do
Dhaoine Óga agus áiseanna áineasa, tionscnaimh maidir le
hiompar poiblí, roghanna ábhair scoile agus áiseanna scoile
ba iad na hábhair a pléadh.
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2008 Comhairle Chontae Longfoirt na nÓg,  Cruinniú le Laura
Heneghan Comhairle Chontae Longfoirt, Martin Kennedy Éascóir,

aoichainteoirí Karen Clabby, Uachtarán Chumann Tráchtála Longfoirt,
agus Noelle Murtagh, Oifigeach Lánpháirtíochta Chontae Longfoirt.



Lá na nGairm Chomhairle Chontae Longfoirt
I Nollaig 2008 bhí Pobal agus Fiontraíocht ina hostach ar
rang Idirbhliana Phobalschoil An Mhaighean. Cuireadh go
leor deiseanna gairmeacha in iúl do na scoláirí atá ar fáil
laistigh den údarás áitiúil.

Bhuail siad le go leor fostaithe san áireamh Oifigeach
Riaracháin i bPobal agus Fíonraíocht, Comh-ordaitheoir Spórt,
Teicneoir, Pleanálaí, Oifigeach IT agus Oifigeach Sláinte agus
Sábháilteachta, Speisialtóir IT agus Oifigeach Riaracháin. Thug
gach fostaí caint a imlínigh an cúrsa ollscoile a rinne siad, na
bealaí gairmiúla a thóg siad chun an pointe seo a sroicheadh
agus na hionchais gairme atá sa réimse gairme sin. Thug siad
cuairt ar Sheomra na Comhairle Chontae Longfoirt agus
tugadh léirgeas dóibh ar ról agus ar fheidhmeanna an údaráis
áitiúil agus na himeachtaí le linn cruinniú na Comhairle.
Fuarthas aiseolas dearfach ó na scoláirí agus ó na múinteoirí.
D’fhoghlaim siad faoi structúr an údaráis áitiúla agus fuair siad
léargas sna gairmeacha a pléadh.

Laura Heneghan le scoláirí ó Phobal Scoil An Mhaighean i
Seomra na Comhairle.

Clár Traenála Chomhairle na Mac Léinn
I 2008 cuireadh oiliúint ar fáil do Chomhairlí Mic Léinn in
iarbhunscoileanna agus in ionaid Youthreach chun forbairt
na gComhairlí Mic Léinn a éascú agus chun feastach i dtabh
Comhairle na nÓg agus Dáil na nÓg a mhuscailt. D’eirigh
go maith leis an tionscnamh seo a chothaigh cultúr
daonlathach pairtíochta i measc daoine óga.

Comórtas Náisiúnta Mórtas Baile 2008
Comórtas is ea Mórtas Baile atá a aitníonn feasúcháin de
chuid pobail áitiúla chun sibhiltacht a chruthú ina gceantar.
Bhí Co-operation Ireland ina óstach ar an gcomórtas uile-
oileain seo i gcomhpháirt le Fóram Stiúrtha an Údaráis
Áitiúil ar a raibh oifigigh ó údaráis ar fud an oileáin. Is é

aidhm de Mhórtas Baile dea-chleachtas a chothú,
nuálaíocht agus ceannasaíocht trí sholáthar pobail beoga
inbhuanaithe a bhfeabhsaíonn cáilíocht na beatha do gach
uile dhuine. Deis uathúil is ea é Mórtas Baile do ghrúpaí
pobail aitheantas oifigiúil a fháil, ar fud an oileáin, mar
gheall ar an obair luachmhar a Rinneadh siadh ina gceatair
áitiúla. Déantar an próiseas ainmniúcháin don chomótas
uile-oileáin tríd na hÚdaráis Áitiúla.

I 2008 d’ainmnigh Comhairle Chontae Longfoirt cúigear
iontrálaí chun Contae Longfoirt a ionadú. Bhí An Liagán
agus Baile Uí Mhatháin sa chatagóir daonra agus bhí Coiste
Temperance Hall, EDI REVAMP agus the Dolmen Fáilte Club
i gcatagóir aon-fheactais an chomórtais. Rinneadh an
mholtóireacht thar trí lá in Iúil 2008. Bhí ar gach grúpa caint
a thabhairt a leag béim ar raon na n-imeachtaí agus na
dtionscadal a ghabh sé mar chúram air. Bhí Searmanas
Gradaim Náisiúnta ar siúl i gCeapach Choinn, Port Láirge
an 10 Samhain 2008 agus bronnadh an Mórtas Baile
Catagóir Speisialta agus an Áis Poiblí is Fearr ar Choiste
Temperance Hall, onóir mhór do Longfort agus don choiste.

Coiste Temperance Hall le hUachtarán Mary McAleese
agus Méara Sean Farrell.

Comórtas Mórtas Longfoirt
Deis do Chomhairle Chontae Longfoirt is ea an Comórtas
Mórtas Baile aitheantas a thabhairt ar obair dheonach agus
ar thiomantas ghrúpaí áitiúla a bhfeabhsaíonn a bpobail
áitiúla. Bíonn téama difriúil ar an gcomórtas gach bliain
agus seo iad na téamaí do 2008: Seirbhísí do Dhaoine Óga,
Fóillíocht/Áineas, Oidhreacht/Caomhnú. Is féidir le grúpa
pobail ar bith i gContae Longfoirt cur isteach ar an
gcomórtas. Rinneadh an mholtóireacht in Iúil. Bhí
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Searmanas Gradaim ar siúl Déardaoin 16 Deireadh Fómhair
2008 agus bronnadh teastais agus duaisairgead ar na
buaiteoirí maidir le go leor catagóirí.

Coistí Comhbheartais
Bunaíodh Costí Comhbheartais i gcomhpháirt leis an Garda
Síochána i dtrí hÚdarás Áitiúil Longfoirt i gcomhréir leis an
treoirlínte a eisíodh i Meán Fómhair 2008. Bhí cruinniú
tionscnaimh ag Comhairle Chontae Longfoirt an 8 Nollaig
2008. Bunaíodh grúpa Stiúrtha chun na trí choiste a
chomhordú.

An Comhshaol Geilleagrach
Stop forás tapaidh gheilleagrach Longdoirt go tobann i lár
2008. Bhí sé seo an-léir san earnáil tógála agus a thioncar
ar chaitheachas tomhaltóra. Bhí tionchar ar chuideachtaí
áitiúla ag na deachrachtaí tráchtála idirnáisiúnta san
áireamh an cur chun donais sa margaí airgeadais agus go
háirithe láidreacht an euro i gcoinne na steirlinge. Léiríonn
éagsúlacht earnála na gcuideachtaí agus iomlán fostaíochta
maidir le tionscail difriúla láidreach an gheilleagair áitiúla.
Caithfear go gcomhoibríonn na húdaráis áitiúla agus na
gníomhaireachtaí tacaíochta eile le chéile ag cuidiú le
fiontraíochtaí i mbaol dul i ngleic leis na dushláin reatha.

Straitéis Gheilleagrach
Thacaigh Comhairle Chontae Longfoirt go réamh -
ghníomhach forbairt gheilleagrach ar fud Chontae
Longfoirt. Le linn 2008 d’infheistigh go leor mór -
chuideachtaí Longfoirt ina n-áiseanna san áireamh
Cameron Willis agus C&D aguc hothaigh sé seo le
fostaíocht mhéadaithe agus chun heilleagair táirgeachta
áitiúla a láidriú. Tacaíodh an earnáil thábhachtach micrea-
fhiontraíochta i gcomhpháirt le Bord Fiontraíochta Chontae
Longfoirt go bunúsach trí sholáthar suíomhanna
tionsclaíocha agus tacaíochtaí gnó.

TUARASCÁIL BHLAINTÚIL OIFIG 
NA HEALAÍNE 2008

Litríocht & Scríbhneoireacht Chruthaitheach:  Eagraíodh
agus ritheadh Ink (The National Writers Group Literary
Festival) – eagraíodh National Writers Group of the Year
Awards – foilsiú  “Petals on a Bough” Díolaim
scríbhneoireacht chruthaitheach – pleanaíodh agus
taifeadadh “The Awakened Life” DVD litríochta –
athstruchtúraíidh amnharc nua do www.virtualwriter.net
suíomh gréasáin litríochta – Dulta i dteaghmáil le
hOifigeach Forbartha do Scríbhneoireacht Chruthaitheach

– rinneadh urraíocht ar chlár um ranganna scíbhneoireachta
cruthaitheacha – eagraíodh ranganna scríbhneoireachta
cruthaitheacha iarscoile d’iarbhunscoileanna Longfoirt –
taifeadadh sraith ceardlainne seanchais do scoláirí
bunscoile – eagraíodh ceardlann maidir le “conas bheith
foilsithe” le haghaidh scríbhneoirí Longfoirt.

Na hAmharcealaíona: Bunaíodh dhá chúrsa FETAC
Leibhéal 5 Grianghrafadóireacht Dhigiteach i gcomhpháirt
le Gairmoideachas Longfoirt – Bunaíodh Cúrsa Réamhrá do
Ghrianghrafadóireacht i gcomhpháirt le Gairmoideachas
Longfoirt – eagraíodh taispeántas de ghrianghrafadóireacht
Longfoirt a rinne camchuirt ar áiléirí in Iarmhí, Longfort
agus Cabhán – eagraíodh rang Máistreachta i bpéinteáil
thradisiúnta leis an ealaíontóir Kevin Flood – slánaíodh
coimisiniú déantáin ealaíne per cent per ealaíon mar chuid
den Tionscadal Linn Snámh– eagraíodh rang máistreachta
péinteáil theibí d’ealaíontóirí an Lár Tíre.

Ceol & Damhsa: Tugadh tacaíocht le seachadadh rang
máistreachta fuaime agus ealaíne do cheoltóirí an lár tíre
agus ealaíontóirí – tugadh tacaíocht le heagrú agus
seachadadh rang máistreachta i scileanna gluaisteachta
taibhithe do dhamhseoirí an lár tíre – tugadh tacaíocht le
seachadadh forbairt gairmiúil tríd an Midlands Musicians
Club – tugadh tacaíocht leis an gclár forbartha ceoil
réamhscoile Kindermusik i dtrí ionad i Longfort – tugadh
tacaíocht don Chor na nDaoine Fásta.

Dráma & Féilte:  Seachadadh an dara National Writers
Group Festival – tugadh tacaíocht le pleanáil an Lough Ree
Environmental Summer School – tugadh tacaíocht don
Goldsmith Summer School – tugadh tacaíocht don Aisling
Children’s Art Festival – d’obaireamar le Backstage Youth
Group – tigadh tacaícoth do thionscadal drámaíochta leanaí
i gcomhpháirt le The Aisling Children’s Festival.

Eile: Eagraíodh rang máistreachta i dtionscnaimh faoi
chinnearacht ealaíontóirí i Lár-Réigiún – eagraíodh
ceardlann poiblí ealaíone comhoibrithreach agus seiminear
cleachtaidh i dTuar Ard Centre Moate d’ealaíntóirí pobail
don Lár-Réigiún – foilsíodh iris cultúir an Láir-Réigiúin i
gcomhpháirt le hoifigigh ealaíne an Láir-Réigiún – tugadh
tacaíoch le taighde maidir le fiúchas bunú na hócáide
comórtha bliantiúla Pádraig Colm.
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SEIRBHÍSÍ CULTURTHA LONGFOIRT

LEABHARLANN CHONTAE LONGFOIRT

Réamhrá:

Tá sé bhrainse lonnaithe i Longfort, Baile Uí Mhatháin, Béal
Átha Liag, Meathas Troim, Droim Lis agus Gránard.

Tá ár gcustaiméirí muiníneach dár tseirbhís leabharlainne i
mbliana nuair a foilsíodh na torthaí ó shuirbhé úsáideora a
rinneadh i Meán Fómhair a bhí mar chuid de shuirbhé
úsáideoran na leabharlainne poiblí náisiúnta a rinneadh i
Meán Fómhair/Deireadh Fómhair 2007. Bhí torthaí
Leabharlann Chontae Longfoirt níos airde ná an mhéan
náisiúnta le 84% de chustaiméirí sásta le raon na leabhar
agus an ilmheán ar fáil agus bhí 99% acu sásta le cúnamh
na foirne. Tá sé speisiúil gur tháinig 50% a rinne an suirbhé
ag cuardach faisnéise seachas leabhar a fháil ar iasacht agus
bhí 85% sásta leis an eolas a soláthraíodh.

Leagadh béim ar eileamh agus ar chuimsitheacht na
seirbhísí trí 109,092 chuairt a tugadh agus a taifeadadh ar
Leabharlann Bhaile Longfoirt le linn 2008. Ghlac an
fhoireann leabharlainn le “our library, a welcoming space
for all” mar mhana na leabharlainne. Trí pháirtíocht
ghníomhach leis an bpobal agus le cur chuige custaiméar-
bhunaithe maidir le seachadadh seirbhís atá níos freagrúla,
tá eochar-ról na leabharlainne ag tabhairt faoi eiseamh
sóisialta. Forbraíodh páirtíochtaí láidire agus tionscadail
nuálaíocha le heochar-soláthróirí sa áireamh ár gcomh -
leacaithe i bPobal agus Fiontraíocht, agus le bunscoileanna
agus meánscoileanna, Coiste Gairmoideachais, grúpaí
Active Age, LCRL, FFS, Seirbhís Fhaisnéise do Shaoránaigh,
Women’s Link, Cúram Leanaí Contae srl.

Thuas: Ionad Cúram Iósaf, 
Seoladh an Taispeántais Ealaíne

Lánpháirtíocht sóisialta: 
Seirbhísí Leabharlainne do Phobal na nInimirceach
Rangaítear 12.7% dár gcomhaltaí cláraithe reatha mar
neamh-Éireannach nó “Nua-Éireannach”. Cuimsithíonn na
seirbhísí a chuirtear ar fáil a gcomhlíonann riachtanais na
gcomhalta seo saorúsáid idirlíne, rochtain ar-líne ar
bhunachar sonraí a bhfuil 250 nuachtán ó 55 thír, réimse
leathan ábhair foghlama Béarla ar leibhéil éagsúla, iris
ilchultúrtha “Metro”, agus leabhar i dteangacha iasachta.
Tá cnuasach de leabair i dteangacha iasachta do dhaoine
dásta agus do leanaí i ngach uile bhrainse Leabharlann
Longfoirt. Tá fáil ar leabhair sna teangacha seo a leanas: An
Pholainn, An Rúisise, An Laitvis, An Liotuáinis agus An
tSlóvaicis. Cuirtear an chuid is mó de na leabhar seo ar fáil
don leabharlann ar bun cíosa ó Bright Books i Sasana. Le
dha bhliain anuas, áfach, cheannaíomar roinnt leabhair i
dteangacha iasachta ó sholáthróirí Éireannacha agus ón RA.
Fuarthas bronntanas de leabhair Polainnaise ón gcomh -
phobal Polainnaise. Fuarthas 1,858 leabhar i dteanga
iasacht ar iasacht le linn 2008 agus is méadú 34% é ar
fhigiúirí 2007. Ba iad na leabhair Pholainnaise na leabhair
ar a raibh an t-éileamh is mó le 1,514 leabhair faighte ar
iasacht ansin bhí leabhair Laitvise (129), Rúisise (113),
Liotuáinise (84) agus Slóvaicise (18).

Grúpa na Máithreacha Polannacha agus na Lapadán: 
Tá an-ráth ar Ghrúpa na Máithreacha Polannacha agus na
Lapadán a thionólaíonn go seachtainiúil i Leabharlann
Longfoirt. Bíonn idir 8-10 máthair gach seachtain a thagann
chuige lena lapadáin agus éascaíonn bean Pholannach an
grúpa atá arna maoiniú ag an VEC. Chomh maith le
tacaíocht a thabhairt dá gcéile, foghlamaíonn siad an Béarla
chomh agus cuireann siad lena gcur amach ar sheirbhísí
áitiúla agus náisiúnta trí chainteanna ar cheisteanna ar nós
cearta imirceacha agus teidlíochtaí agus áiseanna cúram
sláinte áitiúil agus oideachais. Eagraíodh ocht seisiún do
Music Therapy for Toddlers i gcomhpháirt le Coiste Cúram
Páistí Chontae Longfoirt agus le CG Longfoirt agus
d’éascaigh múinteoir ceoil gairmiúil do leanaí na seisiúin.
Tugadh na leanaí isteach do bhunphrionsabail rithime agus
ceoil agus moladh iad a gcruthaitheacht a aimsiú trí mhodh
an cheoil. 

Tá ranganna teanga Polainne ar fáil do leanaí Polainneacha
ar mian leo a máthairtheanga a choimeád gach Dé Sáthairn
ó 10.00 go 14.00. Roinntear na foghlaimeoirí idir trí ghrúpa
de réir aoise agus cumas sa teanga.
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Plean Straitéiseach Idirchulturtha do Chontae
Longfoirt 2008 – 2011 
Seoladh Plean Straitéiseach Idirchulturtha cuimsitheach do
Chontae Longfoirt i 2008. Rinneadh roinnt comhairliúcháin
maidir leis an bplean sa leabharlann agus chuir an fhoireann
leabharlainne leis na seisiúin maidir le “Oideachas agus
Oiliúint”, “Sláinte agus Leas” agus “Cultúr, Fóillíocht &
Áineas’. D’obair an fhoireann leabharlainne go dlúth leis an
Oifigeach Páirtíochta do Longfort chun Seoladh na
Straitéise a phleanáil i Temperance Gall agus d’fhreastail
MINISTER FOR INEGRATION, Conor Lenihan ar an ócáid.
Sholáthraíomar éascóir drámaíochta a d’obair le Bunscaoil
Íosaf agus Mhicil Noafa chun dhá dhráma a dhéanamh don
ócáid a bhain le téama an idirchultúrachais. Bhí cuid mhór
i láthair ag an ócáid ó gach earnáil den phobal agus fuair
Údaráis Áitiúla Longfoirt aitheantas ón Aire I leith a n-obair
nuálaíoch maidir lena gcothú Lánpháirtíochta.

Thuas: Ionad Cúram Iósaf, 
Seoladh an Taispeántais Ealaíne

L.A.R.E.D. Longfort I gCoinne Ciníochais Agus Ag
Cuimsiú Éagsúlachta
Tionóltar cruinnithe L.A.R.E.D. go míosúil i gCeanncheatrú
na Leabharlainne agus cuireann duine d’fhoireann leabhar -
lainne leis na cruinnithe seo. Líonra soláthróirí seirbhísí is
ea L.A.R.E.D. atá bainteach leis an bpróiseas lánpháirtíochta.
Éascaíonn na cruinnithe seo malartú faisnéise, feasacht a
mhúscailt agus ceisteanna maidir le ciníochas, lánpháirtiú
agus pleanáil ócáide idirchulturtha a phlé.

Amharclannaíocht an Fhóraim agus Traenáil Frithchiníochais
I bhFómhair 2008, d’obair roinnt comhaltaí L.A.R.E.D.,
comhalta d’fhoireann leabharlainne san áireamh, le
léachtóir i dTacaíocht do Dhaoine Faoi Mhíchumas in
Institiúid Teicneolaíochta Shligigh chun dráma a dhéanamh
maidir le frithchiníochas. Tá an dráma réidh le bheith curtha

ar an stáit agus táthar ag súil go dtaispeánfar an dráma i
scoileanna áitiúla agus i ngrúpa reachtúla agus pobail faoi
cheann cúpla mí.  

Nuachtán Cainte Longfort
Chabhraigh roinnt dhaoine d’fhoireann leabharlainne lais an
dráma “The Longford Leader on Tape” a chur ar stáite do
dhaoine a bhfuil míchumas amhairc orthu inár bpobal.
Eagraíonn Brainse Longfoirt Chomhairle Náisiúnta na hÉireann
do na Daill an tseirbhís seo. Baineann an obair le míreanna
bainteachta agus suimiúla a roghnú ón bpaipéar áitiúil agus na
haltanna a thaifeadadh ar théip. Déantar cóip den téip agus
seoltar chuig roinnt daoine áitiúla gach seachtain. 

I gcomhpháirt le hionadaithe ó DPOL (Disabled People for
Longford), Comhairle Chontae Longfoirt Náisiúnta na
hÉireann agus duine d’fhoireann leabharlainne a bhfuil
míchumas air bhí go leor cruinnithe faisnéise maidine ar siúl
do dhaoine faoi mhíchumas agus taispeánadh seirbhísí a
dhírítear ar an ngrúpa seo. Bhí sé an-chabhrach agus bhí an-
chuid i láthair.

An Tionscadal um Léamh Sláintiúil
Ó thús 2008 bhí an fhoireann leabharlainne ag eagrú an
Tionscadal um Léamh Sláintiúil/Bibliteiripe. Is mian leis an
tionscadal seo sláinte mheabhrach dhearfach a chothú ar fud
an phobail trí sholáthar faisnéis… leabhair féin-chabhracha,
billeoga eolais, suíomhanna gréasáin srl. tríd an líonra
leabharlainne poiblí. Bunaíodh grúpa oibre ar a bhfuil
ionadaithe ó Leabharlann Longfoirt, FSS, Cumann Longfoirt
um Shláinte Dhearfach, Oifigeach Acmhainní um Fhéinmharú
agus DG. Aithníodh trí hábhar sláinte mheabhrach dhearfach
déag agus chuir an grúpa liosta de leabhair ard-cháilíochta
agus suíomhanna gréasáin le chéile. Táimid ag súil le cistiú a
urrú le haghaidh cúig sheit eile do bhrainsí leabharlainne agus
le haghaidh ábhair tionscnaimh chomh maith.  

Líne Tosaigh: An Chéad Cúrsa Ar líne um Fhorás
Léitheoireachta don Fhoireann Leabharlainne
Le linn an tsamhraidh 2008, chuir an Comhairle
Leabharlanna an chéad cúrsa ar-líne idirghníomhach
d’fhoireann leabharlainne do na húdaráis leabharlainne.
Cuireann sé dian-fáil ar bhunscileanna a theastaíonn chun
ár tseirbhísí lárnacha a chothú mar shampla leabhair agus
léamh trí sraithe de seacht modúl. Go nuige seo rinne
foireann leabharlainne Longfoirt an cúrsa agus beidh siad
mar chomh-ordaitheoir cúrsa do Longfort. Táthar ag súil go
ndéanfaidh gach duine d’fhoireann leabharlainne an cúrsa
thar thréimhse dhá bhliana.
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TAISPEÁNTAIS, SEOLTAÍ LEABHAIR, SEIMINEÁIR, DRÁMAÍOCHT 

Márta 3 Taispeántas griangrafadóireachta FETAC Leibhéal 5 scoláirí Theampall Mhichíl

Márta 4 Ceiliúradh Fairtrade Fortnight le straith cainteanna do leanaí agus dhaoine fásta maidir le Fairtrade

Márta 6 Ceiliúradh maidir le Seachtain Leabharlanna na hÉireann agus Lá Domhanda na Leabhar, oíche chaint le
scríbhneoirí áitiúla le haoichainteoir Heather Brett

Márta 11 Sraith Cainteanna chun Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh maidir le “The Táin” le hOifigeach
Oidhreachta Chomhairle Chontae Longfoirt.

Aib 9 Sraithe seanchais maidir le ciníochas mar chuid den tSeachtain Fhrithchiníochais

Beal. 6 Díospóireacht phoiblí maidir leis an gConradh Liospóin le Marian Harkin FPE agus John McGuirk, Libertas

Beal. 4-26 Beáltaine Festival a cheiliúrann cruthaitheacht i ndaoine scothaosta

Meit. 5 Lá Faisnéise do dhaoine a bhfuil míchumas amhairc orthu

Iúil 4-18 Clár um Spraoí an tSamhraidh agus Léitheoireachta do leanaí

Iúil 23 Caint maidir le Stair an Cheantair a thug Cartlannaí, Martin Morris, do chomhaltaí Chlann Uí Fhéaraíl

M. Fómhair 25 Oíche leis an scríbhneoir Dermot Bolger

M. Fómhair 29 Taispeántas Ealaíne le scoláirí Shan Críostóir

D. Fómhair 13 Taispeántas Phoenix Centre Art

D. Fóm. 20-30   Féile Leabhar na Leanaí

Samhain 3 “In Foreign Fields” Taispeántas míleata le Hugh Farrell

Samhain 24 Taispeántas le cónaitheoirí Ospidéal San Seosaimh

Samhain 26 Léamh agus seoladh “The History House” le Kieran Furey agus “Liar, Liar” le hAlan McMonagle

Nollaig 3 Seoladh leabhair le Jack Harte agus Taispeántas Ealaíne le Reflections Art Group

Nollaig 5 Seoladh “Traveller Focus Week” le Catherine Lynce

Nollaig 11 Taispeántas cnusach de Litríochta Leanaí na hÉireann le Cumann Múinteoirí na hÉireann Longfort i
gcuimhne ar mhúinteoir Mary Orohoe.
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Méara Chontae Longfoirt, Seán Farrell agus Méara Bhaile
Longfoirt, Comhairleoir James Keogh ag seoladh an

taispeántais míleata “In Foreign Fields” le Hugh Farrell

Author Kieran Furey ag cur a lucht éisteacha faoi dhraíocht ag
seoladh a leabhair is déanaí, “The History House”



Ranganna
•  Bíonn Ranganna Cainte as Gaeilge, Fraincis agus Spáinnis i Leabharlann Longfoirt. Bhí Leabharlann Ghránard ina hóstach

ar na ranganna Gaeilge.

•  Tosaíodh cúrsa sé seachtaine i gcomhpháirt le CG Longfoirt “Exploring Irish Writers” i nDeireadh Fómhair 2008.

•  Bíonn ranganna Polainne do leanaí Polannacha gach maidir Dé Sáthairn.

•  Bíonn cruinniú míosúil an chlub leabhair i Leabharlann Longfoirt.

Bealtaine: féile do dhaoine scothaosta
Cheiliúir Leabharlanna Longfoirt an fhéile ‘Bealtaine’ i gcomhpháirt le Líonra Longfoirt um Dhaoine Breacaosta agus grúpaí
Active Age Bealtaine le linn na Bealtaine trí thaispeántais, thrátha na gceisteanna, chainteanna, cheardlanna, cheol agus amhrán. 

Figiúirí maidir le Ballraíocht na Leabharlanna 2008

Líon na gCuairteanna ar Bhrainse Leabharlann Longfoirt 2008 = 109,092

Líon na nEarraí Faighte ar Iasacht 2008
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Brainse Sinsearach Sóisearach Scoláire Mac Léin Eile Iomlán 2007 % (Nollaig
Leabharlainne Meánscoile Ollscoile san áireamh)

Longfort 1704 1763 533 388 39 4427 4395 +0.7%

Gránard 211 245 83 19 14 572 530 +7.9%

Béal Átha Liag 194 150 35 24 2 405 433 -6.5%

Baile Uí Mhaitháin 126 147 6 5 4 288 295 -3.4%

Droim Lis 65 133 31 16 5 250 276 -9.5%

Meathas Troim 76 164 22 4 5 271 331 -18%

Iomlán 2376 2602 710 456 69 6213 6260 -0.8%

Brainse Ficsean do Neamhfhicsean Leanaí Déagóirí Clos- Teangacha Iomlán 2007 % Nollaig
leabharlainne Dhaoine Fasta do Dhaoine Fasta leabhar Iasachta

Longfort 20087 16745 18408 1199 4154 1605 62,198 60,363 +3%

Gránard 2905 1459 3481 148 123 56 8,172 8,061 +1.3%

Béal Átha Liag 3174 1694 2799 122 46 70 7,905 7,946 -0.5%

Baile Uí Mhaitháin 2133 583 2502 117 26 71 5,432 5,818 -6.6%

Droim Lis 1326 772 2519 86 25 36 4,764 4,970 -4.1%

Meathas Troim 1409 622 2432 63 200 20 4,746 4,399 +7.8%

Iomlán 31,034 21,875 32,141 1735 4574 1858 93,217 91,557 +1.8%



Staidreamh maidir le Leathanbhanda Rochtana Poiblí agus Wifi 2008

An tSeirbhís Leabharlainne chuig Bunscoileanna 2008

AN TSEIRBHÍS CHARTLAINNE

Bhí an tSeirbhís Chartlainne gnóthach agus táirgiúil le linn
2008. Ghlac sí páirt i réimse leathan imeachtaí maidir le
cartlannú agus bainistíochta ar thaifead ar fid na
hearnálacha go léir san Údarás Áitiúil. Tá an post seo páirt-
mhaoinithe ag an RCORA agus roinntear é le Comhairle
Chontae Longfoirt.  

1. Caomhnú agus rochtain

•  Glanadh agus ullmhaíodh i gcomháir micreascannánú
Míontuairiscí Aontas Dhlí na mBocht Bhaile Uí Mhaitháin
1881 – 1922.

•  Digitíodh na léirscáileanna eastáit scaoilte agus tá fáil
orthu anois i bhfoirm CD-R agus tá íomhanna ar
chaighdeán coimeádta ar DVD.

•  Slánaíodh caomhnú agus athcheangal leabhar cuntais
William Ferguson c. 1818-1856 (ceann de na hearraí is
sine sa Chartlann) agus tá sé ar fáil don phobal anois.

2. Bainistíocht ar Thaifid

Tugadh breithmheas ar thaifid na Foirne Forbartha Contae
agus sórtáladh agus cuireadh isteach i mbunachar sonraí iad
agus cuireadh isteach i mboscaí i gcomhair bainte agus stórála.

3. Deonacháin

Deonaíodh na hearraí seo a leanas i 2008:

•  Filteán le litreacha agus tuariscí nuachtáin a bhain leis an
Uasal Martin Timlin agus Cumann Lucht Tráchtála
Longfoirt, 1950ídí-1970ídí;

•  Cnuasach ó Choláiste Bhríde, Ardach, san áireamh
leabhar cuntais ón eastáit Fetherston, 1820-1846, agus
albam le grianghrafanna ó Bhaile Ardaigh, 1877;

•  Dialann maidir le tuaras muire chun na Róimhe, c. 1930.

4. Ócáidí Poiblí agus Promóisean 

a. Taispeántas:
D’obair an Cartlanaí leis an Oifigeach Oidhreachta ag
ullmhú taispeántais griangrafadóireachta maidir le Baile
Ardaigh ‘ansin agus atá’ (1877 agus 2008) i mBrainse
Leabharlainne Longfoirt don tSeachtain Oidhreachta.

b. Comóradh Richard Lovell Edgeworth:
D’eagraigh an Cartlanaí lá comórtha in ainm Richard Lovell
Edgeworth (1744-1817), innealtóir, cumadóir agus
oideachasóir a bhí ar siúl i Meathas Troim an 20 Meán
Fómhair.
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Brainse Leabharlainne Líon na Seisiún Gréasáin Sreangaithe Úsáidte Seisiúin WiFi Iomlán 2007

Longfort 13,902 983 14,885 14,404

Gránard 1685 41 1726 1993

Béal Átha Liag 2503 24 2527 2853

Baile Uí Mhaitháin 801 - 801 951

Droim Lis 654 42 696 673

Meathas Troim 518 37 555 715

Iomlán 20,064 1127 21,190 21,589

Eisiúint Líon Iomlán na Líon na Líon na Leabhar Líon na Líon na Scoláirí
Leabhar chuig Leabhar Faighte ar Nualeabhar a tarraingthe as mBunscoileanna i mBunscoileanna
Scoileanna Iasacht chuig Scoileanna Ceannaíodh cíorclaíocht

14,816 56,995 2,310 899 39 4,625



c. Imeachtaí le Scoileanna:

•  31 Márta: ceadlann maidir le “Cartann i Longfort” le mic
léinn staire sinsearacha in Scoil Mhuire, Longfort agus le
cuairt leangtach in CC na Leabharlainne an 14 Bealtaine;

•  21 Deireadh Fómhair: turas siúlóide le grúpa idirbhliana
Scoil Mhuire, Longfort;

•  6 Samhain: ceardlanna maidir le “Aircíví i Longfort” le
gach rang sa chéad bhliain i bPobalscoil an Mhaighean

•  Nollaig: éascaíodh cuairteanna le dhá rang ón Ard -
teistiméireacht Fheidhmeach, Pobalscoil an Mhaighean
chuig CC na Leabharlainne chun súil a chaitheamh ar
staidéir áitiúla agus ar chnusaigh chartlainne.

d. Cainteanna a tugadh do ghrúpaí pobail:

•  9 Eanáir: ICA Longfort: ‘Ag caomhnú do thaifid clainne’.

•  14 Eanáir: ICA Béal Átha na Muc: ‘Ag aimsiú do chraobh
ghinealaigh’.

•  31 Eanáir: Moatsiders Group, Leabharlann Ghránard: ‘The
Magan maps’.

•  3 Aibreán: ICA Gránard: ‘Ag caomhnú do thaifid clainne’.

•  14 Aibreán: ICA An Liagán : ‘Ag aimsiú do chraobh ghinealaigh’.

•  23 Iúil: Railí Chlann Uí Fhearaíl, Brainse Leabharlann
Longfoirt ‘Ag aimsiú do chraobh ghinealaigh”

•  3 Meán Fómhair: Longford Active Retirement Group: ‘Ag
aimsiú do chraobh ghinealaigh’.

•  7 Deireadh Fómhair: ICA Cúil Amra: ‘Réamhrá do stair an
cheantair’.

•  11 Deireadh Fómhair: Club Sóisialta An Muine Dubh,
Leabharlann Dhroim lis: ‘Droim Lis agus Béal Átha na Muc
agus an cartlann’.

5. Forbairt Gairmiúil Leantach
Comhalta gníomhach de Ghrúpa Cartlannaithe an Údaráis
Áitiúil is ea an Cartlann agus is comhalta é den Choiste
Oideachais Chumann na gCartlannaithe, Éire.

OIFIG OIDHREACHTA LONGFOIRT

Is é aidhm forleathan Phlean Oidhreachta Chontae
Longfoirt áirithiú “go mbeidh án n-oidreacht i saol an
phobail”. Baintear amach an sprioc seo mar seo a leanas:
1. Fóram Oidhreachta Chontae Longfoirt a bhunú agus a

bhainistiú agus a clárú le Plean Oidhreachta Longfoirt
2004 – 2009 agus Plean Oidhreachta Longfoirt 2010 –
2015 a chur le chéile. 

2. Plean Oidhreachta Chontae Longfoirt 2004 – 2009 a
chomhordú agus a chur chun feidhme.

3. Athbhreithniú a dhéanamh ar an bPlean Oidhreachta atá
ann cheanna féin agus Plean Oidhreachta nua a
dhréachtú agus a chur i bhfeidhm ó 2010. 

4. Plean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Longfoirt a
bhunú, arna úrraíocht on gComhairle Oidhreachta.  

MÓRGHNÍMHARTHA NA hOIFIGE
OIDHREACHTA LONGFOIRT I 2008

I 2008 tugadh faoi faoi go leor mórthionscadal a gcuireann
chun cinn aidhmeanna agus spriocanna Phlean Oidhreachta
Longfoirt. Lena n-áirítear:

1 – Suirbhé a dhéanamh ar Dhroichid Longfoirt
Roghnaithe mar Ghnáthóg Ialtóige 

Lean an tionscadal seo ó Fhardal Ailtireachta na nDroichead
Longfoirt a rinne an Oifig Oidhreachta i 2007. Ialtóigí
mhaithe is ea droichid d’ialtóigí; cosnaítear gach uile chineál
ialtóige de réir Iarscríbhinn a ghabhann leis an Treoir maidir
le Gnáthóga ón Aontas Eorpach, 1992. Ón bhfardal
ailtireachta, roghnaigh an suirbhé ialtóge 51 dhroiceadh ar
a meastar go bhfuil an cumas is fearr mar gháthóga ialtóige.  

2 – Suirbhé ar Oidhreacht Tionsclaíoch i gCo. Longfoirt –
Pás 1, suirbhé deisce 
Bhain oidhreacht tionsclaíoch Chontae Longfoirt le cuid
mhaith d’oidhreacht shóisialta, sheandálaíoch agus
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ailtireach cé nach bhfuil mórán fáisnéise againn ina taobh.
Ba é cuspóir an tsuirbhé suim oidhreachta tionclaíoch
cumasach a aimsiú; iad a chódú ar léirscáil agus cinntí
tosaigh a sholáthar ó na torthaí a fhoirmiú suirbhéanna
allamuigh amach anseo.  

3 – Clár don tSeachtain Oidhreachta
Mar gheall ar ráth na Seachtaine Oidhreachta 2008
fairsingíodh an clár le comhpháirtithe eile a eagraíonn
imeachtaí, san áireamh Granard Traditional Harp Festival,
Abbeyshrule Tidy Villages and the Longford Vintage Club. I
measc na n-imeachtaí bhí taispeántais, léachtaí, tuarais
siúlóide (san áireamh turas droichid & caint ar ialtógí), céilí,
rith caranna seanré agus nochtan comóradh i gcuimhne
daoine nach maireann ó Thubaiste Farantóireachta Bhéal
Átha Liag/Bhaile Uí Mhatháin i 1707 ar chladach Bhéal Átha
Liag. Thaispeán an t-aiseolas ón gComhairle Oidhreachta
go raibh Longfort i measc na gcontaetha a raibh níos mó
imeachtaí ar siúl acu per capita sa tír.   

4 – Fardal ar Chnuasach Déantáin an Chumainn Staire
Longfoirt

Deireadh is ea seo de chunusaigh indibhidiúla e dhaon-
earraí agus dhéantáin seandálaíochta a bhaineann le
Contae Longfoirt a raibh liosta déanta dó. Dhírigh sé ar
earraí i stóráil laistigh d’ais stórála tráchtála Petit i
nGranárd, Co. Longfoirt agus cuirfear earraí chomhaltaí
indibhidiúla an Chumann Staire leis amach anseo.
Doiciméadaíodh na cinntí seo i dtuarascáil ina raibh
comhairle maidir le cúram na ndéantán agus caomhnú agus
moladh maidir le áis stórála fadtéarmach oiriúnach don
chnuasach a aimsiú.  

5 – Tionscadail Tógála Oidhreachta
I 2008, lean Comhairle Chontae Longfoirt ar aghaidh ag
déanamh oibreacha éigéandála ar mhainistireach
Cistéirseacha i Mainistir Leathrátha agus Mainistir Shruthla.
Bhí an tOifigeach Oidhreachta páirteach maidir le moltaí
maidir le Teach Cúirte Bhaile Uí Mhatháin a chaomhnú agus
a athchóiriú mar leabharlann agus d’éirigh sé cistiú a úrrú le
haghaidh oibreacha caomhantais riachtanacha a dhéanamh.
Fuarthas cistiú chomh maith le haghaidh 8 bhfuinneog
amhaid sais a chur athchóiriú agus dhá cheann eile ar an
gcéad leibhéal den Teach Baile Ghránard, Longfort a dheisiú.  

6 – Feaseacht Oidhreachta 
Chun cur lenár bhfeasacht oidhreachta i gContae Longfoirt,
ghabh an tOifigeach Oidhreachta na nithe seo a leanas de
láimh air:
•  Cearlanna seandálaíochta a dhéanamh le páistí mar chuid

d’Fhéile an tSamhraidh Longfort.  

•  Oidhreacht nádúrtha an chontae a chothú trí
thaispeánadh cothabhála na bhfál a chur faoi urrú ag an
gComórtas Treabhdóireachta agus taispeántas d’éin
chreiche dúchasacha ag Taispeántas Longfoirt.

•  Páirt a ghlacadh i gcoistí, ngrúpaí agus imeachtaí chun
feasacht agus caomhnú oidreacht éagsúil Longfoirt a chur
chun cinn san áireamh: Coist Cuimhneacháin Mheathas
Troim, An Coiste Músaeim agus Coistí na mBailte agus na
Stráidbhailte Slachmhara

•  Bheith páriteach le beartais agus straitéisí náisiúnta maidir
le hoidhreacht, m.s. aighneacht a chur isteach don Fhóram
Náisiúnta Bithéagsúlachta mar chuid den phróiseas
comhairliúcháin don Phlean Náisiúnta Bithéagsúlachta.

•  Treoir agus comhairle a sholáthar maidir le ceisteanna
oidhreachta d’fhoireann agus rannóga an Údaráis Áitiúil,
m.s. Struchtúir atá Faoi Chosaint agus caomhnú nó
bithéagsúlacht agus reachtaíocht maidir le plandaí agus
ainmhí faoi chosaint.  

Socrú comhpháirtíochta idir an Chomhaire Oidhreachta
agus Comhairle Chontae Longfoirt is ea Clár an Oifigigh
Oidhreachta.
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Deis: Grianghrafanna a tógadh roimhe agus i ndiaidh suiteáil
na bhfuinneoga i dTeach an Mhargaidh/Teach Baile Ghránard



AIRGEADAS AGUS 
CÓRAS FAISNÉISE



AIRGEADAS

Feidhmeanna
Is iad seo a leanas príomhfheidhmeanna Rannóg Airgeadais
Chomhairle Chontae Longfoirt:

•  Spriocanna airgeadais den Phlean Corparáideach na
Comhairle a bhaint amach.

•  Gnóthaí airgeadias na Comhairle a bhainistiú.

•  Áirithiú go bhfuil rialaithe inmhéanacha imleoracha i
bhfeidhm chun acmhainní na heagraíochta a chosaint.

•  Áirithiú chomh fada agus is féidir go mbaintear amach an
prionsabal ‘luach ar airgead’ san eagraíocht.

Seirbhísí
•  Cánachas Gluaisteáin

•  Rátaí

•  Deontais Ardoideachais

•  An Oifig Ghinearálta – íocaíochta do sholáthróirí a
phróiseáil agus an párolla.

Cleachtadh Íocaíochta

Baineann forálacha san Acht um Íoc Pras Cuntas, 1997 agus
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach
maidir le hIdirbhearta Tráchtála), 2002, le Comhairle
Chontae Longfoirt agus Comhairle Baile Longfoirt. Tá córas
i bhfeidhm ag an dhá Údarás Áitiúil chun áirithiú nach
dtabhaítear aon phionóis úis. Maidir le roinnt cásanna,
áfach, bhí íocaíocht dhéanach i gceist mar seo a leanas i
2008:

Comhairle Chontae Longfoirt

Iomlán na n-íocaíochtaí déanacha 106

Luach na n-íocaíochtaí déanacha €528,732.60

Luach na n-íocaíochtaí déanacha mar chionmhaireacht ar
iomlán na n-íocaíochta do sholáthróirí 0.66%

Iomlán na bpionós úis €5,143.30

Meánmhoill maidir le híocaíochtaí déanacha 49 days

Comhairle Baile Longfoirt

Níor íocaíodh aon phionóis úis le linn 2008.

Déantar gach iarracht comhlíonadh leis an Acht agus leis
na Rialacháin agus pionóis úis a sheachaint. Ní féidir leis na
nósanna imeachta, áfach, ach deimhniú réasúnta in ionad
deimhniú absalóideach a sholáthar i gcoinne neamh -
chomhlíonadh ábhartha leis an reachtaíocht.

Iniúchadh Inmheánach
Measúnú neamhspleách ar fheidhmeanna is ea an
tIniúchadh Inmheánach a bhfuil sé mar cheann oibre aige
imeachtaí i ngach réimse laistigh de Chomhairle Chontae
Longfoirt a athbhreithniú. Scrúdaíonn sé go hoibiachtúil
agus tuarascaíonn sé ar bhainistiú riosca, acmhainneacht
na rialuithe inmheánacha, agus le húsáid cheart, éifeachtúil
agus eacnamaíoch na n-acmhainní a bhaint amach.

DEONTAIS ARDOIDEACHAIS

Roimh 1968 bhronn na Comhairlí agus na Bardais
Chontaebhuirge seontais ar scoláirí ag gabháil do chúrsaí
méanscoile agus ollscoile. Díothaígh an tAcht um Údaráis
Áitiúla (Deontais Ardoideachais), 1968 le deontais a
thabhairt maidir le hoideachas méanscoile agus rinne sé
athbhreithniú ar chóras na ndeontas maidir le hoideachas
ollscoile. Tá na deontais ar bun grádaithe agus d’fhéadfaí go
bhfuil eilimint cothabhála iontu chomh maith nuair nach
bhfeidhmíonn díolúine ó tháillí. Forchúitear an chuid is mó
de na cóstais ón Roinn Oideachas agus tá an tÚdarás Áitiúil
freagach as suim atá comhsheasmhach le luach na ndeontas
a bhronn an Chomhairle le linn na bliana airgeadais 1967.
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AIRGEADAS AGUS CÓRAIS FAISNÉISE

Tomás Mac Domhnaill
Head Of Finance



Bliain Acadúil 2008/2009

Líon na ngradam eisithe 93

Líon nan-athnuachán eisithe 167

Líon na scoláirí ag fáil Deontas Ardoideachais 260

Líon na scoláirí ag freastal ar choláistí Éireannacha 240

Líon na scoláirí ag freastal ar choláistí sa RA (san 
áireamh Tuaisceart na hÉireann) ar choláistí san AE 20

CAITEACHAIS

An tAcht um Údarás Áitiúil 2001 – Alt 142 Caitheachas
€

Méara agus Liúntais Eile 80,000

Siamsaíocht agus Costais Comhcheangailte 9,589

Íocaíochta Ionadaíocha, Costais na gComhaltaí 
agus Ionadaíocht ag Comhdhálacha 732,659

Costais na gComhaltaí ag freastal ar 
Chomhdhálacha thar lear  20,517

Iomlán: 842,765

MÓTARCÁIN
Eisíonn an Oifig Mótarchanach ceadnúnais fheithicle
(diosca cáin), ceadúnais thiomana agus cáipéisíocht
bhainteach eile ar nós deimhniú ar ródacmhainneacht,
deimhniú ceadúnaithe feithicle, cártaí do cheadúnas
leantóra, admhálacha, srl. Cuirtear an t-ioncam díoraithe
sa Chistiú um Rialtas Áitiúil atá faoi rialú na Roinne
Comhshaoil, Oidreachta agus Rialtais Áitiúil. 

€7,046,144.00 ba ea iomlán na n-admhálacha i 2008.

Mótarcháin – staidreamh 2008

Iomlán na Iomlán
nIdirbheart

Ceadúnais Fheithicle (diosca cáin) 32,106 6,710,378.00  

Ceadúnais Tiomána 6,085 99,020.00  
Deimhniú ar 
Ródacmhainneacht 3,345 24,350.00  
Ceadúnais Tráchtála 97 26,102.00
Admhálacha Eile 3,316 186,294.00

Iomlán 44,949 7,046,144.00

Ceadúnas Feithcle Eisithe – 2008

Príobháideach 24,822
Earraí 5,246
Rothaí 144
Tarrachóirí 1,039
PSV’s (Bus, Tacsaí agus Heacnaí) 251
Eile (macasamhla san áireamh) 576

Ceadúnais Fheithicle F.I.L. 28

Iomlán 32,106

Ceadúnais Thiomána – 2008

Ceadúnas Tiomána Bliain Amháin 35
Ceadúnas Tiomána Trí Bliana 611
Ceadúnas Tiomána deic mBliana 2,747
Ceadúnas Sealadach Bliain Amháin 623
Ceadúnas Sealadach Dhá Bhliain 1,698
Ceadúnas F.I.L. 371
Iomlán 6,085

Thairis sin, d’eisigh an tSeirbhís Ar Líne Mhótarchánach
7,126 cheadúnas feithicle le linn 2008. Eisíodh na ceadúnais
fheithicle seo go díreach ón Aonad Clárithe Feithiclí sa
tSionainn, Co. Chláir.
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CAITHEACHAS IONCAIM

FOINSÍ IONCAIM

Tithíocht & Tógáil

Iompar ar Bhóithre agus Sábháilteacht

Uisce & Séarachas

Dreasachtaí Forbartha & Rialuithe

Cosaint an Chomhsaoil

Áineas & Taitneamhachtaí

Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte & Leas

Eile

Deontais agus Fóirdheontais
Rátaí Tráchtála
Earraí agus Seirbhísí
Ranníocaíochtaí ó Údaráis Áitiúla eile

14%
7%

8%

5%

11%

7%

18%

30%

4%
19%

9%

68%
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CAITEACHAS CAIPITIÚIL

IONCAM CAIPITIÚIL

Tithíocht & Tógáil

Iompar ar Bhóithre agus Sábháilteacht

Uisce & Séarachas

Dreasachtaí Forbartha & Rialuithe

Cosaint an Chomhsaoil

Áineas & Taitneamhachtaí

Eile

Tithíocht & Tógáil

Iompar ar Bhóithre agus Sábháilteacht

Uisce & Séarachas

Dreasachtaí Forbartha & Rialuithe

Cosaint an Chomhsaoil

Áineas & Taitneamhachtaí

Talmhaíocht

Eile

1%3%
1%1%

13%

8%
73%

63%

1%3%1%
2%

15%

15%

0%
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2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 Iomlán
Comhairlí Chontae
Baile Átha Cliath Theas 61 244 261 428 239 3 20 9 20 153 1,438
Corcaigh 270 168 167 67 294 60 113 114 47 81 1,381
Dún na nGall 181 164 306 128 300 5 13 29 26 10 1,162
Ciarraí 253 106 215 155 177 1 55 58 32 51 1,103
Cill Dara 107 104 170 172 209 27 11 15 5 68 888
Loch Gorman 151 185 128 70 264 9 21 19 0 39 886
Finn Gall 248 175 95 143 194 0 0 7 4 6 872
Lú 172 126 137 4 170 2 44 27 32 85 799
Laois 54 203 162 51 226 3 21 30 27 16 793
An Mhí 160 99 183 71 228 5 1 7 0 35 789
Gaillimh 85 93 129 79 191 14 26 25 50 49 741
Sligeach 94 127 65 69 102 15 33 28 14 49 596
Cill Mhantáin 130 88 163 30 143 4 5 8 0 23 594
Luimneach 155 53 89 107 90 4 15 17 16 35 581
Longfort 64 41 122 61 92 12 27 51 27 60 557
Ceatharlach 111 54 48 14 181 6 16 40 7 49 526
Maigh Eoigh 64 97 134 61 148 1 2 4 4 7 522
Tiobard Árann Theas 123 78 136 28 125 0 10 3 0 13 516
Clár 84 19 112 48 78 19 53 37 11 38 499
Cabhán 100 196 57 101 20 2 4 0 10 1 491
Ros Comáin 105 22 46 195 68 4 5 12 10 5 472
An Iarmhí 100 113 27 37 72 1 25 25 14 34 448
Cill Cheannaigh 40 51 62 47 82 9 40 23 41 53 448
Tiobard Árann Thuaidh 65 131 69 67 44 2 10 8 12 26 434
Port Láirge 74 54 25 99 57 0 19 38 19 30 415
Uibh Fhailí 127 29 82 26 67 3 11 24 11 30 410
Dún Laoghaire - Ráth an Dúin 180 50 15 33 122 4 1 1 1 1 408
Muineachán 40 56 47 100 78 13 5 1 5 26 371
Liatroim 25 80 20 47 4 0 2 3 1 0 182

Comhairlí Cathrachta
Baile Átha Cliath 531 278 583 436 577 157 219 116 194 326 3,417
Corcaigh 62 172 168 187 159 53 109 95 103 276 1,384
Gaillimh 320 25 52 70 40 0 9 2 28 136 682
Port Láirge 164 26 72 64 99 1 0 17 30 73 546
Luimneach 16 32 62 19 46 17 26 25 28 118 389

Iomlán 4,516 3,539 4,209 3,314 4,986 456 971 918 829 2,002 25,740

SLÁNUITHE TITHÍOCHTA AGUS ÉADÁLACHA AN ÚDARÁIS ÁITIÚIL
2003 - 2007

SLÁNUITHE ÉADÁLACHA
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Athrú Daonáireamh Per capita  

2008 % 2006 2008

Comhairlí Chontae

Longfort 15,522,985  5.9%    26,749  580

Liatroim 16,332,646  5.6%    28,837  566

Tiobard Árann Theas 25,062,115  5.8%    54,612  459

Port Láirge 24,259,293  6.2%    54,336  446

Sligeach 18,731,673  5.7%    42,969  436

Tiobard Árann Thuaidh 20,481,309  5.8%    49,135  417

Maigh Eoigh 40,257,276  5.9%    97,633  412

Ros Comáin 23,308,308  5.0%    58,700  397

Muineachán 16,610,930  5.7%    44,408  374

Ceatharlach 13,171,854  5.1%    36,573  360

Cabhán 20,690,378  6.0%    60,007  345

Dún na nGall 44,097,787  6.1%    134,948  327

An Iarmhí 22,711,775  6.2%    72,433  314

Uibh Fhailí 17,222,857  6.1%    55,600  310

Laois 19,360,800  5.6%    67,012  289

Ciarraí 29,139,561  5.6%    102,037  286

Cill Cheannaigh 22,021,918  5.7%    78,769  280

Cill Mhantáin 21,974,808  8.3%    80,789  272

Gaillimh 40,632,067  5.6%    153,001  266

Lú 14,070,960  5.1%    52,990  266

Dún Laoghaire - Ráth an Dúin 41,261,666  4.6%    193,688  213

Luimneach 27,483,240  5.3%    131,303  209

Loch Gorman 23,425,682  5.7%    114,700  204

An Mhí 30,297,653  6.0%    155,045  195

Clár 16,476,569  5.1%    87,936  187

Corcaigh 57,368,547  4.7%    322,925  178

Cill Dara 28,176,862  6.4%    158,145  178

Finn Gall 33,756,001  4.7%    239,813  141

Baile Átha Cliath Theas 27,396,258  4.6%    246,919  111

Comhairlí Cathrachta

Corcaigh 28,383,759  5.5% 119,143  238

Luimneach 12,258,639  4.6% 52,560  233

Baile Átha Cliath 105,039,762  4.7% 505,739  208

Port Láirge 8,941,951  4.7% 45,775  195

Gaillimh 9,795,964  4.7% 71,983  136

LEITHDHÁILEADH AN RIALTAIS ÁITIÚIL 2008
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Leithdháileadh % 

Km 2008 Per Km Athrú

Comhairlí Chontae

Dún Laoghaire - Ráth an Dúin 596  9,384,150  15,745  (37%)   

Baile Átha Cliath Theas 708  10,702,000  15,116  (15%)   

Cill Dara 2,086  28,101,630  13,471  19%    

Cill Mhantáin 1,964  23,687,866  12,061  21%    

An Iarmhí 1,997  21,166,314  10,598  33%    

Finn Gall 954  9,824,235  10,298  38%    

An Mhí 2,906  28,301,945  9,740  (4%)   

Lú 1,147  9,932,750  8,660  15%    

Ceatharlach 1,106  7,579,650  6,853  2%    

Dún na nGall 5,996  41,018,300  6,841  1%    

Muineachán 2,366  16,080,650  6,796  6%    

Port Láirge 2,481  16,058,650  6,472  2%    

Laois 1,946  12,267,642  6,305  1%    

Uibh Fhailí 1,838  11,249,649  6,120  1%    

Cabhán 2,858  17,260,531  6,040  2%    

Longfort 1,422  8,518,100  5,992  1%    

Liatroim 2,109  11,812,650  5,602  0%    

Sligeach 2,549  14,272,702  5,599  0%    

Corcaigh 11,582  63,811,744  5,510  10%    

Tiobard Árann Theas 2,700  14,758,200  5,466  4%    

Loch Gorman 3,197  17,393,026  5,440  3%    

Ciarraí 4,220  22,697,813  5,378  2%    

Luimneach 3,392  17,986,200  5,303  2%    

Clár 3,905  20,659,750  5,290  3%    

Cill Cheannaigh 2,850  14,775,764  5,185  2%    

Tiobard Árann Thuaidh 2,454  12,717,200  5,183  3%    

Gaillimh 6,055  30,594,625  5,052  (3%)   

Maigh Eoigh 5,767  28,120,625  4,876  3%    

Ros Comáin 4,000  18,060,200  4,515  5%       

Comhairlí Cathrachta

Port Láirge 146  7,300,075  49,932  20%    

Luimneach 162  4,150,000  25,570  (26%)   

Corcaigh 363  7,544,000  20,800  (3%)   

Gaillimh 194  3,305,000  17,045  18%    

Baile Átha Cliath 1,134  14,934,061  13,165  1%    

LEITHDHÁILEADH DEONTAIS BÓITHRE RÉIGIÚNACHA AGUS ÁITIÚLA
CURTHA IN IÚL DO NA HÚDARÁIS ÁITIÚLA

Seachas an Scéim um Fheabhsúchán Áitiúil

2008



TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE AGUS
CUMARSÁIDE

Soláthraíonn agus tacaíonn Rannóg TFC na nÚdarás Áitiúil
Longfoir na Córáis TFC seo a leanas:

•  Ríomhphost, idirlíon, inlíon agus eislíon

•  Córais gréasán-bhunaithe

•  ‘Agresso Financial systems’ a dtacaíonn le córais faisnéise
um bainistiú airgeadais agus le hidirbhearta a phróiseáil.

•  Córais faisnéise tíreolaíochta a soláthraíonn faisnéis
riachtanach ar bhóithre, príomhlínte uisce srl. sa chontae.

•  Geographical information systems that provide essential
information on roads, water mains etc. in the county.

•  Córais um riarachán pleanála

•  Córais um riarachán tithíochta

•  Córais bheaga bhunachair sonraí eile.

Bonneagar Líonra
Roinnt comhábhar casta a bhfuil bainistíocht, cothabháil agus
monatóireacht leantach de dhíth orthu is ea an líonra.
Baineann an fhreagracht a ghabhann le bainistiú an líonra le
líonra achair fhairsing a chothú a cheanglaíonn gach oifig
sheachtrach le hÁras an Chontae agus baineann sé úsáid as
línte ar léas agus nascanna gan sreang agus snáthoptaice. Tá 13
shuíomh ina iomlán, ocht gcinn i mBaile Longfoirt agus cúig
chinn i suíomhanna Leabharlainne forimeallacha. I ndiaidh an
t-Iniúchadh Slándála a rinneadh, rinneadh roinnt breisiúchain
le linn 2008 san áireamh uasghrádú an chórais gan sreang agus
trealamh um lascadh líonra. Suiteáladh Aonad Soláthair
Cumhachta Gan Bhriseadh nua chomh maith.

CÓRAIS NUA

Córas um Fhíneálacha Tráchta
Chuir an Rannóg TFC tairiscint isteach don Chomhairle Baile
le haghaidh Córas um Fhíneálacha Tráchta i 2007. Bhí an
córas feidhmiúil in Aibreán 2008 le tabhairt isteach
trealamh láimhe do mhaoir tráchta i gcomhair fíneálacha a
ghearradh ar dhuine. Tá seirbhís ar líne chomh maith ina
féidir le duine fíneálacha tráchta a íoc.

Córas um Bainistíocht Cumhachta 
Cuireadh córas i bhfeidhm i nDeireadh Fómhair chun
ríomhairí phearsanta a thíos-chumhachtú go huathoibríoch
tar éis uaireachta oibre, mura bhfuil údarás aige bheith
curtha ar siúl. Tá go leor coigiltigh móra ar fhuinneamh i
gceist leis an réiteach seo.

Idirlíon/Inlíon
I Nollaig 2007 agus i ndiaidh seoladh ráthúil den leagan nua
den suíomh gréasáin www.longford.ie cuireadh chun
feidhme réiteach um inneachar bainistíochta maidir leis 
na suíomhanna gréasáin eile www.longfordcoco.ie,
www.longfordtowncouncil.ie, www.longfordlibrary.ie
agus www.virtualwriter.net chun críche i mBealtaine
2008. Tá inneachar an tsuímh níos soiléire agus éascaíonn
sé bainistíocht inneachair na rannóga. Tá fáil anois ar roinnt
córais bhogearraí inmheánacha anois tríd inlíon na foirne
san áireamh córas um Ghearáin Truailliú, Córas um
Bainistíocht Teagmhálaithe agus réiteach um Shonraisc
Meaitseála a lorgann sonraisc.

Cuairteanna Suíomh Gréasáin ó Aibreán go Nollaig
2008

longfordcoco.ie 42,190

longford.ie: 42,924                

longfordtowncouncil.ie 7,031

virtualwriter.net 4,181
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TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AR DHUL CHUN
CINN MAIDIR LEIS AN BPLEAN

CORPARÁIDEACH



Príomhchuspóir:
“Áirithiú go dtacaíonn agus go bhfeabhsaíonn beartais
um bhonneagar iompair agus infheistíochtaí le forbairt
gheilleagrach agus shóisialta Chontae Longfoirt agus go
gcaomhnaíonn agus go bhfeabhsaíonn sé tarraing -
teachas fhisceach an Chontae agus a chúlra comhshaoil”

Cothabháil agus Feabhsúchán na mBóithre
Deimhníodh an tOrdú Ceannaigh Éigeantaigh don Seachród
N5 Longfort in Iúil 2008.

Rinneadh láidriú na gcosán ar na príomhbhealaí náisiúnta agus
rinneadh athchóiriú ar Sráid Richmond, Longfort ar an N5.

Cuireadh chun cinn na Scéimeanna Deontais áirithe seo sna
suíomhanna seo a leanas 

•  R198 ag Gaigue Cross

•  R194 ag Lios na Muc

•  Richmond agus Mill Bridhes, Cluan Dá Ráth

•  Droichead Bhaile Nua, Baile Uí Mhatháin

•  Cabhsa Oileán na Naomh, Baile Nua an Chaisil

•  R392 ag Forgnaí agus Derryveagh

•  R398 ag Cloontabeg agus Doireachán, Caonach

Tá na Cláracha Ilbhliantúla um Fheabhsúchán Bóithre agus
Chóiriú Dromchla fós ar siúl.

Sábháilteacht ar Bhóithre
Cuireadh scéimeanna um Sláinte Leigheasacháin chun cinn
agus tá siad beagnach réidhag céimeanna difriúla críoch -
núacháin ag

•  R194 Baile na Croise agus Baile na Scraithe

•  R395 Droichead Chamach, Mainistir Leathrátha

•  L 1057 Droing

•  L1014 Droim Báda, Béal Átha na Muc

•  R194 Listraghee, Béal Átha na Lao

•  L 1013 Melkagh , Droim Lis

•  L 1001 Na Cartúin, Longfort

•  R397 Páirc na gCloch, Longfort

Tá na moltaí maidir le ceadanna phleanála fós ar siúl.

Tá an Ilbhliainiris an Phlean um Shoilsiú Phoibí á chur chun
feidhme. Slánaíodh an Plean um Sholais Gealánacha Scoile
do Bhóithre Neamhnáisiúnta.

Lean an Chomhairle ag cothú, ag éascú agus ag páirtiú leis
na Gardaí, na Scoileanna agus an Chomhairle Sábháil teachta
Náisiúnta i gcomhpháirt le Maoir Scoile Sóisearacha.

Lean an Chomhairle ag déanamh monatóireachta ar chur
chun feidhme eifeachtúil na Rialachán AE maidir le Feithicle
Tráchtála i ndlúthchomhairliúchán leis na hionaid trialacha
údaráithe sa chontae.

Bainistíocht Tráchta
Tá an Plean um Chomhthartaíocht ar Bhóithre Neamh -
náisiúnta fós á cur chun feidhme.

Tá forbairt páirceáil charrchlóis i nGránard fós ar siúl.

Beartais Reatha
Cothaíodh chun cur chun feidhm na caighdeáin um
cháilíocht maidir le dearagh bóithre.

Cothaíodh rochtan do dhaoine faoi mhíchumas i gcomhréir
leis na treoirlínte molta i gcomhairliúchán le geallsealbhóirí.
Rinneadh oibreacha i mBaile Uí Mhatháin agus i gCaonach.

Lean páirtíocht ar aghaidh leis na Grúpaí Stiúrtha agus
Teicniúla a bhainistíonn Oifig Deartha Réigiúnach an
Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre.

Cothaíodh idirchaidreamh óiriúnach idir gheallsealbhóirí
forbartha iompair ar nós ionadaithe poiblí, comhlachtaí
ionadaíocha, an pobal i gcoitinne, An Roinn Iompair, an
tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre, An Roinn
Comhshaoil, Oidreachta agus Rialtais Áitiúil, na Gardaí, an
Chomhairle Sábháilteachta Náisiúnta, Iarnród Éireann,
Uiscebhealaí Éireann, srl.

Tá na Scéimeanna um Fheabhsúchán Áitiúil á gcur chun
feidhme.
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SEIRBHÍSÍ BONNEAGAIR



AN COMHSHAOL

Fairsingíodh go leanúnach raon ghníomhaireachta na
Seirbhísí Comhshaoil le linn 2008. Cuireadh na bearta seo
a leanas chun feidhme chun éascú go mbaintear amach na
spriocanna mar a leagan amach sa phlean:-

1. Eagraíodh Sé bhailiúchán sealadach do Chonláiste
Cathartha le linn 2008 mar chuid den oibriú maidir le
Glantachán Náisiúnta Earraigh.

2. Bhí an-ráth ar na Bailiúcháin um Dhramhaíl
Ghuaiseach in Iúil agus i nDeireadh Fómhair 2003 agus
bailíodh 4.03 tonna de Dhramhaíl Ghuaiseach.

3. Le linn 2008 ghlac an Fhoireann Forfheidhmiúcháin
um Dhramhaíl 1216 ghearán agus imsrúdaíodh gach
uile cheann acu agus tógadh gníomhartha
fhorfheidhmiúcháin mar is iomchuí.

4. Tá Longfort i measc na gContaetha in Éirinn a bhfuil
lán-pháirtíocht ó Mhéanscoileanna maidir le Clár na
Scoileanna Glasa agus bhí 97% de na bunscoileanna
páirteach chomh maith.

5. Bhain 20 reilig leas as an gcúnamh airgeadais de réir
na Scéime um Chúnamh Reilige agus cothaíodh reiligí
eile faoi úineireacht na Comhairle ag LJI Ltd.

6. Beannaíodh dhá reilig nua – ceann sa Liagán agus
ceann eile i nGránrd Cille agus osclaíodh go hoifigiúil
iad i Samhain 2008.

7. Ghlac an Chomhairle páirt sa Scéimeanna um
Bainistíocht ar abhantrachta maidir le hAib hneacha
na Sionainne agu na hÉirne.

8. Rannpháirtigh Comhairle Chontae Longfoirt sa Scéim
Náisiúnta Monatóireachta maidir le Truailliú ó
Bhruscar.

9. Cuireadh Plean um Éigeandálaí Móra chun feidhme an
30 Meán Fómhair 2008 do Chontae Longfoirt.

BEARTAS TITHÍOCHTA AGUS
SÓISIALTA, BEARTAS UM PHLEÁIL
AGUS RIALAITHE TÓGÁLA

Príomhchuspóirí: “Tithíocht Shóisialta Inacmhainne a
sholáthar agus a chothú i gcomhshaol pleanáilte a
comhlíonann riachtanais dhaoine Chontae Longfoirt agus a a
chothaíonn lánpháirtiú sóisialta.”

Tithíocht Shóisialta
Chomhlíon Comhairle Chontae Longfoirt go leanúnach na
riachtanais mar a leagadh síos sa Phlean Gníomhaíochta
maidir le Tithíocht Shóisialta Inacmhainne 2004-2008. Bhí
an Meansúnú ar Riachtanais Tithíochta is déanaí i 2008
agus léir sé go raibh méadú maidir le líon na n-iarratasóirí
go 482, méadú 235 ó fhighiúir 2007 a bhí ag 42.

Lean clár tithíochta Chomhairle Chontae Longfoirt i
bhfeidhme le linn 2008. Ceannaíodh 26 theac indibhidiúil
agus slánaíodh 8 dteach tuaithe. Fuarthas 4 theach ag Cill
na Sí de réir Alt 5 an Achta um Pleanáil agus Forbairt arna
leasú. Bhí 164 leithdháileadh tionóntachta sa bhliain.

Cothabháil / Athchóiriú Tithíochta 
I 2008, shlánaigh Comhairle Chontae Longfoirt a Chlár um
Suiteáil Téimhe Lárnaigh.

Bainistíocht Eastáite
Lean an tOifigeach Caidrimh Tithíochta agus an tOibrí
Sóisialta ag obair le tionóntaí agus Cumainn Áitritheoirí le
linn 2008.

I 2008, leag an Comhairle Chontae Longfoirt níos mó
béime ar a bheartas um Iompar Frithshóisialta agus
cuireadh cúig chás ar aghaidh le haghaidh dlíthíocht roimh
dheireadh na bliana.

Tithíocht Dheonach
Lean an Chomhairle ar aghaidh bheith páirteacht leis an
Earnáil um Thithíocht Dheonach. Tá na hidirbheart fós ag
dul ar arghaidh le roinny comhlachtaí maidir le soláthar
sciath-thithíochta.

Tithíochta Acmhainne
I 2008, dáileadh18 Theach Acmhainne go Baile Longfoirt
agus Contae Longfoirt. Fuarthas na tithe seo de réir Alt V
an Achta um Pleanáil agus Forbairt 2000 arna leasú.
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Iasachtaí / Deontais
Fuarthas 12 iarratas ar iasacht i 2008 agus ceadaíodh 7 n-
iarratas agus cuireadh 9 n-iarratas chun cinn. Ní chuimsíonn
an t-iomlán seo iarratais a diúltaíodh nó a tarraingíodh siar.

I 2008, fuarthas comhiomlán 250 iarratas de réir trí scéim
deontas. Íocaíodh 220 dheontas agus ba é €1,454,541
iomlán na n-íocaíochtaí.

Easpa Dídine
Lean cur chuige comhtháithe maidir le soláthar cóiríochta
trí údaráis reachtúla éagsúla agus ghníomhaireachtaí
deonacha le linn 2008.

Cóiríocht don Lucht Siúil
Tiomóladh An Coiste Áitiúil Comhairliúcháin um Chóiríocht
don Lucht Siúil ar bun ráithiúla agus rinne sé monatóireacht
ar an dul chun cinn a baineadh amach maidir leis na
spriocanna a leagadh amach sa Phlean um Chóiríocht don
Lucht Siúil 2005 – 2008. Tionscnaíodh hobair maidir leis an
bPlean um Chóiríocht don Lucht Siúil 2009 – 2013.

An Scéim um Chóiríocht ar Cíos
I gcomhréir le beartas náisiúnta, lean an tarchur maidir le
faighteoirí fadtéarmacha fhóirdheontais cíosa don Scéim
um Chóiríocht ar Cíos (SCC) ar aghaidh le linn 2008 agus ag
deireadh na bliana cuireadh cóiríocht ar fáil do 189 theach
i gcóiríocht phríobháideach ar cíos de réir na scéime.
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TÁSCAIRÍ SEIRBHÍSE
ÚDARÁIS ÁITIÚLA AN LONGFOIRT 

2008



TÁSCAIRÍ SEIRBHÍSE
ÚDARÁIS ÁITIÚLA AN LONGFOIRT 2008

F:  Séirbhís Dóiteáin

F1: SLÓGADH NA SEIRBHÍSÍ DÓITEÁIN
A. Tréimhse ar an meán, i nóiméid, a thóg sé chun briogáid dóiteáin a shlógadh Níl stáisiún dóiteáin 
i Stáisiúin Lánaimseartha i gcás dóiteáin lánaimseartha i Longfort

B. Tréimhse ar an meán, i nóiméid, a thóg sé chun briogáid dóiteáin a shlógadh i 6.09
Stáisiúin Páirtaimseartha (an tseirbhís dóiteáin choimeádtha) i gcás dóiteáin

C. Tréimhse ar an meán, i nóiméid, a thóg sé chun briogáid dóiteáin a shlógadh i Níl stáisiún dóiteáin 
Stáisiúin Lánaimseartha i ngach cás éigeandála de chineál eile lánaimseartha i Longfort

D. Tréimhse ar an meán, i nóiméid, a thóg sé chun briogáid dóiteáin a shlógadh i 6.05
Stáisiúin Páirtaimseartha i ngach cás éigeandála de chineál eile

F.2 RÁTA CÉATADÁNACH NA N-AMANNA SROICHTE

A. Ráta céatadánach na n-amanna sroichte faoi cheann deich nóiméad 31,65%
i gcásanna dóiteáin

B. Ráta céatadánach na n-amanna sroichte a bhí idir deich agus fiche nóiméad tar 51.90%
éis bheith curtha san airdeall i gcásanna dóiteáin

C. Ráta céatadánach na n-amanna sroichte a bhí os cionn fiche nóiméad tar éis 16.46%
bheith curtha san airdeall i gcásanna dóiteáin 

D. Ráta céatadánach na n-amanna sroichte a bhí faoi cheann deich nóiméad i  31.82%
ngach cás éigeandála de chineál eile

E. Ráta céatadánach na n-amanna sroichte a bhí idir deich agus fiche nóiméad tar 53.64%
éis bheith curtha san airdeall i ngach cás éigeandála de chineál eile

F. Ráta céatadánach na n-amanna sroichte a bhí os cionn fiche nóiméad tar éis 
bheith curtha san airdeall i ngach cás éigeandála de chineál eile 14.55%

F.3  COSC DÓITEÁIN

A. Líon iomlán na dteastas sábháilteacht ar dhóiteáin a fuarthas 56

B. Líon iomlán na n-iarratas ar theastais sábháilteacht ar dhóiteáin a phróiseáladh 70
(na cásanna neamhbhailí san áireamh)

C. Líon iomlán na n-iarratas neamhbhailí 7
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CP:  RANNPHÁIRTEACHAS AN PHOBAIL

CP.1 Rannpháirteachas i scéim Chomhairle na n-Óg
Céatadán na scoileanna agus na ngrúpaí óige áitiúla a ghlac páirt i 
scéim Chomhairle na n-Óg 89,00%

CP.2  Grúpaí cláraithe don Fóram Pobail agus Deonach
Líon na ngrúpaí cláraithe don Fóram Pobail agus Deonach 167

C:  SAINCHEISTEANNA CORPARÁIDEACHA

C.1  Laethanta Oibre caillte de bharr tinnis
A. Céatadán na laethanta caillte de bharr tinnis: as láthair de dheasca saoire 4.12%
bhreoiteachta údaraithe

B. Céatadán na laethanta caillte de bharr tinnis: as láthair de dheasca saoire 0.50%
bhreoiteachta neamhúdaraithe

C.2 Forbairt agus Oiliúint Foirne
Caiteachas ar fhorbairt agus oiliúint na foirne mar chéatadán den phárolla iomlán 6.18%

E:  SEIRBHÍSÍ DON TIMPEALLACHT

UISCE
E.1 Uisce nach bhfuil taifead dó 
Uisce nach bhfuil taifead dó (UFW) mar chéatadán de líon iomlán an uisce soláthartha 
de réir scéim soláthair uisce an údaráis áitiúil atá freagrach as 42.18%

Toirt iomlán an uisce soláthartha (m3/sa lá) de réir scéim soláthair uisce an údaráis
áitiúil atá freagrach as 18000

Toirt an uisce nach bhfuil taifead dó (m3/sa lá) i scéim soláthair uisce an údaráis
áitiúil atá freagrach as 7591.91

E.2 Anailís ar Uisce Óil 
A. Céatadán de thorthaí anailíse uisce óil a chomhlíonaigh na hoibleagáidí reachtúla i
dtaca le scéimeanna poiblí 96.05%

B. Céatadán de thorthaí anailíse uisce óil a chomhlíonaigh na hoibleagáidí reachtúla i 
dtaca le scéimeanna príobháideacha (de réir mar is cuí) 97.13%

BAINISTÍOCHT DRAMHAÍOLA
E.3 Waste Segregation 
A. Céatadán na dteaghlach a bhain tairbhe as seirbhís bailithe dramhaíola agus a 
cuireadh bailiúchán idirdhealaithe de dhramhaíl thirim in-athchúrsáilte ar fáil dóibh 88.30%

Cuireadh seirbhís
phríobháidithe ar fáil do 100%
de na teaghlaigh i Longfort

B. Céatadán na dteaghlach a bhain tairbhe as seirbhís bailithe dramhaíola agus a 
cuireadh bailiúchán de dhramhaíl orgánach ar fáil dóibh 0
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E4: Dramhaíl Tí a chuaigh go dtí ionad athchúrsála

A. Céatadán na ndramhaíola tí bailithe ar cholbha an chosáin a chuaigh
go dtí ionad athchúrsála 55.12%

B. Tonnáiste na ndramhaíola tí bailithe ar cholbha an chosáin a chuaigh 
go dtí ionad athchúrsála 4764.2

C. Tonnáiste na ndramhaíola tí le haghaidh achúrsála bailithe ó na hionaid 
athchúrsála (i.e. ionaid athchúrsála beir leat, láthair chonláiste pobail, ionaid 
aistrithe brúscair agus ionaid athchúrsála eile) 1930.42

E5: Dramhaíl Tí a chuaigh go dtí láithreán líonta talún

A. Céatadán na ndramhaíola tí bailithe a chuaigh go dtí láithreán líonta talún 44.88%

B. Tonnáiste na ndramhaíola tí bailithe a chuaigh go dtí láithreán líonta talún 3879.38

E6: Lárionaid Athchúrsála
Líon iomlán na n-ionad athchúrsála beir leat i gceantar an údarás áitiúil 26
Líon iomlán na láithreacha conláiste pobail i gceantar an údarás áitiúil 2

Gloine
A. Líon na n-ionad beir leat le haghaidh athchúrsála 26
B. Líon na láithreacha conláiste pobail le haghaidh athchúrsála 2
C. Líon iomlán na lárionad athchúrsála 28
D. Meánlíon na bpointí athchúrsála in aghaidh gach 5,000 den daonra 4.07

Cannaí
E. Líon na n-ionad beir leat le haghaidh athchúrsála 26
F. Líon na láithreacha conláiste pobail le haghaidh athchúrsála 2
G. Líon iomlán na lárionad athchúrsála 28
H. Meánlíon na bpointí athchúrsála in aghaidh gach 5,000 den daonra 4.07

Teicstílí
I. Líon na n-ionad beir leat le haghaidh athchúrsála 2
J. Líon na láithreacha conláiste pobail le haghaidh athchúrsála 2
K. Líon iomlán na lárionad athchúrsála 4
L. Meánlíon na bpointí athchúrsála in aghaidh gach 5,000 den daonra 0.58

Ceallraí
M. Líon na n-ionad beir leat le haghaidh athchúrsála 2
N. Líon na láithreacha conláiste pobail le haghaidh athchúrsála 2
O. Líon iomlán na lárionad athchúrsála 4
P. Meánlíon na bpointí athchúrsála in aghaidh gach 5,000 den daonra 0.58
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Olaí
Q. Líon na n-ionad beir leat le haghaidh athchúrsála 0
R. Líon na láithreacha conláiste pobail le haghaidh athchúrsála 1
S. Líon iomlán na lárionad athchúrsála 1
T. Meánlíon na bpointí athchúrsála in aghaidh gach 5,000 den daonra 0.15

Ábhair eile
U. Líon na n-ionad beir leat le haghaidh athchúrsála 0
V. Líon na láithreacha conláiste pobail le haghaidh athchúrsála 2
W. Líon iomlán na lárionad athchúrsála 2
X. Meánlíon na bpointí athchúrsála in aghaidh gach 5,000 den daonra 0.29

Bruscar
E7: Cosc agus Rialú Bruscair
Cuirtear an táscaire seo a leanas i láthair sa tuarascáil táscairí seirbhíse

A. Líon na maor bruscair lánaimseartha 3

B. Líon na maor bruscair páirtaimseartha 0

C. Líon na maor bruscair (idir lánaimseartha agus pháirtaimseartha) in aghaidh 
gach 5,000 den daonra 0.44

D. Líon na bhfíneálacha “ar an bhfód” eisithe 700

E. Líon na bhfíneálacha “ar an bhfód” íoctha 313

F. Líon na n-ionchúiseamh a tionscnaíodh mar gheall ar neamh-íoc fíneálacha 
“ar an bhfód” 35

G. Líon na n-ionchúiseamh ráthúla i gcásanna a bhain le neamh-íoc fíneálacha
“ar an bhfód” 20

H. Líon na rabhadh eisithe (faoi ailt 9, 15, 16, 17, agus 20 An Acht um Thruailliú 
Bruscair 1997) 1

I. Líon iomlán na n-ionchúiseamh a tionscnaíodh (iad ar fad faoi na hAchtanna um
Thruailliú Bruscair 1997-2003) 38

J. Líon iomlán na n-ionchúiseamh ráthúla (iad ar fad faoi na hAchtanna um Thruailliú 
Bruscair 1997-2003) 21

K. Céatadán na gceantar san údarás áitiúil nach bhfuil truaillithe (is é sin le rá, 
atá saor ó bhruscar) 9,09%

L. Céatadán na gceantar san údarás áitiúil gan mórán truailliú 52,89%

M. Céatadán na gceantar san údarás áitiúil atá measartha truaillithe 30,58%

N. Céatadán na gceantar san údarás áitiúil atá an-truaillithe 7,44%

O. Céatadán na gceantar san údarás áitiúil atá truaillithe go dona 0%
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E8: Gearáin faoin gComhshaol agus Forfheidhmiú

A. Líon iomlán na gcásanna faoi réir ghearáin i dtaca leis an gcomhshaol 
(maidir le dramhaíl, bruscar, truailliú uisce, truailliú torainn agus truailliú an aeir) 1428

B. Líon na ngearán imscrúdaithe 1428

C. Líon na ngearán réitithe nárbh gá bearta sa bhreis a ghlacadh 1319

D. Líon na mbeart forfheidhmiúcháin a ghlacadh 775

E9: Céatadán na Scoileanna a ghlac páirt i bhFeachtais Comhshaoil

A. Céatadán na mbunscoileanna a ghlac páirt i bhfeachtais comhshaoil 97.30%

B. Céatadán na meanscoileanna a ghlac páirt i bhfeachtais comhshaoil 100%

H:  TITHÍOCHT

H1:  Tithíocht gan áitiú

A. Líon iomlán na n-áiteanna cónaithe i stoc an údaráis áitiúil 1735

B. Líon iomlán na n-áiteanna cónaithe, gan iad sin atá faoi réir thionscadail 
athchóirithe thábhachtacha a chomhaireamh 1731

C. Céatadán foriomlán na n-áiteanna cónaithe a bhí folamh (gan iad sin atá faoi
réir thionscadail athchóirithe thábhachtacha a chomhaireamh) 3.99

D. Céatadán na n-áiteanna cónaithe gan áitiú narbh fhéidir ligean ar cíos 43.48

E- Céatadán na n-áiteanna cónaithe gan áitiú arbh fhéidir ligean ar cíos 56.52

H2: Tréimhse ar an meán a thóg sé chun áiteanna cónaithe a athligean ar cíos

Tréimhse ar an meán a thóg sé (i seachtainí), ón dáta a fágadh an áitreabh go dtí an 
lá a chríochnaigh na deisithe tí riachtanacha, roimh athligean an áit chónaithe ar cíos 1
Tréimhse ar an meán a thóg sé (i seachtainí) ón lá a chríochnaigh na deisithe tí 
(thuasluaite) go dtí dáta an chéad dochar cíosa 1

H3: Deisithe Tí
Líon na ndeisithe críochnaithe mar chéatadán de líon na n-iarratas bailí faighte le 
haghaidh deisithe tí 94.86

H4: Cóiríocht Lucht Siúil
Líon iomlán na dteaghlach den lucht siúil a cuireadh cóiríocht ar fáil dóibh mar 
chéatadán den sprioclíon a leagadh amach sa chlár cóiríochta don lucht siúil 100%
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Líon iomlán na dteaghlach den lucht siúil a cuireadh cóiríocht ar fáil dóibh 12
Is í an sprioc atá leagtha amach
sa Chlár Cóiríochta don Lucht
Siúil ná 12 teach a chur ar fáil
sa bhliain thar tréimhse ceithre
bliana

Sprioclíon na dteaghlach den Lucht Siúil a cuireadh cóiríocht ar fáil dóibh i rith na 
bliana, mar atá leagtha amach sa Chlár Áitiúil Cóiríochta don Lucht Siúil 12

H5: Cuir i bhfeidhm na gcaidhdeán in earnáil an chíosa phríobháidí 

A. Líon iomlán na dtionóntachtaí cláraithe 2326

B. Líon na n-áiteanna cónaithe a rinneadh iniúchadh orthu 239

C. Líon na n-iniúchtaí déanta 462

D. Líon na n-áiteanna cónáithe a rinneadh iniúchadh orthu mar chéatadán 
de na tionóntachtaí cláraithe (is é sin le rá, B mar chéatadán de A) 10.28%

H6: Deontais chun tithíocht a chur in oiriúint do riachtanais daoine atá faoi mhíchumas

A. Tréimhse ar an meán a thóg sé (i seachtainí) chun iarratais a phróiseáladh faoi réir Scéim
Deontas na nÁiseanna Soghluaisteachta, ag cuir san áireamh aon iniúchadh a raibh gá leis, 
ón dáta a fuarthas iarratas bailí go dtí an dáta a rinneadh cinneadh ar an iarratas 5
B. Tréimhse ar an meán a thóg sé (i seachtainí) chun iarratais a phróiseáladh faoi réir an 
Deontas Oiriúnaithe Tithe do Dhaoine faoi Mhíchumas, ag cuir san áireamh aon iniúchadh 
a raibh gá leis, ón dáta a fuarthas iarratas bailí go dtí an dáta a rinneadh cinneadh ar an iarratas 5

H7: Cúrsaí Cleachta is Eolais do Réamhthionóntaí

A. Líon iomlán na dtionóntaí nua san údarás áitiúil 213

B. Céatadán na dtionóntaí nua a fuair tairiscint cúrsa cleachta is eolais do 
réamhthionóntaí a dhéanamh 63.85

L:  SEIRBHÍSÍ LEABHLAINNE

L.1  Uaireanta Ocailte na Leabharlann Poiblí

A. Uaireanta oscailte ar an meán in aghaidh na seachtaine ag leabharlanna lánaimseartha 39.3

B. Uaireanta oscailte ar an meán in aghaidh na seachtaine ag leabharlanna páirtaimseartha 
(i gcás inarb infheidhme é) 18.5

C. Céatadán na leabharlann a bhí ar oscailt am lóin 100

D. Céatadán na leabharlann lánaimseartha a raibh uaireanta oscailte um thráthnóna acu 100

E. Céatadán na leabharlann lánaimseartha a bhí ar oscailt ar an Satharn 100
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L.2 Cuairt ar Leabharlanna 

Líon na gcuairteanna a tugadh ar leabharlanna lánaimseartha in aghaidh gach 
1,000 den daonra 3434.04

Líon iomlán na gcuairteanna a tugadh ar leabharlanna lánaimseartha 118100

L.3 Stoc leabharlainne

A. Caiteachas bliantúil in aghaidh an duine ar stoc leabharlainne 
(ar fud an chontae/na cathrach) 2.85

B. Meánlíon na n-ítimí eisithe in aghaidh duine den daonra 
(ar fud an chontae/na cathrach) ó thaobh leabhair de 3.01

C. Meánlíon na n-ítimí eisithe in aghaidh duine den daonra 
(ar fud an chontae/na cathrach) ó thaobh ítimí eile de 0.13

L.4  Rochtain Idirlín sna Leabharlanna
Líon na seisiún idirlín a cuireadh ar fáil in aghaidh gach 1,000 den daonra 615.45
Líon iomlán na seisiúin idirlín a cuireadh ar fáil 21166

M:  MÓTARCHÁIN

M.1 Líon na n-Idirbhearta Mótarchánacha

A. Líon na n-idirbhearta mótarchánacha a pléadh leo thar an gcuntar 33572

B. Líon na n-idirbhearta mótarchánacha a pléadh leo sa litirphost 5128

C. Líon na n-idirbhearta mótarchánacha a pléadh leo ar dhóigheanna eile 
(msh., ar líne; ar an nguthán) 7126

D. Céatadán na n-idirbhearta mótarchánacha a pléadh leo thar an gcuntar 73.26%

E. Céatadán na n-idirbhearta mótarchánacha a pléadh leo sa phost 11.19%

F. Céatadán na n-idirbhearta mótarchánacha a pléadh leo ar dhóigheanna eile 
(msh., ar líne, ar an nguthán) 15.55%

M.2 Fad ama riachtanach chun iarratais phoist ar chánachas gluaisteán a phróiseáladh

A. Líon na n-iarratas poist a pléadh leo (is é sin, gur eisíodh diosca) ar an 
lá céanna a fuarthas an iarratas 4977

B. Líon na n-iarratas poist a pléadh leo (is é sin, gur eisíodh diosca) ar an dara nó 
ar an triú lá tar éis an iarratas a fháil 95

C. Líon na n-iarratas poist a pléadh leo (is é sin, go eisíodh diosca) ar an gceathrú nó 
ar an gcúigiú lá tar éis an iarratas a fháil 1

D. Líon na n-iarratas poist a pléadh leo (is é sin, gur eisíodh diosca) níos mó ná cúig 
lá tar éis an iarratas a fháil 55
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E. Méid faoin gcéad de líon iomlán na n-iarratas poist a pléadh leo (is é sin, gur
eisíodh diosca) ar an lá céanna a fuarthas an iarratas 97.06%

F. Méid faoin gcéad de líon iomlán na n-iarratas poist a pléadh leo (is é sin, gur 
eisíodh diosca) ar an dara nó ar an triú lá tar éis an iarratas a fháil 1.85%

G. Méid faoin gcéad de líon iomlán na n-iarratas poist a pléadh leo (is é sin, gur 
eisíodh diosca) ar an gceathrú nó ar an gcúigiú lá tar éis an iarratas a fháil 0.02%

H. Méid faoin gcéad de líon iomlán na n-iarratas poist a pléadh leo (is é sin, gur 
eisíodh diosca) níos mó ná cúig lá tar éis an iarratas a fháil 1.07%

M.3 Fad ama riachtanach chun Iarratais do Cheadúnas Tiomána a phróiseáladh 

A. Líon na n-iarratas do cheadúnas tiomána a pléadh leo ar an lá céanna a
fuarthas an iarratas 2883

B. Líon na n-iarratas do cheadúnas tiomána a pléadh leo ar an dara nó ar an triú lá 
tar éis an iarratas a fháil 1879

C. Líon na n-iarratas do cheadúnas tiomána a pléadh leo ar an gceathrú nó ar an 
gcúigiú lá tar éis an iarratas a fháil 435

D. Líon na n-iarratas do cheadúnas tiomána a pléadh leo níos mó ná cúig lá tar éis 
an iarratas a fháil 586

E. Méid faoin gcéad de líon iomlán na n-iarratas do cheadúnas tiomána a pléadh leo 
ar an lá céanna a fuarthas an iarratas 49.85%

F. Méid faoin gcéad de líon iomlán na n-iarratas do cheadúnas tiomána a pléadh leo
ar an dara nó ar an triú lá tar éis an iarratas a fháil 32.49%

G. Méid faoin gcéad de líon iomlán na n-iarratas do cheadúnas tiomána a pléadh leo 
ar an gceathrú nó ar an gcúigiú lá tar éis an iarratas a fháil 7.52%

H. Méid faoin gcéad de líon iomlán na n-iarratas do cheadúnas tiomána a pléadh leo 
níos mó ná cúig lá tar éis an iarratas a fháil 10.13%

M.4  Uaireanta Oscailte Poiblí
Uaireanta oscailte ar an meán in aghaidh na seachtaine 35
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P:  PLEANÁIL 

P.1  Iarratais Phleanála - Cinnteoireacht
Tithe Aonair

A. Líon na n-iarratas a rinneadh cinneadh orthu 286

B. Líon na n-iarratas i gColún A a rinneadh cinneadh orthu faoi cheann 8 seachtain 170

C. Líon na n-iarratas i gColún A a raibh breis eolas á éileamh ina dtaobh 111

D. Líon na gcinntí i gColún A inar tugadh breis ama le toil an iarratasóra, de réir alt 
34(9) d’Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 5

E. Tréimhse ar an meán (i laethanta) a thóg sé chun cinneadh a dhéanamh ar iarratas a 
raibh breis eolas á éileamh ina thaobh 79.21

F. Céatadán na n-iarratas deonaithe 76.92%

G. Céatadán na n-iarratas diúltaithe 23.08%

H. Céatadán na gcásanna inar dheimhnigh an Bord Pleanála an cinneadh,
le athruithe nó gan athruithe 30.00%

I. Céatadán na gcásanna inar mhalartaigh an Bord Pleanála an cinneadh 70.00%

Forbairt Tithíochta Nua

A. Líon na n-iarratas a rinneadh cinneadh orthu 38

B. Líon na n-iarratas i gColún A a rinneadh cinneadh orthu faoi cheann 8 seachtain 18

C. Líon na n-iarratas i gColún A a raibh breis eolas á éileamh ina dtaobh 19

D. Líon na gcinntí i gColún A inar tugadh breis ama le toil an iarratasóra, de réir alt 
34(9) d’Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 1

E. Tréimhse ar an meán (i laethanta) a thóg sé chun cinneadh a dhéanamh ar iarratas a 
raibh breis eolas á éileamh ina thaobh 82,58

F. Céatadán na n-iarratas deonaithe 84.21%

G. Céatadán na n-iarratas diúltaithe 15.79%

H. Céatadán na gcásanna inar dheimhnigh an Bord Pleanála an cinneadh,
le athruithe nó gan athruithe 50.00%

I. Céatadán na gcásanna inar mhalartaigh an Bord Pleanála an cinneadh 50.00%
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Eile: nárbh gá Measúnacht Tionchair Timpeallachta a dhéanamh

A. Líon na n-iarratas a rinneadh cinneadh orthu 279

B. Líon na n-iarratas i gColún A a rinneadh cinneadh orthu faoi cheann 8 seachtain 210

C. Líon na n-iarratas i gColún A a raibh breis eolas á éileamh ina dtaobh 68

D. Líon na gcinntí i gColún A inar tugadh breis ama le toil an iarratasóra, de réir alt 
34(9) d’Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 1

E. Tréimhse ar an meán (i laethanta) a thóg sé chun cinneadh a dhéanamh ar iarratas 
a raibh breis eolas á éileamh ina thaobh 81.72

F. Céatadán na n-iarratas deonaithe 92.11%

G. Céatadán na n-iarratas diúltaithe 7.89%

H. Céatadán na gcásanna inar dheimhnigh an Bord Pleanála an cinneadh, 
le athruithe nó gan athruithe 83.33%

I. Céatadán na gcásanna inar mhalartaigh an Bord Pleanála an cinneadh 16.67%

Eile: arbh gá Measúnacht Tionchair Timpeallachta a dhéanamh

A. Líon na n-iarratas a rinneadh cinneadh orthu 2

B. Líon na n-iarratas i gColún A a rinneadh cinneadh orthu faoi cheann 8 seachtain 0

C. Líon na n-iarratas i gColún A a raibh breis eolas á éileamh ina dtaobh 2

D. Líon na gcinntí i gColún A inar tugadh breis ama le toil an iarratasóra, de réir 
alt 34(9) d’Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 0

E. Tréimhse ar an meán (i laethanta) a thóg sé chun cinneadh a dhéanamh ar iarratas 
a raibh breis eolas á éileamh ina thaobh 81.5

F. Céatadán na n-iarratas deonaithe 100

G. Céatadán na n-iarratas diúltaithe 0

H. Céatadán na gcásanna inar dheimhnigh an Bord Pleanála an cinneadh, 
le athruithe nó gan athruithe

I. Céatadán na gcásanna inar mhalartaigh an Bord Pleanála an cinneadh
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P.2  Forfheidhmiú Pleanála
A. Líon iomlán na ngearán imscrúdaithe 147
B. Líon iomlán na ngearán nár glacadh leo 2
C. Líon iomlán na ngearán a réitíodh trí idirbheartaíocht 32
D. Líon iomlán na mbeart forfheidhmiúcháin a tionscnaíodh trí litreacha foláirimh a 
eisiúint 88
E. Líon iomlán na mbeart forfheidhmiúcháin a tionscnaíodh trí fógraí forfheidhmithe a 
sheirbheáil 67
F. Ionchúisimh rathúla 3

P.3  Uaireanta Oscailte Poiblí
Uaireanta oscailte ar an meán in aghaidh na seachtaine 39.38

Mhéadaigh Comhairle Contae
an Longfoirt a chuid uaireanta
oscailte go dtí 40 in aghaidh na
seachtaine agus bhí Comhairle
Baile an Longfoirt ar oscailt
38.75 uaireanta sa tseachtain.
Ar a bharr sin, osclaíodh na
hoifigí i rith am lóin

P.4  Comhairliúchán Réamhphleanála
A. Líon na gcruinnithe comhairliúcháin réamhphleanála a coinníodh 121
B. Tréimhse ar an meán (i laethanta) a thóg sé ón dáta a fuarthas iarratas ar 
chomhairliúchán leis an údarás áitiúil go dtí tionóil an chruinnithe le haghaidh 
chomhairliúcháin réamhphleanála 10.23

P.5  Iniúchadh déanta ar Fhoirgnimh Nua
Iniúchadh déanta ar fhoirgnimh nua mar chéatadán de líon na bhfoirgneamh 
nua a cuireadh in iúl don údarás áitiúil 21.90
Líon iomlán na bhfoirgneamh nua a cuireadh in iúl don údarás áitiúil 137
Líon na bhfoirgneamh nua a rinneadh iniúchadh orthu agus a cuireadh in iúl don údarás áitiúil 30

Rec:  SEIRBHÍSÍ CAITHIMH AIMSIRE

Rec.1  Clóis Shúgartha do pháistí
A. Líon na gclós súgartha atá curtha ar fáil ag an údarás áitiúil in aghaidh gach 
1,000 den daonra 0.20
B. Líon na gclós súgartha atá cúnta ag an údarás áitiúil in aghaidh gach 1,000 den daonra 0

A. Líon na gclós súgartha atá curtha ar fáil go díreach ag an údarás áitiúil 7
B. Líon na gclós súgartha atá cúnta ag an údarás áitiúil 0

Rec.2  Áiseanna Fóillíochta atá Cúnta ag an Údarás Áitiúil

Líon na ndaoine a thug cuairt ar áiseanna fóillíochta atá cúnta ag an údarás áitiúil 
(in aghaidh gach 1,000 den daonra) 5730.86

Líon na ndaoine a thug cuairt ar áiseanna fóillíochta atá cúnta ag an údarás áitiúil 197090
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Rev: BAILIÚCHÁN IONCAIM

Rev.1  Cíos Tí 
A. An tsuim a bailíodh i ndeireadh na bliana mar chéatadán den tsuim dhlite ón gCíos Tí  89.24
B. Céatadán na riaráistí cíosa atá idir 4 agus 6 seachtain thar téarma 8.80
C. Céatadán na riaráistí cíosa atá idir 6 agus 12 seachtain thar téarma 14.40
D. Céatadán na riaráistí cíosa atá os cionn 12 seachtain thar téarma 77.15

Rev.2  Iasachtaí Tithíochta
A. An tsuim a bailíodh i ndeireadh na bliana mar chéatadán den tsuim dhlite do na 
hIasachtaí Tithíochta 88.07
B. Céatadán na riaráistí ar Iasachtaí Tithíochta atá mí amháin thar téarma 12.18
C. Céatadán na riaráistí ar Iasachtaí Tithíochta atá idir 2 agus 3 mhí thar téarma 1.65
D. Céatadán na riaráistí ar Iasachtaí Tithíochta atá os cionn 3 mhí thar téarma 105.09

Cuirtear an iarmhéid sochair
san áireamh sa tsuim per AFS,
cé nach gcuirtear san áireamh
é sa tsuim chéatadánach

Rev.3 Rátaí Tráchtála
An tsuim bailithe i ndeireadh na bliana mar chéatadán de na rátaí tráchtála dlite 87.59

Rev.4  Táillí Bruscair
éatadán na dteaghlach a d’íoc táillí bruscair (taorscaoileadh san áireamh) N/B le Údarás Áitiúil an 
i ndeireadh na bliana Longfoirt ónar cuireadh

seirbhís phríomháideach ar fáil

Rev.5  Muirir Uisce Tráchtála
An tsuim a bailíodh i ndeireadh na bliana mar chéatadán den tsuim dhlite do 
na muirir uisce tráchtála 54.41

R:  BÓITHRE

R1: CLÁR FEABHSÚCHÁIN BÓITHRE
Líon na gciliméadar de bhóithre áitiúla agus réigiúnacha a chuaigh faoi obair 
chothabhála agus uasghrádú de thairbhe an Chláir Feabhsúcháin Bóithre 79.13

Líon na gciliméadar de bhóithre áitiúla agus réigiúnacha a tógadh i rith na bliana 
de thairbhe na scéime deontais d’fheasúcháin ar leith 1.7
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