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Tim Caffrey, Bainisteoir Contae

Larry Bannon, Méara

RÉAMHRÁ

Cuirimid fáilte roimh fhoilsiú Thuarascáil Bhliantúil 2013 Chomhairle Contae an Longfoirt, 
ina leagtar amach an dul chun cinn a baineadh amach i ndáil le seachadadh raon leathan 
seirbhísí don phobal in 2013.
Éascaíonn an Chomhairle forbairt gheilleagrach, shóisialta agus chultúrtha 
trí raon leathan tionscnamh mar a ndéantar cur síos orthu 
ar leathanaigh na Tuarascála Bliantúla seo.  Tá Bóithre, Uisce, Pleanáil agus Seirbhísí 
Comhshaoil ina mbonn taca ríthábhachtach maidir le forbairt gheilleagrach agus shóisialta i 
gContae an Longfoirt.
Is neamhchinnte agus dúshlánach go fóill iad na cúinsí geilleagracha. Tá foinsí ioncaim faoi 
bhrú, rud a éilíonn laghdú ar chaiteachas i ngach réimse de ghníomhaíocht na Comhairle. 
Ag an am céanna, déanann an Chomhairle iarracht seirbhísí lárnacha agus bonneagar 
ríthábhachtach a choimeád ar bun agus muid sa tóir ar éifeachtacht fheabhsaithe agus ar 
luach níos fearr ar airgead.

D’ainneoin na ndúshlán atá os ár gcomhair amach, tá áthas orainn gur leanadh leis an dul 
chun cinn i rith na bliana maidir le roinnt tionscadal tábhachtach bonneagair agus tithíochta 
a chur chun cinn agus a chur i gcrích, lena n-áirítear:

 » Tá Stáisiún Dóiteáin Bhéal Átha Liag tagtha anois go dtí an chéim roimh dhámhachtain an chonartha
 » Oscailt Oifigiúil Sheachbhóthar N5 an Longfoirt i mí Eanáir 2013
 » Dul Chun Cinn i ndáil le Scéim Oibreacha Feabhsúcháin Bhóthar Thromraí i nGránard
 » Oscailt Oifigiúil Thionscadal Tithíochta na Clúide ag Bóthar Naomh Mícheál, an Longfort
 » Ina theannta sin, thacaigh Comhairle Contae an Longfoirt le Mainistir Shruthla chun an bua a 

bhaint amach sa chomórtas idirnáisiúnta Communities in Bloom a bhí ar siúl i gCeanada

In ainneoin an laghdaithe ar líon na mball foirne agus ar acmhainní airgeadais, chuir 
Comhairle Contae an Longfoirt roinnt tionscadal suntasach um bóithre náisiúnta i gcrích i 
rith na bliana, lena n-áirítear:

 » Deisiúcháin cosáin ar Bhóthar Náisiúnta an N63 i gCill na Sí (thart ar €135k)
 » N55 Mheathas Troim (thart ar €200k) agus N55 Ard an Chuilinn (thart ar €40k)
 » Cóiriú Dromchla Bóthair Náisiúnta ag áiteanna éagsúla ar an N55 (thart ar €250k)
 » Ceapadh comhairleoirí le haghaidh athbhreithniú ar Acomhal na hArd-Eaglaise ar an N63
 » Cuireadh oibreacha i gcrích chomh maith faoin Deontas um Fheabhsúcháin Shonracha ag na 

háiteanna seo a leanas:
 » Droichead Mhóta an Bhealaigh, Droichead Ghránard Cille, Droichead Achadh na Cloiche, 

Droichead Dhoire Choilm, Droichead Leitheire, Droichead an Mhullaigh/Droichead na gCartrún, 
Droichead Chorr an Choirce, Bóthar ag Cill Ghlas, an Liagán

Ní fhéadfaí leanúint do sheachadadh na seirbhísí a sholáthraíonn Comhairle Contae an 
Longfoirt le hacmhainní laghdaithe gan tiomantas an luchta bainistíochta agus na bhfostaithe 
i ngach rannóg de chuid na Comhairle. Trí sholúbthacht, obair foirne agus éiteas seirbhíse 
poiblí, áirithíodh go ndearnadh íoslaghdú ar thionchar na n-acmhainní a bheith gann. 
Trína gcuid oibre ar na Coistí Beartas Straitéiseach, ar an gCoiste Beartas Corparáideach agus 
ar na Coistí Limistéir, tugann na Baill Thofa tús áite do riachtanais na bpobal a bhfreastalaíonn 
siad orthu agus ar an gcaoi sin díríonn siad aird agus gníomhaíocht sa treo is gá. 
Glacaimid buíochas le gach duine as an tacaíocht a thug siad dúinn agus as a gcomhoibriú 
linn ar feadh na bliana 2013.

Larry Bannon, Méara   Tim Caffrey, Bainisteoir Contae
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RÉIMSÍ LÁRNACHA 
FEIDHMIÚLA 
FREAGRACHTA
Cuirtear príomhsheirbhísí Chomhairle Contae an Longfoirt ar fáil laistigh den struchtúr Stiúrthóireachta seo a leanas.  Clúdaíonn na 
trí Stiúrthóireacht na réimsí seo a leanas: 

SEIRBHÍSÍ BONNEAGAIR, COMHSHAOIL & ÉIGEANDÁLA

FORBAIRT GHEILLEAGRACH & FORBAIRT POBAIL, 
SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA, CULTÚRTHA & ÁINEASA, 
ACMHAINNÍ DAONNA, PLEANÁIL & RIALÚ TÓGÁLA

SEIRBHÍSÍ AIRGEADAIS AGUS FAISNÉISE,  
TITHÍOCHT & TÓGÁIL

Admhálacha Cóipchirt

Áirítear leis an doiciméad seo sonraí de chuid Shuirbhéireacht 
Ordanáis Éireann arna n-atáirgeadh faoi Uimhir Cheadúnais Osi 
2010/29/CCMA/LongfordCountyCouncil. Sáraítear Cóipcheart 
Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann agus Rialtas na hÉireann má 
dhéantar Macasamhlú Neamhúdaraithe.
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SÁBHÁILTEACHT AR BHÓITHRE, 
BÓITHRE & IOMPAR

Cuspóir Lárnach: “Cinntiú go gcabhraíonn na beartais 
agus an infheistíocht um iompar bonneagair le forbairt 
gheilleagrach agus shóisialta Chontae an Longfoirt, 
go gcuireann siad feabhas ar an bhforbairt sin, agus 
go gcaomhnaíonn agus go bhfeabhsaíonn siad 
tarraingteacht an chontae agus a thimpeallacht chúlra”.

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

Gné bhunúsach i bhforbairt cheart Chontae an Longfoirt is ea an riachtanas go gcomhlíonfadh 
an gréasán bóithre riachtanais reatha agus riachtanais thuartha maidir le méid an tráchta agus 
leis an tsábháilteacht. Chun an fhorbairt gheilleagrach a neartú, tá tacaíocht de dhíth ó ghréasán 
bóithre ardchaighdeáin.  Aithnítear nach mór go mbeadh an gréasán bóithre agus ár gcuid bóithre 
réigiúnacha agus contae, ach go háirithe, ar chaighdeán oiriúnach agus go mbeidís tarraingteach 
agus sábháilte do chuairteoirí agus do mhuintir na háite araon, ionas go bhféadfadh an Longfort leas 
a bhaint as an bhfás i réimsí an tionscail, na talmhaíochta agus na turasóireachta agus as a chuid 
lochanna, aibhneacha agus áilleachta radhairc.

BONNEAGAR,
SEIRBHÍSÍ
COMHSHAOIL &
SEIRBHÍSÍ ÉIGEANDÁLA

An Clr John Duffy, 

Cathaoirleach an CBS um Iompar

An Clr Colm Murray, Cathaoirleach an CBS um 

Sheirbhísí Uisce agus Sheirbhísí Comhshaoil

An tUasal Jack Kilgallen, 

Stiúrthóir Seirbhísí
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SÁBHÁILTEACHT AR BHÓITHRE A CHUR CHUN CINN  
& SEIRBHÍS NA MAOR SCOILE

Tá ról leathan ag Údaráis Áitiúla maidir le Sábháilteacht ar Bhóithre, idir Thógáil Bóithre, Chur chun Cinn na 
Sábháilteachta agus Scéimeanna na Maor Scoile.   Tá ról níos mó ag an Údarás Áitiúil anois maidir le sábháilteacht ar 
bhóithre a chur chun cinn trí níos mó tionscnamh a fhorbairt ar leibhéal áitiúil amhail:

 » Comhchoiste an Longfoirt um Shábháilteacht ar Bhóithre, a bhfuil na gníomhaireachtaí seo a leanas páirteach ann: an tÚdarás 
um Bóithre Náisiúnta, an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Comhordaitheoir Spóirt 
Chomhairle Contae an Longfoirt, An Garda Síochána, Oifigeach Chomhairle Contae an Longfoirt um Shábháilteacht ar Bhóithre, 
Comhalta Choiste Cúram Leanaí Chontae an Longfoirt, an Comhairleoir Mark Casey agus Baill de Sheirbhísí Dóiteáin an Longfoirt. 

 » Cuireadh seachtain Feasachta ar Shábháilteacht ar Bhóithre ar siúl i mBealtaine 2013 do dhaltaí na meánscoileanna áitiúla i 
mBaile an Longfoirt.  Cuireadh an tseirbhís tointeála bus agus an taispeántas rollta de chuid an Údaráis um Shábháilteacht ar 
Bhóithre ar bun ag Carrchlós an Mheal i mBaile an Longfoirt.  Ba é aidhm an imeachta sábháilteacht ar bhóithre a chur chun 
cinn agus feasacht a ardú ar an ábhar an-tábhachtach sin.  Leis an insamhlóir rollaithe, léiríodh do na daltaí cén fáth go bhfuil sé 
chomh tábhachtach crios sábhála a chaitheamh.  

 » I gcomhar leis an gComhordaitheoir Spóirt agus na Scoileanna Glasa, tugadh isteach Tionscnamh Rothaíochta níos Sábháilte 
i roinnt Scoileanna Náisiúnta agus Meánscoileanna ar fud an chontae i mBealtaine, Meitheamh agus Meán Fómhair 2013. 
Cuireadh oiliúint sa rothaíocht ar fáil i Scoil Náisiúnta Naomh Pádraig, an Coillín, Scoil Náisiúnta Chill Ó Sona, Gránard, Scoil 
Náisiúnta Cholmcille, Scoil Náisiúnta Mhuire, an Lios Breac, Pobalscoil na Maighne agus Pobalscoil Bhéal Átha Liag.

 » Comhordú leis an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre – fógraíocht, cur chun cinn, agus feachtais sna meáin.
 » Seoladh an Oibríocht “Téigh Níos Moille” ó 7 am ar an Aoine an 31 Bealtaine go dtí 7 am ar an Satharn an 1 Meitheamh.  Ba iad 

cuspóirí na hOibríochta feasacht a mhúscailt ar na contúirtí a bhaineann le luas míchuí agus luas iomarcach, líon na n-imbhuailtí 
luais a laghdú, agus beo daoine a shábháil agus gortuithe ar na bóithre a laghdú dá réir.  

 » “Cód Sábhála” a chur chun cinn.
 » Cur chun cinn na Sábháilteachta ar Bhóithre i Meánscoileanna agus i gCláir Ógtheagmhála tríd an gClár “Drive for Life” ó mhí 

Eanáir 2013 go dtí Nollaig 2013.
 » Ceapadh an tSeirbhís Maor Scoile Sóisearach chun saoráidí trasnaithe sábháilte a chur ar fáil do leanaí i gcomharsanacht na 

mbunscoileanna i mbailte agus i sráidbhailte cúigeacha.  Bhí Craobh Réigiúnach Ros Comáin/an Longfoirt/na hIarmhí ar siúl i Ros 
Comáin i mbliana agus ghlac 12 scoil páirt san imeacht.  Tháinig Scoil Náisiúnta Mhuire, an Lios Breac sa dara háit sa Chraobh 
Réigiúnach de Chomórtas na Maor Scoile 2013. Tá dhá Scéim i bhfeidhm ag Comhairle Contae an Longfoirt ag Scoil Náisiúnta 
Mhuire, an Lios Breac agus ag Scoil Náisiúnta Mhuire, Droim Lis.  Tá maor fásta ar fáil ag Scoil Náisiúnta Bhéal Átha Liag.

 » Feachtas Frith-Luais le iRadio: “I is the Limited”.
 » Cuireadh an fheasacht um Shábháilteacht ar Bhóithre chun cinn i Scoileanna Náisiúnta ar fud an chontae

SEACHTAIN NÁISIÚNTA NA ROTHAR

I gcomhar leis an Oifigeach Feasachta Comhshaoil, seoladh Seachtain Náisiúnta na Rothar a bhí ar siúl ón 15-23 
Meitheamh 2013. Rinne Comhairle Contae an Longfoirt ceiliúradh ar an tionscnamh le Lá ‘Téigh ar Scoil ar do Rothar’ 
agus Lá ‘Téigh ag an Obair ar do Rothar’. 

Tugadh cuireadh do Scoileanna Náisiúnta ar fud an Chontae dul ar scoil ar rothar ar an Déardaoin, 19 Meitheamh 
agus ghlac 200 dalta san iomlán, ó cheithre bhunscoil áitiúla, páirt sa tionscnamh. Mar chuid den lá, fuair na leanaí 
pacáistí rothaíochta ina raibh éadaí frithchaiteacha agus soilse. 

Don cheathrú bliain as a chéile, ghlac baill foirne ó Chomhairle Contae an Longfoirt páirt i Lá ‘Téigh ag an Obair ar 
do Rothar’ Dé Céadaoin, an 19 Meitheamh, 2013. Agus bealach eile á chur i láthair acu le taisteal chun na hoibre, 
ghlac baill foirne ón gComhairle agus ó ghnólachtaí áitiúla eile páirt i ngeábh marcaíochta am lóin timpeall ar an 
seachbhóthar, agus chuir siad síos ar an tionscnamh mar “smaoineamh iontach”.

Cé is moite de líon teoranta bóithre poiblí atá faoi údarás Chomhairle Baile an Longfoirt, tá Comhairle Contae an 
Longfoirt freagrach as gréasán na mbóithre poiblí laistigh den chontae a sholáthar, a fheabhsú agus a chothabháil.  
Seo a leanas miondealú ar na bóithre atá faoi údarás na Comhairle Contae faoi láthair:

AICMIÚ PRÍOMH-BHÓTHAR RÉIGIÚNACH ÁITIÚIL IOMLÁN

An Limistéar Thuaidh (km) 36.004 59.910 712.512 808.426

An Limistéar Láir (km) 41.816 45.365 249.739 336.920

An Limistéar Theas (km) 25.319 50.201 377.404 452.924

Iomlán i gCiliméadair 103.139 155.476 1339.655 1598.270

Seo a leanas an t-airgead a bhí ar fáil don Chomhairle in 2013:

1. BÓITHRE NÁISIÚNTA  
(DEONTAIS ÓN ÚDARÁS UM BÓITHRE NÁISIÚNTA)

Mórphleanáil & Cur i gCrích € 5,000,000 

Oibreacha Feabhsúcháin Eile € 353,143

Cóiriú Dromchla HDA € 270,000 

Bearta Sábháilteachta € 45,000

Droichid                                                               € 100,000

Cothabháil € 751,737 

Iomlán: € 6,519,880 

2. BÓITHRE NEAMHNÁISIÚNTA  
(DEONTAIS ÓN ROINN COMHSHAOIL, POBAIL, AGUS RIALTAIS ÁITIÚIL)

Oibreacha um Fheabhsúcháin Shonracha € 450,000 

Oibreacha Feabhsúcháin Athchóirithe € 3,088,686 

Oibreacha Cothabhála Athchóirithe €839,800 

Deontas Lánroghnach €908,780 

Oibreacha Feabhsúcháin Sábháilteachta ar Chostas Íseal €80,000 

Iniúchtaí Droichead €50,000 

Oibreacha Draenála       €43,864

Cothabháil Geimhridh €139,060

Clár Oiliúna €24,000

Scéim Rannpháirtíochta an Phobail €15,531

Iomlán: €5,639,721

3. BÓITHRE NEAMHNÁISIÚNTA (RANNÍOCAÍOCHT ÓN gCOMHAIRLE) €800,000

Buiséad Iomlán: €6,439,721

Le linn 2013, cuireadh feabhas ar 116 km de Bhóithre Áitiúla agus Réigiúnacha agus rinneadh iad a chothabháil faoin 
gClár Athchóirithe.  

Cuireadh oibreacha i gcrích faoin Deontas um Fheabhsúcháin Shonracha ag na háiteanna seo a leanas:
 » Bóthar an Chlochair
 » Droichead Dhroim Bada
 » Droichead Leitheire
 » Bóthar Cill Ghlas/an Liagáin
 » Droichead Achadh na Cloiche
 » Droichead Achadh na Cloiche/Achadh Cadhain, 
 » Droichead Achadh Gréach/Dhoirín an Bhogaigh, 
 » Droichead Fhardromainne.
 » Droichead Chorr an Choirce
 » Droichead Ghránard Cille
 » Droichead Mhóta an Bhealaigh

Le linn 2013, cuireadh Scéim Rannpháirtíochta an Phobail in ionad Scéim na mBóithre Pobail roimhe sin. Leis an 
scéim sin, spreagadh cur chuige comhpháirteach, le grúpaí cónaitheoirí áitiúla agus úinéirí talún, chun Bóithre Áitiúla 
agus Bóithre Réigiúnacha a athchóiriú. Beidh Scéim Nua Rannpháirtíochta an Phobail bunaithe ar Ranníocaíocht ón 
bPobal sa raon 20% go dtí 50%. Caitheadh €15,531 ar Scéim Rannpháirtíochta an Phobail amháin in 2013.
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SEIRBHÍSÍ UISCE

Cuspóir Lárnach: “An bonneagar riachtanach uisce agus fuíolluisce 
a sholáthar, a fheabhsú agus a chothabháil ar fud an Chontae chun 
soláthar dóthanach uisce dea-chaighdeáin a chinntiú agus chun 
cosaint an chomhshaoil a uasmhéadú d’fhonn forbairt shóisialta 
agus forbairt gheilleagrach an chontae a chur chun cinn.”

AISTRIÚ SHEIRBHÍSÍ UISCE CHOMHAIRLE CONTAE AN 
LONGFOIRT GO DTÍ UISCE ÉIREANN 
Baineann gné shuntasach de ghníomhaíocht na Seirbhísí Uisce in 2013 le hullmhú i gcomhair fheidhmeanna na 
Seirbhísí Uisce a aistriú go dtí an fóntas uisce náisiúnta nua, Uisce Éireann. Áiríodh leis an aistriú cruthú reachtaíochta 
agus rialachán nua a bhaineann le haistriú na bhfeidhmeanna seirbhísí uisce ó na hÚdaráis Áitiúla go dtí Uisce Éireann. 
Áirítear leis na príomhathruithe reachtúla iad seo a leanas: an tAcht um Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2), 2013, Ordú Tosaithe 
(I.R. Uimh. 575 de 2013) agus an tOrdú um Lá Aistrithe (I.R. Uimh. 576 de 2013) lenar sonraíodh an 1 Eanáir 2014 mar 
dháta d’aistriú na bhfeidhmeanna agus na sócmhainní seirbhísí uisce ó na hÚdaráis Áitiúla, lena n-áirítear iad siúd 
a bhí ag Comhairle Contae an Longfoirt, go dtí Uisce Éireann. I Nollaig 2013 shínigh Comhairle Contae an Longfoirt 
Comhaontú Leibhéal Seirbhíse le hUisce Éireann inar sonraíodh go mbeidh Comhairle Contae an Longfoirt ag obair 
d’Uisce Éireann faoi Chomhaontú foirmiúil 12 bhliain agus faoi Phlean Seirbhíse Bliantúil a bhaineann leis. Faoin 
socrú sin, feidhmeoidh Comhairle Contae an Longfoirt mar fhochonraitheoir de chuid Uisce Éireann, agus beidh an 
Comhaontú sin i bhfeidhm ar feadh 12 bhliain ar a mhéad. Sa Phlean Seirbhíse Bliantúil, atá ina chuid den Chomhaontú 
Leibhéal Seirbhíse, leagtar amach spriocanna oibriúcháin, airgeadais agus riaracháin sonracha agus príomhtháscairí 
feidhmíochta a bheidh le comhlíonadh ag na hÚdaráis Áitiúla. Beidh tionchar an-suntasach airgeadais agus oibríochta 
ag an athrú sin ar an bhfeidhm seirbhísí uisce ar Chomhairle Contae an Longfoirt. 
In 2013, bhailigh foireann suirbhéireachta Chomhairle Contae an Longfoirt um méadrú uisce sonraí ar cá bhfuil na 
ceangail uisce tí ar fud an chontae. Beidh na sonraí sin ina mbunús ag Uisce Éireann chun tús a chur le méadair 
uisce tí a shuiteáil i gContae an Longfoirt in 2014/2015.
 

GNÍOMHAÍOCHTAÍ CAIPITIL AGUS OIBRIÚCHÁIN 2013  
In 2013, ba é an cuspóir lárnach a bhí ag Comhairle Contae an Longfoirt ná “An bonneagar riachtanach uisce agus 
fuíolluisce a sholáthar, a fheabhsú agus a chothabháil ar fud an Chontae chun soláthar dóthanach uisce dea-
chaighdeáin a chinntiú agus chun cosaint an chomhshaoil a uasmhéadú d’fhonn forbairt shóisialta agus forbairt 
gheilleagrach an chontae a chur chun cinn.”
Chun tacú leis an gCuspóir sin, tugadh faoi na gníomhaíochtaí Caipitil agus Oibriúcháin atá leagtha amach thíos in 2013.

CLÁR INFHEISTÍOCHTA CAIPITIL UM SHEIRBHÍSÍ UISCE
Lean Comhairle Contae an Longfoirt ar aghaidh leis an obair atá leagtha amach faoi Chlár Infheistíochta na Seirbhísí 
Uisce 2010 – 2013. Is iad seo a leanas na príomhnithe a baineadh amach faoin gclár sin in 2013:

SCÉIM SOLÁTHAIR UISCE RÉIGIÚNACH GHRÁNAIRD/BHAILE UÍ MHATHÁIN
Cuireadh tús le hoibreacha ar uasghrádú an líonra agus na bhfearas cóirithe ag Scéimeanna Ghránaird agus 
Bhaile Uí Mhatháin i lár 2011. Críochnaíodh formhór na bpríomhoibreacha in 2012 agus tar éis formheas a fháil ón 
mBord Pleanála cuireadh i gcrích uasghrádú ar na hoibreacha iontógála ag Loch Cinnéile i nGránard in 2013. 

SCÉIM SOLÁTHAIR UISCE RÉIGIÚNACH AN LONGFOIRT LÁIR: 
CONRADH 3 – PÍBLÍNTE & TAISCUMAIR
Déantar foráil sa Chonradh chun taiscumar 5,000 m³ a thógáil sa Phrochlais, chomh maith le taiscumar 750m³ 
ag Lios na nUamhanach, príomhphíobán nua 5km idir Ionad Cóireála Uisce Loch Foirbis agus Taiscumar na 
Prochlaise, príomhphíobán 4.8km idir Taiscumar na Prochlaise agus Droim Lis agus príomhphíobán 2.4km idir 
Gleannach agus Taiscumar Lios na nUamhanach. Cuireadh an phríomhchuid den obair sin i gcrích in 2013.

SÉARACHAS BHAILTE & SHRÁIDBHAILTE AN LONGFOIRT - 
IONAD CÓIREÁLA FUÍOLLUISCE: CONRADH DTO
Déantar foráil sa Chonradh seo chun Ionad Cóireála Fuíolluisce nua a dhearadh, a sholáthar, a thógáil agus a 
choimisiúnú le haghaidh sráidbhailte Ardach, Achadh na Cloiche agus Bhéal Átha na Lao agus chun uasghrádú a 
dhéanamh ar Ionaid Chóireála Uisce i nDroim Lis agus sa Lios Breac. 
Cuireadh tús le hObair Thógála ar sholáthar 5 ionad nua trí Chonradh ‘Dear Tóg Oibrigh’ (DTO) in 2012 agus bhí súil 
go mbeadh an phríomhchuid den obair críochnaithe faoi Mhárta 2014. Ina theannta sin, bhí tionscadal Fuíolluisce 
Bhéal Átha Liag san áireamh mar chuid den Scéim Séarachais DTO 16 Shráidbhaile de chuid Chomhairle Contae 
Ros Comáin agus críochnaíodh é in 2013.

SCÉIM SÉARACHAIS AN LONGFOIRT
In 2014, cuirfear i gcrích an Réamhthuarascáil do Scéim Séarachais Bhaile an Longfoirt, ina ndéanfar foráil do 
mheasúnú ar riachtanais bhaile an Longfoirt um bailiú, chóireáil agus dhiúscairt fuíolluisce thar na 20 bliain atá 
romhainn, agus cuirfear faoi bhráid Uisce Éireann í ansin lena breithniú.

UASGHRÁDÚ AR IONAD CÓIREÁLA UISCE LOCH FOIRBIS & 
AR SCÉIM SOLÁTHAIR UISCE RÉIGIÚNACH BHÉAL ÁTHA LIAGE
D’fhaomh an Roinn Comhshaoil, Pobail, agus Rialtais Áitiúil an Réamhthuarascáil maidir leis an scéim thuas in 
2013 agus cuireadh i gcrích cleachtadh réamhcháilíochta le haghaidh Comhairleoirí chun dearadh mionsonraithe a 
dhéanamh. Tá cinneadh ag teastáil anois ó Uisce Éireann maidir le cibé an obair seo a chur chun cinn tuilleadh in 
2014 nó gan í a chur chun cinn.
Aistríodh an fhreagracht as Clár Infheistíochta Caipitil Sheirbhísí Uisce Chontae an Longfoirt chuig Uisce Éireann ar 
an 1/01/2014.

BONNEAGAR, OIBRÍOCHT AGUS  
COTHABHÁIL NA SEIRBHÍSÍ UISCE
I gContae an Longfoirt tá 1230km príomhlíonra uisce arna sholáthar ag cúig phríomh-Scéim Uisce Réigiúnach, eadhon: 
Baile Uí Mhatháin, Loch Gamhna, Béal Átha Liag/Baile Nua an Chaisil, an Longfort Láir agus Gránard. Tá sé measta go 
bhfaigheann níos mó ná 87% de dhaonra an chontae soláthar uisce píopaithe arna chóireáil ag Ionaid Chóireála Uisce 
Chomhairle Contae an Longfoirt. 
Déanann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte monatóireacht ar an gCáilíocht Uisce Óil ar bhonn gníomhaireachta do 
Chomhairle Contae an Longfoirt i gcomhréir leis na Rialacháin atá ann faoi láthair, lena n-áirítear na Rialacháin Uisce Óil, 
2007 - I.R. Uimh. 278 agus an tAcht um Sheirbhísí Uisce, 2007. Faoi na Rialacháin um Uisce Óil, tá an Ghníomhaireacht 
um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) ina húdarás maoirseachta maidir le Soláthairtí Uisce Poiblí. Ní mór d’Údaráis Áitiúla 
aon neamh-chomhlíonadh a thuairisciú don GCC láithreach agus féadfar ordú dóibh Pleananna Gnímh a fhorbairt agus a 
chur i bhfeidhm faoi threoir ón GCC. Ina theannta sin, tá Comhairle Contae an Longfoirt ina húdarás maoirseachta maidir 
le Grúpscéimeanna Uisce (GSU) agus Soláthairtí Príobháideacha Beaga (SPB).
Tá 27 Scéim Séarachais Phoiblí nó Ceirtleán i gContae an Longfoirt anois.  Déanann Comhairle Contae an Longfoirt 
sampláil agus monatóireacht ar scardadh ó na hIonaid Chóireála. Faoin na Rialacháin um Scardadh Dramhuisce (Údarú), 
2007, ceanglaítear ar gach scardadh séarachais de chuid na nÚdarás Seirbhísí Uisce ceadúnais nó teastais údaraithe 
a bheith acu ón GCC, ag brath ar a méid.  Fágann na ceadúnais ábhartha ón GCC agus na ceanglais maidir le teastais 
údaraithe go bhfuil freagracht an-suntasach le comhlíonadh ag Comhairle Contae an Longfoirt.

CAOMHNÚ UISCE  
Cé go bhfuil táscaire seirbhíse an 
Údaráis Áitiúil um Uisce gan Tásc 
réasúnta ard ag 49%, bhí feabhas air 
sa dara leath de 2013. Go luath in 2013, 
cuireadh socrú nua i bhfeidhm maidir 
le ríomh na bhfigiúirí, a cheadaíonn 
monatóireacht níos spriocdhírithe ar 
shreafa soláthair uisce isteach i limistéir 
éagsúla. Táthar ag súil go dtiocfaidh 
feabhas suntasach ar na figiúirí maidir 
le hUisce gan Tásc sa todhchaí nuair a 
bheidh méadrú tí i bhfeidhm.

LÉARSCÁIL DE LÍONRA RÉIGIÚNACH CHONTAE AN LONGFOIRT
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CLÁR UISCE TUAITHE

GRÚPSCÉIMEANNA UISCE/SÉARACHAIS

I mí an Mhárta 2013, chuir an Roinn Comhshaoil, Pobail, agus Rialtais Áitiúil in iúl do Chomhairle Contae an Longfoirt 
gurb ionann an Dáileadh Blocdheontais don bhliain 2013 maidir le Glacadh ar Láimh na nGrúpscéimeanna Uisce agus 
Caomhnú Uisce/Uasghráduithe Líonra agus €370,000.

Rinneadh oibreacha ar na Scéimeanna seo a leanas chur dul i dtreo an Údarás Áitiúil a bheith i mbun na Scéime:
 » Doire Amhlaoibh, an Eiscir/Cluain Cabhlaigh, GSU Fhiodh Chalmáin/Chluanach Ard, GSU an Bhealaigh, GSU Chluain Oileáin, 

GSU an Leasa Dhuibh/Thrileac, GSU Chluain Raileach, GSU an Leasa Léith, GSU Chill na Sí, GSU an Ghabhláin & Chluain Torc, 
GSU Chill an Churraigh, GSU Fyhora, GSU Radharc an Mhuilinn, GSU Dhroim Chalaraí, GSU Bhun Lathaí/an tSeanaigh agus 
GSU Mhaigh Dumha/an Chaoil.

 » Bhain GSU Chluainte Móra leas as deontas chun oibreacha uasghrádaithe a dhéanamh ar a scéim.

D’íoc an Roinn Comhshaoil, Pobail, agus Rialtais Áitiúil €399,453 san iomlán i ndáil le Glacadh ar Láimh na 
nGrúpscéimeanna Uisce agus Caomhnú Uisce/Uasghrádú Líonra in 2013.
In 2014, chuir an Chomhairle moltaí faoi bhráid na Roinne Comhshaoil, Pobail, agus Rialtais Áitiúil i gcomhair cistithe 
Blocdheontais dar luach €975,000 san iomlán faoin gClár Uisce Tuaithe maidir le Grúpscéimeanna Séarachais nua, chomh 
maith le Grúpscéimeanna agus Uasghráduithe Uisce nua agus tograí maidir le grúpscéimeanna uisce a ghlacadh ar lámh.
Tá líonraí príomhlíne uisce éagsúla á bhfeidhmiú agus á gcothabháil ag Comhairle Contae an Longfoirt le blianta fada 
arbh Grúpscéimeanna Uisce iad san am atá caite. Chun stádas foirmiúil na líonraí sin a shoiléiriú, dhearbhaigh an 
Chomhairle in 2013, i gcás 137 scéim, go raibh sócmhainní agus leasanna na GSU sin tógtha ar lámh agus iad aistrithe 
chuig úinéireacht an phobail.
Tháinig Coiste Monatóireachta Uisce Tuaithe an Longfoirt le chéile uair amháin in 2013 chun athbhreithniú a dhéanamh 
ar an dul chun cinn maidir le cur i bhfeidhm an Chláir Uisce Tuaithe. Tugadh faisnéis don Choiste faoin gclár oibre reatha 
agus faoi na tiomantais faoi na bearta éagsúla. 
Pléadh glacadh ar lámh na nGrúpscéimeanna Uisce, agus, go háirithe, scéimeanna dílleachtaí, chomh maith leis na 
tograí maidir le Grúpscéimeanna Séarachais nua.

SCÉIMEANNA BEAGA POIBLÍ UISCE AGUS SÉARACHAIS

I mí an Mhárta 2013, cuireadh in iúl do Chomhairle Contae an Longfoirt gurb ionann an Dáileadh Blocdheontais faoin 
mbeart Scéimeanna Beaga de chuid an Chláir Uisce Tuaithe agus €701,994.  Cuireadh oibreacha substaintiúla i gcrích in 
2013 faoin mbeart sin.  
Rinneadh oibreacha uasghrádaithe ag Scéimeanna Fuíolluisce Réigiúnacha an Longfoirt, Ghránaird, Bhéal Átha na Lao 
agus Achadh na Cloiche chun an tomhaltas fuinnimh a laghdú, próisis chóireála a fheabhsú agus bearta agus próisis 
chost-éifeachtúla a chur i bhfeidhm.

Tugadh oibreacha chun críche ag Teach Caidéil Thobar Bhaile Nua an Chaisil chun díghalrúchán leordhóthanach an 
tsoláthair uisce óil a chinntiú. Mar thoradh air sin, cuireadh ar ceal an fógra fiuchta uisce réamhchúraim faoin mbeart 
Scéimeanna Beaga de chuid an Chláir Uisce Tuaithe.

Leanadh le hoibreacha freisin ag ionaid chóireála uisce Mhainistir Shruthla, Sméire agus Ghránaird chun riachtanais an 
Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta agus na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil a chomhlíonadh. Leanadh le 
hoibreacha slándála maidir le soláthar uisce óil chóireáilte ag láithreáin taiscumair iomadúla ar fud an chontae.
Cuireadh líonraí nua in ionad na bPríomhlíonraí Luaidhe sa Longfort agus i nGránard, rud a chosain beagnach €200,000.
Faoi stiúir Rannóg na Seirbhísí Uisce de chuid Chomhairle Contae an Longfoirt, cuireadh príomhphíopaí uisce nua sna 
limistéir eile ar fud an chontae a bhí seirbhísithe ag príomhphíopaí uisce luaidhe, trína ndearnadh foráil uisce óil do 35 
áitreabh ag ceithre shuíomh éagsúla.  I rith na mblianta roimhe sin, cuireadh píopaí nua in ionad aon phíopa luaidhe 
poiblí eile nó aon phíopa soláthair chomhroinnte luaidhe eile arbh fhios don Chomhairle fúthu nó tairgeadh soláthar 
malartach don áitreabh.  

Rinneadh roinnt bheag Ionad Cóireála Fuíolluisce a dhíchoimisiúnú d’fhonn riachtanais na Gníomhaireachta um 
Chaomhnú Comhshaoil a chomhlíonadh.  San iomlán, d’íoc an Roinn Comhshaoil, Pobail, agus Rialtais Áitiúil €571,863 
maidir le Scéimeanna Beaga in 2103.

FÓIRDHEONTAIS DO GHRÚPSCÉIMEANNA UISCE AGUS DEONTAIS TOBAIR AONAIR

Phróiseáil Comhairle Contae an Longfoirt ceithre iarratas ar fhóirdheontais i leith chostais oibriúcháin a bhain le 
Grúpscéimeanna Uisce. Íocadh €17,866.43 san iomlán.
Fuarthas aon iarratas déag ar dheontais do sholáthairtí uisce aonair. Rinneadh faomhadh ar dheich n-iarratas agus tá 
iarratas amháin ag fanacht ar fhaomhadh. Rinneadh íocaíochtaí deontais dar luach €7,996.47 san iomlán le ceathrar.

AN COMHSHAOL
Clúdaíonn an rannán seo raon éagsúil feidhmeanna agus seirbhísí.  Is iad seo a leanas na príomhréimsí: 

RIALÚ AR THRUAILLIÚ AGUS BAINISTÍOCHT AR CHÁILÍOCHT UISCE
BAINISTÍOCHT BRUSCAIR AGUS GLANTACHÁN SRÁIDE
BAINISTÍOCHT DRAMHAÍOLA AGUS RIALÚ DRAMHAÍOLA
FEASACHT CHOMHSHAOIL
IONAID ADHLACTHA
SEIRBHÍSÍ TRÉIDLIACHTA AGUS SÁBHÁILTEACHT BIA
RIALÚ MADRAÍ
SEIRBHÍSÍ DÓITEÁIN AGUS SEIRBHÍSÍ ÉIGEANDÁLA
COSAINT SHIBHIALTA
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RIALÚ AR THRUAILLIÚ AGUS BAINISTÍOCHT AR CHÁILÍOCHT UISCE
Clúdaíonn an reachtaíocht um rialú ar thruailliú réimsí mar thruailliú uisce, thruailliú aeir agus núis torainn.  I measc na 
ngníomhaíochtaí sonracha a dtugtar fúthu maidir le rialú ar thruailliú tá teagmhais truaillithe uisce a fhiosrú, iniúchtaí 
feirme, scardadh chuig uiscí a cheadúnú agus clár monatóireachta a chur i bhfeidhm le haghaidh aibhneacha, 
lochanna, dabhcha seipteacha agus láithreáin líonta talún dúnta.

CÓRAIS BAINISTÍOCHTA ABHANTRAÍ
Trasuíodh Creat-Treoir Uisce an AE isteach i ndlí na hÉireann faoi Rialacháin an Chomhphobail Eorpaigh (Beartas 
Uisce), 2003 faoinar bunaíodh roinnt Ceantar Abhantraí.  Tá baint ag an Longfort le Ceantar Abhantraí an Iarthuaiscirt 
agus Ceantar Idirnáisiúnta Abhantraí na Sionainne araon. 

Tá cuspóir foriomlán leagtha síos atá ceaptha chun feabhas a chur de réir a chéile ar cháilíocht an uisce thar an 
tréimhse go dtí 2015. Tá sé ina sprioc go mbeidh cáilíocht na n-uiscebhealaí aicmithe mar ‘Maith’, ar a laghad, 
faoin 2015.  Forbraíodh cláir mhonatóireachta chun aicmiú a dhéanamh ar cháilíocht reatha an uisce in aibhneacha 
agus i lochanna. Le himeacht ama, beidh sé indéanta feabhsúcháin ar an gcáilíocht uisce a thomhas. Ullmhaíodh 
Pleananna Bainistíochta Abhantraí don dá Cheantar Abhantraí lena bhfuil baint ag an Longfort.  Ghlac Comhairle 
Contae an Longfoirt leis na pleananna sin in 2010.

SAOTHARLANN CHOMHSHAOIL
Tá Saotharlann Chomhshaoil na Comhairle Contae suite ar Bhóthar na Páirce, an Longfort. Is iad seo a leanas na 
príomhréimsí gníomhaíochta:
 » Monatóireacht agus rialú ar Thruailliú Uisce
 » Monatóireacht ar scardadh ó phlandaí Cóireála Fuíolluisce na Comhairle
 » Monatóireacht ar líonadh talún
 » Monatóireacht ar scardadh eisiltigh tionsclaíoch
 » Monatóireacht ar Cháilíocht Uisce in aibhneacha agus i lochanna

BAINISTÍOCHT BRUSCAIR
Tá cur i bhfeidhm an Achta um Thruailliú ó Bhruscar, 1997 – 2009 ar cheann de na meicníochtaí tábhachtacha chun 
dul i ngleic le truailliú bruscair i gContae an Longfoirt.  Is iad Maoir Bruscair na Comhairle a thugann faoin Rialú 
Bruscair den chuid is mó, le cúnamh ó Mhaoir Bruscair/Tráchta Chomhairle Baile an Longfoirt.
Oibríonn an Chomhairle go dlúth le Coistí áitiúla na mBailte Slachtmhara agus aithníonn sí an obair iontach atá á 
déanamh acu ar fud an chontae.

Leanann an Chomhairle ag ionchúiseamh ciontóirí bruscair agus ag lorg aisghabháil iomlán na gcostas nuair a 
théann cásanna chun na cúirte. 

SCUABADH SRÁIDEANNA
Lean an Chomhairle lena clár rialta um scuabadh sráideanna agus sheirbhísiú boscaí bruscair i mbailte agus i 
sráidbhailte an chontae, i gcomhréir le Plean Bainistíochta Bruscair Chontae an Longfoirt. Bhí buiséad €296,550 ar 
fáil don tseirbhís sin in 2013.

BAINISTIÚ DRAMHAÍOLA

AN PLEAN BAINISTÍOCHTA DRAMHAÍOLA 2005–2010
Cuireadh tús leis an bpróiseas maidir leis na Réigiúin Bainistithe Dramhaíola a atheagrú agus a chomhdhlúthú in 
2013. D’fhonn a áirithiú go raibh an Plean Bainistithe Dramhaíola Lár Tíre 2005-2010 fós bailí, rinneadh ordú in 
2013 go gcuirfí síneadh le tréimhse a bhailíochta. I mí an Mheithimh, bunaíodh Réigiún Bainistithe Dramhaíola an 
Oirthir & Lár na Tíre. Tá an Longfort ar cheann den 12 údarás áitiúla atá cleamhnaithe leis an réigiún. Roghnaíodh 
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath mar údarás cinnireachta don réigiún chun críocha athbhreithniú a dhéanamh 
ar an bPlean Bainistithe Dramhaíola Réigiúnach. Cuireadh tús leis an bpróiseas maidir le Comhphlean Bainistithe 
Dramhaíola a ullmhú don réigiún i mí Mheán Fómhair. Táthar ag súil go bhfoilseofar an Plean Bainistithe Dramhaíola 
don réigiún sínte go luath in 2015.

SOLÁTHAR SAORÁIDÍ
Faoi láthair tá 26 banc ‘fág anseo’ i gContae an Longfoirt. Glactar le gloine ghlas, gloine dhonn agus gloine 
thrédhearcach, chomh maith le cannaí alúmanaim, ag gach suíomh.  Tháinig méadú ar an tonnáiste bailiúcháin in 
2013, agus bailíodh 677 tonna gloine agus 18 tonna cannaí alúmanaim le haghaidh athphróiseála.

FORFHEIDHMIÚ
Tá raon leathan feidhmeanna reachtúla ag údaráis áitiúla faoin reachtaíocht dramhaíola náisiúnta agus faoi reachtaíocht 
dramhaíola na hEorpa.  
Áirítear ar an obair a dhéanann foirne Forfheidhmiúcháin Dramhaíola na nÚdarás Áitiúil imscrúdú a dhéanamh ar 
theagmhais dumpála mídhleathaí, bearta ionchúisimh agus bearta forfheidhmiúcháin a ghlacadh, rialacháin fhreagrachta 
do tháirgeoirí a fhorfheidhmiú maidir le réimse leathan dramhaíola (lena n-áirítear Trealamh Leictreach agus Leictreonach, 
Cadhnraí, Feithiclí Deireadh Ré, Boinn, Pacáistiú, Dramhaíl Bhia, Plaisteach Feirme agus Dramhaíl Tógála & Scartála).  In 
2013, rinneadh imscrúdú ar 1,665 gearán faoi dhramhaíl agus faoi bhruscar, agus réitíodh 1,597 díobh sin i rith na bliana.  
Rinneadh níos mó ná 1,800 gnáthphatról/gnáth-imscrúdú bruscair.

In 2013, díríodh iniúchtaí rialta na Comhairle ar úsáid neamhúdaraithe dóirí ola dramhaíola, ar bhailiú neamhúdaraithe 
earraí leictreacha bána agus ar fhoinsí soláthair uisce phoiblí a chosaint.   Rinneadh roinnt ionchúiseamh faoin Acht 
um Thruailliú ó Bhruscar, 1997, faoin Acht um Bainistiú Dramhaíola, 1996 agus faoi na Rialacháin um Chead Bailithe 
Dramhaíola, 2007.  Tá an dumpáil mhídhleathach in áitribh fholmha fós ina fadhb shuntasach agus bhí ar an gComhairle 
acmhainní suntasacha a chaitheamh chun suíomhanna den sórt sin a ghlanadh.  Nuair is féidir é, tá an Chomhairle ag 
baint leasa as a cumhachtaí reachtúla anois chun a cuid costas ar bhearta rialaithe truaillithe a chúiteamh.  

Ina theannta sin, ceadaíonn Údaráis Áitiúla saoráidí dramhaíola agus rialálann siad iad, cinntíonn siad bailiú údaraithe agus 
iompar údaraithe na dramhaíola ina gceantair feidhme, déanann siad breithmheas ar iarratais phleanála i ndáil le tograí 
bainistithe dramhaíola, déanann siad maoirseacht ar bhainistiú na dramhaíola san earnáil tógála agus san earnáil ghnó, 
agus déanann siad scéimeanna um chomhlíonadh dramhaíola a riar (m.sh. Pacáistiú).  Ní mór iniúchtaí imshaoil   a chur 
i gcrích i gcomhréir le plean iniúchta bhliantúil na nÚdaráis Áitiúil agus tá córas tuairiscithe éigeantaigh chuig an GCC i 
bhfeidhm maidir le gach iniúchadh imshaoil agus leis an bplean iniúchta imshaoil.  Tá oibleagáidí suntasacha tuairiscithe 
ar na hÚdaráis Áitiúla freisin agus ní mór dóibh fardal bliantúil de na sonraí dramhaíola ar fad maidir lena gcuid limistéar 
feidhme a thiomsú agus a fhíorú lena chur faoi bhráid na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil gach bliain.  

Ní mór d’Údaráis Áitiúla Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol), 2007 
a chomhlíonadh.  Faoi réir eisceachtaí áirithe, ní mór faisnéis a bhaineann leis an gcomhshaol atá i seilbh údarás poiblí, 
nó i seilbh lena aghaidh, a chur ar fáil d’aon duine a iarrfaidh an fhaisnéis sin.   Tugtar comhairle agus treoir maidir le 
bainistíocht dramhaíola do bhaill den phobal má iarrtar iad.  

Sciar suntasach den obair a dhéantar i rannóga forfheidhmithe dramhaíola na nÚdarás Áitiúil, cabhraíonn sé leis an 
Rialtas smachtbhannaí airgeadais suntasacha de chuid an AE a sheachaint.   

Tá “Beartas Forfheidhmithe ar Ghníomhaíocht Dramhaíola Mhídhleathaí” Chomhairle Contae an Longfoirt ar fáil ar 
shuíomh gréasáin na Comhairle ag www.longfordcoco.ie.
Feidhmíonn an Chomhairle “Beolíne um Ghearáin faoi Bhruscar”.  Is féidir le duine ar bith a chonaic dumpáil 
mhídhleathach dramhaíola í a thuairisciú, faoi rún, trí ghlaoch ar 1850 434 450.

FEASACHT CHOMHSHAOIL
Áirítear leis an ngné seo d’obair na rannóige:
 » Glantachán Náisiúnta Earraigh
 » Seachtain Náisiúnta na gCrann
 » Bailiúcháin Earraí Móra agus Dramhaíola Guaisí
 » Scoileanna Glasa
 » Nollaig Ghlas
 » Cistiú Comhpháirtíochta Comhshaoil Áitiúil
 » Deontais Feasachta Frith-Bhruscair

GLANTACHÁN NÁISIÚNTA EARRAIGH
Bhí Glantachán Náisiúnta Earraigh 2013 ar siúl le linn mhí Aibreáin. Cuireadh bainteoirí bruscair, lámhainní, bibí agus 
málaí dath-chódaithe ar fáil do sheisiúin glantacháin an phobail.  Ghlac breis is 40 grúpa páirt i seisiúin ghlantacháin ar 
fud an chontae. 

SEACHTAIN NÁISIÚNTA NA gCRANN
Bhí Seachtain Náisiúnta na gCrann, atá eagraithe ag Comhairle Crann na hÉireann le tacaíocht ó Choillte agus ó 
Chomhairle Contae an Longfoirt, ar siúl ón 3-9 Márta 2013. Tairgeadh an deis do Scoileanna, Ghrúpaí Pobail, agus 
eagraíochtaí eile sa chontae crainn óga a fháil. Dáileadh os cionn 350 crann óg saor in aisce le linn na seachtaine sin.

BAILIÚCHÁIN EARRAÍ MÓRA AGUS DRAMHAÍOLA GUAISÍ
Cuireadh trí bhailiúchán earraí móra ginearálta agus bailiúchán amháin péint dhramhaíola ar siúl in 2013.
Bailíodh 6.98 tonna de dhramhaíl ghinearálta agus dhramhaíl inathchúrsáilte agus 1.625 tonna de péint dhramhaíola.
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SCOILEANNA GLASA
D’éirigh go han-mhaith leis an Longfort arís maidir le cur le gníomhaíocht na Scoileanna Glasa in 2013.  Tá 
rannpháirtíocht na scoileanna sa chlár beagnach chomh hard agus is féidir léi a bheith.  Le linn 2013, bronnadh an Brat 
Glas ar seacht scoil nua agus rinne ocht scoil eile athnuachan ar gcuid bratacha.  Fágann sin go bhfuil Bratacha Glasa 
ag 40 scoil i gContae an Longfoirt san iomlán. 

NOLLAIG GHLAS
Cuireann an Chomhairle pointe fágála lárnach ar fáil sa Longfort áit ar féidir le daoine a gcuid crann a fhágáil le haghaidh 
stiallta, saor in aisce.

DEONTAIS FEASACHTA FRITH-BHRUSCAIR
Lean an scéim seo in 2013 le deontas €18,000 a fuarthas ón Roinn Comhshaoil.  Úsáidtear na Deontais Feasachta 
Frith-Bhruscair agus Frith-Ghraifítí chun tacú le tionscnaimh glantacháin, chun feachtais fógraíochta agus tionscadail 
athchúrsála scoile a chistiú agus chun ábhair thacaíochta a chur ar fáil do thionscnaimh glantacháin an phobail áitiúil.

CISTE COMHPHÁIRTÍOCHTA COMHSHAOIL DON CHLÁR 21 ÁITIÚIL
Fuair an Chomhairle leithdháileadh tosaigh €7,000 faoin scéim seo, mar aon le cistiú breise €1,050 níos déanaí sa bhliain.  
Cuireann an Chomhairle cistí meaitseála ar fáil chun tacú le tionscadail nuálacha, phobalbhunaithe a bhaineann leis an 
gcomhshaol. 

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

SEIRBHÍSÍ TRÉIDLIACHTA, SÁBHÁILTEACHT BIA AGUS RIALÚ AINMHITHE
Déanann Rannóg Tréidliachta Chomhairle Contae an Longfoirt fónamh ar chonradh idir an Chomhairle agus Údarás 
Sábháilteachta Bia na hÉireann maidir le saincheisteanna sábháilteachta bia agus sláinte poiblí tréidliachta.
Déantar maoirseacht reachtúil ar na seamlais bheaga agus ar na hionaid déantúsaíochta feola ar thréchur íseal sa 
chontae d’fhonn a chinntiú go bhfuil an reachtaíocht ar shábháilteacht bia á comhlíonadh go hiomlán.

Próiseáladh eallach agus caoirigh, muca, gabhair agus éanlaithe a táirgeadh go háitiúil i seamlais bheaga áitiúla i 
gContae an Longfoirt in 2013. Rinne Cigire Tréidliachta cigireacht roimh bháis agus iarbháis ar gach ainmhí a maraíodh. 
Tá clár samplála i bhfeidhm atá beartaithe chun substaintí díobhálacha amhail ceimiceáin agus hormóin a bhrath i 
bhfeoil. Cinntíonn Seirbhís Tréidliachta an Údaráis Áitiúil go bhfuil sláinte agus leas ainmhithe á gcothabháil i gcomhréir 
leis na forálacha reachtacha.

I rith 2013, lean na hionaid déantúsaíochta feola ar thréchur íseal agus na seamlais i gContae an Longfoirt ag obair 
de réir chaighdeáin cheadaithe an AE. Tá na táirgí feola a tháirgtear sa chontae faoi réir Rialuithe Oifigiúla Tréidliachta. 
Rialaíonn Seirbhís Tréidliachta an Údaráis Áitiúil áitribh ar thréchur íseal, agus ag an am céanna tugann sí solúbthacht cuí 
dóibh. Cé go bhfuil athruithe ag tarlú ar bhonn leanúnach laistigh d’áitribh, tá an leibhéal gníomhaíochta á chothabháil 
agus spreagtar iontrálaithe nua chun dul i gcomhairle lenár seirbhís agus a bheith páirteach san earnáil.  Tháinig méadú 
suntasach in 2013 ar thréchur na seamlas beag i gContae an Longfoirt, agus tháinig méadú go háirithe ar líon na 
n-eallach a maraíodh.

Rinneadh marú séasúrach ar éanlaithe freisin ag na Nollaig 2013 i seamlas faoi mhaoirseacht an Údaráis Áitiúil sa 
chontae.  Tá an earnáil ag cur le méid na próiseála i gContae an Longfoirt agus ag cloí lenár bPlean Corparáideach 
maidir le fiontraíocht agus forbairt a chur chun cinn sa réimse tábhachtach seo den ghníomhaíocht tráchtála.  Roimhe 
seo, chinntigh an Longfort go raibh na seamlais áitiúla sa chontae san áireamh sa treoirchlár brandála agus margaíochta, 
a fuair tacaíocht ó LEADER, do mhairteoil agus uaineoil a tháirgtear go háitiúil san Iarthuaisceart, agus cuideoidh sé le 
hoiliúint um Leas Ainmhithe a sholáthar do dhaoine atá ag obair san earnáil in 2014.

Leanadh leis an bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach agus le hoiliúint i sábháilteacht bia agus sláinte agus leas ainmhithe in 
2013 agus tá Córas Iniúchóireachta Inmheánaí ag an tSeirbhís Tréidliachta. 

Bhí na gníomhaíochtaí a bhaineann le diúscairt Fotháirgí Ainmhithe fós ina réimse tábhachtach oibre in 2013.

Soláthraíonn cruinnithe an Choiste Réigiúnach um Zónóis an fóram le haghaidh idirchaidreamh foirmiúil idir Seirbhís 
Sláinte Poiblí Tréidliachta Chomhairle Contae an Longfoirt agus gníomhaireachtaí eile amhail an Roinn Talmhaíochta 
agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.  Bhí teagmháil ag Seirbhís Tréidliachta Chomhairle Contae an Longfoirt ar 
bhonn foirmiúil leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara maidir le cruinnithe déthaobhach a reáchtáil go háitiúil agus 
go náisiúnta in 2013. 

RIALÚ MADRAÍ
Cuireann Comhairle Contae an Longfoirt Seirbhís lánaimseartha um Rialú Madraí ar fáil i gContae an Longfoirt.  
Fostaíonn an Chomhairle Maor Madraí agus oibríonn sí Dídean do Mhadraí ar Shráid Little Water i mbaile an Longfoirt.  
Gearrtar táillí as cóiríocht a thabhairt d’ainmhithe i bpóna.  Dhéileáil an tSeirbhís le 362 cás de mhadraí gan iarraidh agus 
madraí seachráin in 2013.  Astu siúd, tugadh tithe nua do 37 díobh, thóg a gcuid úinéirí ar ais 39 díobh, aistríodh 232 
chuig grúpa leasa madraí agus cuireadh 50 madra ina gcodladh. Chuir Comhairle Contae an Longfoirt 16 mhadra a bhí 
aicmithe mar phórtha srianta, i bpóna in 2013.  

I gcuid mhór de na cásanna maidir le madraí a cuireadh i dtithe nua, roghnaigh a gcuid úinéirí iad le cúnamh ó 
leathanach gréasáin “Save a Dog” na Comhairle ar féidir rochtain a fháil air ag www.longfordcoco.ie agus atá nasctha le 
Facebook.

D’éirigh le Comhairle Contae an Longfoirt laghdú breise a bhaint amach ar líon na madraí a cuireadh ina gcodladh i 
bPóna Madraí an Longfoirt in 2013.  Tharla sé sin mar thoradh ar phlean straitéiseach a chuir an tSeirbhís Rialaithe 
Madraí i bhfeidhm agus cabhair acu ó pháirtithe leasmhara agus ó shaorálaithe eile.

Chun dul i ngleic le fadhb na madraí gan iarraidh, leanann Comhairle Contae an Longfoirt ar aghaidh ag moladh 
do dhaoine, tríd an oideachas agus trí fheasacht, bheith ina n-úinéirí freagracha ainmhí, agus feidhmíonn sí scéim 
le haghaidh neodrú fhóirdheontais do mhadraí. Ina theannta sin, tá comhaontas straitéiseach curtha ar bun ag an 
gComhairle leis an Dogs Trust.  Leanadh le cigireacht ar Ionaid Pórúcháin Madraí in 2013 faoin Acht um Bunachais 
Pórúcháin Madraí.

Eisíodh 1,667 Ceadúnas Madra aonair in 2013.  Lean Comhairle Contae an Longfoirt ar aghaidh ag leagan béime ar an 
ngá atá ann go gceannódh úinéirí madra Ceadúnas Madra.  Gearrtar €20 ar Cheadúnas Madra faoi láthair agus is féidir 
ceann a cheannach ó Oifig Phoist ar bith.  Gné thábhachtach d’úinéireacht fhreagrach madra is ea Ceadúnas Madra 
a cheannach.  In 2013, cheannaigh úinéirí madra ceadúnas “Saolré Madra” ar chostas aonuaire €140.  Is ó Rannóg 
Comhshaoil Chomhairle Contae an Longfoirt amháin ar féidir iad siúd a fháil.

RIALÚ CAPALL
Dhéileáil Comhairle Contae an Longfoirt le 62 cás maidir le capaill a tuairiscíodh go raibh siad ar seachrán in 2013.  Astu 
sin, gabhadh 25 capall faoi Acht um Rialú Capall, 1996.  Tháinig fodhlíthe i ndáil le Rialú Capall i bhfeidhm i rith na bliana.  
Faoi na fodhlíthe sin, rialaítear riachtanais choinneála agus diúscartha de réir chomhaontú leis an Roinn Talmhaíochta, 
Bia agus Mara, chomh maith le rochtain agus gníomhaíochtaí capall a rialú in áiteanna poiblí.

ÚSÁID FUINNIMH
Úsáideann Comhairle Contae an Longfoirt méid suntasach fuinnimh.  D’fhonn na seirbhísí a sholáthraíonn sí a oibriú, 
is gá leictreachas, gás agus breoslaí eile a ídiú.  Tá fostaithe i ngach rannóg ar an eolas faoin ngá deireadh a chur le 
tomhaltas fuinnimh nach bhfuil gá leis.  Tá tionscnamh Bainistíochta Fuinnimh ar siúl agus tá bearta á nglacadh nuair is 
féidir é chun ídiú fuinnimh a laghdú.  Rinneadh roinnt iniúchtaí ar shaoráidí faoi leith in 2013 agus tá sé i gceist úsáid a 
bhaint as an eolas a bailíodh chun clár oibreacha a fhorbairt i ndáil le saoráidí aonair.  Tá Comhairle Contae an Longfoirt 
cleamhnaithe le Gníomhaireacht Fuinnimh Lár na Tíre.  Tá fochoistí a dtugtar Pobail Chleachtais orthu curtha ar bun 
chun cuidiú le heolas a chomhroinnt..  Glacann fostaithe Chomhairle Contae an Longfoirt páirt iontu agus cuidíonn siad 
le forbairt an Dea-Chleachtais i roinnt réimsí..

GNÍOMHARTHA A RINNEADH 
Leanadh ag aghaidh ag soláthar oiliúna do bhaill Choiste Bainistíochta Fuinnimh na Comhairle.  Rinneadh dul chun cinn 
maidir le córas a fhorbairt chun sonraí tomhaltas fuinnimh a thaifeadadh ar bhealach níos córasaí. 
Cuireadh uasghrádú trealaimh chun críche ag Rannóg TF na Comhairle.  Mar thoradh air sin, táthar ag súil go mbeidh 
laghdú suntasach ar an tomhaltas fuinnimh a bhaineann le hoibriú seirbhísí TF.  Cuireadh uasghrádú ar shoilsiú poiblí 
i gcrích ag roinnt áiteanna agus táthar ag súil tabhairt faoi uasghrádú den chineál céanna de réir mar a bheidh fáil ar 
acmhainní. 
Tháinig Oifigeach Feasachta Comhshaoil na Comhairle le chéile le grúpaí pobail agus thug an tOifigeach sin cuairt ar 
scoileanna chun béim a leagan ar an ngá fuinneamh a chaomhnú nuair is féidir. Tá eolas maidir le bearta caomhnaithe 
fuinnimh san áireamh i bPacaí Eolais a scaiptear i scoileanna agus ag cruinnithe a bhíonn ar siúl i bpobail.  
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SEIRBHÍSÍ DÓITEÁIN AGUS SEIRBHÍSÍ ÉIGEANDÁLA
Tá stáisiúin dóiteáin ag an tSeirbhís Dóiteáin agus Tarrthála i mBaile Uí Mhatháin, Meathas Troim, Gránard, Béal Átha 
Liag agus sa Longfort.

Tá foireann 48 comhraiceoir dóiteáin coinnithe sna stáisiúin a fhreagraíonn d’eachtraí dóiteáin agus d’eachtraí tarrthála 
araon. Bhí an Roinn Dóiteáin gníomhach maidir le sábháilteacht dóiteáin a chur chun cinn i rith na bliana.  

Rinne an Roinn Dóiteáin measúnú ar Theastais Sábháilteachta Dóiteáin, ar Iarratais Phleanála agus ar Tharchuir Iarratais 
Ceadúnais Cúirte.  Rinneadh Cigireachtaí Sábháilteachta Dóiteáin ar áitribh thráchtála freisin.

B’éigean an tionscadal chun Stáisiún Dóiteáin a thógáil i mBéal Átha Liag a ath-thairiscint i Meán Fómhair 2013. Tá 
Anailís M.E.A.T curtha i gcrích agus tá conraitheoir oiriúnach roghnaithe.

I mí Aibreáin, ghlac baill de chuid Bhriogáid Dóiteáin Bhaile an Longfoirt páirt sa Chúigiú Comórtas Dúshláin Náisiúnta 
de chuid Eagraíocht Tarrthála Éireann agus roghnaíodh iad chun ionadaíocht a dhéanamh ar son na hÉireann ag imeacht 
idirnáisiúnta. 

Fuair Seirbhís Dóiteáin an Longfoirt fearas nua Aicme B i mí Aibreáin 2013.  Tá an fearas suite i Stáisiún Dóiteáin 
Mheathas Troim.  

Fostaíodh triúr ball nua den tSeirbhís Dóiteáin in 2013, duine i mBaile Uí Mhatháin, duine i Meathas Troim agus 
duine i mBéal Átha Liag.  Chuaigh Meicneoir Tiomána amháin ar scor i mBéal Átha Liag agus líonadh an post sin go 
hinmheánach.

COSAINT SHIBHIALTA
Tá an Chosaint Shibhialta ina cuid d’eagraíocht dhomhanda a bhfuil an príomhról aici beo daoine a shábháil agus an 
fhulaingt a mhaolú in am cogaidh, agus, in am síochána, cuidiú le linn tubaistí nádúrtha agus le linn timpistí de dhéantús 
an duine. Ar leibhéal áitiúil, tá an Chosaint Shibhialta freagrach as saorálaithe a earcú agus a oiliúint agus as ionaid 
oiliúna a chur ar fáil sa phobal.

Ba iad seo a leanas na gníomhaíochtaí, cláir, imeachtaí agus forbairtí ba thábhachtaí le linn 2013:
 » Reáchtáladh roinnt cúrsaí Garchabhrach le linn na bliana lena n-áirítear Céadfhreagairt Chairdiach, Ardchúrsa sa Chéadfhreagairt 

Chairdiach, Garchabhair Cheirde Ath-deimhnithe agus Céadfhreagairt Éigeandála Ath-deimhnithe do bhaill atá ann cheana féin. 
 » Bhain 8 mball amach athcháiliú go dtí leibhéal Céadfhreagróir Éigeandála i nDeireadh Fómhair. 
 » Fuair 2 bhall ceadúnas tiomána mionbhus le húsáid leis an gCosaint Shibhialta.
 » Glacadh le ball ar chúrsa um Theagascóir Tiomána Faofa a bhí á reáchtáil ag an mBord.
 » Glacadh le ball ar Chúrsa Náisiúnta Oiliúna ar Mhodhanna Teagaisc.
 » Cuireadh 3 Chleachtadh Raidió agus Cuardaigh ar siúl ó Bhealtaine go Meán Fómhair.
 » Eisíodh raidiónna Tetra go réigiúnach agus cuireadh oiliúint tosaigh i gcrích.
 » Ullmhaíodh Beartas nua um Chosaint Leanaí agus ceapadh ball mar Oifigeach Idirchaidrimh Leanaí.
 » Eisíodh raidiónna ICOM GPS nua agus bogearraí mapála chuig gach Contae agus cuireadh oiliúint i gcrích.
 » Ghlac foireann bád na Cosanta Sibhialta páirt sa seimineár oiliúna bliantúil i Sligeach i dtaca leis an bhfliú éanúil.  Cuireadh 

tuilleadh oiliúna bád i gcrích go háitiúil.
 » Lean Oiliúint Raidió agus Chuardaigh le baill de Sheirbhís na Maor. 
 » Cuireadh obair i gcrích ar fheithicil a iompú ina hAonad Rialaithe/Leasa.
 » Cuireadh cúnamh Cosanta Sibhialta ar fáil ag níos mó ná 40 imeacht pobail agus spóirt áitiúil.
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FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH 
& FORBAIRT 
POBAIL, SEIRBHÍSÍ 
CORPARÁIDEACHA, 
CULTÚRTHA & 
ÁINEASA, ACMHAINNÍ 
DAONNA, PLEANÁIL & 
RIALÚ TÓGÁLA

An Clr Barney Steele, 

Cathaoirleach ar an CBS ar Fhorbairt Gheilleagrach

An tUas. Frank Sheridan, 

Stiúrthóir Seirbhísí

FORBAIRT GHEILLEAGRACH &  
FORBAIRT POBAIL
AN TIMPEALLACHT GHEILLEAGRACH  
Mar is amhlaidh in an lán contaetha tuaithe, tá meath fós ar an ngeilleagar áitiúil i gContae an Longfoirt.  
Go háirithe, tá earnáil miondíola “na príomhshráide” ag streachailt le dul in oiriúint d’athruithe i dtreochtaí 
custaiméirí agus do laghduithe i gcaiteachas tomhaltóirí.  Cúis dóchais is ea na treochtaí i dtreo 
dheireadh na bliana 2013, nuair a thosaigh roinnt asraonta miondíola ag trádáil. Bhí athléimneacht níos 
fearr le sonrú san earnáil thábhachtach tionsclaíochta agus tá roinnt cuideachtaí áitiúla tar éis leathnú 
agus cur le líon a gcuid fostaithe.  Tá fáilte ar leith roimh infheistíochtaí a rinne C & D, Paul & Vincent, 
Panelto agus Cameron Willis. Cé nach uileghabhálach iad na hinfheistíochtaí sin, déanfar comhdhlúthú 
ar oibríochtaí agus cruthófar ardáin do ghrúpaí sa todhchaí mar thoradh orthu.

BORD FORBARTHA CONTAE AN LONGFOIRT 
Tá 26 ball ar an mBord Forbartha Contae, agus déanann siadsan ionadaíocht ar cheithre Earnáil:

EARNÁIL BAILL

Rialtas Áitiúil 

(Seachtar Ball)

An Clr John Duffy (Cathaoirleach), 

An Méara Larry Bannon, an Clr Colm Murray, an Clr Micheal Carrigy,  

An Clr Barney Steele (Comhairle Contae an Longfoirt),

An Clr Denis Hughes (Comhairle Contae an Longfoirt),

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

Forbairt Áitiúil 

(Seisear Ball)

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

Tilla Schulte Uasal (An Colún Comhshaoil),

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

Alice Connell Uasal (Coiste Cúram Leanaí Chontae an Longfoirt).

Gníomhaireachtaí Stáit 

(Ochtar Ball)

An Ceannfort Denis Shields (Garda Siochána),

Folamh (Fáilte Ireland),

Breda O’Toole Uasal (GFT Éireann),

An tUas. Mark Atterbury (Fiontraíocht Éireann),

Gráinne Nic Gabhainn Uasal (Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte),

An tUas. Michael Kearney (An Roinn Coimirce Sóisialaí),

An tUas. Oliver Burke (Teagasc),

Rosemary Killian-Johnston Uasal (CGO Chontae an Longfoirt).

Comhpháirtithe Sói-

sialta 

(Cúigear Ball)

An tUas. George Shedwell (Comhdháil na gCeardchumann),

Mary Lillis Uasal, Louise Lovett Uasal (An Earnáil Phobail agus Saorálaithe),

An tUas. James Brady (An Earnáil Fheirmeoireachta),

Karen Clabby Uasal (An Earnáil Ghnó).

ATHRUITHE AR AN mBORD IN 2013
Rialtas Áitiúil:  tháinig an Méara Larry Bannon i gcomharbas ar an gClr Sean Farrell,  
   tháinig an Clr Colm Murray i gcomharbas ar an gClr Paddy Belton.
Gníomhaireachtaí Stáit:  tháinig Finbar Murphy i gcomharbas ar Michael Kearney.
Comhpháirtithe Sóisialta: tháinig Louise Lovett Uasal i gcomharbas ar Rory Duncan.
 

BORD FORBARTHA CONTAE AN LONGFOIRT  
Thionól Bord Forbartha Contae an Longfoirt dhá chruinniú in 2013, ar an 21 Márta agus an 7 Samhain. 
Leanann an Bord ar aghaidh ag fostú seirbhísí gníomhaireachtaí ar gach leibhéal agus tá sé tiomanta 
do choincheap na ‘hoibre idirghníomhaireachta’. Is é príomhról an Bhoird Forbartha Contae a chinntiú 
go ndéanfar seachadadh níos comhordaithe ar sheirbhísí poiblí agus ar sheirbhísí forbartha áitiúla ar an 
leibhéal áitiúil.  In 2013, thosaigh an rialtas ar chur i bhfeidhm an Phlean Gníomhaíochta um Rialtas Áitiúil 
Éifeachtach, lena n-áirítear céimniú amach na mBord Forbartha Cathrach agus na mBord Forbartha 
Contae. Bunaíodh 10 limistéar phíolótacha chun na Coistí Forbartha Pobail Áitiúla nua a chur ar bun ar 
bhonn céimneach agus tá obair ar siúl mar ullmhúchán do na hOifigí Áitiúla Fiontraíochta nua. Beidh 
tionchar ag an dá struchtúr sin ar róil agus feidhmeanna an Bhoird Forbartha Contae agus tiocfaidh 
laghdú ar an réasúnaíocht maidir le Boird Forbartha Contae a bheith ann in 2014.
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FÓRAM POBAIL & DEONACH AN LONGFOIRT  
Ag deireadh mhí na Bealtaine 2013, ceapadh Oibrí Forbartha páirtaimseartha (2 lá sa tseachtain), lenar tugadh an cumas 
d’Fóram Pobail & Deonach Chontae an Longfoirt chun tabhairt faoi bhallraíocht an Fhóraim a fhorbairt agus tacú leis an 
157 grúpa pobail atá cleamhnaithe leis cheana féin. Leis an gceapachán nua, bhí an méid seo a leanas indéanta:

 » Próifíl níos airde don Fhóram agus rannpháirtíocht mhéadaithe le pobail
 » Cruinniú for-rochtana ar siúl i nGránard, inar míníodh ról, freagrachtaí agus poitéinseal an Fhóraim maidir le bheith i 

dteagmháil le pobail agus iad a choinneáil ar an eolas
 » Cúig ghrúpa nua pobail & dheonacha cleamhnaithe
 » Tionóladh ocht gcruinniú Bainistíochta Míosúla agus ocht gcruinniú den Ghrúpa Stiúrtha i rith na bliana
 » Tionóladh an Cruinniú Cinn Bhliana ar an 21 Bealtaine, 2013
 » Tairgeadh ríomh-fheasachán míosúil agus rinneadh é a leithdháileadh
 » Eisíodh Nótaí Pobail gach dara seachtain
 » Rinneadh an suíomh gréasáin a nuashonrú

Cuireadh tacaíocht ar fáil do na tionscadail seo a leanas:
 » Ireland XO / Putting People First / Piléar Comhshaoil / Tóstal Éireann / Building on Strengths - Tionscadal Píolótach GROW Ireland

 » 24 toscaire ainmnithe ar 15 chomhlacht cinnteoireachta áitiúla, .i. Boird Forbartha Contae, Longford Community Resources Ltd., 
Coistí Beartas Straitéiseach Chomhairle Contae an Longfoirt, Oidhreacht Chontae an Longfoirt, Tascfhórsa Réigiúnach Chontae 
an Longfoirt agus an Láir Tíre, Coiste Cúram Leanaí Chontae an Longfoirt, An tIonad Faisnéise do Shaoránaigh, Seirbhísí Óige 
Chontae an Longfoirt, Seirbhís Dheonach Chontae an Longfoirt, An Coiste Náisiúnta um Iompar Tuaithe Chomhtháite agus Bord 
Comhpháirtíochta Spóirt an Longfoirt

 » Rinneadh ainmniúcháin i leith roinnt grúpaí oibre, .i. Grúpa Oibre Thóstal Éireann, an Grúpa Oibre um Adhaimsir agus an 
tionscadal IrelandXO

 » Cuireadh Cúrsa Oiliúna Oiriúnaithe fáil do bhaill an Ghrúpa Stiúrtha

Is iad a leanas roinnt de na saincheisteanna eile a bhfuil an Fóram ag déanamh ionadaíochta ar an Earnáil Pobail 
agus an Earnáil Dheonach ina leith:
 » Ailíniú an Chláir Forbartha Pobail le Rialtais Áitiúil
 » Cuimsiú Sóisialta
 » Sráidbhailte & Limistéir a Fheabhsú
 » Turasóireacht 
 » Múiríniú Pobail
 » Cuibhrinn agus Gairdíní Pobail
 » Tearcrochtain Fuinnimh
 » Iompar Tuaithe
 » Tionscadail Fiontraíochta Sóisialta
 » Mearfhreagairt Phobail féideartha sa Longfort

In 2013, thacaigh an Fóram go rathúil le tionscnamh Thóstal Éireann i gcomhar leis an Oifigeach Oidhreachta, leis an 
gCartlannaí, Cumann Staire an Longfoirt, agus le Comhairle Contae an Longfoirt, agus ghlac sé páirt i seoladh céimneach 
an tionscadail Ireland XO. Fógraíodh gach imeacht a bhain le Tóstal Éireann i ríomh-fheasachán an Fhóraim. Ag deireadh 
na bliana 2013, gheall an Fóram tacú le tionscadal píolótach atá á bhainistiú ag GROW Ireland i gcomhpháirtíocht le FSS 
Bhaile Átha Cliath agus Lár Laighean, arna chistiú tríd an Oifig Náisiúnta um Fhéinmharú a Chosc. Cuirfear an tionscadal i 
bhfeidhm i gceithre limistéar gheografacha sa réigiún Lár Tíre thar an tréimhse 2013-2015. Tá Baile an Longfoirt (Uirbeach 
1 & 2) roghnaithe mar an chéad suíomh píolótach. Tá sé ina ghné lárnach den tionscadal sin teagmháil a dhéanamh 
le grúpaí áitiúla, le soláthróirí seirbhíse agus le heagraíochtaí agus tacú leo sa chéim taighde agus sa chéim pleanála 
gníomhaíochta araon. Beidh an tionscadal i bhfeidhm ar fud na tíre amach anseo.

Grúpaí i láthair ag Cruinniú Cinn Bhliana 

Fhóram Pobail & Deonach Chontae an Longfoirt 

21.05.13, agus príomhchainteoir an chruinnithe, 

an Sáirsint Paul McDermott, Oifigeach Coiscthe 

Coireanna

FORBAIRT NA TURASÓIREACHTA 
Tá Coiste Turasóireachta Chontae an Longfoirt ag leanúint ar aghaidh le cur i bhfeidhm an Phlean Gníomhaíochta 
2012 – 2015 agus baineadh amach roinnt éachtaí suntasacha in 2013.  Seoladh an feidhmchlár Explore Longford, 
a chuireann go mór le heispéireas na gcuairteoirí trí fheidhmchlár fóin póca atá nuálach agus idirghníomhach.  
Tá cruthú feasachta i leith an fheidhmchláir ina dhúshlán go fóill maidir lena chumas iomlán a bhaint amach.  
D’fhormheas Longford Community Resources Limited (LCRL) cistiú chun forbairt a dhéanamh ar Shiúlán na 
Canála idir Cluain Dá Ráth agus an Longfort agus d’éirigh leis an tairiscint i leith na céime tógála, a thosófar uirthi 
san Earrach 2014.  Trí thionscnamh eile sa Chorr Liath agus trí thionscnamh a bhaineann le húsáid a bhaint as na 
portaigh mar chonair dhúchais, cuidítear le heispéireas turasóireachta a chruthú atá láidir agus uathúil.

TIONSCNAMH THÓSTAL ÉIREANN
Ceiliúradh bliana ar gach rud Gaelach a bhí i gceist le Tóstal Éireann 2013. Bhí sé ar an tionscnamh turasóireachta ba 
mhó riamh de chuid na hÉireann, faoi stiúir mhuintir na hÉireann, agus é ina chuspóir aige fáilte abhaile a chur roimh 
na céadta mílte cairde agus baill teaghlaigh ó gach cearn den domhan, chuig tóstail i sráidbhailte, i mbailte agus 
i gcathracha. Bunaíodh Grúpa Stiúrtha lenar áiríodh Méara Chomhairle Baile an Longfoirt agus Méara Chomhairle 
Contae an Longfoirt, Amharclann Backstage, Foróige, Cumann Tráchtála an Longfoirt, Bantracht na Tuaithe, 

Longford Community Resources Ltd., Comhaltas Ceoltóirí Éireann, Turasóireacht an Longfoirt, an Fóram Pobail 
agus Deonach, Attic Youth Café, Aisling (Féile na Leanaí), Cumann Lúthchleas Gael, Cumann Rugbaí na hÉireann, 
Cumann Sacair na hÉireann agus Tóstal Éireann, chun cabhrú le hiarrachtaí an Tóstail a chomhordú. Sheol an tUasal 
Michael Ring TD, an tAire Turasóireachta, Tóstal an Longfoirt 2013 agus an Treoir Imeachtaí ag imeacht speisialta in 
Amharclann Backstage i mí Feabhra 2013, le Joe Flaherty mar Fhear an Tí.
I rith na bliana bhí breis is 100 imeacht de chuid an Tóstail ar siúl sa Longfort, lena n-áirítear teaghlaigh ag teacht 
le chéile, féilte, imeachtaí spóirt speisialta, ceol agus ceolchoirmeacha, imeachtaí liteartha, ceiliúradh pobail agus 
imeachtaí athchaidrimh scoile agus oibre. Fuair Comhairle Contae an Longfoirt leithdháileadh iomlán €55,000 ón 
gCiste Tóstail speisialta a bunaíodh ar bhonn náisiúnta le cistiú a sholáthair Tóstal Éireann agus Comhlachtaí Poiblí 
na hÉireann. Rinneadh forlíonadh leis an gciste sin ar iarrachtaí deonacha agus pobail in os cionn 30 imeacht áitiúil 
agus pobail lena n-áirítear 3 Phríomhimeacht – Love Longford, Old Days Old Ways agus Féile Idirnáisiúnta Naomh 
Mel. Cuireadh roinnt ceardlanna oiliúna ar fáil chun cabhrú le lucht eagraithe an Tóstail i réimsí ar bhain tábhacht ar 
leith leo maidir le seachadadh rathúil na n-imeachtaí, lena n-áirítear margaíocht agus cur chun cinn, margaíocht ar 
líne agus margaíocht na meán sóisialta agus bainistíocht imeachtaí. 

D’fhill an tAire Ring ar an Longfort i mí na Samhna 2013 chun freastal ar imeacht speisialta chun buíochas a ghabháil 
le lucht eagraithe an Tóstail sa chontae agus chun teastais speisialta, a bhí sínithe ag an Uachtarán Micheál D. Ó 
hUiginn, a bhronnadh orthu. Ag deireadh na bliana, thug Tóstal Éireann aitheantas don Longfort mar an gcontae a 
bhí chun tosaigh in Éirinn maidir leis an líon ab airde imeachtaí a cuireadh ar siúl in aghaidh an duine. Bhí iarracht 
dheonach ollmhór na bpobal ar fud an chontae ina ghné ríthábhachtach maidir leis an ráth mór a bhí ar Thóstal 
Éireann 2013 sa Longfort. Bhí tionchar an-dearfach ag an Tóstal ar phobail agus chabhraigh sé leis an spiorad pobail 
a athnuachan.

FEIDHMCHLÁR TURASÓIREACHTA AN LONGFOIRT 
Sheol an tUasal Michael Ring TD, an tAire Turasóireachta, an feidhmchlár Explore Longford ag imeacht speisialta in 
Amharclann Backstage i mí na Samhna 2013. D’fhorbair Comhairle Contae an Longfoirt an feidhmchlár nuálach sin 
i gcomhar le Turasóireacht Chontae an Longfoirt agus leis an Údarás Réigiúnach Lár Tíre, chun feabhas a chur ar 
eispéireas cuairteoirí chuig an Longfort trí fhaisnéis a chur ar fáil faoi áiteanna suimiúla ar fud an chontae. Is féidir le 
cuairteoirí éisteacht le taifeadtaí suimiúla ina dtugtar faisnéis faoi chaoga áit spéisiúil. Is féidir le cuairteoirí nascleanúint 
a dhéanamh le GPS a gcuid fón chun iad a threorú chuig cinn scríbe nó chun áiteanna spéisiúla a aimsiú.
Tá rannóg ar an nGinealas san áireamh dóibh siúd ar spéis leo a gcuid sinsear a rianú, lena n-áirítear liosta de na 
reiligí. Cinntítear trí Threoir Imeachtaí go mbeidh an feidhmchlár i gcónaí ábhartha trí fhaisnéis a chur ar fáil faoi 
imeachtaí atá le bheith ar bun sa chontae. 
Tá gné uathúil dhíolacháin ag an Longfort anois, toisc go bhfuil sé ar an gcéad chontae sa tír a chuir feabhas ar 
eispéireas na gcuairteoirí ar an gcontae trí úsáid a bhaint as an teicneolaíocht nua-aimseartha.

COMHAIRLE NA nÓG, AN LONGFORT 
Tionscnamh de chuid an Bhoird Forbartha Contae is ea Comhairle na nÓg, an Longfort.  In 2013, fuair an Rannóg 
Pobail agus Fiontair cistí ó Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige chun Comhairle na nÓg a fheabhsú. 
Tugann Foróige tacaíocht don Chomhairle agus cuireann sí fóram ar fáil le haghaidh ionchur struchtúrach i leith 
na cinnteoireachta ag daoine óga i ndáil le seirbhísí agus beartais áitiúla a fhorbairt. Bíonn cruinnithe ráithiúla ag 
Coiste Stiúrtha Chomhairle na nÓg sa Longfort agus déanann an tÚdarás Áitiúil cathaoirleacht ar an gCoiste. Dírítear 
sna cruinnithe den chuid is mó ar scileanna na mball a fhorbairt agus ar conas dul i bhfeidhm ar bheartas. In 2013 
d’oibrigh baill na Comhairle ar fheachtas faoin Ríomhshábháilteacht agus faoin gCibearbhulaíocht. Bhí an Attic Youth 
café i mbun oibre in éineacht leis an gComhairle agus chuir siad feachtas “Don’t be mean behind the screen” ar siúl i 
gcomhpháirt lena chéile.
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CRUINNIÚ CINN BHLIANA NA COMHAIRLE 2013 
Bhí an Cruinniú Cinn Bhliana ar siúl ar an 16 Deireadh Fómhair 2013 sa Halla Measarthachta (Temperance Hall), an 
Longfort. D’éirigh go hiontach leis an lá ina iomláine, agus d’fhreastail 79 duine óga ar an imeacht, idir dhaltaí de 
chuid na meánscoileanna uile agus ionadaithe ó ghrúpaí óige agus eagraíochtaí óige ar fud an chontae. 
Chuir an Méara Larry Bannon tús leis an imeacht trí aird a dhíriú ar an tábhacht a bhaineann le daoine óga maidir 
le difríocht a dhéanamh ar an leibhéal áitiúil agus an leibhéal náisiúnta. Sheol Comhairle na nÓg DVD dá cuid faoin 
gcibearbhulaíocht agus faoi fheasacht ar na meáin shóisialta, DVD ar ullmhaigh siad an script lena aghaidh agus a 
ndearna siad aisteoireacht air ar an lá. 

Reáchtáladh ceithre cheardlann i rith an lae ar na hábhair seo a leanas a roghnaigh daoine óga: 
 » “Pobal Idéalach”
 » “Bulaíocht”
 » “Piarbhrú”
 » “Amanna tábhachtacha i saol duine óig”

Mar chlabhsúr an Chruinnithe Cinn Bhliana, labhair an tOllamh Stephen Minton faoin gcibearbhulaíocht agus faoi 
conas í a chosc. Ar an lá freisin, toghadh 17 duine óga ina mbaill de Chomhairle na nÓg do 2013/14. Fágann sé sin go 
bhfuil 25 duine óga ina mbaill den Chomhairle anois, lena n-áirítear iad siúd a fhanfaidh ar an gcoiste don dara téarma. 

AN COMÓRTAS NÁISIÚNTA MÓRTAS ÁITE 2013 
Comórtas is ea Mórtas Áite atá dírithe ar aitheantas a thabhairt don fheabhas atá bainte amach ag pobail áitiúla 
ionas go mbeidís bródúil as a gceantar ina gcáil mar shaoránaigh.  Is é an aidhm atá leis an gcomórtas “Mórtas Áite” 
ná an dea-chleachtas, an nuálaíocht agus an cheannaireacht a spreagadh chun pobail inbhuanaithe bríomhara a 
chruthú trína bhfeabhsaítear cáilíocht na beatha do chách.    Tugtar faoin bpróiseas ainmniúcháin don chomórtas 
Uile-Oileáin trí na hÚdaráis Áitiúla. In 2013, d’ainmnigh Comhairle Contae an Longfoirt ceithre iontrálaí thar roinnt 
catagóirí chun ionadaíocht a dhéanamh ar Chontae an Longfoirt: Clár Ealaíon Naomh Críostóir, The Attic Youth Café, 
Sráidbhailte Slachtmhara Mhainistir Shruthla agus Tionscnamh Baile Killian Fhormaile. Roghnaíodh an buaiteoir i 
mí an Mheithimh 2013. Bhí ar gach grúpa cur i láthair a thabhairt inar leagadh béim ar an raon gníomhaíochta agus 
tionscadal ar thug siad fúthu.  I mí na Samhna,bhí searmanas bronnta mór ar siúl i nDoire inar bronnadh dhá cheann 
de na hard-duaiseanna ar Chontae an Longfoirt. Bronnadh an chéad duais ar Chumann Ealaíon Naomh Críostóir 
i gCatagóir 7, Ealaíona Pobail, agus fuair Tionscnamh Baile Killian Fhormaile aitheantas speisialta i gCatagóir 6, 
Tionscnamh Diaspóra Turasóireachta.
 

COISTE SEIRBHÍSÍ LEANAÍ AN LONGFOIRT/NA hIARMHÍ  
Bhunaigh Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige na Coistí Seirbhísí Leanaí (CSL) in 2007 agus é mar aidhm 
aici feabhas a chur ar thorthaí do leanaí agus do theaghlaigh ar leibhéal áitiúil agus ar leibhéal pobail. Is trí 
chomhoibriú idirghníomhaireachta, trí chomhphleanáil agus trí chomhordú seirbhísí a ndéanann CSLanna an méid 
sin. Ar an 11 Márta 2013 rinneadh atheagrú ar CSL an Longfoirt agus na hIarmhí agus anois tá Grúpa Stiúrtha 
idirghníomhaireachta aige le cúig fhoghrúpa a léiríonn na cúig thoradh náisiúnta do leanaí agus do dhaoine óga. 
Thionól an Grúpa Stiúrtha agus na foghrúpaí roinnt cruinnithe in 2013.

Clé go deas:- Kate Swain 

Nolan, Roisin Carberry, 

Patrick Cahill, Ciara 

McGarry Quinn, Cian 

Carberry, Grace Kemple, 

an Méara, Larry Bannon, 

agus Laura McPhillips

COMHCHOISTÍ PÓILÍNEACHTA 
Bunaíodh Comhchoistí Póilíneachta (CCP) i gcomhar leis an nGarda Síochána i dtrí Údarás Áitiúla an Longfoirt i 
gcomhréir le treoirlínte a eisíodh i mí Mheán Fómhair 2008.  In 2013, tionóladh ceithre chruinniú de CCP Ghránaird, 
an 12 Feabhra, an 14 Bealtaine, an 16 Iúil, agus an 8 Deireadh Fómhair. Thionól CCP Chomhairle Baile an Longfoirt 
ceithre chruinniú ar an 23 Eanáir, an 7 Márta, an 11 Meán Fómhair agus an 4 Nollaig. Thionól CCP Chomhairle 
Contae an Longfoirt 2 chruinniú ar an 1 Márta agus an 29 Samhain. 

COISTE DHÚN UÍ CHONGHAILE 
Bhunaigh Údaráis Áitiúla an Longfoirt fochoiste mar fhreagra ar dhúnadh Dhún Uí Chonghaile ag an Roinn Cosanta. 
Ar an gcomh-fhochoiste tá na Méaraí agus ionadaithe ó Chomhairle Baile an Longfoirt agus Chomhairle Contae an 
Longfoirt, Príomhfheidhmeannach Choiste Gairmoideachais an Longfoirt agus Ceannfort Ghardaí an Longfoirt. In 
2013 tionóladh dhá chruinniú ar na dátaí seo a leanas: an 26 Márta, 2013, agus an 9 Nollaig.

SÚGRADH AGUS CAITHEAMH AIMSIRE 2013 
Tógadh dhá chlós súgartha nua sa chontae in 2013. Chistigh LCRL na saoráidí sin ón gCiste Forbartha Tuaithe. 
D’éirigh le Grúpa Forbartha Limistéar Cholmcille cistiú a fháil do chlós súgartha nua ag Achadh na Cloiche. D’oibrigh 
an grúpa go dlúth le Comhairle Contae an Longfoirt maidir le roghnú an dearaidh deiridh. Tá an clós súgartha á 
bhainistiú ag an Údarás Áitiúil le tacaíocht an phobail. 
Fuair Cumann Sráidbhailte Slachtmhara Mhainistir Shruthla cistiú ó LCRL do chlós súgartha sa sráidbhaile. Chuir 
Uiscebhealaí Intíre Éireann suíomh oiriúnach ar fáil agus d’oibrigh an pobal áitiúil go dlúth le Comhairle Contae an 
Longfoirt maidir le roghnú trealamh agus an dearaidh deiridh. Tá an clós súgartha á bhainistiú ag an Údarás Áitiúil le 
tacaíocht an phobail áitiúil. 

FÉILE OÍCHE SHAMHNA ‘MARBH NA HOÍCHE’ AN LONGFOIRT 2013
Ar thráthnóna Shamhna, tháinig sráideanna dorcha an Longfoirt ina mbeatha le gairéad dathanna, ceoil agus torainn 
nuair a cuireadh tús leis an 8ú Féile Bhliantúil ‘Marbh na hOíche’. Rinne an pharáid charnabhail Mardi Gras a bealach 
suas ascaill Scoil Naomh Mel agus tríd an mbaile.   Bhí rogha iontach siamsaíochta agus ceol den scoth ar fáil sa 
pharáid. Tá an fhéile tráthnóna Shamhna ar an gcuid deiridh den tionscadal ‘Marbh na hOíche’ níos mó lena dtugtar 
le chéile acmhainní, cumas oibre agus saineolas Sheirbhís Limistéar Lár Tíre FSS um Chothú na Sláinte, Chomhairle 
Baile an Longfoirt, Chomhairle Contae an Longfoirt, An Gharda Síochána agus an Attic Youth Café d’fhonn 
timpeallacht thacúil a chur ar fáil, agus an-bhéim ar an gcosc.
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SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA
IARRATAIS SAORÁLA FAISNÉISE 2013
Fuair Comhairle Contae an Longfoirt 10 n-iarratas Saorála Faisnéise le linn 2013, ó iarratasóirí lena n-áirítear lucht gnó, 
cliaint, baill foirne agus daoine eile.

IARRATAIS AR ROCHTAIN AR FHAISNÉIS FAOIN gCOMHSHAOL 2013
Fuarthas agus próiseáladh iarratas amháin ar Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol in 2013.

CEART VÓTÁLA 
Ní mór go mbeadh duine 18 mbliana d’aois ar a laghad ar an lá a thagann an Clár i bhfeidhm (an 15 Feabhra) agus ní 
mór go mbeadh gnáthchónaí air nó uirthi ag an seoladh ar mian leis nó léi a bheith cláraithe aige ar an 1 Meán Fómhair 
sula dtiocfaidh an Clár i bhfeidhm.  Féadfar duine a chur san áireamh ar Fhorlíonadh don Chlár má shlánaíonn sé nó sí 
18 mbliana d’aois ar Lá na Vótála nó roimhe sin agus má chomhlíonann sé nó sí na ceanglais maidir le cónaí. 
Tá gach cónaitheoir, is cuma cén náisiúntacht atá aige nó aici, atá 18 mbliana d’aois nó níos sine i dteideal a bheith san 
áireamh ar Chlár na dToghthóirí.

Is é seo a leanas líon na ndaoine a bhí cláraithe chun vótáil ar Chlár na dToghthóirí 2013/2014:

Toghlimistéir Áitiúla Líon na dToghthóirí

Baile Uí Mhatháin 8,876

Droim Lis 6,180

Gránard 5,648

An Longfort 9,054

Iomlán: 29,758

In 2013, ullmhaíodh Forlíonadh amháin do Chlár na dToghthóirí roimh an Reifreann um Dhíothú an tSeanaid agus an 
Reifreann um Bunú na Cúirte Achomhairc a bhí ar siúl i mí Dheireadh Fómhair 2013.

ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA, 2003
II mí Iúil 2008, chomhaontaigh Údaráis Áitiúla an Longfoirt Scéim Ghaeilge trí bliana faoi Alt 11 d’Acht na dTeangacha 
Oifigiúla, 2003 leis an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Bhí an scéim chun dul in éag trí bliana tar éis gur 
cuireadh i bhfeidhm í, ar an 30 Bealtaine 2011. Comhaontófar an dara Scéim Ghaeilge nuair a bheidh iniúchadh curtha i 
gcrích ag Oifig an Choimisinéara Teanga.

Le linn 2013, thug an tOifigeach Forbartha Gaeilge faoi na gníomhaíochtaí seo a leanas i ndáil leis an nGaeilge::
 » Ó Eanáir go Meitheamh 2013, tháinig an Ciorcal Comhrá le chéile in Áras an Chontae uair amháin sa choicís ag am lóin. Bhí an 

Ciorcal Comhrá sin ar oscailt d’fhostaithe uile na Comhairle, agus bhí roinnt acu i láthair ag gach cruinniú agus ghlac siad páirt iontu. 

 » Rinneadh ceiliúradh ar Sheachtain na Gaeilge i Márta 2013 trí mhaidin oscailte a chur ar siúl do dhíograiseoirí na Gaeilge i 
Leabharlann Bhrainse an Longfoirt. D’fhreastail a lán daoine ar an imeacht, idir fhoireann na Comhairle agus bhaill den phobal 
araon. Rinne gach duine iarracht mhór roinnt Gaeilge a labhairt agus iad ag baint taitnimh as roinnt sólaistí.

 » Eagraíodh sé thráth na gceist as Gaeilge i gcomhar le Leabharlannaí Brainse an Longfoirt agus cuireadh ar siúl iad sna 
Leabharlanna Brainse i gcomhar leis na scoileanna áitiúla. Chuir Frank Galligan, scríbhneoir agus scéalaí, imeacht scéalaíochta 
dátheangach ar bun do pháistí scoile áitiúla i Leabharlann Bhrainse an Longfoirt.

 » Bhí Oifigeach Forbartha na Gaeilge páirteach freisin i rith na bliana i roghnú roinnt leabhar ó fhoilsitheoirí Gaeilge do dhaoine 
fásta agus do pháistí.  

 » Ó Dheireadh Fómhair 2013, reáchtáladh sraith de shé rang i Leabharlann Bhrainse an Longfoirt ar gach oíche Luain ó 7.00-8.00pm. 
Bhí na ranganna oscailte d’fhostaithe na Comhairle agus do bhaill den phobal araon. Gearradh táille €30 an duine i gcomhair na 
ranganna sin agus d’fhreastail seachtar san iomlán orthu. Ar oíche dheireanach na ranganna, socraíodh leanúint ar aghaidh leis na 
cruinnithe ar leibhéal neamhfhoirmiúil. Bíonn cruinnithe ar siúl anois tráthnóna Dé Luain ó 5.00-6.00pm, agus bíonn idir fhostaithe 
na Comhairle agus bhaill den phobal i láthair.

In 2013, chríochnaigh an tOifigeach Forbartha Gaeilge, le roinnt tacaíocht airgeadais ó Chomhairle Contae an Longfoirt, 
an Leibhéal Idirmheánach 2 de Theastas Eorpach na Gaeilge i gcomhar le hOllscoil Éireann, Má Nuad. 

Leanfar ar aghaidh ag déanamh monatóireachta agus athbhreithnú ar an Scéim in 2014.

SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHT
Tá dúshlán i gceist maidir le sábháilteacht san ionad oibre a bhaint amach i ngnó atá chomh héagsúil le hÚdaráis 
Áitiúla an Longfoirt.  Ní féidir sláinte agus sábháilteacht a bhainistiú mura mbíonn gach fostaí tiomanta ina leith.  Tá 
tiomantas ag Údaráis Áitiúla an Longfoirt i ndáil le hionad oibre sábháilte agus sláintiúil a chur ar fáil trí fheabhas 
leanúnach agus tríd an tsláinte agus an tsábháilteacht a chur san áireamh mar chuid lárnach den ghnó. 

INIÚCHTAÍ RIALÁLA
Chuir an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta dhá iniúchadh i gcrích in 2013 i ndáil le dhá theagmhas ar leith.  Bhuail 
Cigire an Údaráis leis an Oifigeach Sláinte agus Sábháilteachta agus dúnadh an dá theagmhas le mionathruithe ar an 
gCóras Bainistíochta Sábháilteachta.  Níor eisigh an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta aon fhógra toirmisc ná aon 
fhógra feabhsúcháin in 2013.  Léiriú dearfach is ea é sin ar an mbealach ina bhfuil an tsláinte agus an tsábháilteacht 
á mbainistiú laistigh den eagraíocht.

ACHOIMRE AR THUAIRISCÍ TIONÓISCE/TEAGMHAS DON BHLIAIN 2013
Tá tuairisciú tionóiscí agus teagmhais ina ghné thábhachtach den chóras bainistíochta sábháilteachta agus úsáidtear 
é mar uirlis le haghaidh réimsí a aithint i gcomhair feabhas leanúnach.  

Tuairiscíodh 17 dtionóisc agus dteagmhas san iomlán in 2013.  Bhí trí cinn de na tionóisc intuairiscithe don Údarás 
Sláinte agus Sábháilteachta (cailleadh níos mó ná trí lá oibre). 

Tharla 8 dteagmhas a bhain le Foréigean agus Ionsaitheacht a chuaigh i bhfeidhm ar fhostaithe agus iad ag déileáil 
le baill den phobal agus a gcuid dualgas á gcur i gcrích acu. Chun fostaithe a ullmhú le déileáil le cásanna den 
sórt sin, cuireadh an measúnú riosca maidir le déileáil le Foréigean agus Ionsaitheacht in iúl do gach fostaí tríd an 
tuairisc mhíosúil ar shábháilteacht. Cuirtear oiliúint maidir le déileáil le cásanna foréigin agus ionsaitheachta ar fáil do 
phríomhréimsí riosca.
 

RÁITEAS SÁBHÁILTEACHTA/MEASÚNUITHE RIOSCA
Mar chuid den fheabhsú leanúnach ar an gCóras Bainistíochta Sábháilteachta, tá Measúnuithe Riosca á n-ullmhú 
agus á nuashonrú go leanúnach ionas go léireofaí an cleachtas reatha iontu.  Tá rochtain ag gach rannóg ar an 
liosta is déanaí de Mheasúnuithe Riosca tríd Inlíon na nÚdarás Áitiúil, áit a gcuirtear measúnuithe riosca nua nuair a 
ullmhaítear nó a nuashonraítear iad.  
Tar éis athbhreithniú ar an Ráiteas Sábháilteachta, tugadh faoi thionscnamh chun an Ráiteas Sábháilteachta a 
chur in eagar ag baint úsáide as teicnící Béarla shoiléir agus iarratas a dhéanamh ar Mharc an Bhéarla Shoiléir.  
Bealach is ea an Béarla Soiléir chun eolas chur i láthair ionas go dtuigfear é an chéad uair a léitear nó a chloistear 
é.   Caighdeán Idirnáisiúnta is ea Marc an Bhéarla Shoiléir a léiríonn go gcomhlíonann an doiciméad an caighdeán 
idirnáisiúnta maidir le Béarla Soiléir.  Táthar ag súil go mbeidh an Ráiteas Sábháilteachta críochnaithe, agus Marc an 
Bhéarla Shoiléir bainte amach aige, ar fáil go luath in 2014.

INIÚCHTAÍ SÁBHÁILTEACHTA
In 2013, lean Údaráis Áitiúla an Longfoirt ar aghaidh leis an gClár Iniúchtaí Sábháilteachta inar aithníodh réimsí na 
n-iniúchtaí le tabhairt fúthu chomh maith lena minicíocht.  Déanann gach Stiúrthóireacht na hIniúchtaí agus tugtar 
tuairisc ráithiúil orthu don Fhoireann Bhainistíochta Sábháilteachta.  Cuireadh tús leis an gClár Iniúchta i mí Eanáir 
agus cuireadh 287 iniúchadh i gcrích i rith na bliana 2013.  Uirlis úsáideach iad na hIniúchtaí le comhlíonadh na 
Riachtanas Sláinte agus Sábháilteachta laistigh den eagraíocht a chinneadh.  Aon neamh-chomhlíonadh nó aon 
saincheisteanna a aithnítear le linn na nIniúchtaí Sábháilteachta, cuireann gach rannóg leis an Liosta Rianaithe 
Gníomhaíochta iad anois chun a chinntiú go dtugtar aghaidh ar gach gníomhaíocht agus go ndúnann gach rannóg 
go sásúil iad.

OILIÚINT SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHTA
Tá an oiliúint ina príomhghné maidir le cultúr sábháilteachta dearfach a chur chun cinn agus nósanna imeachta 
sábháilteachta maith a fhorbairt i gcomhthéacs na hoibre.  In 2013, líon fostaithe de chuid Údaráis Áitiúla an 
Longfoirt 477 áit ar 70 cúrsa Oiliúna sa tSláinte agus sa tSábháilteacht.  Áirítear leis na cúrsaí oiliúna a cuireadh 
ar bun Bainistiú Sábháilte sa Tógáil (clár de chuid an IOSH), maoirseacht a dhéanamh go sábháilte sa tógáil (clár 
de chuid an IOSH), athnuachan ar scileanna garchabhrach, CPC tiománaí, sábh slabhrach, uath-dhífhibrileoir 
seachtrach, crochántóir/comharthóir, rollóir, síniú, soilsiú agus gardáil, spás teoranta agus sábháilteacht d’oibrithe 
uisce/fuíolluisce. 
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CUMARSÁID AGUS COMHAIRLIÚCHÁN
Reáchtáladh Cruinnithe an Choiste Chomhairligh um Monatóireacht ar an tSábháilteacht i ngach Stiúrthóireacht ar 
bhonn ráithiúil. Is é an Stiúrthóir cathaoirleach gach Coiste, agus i measc na mball bíonn Ionadaithe Sábháilteachta 
tofa, Bainisteoirí Líne agus an tOifigeach Sábháilteachta.  A bhuí leis an bhfóram sin is féidir ceisteanna 
sábháilteachta ar leith laistigh de gach Stiúrthóireacht a phlé. Is fóram fiúntach é chun ceisteanna áitiúla a phlé agus 
chun deis a thabhairt d’ionadaithe sábháilteachta ceisteanna sábháilteachta a ardú ar son a gcomhghleacaithe oibre.

Reáchtáladh Cruinnithe den Fhoireann Bhainistíochta Sábháilteachta ceithre huaire le linn na bliana chun aghaidh 
a thabhairt ar shaincheisteanna a ardaíodh ag Cruinnithe an Choiste Chomhairligh um Monatóireacht. Reáchtáil an 
tOifigeach Sláinte agus Sábháilteachta agus Bainisteoirí Líne seisiúin chumarsáide agus cainteanna bosca uirlisí ar 
an láthair laistigh den Rannóg Bonneagair freisin.  Úsáidtear an t-inlíon mar uirlis chumarsáide maidir le hinneachar 
atá cothrom le dáta sa Chóras Bainistíochta Sábháilteachta.

Freastalaíonn an tOifigeach Sláinte agus Sábháilteachta ar chruinniú na Foirne Bainistíochta gach mí agus tugann sé 
nó sí an fhaisnéis is déanaí i dtaca le cúrsaí oibríochtúla i réimse na Sláinte agus na Sábháilteachta ag Údaráis Áitiúla 
an Longfoirt. Cuirtear nuashonruithe ar fáil freisin ar fhorbairtí náisiúnta i réimse na Sláinte agus na Sábháilteachta.

Ullmhaíonn an tOifigeach Sláinte agus Sábháilteacht an Tuairisc Shábháilteachta gach mí agus scaiptear ar na 
fostaithe ar fad í.  Bealach éifeachtach is ea é sin chun faisnéis ábhartha i ndáil le nithe Sláinte agus Sábháilteachta a 
chur in iúl do gach fostaí agus cuireann sé le forbairt cultúr dearfach sláinte agus sábháilteachta do gach fostaí.
 

CONRAITHEOIRÍ
Leanann Údaráis Áitiúla an Longfoirt de mheasúnú a dhéanamh ar Chonraitheoirí a oibríonn ar a son de réir na 
Rialachán um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Foirgníocht), 2013.  Comhlánaíonn gach Conraitheoir 
Ceistneoir maidir le Sláinte agus Sábháilteacht agus déanann Údaráis Áitiúla an Longfoirt measúnú air sin lena 
chinneadh an bhfuil siad inniúil agus an gcomhlíonann siad na ceanglais Sláinte agus Sábháilteachta. Tá an nós 
imeachta chun measúnú a dhéanamh ar Chonraitheoirí i bhfeidhm le roinnt blianta anuas. Tá ag éirí go geal leis agus 
tá os cionn 300 measúnacht curtha i gcrích. Tá na taifeadtaí measúnaithe ar chonraitheoirí ar fáil ar an inlíon.

FORBAIRTÍ NÁISIÚNTA SA tSLÁINTE AGUS SA tSÁBHÁIL TEACHT
I dtreo dheireadh na bliana 2013, thosaigh an tÚdarás Áitiúil ag obair le hOifig Trasdula na Seirbhíse Uisce mar 
chuid de phróiseas bainistíochta athruithe maidir le sláinte agus sábháilteacht. Roimh bhunú Uisce Éireann ar an 
1 Eanáir 2014, beidh an tÚdarás Áitiúil freagrach fós as fostaithe mar chuid den Chomhaontú Leibhéal Seirbhíse 
le hUisce Éireann. Tiocfaidh athrú ar an mbealach ina ndéanfar oibreacha foirgníochta a bhainistiú, agus go 
háirithe ar cheapadh conraitheoirí chun obair a dhéanamh, a mbeidh tionchar aige ar an gCóras Bainistíochta 
Sábháilteachta.
I mí Lúnasa 2013, tháinig na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Foirgníocht), 2013 i 
bhfeidhm.  Ar cheann de na príomhathruithe, tá an leasú ar an Sainmhíniú ar ‘Cliant’ ionas go mbeadh teaghaisí 
Cónaithe san áirithe leis.  Beidh tionchar ag an athrú sin ar Thionóntaí Údaráis Áitiúil a dhéanann a n-áiteanna 
cónaithe a dheisiú nó a chothabháil. Beidh cumarsáid chuí do gach tionónta á heisiúint ag na hÚdaráis Áitiúla ar fad.
In 2013, tugadh rochtain d’fhostaithe Údaráis Áitiúla an Longfoirt ar an mbunachar sonraí dlí nua Sláinte agus 
Sábháilteachta ina bhfuil an Reachtaíocht Sláinte agus Sábháilteachta tiomsaithe i mbunachar sonraí amháin.  
Rinne an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta, an Garda Síochána agus an tÚdarás um Shábháilteacht ar 
Bhóithre doiciméad treorach a ullmhú agus a eisiúint – ‘Safe Driving for Work Driver’s Handbook’.  Scaipeadh an 
lámhleabhar ar gach fostaí agus is acmhainn luachmhar é.
Cuireadh Treoirlínte maidir le Bainistiú Teagmhas Tromchúiseach sa chás go bhfuil baol Imscrúdaithe Choiriúil i 
gceist ar fáil do phearsanra Sinsearach san Údarás Áitiúil i rith na bliana.  

BÁSANNA SAN IONAD OIBRE IN ÉIRINN
In 2013, tuairiscíodh daichead a sé bás san ionad oibre san iomlán don Údarás Sláinte agus Sábháilteachta. Sin i 
gcomparáid le daichead a hocht bás a tuairiscíodh in 2012. 
Tá Údaráis Áitiúla an Longfoirt fós lántiomanta don tsláinte agus don tsábháilteacht a bhainistiú agus leanfaidh siad 
ar aghaidh leis an gCóras Bainistíochta Sábháilteachta a fhorbairt chun a chinntiú go mbeidh ionad sábháilte oibre 
ag na fostaithe uile agus ag baill den phobal.

CLÁR OIBREACHA SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHTA - 2014
Ag leanúint ar aghaidh ón tuarascáil bhliantúil seo, ullmhófar Clár Oibreacha Sláinte agus Sábháilteachta le 
haghaidh 2014.
Tabharfaidh Clár Oibreacha 2014 aird ar an Tuarascáil Bhliantúil seo, ar na Beartais agus na Nósanna Imeachta 
Náisiúnta, ar an bPlean Cúig Bliana Managing Safety – Delivering Excellence 2012-2016, ar an gClár Oibreacha 
Sláinte agus Sábháilteachta a seachadadh an bhliain seo caite agus ar fhorbairt Córas Bainistíochta Sábháilteachta 
agus clár Iniúchóireachta le haghaidh creidiúnaithe OHSAS 18001 sa todhchaí.

OIFIG EALAÍON AN LONGFOIRT
NA hAMHARCEALAÍONA

TAISPEÁNTAIS SHEALADACHA 
Mar chuid den Chlár amharcealaíon d’Fhéile Love Longford 2013, d’eagraigh an Oifig Ealaíon Taispeántais Ealaíne 
Shealadacha i seacht spás miondíola fholmha sa Longfort. Ba iad na healaíontóirí a raibh saothair leo ar taispeáint 
ná Pat Hourican, Shelley Corcoran, an Grúpa Scannán Out-Takes, Gordon Farrell, Amanda Jane Graham, Club 
Ceamara an Longfoirt agus an Grúpa Ealaíne Reflections.  

COIMISIÚIN EALAÍNE POIBLÍ SHEALADACHA 
Gné eile de chlár amharcealaíon na féile Love Longford arbh ea coimisiúnú gnéithe sealadacha ealaíne poiblí a 
cuireadh ar taispeáint ar Chearnóg an Mhargaidh agus thart timpeall uirthi.  Ar na scoileanna agus na grúpaí a ghlac 
páirt sa taispeántas bhí Ardscoil Phádraig i nGránard, Tionscadal Ealaíne Luis na Gréine i nGránard, Attic Youth 
Group an Longfoirt agus mic léinn ealaíne Chumann Naomh Críostóir.

COMHCHLÁR TAISPEÁNTAIS LE DÁNLANN AN ATRIUM
D’éirigh go maith le roinnt taispeántas a d’eagraigh Oifig Ealaíon an Chontae agus Dánlann an Atrium in 2013 lenar 
áiríodh ealaíontóirí ar nós Lucy Brennan Shiel, Lorraine Masters, Colleen Quinn, Geraldine Ahern agus Frances 
Kennedy. Rinneadh www.visuallongford.ie a choimisiúnú chun na hamharcealaíona a chur chun cinn sa Longford.

EALAÍN PHOIBLÍ
 » Rinneadh an dealbh chuimhneacháin don Ghinearál Seán MacEoin i mBéal Átha na Lao a choimisiúnú
 » Rinneadh píosa fidil an Longfoirt a choimisiúnú do Sheachbhóthar an N5
 » Rinneadh an píosa ealaíne poiblí ar Bhóthar Naomh Michíl a choimisiúnú

GRIANGHRAFADÓIREACHT   
 » Ullmhaíodh cláir do chúrsaí éagsúla ar gach leibhéal do mhic léinn ag Coláiste Lár Tíre na Grianghrafadóireachta
 » Tugadh tacaíocht do Chlár Grianghrafadóireachta Scoileanna an Longfoirt, a raibh ocht meánscoil sa Longfort agus san Iarmhí 

páirteach ann
 » Eagraíodh an 4ú Taispeántas agus Scéim Gradam ‘Grianghrafadóir Óg na Bliana’
 » Tiomsaíodh ábhar closamhairc do www.midlandcollegeofphotography.ie agus forbraíodh an suíomh

SCRÍBHNEOIREACHT CHRUTHAITHEACH/LITRÍOCHT
 » Bunaíodh Gradaim ‘Scríbhneoir na Bliana de chuid an Longfoirt’ i gcomhpháirtíocht leis an Longford Leader
 » Rinneadh athdhearadh agus taifead ar ábhar closamhairc breise do www.virtualwriter.ie 
 » Tugadh tacaíocht do ghrúpaí scríbhneoireachta cruthaithí iomadúla an Longfoirt
 » Eagraíodh roinnt seoltaí leabhar filíochta agus próis m.sh. Rose Moran & Edward Denniston san fhilíocht agus Lorne Patterson 

sa phrós.
 » Ullmhaíodh dréacht den Straitéis Forbartha maidir le Scríbhneoireacht Chruthaitheach na Leanaí

CEOL AGUS DRÁMAÍOCHT
 » Tugadh tacaíocht do chlár camchuairte téatair Nomad do ghrúpaí drámaíochta i lár na tíre agus sa limistéar teorann
 » Tacaíodh le Scéim an Ealaíontóra Chónaithe in Amharclann Backstage
 » Tacaíodh le clár oideachais Cláirsí do na Scoileanna le Scoil Cláirsí Windsong

ILGHNÉITHEACH
 » Rinneadh comheagraíocht ar dhá eagrán den Midlands Arts & Culture Magazine i bpáirt leis na hoifigí ealaíon contae san 

Iarmhí, i Laois agus in Uíbh Fhailí
 » Leanadh ar aghaidh le forbairt www.longfordcoco.ie/arts-office.html 
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LEABHARLANN CONTAE, CARTLANNA & 
SEIRBHÍS OIDHREACHTA AN LONGFOIRT
LEABHARLANN CONTAE AN LONGFOIRT
“Is é ár bhfís a bheith ina seirbhís phoiblí fhreagrúil, chuimsitheach 
a chabhraíonn le saol an duine agus saol na bpobal i gContae an 
Longfoirt a shaibhriú agus a fheabhsú trí sheirbhís leabharlainne 
ilghnéitheach, nuálach, nua-aimseartha a sheachadadh”

2013 - BLIAIN FÁIS
Bliain an-ghnóthach agus an-dúshlánach eile a bhí in 2013 don tseirbhís leabharlainne i gContae an Longfoirt. In 
ainneoin na gciorruithe leanúnacha i gcistiú, a raibh ciorruithe ar an leabharchiste agus dúnadh gan choinne roinnt 
leabharlanna brainse ina dtoradh orthu, lean úsáid na seirbhíse ag fás. Tá Leabharlann Pobail Bhaile Uí Mhatháin, 
a ndearnadh athchóiriú uirthi le déanaí, fós ina pointe fócasach i leith shaol an phobail sa cheantar, agus baineann 
go leor grúpaí agus daoine aonair leas as na háiseanna agus na seirbhísí atá ar fáil. Bhí an lán tionscadal agus 
imeachtaí spreagúla, lena n-áirítear taispeántais, léachtaí, léitheoireachtaí agus seoltaí leabhar, chomh maith le 
ranganna teanga agus ranganna ríomhaireachta, ar siúl i ngach leabharlann bhrainse ar fud an chontae.

TIONSCADAIL CHAIPITIL
Le críochnú rathúil thionscadal Leabharlann Uí Mhatháin in 2011, tháinig an t-athchóiriú agus an síneadh ar Leab-
harlann Ghránaird agus Theach an Mhargaidh chun cinn mar an phríomhthosaíocht le haghaidh cistithe faoin gClár 
Caipitil Leabharlanna. Bhí sé ina chúis mhór áthais don phobal i nGránard nuair a d’fhógair an tAire Phil Hogan TD go 
raibh €500,000 á leithdháileadh ag an rialtas do thionscadal Leabharlann Ghránaird, le cistiú meaitseáilte ar bhfiú os 
cionn €200,000 é á sholáthar ag Comhairle Contae an Longfoirt. 

Thug an tAire Hogan cuairt ar Ghránard i mí na Bealtaine chun an foirgneamh a fheiceáil agus casadh le baill de 
Chomhairle Baile Ghránaird. Cuireadh tús le hobair ar an tionscadal i mí Mheán Fómhair. Ba é an tógálaí áitiúil Frank 
McKiernan a bhuaigh an tairiscint le haghaidh an athchóirithe, agus bhí cuideachta ailtireachta Sean Harrington ag 
gníomhú mar an phríomh-sainchomhairleoir ar an tionscadal. Tá an leabharlann nua le hoscailt i mBealtaine 2014.

Beidh soláthar saoráid leabharlainne nua-aimseartha do phobal Mheathas Troim ina phríomhthosaíocht anois nuair a 
fhógrófar babhta nua cistithe faoi Chlár Caipitil Leabharlanna na Roinne Comhshaoil in 2014.

An tUasal Phil Hogan, TD, an tAire 

Comhphobail, Pobail agus Rialtais Áitiúil, ag 

cur cóipeanna de na pleananna don athchóiriú 

ar Leabharlann Ghránaird i dtaisceadán 

todhchaí i mBealtaine 2013. In éineacht leis, 

tá (ó chlé go deas) Méara Ghránaird, John 

Maguire; James Bannon, TD; Bainisteoir 

Údaráis Áitiúla an Longfoirt, Tim Caffrey; An Clr 

Maura Kilbride-Harkin.

TUAIRISC TFC
Leanann Leabharlann Contae an Longfoirt ag uasmhéadú na teicneolaíochta mar mhodh chun seirbhís nua-
aimseartha, éifeachtach a sholáthar dár gcustaiméirí mar seo a leanas:

 » Ár seirbhís ríomhleabhar a mhargú agus a chur chun cinn agus teidil ríomhleabhar agus ríomh-chlosleabhar a chur lenár 
gcatalóg dhigiteach. Bhí tóir níos mó ar an tseirbhís sin i rith na bliana seo caite mar thoradh ar an bhfáil agus an éileamh 
méadaithe a bhí ar ríomhléitheoirí sainoiriúnaithe, táibléad agus fóin chliste atá go léir comhoiriúnach lenár gcuid bogearraí 
ríomhleabhar

 » Síneadh a chur lenár gcuid ranganna idirlín, atá faoi threoir éascaitheora agus atá dírithe ar an gcustaiméir, sna leabharlanna 
brainse i nDroim Lis, sa Longfort agus i mBéal Átha Liag

 » Seirbhísí idirlín agus Wi-Fi a uasghrádú
 » Cur chun cinn na háise féinseirbhíse i mBrainse an Longfoirt chun an leas is fearr is féidir a bhaint as acmhainní foirne agus 

díriú níos mó ar shainriachtanais na gcustaiméirí
 » Uasghrádú leanúnach ar na Crua-earraí don Chóras Bainistíochta Leabharlainne 
 » Leas a bhaint as uirlisí meán sóisialta, cosúil le Facebook agus Twitter

 

COMHPHÁIRTÍOCHTAÍ LEABHARLAINNE: “AN LEABHARLANN S’AGAINNE - 
SPÁS INA BHFUIL FÁILTE ROIMH CHÁCH”
Leanann an leabharlann ag forbairt comhpháirtíochtaí tábhachtacha le soláthraithe reachtúla agus soláthraithe 
seirbhíse pobail eile. Áirítear leis na gníomhaireachtaí a rabhamar i mbun obair chomhpháirtíochta leo le bliain 
anuas: Coiste Gairmoideachais an Longfoirt, Longford Community Resources Ltd., Nasc na mBan, an Longfort, 
Bunscoileanna agus Meánscoileanna Chontae an Longfoirt, Líonra Daoine Breacaosta an Longfoirt, Cumann 
Sláinte Meabhrach an Longfoirt, Líonra Comhtháthaithe an Longfoirt, Bantracht na Tuaithe, an Longfort, Cumann 
Ealaíon Naomh Criostóir, Seirbhís Eolais do Shaoránaigh an Longfoirt, Áras na Scríbhneoirí, Éigse Éireann, Ionad 
Acmhainne Ghránaird, Cumann Trádálaithe Bhaile Uí Mhatháin agus FÁS.  

Cuirimid spás cruinnithe ar fáil chomh maith don Ghrúpa Máithreacha agus Lapadán Polannach, Cúram Leanaí 
Chontae an Longfoirt, grúpaí Scríbhneoirí agus Léitheoirí, Club Garraíodóireachta an Longfoirt, Comhghuaillíocht 
Chomhshaoil an Longfoirt, Triple-P FSS, East Meets West, Headway (Díobháil Inchinne Faighte) Ireland, agus 
Cumann an Longfoirt do Mhúinteoirí Meánscoile ar Scor, i measc grúpaí eile. 

IMEACHTAÍ FOR-ROCHTANA
Cuireadh clár imeachtaí leanúnach a thacaíonn le forbairt léitheoirí, litearthachta agus foghlama ar fáil do dhaoine 
fásta agus do leanaí i rith na bliana.  D’éirigh go hiontach le Féile na Bealtaine i mbliana, agus ghlac níos mó ná 500 
duine scothaosta páirt i raon leathan imeachtaí a chomhordaigh an leabharlann i gcomhpháirtíocht le Líonra Daoine 
Breacaosta an Longfoirt, Gardaí an Longfoirt agus Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí.

Barr ar clé: Pictiúr d’fhoireann Leabharlann an Longfoirt le Garda. Ag searmanas dúnta Fhéile na Bealtaine 2013. 

Barr ar dheis: Cumann Fear Ghránaird le daltaí ó Ardscoil Phádraig
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CLÁR IMEACHTAÍ 2013
TAISPEÁNTAIS AGUS SEOLTAÍ I LEABHARLANNA AN LONGFOIRT 2013

9 Eanáir   Cruinniú East-Meets-West

   Cruinniú den Ghrúpa Máithreacha agus Lapadán Polannach

Aoine 18   Cruinniú Knitter Natterg

Céadaoin 23  Cruinniú den Longford Literacy Read

19 Feabhra  Cumann an Longfoirt do Mhúinteoirí ar Scor

20 Feabhra  Cuirtear tús le ranganna um Thuismitheoireacht Dhearfach

21 Feabhra  Cruinniú LIFE

5 Márta   Seoladh Ireland XO i Leabharlann Bhrainse an Longfoirt

7 Márta   céalaíocht le Scoil Náisiúnta Naomh Emer agus Scoil Náisiúnta Chill Eo  

   mar chuid de Lá Domhanda na Leabhar

8 Márta   Cuirtear tús le ranganna Kindermusiks

   Tráthanna na gCeist do Sheachtain na Gaeilge

13 Márta   Tráth na gCeist & Maidin chaife i Leabharlann Dhroim Lis agus i mBrainse an Longfoirt mar chuid  

   de Sheachtain na Gaeilge

19 Márta   Cruinniú do Dhaoine atá ar Scor sa Longfort 

16 Aibreán  Scéalaíocht le naíolanna áitiúla

17 Aibreán  Cuirtear tús le Scríbhneoireacht Chruthaitheach do Dhéagóirí. Cruinniú den Ghrúpa Ginealais

23 Aibreán  Bronnadh duaiseanna mar chuid den tionscadal A Time to Read

29 Aibreán  An chéad chruinniú den ghrúpa Arthritis Ireland

Bealtaine 2013  Féile na Bealtaine

16 Bealtaine  Tamall Ceoil le Luke Baxter

22 Bealtaine  Seoladh leabhair le Alan McMonagle

24 Bealtaine  Taispeántas Ealaíon agus Ceardaíochta

   Caint Headways

8 Meitheamh  Seisiúin Scéalaíochta i mBrainse an Longfoirt

13 Meitheamh  Seisiúin scéalaíochta i mBrainse an Longfoirt

25 Meitheamh  Seoladh chlár imeachtaí Thóstal Éireann 2013 agus taispeántais ealaíne le Bernard Canavan

29 Meitheamh  Cuirtear tús le Ranganna Ríomhaireachta

08-20 Iúil  Féile Léitheoireachta Samhraidh I measc na n-imeachtaí a bhí ar siúl i rith na coicíse sin bhí  

   seisiúin ealaíon agus cheardaíochta, cainteanna ar bheachaireacht agus ar chúram peataí,  
   scéalaíocht, agus cainteanna ó Iontaobhas Fiadhúlra na hÉireann.

3 Meán Fómhair  Cruinniú Brainse de chuid Arthritis Ireland 

9 Meán Fómhair  Oíche Oscailte I.P.A. 

   Cruinniú Brainse de chuid Arthritis Ireland 

16 Meán Fómhair  Kindermusik Seachtain 1 

   Ranganna Ceoil i Leabharlann an Longfoirt do naíonáin agus leanaí óga suas go dtí 3 bliana d’aois

23 Meán Fómhair  Ranganna Comhrá Gaeilge 

1 Deireadh Fómhair  Dolores Keavney, Údar agus Scéalaíocht (Féile Leabhar na bPáistí de chuid Leabhair Pháistí Éireann)

   Tráth na gCeist le Teach Altranais Laurel Lodge (an tSeachtain um Aosú Dearfach 2013)

Barr ar clé: Lá na Laitvia á cheiliúradh 

ag Leabharlann Bhrainse an Longfoirt le 

Méara Bhaile an Longfoirt, an Clr Brendan 

Gilmore; Méara Chontae an Longfoirt, an 

Clr Larry Bannon agus Ambasadóir na 

Laitvia go hÉirinn, Gints Apals.

Barr ar dheis: An Dr Ken Faraquhar le 

linn Sheachtain Náisiúnta na hEolaíochta i 

Leabharlann Bhrainse an Longfoirt

Ar clé sa lár: Laura Doherty ag seoladh 

a taispeántais ealaíne, ag tabhairt na 

bhfáltas ó thiomsú airgid don Make A Wish 

Foundation

Lár: Audrey Healy ag seoladh an leabhair 

nua léi

Bun ar clé: Ag baint suilt as Seachtain na 

Gaeilge i Leabharlann Dhroim Lis

Bun ar dheis: Alan McMonagle ag síniú 

cóip dá leabhar Psychotic Episodes 

ar ócáid a sheolta i mBealtaine 2014 i 

leabharlann bhrainse an Longfoirt.

2 Deireadh Fómhair  Cúrsa sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach do Dhéagóirí – Cúrsa 6 Seachtaine  

   éascaithe ag Frank Galligan

   Ranganna Comhrá Fraincise

   Caint faoi sheirbhísí Leabharlann an Longfoirt do Bhantracht na Tuaithe, an Longfort

   (an tSeachtain um Aosú Dearfach 2013)

5 Deireadh Fómhair  Seoladh Fhéile Leabhar Dheireadh Fómhair agus Searmanas Bronnta don Summer  

   Reading Buzz (Féile Leabhar na bPáistí de chuid Leabhair Pháistí Éireann)

   Minding Yourself:  Buntús Eolais maidir le Sláinte agus Folláine

8 Deireadh Fómhair  Fred Freeman, Scéalaí

12 Deireadh Fómhair Oscailt Taispeántas Ealaíne de chuid Laura Doherty

 

17 Deireadh Fómhair The Great Poet Seamus Heaney, intreoir le Frank Galligan

   Seoladh Leabhair le Seamus McRory 

23 Deireadh Fómhair Seoladh Leabhair le Audrey Healy

31 Deireadh Fómhair Seó na Samhna 11am

   Scéalaíocht agus Cultacha Bréige

11 Samhain  Start of Ciorcal Comhrá

13 Samhain  Sraith imeachtaí leis an Dr Ken Faraquhar mar chuid den tSeachtain Náisiúnta Eolaíochta

18 Samhain  Lá na Laitvia lena n-áirítear cuairt ó Ambasadóir na Laitvia

26 Samhain  Caint de chuid Acquired Brain Injury Ireland

28 Samhain  Seoladh Fireside Tales le Jude Flynn

 

Bhí na seomraí cruinnithe in úsáid i rith na bliana ag Positive Parenting, Arthritis Ireland, Acquired Brain Injury 

Ireland, LCRL/Acorn, LIFE, LGBT, East Meets West, an Grúpa Máithreacha agus Lapadán Polannach, Cumann 

an Longfoirt do Mhúinteoirí ar Scor, Longford Wordsmiths, Kindermusik agus Ireland XO.
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SEIRBHÍSÍ COMHROINNTE

PAL AN LÁIR TÍRE: 
Tá PAL an Láir Tíre mar chuid den chlár foghlama Pathways to Learning (www.
pathwaystolearning.ie), clár ar chuir an Coiste ar Chomhoibriú idir Leabharlanna in Éirinn tús leis 
in 2006. Faoi láthair tá dhá ghrúpa leabharlanna PAL eile in Éirinn, PAL Chorcaí agus PAL Ceoil. 
Is féidir le gach leabharlann i Réigiún Lár Tíre na hÉireann páirt a ghlacadh in PAL an Láir Tíre. 
Is é an cuspóir atá aige ná go mbeadh an pobal in ann teacht ar acmhainní faisnéise gan 
stró trí rochtain a chur ar fáil ar raon leathan leabharlanna i lár na tíre, idir leabharlanna poiblí, 
leabharlanna acadúla agus leabharlann FSS. Cuireadh rochtain éasca ar na leabharlanna sin ar 
fad ar fáil trí mheán na scéime. 
Is iad seo a leanas na leabharlanna atá ag glacadh páirte sa scéim: Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Luain, FSS Lár Tíre, Leabharlanna Contae an Longfoirt, na hIarmhí, Ros Comáin, 
Laoise, agus Uíbh Fhailí agus iad go léir ag roinnt a gcuid acmhainní faisnéise, a gcuid eolais 
agus a gcuid saineolais i measc an phobail. Sheol an tAire Phil Hogan PAL Láir Tíre go hoifigiúil 
i mBaile Átha Luain i mí Bealtaine.

THE SUMMER READING BUZZ: 
Cuireadh tús maith i mí Iúil leis an tionscadal comhoibríoch seo idir sé Údarás Leabharlainne, 
agus é ina chuspóir an léamh mar chaitheamh aimsire a chur chun cinn i measc leanaí agus 
daoine óga. Ar na sé údarás leabharlainne a ghlac páirt sa tionscnamh bhí Cathair Bhaile Átha 
Cliath, Fine Gall, Baile Átha Cliath Theas, Dún Laoghaire - Ráth an Dúin, Cill Dara agus an 
Longfort. D’éirigh thar barr leis agus tháinig méadú suntasach ar úsáid na leabharlanna thar 
thréimhse shaoire an tsamhraidh.

TÓSTAL AN LONGFOIRT 2013: 
Cuireadh tús leis an ullmhúchán don Tóstal nuair a bhunaigh an Bainisteoir Contae coiste chun imeacht a eagrú 
in Ambasáid na hÉireann i Londain i mí Dheireadh Fómhair 2012 le haghaidh dhiaspóra an Longfoirt a bhfuil cónaí 
orthu sa Ríocht Aontaithe.  Bhí seoladh oifigiúil chlár Thóstal an Longfoirt ar siúl in Amharclann Backstage i mí 
Feabhra 2013. Sheol an tAire Michael Ring Longford - What’s on Guide agus leathanach Facebook Thóstal an 
Longfoirt, a bhí tiomsaithe ag an fhoireann leabharlainne, le linn an imeachta sin. 
Cuireadh i gcló sraith de shé chárta poist ina dtaispeántar radhairc sa Longfort, san am atá caite agus faoi láthair, a 
roghnaíodh ó bhailiúchán grianghrafadóireachta an Staidéir Áitiúil mar chuid de thionscadal náisiúnta leabharlanna 
poiblí chun ceiliúradh a dhéanamh ar an Tóstal. 
Eagraíodh a lán imeachtaí i rith na bliana agus ba sa Longfort a bhí an líon ab airde Tóstal in aghaidh an duine sa tír, 
rud a léirigh go soiléir an tsineirgíocht mhór idir an tÚdarás Áitiúil agus an pobal maidir leis an tionscadal seo.

Póstaer don tionscadal 

Summer Reading Buzz

Barr ar clé: Henry Jolly, 

Méara Chathair Gaffney, 

Carolina Theas, Stáit 

Aontaithe Mheiriceá lena 

bhean chéile Mary, a thug 

cuairt ar Ghránard i Meán 

Fómhair 2013.

Barr ar dheis: An 

tionscnamh The Painting 

in the Bog ag Ionad 

Chuairteoirí Bhealach Chorr 

Liath i mí Iúil 2013.

Bun ar chlé: Scéalta ó 

Bhailiúchán Béaloidis na 

Scoileanna i Leabharlann 

Bhéal Átha Liag, Lúnasa 

2013. 

Bun ar dheis: Michael 

McDowell agus an Michael 

Collins 22 Society in Óstán 

an Greville Arms i mí na 

Samhna 2013. 

DÚSHLÁIN ATÁ LE SÁRÚ AG AN tSEIRBHÍS LEABHARLAINNE

Beidh bainistíocht na n-athruithe ar cheann de na dúshláin is mó a bheidh le sárú ag an tseirbhís leabharlainne thar 
na blianta atá romhainn, mar aon le leanúint ar aghaidh ag coimeád seirbhís ardchaighdeáin ar bun le hacmhainní 
airgeadais agus foirne atá laghdaithe go mór, agus an tseirbhís sin a fhorbairt. 

TUARASCÁIL STAITISTIÚIL SHEIRBHÍS LEABHARLAINNE AN LONGFOIRT 2013

LÍON NA SEISIÚN IDIRLÍN A SOLÁTHRAÍODH 2013:

Brainse Ríomhairí Idirlín Poiblí Wifi Iomlán 2013 Iomlán 2012

Baile Uí Mhatháin  5,073    432  5,505  7,569

Droim Lis    434      0    434    407

Meathas Troim    261      0    261    252

Gránard  1,161    115  1,276  1,564

Béal Átha Liag  2,132      0  2,132  2,778

An Longfort  12,129  3,017 15,146 13,843

Iomlán 21,190  3,564 24,754 26,413

LÍON NA GCUAIRTEANNA LEABHARLAINNE 2013:

Brainse Líon na gCuairteanna 2013 Líon na gCuairteanna 2012

Baile Uí Mhatháin  20,716  41,906

Droim Lis   3,288   3,271

Meathas Troim   3,003   3,594

Gránard   9,223  11,512 

Béal Átha Liag  11,418  13,082

An Longfort 133,326 125,007

Seomra Staire an Longfoirt     300     432

Líon IOMLÁN na gCuairteanna 2013 181,274 198,804

LÍON NA MÍREANNA A EISÍODH 2013:

Brainse  
Leabharlainne

Daoine Fásta 
Ficsean

Daoine Fásta 
Neamhfhicsean

Leanaí Déaga Closamhairc 
CD / DVD srl

2013 Iomlán 2012 Iomlán 

Baile Uí Mhatháin 5,947 3,589 11,586  726 1,357  23,205 27,336

Droim Lis   775   601   3,342  135    94   4,947  4,084

Meathas Troim   546   434   4,257  144    24   5,405  6,828

Gránard 2,020   970  4,030  124   348   7,492  9,263

Béal Átha Liag 2,714 1,130  4,847  317    92  9,100  9,997

An Longfort 19,781 17,013 29,566 2,260 4,935 73,555 75,057

Iomlán 31,783 23,737 57,628 3,706 6,850 123,704 132,565



40 41

Comhairle Contae an Longfoirt Tuarascáil Bhliantúil 2013

BALLRAÍOCHT LEABHARLAINNE 2013:

Leabharlann Daoine Fásta Sóisearach
Mac Léinn Dara 

Leibhéal
Mac Léinn 3ú 

Leibhéal Eile Iomlán

Gránard   143 178   61  24  17   423

Meathas Troim    43 260  23  10   9   345

Droim Lis    65 170  15  18  24   292

Baile Uí Mhatháin  427 702 123  96  18 1,366

Béal Átha Liag  154 225 50  38  13   480

An Longfort 1,580 2,178 773 696 107 5,334

Iomlán 2013

Iomlán 2012

2,412

2,596

3,713

3,591

1,045

1,033

882

792

188

152

8,240

8,164)

Staitisticí Eile:

Líon na n-amas ar an suíomh gréasáin 22,707

Líon na gcuairteanna ar shuíomh gréasáin na ríomhleabhar  1,753

Líon na nÍoslódálacha ríomhLeabhar    346

Líon na nIdirbheart Féin-Eisiúna    718

Líon na nIarratas Stoc a cuireadh ar fáil dár gcustaiméirí    508

Líon na nIarratas Stoca cuireadh ar fáil do leabharlanna eile    137

“Cairde” Facebook    900

“Lucht Leanúna” Twitter    425

OIFIG OIDHREACHTA AN LONGFOIRT
Is é cuspóir foriomlán Phlean Oidhreachta Contae an Longfoirt “go mbeidh baint ag an oidhreacht le saol gach 
duine”. Tá sé sin á bhaint amach tríd an méid seo a leanas a dhéanamh:

 » A bheith tiomanta do spriocanna an Phlean Oidhreachta Contae atá ann cheana a bhaint amach i gcomhar leis an bhFóram 
Oidhreachta agus leis na heagraíochtaí atá mar chuid díobh agus leis an bpobal trí chéile.

 » Tionscadail a bhaineann leis an oidhreacht laistigh den chontae a chomhordú agus a chur i bhfeidhm chun cosaint na hoidhreachta 
cultúrtha agus nádúrtha i gContae an Longfoirt agus in Éirinn ina hiomláine agus an tuiscint uirthi a chur chun cinn. 

 » Tacú le hobair oidhreachta a dhéanann Údaráis Áitiúla an Longfoirt, comhlachtaí náisiúnta, grúpaí oidhreachta áitiúla agus 
pobail agus daoine aonair.

ÉACHTAÍ OIFIG OIDHREACHTA AN LONGFOIRT IN 2013
Tugadh faoi roinnt tionscadal suntasach i gContae an Longfoirt chun aidhmeanna Oifig Oidhreachta Contae an 
Longfoirt a chur chun cinn agus chun cur leis an tuiscint agus an bhfeasacht ar stoc oidhreachta ilghnéitheach an 
Longfoirt agus ar na rudaí a d’fhéadfadh í a chur i mbaol go fadtéarmach.  Áiríodh leo sin:

TAISPEÁNTAS SCRÍBHNEOIRÍ AN LONGFOIRT
Ceapadh Taispeántas Scríbhneoirí an Longfoirt mar choincheap taispeántais sholúbtha bunaithe ar roinnt mhaith 
scríbhneoirí suntasacha ar rugadh iad sa Longfort, a raibh cónaí orthu anseo nó a raibh naisc láidre acu leis an 
gcontae ar shlí eile. Féadfar na painéil a fheiceáil mar aonad, nó féadfar iad a roinnt ina scríbhneoirí comhpháirteacha 
agus a chur in airde ag ionaid eile chun tacú le himeachtaí ar nós Scoil Samhraidh Oliver Goldsmith nó Tráthnóna 
Leo Casey. In 2013, cuireadh painéil in airde lenar cuireadh síos ar shaol agus ar shaothar Phádraic Colum, John 
Keegan, ‘Leo’ Casey agus Mary Flynn.
Cuireadh an tionscadal seo i gcrích faoi Phlean Oidhreachta Chontae an Longfoirt agus bhí sé páirtchistithe ag an 
gComhairle Oidhreachta.  

TIONSCADAL OIDEACHAIS SCOILEANNA CHONTAE AN LONGFOIRT - 
AN CHANÁIL RÍOGA

Is clár leanúnach é Tionscadal Oideachais Oidhreachta Áitiúla an Longfoirt, agus is é an 
cuspóir atá leis ábhair oideachais ar théamaí lárnacha a bhaineann leis an gceantar a 
sholáthar do scoileanna sa chontae. Cruthaíodh an chéad cheann de na modúil sin in 2012: 
pacáiste oibre bunaithe ar na paisinéirí ar an Titanic a rugadh sa Longfort.  Ullmhaíodh 
leabhar oibre faoin gCanáil Ríoga do bhunscoileanna i gContae an Longfoirt in 2013. 
Soláthraíonn an modúl tarraingteach sin eolas ar stair na Canála Ríoga, a forbairt agus a 
tógáil; na daoine a raibh baint acu lena cruthú chomh maith lena tionchar sóisialta agus 
fisiceach ar thírdhreach an chontae. Is é Eamonn Brennan, oideachasóir a bhfuil gradam air 
agus údar roinnt leabhar atá sa churaclam bunscoile atá ann faoi láthair, a chuir an clár i dtoll 
a chéile. 

Tá an leabhar oibre roinnte ina 8 rannóg agus tá raon gníomhaíochtaí agus tráthanna na gceist ann lena spreagfar 
leanaí chun a bheith ag féachaint, ag foghlaim, agus ag smaoineamh faoina dtimpeallacht. Áirítear leis na rannóga:

1. An Chanáil Ríoga – Stair
2. An Chanáil Ríoga i gCo an Longfoirt: Mainistir Shruthla go Baile Uí Mhatháin
3. An Chanáil Ríoga i gCo. an Longfoirt: Baile Uí Mhatháin go Cluain Dá Ráth
4. Líne an Longfoirt
5. An Saol ar an gCanáil Ríoga
6. Tráth na gCeist faoin gCanáil Ríoga
7. Leabharliosta & Léitheoireacht Mholta
8. Acmhainní

Tá cur síos sa chéad cheithre chuid ar an gcanáil, chomh maith le forbhreathnú stairiúil. Tá eolas breise maidir le 
tithe tuaithe, muilte agus forbairt thionsclaíoch i gcomharsanacht na Canála Ríoga a raibh tionchar acu ar a forbairt 
ar fáil chomh maith trí ghné-rannóga. Ceapadh meascán de ghníomhaíochtaí laistigh agus lasmuigh chun cabhrú le 
scileanna cognaíocha, réasúnaíochta agus taighde na leanaí a fhorbairt. Ina theannta sin insítear scéalta pearsanta 
uathu siúd a raibh cónaí orthu feadh na canála chun an t-ábhar a fhágáil níos inrochtana do na leanaí. Déantar cur 
síos ar bhithéagsúlacht na Canála Ríoga chomh maith, rud a fhágann go bhfuil an leabhar ábhartha maidir le haon 
tionscnamh de chuid na Scoileanna Glasa. 

Cuirfear an tionscadal seo ar fáil do scoileanna i bhfoirm chruachóipe agus i bhformáid dhigiteach, faoi cheangal i 
gceanglóir fáinne ionas gur féidir le scoileanna cóipeanna a dhéanamh go héasca agus ábhar breise a bhaineann 
lena réimse agus a gcuid tionscadal ranga féin a chur leis. 
Tá sé i gceist go leanfaí leis an tionscadal seo a leathnú trí théamaí breise sa todhchaí.
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FORBAIRT FEIDHMCHLÁIR UM FHEASACHT AR SPEICIS IONRACHA 
AGUS TAIFEAD ORTHU – CÉIM 2:
Rinne Oifig Oidhreachta an Longfoirt, le comhchistiú ón gComhairle Oidhreachta agus i gcomhpháirtíocht leis an 
Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta agus le Invasive Species Ireland, forbairt ar fheidhmchlár fóin chliste 
maidir le speicis ionracha, a chuirfidh ar chumas úsáideoirí eolas a fháil faoi na príomhnithe atá ag bagairt ar 
bhithéagsúlacht, thalmhaíocht agus bhonneagar na hÉireann ó na speicis ionracha is mó dochair. Ina theannta sin, 
cuireann an feidhmchlár ar chumas an úsáideora taifead a dhéanamh ar chásanna féideartha speiceas ionrach i 
bhfíor-am, ag baint úsáide as comhordanáidí mapála agus GIS atá ina gcuid den chóras. Seolfar an fhaisnéis sin ar 
aghaidh chuig an Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta agus beidh sí ina cabhair chun leathnú agus tionchar 
speiceas ionrach a rianú. D’fhéadfadh sé go gceadódh an feidhmchlár do phobail áitiúla agus eagraíochtaí eile cláir 
bhainistíochta a fhorbairt ina gceantar féin ar shlí níos éifeachtaí. Cé go bhfuil sé á fhorbairt sa Longfort, tá sé ina 
aidhm go mbeadh an feidhmchlár ina sheirbhís uile-oileáin agus is é an chéad cheann dá leithéid in Éirinn agus sa 
Ríocht Aontaithe a dhéanann taifead ar speicis uisceacha agus speicis talamh-bhunaithe araon. 

Bhain an chéim seo le forbairt an leagan Android agus an feidhmchlár a dhéanamh comhoiriúnach le iOS 7. Tá 
a lán íoslódálacha déanta air agus fuarthas aiseolas dearfach ina leith ar shiopaí iTunes agus Google Play araon.  
Forbraíodh barrachód comhaontaithe QR (3-T) a bheidh ina bhonn don fhógraíocht ar an tseirbhís. Tá fógráin 
deartha agus clóbhuailte agus tá siad réidh le dáileadh ó 2014 ar aghaidh. 

AN FEIDHMCHLÁR EXPLORE LONGFORD:
Chuidigh Oifig Oidhreachta Chontae an Longfoirt le forbairt an fheidhmchláir fóin chliste ‘Explore Longford’ in 2013, 
lena n-áirítear taighde, téacs agus grianghrafadóireacht a sholáthar lena aghaidh. Roghnaíodh 50 láithreán ar díol 
spéise iad ó thaobh na hoidhreachta, a bhfuil gnáthrochtain orthu nó a bhfuil feiceáil ag an bpobal orthu ar shlí 
eile, as níos mó ná 2500 séadchomhartha seandálaíochta agus 950 foirgneamh stairiúil sa chontae. Roghnaíodh 
éagsúlacht leathan d’áiteanna tarraingteacha, idir mhainistreacha ársa, dheilbh chuimhneacháin agus a lán eile ó 
gach cearn den Longfort.   

Cé go bhfuil sé seo dírithe go príomha ar an té a thugann cuairt ar an Longfort, táthar ag súil go mbeidh sé 
ina acmhainn luachmhar eolais do mhuintir an chontae agus go spreagfaidh sé iad chun eolas a chur ar a 
dtimpeallacht. 

AN FEIDHMCHLÁR LAKELAND TREASURES:
Comhthionscnamh idir an tÚdarás Réigiúnach Lár Tíre, Fáilte Éireann agus Uiscebhealaí Éireann is ea an 
feidhmchlár fóin chliste Lakelands Treasures chun cuairteoirí a mhealladh go dtí réigiún na Lochanna i gcroílár na 
hÉireann, réigiún a chlúdaíonn contaetha an Longfoirt, na hIarmhí, Uíbh Fhailí, Laoise agus Ros Comáin. Cuireann 
an feidhmchlár i láthair eolas turasóireachta, áiteanna ar díol spéise iad, imeachtaí agus gníomhaíochtaí, ach 
freisin tá gné chluichíochta spraíúil ag baint leis, a spreagann teaghlaigh go háirithe chun láithreacha roghnaithe a 
thaiscéaladh go mion. 

Is iad an chéad dá shuíomh a roghnaíodh le haghaidh an Longfoirt ná an Mhainistir i Mainistir Shruthla agus 
Sráidbhaile Ardach. Sa dá áit sin, aithníodh 10 ghné neamhghnácha agus uathúla agus tógadh grianghraif de 
shonraí. Faigheann an t-úsáideoir leideanna maidir le láithreán, agus insítear dóibh cé chomh gar don ghné atá 
siad agus cén treo ar cheart dóibh a ghlacadh, agus tugtar leid chrosta dóibh. Nuair a fhaigheann siad an láithreán, 
tógann siad grianghraf de lena nguthán féin – má bhíonn an ceart acu taispeántar píosa rúnda eolais nó grianghraf 
stairiúil mar luach saothair. 

Seolfar an feidhmchlár in 2014 agus cuirfear 10 láithreán eile i gContae an Longfoirt le rannóg na cluichíochta.

AN TIONSCNAMH ‘LONGFORD REACHING OUT’/ IRELAND XO:
Is tionscnamh ginealaigh pobalbhunaithe é Ireland Reaching Out atá dírithe ar naisc a fhorbairt le diaspóra na 
hÉireann trí thaighde teaghlaigh. Tá an ginealas ina ghné thábhachtach dár n-oidhreacht chomhroinnte agus chuir 
Oifig Oidhreachta an Longfoirt ionchur agus tacaíocht ar fáil don tionscnamh seo in 2013. 

SEACHTAIN OIDHREACHTA 2013 & AN FHÉILE OLD DAYS OLD WAYS:
Reáchtáladh clár Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta in 2013 ón 17 go dtí an 25 
Lúnasa, agus rinneadh é a cheiliúradh le himeachtaí éagsúla ar fud an chontae. Is 
iad grúpaí áitiúla agus eagraíochtaí oidhreachta a d’eagraigh na himeachtaí sin den 
chuid ba mhó, chun feasacht ar na seoda ina réimsí faoi seach a chur chun cinn. 
Reáchtáil an Oifig Oidhreachta, i gcomhpháirtíocht le Leabharlann Chontae an 
Longfoirt agus na Seirbhísí Cartlainne, roinnt imeachtaí le linn na seachtaine 
chomh maith, lena n-áirítear taispeántas ar Phádraic Colum, a rugadh sa Longfort 
agus a bhí ar dhuine de na scríbhneoirí is tábhachtaí agus is bisiúla de chuid na 
hÉireann. Bhí na himeachtaí sin ina gcuid den tionscadal níos leithne, Longford 
Writers Exhibition. 

In 2013, mar chuid de tionscnamh Thóstal Éireann, leathnaíodh an tSeachtain 
Oidhreachta ionas go mbeadh sí ar siúl ar feadh mhí Lúnasa, leis an bhféile 

‘Old Days Old Ways’. Cuireadh ar siúl í mar scáth-féile chun gach ceann de na 
himeachtaí oidhreachta a bhí ar siúl i rith mhí Lúnasa a chur chun cinn, lena 

n-áirítear an Patsy Farrell Music Festival, an clár Painting in the Bog, na tiomáintí feithiclí seanré de chuid Chlub 
Seanré Mheathas Troim agus a Cheantair agus Chlub Seanré an Longfoirt, Mowing Pat Murphy’s Meadow. 
Eagraíodh roinnt imeachtaí saincheaptha le haghaidh na féile, lena n-áirítear an cheardlann modhanna i ndáil le 
foirgnimh stairiúla, Get Your Hands Dirty, a bhí á reáchtáil ag an tionscnamh Oiliúint Scileanna Traidisiúnta ag an 
Ionad EDI i mbaile an Longfoirt. 

TÓSTAL ÉIREANN 2013 – COMÓRADH ÉIRÍ AMACH 1798:
Agus í obair i gcomhpháirtíocht le pobail Bhéal Átha na Muc, Ghránaird agus 
Ardach, chomh maith le Leabharlann an Chontae agus na Seirbhísí Cartlainne, 
bhí Oifig Oidhreachta an Longfoirt ar cheann de lucht eagraithe Longford & the 
1798 Rebellion Commemoration a bhí ar siúl ón 6 go dtí an 8 Meán Fómhair 2013. 
Chomhtharlaigh an t-imeacht le cothrom 115 bliain an Éirí Amach agus bhí sé ina 
chuid de thionscnamh Thóstal Éireann. 

Chuidigh an Oifig Oidhreachta an t-imeacht a chur chun cinn trí na bróisiúir agus 
na póstaeir a dhearadh, agus rinne sí fógraíocht air tríd an leathanach Facebook 
Longford 1798 Commemoration agus trí líonraí meán sóisialta. 

D’éirigh go hiontach le clár imeachtaí an chomórtha, lenar áiríodh turais siúlóide, 
cainteanna a thug an Moinsíneoir Murray agus Thomas Pakenham ar ghnéithe de 
1798, agus léiriúcháin cheoil le taibheoirí áitiúla chomh maith le baill de Chiorcal 
Comhrá Ard Mhacha. 

OIDHREACHT AILTIREACHTA & SEANDÁLAÍOCHTA:
In 2013, ghníomhaigh Oifig Oidhreachta an Longfoirt mar riarthóir don Structures At Risk Fund 2013, scéim deontas 
caomhantais arna feidhmiú ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Fuair Eaglais Naomh Seoirse i 
gCaonach cistiú tríd an deontas sin chun deisiúcháin riachtanacha ar a dtúr cloig a chur i gcrích, chun a chinntiú go 
mbeadh sé fós ann do na glúine atá le teacht.

FEASACHT OIDHREACHTA EILE:
Chun feasacht ar an oidhreacht a mhéadú a thuilleadh laistigh de Chontae an Longfoirt, thug an Oifig Oidhreachta 
faoin méid seo a leanas:
 » Treoir agus comhairle maidir le caomhnú ailtireachta agus cúrsaí oidhreachta a sholáthar do ranna agus bhaill foirne na 

nÚdarás Áitiúil.  
 » Tacaíocht agus comhairle a sholáthar do dhaoine príobháideacha agus do ghrúpaí pobail maidir le cúram agus caomhnú a 

n-oidhreachta tógtha. 
 » Measúnuithe a dhéanamh ar Iarratais Phleanála ábhartha.
 » Tacaíocht leanúnach a thabhairt don Rannóg Pleanála agus d’úinéirí agus áititheoirí na bhfoirgneamh stairiúil agus na struchtúr cosanta.
 » Idirchaidreamh le grúpaí pobail agus eagraíochtaí oidhreachta áitiúla agus cabhrú leo taighde a dhéanamh agus a gcuid 

tionscadal oidhreachta a chur chun cinn. 
 » Cathaoirleach Gníomhach an Choiste Measúnaithe um an gClár Forbartha Tuaithe do Longford Community Resources Ltd. 
 » Leanúint ar aghaidh ag cuidiú le Comhairle Baile Ghránaird maidir le todhchaí an chaisleáin móta-agus-bábhún sa bhaile a dhaingniú.

Tá Clár na nOifigeach Oidhreachta ina shocrú comhpháirtíochta idir an Chomhairle Oidhreachta agus Údaráis Áitiúla an Longfoirt..
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SEIRBHÍS CHARTLAINNE CHONTAE AN LONGFOIRT
Bhí bliain ghnóthach eile ag an tSeirbhís Chartlainne, inar éirigh go han-mhaith léi. Fuair sí bailiúcháin nua, 
chomhoibrigh sí i dtionscadail éagsúla agus thug sí cúnamh i ndáil le fiosrúcháin iomadúla ón bpobal. Lean sí freisin 
ag cuidiú le baill foirne na n-údarás áitiúil maidir le nithe éagsúla a bhain le taifid a choimeád.

CARTLANNA A TAISCEADH
Seo a leanas na bailiúcháin a taisceadh:
 » Dialanna Michael Connaughton, Béal Átha Liag
 » Bileoga a bhain le toghchán na hUachtaránachta, 1945
 » Liostaí na dToghthóirí, 1946
 » Clár na dtoghthóirí, 1964-65
 » Leabhair miontuairiscí, cuallacht Bhantracht na Tuaithe Charraig Éamainn, 1993-2012
 » Gníomhas agus uacht John R. Robinson

COMÓRADH SHEÁIN MHIC EOIN
Scríobh an Cartlannaí an téacs do na painéil taispeántais do Chomóradh Sheán Mhic Eoin i mBéal Átha na Lao i rith 
na deireadh seachtaine 13-15 Meitheamh, agus thug sé léacht ar Mhac Eoin mar chuid den chuimhneachán.

COMÓRADH 1798
Chomhordaigh an Cartlannaí comóradh ar Éirí Amach 1798 i nGránard, i mBéal Átha na Muc agus in Ardach le linn 
na deireadh seachtaine 6-8 Meán Fómhair. I measc na n-aíonna bhí an Méara Henry L. Jolly, Méara Gaffney, Carolina 
Theas agus Thomas Pakenham.

AN FEIDHMCHLÁR EXPLORE LONGFORD
Chuir an Cartlannaí roinnt ábhair ar fáil don fheidhmchlár Explore Longford, arna sholáthar ag Údaráis Áitiúla an 
Longfoirt i gcomhar le Turasóireacht an Longfoirt agus leis an Údarás Réigiúnach Lár Tíre.

IRELAND REACHING OUT
Tá an Cartlannaí ina bhall de Ghrúpa Stiúrtha Ireland Reaching Out agus thug sé cúnamh maidir le seoladh an 
tionscadail a eagrú ar an 5 Márta. Tionscadal ginealaigh is ea Ireland Reaching Out a bhfuil sé mar aidhm leis 
daoine a spreagadh chun sliocht na n-eisimirceach as a gceantair féin a rianú. Chuir an Cartlannaí trí sheisiún oiliúna 
ginealais ar fáil ar an 17 Aibreán, an 24 Aibreán agus an 1 Bealtaine d’oibrithe deonacha sa tionscadal.

IMEACHTAÍ FOR-ROCHTANA
 » 31 Eanáir: thug an rang idirbhliana ó Phobalscoil Mhaighne cuairt threoraithe ar Cheanncheathrú na Leabharlainne;
 » 28 Feabhra: thug daltaí ó Scoil Náisiúnta Naomh Treasa, Cill Eo, cuairt threoraithe ar Cheanncheathrú na Leabharlainne;
 » 29 Bealtaine: turas siúil ar bhaile an Longfoirt le Grúpa Folláine an Longfoirt;
 » 21 Meitheamh: thug daltaí ó Scoil Náisiúnta Achadh na Cloiche cuairt threoraithe ar thaispeántas Sheáin Mhic Eoin;
 » 22 Meitheamh: ‘An Introduction to Longford Genealogy’, caint ag Tionól Mhuintir Farrell;
 » 18 Lúnasa: caint faoi Cholún Reatha an Longfoirt Thuaidh in Ionad Cuairteoirí Chorr Liath;
 » 21 Lúnasa: páirteach san imeacht ginealaigh ‘Who Do You Think You Are?’, Leabharlann an Longfoirt, do Sheachtain na hOidhreachta;
 » 21 Samhain agus 4 Nollaig: turais siúil ar bhaile an Longfoirt le ranganna idirbhliana, Scoil Mhuire

BAINISTÍOCHT TAIFEAD
Thug an Cartlannaí faoi obair ar thaifid i Rannóg Pobail agus Fiontair Chomhairle Contae an Longfoirt..

Bun ar Clé: Marianne Ziss as Ambasáid 

na Fraince in Éirinn, le baill Chiorcal 

Comhrá Ard Mhacha ag cuimhneachán 

Uaighe na gCraipithe i mBéal Átha na 

Muc mar chuid den Deireadh Seachtaine 

Cuimhneacháin ar 1798.

Barr ar Clé: Clé go deas: Ciaran Murphy, 

an Méara Peggy Nolan, Martin Morris, 

Henry Healy ó Ireland Reaching Out (aoi 

speisialta), Máiréad Ní Chonghaile, an 

Méara Sean Farrell agus Ray Hogan.

COMHPHÁIRTÍOCHT SPÓIRT AN LONGFOIRT 

BORD CHOMHPHÁIRTÍOCHT SPÓIRT AN LONGFOIRT
Bhí Bord Chomhpháirtíocht Spóirt an Longfoirt (2013) comhdhéanta d’ionadaithe ó eagraíochtaí deonacha, 
eagraíochtaí reachtúla agus eagraíochtaí spóirt:

EARNÁIL BAILL

Comhairle Contae an Longfoirt

Comhairle Baile an Longfoirt

an Clr Michael Carrigy 
agus an Clr John Duffy
Frank Sheridan, Stiúrthóir Seirbhís
an Clr Brendan Gilmore

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte Clodagh Armitage

Longford Community Resources Ltd. Sean Hannon

An Coiste Gairmoideachais Michael O’Rourke

An Bord Forbartha Contae Ursula Hussey

Seirbhísí Óige Chontae an Longfoirt Mark Noble

Ionad Fóillíochta an Longfoirt Folamh

St. Christopher’s Services Ltd. Oonagh Flynn

Fóram Pobail & Deonach Reina Flower 

Ionadaithe Spóirt Stephen Coy, Brendan Doyle, Peter O’Reilly, Rose Kane 

RAPID Frank Horne 

CISTIÚ
D’éirigh le Comhpháirtíocht Spóirt an Longfoirt €160,000 a fháil don spórt sa Chontae in 2013. Chuidigh an 
Chomhpháirtíocht freisin €77,000 breise a fháil i gcomhair Cúirt Bocce Amuigh faoin Spéir agus Limistéar Ilúsáide 
Cluichí sa Mheal, mar chuid den tionscnamh SportNation a bhí ar oscailt d’údaráis áitiúla.  

PLEAN STRAITÉISEACH (2013-2017)
I mí na Samhna, seoladh plean straitéiseach Chomhpháirtíocht Spóirt an Longfoirt don spórt sa Longfort: More 
People, More Sport, More Often. Dírítear ann ar cheithre phríomhréimse: Méadú Rannpháirtíocht, Tacú le Bealaí, 
Bainistíocht agus Ceannaireacht, agus Cumarsáid. 

BUNCHLÁIR
In 2013, chríochnaigh Comhpháirtíocht Spóirt an Longfoirt a feidhmiú céimneach ar an gclár Buntús Cineálach i 
gContae an Longfoirt. Soláthraíonn an clár oiliúint múinteoirí, mála trealaimh agus cártaí acmhainne, agus iad ar fad 
saor in aisce do na scoileanna. Bhain 36 scoil leas as an gclár, agus cuireadh oiliúint ar 275 múinteoir agus 4,470 
leanbh san iomlán. 

Cuireadh trí cheardlann faoi Chóid Eitice agus Dea-Chleachtas maidir le Spórt Leanaí (Cosaint Leanaí) ar bun i rith 
na bliana. Rinne Comhairle Spóirt na hÉireann deimhniú ar 30 oibrí agus cóitseálaí deonach tar éis na hoiliúna agus 
rinneadh ionadaíocht ar shé réimse spóirt. Leanfar leis na cúrsaí ar bhonn rialta. 
Tugadh cúnamh do naoi gclub sa Chontae faoin Scéim Deontais do Chlubanna Spóirt 2013, atá á riar ag 
Comhpháirtíocht Spóirt an Longfoirt. I measc na dtionscadal ar tacaíodh leo bhí forbairt na gclubanna sóisearacha, 
oideachas agus oiliúint do chóitsealaithe agus tionscadail lenar cuireadh le húsáid na saoráidí pobail. Dáileadh 
€4000 san iomlán.. 

Clubanna Rathúla: 

Cluichí Pobail Chontae an Longfoirt

Galf Dhá Mhaide Ghránaird

Léig Bhuachaillí & Cailíní Scoile an Longfoirt & a Dhúiche

RFC an Longfoirt

Club Badmantain Bhéal Átha na Lao

CLG na mBan Gratten

Club Spóirt Naomh Críostóir

Cumann Lúthchleas an Longfoirt

CLG na mBan Clonguish
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SPRIOC-CHLÁIR
Bhí Turas Rothaíochta an Longfoirt ar siúl i mí an Mheithimh mar chuid de Sheachtain Náisiúnta na Rothar, agus 
bhain thart ar 180 rannpháirtí taitneamh as an rogha trí bhealach ar fud an Longfoirt: 15km, 50km agus 100km.  
Cuireadh an turas ar siúl i gcomhpháirtíocht le Club Rothaíochta an Longfoirt. Thacaigh Comhpháirtíocht Spóirt 
an Longfoirt leis an Lá ‘Téigh ag an Obair ar do Rothar’, an Lá ‘Téigh at Scoile ar do Rothar’ agus na ceardlanna 
Cyclesafe freisin.  Reáchtáladh na himeachtaí sin i gcomhar le Comhairle Contae an Longfoirt agus leis an Údarás 
um Shábháilteacht ar Bhóithre. 

Reáchtáladh an dara himeacht ‘Gradaim Spóirt an Longfoirt’ san 
Amharclann Backstage i gcomhluadar chaptaen CLG Mhaigh 
Eo, Andy Moran, in éineacht leis an Méara, Frank Kilbride, a lán 
móruaisle eile agus baill den phobal. Tháinig thart ar 200 duine 
amach chun tacú lenár dtallann spóirt áitiúil. Rinne an Clr John 
Duffy an-jab ar ról fhear an tí ar an oíche, agus fógraíodh aon 
cheann déag de bhuaiteoirí i gcatagóirí éagsúla. Chuir urraitheoir 
áitiúil agus Andy Moran gach gradam i láthair. 

Leanann Comhpháirtíocht Spóirt an Longfoirt, i gcomhar leis 
an FSS, ar aghaidh ag cuidiú leis an Tionscnamh Marcála Clós 
Súgartha atá á chur i bhfeidhm i mbunscoileanna sa Longfort. 

Tá pacáistí stionsail (stionsail agus leabhrán cluichí) a chuireann 
ar chumas na scoileanna marcáil chlós súgartha a dhéanamh á 
dtairiscint SAOR IN AISCE do gach bunscoil sa Longfort chun 
gníomhaíocht choirp níos mó a spreagadh i measc leanaí óga trí 
bheith ag Spraoi i dtimpeallacht na scoile. 

Thug Comhpháirtíocht Spóirt an Longfoirt tacaíocht don tSeachtain Náisiúnta Áineasa agus don Lá Spraoi trí chuidiú 
le himeachtaí éagsúla lena n-áirítear an lá teaghlaigh idirchultúrtha agus lá eachtraíochta faoin aer do dhaoine óga. 
Rinneadh an méid sin i gcomhar le gníomhaireachtaí óige áitiúla. Ghlac breis is 300 leanbh agus duine óg páirt ann. 
Ar an Satharn an 19 Eanáir, chuaigh Comhpháirtíocht Spóirt an Longfoirt i bpáirt le ‘Operation Transformation’ de 
chuid RTÉ chun siúlóid a eagrú feadh na canála mar chuid de thionscnamh náisiúnta. Shiúl grúpa díograiseach 
daoine go fuinniúil isteach sa Bhliain Nua agus iad in airde brí. 

Tháinig 140 duine amach chun taitneamh a bhaint as an tsiúlóid 
feadh an bhealaigh ‘Slí na Sláinte’ ag an gcanáil. Tháinig an lucht 
siúl le chéile Tí PV ina dhiaidh sin chun iad féin a théamh le tae 
agus caife, smailceacha agus comhrá cairdiúil, agus is mór an sult 
a bhain siad as. 
Níorbh é an Longfort an t-aon chontae amháin a bhí ar a 
chosa. Bhí siúlóid ar bun i ngach contae i gcomhar le Operation 
Transformation. 

CUMARSÁID
Soláthraíonn leathanach Facebook Chomhpháirtíocht Spóirt an Longfoirt www.facebook.com/
longfordsportspartnership, mar aon lena suíomh gréasáin www.longfordsports.ie bealach iontach chun a bheith i 
dteagmháil leis an bpobal. Déantar gach imeacht, gníomhaíocht agus aiseolas a nuashonrú ar an dá shuíomh sin. Tá 
colún seachtainiúil nuachta sa rannóg Spóirt de chuid an Longford Leader ag Comhpháirtíocht Spóirt an Longfoirt 
chomh maith. Cuirtear nuashonruithe ar fáil freisin ar leathanach Twitter Chomhairle Contae an Longfoirt agus ar 
shuíomh gréasáin an Longfoirt www.longford.ie. Tá 572 ‘Is maith liom’ ag Leathanach Facebook Chomhpháirtíocht 
Spóirt an Longfoirt faoi láthair. 

ACMHAINNÍ DAONNA

Is é an Rannóg Acmhainní Daonna an limistéar feidhme a sholáthraíonn gach seirbhís Acmhainní Daonna don 
eagraíocht, lena n-áirítear:

 » Earcaíocht agus Imlonnú na foirne
 » Cothabháil an Chórais Bainistíochta HR CORE
 » Soláthar Tuarascálacha Bainistíochta (go hinmheánach agus go seachtrach)
 » An Párolla & Leasuithe Aoisliúntais
 » Leas, Oiliúint agus Forbairt na Foirne
 » Bainistíocht Tinrimh
 » Bainistíocht Feidhmíochta
 » Beartais agus Nósanna Imeachta Acmhainní Daonna
 » Taithí Oibre, Scéimeanna Intéirneachta, agus Scéimeanna Fostaithe a Riar
 » Bainistíocht Comhionannais agus Éagsúlachta
 » Caidreamh Tionsclaíoch/Foirne
 » Comhpháirtíocht san Ionad Oibre

Bunaítear obair na Rannóige Acmhainní Daonna ar na spriocanna agus na cuspóirí arna n-aithint i bPlean 
Corparáideach na Comhairle.  In 2013 bhí ár gcuid oibre fós go mór faoi thionchar ag cinntí Beartais an Rialtais 
maidir le Seirbhísí Poiblí.  Bhí an Rannóg Acmhainní Daonna freagrach as comhordú agus cur i gcrích na tuarascála 
bliantúla ar dhul chun cinn maidir le spáráil airgid agus bearta táirgiúlachta, mar atá leagtha amach sa Chomhaontú 
Seirbhíse Poiblí 2010-2014.

Ina theannta sin, in 2013, bhí an Rannóg Acmhainní Daonna freagrach as a chinntiú go gcuirfí téarmaí Chomhaontú 
Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013-2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) i bhfeidhm.

Lean an tionchar suntasach a bhí ag laghduithe ar chistiú agus ar líon na bhfostaithe, ag cur chun cinn scéimeanna 
saoire dreasachta, agus ag an moratóir ar an earcaíocht ar na gníomhaíochtaí oibre lárnacha de chuid na Rannóige 
Acmhainní Daonna.

LEAGTAR AMACH THÍOS NA PRÍOMHGHNÍOMHAÍOCHTAÍ AR TUGADH FÚTHU
MAR CHUID DE CHLÁR OIBRE ACMHAINNÍ DAONNA NA COMHAIRLE IN 2013:

BAINISTÍOCHT TINRIMH
I mí Eanáir 2013, chuir Comhairle Contae an Longfoirt Beartas Bainistíochta Tinrimh i bhfeidhm maidir le gach fostaí, 
lena n-ionchorpraítear na Scéimeanna Pá Breoiteachta athbhreithnithe atá comhaontaithe ar bhonn náisiúnta.
Tá an beartas sin ina chuid de straitéis na Comhairle chun timpeallacht oibre a chur ar fáil lena spreagfar agus lena 
n-uasmhéadófar tinreamh na bhfostaithe agus chun oibleagáidí conarthacha na Comhairle agus a cuid fostaithe a 
shoiléiriú i ndáil le caighdeáin tinrimh.

Faoi dheireadh na bliana 2013, bhí taifeadadh leictreonach ama agus tinrimh do gach fostaí faoi dhíon curtha i 
bhfeidhm ag baint úsáide as an Modúl Ama & Tinrimh de chuid an chórais AD TFC chomhtháthaithe (CORE).  Leis 
an bhfeidhmiúchán sin, cuirtear sonraí tinrimh cothrom le dáta ar fáil maidir le gach fostaí mar a cheanglaítear faoin 
Acht um Eagrú Ama Oibre, 1997.

FÓRSA SAOTHAIR A PHLEANÁIL
I gcomhthéacs an Chreata Rialaithe Fostaíochta agus an riachtanais earnála ar Rialtas Áitiúil, thug Comhairle Contae 
an Longfoirt faoi chleachtas i ndáil le Fórsa Saothair a Phleanáil.  Bunaíodh grúpa oibre a rinne ionadaíocht ar an 
eagraíocht ar fad chun sonraí ábhartha a thiomsú ó gach rannóg.

Cuireadh plean imlíneach do Chomhairle Contae an Longfoirt faoi bhráid na Roinne faoin spriocdháta, an Nollaig 
2013.  Leanann an obair ar an bplean fórsa saothar sin chun a áirithiú go gcoimeádfaidh Comhairle Contae an 
Longfoirt struchtúr cuí fórsa saothair a bhfuil an cumas aige freagairt do riachtanais athraitheacha na seirbhíse poiblí.

SCÉIM IOMARCAÍOCHTA DEONAÍ
Tugadh isteach Scéim Iomarcaíochta Deonaí d’Earnáil na nÚdarás Áitiúil i mí Iúil 2013.
Bhí sé d’aidhm leis an Scéim Iomarcaíochta Deonaí laghdú buan ar líon na ndaoine a bhí fostaithe ag údaráis 
áitiúla a bhaint amach, ag teacht le moltaí an staidéir fórsa saothair agus an Chláir Gníomhaíochta um Rialtas Áitiúil 
Éifeachtach.
Riar an Rannóg Acmhainní Daonna an scéim i gcomhar leis an Rannóg Airgeadais agus sholáthair sí faisnéis 
mhionsonraithe do 34 fostaí maidir lena gcuid teidlíochtaí.  Roghnaigh seachtar fostaithe san iomlán leas a bhaint as 
an scéim sin.
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COMHAONTÚ BHÓTHAR HADDINGTON
Bhí feidhm ag téarmaí an chomhaontaithe sin maidir le gach fostaí agus cuireadh i bhfeidhm é le héifeacht ón 1 Iúil 
2013, i gcomhréir leis na Ciorcláin Rialtais ábhartha. 
Áirítear ar na bearta a dhéanann difear d’fhostaithe faoin gcomhaontú:
 
 » Luach saothair – Laghdú pá dóibh siúd ar luach saothair iomlán ar mó é ná €65,000 in aghaidh na bliana
 » Méadú ar uaireanta oibre seachtainiúla –- Fostaithe a bhíodh ag obair ar feadh 34.75 uair an chloig in aghaidh na seachtaine 

roimhe seo, ní mór dóibh a bheith ag obair ar feadh 37 uair an chloig in aghaidh na seachtaine anois
 » Dátaí Incriminte – Cur i bhfeidhm reo incrimintí éagsúla ag brath ar an scála tuarastail
 » Forghéilleadh Saoire Bliantúla /Airgid Thirim – Fostaithe atá ag barr a scála tuarastail, a thuilleann idir raonta tuarastal 

bliantúil forordaithe, tá siad faoi réir laghdú ar shaoire bhliantúil nó ranníocaíocht airgid
 » Ragobair – I gcás fostaithe atá ag obair 39 uair an chloig in aghaidh na seachtaine, ní íocfar iad as an gcéad uair an chloig 

ragoibre gach seachtain go dtí an 31 Márta, 2014

UISCE ÉIREANN
Roimh bhunú Uisce Éireann, bhí an Rannóg Acmhainní Daonna ag cabhrú le feidhmiú an Chláir um Uisce Éireann: 
 » Freastal ar chruinnithe ceardlainne
 » Soláthar sonraí coibhneasacha don Roinn agus d’Uisce Éireann
 » Idirchaidreamh le hOifig Trasdula na Seirbhíse Uisce
 » Idirchaidreamh leis na fostaithe agus lena gcomhlachtaí ionadaíochta maidir le feidhmiú chlár Uisce Éireann, leis an bpróiseas 

trasdula agus le measúnuithe tionchar
 » Scaipeadh deiseanna fostaíochta in Uisce Éireann

COSAINT LEANAÍ
Tá beartais agus nósanna imeachta bunaithe ag Comhairle Contae an Longfoirt atá ailínithe leis na Treoirlínte 
Náisiúnta um Chosaint Leanaí agus leis an doiciméad ‘Tús Áite do Leanaí’ araon.  
In 2013, thug an Rannóg Acmhainní Daonna faoi sheisiúin faisnéise a sholáthar do gach fostaí chun eolas agus 
treoir ar fhreagrachtaí na bhfostaithe a chur ar fáil faoi Tús Áite do Leanaí 2011.

EARCAÍOCHT AGUS ROGHNÚ
Léiríonn na staitisticí sa tábla atá i gceangal leis seo leibhéal laghdaithe leanúnach na gníomhaíochta earcaíochta, 
agus fostaithe nua ag dul chuig na seirbhísí éigeandála den chuid is mó.
Tá an Rannóg Acmhainní Daonna ag cloí go hiomlán le nósanna imeachta atá i bhfeidhm go náisiúnta, agus 
cuireann sí iarratais chun poist aitheanta a líonadh ar aghaidh go dtí an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais 
Áitiúil mar eisceachtaí leis an moratóir ar líonadh post sa tseirbhís phoiblí. 

STAITISTICÍ EARCAÍOCHTA 2013

Líon 
na gComórtas 
a Fógraíodh

Líon na  
Laethanta  
Agallaimh

Líon na  
nIarratasóirí a fuair 
cuireadh chun  
agallaimh

Líon na  
nIarratasóirí a 
d’Fhreastail ar 
Agallamh Líon na gCeapachán

14 8 57 52  12

OILIÚINT AGUS FORBAIRT
I gcomhthéacs na mbuiséad laghdaithe, mar a bhí amhlaidh le blianta beaga anuas, ní dhearnadh oiliúint ar bith in 
2013 seachas cúrsaí Sláinte & Sábháilteachta chun a áirithiú go gcomhlíonfaí oibleagáidí sainordaitheacha.
Cuireadh 118 clár oiliúna ar fáil do 810 rannpháirtí thar 132 lá ar fud na ndisciplíní ar fad, lena n-áirítear na cúrsaí atá 
liostaithe thíos: 

 » Pas Sábháilte
 » Cúrsa athnuachana ar Láimhseáil Láimhe
 » Cosaint Leanaí
 » Cúrsa athnuachana ar Oibríochtaí Dumpaire ar an Suíomh
 » Feasacht ar an Aispeist
 » Bainistíocht Tinrimh 
 » Roithleáin Scríobacha
 » CPC Tiománaí 
 » Cúrsa athnuachana IOSH
 » Cúrsa athnuachana ar scileanna garchabhrach
 » LUGS
 » Cúrsa athnuachana ar Mheasúnóir SLG
 » JCB
 » SSWP
 » Spásanna Teoranta
 » Feabhsúcháin AED

CAIDREAMH TIONSCLAÍOCH
Is ionann caidreamh tionsclaíoch agus an caidreamh comhchoiteann idir fostóirí agus fostaithe. Tá dea-chaidreamh 
tionsclaíoch i gcónaí ag an eagraíocht agus bíonn sí rannpháirteach go gníomhach le gach páirtí leasmhar. Bhain na 
réimsí ba mhó gníomhaíochta in 2013 le Comhaontú Bóthar Haddington agus le bunú Uisce Éireann.

COMHPHÁIRTÍOCHT
Is ionann Comhpháirtíocht san Ionad Oibre agus an próiseas trína mbíonn an lucht bainistíochta, fostaithe 
agus ceardchumainn ag obair le chéile chun athrú eagraíochtúil a dhéanamh ar bhealach atá oscailte agus 
comhoibritheach. Baintear amach próiseas na Comhpháirtíochta san Ionad Oibre trí rannpháirtíocht na bhfostaithe 
agus comhairliúchán leo, trí chomhroinnt eolais agus forbairt cuspóirí comhpháirteacha. Mar gheall gur tharraing 
na Ceardchumainn siar ón bpróiseas Comhpháirtíochta ar bhonn náisiúnta, tá an-srian ar obair an Choiste 
Comhpháirtíochta áitiúil fós. 

CONCLÚID
Tá clár oibre na Rannóige Acmhainní Daonna dírithe go fóill ar an dúshlán a bhaineann le seachadadh seirbhíse 
a bhainistiú agus a chothabháil le fórsa oibre laghdaithe, éifeachtúlachtaí a bhaint amach, agus ceannaireacht a 
sholáthar d’fhostaithe chun cabhrú leo déileáil le dúshláin reatha agus dúshláin a bheidh rompu sa todhchaí.
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PLEANÁIL 
Leagtar amach thíos gníomhaíochtaí suntasacha a rinne an Rannóg Pleanála in 2013. Mar gheall ar reachtaíocht nua, 
threoirlínte nua agus an Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2010, go háirithe, tá dúshláin leanúnacha le sárú sa 
tréimhse seo ina bhfuil na hacmhainní gann. 

BAINISTÍOCHT FORBARTHA
Tá an Rannóg Bainistíochta Forbartha freagrach as gach iarratas pleanála a phróiseáil de réir an Achta um Pleanáil 
agus Forbairt, 2000 (arna leasú) agus de réir na Rialachán Pleanála agus Forbartha.
Tá líon na n-iarratas maidir le 2013 ar leibhéal seasta agus iad cosúil le figiúirí na bliana 2012. Léirítear leis sin na 
treochtaí geilleagracha náisiúnta agus an cor chun donais san earnáil tógála. Rinneadh 214 iarratas pleanála in 2013, 
agus i 55 acu bhíothas ag lorg sínidh i bhfad ama maidir le cead pleanála. Cuireadh 55 Fógra um Thosach Feidhme 
isteach in 2013. Bhí an laghdú ar líon na n-iarratas pleanála i gcomhréir leis an méadú ar an éileamh i réimsí eile 
den chóras pleanála, go háirithe i dtaca leis an ualach oibre um pleanáil chun cinn ar leibhéal áitiúil agus leibhéal 
réigiúnach, le forfheidhmiú, agus le clárú cairéal faoi Alt 261. 
Is bunchuid den phróiseas Bainistíochta Forbartha iad na comhairliúcháin réamhphleanála agus úsáidtear iad ar 
bhonn leanúnach, méadaitheach. Tionóltar na cruinnithe sin chun seirbhís phleanála de chaighdeáin níos airde, atá 
níos trédhearcaí, a chur ar fáil don phobal i gcoitinne. In 2013 tionóladh tuairim is 40 cruinniú réamhphleanála chun 
díospóireacht a éascú le hiarrthóirí féideartha ar na saincheisteanna a bhain lena dtograí, mar aon le cuid mhór 
ceisteanna teileafóin agus ríomhphoist. Déantar cruinnithe réamhphleanála a thaifeadadh go digiteach anois chun 
comhsheasmhacht, trédhearcacht agus comhtháthú gan uaim a éascú sa phróiseas cinnteoireachta.
Déantar iarratais phleanála a scagadh anois le haghaidh measúnú cuí mar a cheanglaítear sa Treoir maidir le 
Gnáthóga agus de réir na dtreoirlínte a d’eisigh an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.
Is gnéithe rialta den obair a rinneadh le trí bliana anuas iad na hiarratais ar cheadúnais faoi Alt 254 den Acht um 
Pleanáil agus Forbairt, 2000, agus iad i dtaca le comharthaí bóithre agus ceisteanna pleanála le haghaidh cistithe 
LEADER den chuid is mó, rud is cúis le méadú suntasach ar an ualach oibre le blianta beaga anuas.

FORFHEIDHMIÚ PLEANÁLA 
Tháinig méadú suntasach in 2013 ar an ualach oibre forfheidhmithe a bhíonn ar an Údarás Áitiúil. Fuarthas 40 gearán 
agus mar thoradh air sin osclaíodh 40 comhad nua forfheidhmithe. Ní áirítear san fhigiúr sin cásanna leanúnacha 
ó bhlianta roimhe seo, agus tá sé sa bhreis orthu. I rith na bliana, eisíodh 6 Litir Réamh-Rabhaidh, rinneadh 3 
idirbheartaíocht, eisíodh 14 Litir Rabhaidh, eisíodh 14 Fhógra Forfheidhmithe agus cuireadh 7 gcás ar aghaidh chun na 
cúirte (lena n-áirítear 2 chás maidir le Cion Leanúnach faoi Alt 156(2) agus cás amháin faoi Alt 160 (Urghaire Chúirte).
Rinne an tÚdarás Áitiúil iarracht laghdú a bhaint amach i ndáil le líon na bhfógraí forfheidhmiúcháin arna n-eisiúint 
agus na n-imeachtaí dlíthiúla arna dtionscnamh thar an tréimhse 2013 trí thoradh níos fearr a bhaint amach de bharr 
na caibidlíochta agus an réitigh ag céim na litreacha réamh-rabhaidh. Tá roinnt cásanna an-deacair, lena n-áirítear 
cásanna oidhreachta, curtha ar aghaidh chun na Cúirte, áfach, le seans réasúnta go n-éireoidh leis an gComhairle.

RANNÍOCAÍOCHTAÍ FORBARTHA 
Déantar Ranníocaíochtaí Forbartha a thobhach de réir na scéime a ghlac an Chomhairle faoi Alt 48 den Acht um 
Pleanáil agus Forbairt, 2000. Tá coinníoll i ngach deonú cead pleanála lena gceanglaítear go ndéanfar ranníocaíocht 
ábhartha forbartha a bheidh iníoctha má thosaíonn, agus nuair a thosaíonn, an fhorbairt. In a lán cásanna, cuireadh 
ceadanna malairte in ionad ceadanna a tugadh ar an láthair chéanna agus níor cuireadh ceadanna atá deonaithe i 
bhfeidhm fós. Fágann sin go mbíonn míthuiscint ann uaireanta i dtaca leis an méid atá dlite don údarás áitiúil agus 
atá gan íoc.
Bhí tionchar an-dearfach ag an Scéim do Ranníocaíocht Forbartha ar sheachadadh bonneagair sa Longfort ó 
cuireadh i bhfeidhm í. Cuireadh cistí ar fáil faoin Scéim d’éagsúlacht leathan bonneagair, lena n-áirítear fáil talún, 
soláthar spásanna oscailte, saoráidí áineasa agus pobail, oibreacha fóntais agus oibreacha tírdhreachta, bóithre, 
carrchlóis, cosáin, saoráidí uisce agus saoráidí fuíolluisce. 
Rinneadh dul chun cinn suntasach sa réimse sin le hais na mblianta roimhe seo i mbailiú airgid gan íoc, go háirithe i 
bhfianaise na ndálaí geilleagracha deacra.

PLEANÁIL CHUN CINN
Tá an Rannóg Réamhphleanála freagrach as taighde a dhéanamh maidir le gach Plean Forbartha, gach Plean 
Ceantair Áitiúil agus gach tionscnamh réamhbhreathnaitheach, agus iad a ullmhú agus a tháirgeadh. Mar thoradh ar 
an reachtaíocht a tugadh isteach le gairid i ndáil le feidhm phleanála chun cinn an Údaráis Phleanála, tháinig méadú 
suntasach ar ualach oibre na Rannóige Pleanála Chun Cinn in 2013. Ní bhíonn tionchar ag an gcor chun donais 
sa gheilleagar agus ag an moilliú sa tionscal tógála ar sceideal obair na réamhphleanála, atá faoi rialú an Achta um 
Pleanáil agus Forbairt, 2000 agus chur i bhfeidhm leanúnach na reachtaíochta náisiúnta agus reachtaíocht an AE i 
réimse na pleanála agus réimse an chomhshaoil.  Ina theannta sin, bíonn baint rialta ag an Rannóg Réamhphleanála 
le tionscadail eile a bhfuil leithdháileadh suntasach ama ag teastáil uathu, amhail Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh, 
Staidéir um Chonairí Bealaigh agus tionscadail eile ar leibhéal áitiúil agus leibhéal náisiúnta.
Tá tabhairt isteach an cheanglais go mbeadh Straitéis Lárnach mar chuid de gach Plean Forbartha Contae ar cheann 
de ghnéithe is suntasaí an Achta ar an sceideal Réamhphleanála. Bunráiteas lárnach atá sainithe go sonrach is ea 
an straitéis sin, ina léirítear an dáileadh daonra agus an t-ordlathas lonnaíochta atá sa chontae cheana féin agus an 
dáileadh daonra agus an t-ordlathas lonnaíochta atá beartaithe. Ba í an aidhm a bhí le tabhairt isteach an cheanglais 
ná cur chuige trédhearcach, fianaise-bhunaithe a chur ar fáil maidir le criosú talún agus ainmníocht spásúla, ar léir 
go bhfuil siad faoi stiúir threoirlínte an Aire agus pleananna sraithe níos airde, amhail an Straitéis Spáis Náisiúnta 
agus Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha, agus i gcomhlíonadh leo. Sa Straitéis Lárnach, déantar forálacha criosaithe a 
ailíniú le soláthar bonneagair tacaíochta, i gcomhréir le cúinsí eile, amhail straitéisí tithíochta agus lonnaíochta.
 Cuireadh an t-athbhreithniú agus na hathruithe ar an bPlean Forbartha Chontae i bhfianaise na Straitéise Lárnaí i 
gcrích i Meán Fómhair, 2012.  Bhí Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (SEA), Measúnú Cuí (AA) agus réamh-
Mheasúnú Riosca Tuilte ag gabháil leis na hAthruithe i bhfianaise na Straitéise Lárnaí.  
Tar éis an athraithe ar an bPlean Forbartha Contae i bhfianaise na Straitéise Lárnaí, cuireadh i gcrích an 
t-athbhreithniú agus na hathruithe ar an bPlean Forbartha Baile i bhfianaise na Straitéise Lárnaí (lena n-áirítear na 
Tuarascálacha Comhshaoil a bhí ag gabháil leis) i Márta, 2013.

AN PLEAN FORBARTHA CONTAE
Tá Dréachtphlean Forbartha Contae 2015-2021 Chomhairle Contae an Longfoirt ar taispeáint don phobal faoi láthair. 
Leagtar amach sa Dréachtphlean Forbartha straitéis fhoriomlán maidir le pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe 
Chontae an Longfoirt, agus cuimsítear leis ráiteas scríofa agus pleananna ina léirítear na cuspóirí forbartha don 
Chontae, lena n-áirítear forbairt shóisialta, gheilleagrach, chultúrtha agus fhisiceach an Chontae.
Thosaigh an próiseas athbhreithnithe ar an Aoine an 8 Márta, 2013 agus, sular ullmhaíodh an Dréachtphlean, eisíodh 
fógra maidir leis an bpróiseas athbhreithnithe do na comhlachtaí forordaithe reachtúla, do ghrúpaí pobail áitiúla 
agus ghrúpaí deonacha áitiúla, do chumainn, do ghnóthairí reachtúla agus do sholáthraithe seirbhíse. Chuathas 
i gcomhairle leis an bpobal i gcoitinne trí fheachtas fógraí nuachtáin, trí fhógraí poist agus trí chruinnithe poiblí. 
Ullmhaíodh Doiciméad Comhairliúcháin Alt (11) chun daoine a spreagadh le páirt a ghlacadh sa phróiseas agus chun 
díospóireacht a spreagadh agus tionóladh sé chruinniú comhairliúcháin phoiblí i mBaile an Longfoirt, i nGránard, i 
Meathas Troim, i mBaile Uí Mhatháin, i mBéal Átha Liag agus i nDroim Lis. Lorgaíodh aighneachtaí maidir le forbairt 
an Chontae ó gach duine, comhlachtaí agus eagraíocht leasmhar. 
I ndiaidh na réamhchéime comhairliúcháin sin, cuireadh Tuarascáil Bhainisteora ar na haighneachtaí go léir a 
fuarthas le linn na réamhchéime comhairliúcháin faoi bhráid bhaill thofa na Comhairle Contae i mí Mheán Fómhair, 
2013. Rinneadh doiciméadú sa tuarascáil sin ar shaincheisteanna a ardaíodh sna haighneachtaí a fuarthas 
agus cuireadh moltaí i láthair faoi na rannáin bheartais a bheadh san áireamh sa Dréachtphlean mar thoradh ar 
shaincheisteanna ábhartha, tábhachtacha a ardaíodh sna haighneachtaí a fuarthas. 
Tar éis breithniú a dhéanamh ar an Tuarascáil Bhainisteora sin, bhí 10 seachtaine ag na baill thofa chun treoracha 
maidir le hullmhú an Dréachtphlean a eisiúint. Agus treoracha á n-eisiúint acu, cuireadh srian ar na baill thofa 
gan breithniú a dhéanamh ach ar phleanáil chuí an cheantair agus a fhorbairt inbhuanaithe.  Ullmhaíodh an 
Dréachtphlean tar éis na tréimhse sin.  
Mar chuid den athbhreithniú ar an bPlean Forbartha Contae, rinneadh athbhreithniú agus nuashonrú faoin bpróiseas 
ar gach criosú agus a chuid cuspóirí bainteacha, agus ar lonnaíochtaí sna Pleananna Ceantair Áitiúil roimhe seo 
agus tá siad le fáil anois mar chuid de dhoiciméad an Phlean Forbartha Contae.

STRAITÉIS TITHÍOCHTA
Tá Dréacht-Straitéis Tithíochta curtha i dtoll a chéile chun freastal ar riachtanais reachtúla atá leagtha amach faoi na 
hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú), agus go háirithe Cuid V den Acht sin. Tugtar aghaidh inti 
freisin ar fhorálacha ábhartha atá in Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009.
Ceanglaítear ar an Údarás Pleanála Straitéis Tithíochta a ullmhú a chlúdóidh tréimhse a Phlean Forbartha. Tá aird ar 
phleanáil chuí agus fhorbairt inbhuanaithe an cheantair sa straitéis agus dírítear inti ar an soláthar iomlán tithíochta 
laistigh de theorainn riaracháin an Údaráis Áitiúil agus ar na riachtanais maidir le tithíocht shóisialta inacmhainne, 
agus tá sí ina chúnamh maidir lena chinntiú go ndéantar dóthain talún a chriosú le haghaidh tithíochta thar thréimhse 
an phlean.
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STRAITÉIS MHIONDÍOLA
Tá Dréacht-Straitéis Mhiondíola curtha i dtoll a chéile i dteannta leis an Dréachtphlean Forbartha Contae de réir 
forálacha a leagtar amach sna Treoirlínte Pleanála Miondíola d’Údaráis Phleanála a d’fhoilsigh an Roinn Comhshaoil, 
Pobail agus Rialtais Áitiúil in 2012.
Is í aidhm na straitéise sin na dálaí cuí a chruthú atá riachtanach chun timpeallacht mhiondíola shláintiúil agus 
bhríomhar a chothú i gContae an Longfoirt thar thréimhse an Phlean Forbartha 2015-2021. Déantar é sin trí mholtaí 
i ndáil le beartas miondíola, atá leagtha amach i gcomhthéacs pleananna, straitéisí agus treoirlínte náisiúnta agus 
réigiúnacha. Soláthraíonn an straitéis faisnéis thábhachtach ar chandam, scála agus chineálacha na forbartha 
miondíola atá ag teastáil thar an tréimhse go dtí 2021, agus breathnaítear ar aghaidh chomh fada le 2024 chomh maith.
Tugadh isteach Ordlathas Miondíola leasaithe freisin agus aird ar an Ordlathas Lonnaíochta nuashonraithe a tugadh 
isteach don Chontae faoi Straitéis Lárnach an Phlean Forbartha. 

MEASÚNÚ UM RIOSCA TUILTE
Ceanglaíodh go ndéanfaí Measúnú Straitéiseach um Riosca Tuilte (Strategic Flood Risk Assessment nó SFRA) ar an 
Dréachtphlean Forbartha Contae agus cuirtear na torthaí i láthair i nDréacht-SFRA Chéim 1 agus Chéim 2 don Phlean. 
Tugadh faoin SFRA agus ullmhaíodh é i gcomhréir le The Planning System and Flood Risk Management - Guidelines 
for Planning Authorities, 2009, An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus Oifig na nOibreacha 
Poiblí. Measúnú is ea an SFRA ar an riosca tuilte laistigh de na réimsí ábhartha den Chontae, chun measúnú a 
dhéanamh ar an bPlean ina leith. D’fhéadfadh Measúnaithe aonair breise um Riosca Tuilte a bheith riachtanach mar 
chuid den phróiseas bainistíochta forbartha. 
Chuathas i gcomhairle leis na húdaráis chomhshaoil atá sonraithe ag na Rialacháin SEA maidir leis an SFRA go luath 
sa phróiseas agus d’fhreastail an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus Oifig na nOibreacha Poiblí ar 
chruinniú scópála a tionóladh ar an 22 Bealtaine 2013 in Oifigí na Gníomhaireachta i mBaile Átha Cliath.
Déantar torthaí an SFRA a chomhtháthú isteach sa SEA agus sa Phlean Forbartha ag gach céim ábhartha sa 
phróiseas athbhreithnithe.

PLEANANNA CEANTAIR ÁITIÚIL  
Mar chuid den athbhreithniú ar an bPlean Forbartha Contae, rinneadh athbhreithniú agus nuashonrú ar gach criosú 
agus a chuid cuspóirí bainteacha agus ar lonnaíochtaí sna Pleananna Ceantair Áitiúil roimhe seo agus tá siad le fáil 
anois mar chuid de dhoiciméad an Phlean Forbartha Contae.
Mar thoradh ar thabhairt isteach Straitéis Lárnach an Phlean Forbartha Contae, tháinig roinnt athruithe ar na 
criosuithe agus na cuspóirí a bhain le lonnaíochtaí sna Pleananna Ceantair Áitiúil roimhe seo.  Chomh maith leis na 
hathruithe a rinneadh ar an bPlean Forbartha agus chun na cuspóirí criosaithe athbhreithnithe, atá mar chuid den 
Straitéis Lárnach, a éascú, ní mór aghaidh a thabhairt ar chriosuithe agus ar bheartais atá sna Pleananna Ceantair 
Áitiúil atá ullmhaithe cheana féin sa Chontae. I gcásanna ina n-athrófar cuspóirí criosaithe an Phlean Ceantair Áitiúil 
atá ann cheana mar thoradh ar na hathruithe i bhfianaise na Straitéise Lárnaí, tabharfar tosaíocht níos airde do 
na criosuithe sa Phlean Forbartha Contae má mar a thabharfar d’aon Phlean Ceantair Áitiúil go dtí cibé omhairle 
Contae ndéanfar gníomh cuí chun na Pleananna Ceantair Áitiúil ábhartha a athrú nó a chúlghairm (próisis ar leithligh 
is ea athrú agus cúlghairm Pleananna Ceantair Áitiúil). I ndeireadh na dála, tá sé beartaithe dá bhrí sin go gcuirfear 
na léarscáileanna agus na cuspóirí criosaithe atá mar chuid den doiciméad seo in ionad aon phleananna ceantair 
áitiúil a ndéanfar cúlghairm orthu. Tá athbhreithniú le déanamh anois freisin ar an bPlean Ceantair Áitiúil um purláin 
Thuaisceart an Longfoirt.  
Tá an obair ar Phleananna Ceantair Áitiúil curtha ar feitheamh, áfach, mar gheall ar easpa acmhainní foirne.

AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ), 2010  
Tá roinnt forálacha reachtúla suntasacha san Acht a dhéanfaidh athrú ó bhonn ar chúrsaí pleanála thar an chéad 
chúpla bliain eile, go háirithe maidir le cairéil ar cuireadh tús leo agus a críochnaíodh in 2012. Rinne an Rannóg 
Pleanála 46 cairéal nó suíomh suntasach san iomlán a aithint, agus rinne sí imscrúdú, suirbhé agus tuairisc orthu. 
Bhí méid ollmhór, uileghabhálach oibre imscrúdaithe i gceist leis sin. Críochnaíodh an obair laistigh den tréimhse 
reachtúil agus tá roinnt cásanna curtha ar aghaidh chuig an mBord Pleanála anois le haghaidh athbhreithnithe. 

MYPLAN
D’fhorbair Comhairle Contae an Longfoirt, i gcomhar leis an Roinn Comhshaoil, treoirlínte dea-chleachtais atá 
éasca le húsáid maidir le bainistíocht GIS mar chuid den tionscnamh MyPlan. Úsáidtear an lámhleabhar, ar sheol 
an tAire é i Meán Fómhair 2012, mar dhoiciméad dea-chleachtais chun cur chuige comhsheasmhach a áirithiú 
agus sonraí GIS cruinne á n-ullmhú thar Údaráis Áitiúla. Thug an Roinn Comhshaoil isteach Myplan.ie le déanaí 
chun comhordú a dhéanamh ar an 400+ forbairt agus plean ceantair áitiúla ar fud na tíre in ionad ilfhreastail. Is é an 
aidhm atá le Myplan.ie ná ionad ilfhreastail a chruthú le haghaidh faisnéise faoi phleananna agus faisnéis eile a chur 
ar fáil a bhaineann le cinnteoireacht phleanála (daonáireamh, láithreáin oidhreachta, patrúin forbartha tithíochta srl). 
Tionscnamh de chuid na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil is ea Myplan.ie thar ceann gach ceann de na 
88 údarás pleanála ar fud na tíre. Tar éis do Chomhairle Contae an Longfoirt a straitéis criosaithe ar fad don Chontae 
a uaslódáil ar dtús, rinne sí nuashonrú ar an bhfaisnéis ar fad agus ar na criosuithe athbhreithnithe a d’eascair as 
glacadh na n-athruithe ar Phlean Bhaile an Longfoirt agus Chontae an Longfoirt i bhfianaise na Straitéise Lárnaí.

MEASÚNÚ STRAITÉISEACH TIMPEALLACHTA AGUS MEASÚNÚ CUÍ
 » Ní mór gach plean agus gach tionscadal a scagadh le haghaidh Measúnaithe Straitéiseach Timpeallachta (SEA) – taispeáint 

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

bhfeidhm chun monatóireacht a dhéanamh ar tháscairí mar atá leagtha amach in SEA.
 » Tá scagadh Measúnaithe Cuí (Appropriate Assessment nó AA) riachtanach maidir le gach plean reachtaíochta agus 

neamhreachtaíochta – Appropriate Assessment of plans and projects in Ireland – Guidance for Planning Authorities, An Roinn 
Comhshaoil, Pobail, agus Rialtais Áitiúil, 2009.

 » Ciorclán SEA 1/08 agus NPWS 1/08 – an riachtanas maidir le Measúnú Cuí a dhéanamh um pleananna úsáide talún de réir Alt 6 
den Treoir maidir le Gnáthóga – aon phlean nó tionscadal nach bhfuil ceangailte go díreach le bainistíocht an láithreáin natura 
(SPA, cSPA, SAC, cSAC) atá i gceist, nó riachtanach ina leith, ach ar dócha go mbeidh tionchar suntasach aige uirthi, as féin 
nó i gcomhar le pleananna agus tionscadail eile, níor cheart é a údarú ach amháin sa chás nach mbeidh drochthionchar aige ar 
shláine an láithreáin.

Tá bainistíocht phróisis pleanála Chuid VIII agus ullmhúchán na dtuarascálacha chun forbairtí Comhairle Contae a 
éascú (lena n-áirítear Measúnú Cuí agus Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta de réir mar is cuí) ina ngnéithe rialta 
d’obair na Rannóige Pleanála.  

STAITISTICÍ AGUS TUAIRISCEÁIN
Ní mór don Rannóg Phleanála faisnéis staidrimh a sholáthar go rialta don Údarás Réigiúnach Lár Tíre, don Roinn 
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus don Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO). Baineann ionchur suntasach ama 
le cuid de na tuairisceáin sin, go háirithe an suirbhé bliantúil um sholáthar talún tithíochta, a chuirtear faoi bhráid na 
Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil gach Meán Fómhair. Téann ceanglais bhreise mapála mionsonraithe 
leis an Staidéar ar Sholáthar Talún Tithíochta anois nach mór don Údarás Pleanála iad a chur ar fáil mar chuid den 
tuairisceán chuig an Roinn. 
Cuireann na Rannóga Pleanála staitisticí le chéile ar bhonn rialta do rannóga eile laistigh den Chomhairle chun 
feidhmiú na heagraíochta ina hiomláine a éascú.  Áirítear leis sin soláthar sonraí daonra agus sonraí um iarratais le 
haghaidh staidéar ar sholáthar seirbhísí uisce agus fuíolluisce agus tuarascálacha infreastruchtúir i ndáil le tionscadail 
Oidhreachta, Chomhshaoil, Bhóithre agus Tithíochta. D’iarr an Roinn staitisticí freisin i dtaca le Cairéil.

CÓRAIS FAISNÉISE GEOGRAFAÍ
Is uirlis riachtanach iad Córais Faisnéise Geografaí (GIS) sa phróiseas pleanála lena n-éascaítear an rochtain ar 
fhaisnéis go hinmheánach idir rannóga éagsúla de chuid na Comhairle. Éascaítear leis an GIS freisin soláthar 
faisnéise spásúla don phobal thar an idirlíon nó ag pointí faisnéise atá suite i bhfoirgnimh na Comhairle.  Úsáidtear 
GIS freisin chun faisnéis a fháil, amhail tuairisceáin staidrimh, agus le haghaidh monatóireachta, amhail an mhapáil 
tuaithe atá de dhíth faoin bPlean Forbartha Contae agus faoi mhonatóireacht leantach SEA.
Tá béim shuntasach leagtha ag an Roinn ar mhapáil GIS ar fhaisnéis Phleanála in Údaráis Áitiúla, agus éilíonn sí go 
ndéantar an mhapáil a nuashonrú ar bhonn rialta.  Níl an córas ach chomh maith leis an bhfaisnéis a fhaigheann sé, 
agus is gá í sin a nuashonrú ar bhonn rialta.  
Rinneadh nuashonrú suntasach ar an gcriosú ar fad laistigh den Chontae le linn 2013 le bunú mapála criosaithe 
caighdeánaithe don Chontae, a chuireann faisnéis chomhsheasmhach, iontaofa, agus í curtha i láthair go maith, ar fáil 
maidir le gach lonnaíocht sa Chontae. 

ILGHNÉITHEACH
Éilítear le hoibreacha laethúla na Rannóige Pleanála go ndéantar pleananna, leasuithe agus athruithe a ullmhú, 
uaireanta ar ghearrfhógra. Ní mór dóibh siúd cloí go dian leis na forálacha ábhartha reachtaíochta, a bhaintear amach 
trí shainsraith próiseas comhairliúcháin a ndéanann an Rannóg Réamhphleanála sruthlíniú agus beachtú orthu ar 
bhonn leantach d’fhonn seirbhís chuimsitheach, éifeachtach agus éifeachtúil a sholáthar. 
Ina theannta sin, rinneadh líon mór fiosruithe pleanála éagsúla agus iarratas saorála faisnéise, lena n-ídítear méid 
suntasach d’acmhainní na Rannóige Pleanála, ar an-ghann iad faoi láthair. 
Baineann saincheisteanna ar leith le comhtháthú Chomhairle Baile an Longfoirt i bhfeidhmeanna pleanála atá ann 
cheana laistigh d’Údarás Pleanála na Comhairle Contae, agus ní mór aird chuí a thabhairt orthusan sa todhchaí. 
Baineann suntas ar leith i dtaca leis sin leis an gceanglas Plean Ceantair Áitiúil/Bhardasaigh a ullmhú in ionad an 
Phlean Forbartha atá ann faoi láthair do Bhaile an Longfoirt, agus ullmhú Pleananna Áitiúla agus Pleananna Pobail do 
na Coistí Forbartha Pobail Áitiúil faoin Acht Rialtais Áitiúil. 
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AIRGEADAS
Is iad seo a leanas príomhfheidhmeanna Roinn Airgeadais Chomhairle Contae an Longfoirt:

 » Na cuspóirí airgeadais atá san áireamh i bPlean Corparáideach na Comhairle a bhaint amach
 » Bainistiú a dhéanamh ar ghnóthaí airgeadais na Comhairle
 » A áirithiú go bhfuil rialuithe inmheánacha leordhóthanacha i bhfeidhm chun sócmhainní na heagraíochta a chosaint, agus chun 

cruinneas agus iontaofacht na dtaifead cuntasaíochta a áirithiú
 » A áirithiú chomh fada agus is féidir go bhfuil luach ar airgead á bhaint amach ar fud na heagraíochta

SEIRBHÍSÍ

 » Mótarcháin
 » Rátaí / Muirir Uisce / Cíosanna Tithíochta / Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha
 » Deontais Ardoideachais
 » An Oifig Ghinearálta – próiseáil ar íocaíochtaí le soláthraithe agus ar an bpárolla

CLEACHTAIS ÍOCAÍOCHTA
Tá feidhm ag forálacha an Achta um Íoc Pras Cuntas, 1997 agus forálacha Rialacháin na gComhphobal Eorpach 
(Íocaíocht Dhéanach in Idirbhearta Tráchtála), 2002 maidir le Comhairle Contae an Longfoirt agus Comhairle Baile an 
Longfoirt. Tá córais i bhfeidhm ag an dá Údarás Áitiúla le cinntiú nach dtabhaítear pionóis úis.  
Méid iomlán na bpionós úis:

Comhairle Contae an Longfoirt Nil

Comhairle Baile an Longfoirt Nil

Déantar gach iarracht comhlíonadh an Achta agus na Rialachán a áirithiú agus pionóis úis a sheachaint. Mar sin 
féin, ní féidir leis na nósanna imeachta ach dearbhú réasúnta, nach dearbhú iomlán é, a sholáthar i gcoinne neamh-
chomhlíonta ábhartha leis an reachtaíocht.

INIÚCHADH INMHEÁNACH
Is feidhm neamhspleách breithmheasa é an tIniúchadh Inmheánach a bhfuil freagracht aici as gníomhaíochtaí a 
athbhreithniú thar gach réimse laistigh de Chomhairle Contae an Longfoirt.  Déanann sí scrúdú agus tuairisciú 
cuspóireach ar bhainistíocht rioscaí, ar leorgacht na rialuithe inmheánacha, agus ar bhaint amach úsáid cheart, 
éifeachtúil agus eacnamaíoch acmhainní.  Leagtar amach i gCairt Iniúchóireachta Inmheánaí ról agus freagrachtaí an 
Iniúchóra Inmheánaigh agus an luchta Bainistíochta.

An Clr Micheál Carrigy, 

Cathaoirleach SPC um Thithíocht & Pleanáil

An tUas. Barry Lynch, 

Ceann Airgeadais/Stiúrthóir Seirbhísí

SEIRBHÍSÍ AIRGEADAS 
& FAISNÉISE, 
 
TITHÍOCHT & TÓGÁIL
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DEONTAIS ARDOIDEACHAIS
Foráiltear san Acht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011 do bhonn reachtaíochta le haghaidh athchóirithe ar 
dheontais mac léinn. Is ionann príomhfhorálacha an Achta agus comhdhlúthú na gceithre scéim deontais do mhic 
léinn i scéim aonair aontaithe, údarás aonair um dheontais a bhunú agus bord neamhspleách achomhairc a bhunú.  
Cuireadh tús le hoibriúcháin an údaráis chailiúcháin deontais ar a dtugtar Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn 
in Éirinn, don bhliain acadúil 2012/13.

TÁ AN SCÉIM DHEONTAIS DON BHLIAIN ACADÚIL 2013/14 
RIALAITHE FÚTHU SEO A LEANAS:

 » An tAcht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011
 » Na Rialacháin um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2013 [I.R. 158 de 2013]
 » An Scéim um Dheontais do Mhic Léinn 2013 [I.R. 159 de 2013]

DEONTAIS ARDOIDEACHAIS - AN BHLIAIN ACADÚIL 2012 - 2013

Líon iomlán na mac léinn a fuair Deontais Ardoideachais 105

Líon na mac léinn ag freastal ar choláistí in Éirinn 104

Líon na mac léinn ag freastal ar choláistí sa Ríocht Aontaithe (Tuaisceart Éireann san áireamh) agus san AE 1

CAITEACHAS

AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL, 2001 – CAITEACHAS FAOI ALT 142

Liúntas Méara agus Liúntais Eile €68,200

Siamsaíocht agus Costais Ghaolmhara €8,000

Íocaíochtaí Ionadaíochta, Speansais na mBall agus Ionadaíocht ag Comhdhálacha €671,812

Iomlán €748,012

AN tAONAD UM GHINIÚINT IONCAIM
Tá an tAonad um Ghiniúint Ioncaim freagrach as na príomhshruthanna ioncaim a bhailiú don Chomhairle. Áirítear 
leis sin na rátaí, táillí uisce tráchtála, cíosanna tithíochta, iasachtaí tithíochta agus cíosanna faoin Scéim um 
Chóiríocht ar Cíos. Ina theannta sin, feidhmíonn an tAonad an deasc airgid a éascaíonn íocaíochtaí do chustaiméirí 
as ucht earraí agus sheirbhísí na Comhairle

MUIRIR UISCE THRÁCHTÁLA 
I rith 2013 lean an tAonad ag cur feabhais ar bhailiú muirear uisce tráchtála. 
Tháinig athruithe suntasacha ar sholáthar seirbhísí uisce in 2013 chomh maith. Chinn an Rialtas formáid an fhóntais 
uisce nua, Uisce Éireann, a ghlac freagracht as oibriú an líonra uisce ón 1 Eanáir 2014. Bhí baint ag foireann an 
Aonaid um Ghiniúint Ioncaim leis an bpróiseas trasdula chuig an bhfóntas uisce nua in 2013. In 2014, leanfaidh siad 
ar aghaidh ag cur billí chuig custaiméirí agus ag déileáil le ceisteanna billeála ar son Uisce Éireann go dtí go mbeidh 
a gcóras billeála féin bunaithe acu.  

BAILIÚCHÁN MUIREAR UISCE

Bliain
Iarmhéid 
Tosaigh

Muirir Uisce 
ar na  

Sonraisc Fáltais 

Díscríobh mar 
gheall ar  

ligean uisce srl  % Bailithe
Iarmhéid 

Deiridh

2011 1,304,073 1,816,346 -1,732,451 -170,291 59 1,217,484

2012 1,217,484 1,671,067 -1,685,954 -138,993 61 1,062,954

2013 1,062,954 1,788,002 -1,736,337 -99,747 63 1,015,276

 

MUIRIR UM RÉADMHAOIN CHÓNAITHEACH

MUIREAR UM ÁIT CHÓNAITHE PHRÍOBHÁIDEACH NEAMHPHRÍOMHA
Tugadh an muirear seo isteach in 2009 ar réadmhaoin chónaithe nach bhfuil mar phríomháit chónaithe an úinéara. Tá 
an muirear bunaithe ar fhéinmheasúnacht a dhéanann úinéir na réadmhaoine, agus tá muirir shuntasacha íocaíochtaí 
déanacha agus fíneálacha i gceist maidir le neamh-chomhlíonadh.
I rith 2013, d’aithin an tAonad um Ghiniúint Ioncaim ionaid réadmhaoine áit a raibh an muirear dlite agus nár íocadh 
é. Cuireadh tús le himeachtaí dlíthiúla i ndáil le roinnt de na cásanna sin chun méideanna a bhí dlite don Chomhairle 
a aisghabháil. 
D’fhógair an rialtas go gcuirfear an muirear ar ceal sa bhliain airgeadais dar tosach Eanáir 2014. Leanfaidh an 
Chomhairle ar aghaidh ag dul sa tóir ar úinéirí ionad réadmhaoine neamh-chomhlíontacha a bhfuil dliteanas orthu i 
leith an mhuirir i ndáil le blianta roimhe seo, agus ag bailiú muirir agus pionóis ar bith atá dlite.

AN MUIREAR TEAGHLAIGH
Faoin Acht Rialtais Áitiúil (Muirear Teaghlaigh), 2011, tugadh isteach muirear breise maidir le gach réadmhaoin 
chónaithe, arb ionann é agus €100 in aghaidh an ionaid réadmhaoine. Bhí sé beartaithe, leis an muirear sin, cúnamh a 
thabhairt maidir le seirbhísí riachtanacha rialtais áitiúil a chistiú. D’éascaigh an tAonad um Ghiniúint Ioncaim íocaíocht 
an mhuirir ag Oifigí na Comhairle agus dhéileáil sé lena lán ceisteanna i dtaca le feidhmiú an mhuirir. Tháinig Cáin 
Mhaoine Áitiúil in ionad an Mhuirir Teaghlaigh in 2013, agus tá an cháin sin á riar ag na Coimisinéirí Ioncaim. 

RÁTAÍ
Tá líon na n-ionad réadmhaoine tráchtála atá gan áitiú mar gheall ar an gcor chun donais sa gheilleagar fós 
ina fhadhb don Chomhairle. Tá tionchar aige sin ar an mbonn rátaí féideartha. Rinneadh iniúchadh ar ionaid 
réadmhaoine inrátáilte gan áitiú le linn na bliana. Ina theannta sin, cuireadh sonraí maidir le foirgnimh nua, nach raibh 
rátáilte roimhe sin, chuig an Oifig Luachála le haghaidh luachála. 
Lean an tAonad um Ghiniúint Ioncaim ar aghaidh ag déanamh éascú ar shocruithe um thráthchodanna míosúla 
d’íocóirí rátaí a raibh fadhbanna acu i ndáil le sreabhadh airgid. Bhí leibhéal na rátaí a bailíodh réasúnta seasmhach le 
haghaidh 2013, cé gur tháinig laghdú beag ar na fáltais agus ar an gcéatadán bailiúcháin.

BAILIÚ RÁTAÍ

Bliain
Iarmhéid 
Tosaigh

Rátaí ar na 
Sonraisc Fáltais 

Díscríobh 
maidir le 
hÁitribh  

Fholmha % Bailithe Iarmhéid Deiridh

2011 624,804 4,705,597 -3,642,088 -813,425 81 874,867

2012 874,867 4,718,199 -3,857,521 -882,658 82 852,888

2013 852,888 4,696,445 -3,817,962 -802,640 80 928,731

 

CÍOSANNA AGUS IASACHTAÍ
Tá an tAonad um Ghiniúint Ioncaim freagrach as déileáil le cuntais iasachta agus chíosa atá i riaráiste. Is í an Rannóg 
Tithíochta a leagann síos cíos agus athruithe ar chuntais chíosa.
In 2013, tháinig méadú ar riaráistí cíosa sa cheathrú dheireanach den bhliain. Tháinig feabhas ar na figiúirí arís go luath 
in 2014.  Tháinig laghdú €40,382 ar an gcíos a gearradh arís in 2013. Ba léir an treocht sin le blianta beaga anuas mar 
gheall go mbíonn cíosanna níos ísle do thionóntaí faoi scéim cíosanna difreálacha na Comhairle ina dtoradh ar an 
laghdú ar ioncam na dteaghlach is tionónta.  Tá an Chomhairle fós ag spreagadh daoine chun íocaíocht a dhéanamh le 
buanordú agus leis an Scéim Bhuiséad Teaghlaigh arna feidhmiú i gcomhar leis An Post.

BAILIÚ CÍOSANNA

Bliain
Iarmhéid 
Tosaigh

Rátaí ar na 
Sonraisc Fáltais Díscríobh % Bailithe Iarmhéid Deiridh

2011 585,748 3,700,689 -3,756,143 -8,396 88 521,899

2012 521,899 3,603,117 -3,607,785 -5,955 88 508,152

2013 508,152 3,562,734 -3,500,798 1,702 86 571,791

Cuireann Comhairle Contae an Longfoirt Iasachtaí Tithíochta ar fáil i ndáil le hionaid réadmhaoine a ceannaíodh 
mar phríomháiteanna cónaithe faoi fhorálacha ginearálta um iasachtaí tithíochta a soláthraíodh d’Údaráis Áitiúla faoi 
Achtanna na dTithe. 
Tá méadú suntasach tagtha ar líon na gcustaiméirí atá i riaráistí le trí bliana anuas mar gheall ar an gcor chun donais sa 
gheilleagar agus an laghdú suntasach ar ioncam teaghlaigh i gcás go leor custaiméirí. Dá bhrí sin, tá laghdú tagtha ar 
an ráta bailiúcháin i ndáil le hiasachtaí agus tá méadú tagtha ar iomlán na riaráistí gan íoc.
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Feidhmíonn an Chomhairle Próiseas Réitigh do Riaráistí Morgáiste (Mortgage Arrears Resolution Process nó MARP) 
d’iasachtaithe a bhfuil riaráistí suntasacha dlite uathu. Cuireadh oiliúint ar bhaill foirne maidir le réiteach riaráistí agus 
tugadh aghaidh ar chásanna ina raibh riaráistí móra i gceist trí bhearta gearrthéarmacha agus fadtéarmacha i ndáil le 
réiteach riaráistí. 
Tá an figiúr riaráistí imithe in olcas in ainneoin chur i bhfeidhm an phróisis MARP. Tá bailiúchán na riaráistí iasachta fós 
ina dhúshlán agus níl mórán dóchais ann go dtiocfaidh feabhas suntasach ar an scéal go dtí go bhfeabhsóidh staid an 
gheilleagair i gcoitinne.

BAILIÚ IASACHTAÍ

Bliain
Iarmhéid 
Tosaigh

Iasachtaí ar 
na Sonraisc Fáltais Díscríobh % Bailithe Iarmhéid Deiridh

2011 346,702 1,137,138 -1,037,543 0 70 446,467

2012 446,467 1,057,145 -917,423 0 61 586,349

2013 586,349 1,048,507 -904,770 -11,303 56 719,358

MÓTARCHÁIN

Chinn an Rialtas in 2012 lárú a dhéanamh ar eisiúint na gceadúnas tiomána. Cuireadh é sin i bhfeidhm in 2013 agus 
bunaíodh an tSeirbhís Náisiúnta nua Ceadúnas Tiomána faoi smacht an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre. 
Bhí dúshláin shuntasacha le sárú ag an bhfoireann i rith na bliana maidir le freastal ar shocruithe idirthréimhseacha 
i ndáil le ceadúnais tiomána a aistriú chuig an tSeirbhís Náisiúnta nua Ceadúnas Tiomána. Dá réir sin, níl baint ag 
oifigí mótarchánach a thuilleadh le heisiúint na gceadúnas tiomána.
Cuireadh socruithe nua i bhfeidhm freisin i ndáil le próiseáil na ndeimhnithe ar ródacmhainneacht d’fheithiclí 
tráchtála. Ó Dheireadh Fómhair 2013, cuireann na hionaid tástála údaraithe torthaí na dtástálacha 
ródacmhainneachta d’fheithiclí tráchtála díreach isteach sa Chomhad Bunachar Sonraí Náisiúnta Feithiclí. Fágann 
sé sin nach gá d’úinéirí feithiclí tráchtála ráitis pasála a chur i láthair ag oifigí mótarchánach a thuilleadh agus is 
feabhas mór ar an bpróiseas é.

Ina theannta sin, chuir an reachtaíocht nua i ndáil le dearbhuithe “den bhóthar” a cuireadh i bhfeidhm i Meán 
Fómhair 2013 brú suntasach ar an bhfoireann agus bhí tionchar aici ar sheirbhís do chustaiméirí i gcás custaiméirí 
mótarchánach. Faoin reachtaíocht, cuireadh deireadh leis an deis chun dearbhú a dhéanamh go cúlghabhálach i 
leith feithicle a bheith bainte den bhóthar. Tugadh isteach spriocdháta de 30 Meán Fómhair, 2013 chun aon fheithiclí 
neamhchánaithe a thabhairt “cothrom le dáta” má bhí an fheithicil le húsáid in áit phoiblí, agus chun cáin a íoc ar an 
bhfeithicil nó dearbhú a dhéanamh roimh ré go mbeadh an fheithicil bainte den bhóthar ar feadh tréimhse uasta 12 
mhí D’fhág sé sin líon mór feithiclí seanré, go háirithe, nach raibh tar éis a bheith ar an mbóthar, arbh éigean iad a 
thabhairt chun rialtachta i dtaobh úinéireachta agus a stádais mótarchánach.
Ba bhliain í 2013 inar tháinig athruithe suntasacha i bhfeidhm maidir le hoifigí mótarchánach agus is dócha go 
leanfar le hathruithe reachtacha agus le hathruithe oibríochta in 2014.

STAITISTICÍ MÓTARCHÁNACH 2013

Idirbhearta Mótarchánach 2013 Líon na nIdirbheart €

Ceadúnais Feithicle (Dioscaí) 28,627 6,198,880

Ceadúnais Tiomána 4,354 161,360

Teastais Ródacmhainneachta 3,176 23,143

Ceadúnais Trádála 61 21,533

Fáltais Ilghnéitheacha 4,906 154,923

Iomlán 41,124 6,559,839

Ceadúnais Tiomána a eisíodh in 2013

Ceadúnais Tiomána Iomlána 2,591

Ceadúnais Tiomána Shealadacha 1,260

Ceadúnais Tiomána Shealadacha 331

Líon Iomlán na gCeadúnas Tiomána a Próiseáladh 4,182

Ina theannta sin, d’eisigh an tSeirbhís Ar Líne Mótarchánach 14,876 ceadúnas feithicle le linn 2013. Ba ionann 
céatadán na n-athnuachaintí mótarchánach a comhlánaíodh ar líne in 2013 agus 38%. Méadú 4% a bhí ansin ar 
2012.  Eisítear na ceadúnais fheithicle sin go díreach ón Aonad Cláraithe Feithiclí sa tSionainn, Contae an Chláir.

TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE AGUS CUMARSÁIDE
PRÍOMHFHEIDHMEANNA NA RANNÓIGE TFC
Soláthraíonn Rannóg TFC Údaráis Áitiúla an Longfoirt na Córais TFC seo a leanas agus cuireann sí tacaíocht ar fáil ina leith:
 » Post Leictreonach, Idirlíon, Inlíon agus Eislíon
 » Feidhmchláir Ghréasánbhunaithe
 » Córais airgeadais Agresso lena dtacaítear le córais faisnéise bainistíochta airgeadais na nÚdarás Áitiúil agus le próiseáil idirbheart
 » Córais faisnéise geografaí lena gcuirtear ar fáil faisnéis riachtanach ar bhóithre, phríomhphíopaí uisce srl sa chontae
 » Feidhmchláir shaincheaptha inmheánacha maidir le Tithíocht, Pleanáil, Bonneagar, Comhshaol agus feidhmchláir thacaíochta éagsúla
 » Bainistíocht agus riarachán bunachar sonraí
 » Córais chúltaca agus slándáil

BONNEAGAR LÍONRA
Tá líonra TFC Chomhairle Contae an Longfoirt comhdhéanta de roinnt comhpháirteanna casta a dteastaíonn bainistíocht, 
cothabháil agus monatóireacht leanúnach a dhéanamh orthu.  Áirítear leis an bhfreagracht i dtaca leis an líonra a bhainistiú 
Líonra Achair Fhairsing a chothabháil, lena nasctar gach oifig as an láthair ar ais le hÁras an Chontae trí naisc gan sreang, 
chábla snáthoptaice agus DSL. Is ann do sé shuíomh déag san iomlán - ocht gcinn i mbaile an Longfoirt agus ocht suíomh 
fhorimeallacha. Le linn 2013 rinneadh athbhreithniú ar ár mbonneagar móibíleach, agus bhí tairiscint maidir le soláthar 
seirbhísí móibíleacha guthchumarsáide agus sonraí do Chomhairle Contae agus Chomhairle Baile an Longfoirt ina thoradh 
air. Tar éis an phróisis tairisceana, rinne Rannóg TFC na Comhairle measúnú ar na tairiscintí a cuireadh isteach agus ina 
dhiaidh sin rinne sí maoirseacht ar aistriú na seirbhísí chuig soláthraí malartach.

UASGHRÁDUITHE AR AN gCÓRAS
Tar éis athbhreithniú ar ár nIonad Sonraí in 2012, chuir Rannóg TFC na Comhairle Tionscadal Fíorúlaithe ar bun chun 
comhdhlúthú a dhéanamh ar líon mór freastalaithe a fuarthas le cúig bliana déag anuas. Cuireadh tús le feidhmiú an 
Tionscadail le linn na ráithe deiridh de 2013 agus spáráladh fuinneamh agus iarrachtaí riaracháin agus cothabhála ar an bpointe 
dá bharr. Mar chuid den tionscadal sin, rinneadh uasghrádú ar ár nIonad Sonraí UPS agus ár mbonneagar slándála sonraí chun 
sláine, infhaighteacht agus slándáil ár gcuid sonraí corparáideacha a áirithiú. 

AN FEIDHMCHLÁR EXPLORE LONGFORD 
Le linn 2013, bhí ról lárnach ag Rannóg TFC Chomhairle Contae an Longfoirt i bhforbairt an fheidhmchláir Explore Longford, ar 
sheol Leabharlann an Longfoirt é i mí na Samhna 2013 i gcomhar le Turasóireacht an Longfoirt agus leis an Údarás Réigiúnach 
Lár Tíre. Soláthraíonn an feidhmchlár, a úsáideann sonraí de chuid na Leabharlainne, eispéireas iomlán nua do chuairteoirí ar 
an gContae, agus cuireann sé ar a gcumas láithreáin oidhreachta, bailte agus sráidbhailte ar fud an Chontae a aimsiú agus a 
thaiscéaladh ar a gcuid fón cliste nó a dtáibléid. Tá an feidhmchlár Explore Longford ar fáil le híoslódáil anois do ghairis Apple iOS 
agus Android araon.

IDIRLÍN & INLÍON
Lean Comhairle Contae an Longfoirt ar aghaidh ag cur lenár gcuid inneachair ar líne in 2013. Foilsítear gach fógra ar cás leis 
an bpobal iad ar ár gcuid suíomhanna gréasáin, a mbaintear úsáid fhorleathan astu. 
Baineann tábhacht straitéiseach lenár nInlíon Foirne go fóill maidir le faisnéis a chomhroinnt i measc na foirne agus rochtain 
a sholáthar ar na feidhmchláir is minice a úsáidtear atá againn.  

CUAIRTEANNA AR NA SUÍOMHANNA GRÉASÁIN IN 2013
Suíomh Gréasáin Líon na nAmas 2012 Líon na nAmas 2013

longfordcoco.ie 56950 53931

longford.ie 57885 52295

longfordtowncouncil.ie 7715 7658

virtualwriter.net 5119 2974

longfordlibrary.ie 24520 22707

AN CÓRAS FAISNÉISE ACMHAINNÍ DAONNA & CÓRAIS FAISNÉISE GHAOLMHARA
Bhí ról tacaíochta ag Rannóg TFC na Comhairle i ndáil le cur i bhfeidhm an chórais nua leictreonaigh um am agus thinreamh 
do bhaill foirne sa Chomhairle.
Tá an Rannóg TFC fós ag cur tacaíocht theicniúil ar fáil don Chóras Faisnéise comhtháite atá curtha i bhfeidhm le déanaí 
maidir le Párolla, Aoisliúntas, Am & Tinreamh, Oiliúint agus Earcaíocht.

LEABHARLANNA BRAINSE
Leanann Rannóg TFC na Comhairle ag soláthar tacaíochta do na leabharlanna brainse ar fud an Longfoirt. In 2013, 
sholáthair an Rannóg tacaíocht theicniúil do Thionscadal Forbartha Leabharlann Ghránaird, a hosclófar in 2014.
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TITHÍOCHT

MEASÚNÚ AR NA RIACHTANAIS TITHÍOCHTA
Leanadh ar aghaidh ag freastal ar riachtanais tithíochta Chontae an Longfoirt trí réimse roghanna tithíochta. 
Rinneadh measúnú reachtúil ar riachtanais tithíochta in 2013.  Déanfar an chéad mheasúnú eile ar riachtanais 
tithíochta in 2016. Tá thart ar 931 iarratas tithíochta ag Údaráis Áitiúla an Longfoirt i láthair na huaire.

TITHÍOCHT SHÓISIALTA
Caitheadh tuairim is €514,395 faoin gClár Infheistíocht Tithíochta Sóisialta in 2013. Ceannaíodh seacht dteach aonair.

SCÉIM CHEANNAIGH AG TIONÓNTAÍ
Ba é an 31 Nollaig, 2012 an dáta deiridh le haghaidh iarratas don Scéim Cheannaigh ag Tionóntaí 1995, agus bhí 
gach idirbheart le bheith críochnaithe faoin 31 Nollaig 2013.  Cuireadh siar an dáta críochnaithe idirbhirt ansin go dtí 
an 30 Meitheamh, 2014.  In 2013, cuireadh 26 díolachán san iomlán i gcrích faoi Scéim 2011 (4 ionad réadmhaoine) 
agus Scéim 1995 (22 ionad réadmhaoine).
Tá mionsonraí deiridh na Scéime Incrimintí do Thionóntaí atá le cur in áit na scéimeanna thuasluaite fós le fógairt.

IASACHTAÍ TITHÍOCHTA
Leanadh ar aghaidh le hiasachtaí tithíochta a fhaomhadh agus a chur chun tosaigh in 2013.  Mar a bhí amhlaidh 
i mblianta roimhe sin, bhí an-tionchar ag leibhéil inacmhainneachta, mar thoradh ar an gcor chun donais sa 
gheilleagar, ar líon na n-iarratas arna bhfaomhadh. Fuarthas 14 iarratas bhailí san iomlán in 2013, agus rinneadh 
8 n-iasacht a fhaomhadh agus 8 gcinn a chur ar aghaidh.  Ní áirítear leis sin réamhiarratais a diúltaíodh nó a 
tarraingíodh siar.

TITHÍOCHT DHEONACH
Tá ceangal fadtéarmach ag Comhairle Contae an Longfoirt leis an Earnáil Dheonach Tithíochta, agus rinne an 
Earnáil Dheonach Tithíochta ranníocaíocht shuntasach maidir le Tithíocht Shóisialta a sholáthar i gContae an 
Longfoirt faoin Scéim Iasachta Caipitil agus Fhóirdheontais (CLSS) agus faoin Scéim Chúnaimh Chaipitil (CAS).  In 
2013, chríochnaigh Comhlachas Tithíochta na Clúide na hoibreacha ar an dara céim den athghiniúint ar Bhóthar 
Mhíchíl, an Longfort. Athchóiríodh nó tógadh 37 aonad san iomlán faoi CAS agus CLSS.

COTHABHÁIL AGUS ATHCHÓIRIÚ
In 2013, soláthraíodh suim €620,000 sa Cháinaisnéis le haghaidh cothabhála agus deisiúcháin ar Thithíocht Údaráis 
Áitiúil. Déantar scrúdú leanúnach sa réimse sin lena áirithiú go mbaintear amach dea-chleachtas agus luach ar 
airgead i gcónaí.

BAINISTIÚ EASTÁIT
Lean an tOifigeach Idirchaidrimh Tithíochta agus an Bainisteoir Eastát ar aghaidh ag obair le tionóntaí agus 
le Comhlachais Chónaitheoirí le linn 2013. Freastalaíonn gach tionónta nua ar chúrsaí réamhthionóntachta 
éigeantacha.

Ar clé: 

An Buaiteoir Foriomlán - An Currach Rua, Béal Átha Liag

GRADAIM NA nEASTÁT IS FEARR
Bhí “Gradaim na nEastát is Fearr” ar siúl arís in 2013.

AN BUAITEOIR FORIOMLÁN

An Currach Rua, Co. an Longfoirt

Catagóir 1 – Eastáit le hionchur ó Scéim Fostaíochta Pobail

An chéad Duais Radharc na hEaglaise (Church View), Béal Átha Liag

An dara Duais Corrán Devine, Meathas Troim

An tríú Duais Springlawn

Catagóir 2 – Eastáit a tógadh roimh 1997

An chéad Duais Céide Radharc na hEaglaise (Church View Drive), Droim Lis

An dara Duais Corrán Smithfield, An Liagán

An tríú Duais Árdán Mhuire (Marian Terrace), Baile Uí Mhatháin

Catagóir 3 – Eastáit a tógadh idir 1997 & 2004 agus na blianta sin san áireamh

An chéad Duais An Currach Rua, Béal Átha Liag 

An dara Duais Corrán na hAbhann (River Crescent), Béal Átha na Lao

An tríú Duais Corrrán Foxhall, An Liagán

Catagóir 4 – Eastáit a tógadh ó 2005 i leith

Mór - Breis is 20 teach

An chéad Duais Radharc na Coille (Wood View), An Lios Breac

An dara Duais Páirc an Choraidh (Corry Park), An Lios Breac

An tríú Duais Camlin Meadow, An Longfort

Beag - suas go dtí 20 teach agus 20 teach san áireamh 

An chéad Duais Hazelwood, Cnoc na Góla

An dara Duais Cois Na hAbhann, Béal Átha na Lao

An tríú Duais Páirc na bhFia, Caonach

Catagóir 5 – An Tionscnamh Glas/Éiceolaíoch is Fearr

Gairdín Éiceolaíoch Páirc na bhFia, Caonach

Catagóir 6 – Iarracht Forbartha Pobail

An chéad Duais Springlawn, An Longfort

An dara Duais Canálach Le Chéile, An Longfort

Catagóir 7 – An Gairdín is Fearr

An chéad Duais Julie Clabby Uasal, 25 Arda Phádraic Colum

An dara Duais An tUasal William Quirk, 12 Cúirt an tSeanmhullaigh, Béal Átha na Muc

Catagóir 8 – An tEastát ba mhó ar Cuireadh Feabhas air – Arda Phádraic Colum, An Longfort

Padraic Colum Heights, Longford

Catagóir 9 – Eastáit ar le Comhairle Baile an Longfoirt iad (gan ionchur ó Scéim Fostaíochta Pobail)

An chéad Duais Páirc na hAnaíle

An dara Duais Ardán Álainn

An tríú Duais Canálach Le Chéile, An Longfort

Ardmholadh tuilte ag 

Parkside Gardens, Baile Uí Mhatháin - Bóthar an Chartrúin, Caonach - Slí Na Móna, Baile Uí Mhatháin.

Thíos: 

Estáit a tógadh roimh 1997, an dara duais: Corrán Ghort an 

Ghabhann, An Liagán
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SCÉIMEANNA DEONTAIS TITHÍOCHTA
In 2013, fuarthas 176 iarratas san iomlán faoi na trí Scéim Dheontais:
 » Scéim Deontas na nÁiseanna Soghluaisteachta
 » An Scéim Deontas um Oiriúnú Tithe
 » An Scéim Deontas um Áiseanna Tithíochta do Dhaoine Níos Sine 

Íocadh iomlán de 150 deontas ar bhfiú €753,847 iad.

CÓIRÍOCHT TAISTEALAITHE
Lean Comhairle Contae an Longfoirt ar aghaidh leis an gClár Cóiríochta do Thaistealaithe 2009-2013 a chur i 
bhfeidhm.  Leagtar amach sa chlár straitéis cheithre bliana i dtaca leis an gclár agus leis an gcineál cóiríochta atá 
le soláthar do Thaistealaithe. Buaileann an Coiste Áitiúil Comhairliúcháin um Chóiríocht do Thaistealaithe le chéile 
ar bhonn ráithiúil agus déanfaidh sé monatóireacht ar an dul chun cinn a bhaintear amach i dtaca le spriocanna 
atá leagtha amach sa phlean.  Cuireadh tús le hullmhú an Phlean Nua um Chóiríocht do Thaistealaithe 2014-2018 i 
Meán Fómhair 2013.

AN SCÉIM UM CHÓIRÍOCHT AR CÍOS (SCC)
Ag deireadh 2013, bhí 199 tionóntacht i bhfeidhm faoin Scéim um Chóiríocht ar Cíos. Tháinig tríocha (30) tionóntacht 
chun críche le linn na bliana – fuair na tionóntaí sin tithíocht i dTithíocht Údaráis Áitiúil, aistríodh iad go hionaid 
réadmhaoine eile de chuid na Scéime in áiteanna eile sa tír, nó fuair siad tithíocht dóibh féin trí úsáid a bhaint as a 
n-acmhainní féin. Tá incháilitheacht don SCC ag brath ar na hiarrthóirí a bheith ag fáil forlíonadh cíosa le breis agus 
18 mhí, agus ar an n-incháilitheacht do Thithíocht Shóisialta. Tá an Scéim um Chóiríocht ar Cíos agus na costais 
bhainteacha oibriúcháin agus riaracháin féinmhaoinitheach sa Longfort.

SOCRUITHE LÉASANNA FADTÉARMACHA/DE CHINEÁL SCC
Baineann príomhghnéithe na Scéime leis an Údarás Áitiúil a bheith ag comhaontú léasanna fadtéarmacha maidir le 
haonad tithíochta aonair nó le hilaonaid tithíochta le forbróirí/úinéirí ionad réadmhaoine príobháideach ar cíos thar 10 
mbliana go 20 bliain, nó léasanna gearrthéarmacha de Chineál SCC maidir le hionaid réadmhaoine thar théarma 4 
bliana. Bhí 17 léas ghearrthéarmacha de Chineál SCC i bhfeidhm ag deireadh 2012.

OIBREACHA FEABHAIS/ATHGHINIÚNA

In 2012, faomhadh buiséad €1.65 milliún chun Oibreacha Feabhais a dhéanamh ag Bóthar Thromraí, Gránard.  Is 
éard a bhí i gceist sa tionscadal sin ná athghiniúint 41 teaghais.  Tithíocht shóisialta is ea trí cinn is tríocha de na 
teaghaisí sin agus tá na hocht gcinn eile faoi úinéireacht phríobháideach.  Cuireadh tús leis na hoibreacha i Márta 
2013 agus bhí siad beagnach críochnaithe faoi dheireadh na bliana 2013.

CAIGHDEÁIN I LEITH CÓIRÍOCHT PHRÍOBHÁIDEACH AR CÍOS
Tá an t-údarás áitiúil freagrach as caighdeáin i leith cóiríochta a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú san earnáil 
chíosa. Cuirtear cistiú ar fáil don údarás áitiúil bunaithe ar líon na n-iniúchtaí arna ndéanamh. Cuireadh i gcrích dhá 
chéad daichead a sé (246) iniúchadh in 2013 agus cuireadh saincheisteanna maidir le neamh-chomhlíonadh in iúl do 
thiarnaí talún.

AN SCÉIM IARFHEISTITHE FUINNIMH
In 2013, fuair Comhairle Contae an Longfoirt cistiú €1,147,820 ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, mar 
chuid den chlár thuasluaite.  Rinneadh oibreacha éifeachtúlachta fuinnimh ar 575 ionad réadmhaoine.

Bóthar Thromraí, Gránard

EASTÁIT TITHÍOCHTA NEAMHCHRÍOCHNAITHE
Tugann Comhairle Contae an Longfoirt tosaíocht ard do dhul i ngleic le fadhbanna a bhaineann le forbairtí tithíochta 
nach bhfuil críochnaithe.  In 2011, bhunaigh sí foireann thiomanta chun déileáil go sonrach le saincheist na 
bhforbairtí tithíochta nach bhfuil críochnaithe i gContae an Longfoirt. Is éard atá i gceist leis an obair sin ná plé le 
saincheisteanna ar an láthair, ag baint úsáide as sraith meicníochtaí teicniúla, nós imeachta, agus reachtaíochta i 
ndáil le teacht ar réitigh i gcomhar le cónaitheoirí, forbróirí, institiúidí airgeadais agus glacadóirí.

I rith 2013, lean Foireann na nEastát Neamhchríochnaithe lena clár oibreacha, lena n-áirítear:
 » Líon na forbairtí neamhchríochnaithe atá fágtha a laghdú
 » Leanúint leis an bpróiseas maidir lena chinntiú go dtugtar aghaidh ar ghnéithe sábháilteachta poiblí d’fhorbairtí loicthe faoin 

Tionscnamh Sábháilteachta Poiblí
 » An próiseas a bhaineann le pleananna réitigh suíomhanna a ullmhú agus a chur i bhfeidhm 
 » Leanann Comhairle Contae an Longfoirt ag tabhairt faoi ghníomh forfheidhmiúcháin, lena n-áirítear measúnú a dhéanamh ar 

urrúis agus ar bhannaí d’fhonn cistiú a fháil chun bonneagar poiblí a chur i gcrích

Bhí 113 eastát neamhchríochnaithe laistigh den chontae ar dtús báire, agus, go dtí seo, tá 12 eastát díobh sin glactha ar 
lámh ag Comhairle Contae an Longfoirt agus níl aon ghníomh breise de dhíth i leith 5 eastát eile.  Ba iad seo a leanas na 
heastáit a glacadh ar lámh in 2013:
 » Radharc na hEaglaise (Church View), Baile Uí Mhatháin
 » Cúirt na Fainge, An Longfort 
 » Caisleán Breac, An Lios Breac
 » Gleann Riada, An Longfort.

Grianghraf d’eastát a glacadh ar lámh in 2013 - Gleann Riada Roimh agus Tar Éis

STAITISTICÍ 01/01/2013 – 31/12/2013
 » Líon na Litreacha Rabhaidh a eisíodh – 9
 » Líon na bhFógraí Forfheidhmiúcháin a eisíodh – 5
 » Líon na gcásanna a atreoraíodh chuig Aturnaetha chun ionchúiseamh a thionscnamh – 2
 » Líon na gcásanna cúirte ar bun amhail an 31/12/2013 – 3
 » Líon na mbannaí a glaodh – 17
 » Líon na mbannaí ar cuireadh síneadh leo – 11
 » Líon na mbannaí a íocadh leis an gComhairle – 3
 » Líon na n-eastát curtha i gcrích ag an gComhairle le linn 2013 ag baint úsáide as bannaí – 1
 » Líon na n-eastát a bhfuil oibreacha ar bun orthu amhail an 31/12/2013 ag baint úsáide as bannaí – 7
 » Líon na Stáisiún Pumpála atá glactha ar lámh – 9
 » Líon na nIonad Cóireála Fuíolluisce atá glactha ar lámh – 10
 » Líon na nIarratas ar chistiú faoin Tionscnamh Sábháilteachta Poiblí – 2
 » Líon na nIarratas a ceadaíodh faoin Tionscnamh Sábháilteachta Poiblí – 1
 » Pleananna um Réiteach Suímh a bhí comhaontaithe agus oibreacha ar siúl ina leith amhail an 31/12/2013 – 25
 » Líon na n-eastát a glacadh ar lámh in 2013 – 4
 » Líon na n-iarratas maidir le glacadh ar lámh arna measúnú amhail an 31/12/2013 – 15
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AGUISÍN 1:  
BALLRAÍOCHT NA GCOISTÍ BEARTAS STRAITÉISEACH 2009 – 2014

Tá an bonn reachtaíochta do bhunú na gCoistí Beartas Straitéiseach (CBS) leagtha amach in Alt 48 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001.  Le bunú 
na gCoistí Beartas Straitéiseach, tá sé beartaithe an deis a thabhairt do leasanna éagsúla earnála tionchar a bheith acu ar fhorbairt beartas 
na Comhairle.  Glacadh go foirmiúil le Scéim na gCoistí Beartas Straitéiseach agus le Ballraíocht na gCoistí trí rún Bhaill Chomhairle Contae 
an Longfoirt ag cruinniú a tionóladh an 20 Eanáir 2010.

Coiste Beartas 
Straitéiseach (CBS)

Baill de chuid na 
Comhairle Contae

Baill de chuid na 
Comhairle Baile

Ionadaithe  
Earnála

Iomlán Cathaoirleach 

An Coiste Beartas Straitéiseach um 

Thithíocht Shóisialta, Pleanáil, agus 

Rialú Tógála

V. Kiernan

M. Carrigy

P. Nolan

P.J. Reilly

D. Glennon

P. Connell

T. Flaherty

Tógáil agus Foirgníocht

- Kevin Hughes

Pobal agus Deonach

- Paula O’Connor

- Helena Doyle

- Mary Lillis

11

Cathaoirleach - an 

Chéad Téarma - An 

Clr V. Kiernan

An Dara Téarma

Ainmní

An Clr M. Carrigy

An Coiste Beartas Straitéiseach 

um Iompar, Forbairt Bhóithre agus 

Sábháilteacht ar Bhóithre

J. Browne

J. Duffy

M. Cahill

L. McEntire

M. Casey

M. Kilbride-Harkin

Talmhaíocht agus Feirmeoireacht

- John Farrell

Ceardchumann - Kieran Woods

An Comhshaol - Ray Hogan

9

Cathaoirleach - an 

Chéad Téarma - An 

Clr A. Mitchell

Ainmní don Dara 

Téarma

An Clr J Duffy

An Coiste Beartas Straitéiseach um 

Sheirbhísí Uisce agus an Comhshaol

G. Brady

P. Belton

(C.Murray)

S. Farrell

P. Loughrey

T. Victory

J. Maguire

Talmhaíocht agus Feirmeoireacht

- Sean Reilly

An Comhshaol - Ray Hogan

Pobal agus Deonach

- Kevin Durkin

9

Cathaoirleach - an 

Chéad Téarma - An 

Clr G. Brady

Ainmní don Dara 

Téarma

An Clr P Belton

(C. Murray)

An Coiste Beartas Straitéiseach um 

Fhorbairt Gheilleagrach, Athnuachan 

Uirbeach, Atheagrú Tuaithe, agus 

Forbairt Oideachais, Chultúir, agus 

Áineasa

M. Mulleady

B. Steele

F. Kilbride

L. Bannon

M. Sexton

J. Keogh

Gnó agus Fostóirí

 - Fintan McGill

Pobal agus Deonach

- Reina Flower

Cultúr - Tess Murphy 

9

Cathaoirleach - an 

Chéad Téarma - An 

Clr M. Mulleady

Ainmní don Dara 

Téarma

An Clr B. Steele 

IOMLÁN 21 4 13 38

AGUISÍN 2:
TUARASCÁIL AR OBAIR NA GCOISTÍ BEARTAS
STRAITÉISEACH IN 2013

AN COISTE BEARTAS STRAITÉISEACH UM SHEIRBHÍSÍ UISCE AGUS
BEARTAS COMHSHAOIL

I measc na nithe a bhreithnigh an CBS um Sheirbhísí Uisce agus an Comhshaol thar an tréimhse 5 bliana 2009-2014 
bhí an méid seo a leanas:
 » Breithniú ar Phríomh-Mholtaí Athbhreithnú IPA ar oibriú na gCoistí Beartas Straitéiseach
 » Forbhreathnú ar fheidhm na Rannóige Seirbhísí Uisce
 » Breithniú ar an bPlean Bainistíochta Bruscair
 » Breithniú ar Dhréachtphlean Oibríochtaí na Seirbhíse Dóiteáin 2011 – 2015
 » Soláthar & Cothabháil Reiligí
 » Tuarascáil ar Speicis Ionracha, a d’ullmhaigh an tOifigeach Oidhreachta
 » Bainc Theicstíle
 » Caomhnú Uisce
 » Fodhlíthe maidir le Reiligí
 » Bainistíocht Fuinnimh
 » Réamh-Mheasúnú um Baol Tuilte – Céim an Chomhairliúcháin Phoiblí
 »  Aighneacht chuig Oifig na nOibreacha Poiblí i ndáil leis an bPróiseas um Réamh-Mheasúnú Baol Tuilte
 » Leathnú an Phlean Bainistíochta Dramhaíola chuig an Réigiún Lár Tíre
 » Foilsiú an Bhille um Sheirbhísí Uisce (Leasú), 2011
 » Foilsiú doiciméid de chuid Bhord na Móna um Úsáid Straitéiseach na dTailte Portaigh
 » Tuarascáil na hEarnála Uisce in Éirinn
 » Cur i Láthair um Athrú Aeráide
 » Draenáil Artaireach
 » Acht um Bunachais Pórúcháin Madraí
 » Nuashonrú ar CFRAMS
 » Nuashonrú maidir le Scoilteadh Hiodrálach
 » Fodhlíthe um Rialú Capall
 » Grúpscéimeanna Uisce
 » Naisc le Séaraigh
 » Draenacha Comhroinnte
 » Fluairídiú
 » Breithniú ar bheartas reatha Chomhairle Contae an Longfoirt i ndáil le Comharthaí Sealadacha

AN COISTE BEARTAS STRAITÉISEACH UM IOMPAR, 
FORBAIRT BHÓITHRE AGUS SÁBHÁILTEACHT AR BHÓITHRE

I measc na nithe a bhreithnigh an CBS um Bóithre thar an tréimhse 5 bliana 2009-2014 bhí an méid seo a leanas:
 » Breithniú ar Phríomh-Mholtaí Athbhreithnú IPA ar oibriú na Coistí Beartas Straitéiseach
 » Deisiúchán Poll sa Bhóthar
 » Tuarascálacha Timpiste CT68
 » Bearradh Fáil
 » Mapáil Timpistí
 » Sailleadh & Leathadh Grin
 » Cothabháil Geimhridh
 » Soilsiú Poiblí
 » Moilliú Tráchta
 » Cur i láthair na nDroichead Áitiúil agus Réigiúnach
 » Seachbhóthar N5 an Longfoirt 
 » Sláinte & Sábháilteacht 
 » Deascán Ábhar ar Bhóithre Poiblí 
 » Ceantair a Dhearadh chun teacht leis na Toghcheantair nua
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AN COISTE BEARTAS STRAITÉISEACH UM THITHÍOCHT SHÓISIALTA,
PLEANÁIL, AGUS RIALÚ TÓGÁLA

Thionól an Coiste Beartas Straitéiseach trí chruinniú in 2013 ar na dátaí seo a leanas:
 » 7 Márta 2013
 » 24 Iúil 2013
 » 24 Meán Fómhair 2013

Ba iad seo a leanas na príomh-shaincheisteanna a bhreithnigh an Coiste in 2013:
 » Plean Gníomhaíochta do Dhaoine gan Dídean an Réigiúin Lár Tíre 2013-2016
 » Athbhreithniú ar an bPlean Forbartha Contae
 » Beartas Leithdháiltí - Scéim Tosaíochtaí do leithdháileadh teaghaisí an Údaráis Áitiúil
 » Scáthchóiríocht - tuarascáil ar Sholáthar Tithíochta Deonach - Riachtanais Speisialta
 » Nuashonrú ar an Íocaíocht Cúnamh Tithíochta.
 » Nuashonrú ar an gClár Iarfheistithe
 » Nuashonrú ar an Scéim Cíosanna Difreálacha nua.
 » Nuashonrú ar Dheontais Tithíochta

AN COISTE BEARTAS STRAITÉISEACH UM FHORBAIRT GHEILLEAGRACH,
ATHNUACHAN UIRBEACH, ATHEAGRÚ TUAITHE, AGUS FORBAIRT
OIDEACHAIS, CHULTÚIR, AGUS ÁINEASA

Thionól an Coiste Beartas Straitéiseach um Fhorbairt Gheilleagrach, Athnuachan Uirbeach, Atheagrú Tuaithe, agus 
Forbairt Oideachais, Chultúir agus Áineasa cruinnithe ar na dátaí seo a leanas in 2013:
 » 22 Feabhra 2013
 » 27 Meán Fómhair 2013
 » 17 Nollaig 2013

Ba iad seo a leanas na réimsí tosaíochta maidir leis an díospóireacht ag na cruinnithe:
 » Forbairt Gheilleagrach
 » Tionscnaimh um Chuimsiú Sóisialta
 » Ailíniú an Rialtais Áitiúil leis an bPobal Áitiúil
 » Forbairt na Turasóireachta
 » Dún Uí Chonghaile
 » Forbairt Spórt
 » Tionscnamh Thóstal Éireann

AGUISÍN 3:  
COISTÍ CHOMHAIRLE CONTAE AN LONGFOIRT

COISTE BAILL

Cumann na gComhairlí Contae agus Cathrach Na Comhairleoirí: L. McEntire, P. Connell agus F. Kilbride

Cumann Bhaill na nÚdarás Áitiúil An Comhairleoir: C. Murray

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

Longford Leisure Ltd Na Comhairleoirí:  J. Browne, V. Kiernan and P. Loughrey

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

Coiste Oibriúcháin AE an Údaráis Réigiúnaigh Lár Tíre An Méara, Na Comhairleoirí: P. Nolan and M. Carrigy

Tionól Réigiúnach na Teorann, Lár Tíre agus an Iarthair Na Comhairleoirí: L. Bannon

Bord Fiontar Contae an Longfoirt Na Comhairleoirí:  P.J. Reilly, P. Connell, C. Murray and F. Kilbride

Longford Enterprise Development Company Ltd Na Comhairleoirí: T. Victory, P. Nolan and M. Carrigy.

Longford Community Resources Ltd Na Comhairleoirí: D. Glennon, S. Farrell and J. Duffy 

Ceapachán ainmní de chuid Chomhairle Contae an Longfoirt chun freast-

al ar chruinniú bliantúil Irish Public Bodies Mutual Insurances Ltd
Na Comhairleoir: P. Nolan

An Coiste Monatóireachta Uisce Tuaithe Na Comhairleoirí: M. Mulleady, J. Duffy and M. Carrigy

An Coiste Stiúrtha maidir leis an nGaeilge a chur chun cinn Gach ball den Chomhairle

Coiste Comhairleach um Chóiríocht Áitiúil do Thaistealaithe
Na Comhairleoirí: P. Loughrey, T. Victory, G. Brady, V. Kiernan, F. Kilbride and 

M. Carrigy. Comhairleoir, Mayor P. Nolan

Coiste Gairmoideachais Chontae an Longfoirt Na Comhairleoirí: B. Steele, L. McEntire, S. Farrell, 

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

J. Browne and M. Sexton

Coiste Iniúchóireachta Inmheánaí Chomhairle Contae an Longfoirt Mr. Seamus Butler and Na Comhairleoir: G. Brady

Coiste na Comhpháirtíochta Spóirt Na Comhairleoirí: M. Carrigy and J. Duffy

Coiste Comhphóilíneachta Chontae an Longfoirt
Na Comhairleoirí:  M. Mulleady, M. Cahill, T. Victory, P. Loughrey, M. Casey, 

M. Carrigy, P. Nolan, G. Brady, C. Murray, J. Duffy, L. Bannon and F. Kilbride

Comhairleoir, Councillor S. Farrell

Comhairle Chomhairleach Cheantair Abhantraí na Sionainne Na Comhairleoirí: P. Connell and S. Farrell

Comhairle Chomhairleach Cheantair Abhantraí Idirnáisiúnta an Iarthuaiscirt Na Comhairleoirí: G. Brady and V. Kiernan 

Fóram Sláinte Réigiúnach Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Baile 

Átha Cliath - Lár Laighin
Councillors P.J. Reilly, C. Murray and G. Brady      

County Longford Heritage Forum Na Comhairleoirí D. Glennon agus M. Carrigy

Cathaoirleach, an Comhairleoir S. Farrell

Áisíneacht Fuinnimh Lár na Tíre Na Comhairleoirí G. Brady agus C. Murray

Coiste na dTariscintí An Méara agus aon bheirt bhall le bheith i láthair ag oscailt na dTairiscintí
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AGUISÍN 4:

CRUINNIÚ MÍOSÚIL - SAMHAIN 2013
Bronnadh ar na Grúpaí a chuir isteach ar an gComórtas Náisiúnta Mórtas Áite 2013.
Bhronn an Méara Bannon an chéad ghradam ar Choiste na mBailte Slachtmhara, Mainistir Shruthla, a bhuaigh an 
comórtas idirnáisiúnta Communities in Bloom in Ottawa, Ceanada. Bronnadh an dara gradam ar an Attic Youth Café. 
Agus, ar deireadh, an dá bhuaiteoir a tháinig sa chéad áit, Naomh Críostóir agus Áit Bhaile Killian.
Bhronn an Méara teastas ar an dá ghrúpa a tháinig sa chéad áit, Clár Ealaíon Naomh Críostóir agus Tionscnamh Áit 
Bhaile Killian agus bhronn sé teastas ó Co-operation Ireland agus seic ó Chomhairle Contae an Longfoirt ar gach 
grúpa.

CUR I LÁTHAIR AG IONADAITHE AN ATTIC YOUTH CAFÉ
Labhair Ruth McGarry Quinn Uasal agus an tUasal Charles Madden ón Attic Youth Café leis an gcruinniú 
Comhairle faoin Tionscnamh nua a bhí beartaithe ag Attic House do Dhéagóirí.

CRUINNIÚ MÍOSÚIL - AN 18 NOLLAIG, 2013
Tionóladh cruinniú na Nollag den Chomhairle san Rustic Inn, Mainistir Shruthla, mar comhhartha aitheantais do 
Choiste na mBailte Slachtmhara, Mainistir Shruthla, ar an mbua a bhí aige sa chomórtas Communities in Bloom 
in Ottawa, Ceanada.

FÁILTITHE AN MHÉARA
D’óstáil an Méara Sean Farrell Fáiltiú ar Déardaoin, an 20 Meitheamh, 2013 chun ómós a léiriú do Theaghlach 
Farrell ar ócáid an 6ú Railí Idirnáisiúnta. 

FÁILTIÚ CATHARTHA
Bhí Fáiltiú Cathartha ar siúl ar an Luan, an 18 Samhain, 2013 in onóir an Easpaig Colm O’Reilly, a bhí ina 
Easpag ar Ardach Chluain Mhic Nóis go dtí go ndeachaigh sé ar scor, agus bronnadh Saoirse Chontae an 
Longfoirt ar an Easpag O’Reilly mar aitheantas ar an méid ollmhór a rinne sé ar son Chontae an Longfoirt.

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

Tháinig an Coiste le chéile ceithre huaire le linn 2013.  Chuir an Cathaoirleach i láthair Tuarascáil Bhliantúil 
2012 an Choiste Iniúchóireachta ag cruinniú na Comhairle Contae i mí an Mhárta 2013.  Scrúdaigh an Coiste 
Iniúchóireachta roinnt saincheisteanna atá faoina chúram agus d’eisigh sé moltaí nuair ba chuí.   I rith na 
bliana, chuir an tIniúchóir Rialtais Áitiúil agus baill foirne sinsearacha na Comhairle tuarascálacha faoi bhráid an 
Choiste Iniúchóireachta de réir mar a d’iarr na baill orthu déanamh amhlaidh.

CRUINNITHE DE CHUID CHOMHAIRLE CONTAE 
AN LONGFOIRT

BÁS TOBANN AN CHOMHAIRLEORA PADDY BELTON, R.I.P
Cúis bhróin don Chomhairle arbh ea bás tobann an Chomhairleora Paddy Belton ar an 26 Aibreán 2013. Bhí an 
Comhairleoir Belton ina bhall den Chomhairle ó 1999 i leith. Cuireadh cruinniú mhí na Bealtaine den Chomhairle ar ceal 
mar chomhartha ómóis.

Reáchtáltar cruinnithe na Comhairle Contae go míosúil, cé is moite de mhíonna na Bealtaine agus mhí Lúnasa.

TIONÓLADH CRUINNIÚ BLIANTÚIL NA COMHAIRLE AR AN 28 MEITHEAMH 2013 
Toghadh an Comhairleoir Larry Bannon ina Mhéara agus an Comhairleoir Frank Kilbride ina Leas-Mhéara.  

CRUINNIÚ SPEISIALTA - AN 27 FEABHRA, 2013
Rinne ionadaithe ó Oifig na nOibreacha Poiblí agus Comhairleoirí Jacobs cur i láthair do na baill maidir leis an 
Measúnú Baol agus an Clár Bainistíochta um Thuilte Abhantrach.

CRUINNIÚ MÍOSÚIL - AN 20 MÁRTA, 2013
Chuir Karen Clabby Uasal, Cathaoirleach an Choiste Iniúchóireachta, i láthair Tuarascáil Bhliantúil 2012 an Choiste 
Iniúchóireachta.

COMH-CHRUINNIÚ SPEISIALTA DE CHOMHAIRLE CONTAE AN LONGFOIRT 
AGUS CHOMHAIRLE BAILE AN LONGFOIRT - AN 10 AIBREÁN, 2013
Labhair Michael Nevin, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Bord Fiontraíochta Contae an Longfoirt agus an tUasal 
Frank Sheridan, Stiúrthóir Seirbhísí, leis na baill maidir le forbairt gheilleagrach i gContae an Longfoirt.

CRUINNIÚ MÍOSÚIL - AN 19 MEITHEAMH, 2013
Toghadh an tUasal Colm Murray chun an folúntas do Thoghcheantar Bhaile Uí Mhatháin a líonadh, arbh ann dó mar 
gheall ar bhás an Chomhairleora Paddy Belton.
Mar thoradh ar bhás an Chomhairleora Belton, rinneadh ceapacháin chuig coistí éagsúla na Comhairle.

MONTHLY MEETING - 16TH OCTOBER 2013
Bronnadh do Chnoc Mhuire Ghránaird mar gheall ar a mbua i gCluiche Ceannais Peile Uile-Éireann na Scoileanna 
Gairmoideachais, Sinsearach ‘A’.
Rinne an Méara Larry Bannon bronnadh ar Fhoireann Mheánscoil Chnoc Mhuire, a fuair an bua i gCluiche Ceannais 
Peile Uile-Éireann na Scoileanna Gairmoideachais, Sóisearach ‘A’. 
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15th - 16th Márta An tAcht um Chosaint Sonraí (Leasú), 2013:  

An Ceart chun Príobháideachta

Cathair na Mart,

Co. Mhaigh Eo

Mark Casey, P.J. Reilly, Thomas victory, 

Mick Cahill, Martin Mulleady, Frank Kil-

bride, Barney Steele

22nd - 23rd Márta Tionscnaimh Fostaíochta & Tacaíocht do Dhaoine Dífhostaithe Gaillimh Barney Steele

22nd - 24th Márta Seimineár Saorála Faisnéise do Chomhairleoirí Luimneach  Paul Connell, Padraig Loughrey

22nd Márta Cruinniú den Údarás um Bóithre Náisiúnta Baile Átha Cliath Mae Sexton, Thomas Victory, Frank Kil-

bride, P.J. Reilly, Sean Farrell, Mark Casey

29th - 31st Márta Seimineár faoi Theidlíocht Chánach Cairlinn, Co. Lú John Duffy

5th & 6th Aibreán Seimineár Earraigh LAMA Guaire,  

Co. Loch Garman

Paddy Belton, John Duffy, Larry Bannon, 

Mick Cahill, Thomas Victory, Gerry Brady

11th Aibreán Sraith Léachtaí Poiblí de chuid Theagaisc & an RDS Baile Átha Cliath Luie McEntire

13th Aibreán Cumann an Longfoirt i mBaile Átha Cliath Baile Átha Cliath Sean Farrell

12th - 13th Aibreán Todhchaí an Rialtais Áitiúil in Éirinn Gaillimh Martin Mulleady, Barney Steele

18th - 20th Aibreán Tóstal Éireann - Cúrsaí Turasóireachta Diaspóra Ceatharlach Larry Bannon

19th - 20th Aibreán An Bille um Sheirbhísí Uisce 2013 Cathair na Mart,

Co. Mhaigh Eo

Frank Kilbride, Martin Mulleady,  

Barney Steele

26th - 27th Aibreán Neartú an Chórais um Rialú Foirgníochta Cathair na Mart,

Co. Mhaigh Eo

Frank Kilbride

26th - 28th Aibreán Bainistíocht Cruinnithe - Prionsabail & Dea-Chleachtas Ros Ó gCairbre, Co. Chorcaí Paul Connell, Padraigh Loughrey, Gerry Brady

3rd - 5th Bealtaine Seimineár Oiliúna maidir le Comhaireamh Síos go  

dtí Toghcháin Áitiúla 2014

Leitir Ceanainn,  

Co. Dhún na nGall

Mick Cahill

10th & 11th  

Bealtaine

Measúnú um Baol Tuilte Cathair na Mart,

Co. Mhaigh Eo

Michael Carrigy, John Duffy, Peggy Nolan, 

Frank Kilbride

17th - 18th 

Bealtaine

Déileáil le hEastáit Tithíochta nach bhfuil Críochnaithe Trá Lí,  

Co. Chiarraí

Michael Carrigy, John Duffy, Paul Connell, 

Padraigh Loughrey, Frank Kilbride

24th - 25th 

Bealtaine

An Comhbheartas Talmhaíochta tar éis 2013 Gaillimh Peggy Nolan, Frank Kilbride

30th - 31st 

Bealtaine

An Clár Náisiúnta Comhdhála: An Spórt ag Cuidiú leis an 

Meabhair-Shláinte

Bealach Féich Larry Bannon

31st Bealtaine - 

1st Meitheamh

Scéim Tacaíochta na dTithe Altranais Gaillimh Martin Mulleady, Paul Connell, Victor Kiernan

7th - 8th Meitheamh Caighdeáin do Thithe ar Cíos Cathair na Mart,

Co. Mhaigh Eo

Mick Cahill, Thomas Victory

13th - 14th 

Meitheamh

Dublin Declaration on HGF Friendly Communities Baile Átha Cliath Sean Farrell

14th - 15th 

Meitheamh

Rialtas Áitiúil: Ag Foghlaim ón gComhshaol Baile Uí Bheacháin Thomas Victory, Mick Cahill

21st - 22nd 

Meitheamh

Cáin Mhaoine Áitiúil Cathair na Mart,

Co. Mhaigh Eo

Peggy Nolan

25th Meitheamh Cruinniú Réigiúnach den Chomhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Baile Átha Luain Micheal Carrigy

28th - 29th 

Meitheamh

An Bille um Réiteach Morgáistí, 2013 Trá Lí, Co. Chiarraí Padraig Loughrey

5th - 6th Lúil Cláir Chaiteachais Rialtas Áitiúil Reatha a Mhaoiniú Cathair na Mart,

Co. Mhaigh Eo

Peggy Nolan, Martin Mulleady, 

Victor Kiernan

12th - 13th Lúil Beartas um Athrú Aeráide i dTreo 2050 Cathair na Mart,

Co. Mhaigh Eo

Peggy Nolan

19th - 20th Lúil Cáin ar Earraí & Sheirbhísí Trá Lí, Co. Chiarraí Peggy Nolan, John Duffy

26th - 28th Lúil Deiseanna Fostaíochta i Réimse na mBianna Saintáirgthe Ros Ó gCairbre, Co. Chorcaí Victor Kiernan, Padraig Loughrey

26th - 27th Lúil An Bhaincéireacht agus an Geilleagar Áitiúil Cathair na Mart,

Co. Mhaigh Eo

Micheal Carrigy

2nd & 3rd Lúnasa Cáin don Earnáil Ghnó Gaillimh Micheal Carrigy, Larry Bannon, 

Martin Mulleady

16th - 17th Lúnasa Tógáil Pobal Níos Sábháilte Gaillimh Peggy Nolan

AGUISÍN 5:  
COMHDHÁLACHA AR FREASTALAÍODH ORTHU 2013

Dátaí Comhdháil Áit Comhairleoirí a d’fhreastail

11th - 12th Eanáir An Reachtaíocht um Dhliteanas Sibhialta & an Tionchar a 

bhíonn aici ar Údaráis Áitiúla

Westport P.J. Reilly, Thomas Victory, Mick Cahill, 

Padraig Loughrey, Mark Casey, 

Barney Steele

17th Eanáir Fóram Náisiúnta Radóin Baile Átha Cliath Frank Kilbride, Luie McEntire, P.J. Reilly

18th - 19th Eanáir Comhdháil Turasóireachta an Chláir Inis Díomáin P.J. Reilly

18th - 20th Eanáir Teorainneacha na dToghcheantar Áitiúil Leitir Ceanainn,  

Co. Dhún na nGall

Mick Cahill, Thomas Victory

18th -19th Eanáir

 

Iarmhairtí Coiriúla maidir le Rialacháin Údaráis  

Áitiúil a Shárú

Trá Lí, Co. Chiarraí Padraig Loughrey, Paul Connell, Gerry 

Brady, Frank Kilbride, Mark Casey, 

Barney Steele

25th - 27th Eanáir Réitigh maidir le Fiachas Ros Ó gCairbre, Co. Chorcaí Gerry Brady

25th - 27th Eanáir Seimineár faoi Dhíospóidí idir Comharsana agus an Dlí Luimneach Victor Kiernan, John Browne

25th - 26th Eanáir Ceisteanna Beartas agus Dlí a bhaineann le Fuinneamh 

Gaoithe a Fhorbairt

Cathair na Mart,

Co. Mhaigh Eo

John Duffy, Mick Cahill, Thomas Victory, 

Mark Casey, Barney Steele

28th Eanáir An Chomhdháil “Be the Change” Coláiste na hOllscoile, BÁC P.J. Reilly

1st - 2nd Feabhra An Bille Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil), 2012 Gaillimh

 

Paul Connell, Padraig Loughrey, Frank 

Kilbride, Mark Casey, Barney Steele

1st - 3rd Feabhra Scoil Samhraidh Merriman Cathair na Mart,

Co. Mhaigh Eo

P.J. Reilly

1st - 3rd Feabhra Tionchair na Mórtheagmhas Tuilte & Reo ar Údaráis Áitiúla Dún Garbháin John Duffy

8th - 9th Feabhra An Bille um Stádas Comhionann (Leasú) 2012 Trá Lí, Co. Chiarraí Barney Steele, P.J.Reilly, Larry Bannon, 

Mark Casey, Padraig Loughrey, Gerry 

Brady, Frank Kilbride

14th Feabhra An Chaoinfhulaingt & an Éagsúlacht in Éirinn U.C.D. Baile Átha Cliath P.J.Reilly

15th - 16th 

Feabhra

Cosaint an Duine Aonair -v- Saoirse Tuairimíochta Gaillimh P.J. Reilly, Gerry Brady, Mark Casey, Pad-

raig Loughrey, Barney Steele, Paul Connell, 

Larry Bannon

15th -17th Feabhra Cumann an Longfoirt i Londain London Sean Farrell, Luie McEntire

22nd - 24th Feabhra Seimineár Poiblí ar Bheartas Rialaithe Tobac FSS Ros Ó gCairbre, Co. Chorcaí Paddy Belton

22nd - 23rd Feabhra Saincheisteanna Sláinte a bhaineann le  

Tithíocht Údaráis Áitiúil

Cathair na Mart,

Co. Mhaigh Eo

Thomas Victory, Mick Cahill, P.J. Reilly, 

Barney Steele, Paul Connell, 

Padraig Loughrey

1st - 2nd Márta Plean Gníomhaíochta do Phoist Gaillimh Barney Steele

7th - 8th Márta Cumann na gComhairlí Contae & Cathrach Port Láirge Luie McEntire, Frank Kilbride

8th - 9th Márta Ceapadh Beartais Phoiblí & An Comhairleoir Bun Dobhráin,  

Co. Dhún na nGall

Thomas Victory

8th - 9th Márta Rialtais Áitiúil ag Tacú le hObair Dheonach Trá Lí, Co. Chiarraí P.J. Reilly, Barney Steele, Mark Casey, 

Martin Mulleady

8th - 13th Márta Imeacht de chuid Chumann an Longfoirt i Nua-Eabhrac Nua-Eabhrach Sean Farrell, Peggy Nolan
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16th - 18th Lúnasa Infheistíocht i Seirbhísí Cultúrtha Leitir Ceanainn,  
Co. Dhún na nGall

Larry Bannon, Micheal Carrigy

30th - 31st Lúnasa Caidreamh Sóisialta a Athrú i ndáil le Tionacht Tithíochta Cathair na Mart,  
Co. Mhaigh Eo

P.J. Reilly, Victor Kiernan, John Browne, 
Larry Bannon, Mark Casey

23rd - 24th Lúnasa Forbairt Pobail Gaillimh John Browne, Victor Kiernan

6th - 7th 
Meán Fómhair

Cáin Bhóthair, Dleachtanna & Ceadúnas um Mótarfheithiclí Cathair na Mart,  
Co. Mhaigh Eo

John Browne, Mark Casey, Victor Kiernan

13th - 15th 
Meán Fómhair

Deireadh Seachtaine Liteartha Benedict Kiely An Ómaigh, Co. Thír Eoghain Luie McEntire

12th Meán Fómhair Comhdháil Chomhshaoil na hÉireann 2013 Baile Átha Cliath Sean Farrell

20th - 21st 
Meán Fómhair

An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas 
an Phobail, 2013

Trá Lí, Co. Chiarraí Mark Casey, Paul Connell

6th - 8th 
Meán Fómhair

Rath a Bheith ar Ghnóthais Bheaga Baile Átha Cliath Luie McEntire

19th - 22nd 
Meán Fómhair

Comhdháil Chomhshaoil an Fhómhair i gCiarraí Baile an Bhuinneánaigh Luie McEntire

27th - 29th 
Meán Fómhair

The Life & Times of Michael Collins Corcaigh Gerry Brady

27th - 28th 
Meán Fómhair

Pathways to Work 2013 Gaillimh Micheal Carrigy

4th - 6th 
Deireadh Fómhair

Toghcháin Idirlín Baile Átha Cliath Colm Murray

4th & 5th 
Deireadh Fómhair

Maireachtáil sa Phobal i gcás Daoine Scothaosta Gaillimh Michael Carrigy, Martin Mulleady

11th - 12th 
Deireadh Fómhair

Seimineár Fómhair LAMA Inis Díomáin, Co. an Chláir John Browne, Mick Cahill, Micheal Carrigy, 
Victor Kiernan, Colm Murray, Thomas Victory

18th - 19th 
Deireadh Fómhair

Dochar de bharr Alcóil a Chosc agus a Laghdú Cathair na Mart,  
Co. Mhaigh Eo

Colm Murray

22nd - 28th 
Deireadh Fómhair

Taisteal go Ceanada i ndáil le Mainistir Shruthla agus  
Communities in Bloom

Ceanada Larry Bannon

25th - 26th 
Deireadh Fómhair

Tacú leis an bhFiontraíocht sa Phobal Gaillimh Martin Mulleady

1st - 2nd Samhain Toghcháin, Rialtais Áitiúla & An tAcht um Pleanáil & Forbairt, 2013 Cathair na Mart,  
Co. Mhaigh Eo

Michael Carrigy, Martin Mulleady

8th - 9th Samhain Rátaí Údarás Áitiúil & Laghdú ar Fháltais Galway Martin Mulleady

16th Samhain Mórtas Áite Derry Larry Bannon

29th- 30th Samhain An Luathoideachas & Cúram Leanaí i do Phobal Trá Lí Michael Carrigy

29th Samhain - 
1st Nollaig

SIPO & Oibleagáidí Comhairleoirí Baile Átha Cliath John Duffy

6th - 7th Nollaig Scéim do Ranníocaíocht Forbartha a Ullmhú Gaillimh John Duffy, Mark Casey, Michael Carrigy, 
Thomas Victory

13th - 14th Nollaig Deontais Tithíochta & Scéimeanna Tithíochta Gaillimh John Duffy, Peggy Nolan

13th - 15th Nollaig Teicneolaíocht na Turasóireachta & Straitéisí Iomaíocha do 2014 Ros Ó gCairbre, Co. Chorcaí Luie McEntire, John Browne, Victor Kiernan

20th - 21st Nollaig Sábháilteacht ar Bhóithre a Fheabhsú - Bainistíocht Tráchta Cathair na Mart,  
Co. Mhaigh Eo

Luie McEntire, Larry Bannon

20th - 22nd Nollaig Oiliúint Microsoft Excel do Chomhairleoirí Ros Ó gCairbre, Co. Chorcaí John Browne, Victor Kiernan

AGUISÍN 6:  
TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AR DHUL CHUN CINN AN PHLEAN
CHORPARÁIDIGH 2010-2014

BONNEAGAR AGUS SEIRBHÍSÍ COMHSHAOIL

Cuspóir Lárnach:“Cinntiú go gcabhraíonn na beartais agus an 
infheistíocht um iompar bonneagair le forbairt gheilleagrach agus 
shóisialta Chontae an Longfoirt, go gcuireann siad feabhas ar an 
bhforbairt sin, agus go gcaomhnaíonn agus go bhfeabhsaíonn siad 
tarraingteacht an chontae agus a thimpeallacht chúlra”

COTHABHÁIL AGUS FEABHSÚ BÓITHRE NÁISIÚNTA
Cuireadh tuilleadh oibreacha feabhsúcháin i gcrích in 2013.  An Bóthar Náisiúnta den Dara Grád N55 amach as baile 
Mheathas Troim i dtreo an timpealláin ar Bhóthar Bhaile Átha Cliath.
Rinneadh oibreacha feabhsúcháin cosáin ar chodanna éagsúla den N63 i sráidbhaile Chill na Sí. 
Cuireadh oibreacha feabhsúcháin Paisteála agus Deisiúcháin i gcrích ag roinnt áiteanna ar an nGréasán Bóithre Náisiúnta 
sa Chontae, ag:
 » N4 An Lios Breac go dtí Bóthar Rúscaigh ag Cluain Airt
 » N63 Cill na Sí - Achadh na Sceach (Deisiúchán)
 » N55 Bóthar Bhaile Átha Cliath, Meathas Troim
 » N55 Crosbhóthar Thamhnaigh Uí Bhardáin

Cuireadh oibreacha sábháilteachta i gcrích ag:
 » N55 An Chúil Mhór go Crois Aodha
 » N55 Cosán Bhaile Uí Mhatháin (Kepak)

Cuireadh deisiúcháin ar chosáin i gcrích ag:
 » N63 i mBéal Átha Liag
 » N55 i mBaile Uí Mhatháin
 » N55 sa Ghránard
 » N63 i gCill na Sí

OIBREACHA DRAENÁLA
Cuireadh cistiú ar fáil do Thionscadail Obair Dhraenála in 2013 ag na háiteanna seo a leanas:
 » Oibreacha Draenála Bóthar ag Cillín, An Liagán
 » Oibreacha Draenála Bóthar ag Cloncullen, Baile Uí Mhatháin
 » Oibreacha Draenála Bóthar ag Cartrún an Bhairr, Ardach
 » Oibreacha Draenála Bóthar ag Cluain Sionnach, Móta an Bhealaigh
 » Oibreacha Draenála Bóthar ag an gCarraig Dhubh, Droing

SCÉIMEANNA DEONTAIS UM FHEABHSÚCHÁIN SHONRACHA
Cuireadh oibreacha i gcrích faoin Deontas um Fheabhsúcháin Shonracha ag na háiteanna seo a leanas:
 » Bóthar an Chlochair, 
 » Droichead Dhroim Bada
 » Droichead Leitheire
 » Bóthar Cill Ghlas/an Liagáin
 » Droichead Achadh na Cloiche
 » Droichead Achadh na Cloiche/Achadh Cadhain, 
 » Droichead Achadh Gréach/Dhoirín an Bhogaigh, 
 » Droichead Fhardromainne.
 » Droichead Chorr an Choirce
 » Droichead Ghránard Cille
 » Droichead Mhóta an Bhealaigh

Chuir an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta maoiniú ar fáil freisin chun oibreacha Suirbhé Droichead agus Fardail a dhéanamh 
ar Dhroichid ar Bhóithre Réigiúnacha ar fud Chontae an Longfoirt.
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BÓITHRE RÉIGIÚNACHA AGUS ÁITIÚLA
Táthar ag leanúint leis na Cláir Ilbhliantúla um Athchóiriú Bóithre agus Chóiriú Dromchla do Bhóithre Neamh-
Náisiúnta agus tá oibreacha fairsinge á gcur i gcrích ar líon suntasach Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla. 

Rinneadh oibreacha feabhsúcháin ag: 
 » Cúirt Faing sa Longfort - An Chraobhach Bheag i mBaile Uí Mhatháin - Ardach sa Longfort - Béal Átha na Lao - Caonach - 

Corrán Devine - Oibreacha draenála, An Longfort Thuaidh

SÁBHÁILTEACHT AR BHÓITHRE AGUS BAINISTÍOCHT TRÁCHTA
Cuireadh scéimeanna ísealchostais feabhas sábháilteachta chun tosaigh agus tá siad ag céimeanna éagsúla maidir 
le cur i gcrích ag na háiteanna seo a leanas:  
 » Triliag an Teampaill
 » Baile Éanaigh Bheaga
 » Béal Átha na Lao
 » Bóthar Bhreaclainne, Meathas Troim
 » Aghaga

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

BEARTAIS REATHA
Cuireadh caighdeáin dearadh bóithre ardcháilíochta chun cinn lena gcur i bhfeidhm.

Cuireadh rochtain do dhaoine faoi mhíchumas chun cinn i gcomhréir le treoirlínte molta i gcomhairle le páirtithe 
leasmhara.   

Leanadh leis an rannpháirtíocht sna Grúpaí Stiúrtha agus sna Grúpaí Teicniúla atá ag bainistiú Oifig Dheartha 
Réigiúnach an Údaráis um Bóithre Náisiúnta.

Cuireadh idirchaidreamh cuí chun cinn idir na páirtithe leasmhara forbartha iompair ar nós ionadaithe poiblí, 
comhlachtaí ionadaíochta, an pobal i gcoitinne, an Roinn Iompair, an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta, an Roinn 
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, an Garda Síochána, an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre, Iarnród 
Éireann, Uiscebhealaí Éireann, etc.
 

SOILSIÚ POIBLÍ 
Tá conradh cothabhála fós i bhfeidhm ag Comhairle Contae an Longfoirt don soilsiú poiblí. Mar chuid den chonradh 
sin, rinneadh uasghrádú ar fheistis soilsithe poiblí i roinnt ceantar.  Feistítear daingneáin atá tíosach ar fhuinneamh 
nuair is féidir é agus nuair a cheadaíonn an buiséad é.  Sa chás ina mbíonn fadhbanna le soláthar soilsithe poiblí, 
déantar oibreacha uasghrádaithe a choimisiúnú mar is gá.

GLACACH AR LÁMH
Tá dul chun cinn maith déanta maidir le glacadh ar lámh agus tá na heastáit seo a leanas glactha ar lámh:
 » Auburn Village, Baile Uí Mhatháin
 » Cairn Hill View, Droim Lis
 » Cúirt na Fainge, An Longfort
 » Cnoc na Gréine, Gránard
 » Goldsmith Meadows, Meathas Troim
 » Radharc na hEaglaise (Church View), Baile Uí Mhatháin
 » Cloughree Well, Caonach
 » Mahon Avenue/Castle Glenn, An Lios Breac
 » Gleann Riada, An Longfort
 » Daichead a haon Eastát Tithíochta eile de chuid na Comhairle ar fud an Longfoirt.

TITHÍOCHT

Cuspóirí Lárnacha:  “Caighdeán inghlactha tithíochta Sóisialta agus 
Inacmhainne a sholáthar agus a chothabháil i dtimpeallacht phleanáilte 
lena gcomhlíontar riachtanais mhuintir Chontae an Longfoirt agus lena 
gcuirtear an cuimsiú sóisialta chun cinn”

TITHÍOCHT SHÓISIALTA
Leanadh ar aghaidh ag freastal ar riachtanais tithíochta Chontae an Longfoirt trí réimse roghanna tithíochta.  Tugadh 
faoi mheasúnú reachtúil ar riachtanais tithíochta in 2013.
Caitheadh tuairim is €514,395 faoin gClár Infheistíocht Tithíochta Sóisialta in 2013. Ceannaíodh seacht dteach aonair.

COTHABHÁIL/ATHCHÓIRIÚ TITHE
In 2013, cuireadh suim €620,000 ar fáil sa bhuiséad le haghaidh cothabháil agus deisiú Tithíocht Údaráis Áitiúil.

BAINISTIÚ EASTÁIT
Lean an tOifigeach Idirchaidrimh Tithíochta agus an tOibrí Sóisialta ag obair le tionóntaí agus le cumainn áitritheoirí 
ar feadh na bliana 2013.

TITHÍOCHT DHEONACH
Lean an Chomhairle ar aghaidh lena comhcheangal leis an Earnáil Dheonach Tithíochta.

SCÉIMEANNA CEANNAIGH AG TIONÓNTAÍ
Ba é an 31 Nollaig, 2012 an dáta deiridh le haghaidh iarratas don Scéim Cheannaigh ag Tionóntaí 1995, agus bhí 
gach idirbheart le bheith críochnaithe faoin 31 Nollaig 2013.  Cuireadh siar an dáta críochnaithe idirbhirt ansin go dtí 
an 30 Meitheamh, 2014.

IASACHTAÍ/DEONTAIS
Fuarthas 14 iarratas bhailí san iomlán in 2013, agus rinneadh 8 n-iasacht a fhaomhadh agus 8 gcinn a chur ar 
aghaidh.  Ní áirítear leis sin réamhiarratais a diúltaíodh nó a tarraingíodh siar.
In 2013, fuarthas 176 iarratas san iomlán faoi na trí Scéim Dheontais.  Íocadh iomlán de 150 deontas ar bhfiú 
€753,847 iad.

CÓIRÍOCHT DO THAISTEALAITHE
Lean Comhairle Contae an Longfoirt ar aghaidh leis an gClár Cóiríochta do Thaistealaithe 2009-2013 a chur i 
bhfeidhm.  Leagtar amach ann straitéis ceithre bliana i dtaca leis an gclár agus leis an gcineál cóiríochta atá le 
soláthar do Thaistealaithe.

SCÉIM UM CHÓIRÍOCHT AR CÍOS (SCC)
Ag deireadh 2013, bhí 199 tionóntacht i bhfeidhm faoin Scéim um Chóiríocht ar Cíos. Tá an Scéim um Chóiríocht ar 
Cíos agus na costais bhainteacha oibriúcháin agus riaracháin féinmhaoinitheach sa Longfort.

SOCRUITHE LÉASANNA FADTÉARMACHA
Bhí 17 léas ghearrthéarmacha de Chineál SCC i bhfeidhm ag deireadh 2013.

OIBREACHA FEABHAIS/ATHGHINIÚNA
In 2012, faomhadh buiséad €1.65 milliún chun Oibreacha Feabhais a dhéanamh ag Bóthar Thromraí, Gránard.  Is 
éard a bhí i gceist sa tionscadal sin ná athghiniúint 41 teaghais.  Cuireadh tús leis na hoibreacha i Márta 2013 agus 
bhí siad beagnach críochnaithe faoi dheireadh na bliana 2013.

CAIGHDEÁIN I LEITH CÓIRÍOCHT PHRÍOBHÁIDEACH AR CÍOS
Tá an t-údarás áitiúil freagrach as caighdeáin i leith cóiríochta a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú san earnáil 
chíosa.

AN SCÉIM IARFHEISTITHE FUINNIMH 2010
In 2013, fuair Comhairle Contae an Longfoirt cistiú €1,147,820 ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, mar 
chuid den chlár thuasluaite.
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FORBAIRT GHEILLEAGRACH & FORBAIRT POBAIL, SEIRBHÍSÍ
CULTÚIR AGUS ÁINEASA AGUS ACMHAINNÍ DAONNA

Cuspóir Lárnach:  “Beidh Comhairle Contae an Longfoirt, i 
gcomhpháirtíocht leis na gníomhaireachtaí cuí, ag treorú forbairt 
gheilleagrach Chontae an Longfoirt”

FORBAIRT GHEILLEAGRACH
Leanann Comhairle Contae an Longfoirt lena comhoibriú le comhlachtaí cuí chun tacú le tionscail áitiúla in 2013.  In 
ainneoin na timpeallachta deacra geilleagraí bhain roinnt cuideachtaí áitiúla fás margaidh amach agus mhéadaigh 
siad líon a gcuid fostaithe beagán.

 » In 2013, seoladh Feidhmchlár Turasóireachta an Longfoirt chun an Turasóireacht a chur chun cinn sa Longfort.
 » Cuireadh Straitéis Conairí i gcrích in 2013.
 » D’éirigh thar cinn le Tionscnamh Thóstal Éireann agus bhí imeachtaí iomadúla ar siúl ar fud an chontae.
 » D’oibrigh Údarás Áitiúil an Longfoirt go dlúth le ConnectIreland.com in 2013 maidir le cur chun cinn agus seachadadh an 

tionscnaimh “Succeed in Ireland”.
 » Tá Údarás Áitiúil an Longfoirt ag obair ar chosán siúil/rothaíochta Chanáil an Longfoirt a fhorbairt.

FORBAIRT SHÓISIALTA
 » Thionól Bord Forbartha Contae an Longfoirt dhá chruinniú in 2013. Lean Gníomhaireachtaí ag líonrú agus ag obair le chéile 

ar réimsí tosaíochta lárnacha.
 » Rinneadh athchóiriú ar Choiste Seirbhísí Leanaí an Longfoirt agus na hIarmhí in 2013 agus bunaíodh roinnt fostruchtúr.
 » Fuarthas cistiú ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige chun leanúint ar aghaidh ag tacú le Comhairle na nÓg, an Longfort, agus á 

feabhsú. In 2013 d’oibrigh baill na Comhairle ar fheachtas faoin Ríomhshábháilteacht agus faoin gCibearbhulaíocht.
 » Thionól Fóram Pobail agus Deonach Chontae an Longfoirt a chruinniú cinn bhliana ar an 25 Bealtaine 2013. Tacaíonn an 

Fóram le ballraíocht de 157 grúpa pobail.
 » In 2013, bhuaigh Contae an Longfoirt dhá cheann de na duaiseanna ab fhearr sa Chomórtas Náisiúnta Mórtas Áite. Ba iad sin 

Seirbhísí Naomh Criostóir faoin rannóg Ealaíon Pobail agus Tionscnamh Áit Bhaile Killian sa Chatagóir Turasóireachta Diaspóra.
 » Tógadh dhá chlós súgartha nua i Mainistir Shruthla agus i Achadh na Cloiche.

 AGUISÍN 7: TÁSCAIRÍ SEIRBHÍSE

F: SEIRBHÍS DÓITEÁIN
F.1 Slógadh na Seirbhíse Dóiteáin 2012 2013

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

Gan stáisiún lánaim-
seartha i Longfort

B. Meánam glactha, i nóiméid, le briogáidí dóiteáin a slógadh i Stáisiúin Pháirtaimseartha (seirbhís 
dóiteáin coinnithe) i dtaca le dóiteán 6.01 5.53

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

Gan stáisiún lánaim-
seartha i Longfort

D.  Meánam glactha, i nóiméid, le briogáidí dóiteáin a slógadh i Stáisiúin Pháirtaimseartha (seirbhís 
dóiteáin coinnithe) i dtaca le gach imeacht éigeandála eile 5.45 5.23

F.2  Céatadán freastail ar an láthair

A. Céatadán na gcásanna i dtaca le dóiteán a bhfuil an chéad fhreastal ar an láthair acu laistigh de 
10 nóiméad 37.21 40.69

B. Céatadán na gcásanna i dtaca le dóiteán a bhfuil an chéad fhreastal ar an láthair acu tar éis 10 
nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad 53.88 47.93

C. Céatadán na gcásanna i dtaca le dóiteán a bhfuil an chéad fhreastal ar an láthair acu tar éis 20 
nóiméad 8.91 11.38

D. Céatadán na gcásanna i dtaca le gach imeacht éigeandála eile a bhfuil an chéad fhreastal ar an 
láthair acu laistigh de 10 nóiméad 40.28 39.74

E. Céatadán na gcásanna i dtaca le gach imeacht éigeandála eile a bhfuil an chéad fhreastal ar an 
láthair acu tar éis 10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad 52.78 41.03

F. Céatadán na gcásanna i dtaca le gach imeacht éigeandála eile a bhfuil an chéad fhreastal ar an 
láthair acu tar éis 20 nóiméad 6.94 19.23

F.3  Cosc Dóiteáin

A. Líon iomlán iarratas a fuarthas le haghaidh deimhnithe sábháilteachta 25 38

B. Líon iomlán iarratas a próiseáladh le haghaidh deimhnithe sábháilteacha dóiteáin (lena n-áirítear 
cásanna a measadh a bheith neamhbhailí) 26 39

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

CP:  RANNPHÁIRTÍOCHT AN PHOBAIL
CP.1 Rannpháirtíocht i scéim áitiúil Comhairle na n-Og

Céatadán na scoileanna áitiúla agus na ngrúpaí óige atá páirteach i scéim áitúil Chomhairle na n-Og 96.3 92

CP.2  Grúpaí cláraithe leis an bhFóram Pobail agus Deonach

Líon na ngrúpaí cláraithe leis an bhFóram Pobail agus Deonach 159 162

C:  SAINCHEISTEANNA CORPARÁIDEACHA
C.1  Laethanta Oibre a cailleadh mar gheall ar Thinneas

A. Céatadán na laethanta oibre a cailleadh mar gheall ar neamhláithreacht tinnis trí shaoire deimhnithe 4.53 4.57

B. Céatadán na laethanta oibre a cailleadh mar gheall ar neamhláithreacht tinnis trí shaoire neam-
hdheimhnithe 0.62 0.33

C.2 Oiliúint agus Forbairt Foirne

Caiteachas ar Oiliúint agus Forbairt mar chéatadán de chostais iomlána phárolla: 5.33 4.76

E:  SEIRBHÍSÍ COMHSHAOIL
UISCE

E.1 Uisce gan tásc 

Uisce gan tásc (UFW) mar chéatadán den mhéid iomlán uisce a soláthraíodh faoi na scéimeanna 
soláthair uisce a bhfuil an t-údarás áitiúil freagrach as 47.56 48.93
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E.2 Anailís ar Uisce Óil 

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

Faisnéis le soláthar ag EPA
B. Céatadán de thorthaí anailíse uisce óil i gcomhlíonadh le riachtanais reachtaíochta i dtaca le 
scéimeanna príobháideacha (nuair is cuí)

BAINISTÍOCHTA DRAMHAÍOLA

E.3 Leithscaradh Dramhaíola

A. Céatadán na dteaghlach a fhaigheann seirbhís bhailithe dhramhaíola agus a fhaigheann bailiú 
dramhaíola leithscartha le haghaidh earraí tirime in-athchúrsáilte 88.44

Arna soláthar ag an 
gCead Dramhaíola 
Náisiúnta

B. Céatadán na dteaghlach a fhaigheann seirbhís bhailithe dhramhaíola agus a fhaigheann bailiú 
dramhaíola leithscartha le haghaidh abhár orgánach 28.79

Oifig Bailiúcháin (NW-
CPO)

E4: Dramhaíl Thithíochta Curtha le haghaidh Athchúrsála

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

Arna soláthar ag an 
gCead Dramhaíola 
Náisiúnta

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

Arna soláthar ag an 
gCead Dramhaíola 
Náisiúnta

C. Tonnáiste na dramhaíola teaghlaigh athchúrsáilte, a thagann as dramhaíl bailithe ó áiseanna 
athchúrsála (.i. bainc ‘fág anseo’, lárionaid fhóntais chathracha agus áiseanna eile athchúrsála) 1238 1273

E5: Bruscar Teaghlaigh Curtha chuig Líonadh Talún

A. Céatadán na dramhaíola teaghlaigh bailithe atá curtha chuig líonadh talún 53.21

Arna soláthar ag an 
gCead Dramhaíola 
Náisiúnta

B. Tonnáiste na dramhaíola teaghlaigh bailithe atá curtha chuig líonadh talún 7072

Arna soláthar ag an 
gCead Dramhaíola 
Náisiúnta

E6: Áiseanna Athchúrsála

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

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

Gloine

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

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

C. Líon iomlán áiseanna le haghaidh athchúrsála 27 27

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

Cannaí

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

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

G. Líon iomlán áiseanna le haghaidh athchúrsála 27 27

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

Teicstílí

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

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

K. Líon iomlán áiseanna le haghaidh athchúrsála 4 4

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

Ceallraí

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

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

O. Líon iomlán áiseanna le haghaidh athchúrsála 2 2

P. Líon na suíomhanna le haghaidh athchúrsála in aghaidh 5,000 de dhaonra 0.26 26

Olaí

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

R. Líon na Lárionad Fóntais Cathrach le haghaidh athchúrsála 1 1

S. Líon iomlán áiseanna le haghaidh athchúrsála 1 1

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

Ábhair eile

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

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

W. Líon iomlán áiseanna le haghaidh athchúrsála 1 2

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

Bruscar

E7: Cosc Bruscair agus Forfheidhmiú

A. Líon na maor bruscair lánaimseartha 3 3

B. Líon na maor bruscair páirtaimseartha 0 0

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

D. Líon na bhfíneálacha ar an láthair a eisíodh 326 343

E.  Líon na bhfíneálacha ar an láthair a íocadh 125 142

F. Líon na gcásanna ionchúisimh a glacadh mar gheall ar neamhíocaíocht d’fhíneálacha ar an 
láthair 7 3

G. Líon na n-ionchúiseamh a fuarthas i gcásanna glactha mar gheall ar neamhíocaíocht d’fhíneála-
cha ar an láthair 5 3

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

I. Líon iomlán na n-ionchúiseamh a glacadh (gach ionchúiseamh faoi na hAchtanna Bruscair Acts 
1997 go dtí 2003) 7 8

J. Líon iomlán na n-ionchúiseamh a fuarthas (gach ionchúiseamh faoi na hAchtanna Bruscair 1997 
go dtí 2003) 3 7

K. Céatadán na limistéar san údarás áitiúil neamhthruaillithe (.i. saor ó bhruscar)
Faisnéis soláthraithe go díreach ón gCóras Náisiúnta 
Monatóireachta maidir le Truailliú ó Bhruscar

L. Céatadán na limistéar san údarás áitiúil atá truaillithe beagán le bruscar
Faisnéis soláthraithe go díreach ón gCóras Náisiúnta 
Monatóireachta maidir le Truailliú ó Bhruscar

M. Céatadán na limistéar san údarás áitiúil atá truaillithe go measartha le bruscar
Faisnéis soláthraithe go díreach ón gCóras Náisiúnta 
Monatóireachta maidir le Truailliú ó Bhruscar

N. Céatadán na limistéar san údarás áitiúil atá truaillithe go suntasach le bruscar
Faisnéis soláthraithe go díreach ón gCóras Náisiúnta 
Monatóireachta maidir le Truailliú ó Bhruscar

O. Céatadán na limistéar san údarás áitiúil atá truaillithe go trom le bruscar
Faisnéis soláthraithe go díreach ón gCóras Náisiúnta 
Monatóireachta maidir le Truailliú ó Bhruscar

E8: Gearáin Chomhshaoil agus Forfheidhmiú

A. Líon iomlán na gcásanna faoi réir gearán i dtaca le truailliú caomhshaoil (a bhaineann le dram-
haíl, bruscar, truailliú uisce, truailliú torainn, truailliú aeir) 1933 1802

B. Líon na ngearán iniúchta 1933 1860

C. Líon na ngearán a réitíodh gan aon ghníomh breise a bheith riachtanach 1713 1749

D. Líon na nósanna imeachta forfheidhmithe a glacadh 429 547

E9: Céatadán na scoileanna ag glacadh páirte i bhfeachtais chomhshaoil

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

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

H:  TITHÍOCHT
H1:  Folúntais Thithíochta

A. Líon iomlán na bhfoirgneamh i stoc an údaráis áitiúil 1897 1892.75

B. Líon iomlán na bhfoirgneamh, seachas iad siúd faoi réir mórthionscadal athchóirithe 1867.5 1873.75

C. Céatadán foriomlán na bhfoirgneamh atá folamh ( seachas iad siúd faoi réir mórthionscadal 
athchóirithe) 4.56 5.18

D. Céatadán na bhfoirgneamh folamh nach bhfuil ar fáil le ligean 84.46 76.8

E- Céatadán na bhfoirgneamh folamh atá ar fáil le ligean 15.54 23.2
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H2: Meánam Glactha le Foirgnimh ar Fáil a Athligean

Meánam glactha (i seachtainí) ón dáta a fágadh an foirgneamh go dtí an dáta ina bhfuil gach de-
isiúchán riachtanach críochnaithe a mheastar a bheith riachtanach chun an foirgneamh a athligean 14.26 12.03

Meánam glactha (i seachtainí) ó críochnaíodh na hoibreacha (thuas) go dtí dáta an chéad dochar 
cíosa 4.75 9.36

H3: Deisiúcháin Tithíochta

Líon na ndeisiúchán comhlánaithe mar chéatadán de líon na n-iarratas bailí deisiúcháin a fuarthas 94.27 99.51

H4: Cóiríocht do Theastalaithe

Lion iomlán na dteaghlach taistealaithe a fuair cóiríocht mar chéatadán de na spriocanna leagtha 
amach i clár cóiríochta áitiúil taistealaithe 57.14 85.71

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

A. Líon iomlán na dtionóntachtaí cláraithe 1795 1982

B. Líon na n-aonad teaghaise a iniúchadh 164 127

C. Líon na n-iniúchtaí a rinneadh 173 151

D. Líon na bhfoirgneamh a iniúchadh mar chéatadán de thionóntachtí cláraithe (.i. B mar chéata-
dán de A) 9.14 6.41

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

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

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

H7: Cúrsaí Taithíochta Réamh-Thionóntachta

A. Líon iomlán na dtionóntaí údaráis áitiúil nua 143 126

B. Céatadán na dtionóntaí údaráis áitiúil nua a raibh cúrsaí taithíochta réamh-thionóntachta 
tairgthe dóibh 97.9 86.51

L:  SEIRBHÍSÍ LEABHARLAINNE
L.1  Uaireanta Oscailte Leabarlann Phoiblí

A. Meánlíon uaireanta oscailte sa tseachtain i dtaca le leabharlanna lánaimseartha 35.42 32.8

B. Meánlíon uaireanta oscailte sa tseachtain i dtaca le leabharlanna páirtaimseartha (nuair is 
infheidhmithe) 16.55 15.86

C. Céatadán na leabharlann lánaimseartha a mbíonn oscailte ag am lóin 66.66 66.67

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

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

L.2 Cuairteanna ar an Leabharlann 

Líon na gcuairteanna ar leabharlanna lánaimseartha in aghaidh 1,000 de dhaonra 4398.08 4186.28

L.3 Stoc Leabharlainne

A. Caiteachas bliantúil ar stoc in aghaidh cheann an daonra (ar fud an chontae/na cathrach) 1.84 1.4

B. Líon na míreanna a eisíodh in aghaidh cheann an daonra (ar fud an chontae/na cathrach) i dtaca 
le leabhair 3.3 3

C. Líon na míreanna a eisíodh in aghaidh cheann an daonra (ar fud an chontae/na cathrach) i dtaca 
le míreanna eile 0.16 0.18

L.4 Rochtan ar an Idirlíon trí Leabharlanna

Líon na seisiún Idirlín a soláthraíodh in aghaidh 1,000 de dhaonra 677.21 634.72

M:  MÓTARCHÁNACH
Líon na nIdirbheart Mótarchánach

A. Líon na n-idirbheart mótarchánach ar déileáladh leo thar an gcuntar 31261 30915

B. Líon na n-idirbheart mótarchánach ar déileáladh leo tríd an bpost 2429 3509

C. Líon na n-idirbheart mótarchánach ar déileáladh leo ar bhealaí eile (m.sh. ar líne, teileafón) 12423 14876

D. Céatadán na n-idirbheart mótarchánach ar déileáladh leo thar an gcuntar 67.79 62.71

E. Céatadán na n-idirbheart mótarchánach ar déileáladh leo tríd an bpost 5.27 7.12

F. Céatadán na n-idirbheart mótarchánach ar déileáladh leo ar bhealaí eile (m.sh. ar líne, teileafón) 26.94 30.17

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

A. Líon na n-iarratas poist ar dhéileáiltear leo (.i. diosca eisithe) ar an lá a fuarthas an t-iarratas 2130 1820

B. Líon na n-iarratas poist ar dhéileáiltear leo (.i. diosca eisithe) ar an dara nó tríú lá ó fuarthas an 
t-iarratas 247 715

C. Líon na n-iarratas poist ar dhéileáiltear leo (.i. diosca eisithe) ar an gceathrú nó cúigiú lá ó 
fuarthas an t-iarratas 42 161

D. Líon na n-iarratas poist ar dhéileáiltear leo (.i. diosca eisithe) i mbreis is cúig lá o fuarthas an 
t-iarratas 10 813

E. Céatadán na n-iarratas foriomlán poist ar dhéileáiltear leo (.i. diosca eisithe) ar an lá a fuarthas 
an t-iarratas 87.69 51.86

F. Céatadán na n-iarratas foriomlán poist ar dhéileáiltear leo (.i. diosca eisithe) ar an dara nó tríú lá 
ó fuarthas an t-iarratas 10.17 20.38

G. Céatadán na n-iarratas foriomlán poist ar dhéileáiltear leo (.i. diosca eisithe) ar an gceathrú nó 
cúigiú lá ó fuarthas an t-iarratas 1.73 4.59

H. Céatadán na n-iarratas foriomlán poist ar dhéileáiltear leo (.i. diosca eisithe) i mbreis is cúig lá o 
fuarthas an t-iarratas 0.41 23.17

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

A. Líon na n-iarratas Cheadúnas Tiomána ar dhéileáiltear leo ar an lá a fuarthas an t-iarratas 757 394

B. Líon na n-iarratas Cheadúnas Tiomána ar dhéileáiltear leo ar an dara nó tríú lá ó fuarthas an 
t-iarratas 314 799

C. Líon na n-iarratas Cheadúnas Tiomána ar dhéileáiltear leo ar an gceathrú nó cúigiú lá ó fuarthas 
an t-iarratas 240 204

D. Líon na n-iarratas Cheadúnas Tiomána ar dhéileáiltear leo i mbreis is cúig lá o fuarthas an 
t-iarratas 4162 2793

E. Céatadán na n-iarratas foriomlán Cheadúnas Tiomána ar dhéileáiltear leo ar an lá a fuarthas an 
t-iarratas 13.83 9.4

F. Céátadán na n-iarratas foriomlán Cheadúnas Tiomána ar dhéileáiltear leo ar an dara nó tríú lá ó 
fuarthas an t-iarratas 5.74 19.07

G. Céatadán na n-iarratas foriomlán Cheadúnas Tiomána ar dhéileáiltear leo ar an gceathrú nó 
cúigiú lá ó fuarthas an t-iarratas 4.39 4.87

H. Céatadán na n-iarratas foriomlán Cheadúnas Tiomána ar dhéileáiltear leo i mbreis is cúig lá o 
fuarthas an t-iarratas 76.05 66.66

M.4  Uaireanta oscailte poiblí

Meánlíon uaireanta oscailte sa tseachtain 29.66 28.63

P:  PLEANÁIL 
P.1  Iarratais Phleanála - Cinnteoireacht

Tithe Aonair

A. Líon na n-iarratas a cinntíodh 51 24

B. Líon na gcinntí i gColún A a cinntíodh laistigh de 8 seachtain 38 13

C. Líon na gcinntí i gColún A a d’éiligh cur isteach d’fhaisnéis bhreise 13 11

D. Líon na gcinntí i gColún A nuair a chomhaontaigh an t-iarrthóir le síneadh ama, faoi alt 34(9) den 
Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 0 0

E.  Meánam a glacadh (i laethanta) le hiarratas a chinntiú nuair a éilíodh faisnéis bhreise 77.38 77.08

F. Céatadán na n-iarratas a faomhadh 92.16 61.67

G. Céatadán na n-iarratas a diúltaíodh 7.84 8.33

H. Céatadán na gcásanna nuair a dheimhnigh An Bord Pleanála an cinneadh, le hathruithe nó gan 
athruithe 50 100

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

Forbairt Nua Tithíochta

A. Líon na n-iarratas a cinntíodh 2 2

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

C.  Líon na gcinntí i gColún A a d’éiligh cur isteach d’fhaisnéis bhreise 1 2
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D. Líon na gcinntí i gColún A nuair a chomhaontaigh an t-iarrthóir le síneadh ama, faoi alt 34(9) den 
Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 0 0

E. Meánam a glacadh (i laethanta) le hiarratas a chinntiú nuair a éilíodh faisnéis bhreise 78 79

F. Céatadán na n-iarratas a faomhadh 100 50

G.  Céatadán na n-iarratas a diúltaíodh 0 1

H. Céatadán na gcásanna nuair a dheimhnigh An Bord Pleanála an cinneadh, le hathruithe nó gan 
athruithe 0 2

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

Eile: gan Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta a bheith riachtanach

A. Líon na n-iarratas a cinntíodh 127 112

B. Líon na gcinntí i gColún A a cinntíodh laistigh de 8 seachtain 91 83

C. Líon na gcinntí i gColún A a d’éiligh cur isteach d’fhaisnéis bhreise 35 29

D. Líon na gcinntí i gColún A nuair a chomhaontaigh an t-iarrthóir le síneadh ama, faoi alt 34(9) den 
Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 0 0

E.  Meánam a glacadh (i laethanta) le hiarratas a chinntiú nuair a éilíodh faisnéis bhreise 76.31 76.82

F. Céatadán na n-iarratas a faomhadh 96.06 97.32

G.  Céatadán na n-iarratas a diúltaíodh 3.94 2.68

H. Céatadán na gcásanna nuair a dheimhnigh An Bord Pleanála an cinneadh, le hathruithe nó gan 
athruithe 75 100

I. Céatadán na gcásanna nuair a mhalartaigh An Bord Pleanála an cinneadh 25 0

Eile: Measúnacht Tionchair Timpeallachta a bheith riachtanach

A. Líon na n-iarratas a cinntíodh 0 0

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

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

D. Líon na gcinntí i gColún A nuair a chomhaontaigh an t-iarrthóir le síneadh ama, faoi alt 34(9) den 
Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 0 0

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

F. Céatadán na n-iarratas a faomhadh 0 0

G.  Céatadán na n-iarratas a diúltaíodh 0 0

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

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

P.2  Forfheidhmiú Pleanála

A. Líon iomlán na gcásanna faoi réir gearán a iniúchadh 67 104

B. Líon iomlán na gcásanna faoi réir gearán a díbheadh 14 17

C. Líon iomlán na gcásanna faoi réir gearán a réitíodh trí idirbheartaíocht 59 51

D. Líon na nósanna imeachta forfheidhmithe a glacadh trí litreacha rabhaidh 39 27

E. Líon na nósanna imeachta forfheidhmithe a glacadh trí fhógraí forfheidhmithe 23 22

F. Líon na n-ionchúiseamh 3 9

P.3  Uaireanta oscailte poiblí pleanála

Meánlíon uaireanta oscailte sa tseachtain 30.72 30.66

P.4  Comhairliúchán Réamhphleanála 

A. Líon na gcruinnithe comhairliúcháin réamhphleanála a tionóladh 79 38

B. Meánam (i laethanta) ó iarratas le haghaidh comhairliúcháin leis an údarás áitiúil go dtí cruinniú 
foirmeálta le haghaidh comhairliúcháin réamhphleanála 12.62 8.48

P.5  Foirgnimh Nua ar a rinneadh iniúchadh

Foirgnimh ar a rinneadh iniúchadh mar chéatadán d’fhoirgnimh nua a cuireadh in iúl don údarás 
áitiúil 15.69 16.67

P.6  Ag Tógáil Eastát i Seilbh

A. Líon na n-eastát cónaithe a bhfuil an cead pleanála dulta as feidhm orthu, agus maidir leis seo 
bhí iarratais fhoirmeálta scríofa i dtaca le tógáil i seilbh (ó chónaitheoirí nó forbróirí), ar láimh ag tús 
na bliana 33 26

B. Líon na n-eastát a tógadh i seilbh sa bhliain i gceist 8 7

C. Líon na bhfoirgneamh i dtaca le colún B 193 226

D. Céatadán na n-eastát i gcolún A nár críochnaíodh chun sástachta an údaráis phleanála de réir 
an cheada pleanála 75.76 73.08

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

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

REC:  SEIRBHÍSÍ ÁINEASA
Rec.1  Áiteanna Súgartha

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

B. Líon na n-áiteanna súgartha in aghaidh 1,000 de dhaonra éascaithe ag an údarás áitiúil 0.03 0.18

Rec.2  Áiseanna Áineasa Éascaithe ag an Údarás Áitiúil

Líon na gcuairteoirí chuig áiseanna áineasa éascaithe ag an údarás áitiúil in aghaidh 1,000 de dhaonra 2863.43 4343.82

REV:  BAILIÚ IONCAIM
Rev.1  Cíos Tithe

A. Méid a bailíodh ag deireadh na bliana mar chéatadán den mhéid dlite ó Chíos Tithe 88.32 87.14

B. Céatadán de riaráiste ar Chíos Tithe atá suas le 4 seachtaine d’aois 6 7

C. Céatadán de riaráiste ar Chíos Tithe atá 4-6 seachtaine d’aois 4 5

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

E. Céatadán de riaráiste ar Chíos Tithe atá níos mó ná 12 seachtaine d’aois 83 81

Rev.2  Iasachtaí Tithíochta

A. Méid a bailíodh ag deireadh na bliana mar chéatadán den mhéid dlite ó Iasachtaí Tithíochta 67.09 60.84

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

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

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

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

Rev.3  Rátaí Tráchtála

Méid a bailíodh ag deireadh na bliana mar chéatadán den mhéid dlite ó Rátaí Tráchtála 71.31 69.79

Rev.4  Muirir Bhruscair

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

Rev.5  Muirir Uisce Neamh-Theaghlaigh

Méid a bailíodh ag deireadh na bliana mar chéatadán den mhéid dlite le haghaidh Muirear Uisce 
Neamh-Theaghlaigh 61.33 63.1

R:  BÓITHRE
R1: Clár Athchóirithe Bóithre

Líon na gciliméadar de bhóithre áitiúla agus náisiúnta a fheabhsaítear agus a chothabhaíltear faoin 
gClár Athchóirithe in aghaidh na bliana 55.67 54.46

Líon na gciliméadar de bhóithre áitiúla agus náisiúnta a thógtar faoin scéim deontas feabhsaithe ar 
leith in aghaidh na bliana 0.32 1
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