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Mark Casey,  

Cathaoirleach

Tim Caffrey, 

Príomhfheidhmeannach

CUIRIMID FÁILTE ROIMH FHOILSIÚ THUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2014 
CHOMHAIRLE CONTAE AN LONGFOIRT, INA LEAGTAR AMACH AN 
DUL CHUN CINN NACH BEAG A BAINEADH AMACH I NDÁIL LE 
RAON LEATHAN SEIRBHÍSÍ A CHUR AR FÁIL DON PHOBAL I RITH 
BLIANA INA RAIBH DÚSHLÁIN FÓS LE SÁRÚ AGAINN DE BHARR 
ACMHAINNÍ LAGHDAITHE.

Faoin Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014, rinneadh athruithe móra ar struchtúr agus 
feidhmeanna an Rialtais Áitiúil.  De bharr gur cuireadh deireadh le Comhairlí Baile agus gur 
bunaíodh Comhairlí Ceantair Bhardasaigh, laghdaíodh an líon Ball Tofa ó 39 nduine go dtí 18 
nduine i gContae an Longfoirt.   

Neartaíodh ról an Rialtais Áitiúil san fhorbairt gheilleagrach trí chuimsiú fheidhmeanna na 
mBord Fiontar Contae sa Chomhairle trí bhíthin na nOifigí Fiontair Áitiúil nua.  Rinneadh ról an 
Rialtais Áitiúil i leith comhordú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí pobail agus gníomhaireachtaí 
tríd an mBord Forbartha Contae a athdhíriú ar fheabhas a chur ar ailíniú an Rialtais Áitiúil leis 
an bhForbairt Áitiúil trí bhunú an Choiste Forbartha Pobail Áitiúil (CFPA), a bheidh freagrach as 
plean straitéiseach a ullmhú a chlúdóidh an contae ar fad.

I measc athruithe suntasacha eile bhí athbhreithniú ar theorainneacha na dtoghcheantar, rud 
ba chúis le bunú trí thoghcheantar nua – Baile Uí Mhatháin, Gránard agus an Longfort

Bhí na Toghcháin Áitiúla ar siúl ar an 23 Bealtaine 2014 agus toghadh 18 gComhairleoir, seisear 
an ceann do Cheantair Bhardasacha nua Bhaile Uí Mhatháin, Ghránaird agus an Longfoirt.  
Cuirimid fáilte roimh na Comhairleoirí nua agus guímid gach rath orthu i rith a dtéarma oifige.

Ag eascairt ó bhunú Uisce Éireann, thosaigh Rannóg na Seirbhísí Uisce de chuid Chomhairle 
Contae an Longfoirt i mbun oibre faoi théarmaí Comhaontaithe Seirbhíse le hUisce Éireann ar 
cuireadh tús leis in Eanáir 2014.

D’ainneoin na ndúshlán atá le sárú ag an eagraíocht, tá áthas orainn gur coinníodh leis an 
dul chun cinn i rith na bliana maidir le roinnt tionscadal tábhachtach bonneagair, pobail agus 
eagrúcháin a chur chun cinn agus a chur i gcrích, lena n-áirítear:

 » Cur i gcrích an stáisiúin dóiteáin nuathógtha i mBéal Átha Liag i mí na Samhna 2014.
 » Athchóiriú agus athoscailt oifigiúil Leabharlann Phoiblí Ghránaird.
 » Forbairt agus seoladh an bhealaigh rothar 18km idir Cluain Dá Ráth agus an Longfort.
 » Fáil an Deimhnithe OHSAS 18001:2007 ón Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann.   
 » Bunú an Líonra Rannpháirtíochta Pobail nua chun ról níos mó a bheith ag saoránaigh sa 

rialtas áitiúil 

Is tábhachtach an rud é go dtabharfadh muid aitheantas don chion a dhéanann an lucht 
bainistíochta agus na fostaithe i ngach rannóg den Chomhairle, agus dá dtiomantas, agus 
é á chinntiú againn gurb amhlaidh, in ainneoin cúrsaí airgeadais a bheith go dona faoi 
láthair, cur choinnigh Comhairle Contae an Longfoirt le soláthar na seirbhísí ardchaighdeáin 
uaithi i rith na bliana.

           

Mark Casey, Cathaoirleach    Tim Caffrey, Príomhfheidhmeannach
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CEANTAR BARDASACH BHAILE UÍ MHATHÁIN

CEANTAR BARDASACH GHRÁNAIRD

BhAILE Uí MhAThÁIN

GhRÁNAIRD

BAILL CHOMHAIRLE CONTAE AN LONGFOIRT

Colm MurrayMick Cahill

Micheál Carrigy John DuffyParic Brady

P.J. Reilly Luie McEntire

Martin Mulleady

Mark Casey Gerard Farrell

Pat O’Toole Paul Ross
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CEANTAR BARDASACH AN LONGFOIRT

LoNGFoIRT

BAILL CHOMHAIRLE CONTAE AN LONGFOIRT

John Browne Seamus Butler Padraig Loughrey

Mae Sexton Gerry Warnock Peggy Nolan
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RÉIMSÍ LÁRNACHA 
FEIDHMIÚLA 
FREAGRACHTA

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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Cuirtear príomhsheirbhísí Chomhairle Contae an Longfoirt ar fáil laistigh den struchtúr Stiúrthóireachta seo a leanas.  
Clúdaíonn na trí Stiúrthóireacht na réimsí seo thíos: 

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

SEIRBHÍSÍ AIRGEADAIS AGUS FAISNÉISE, 
TITHÍOCHT & TÓGÁIL

BONNEAGAR, SEIRBHÍSÍ COMHSHAOIL AGUS 
SEIRBHÍSÍ ÉIGEANDÁLA
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FORBAIRT 
GHEILLEAGRACH & 
FORBAIRT POBAIL, 
SEIRBHÍSÍ 
CORPARÁIDEACHA, 
CULTÚRTHA & 
ÁINEASA, 
ACMHAINNÍ DAONNA, 
PLEANÁIL & 
RIALÚ TÓGÁLA

An Comhairleoir Seamus Butler 

Cathaoirleach, CBS um Fhorbairt Gheilleagrach agus Fiontraíocht

An Comhairleoir Mae Sexton 

Cathaoirleach, CBS um Pleanáil agus Forbairt agus um Chultúr

An tUasal Frank Sheridan, 

Stiúrthóir Seirbhísí
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FORBAIRT GHEILLEAGRACH & FORBAIRT POBAIL
AN TIMPEALLACHT GHEILLEAGRACH 
Tá comharthaí téarnaimh le sonrú ar an timpeallacht gheilleagrach áitiúil, más teoranta féin iad.  Is díol suntais iad 
san earnáil tionsclaíochta go háirithe, áit a bhfuil cuid mhaith tionscal ag cur go mall leis an táirgiúlacht agus le líon 
na bhfostaithe.  Tá meath fós ar earnáil thábhachtach na miondíola, áfach, agus nósanna nua á gcothú ag custaiméirí 
i dtaobh siopadóireachta ar líne agus i dtaobh taistil chuig ionaid siopadóireachta mhóra lasmuigh de na bailte.  Tá 
tionchar na n-athruithe sin le feiceáil i ndúnadh siopaí ar na príomhshráideanna.  Tá clár athghiniúna tionscanta ag 
an gComhairle chun iarracht a dhéanamh dul i ngleic leis an méadú ar líon na siopaí atá ag dúnadh.  Tá scéim rátaí 
laghdaithe á bhreithniú ag an gCoiste Beartas Straitéiseach Geilleagrach d’fhonn gnólachtaí a spreagadh chun dul i 
mbun gnó sna háitribh fholmha.  Leis an bhfeabhas atá ag teacht de réir a chéile ar an ngeilleagar náisiúnta, tá misneach 
éigin againn go mbainfear forás geilleagrach amach san am atá le teacht, agus tá an Chomhairle ag obair go gníomhach 
chun infheistíocht nua a fháil

COISTÍ FORBARTHA POBAIL ÁITIÚLA 
Faoin Acht Rialtais Áitiúil 2014, bunaíodh Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (CFPA) mar choiste de chuid Chomhairle 
Contae an Longfoirt. Bhí an chéad chruinniú den choiste sin ar siúl ar an 3 Meán Fómhair 2014 i gComhairle Contae 
an Longfoirt. Is ar an CFPA atá an phríomhfhreagracht as comhordú, pleanáil agus maoirseacht a dhéanamh ar chistiú 
forbartha áitiúla agus forbartha pobail sa chontae. Beidh cur chuige níos comhtháite á ghlacadh ag an gCoiste maidir 
le soláthar seirbhíse agus beidh sé ag díriú ar chláir a riaradh ar shlí atá níos éifeachtaí i dtaobh costais. Ar cheann de 
na chéad dualgas atá ar an gcoiste nua, tá Plean Geilleagair agus Pobail Áitiúil 6 bliana á ullmhú i gcomhair na tréimhse 
2015-2021.

Tá 19 mball ar an gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil (CFPA), lena ndéantar ionadaíocht ar cheithre Earnáil:

EARNÁIL BAILL

Baill thofa an Údaráis Áitiúil
An Clr Colm Murray (Cathaoirleach),
an Cathaoirleach Mark Casey, an Clr Martin Mulleady, an Clr Gerry Warnock 

Oifigigh an Údaráis Áitiúil
Tim Caffrey, Príomhfheidhmeannach
Michael Nevin, Ceann na hOifige Fiontair Áitiúil

Gníomhaireachtaí Stáit
Gráinne Nic Gabhainn Uasal, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
An tUasal Des Henry, An Roinn Coimirce Sóisialaí
An Dr Christy Duffy, Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí

Forbairt Pobail Áitiúil Adrian Greene, Bainisteoir Acmhainní Phobal an Longfoirt Teo.

An Chuimsitheacht Shóisialta
Seamus Orr, Grúpa Cónaitheoirí Springlawn
Louise Lovett, Nasc na mBan, an Longfort

Pobal & Deonach
Tess Murphy, Cumann Fiontair Pobail Bhéal Átha na Muc
Joe Murphy, Cumann Forbartha Tuaithe an Droma Aird

Leasanna Comhshaoil Ray Hogan, Comhghuaillíocht Chomhshaoil an Longfoirt

Leasanna eile na sochaí sibhialta nó 
an Phobail áitiúil

Fintan Mc Gill, Earnáil an Ghnó agus na bhFostóirí
Sean Hannon, Earnáil na Feirmeoireachta agus na Talmhaíochta
Seadna Ryan, Turasóireacht Chontae an Longfoirt
Joe Flaherty, Fóram Gnó an Longfoirt
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FÓRAM POBAIL AGUS DEONACH AN LONGFOIRT  

Thionól Fóram Pobail agus Deonach Chontae an Longfoirt a Chruinniú Cinn Bhliana ar an 29 Bealtaine 2014. Fuair na 
daoine a d’fhreastail air an nuacht ba dhéanaí faoi Athchóiriú nua an Rialtais Áitiúil agus d’eagraíodar seimineáir do ghrúpaí 
pobail agus grúpaí deonacha áitiúla chun tuiscint níos fearr a fháil ar an struchtúr nua. I mí an Mheithimh, athbhunaíodh an 
Fóram mar an Líonra Rannpháirtíochta Pobail eatramhach. 

Le linn 2014, d’eagraigh an Grúpa Stiúrtha aoichainteoirí chun freastal ar a gcruinnithe míosúla, lenar cuireadh leis an 
eolas a bhí acu ar ábhair éagsúla, amhail obair Dheonach in 2014, Cláir Náisiúnta Frithbhulaíochta (NABC), tionscadal 
GRoW dar teideal Building on Strengths (tionscadal ina bhféachtar ar mheabhairshláinte agus folláine Bhaile an Longfoirt 
a fheabhsú), Nasc-Éire agus go leor eile. Leithdháileadh an t-eolas ar fad ar ghrúpaí pobail cleamhnaithe ina dhiaidh sin. 
Thacaigh an Fóram le 160 grúpa pobail maidir le roinnt de na hábhair seo a leanas:

 » Athchóiriú an Rialtais Áitiúil agus an tionchar a bheidh aige ar ghrúpaí pobail i gContae an Longfoirt
 » An Chuimsitheacht Shóisialta
 » Sráidbhailte & Limistéir a Fheabhsú
 » An Turasóireacht 
 » An Athchúrsáil
 » Tearcrochtain Fuinnimh
 » Iompar Tuaithe
 » Cistiú a fháil

Bhí na cruinnithe agus na himeachtaí seo a leanas ar siúl in 2014:

 » Tionóladh naoi gcruinniú Bainistíochta Míosúla agus naoi gcruinniú den Ghrúpa Stiúrtha.
 » Tionóladh an Cruinniú Cinn Bliana ar an 29 Bealtaine, 2014.
 » Tairgeadh ríomh-fheasachán míosúil agus rinneadh é a leithdháileadh.
 » Leithdháileadh Nótaí Pobail ar bhonn rialta.
 » Rinneadh an suíomh gréasáin a nuashonrú.
 »

Cuireadh tacaíocht ar fáil do na tionscadail seo a leanas:

 » Nasc-Éire
 » Ireland XO (an chéad ráithe)
 » Tús Áite do Dhaoine / Athchóiriú an Rialtais Áitiúil / Bunú an Líonra Rannpháirtíochta Pobail
 » Colún an Chomhshaoil
 » Building on Strengths – Tionscadal Píolótach GROW Ireland
 » 24 toscaire ainmnithe ar 15 chomhlacht cinnteoireachta áitiúla, .i. Boird Forbartha Contae, Acmhainní Phobal an 

Longfoirt Teo., Coistí Beartas Straitéiseach Chomhairle Contae an Longfoirt, Oidhreacht Chontae an Longfoirt, 
Tascfhórsa Réigiúnach Chontae an Longfoirt agus an Láir Tíre, Coiste Cúraim 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. an Grúpa Oibre Adhaimsire agus an tionscadal IrelandXO.
 » Cuireadh cúrsaí oiliúna agus seimineáir faisnéise ar fáil do bhaill an Ghrúpa Stiúrtha agus do ghrúpaí pobail.

AN LÍONRA RANNPHÁIRTÍOCHTA POBAIL 
In 2013, bhunaigh an Rialtas an meitheal oibre um rannpháirtíocht an phobail chun scrúdú a dhéanamh ar an tslí is fearr 
chun cur le rannpháirtíocht na saoránach sa rialtas áitiúil. Mhol siad go mbunófaí Líonraí Rannpháirtíochta Pobail i ngach 
contae.  Thionscain Comhairle Contae an Longfoirt bunú an Líonra Rannpháirtíochta Pobail i Meán Fómhair 2014. Faoin 
17 Deireadh Fómhair bhí breis is 90 grúpa pobail cláraithe leis an Líonra. Reáchtáladh na toghcháin do Rúnaíocht an 
Líonra (meitheal oibre naonúir a dhéanann maoirseacht ar ghníomhaíochtaí an Líonra ó lá go lá) i mí na Nollag 2014 trí 
vóta poist. Tá bunú an struchtúir nua ar siúl go fóill.

FORBAIRT NA TURASÓIREACHTA
Tá Coiste Turasóireachta Chontae an Longfoirt ag leanúint ar aghaidh le cur chun feidhme an Phlean Gníomhaíochta 
2012 – 2015 i gcomhar lena chuid príomh-chomhpháirtithe straitéiseacha.

Ba iad na tosaíochtaí ba mhó a bhí ag an gCoiste le linn 2014 dul chun cinn a dhéanamh maidir le sraith conairí 
turasóireachta a fhorbairt, go háirithe conairí a oirfidh do chuairteoirí a bhfuil suim acu sa rothaíocht agus sa siúl.  Ar 
phríomhéachtaí na bliana bhí oscailt rotharbhealaigh 18km ó Bhaile an Longfoirt go dtí Cluain Dá Ráth feadh bhruacha 
na Canála Ríoga, bealach a cheanglaíonn Baile an Chontae agus an príomhionad uirbeach leis an líonra uiscebhealaí.  
Táthar i mbun oibre le hUiscebhealaí Éireann ar roinnt conairí comhlántacha de chuid an Bhealaigh Ghoirm, a 
bhfuiltear ag siúl a sheolfar in 2015.  Ar na conairí rothaíochta/tiomána eile atá sainaitheanta i gcomhair forbartha sa 
ghearrthéarma, tá Conair Reibiliúnach sa Longfort Thuaidh, Conair Litríochta sa Longfoirt Láir agus Conair an Longfoirt 
Theas, a bhfuil súil go n-osclófar iad ar fad in 2015.  Tá an Coiste fós ag forbairt raon léarscáileanna agus ábhar 
margaíochta chun éascú do chur chun cinn Chontae an Longfoirt mar cheann scríbe turasóireachta.
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TIONSCNAMH TURASÓIREACHTA POBAIL DO LUCHT AN DIASPÓRA
Bhí áthas ar Chomhairle Contae an Longfoirt páirt a ghlacadh sa Tionscnamh Turasóireachta Pobail nua do lucht an 
Diaspóra in 2014.  Bhí an tionscnamh, lena dtógtar ar an rath a bhí ar rannpháirtíocht an phobail i dTóstal Éireann 2013, ina 
chomhpháirtíocht idir Fáilte Éireann, IPB Insurance agus údaráis áitiúla, agus rinne gach eagraíocht díobh sin ranníocaíocht 
i dtreo ciste náisiúnta €1m chun tacú le himeachtaí agus féilte pobail áitiúla. 

Chaith Comhairle Contae an Longfoirt thart ar €30,000 in 2014, agus thacaigh sí le breis is 20 imeacht áitiúil trínar mealladh 
suas le 500 cuairteoir chuig an gcontae ó áiteanna thar lear. Ba é an tiomantas deonach mór ó phobail áitiúla ar fud an 
chontae maidir leis na himeachtaí sin a eagrú agus a reáchtáil ba bhun leis an rath mór a bhí ar an tionscnamh sa Longfort.

COMHAIRLE NA NÓG, AN LONGFORT
Tionscnamh de chuid an Bhoird Forbartha Contae is ea Comhairle na nÓg, an Longfort.  In 2014, fuair an Rannóg Pobail 
agus Fiontraíochta de chuid Chomhairle Contae an Longfoirt cistiú 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 sin den chuid is mó ar scileanna na mball a fhorbairt agus ar conas dul i bhfeidhm ar bheartas. Bhí 
an Chomhairle i mbun obair ghníomhach in 2014 chun íomhá dhearfach den Longfort a chur i láthair agus d’ullmhaigh sí 
suíomh gréasáin. Ina theannta sin, chuir sí tionscnaimh ar bun maidir le sábháilteacht an phobail mar aon le seimineár ar an 
gcibearbhulaíocht do thuismitheoirí, agus sheol sí scannán agus feachtas áitiúil chun aird a dhíriú ar an gcíbearbhulaíocht.

Bhí an Cruinniú Cinn Bhliana ar siúl ar an 6 Samhain 2014 in Óstán an Longford Arms. D’éirigh go hiontach leis an lá ina 
iomláine, agus d’fhreastail 96 dhuine 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 Clr Mae Sexton, Cathaoirleach Cheantar Bardasach an Longfoirt, tús leis an imeacht trí aird a dhíriú ar an 
tábhacht a bhaineann le daoine óga maidir le difear a dhéanamh ar an leibhéal áitiúil agus an leibhéal náisiúnta. Tar éis 
roinnt díospóireachta, d’aontaigh na daoine óga ar chlár oibre don bhliain 2015 lena n-áirítear seoladh feachtais i gcoinne 
na bulaíochta homafóbaí, cluiche a fhorbairt do leanaí bunscoile maidir lena gcearta mar leanaí agus scannán nó feachtas 
póstaer a sheoladh chun aird a dhíriú ar mhí-úsáid drugaí agus substaintí. Chuir an Cathaoirleach, Mark Casey, an clabhsúr 
ar an gcruinniú agus ghuí sé gach rath ar na 15 dhuine nua-thofa ina gcuid ról nua ar Chomhairle na nÓg in 2014/15.  

AN COMÓRTAS NÁISIÚNTA UM MÓRTAS ÁITE
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 bhríomhara a chruthú trína 
bhfeabhsófar cáilíocht na beatha do chách.    Tugtar faoin bpróiseas ainmniúcháin don chomórtas Uile-oileáin trí na 
hÚdaráis Áitiúla. In 2014, d’ainmnigh Comhairle Contae an Longfoirt dhá iarrthóir: Grúpa Cónaitheoirí agus Forbartha 
Pobail Springlawn agus Comharchumann Turasóireachta Bhéal Átha Liag Teo. Bhí an mholtóireacht ar bun i mí an 
Mheithimh agus bhí ar gach grúpa cur i láthair a dhéanamh inar leagadh béim ar an raon gníomhaíochta agus tionscadal ar 
thug siad fúthu.  I mí na Samhna,bhí searmanas bronnta mór ar siúl i gCo. an Chláir chun éachtaí na ngrúpaí a cheiliúradh.
 
COMHCHOISTÍ PÓILÍNEACHTA 
Comhlacht is ea Comhchoiste Póilíneachta (CCP) arna bhunú faoi Acht an Gharda Síochána 2005 mar fhóram 
inar féidir le hionadaithe an údaráis áitiúil, baill oireachtais agus leasanna pobail agus leasanna deonacha, chomh 
maith le hOifigigh Shinsearacha de chuid an Gharda Síochána atá freagrach as póilíneacht an cheantair, dul i mbun 
comhairliúcháin agus plé agus moltaí a dhéanamh maidir le nithe a théann i bhfeidhm ar phóilíneacht an cheantair. I mí 
Lúnasa 2014, tar éis gur cuireadh deireadh le Comhairle Baile Ghránaird agus le Comhairle Baile an Longfoirt, eisíodh 
treoracha athbhreithnithe maidir le feidhmiú na CCPanna agus bhunaigh Comhairle Baile an Longfoirt Comhchoiste 
Póilíneachta nua i gcomhar le lucht bainistíochta áitiúla na nGardaí. 
Ag cruinniú de chuid Chomhairle Contae an Longfoirt i mí Dheireadh Fómhair 2014, ceapadh an Clr Gerry Warnock ina 
Chathaoirleach ar CCP an Longfoirt. Tionóladh cruinniú tionscnaimh an CCP ar an 21 Samhain 2014, agus bheartaigh na 
baill plean straitéiseach sé bliana a ullmhú.

COISTE DHÚN UÍ CHONGHAILE  
Rinneadh athstruchtúrú in 2014 ar Fhochoiste Dhún Uí Chonghaile ionas go n-aireofaí air ionadaithe de chuid grúpaí 
áitiúla a bhfuil suim acu láithreacht a bheith acu ar shuíomh an Dúin.  Tá baill agus oifigigh den Údarás Áitiúil ar an 
gCoiste anois mar aon le hionadaithe de chuid Chumann Staire an Longfoirt, o.N.E agus Chomhaltas Ceoltóirí Éireann. 
Tá an Coiste ag déanamh dul chun cinn maidir le pleananna chun Músaem Contae agus spás léirmhínithe ceoil a bheith 
mar chuid den phríomhfhoirgneamh.  I measc na dtionóntaí eile a tháinig go dtí suíomh an Dúin in 2014 bhí Cumann 
Beiriste an Longfoirt agus Cumann Seanré an Longfoirt.

SPRAOI AGUS ÁINEAS 
Tógadh ceithre chlós súgartha nua sa chontae in 2014. Is í an chuideachta Acmhainní Phobal an Longfoirt Teo. a rinne 
cistiú ar na saoráidí sin, ón gCiste Forbartha Tuaithe. Tá na clóis súgartha nua i mBéal Átha na Lao, i mBéal Átha na Muc, 
sa Droim Ard agus i gCaonach. D’oibrigh na grúpaí pobail áitiúla, Pobal Bhéal Átha na Lao, Cumann Forbartha Áitiúil 
Chaonaigh, agus Grúpa Tuismitheoirí na Droma Aird, i ndlúthpháirt le Comhairle Contae an Longfoirt maidir le roghnú na 
suíomh agus an dearaidh deiridh. Is é an tÚdarás Áitiúil a bhainistíonn an clós súgartha le tacaíocht ón bpobal. 
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FÉILE OÍCHE SHAMHNA ‘MARBH NA HOÍCHE’ AN LONGFOIRT  
Ar thráthnóna Shamhna, tháinig sráideanna dorcha an Longfoirt ina mbeatha le gairéad dathanna, ceoil agus torainn 
nuair a cuireadh tús leis an 9ú Féile Bhliantúil ‘Marbh na hOíche’. Bhí roinnt flótaí iontacha de chuid Choiste Féile an 
Chaisleáin Riabhaigh i láthair i mbliana, a chuir go mór le scléip na féile sráide. Rinne an pharáid a bealach síos Ascaill 
Scoil Naomh Mel agus suas an tSráid Nua. Bhí a lán daoine i láthair arís eile i mbliana, agus is iomaí bothán, siamsóir 
agus ní inséidte a chuir leis an spraoi. 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, agus airítear léi cainteanna faoi shábháilteacht sna scoileanna, comórtais ealaíne agus déanamh lóchrann.

AN OIFIG FIONTAIR ÁITIÚIL 
Cuireadh deireadh leis an mBord Fiontar Cathrach agus Contae ar bhonn foirmiúil in Aibreán 2014 agus bunaíodh líonra 
Oifigí Fiontair Áitiúil (OFAanna) mar fheidhm nua de chuid an rialtais áitiúil. Cuireadh Comhaontú Seirbhíse i bhfeidhm 
idir Fiontraíocht Éireann, a leanfaidh ar aghaidh ag cistiú na n-oifigí OFA, agus Earnáil na nÚdarás Áitiúil lena gclúdaítear 
gnéithe rialachais amhail spriocanna ardleibhéil, cistiú, méadracht agus socruithe tuairiscithe. 
Is é an dúshlán a bhí le sárú ó mhí Aibreáin i leith ná bainistiú a dhéanamh ar an idirthréimhse lena chinntiú go mbeidh 
an fheidhm nua tacaíochta fiontair leabaithe i struchtúir an údaráis áitiúil.  Leis an ailíniú nua seo ar na heagraíochtaí, 
beidh an Oifig Fiontair Áitiúil ina céad phointe tagartha maidir le ceisteanna a bhaineann le cúrsaí gnó. Leanfaidh sí ar 
aghaidh ag comhlíonadh na bhfeidhmeanna tacaíochta lárnacha a bhíodh ina ndualgas ar na Boird Forbartha Contae 
agus Cathrach, agus, rud atá tábhachtach, cinnteoidh sí go mbeidh rochtain éasca ag fiontraithe ar an raon iomlán 
seirbhísí tacaíochta ón údarás áitiúil. 

Ón tráth ar bunaíodh na hOifigí Fiontair Áitiúil (OFAanna), lean oifig an Longfoirt ar aghaidh ag díriú ar a réimse 
lárnach gníomhaíochta agus í ag tabhairt tacaíochta airgid, meantóireachta agus oiliúna de chineál éigin do na céadta 
gnólachtaí beaga. Ina theannta sin, chuaigh sí i mbun rannpháirtíochta le fiontraithe ionchasacha, scoileanna, líonraí gnó 
agus gníomhaireachtaí comhpháirtíochta chun coinneáil lena cuid iarrachtaí i dtaobh cultúr fiontair áitiúil a chothú agus 
a thógáil. Rinne sí comhdhlúthú ar an seasamh atá aici mar an príomhphointe tagartha maidir le fiosrúcháin fiontraíochta 
laistigh den Chontae agus d’oibrigh sí le comhpháirtithe tábhachtacha chun a chinntiú go mbeidh aistriú feidhmeanna 
réidh ó struchtúr an Bhoird Fiontar go dtí an Oifig Fiontair Áitiúil nua.

Leis an mbéim níos mó atá ar fhorbairt pobail agus fiontair faoi stiúir an údaráis áitiúil, tá an deis ag an Oifig Fiontair 
Áitiúil (oFA) áit shonrach a bhunú di féin i gcroílár an rialtais áitiúil. Le bunú an Choiste Forbartha Pobail Áitiúil 
(CFPA), tugtar ardán don Oifig Fiontair Áitiúil chun cuidiú le straitéis gheilleagrach na todhchaí a mhúnlú, beartais 
gheilleagracha náisiúnta agus áitiúla a chur chun cinn agus raon leathan tionscnamh, clár agus gníomhaíochtaí a 
bhaineann le fiontar a chomhordú agus a sholáthar. Go háirithe, de bharr Coiste Beartas Straitéiseach (CBS) geilleagrach 
saintiomanta a bheith cruthaithe laistigh den údarás áitiúil, cinnteofar go mbeidh tionchar ag an bpromhadh geilleagair 
ar gach limistéar feidhme de chuid an údaráis áitiúil. Tugadh údarás don Oifig Fiontair Áitiúil in 2014 chun a bheith i 
gceannas ar fhorbairt na snáithe geilleagraí den phlean CFPA do Chontae an Longfoirt.
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SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA
IARRATAIS SAORÁLA FAISNÉISE 2014
Fuair Comhairle Contae an Longfoirt 17 n-iarratas Saorála Faisnéise san iomlán le linn 2014, ó iarratasóirí lena n-áirítear 
lucht gnó, iriseoirí, cliaint agus daoine eile.

IARRATAIS AR ROCHTAIN AR FHAISNÉIS FAOIN GCOMHSHAOL 2014
Fuarthas agus próiseáladh cúig iarratas ar Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol in 2014.

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 2014/2015:

TOGHCHEANTAIR ÁITIÚLA LíON NA DTOGHTHóIRí

Baile Uí Mhatháin 10,241

Gránard 10,522

An Longfort 8,852

Iomlán: 29,615

In 2014, ullmhaíodh Forlíonadh amháin do Chlár na dToghthóirí roimh an Toghcháin Áitiúil a bhí ar siúl i mí na 
Bealtaine 2014.

TOGHCHÁIN ÁITIÚLA 2014
Bhí na Toghcháin Áitiúla ar siúl tar éis theacht i bhfeidhm na bhforálacha toghcháin atá san Acht um Athchóiriú Rialtais 
Áitiúil 2014.  Reáchtáladh na Toghcháin Áitiúla faoi theorainneacha toghcheantair a raibh athrú nach beag déanta 
orthu, de dhroim mholtaí an Choiste um Theorainneacha Toghcheantair Áitiúil.  Laghdaíodh líon na dtoghcheantar 
áitiúil i gContae an Longfoirt ó 4 go dtí 3 agus laghdaíodh líon na mball tofa ó 21 go dtí 18, le seisear ball i ngach 
toghcheantar.  

Bhí Toghcháin Áitiúla 2014 ar siúl i ngach toghcheantar rialtais áitiúil ar fud na tíre ar an Aoine an 23 Bealtaine 2014, ar 
an lá céanna le Toghcháin Pharlaimint na hEorpa agus Fothoghchán an Longfoirt-na hIarmhí.

Bhí 34 iarrthóir san iomlán san iomaíocht i dToghcháin Áitiúla Chomhairle Contae an Longfoirt sna trí thoghcheantar 
áitiúla mar seo a leanas:

Baile Uí Mhatháin   10 iarrthóirí
Gránard     12 iarrthóirí
An Longfort    12 iarrthóirí

Rinneadh an comhaireamh vótaí do Thoghchán Áitiúil Chomhairle Contae an Longfoirt thar dheireadh seachtaine an 
tSathairn an 24 Bealtaine agus an Domhnaigh an 25 Bealtaine, le hathchomhaireamh ar an Luan an 26 Bealtaine san 
Ionad Comhairimh ‘The PJ Murphy Sports Complex’, an Lios Breac, Co. an Longfoirt.

Rinneadh athchomhaireamh maidir le Toghcheantar Áitiúil Ghránaird ar an Luan an 26 Bealtaine tar éis Chomhaireamh 
6, agus níor tháinig aon athrú ar bhuntoradh an Chomhairimh dá bharr.  Léiriú a bhí sa toradh ar an leibhéal ard cruinnis, 
ar an aird a tugadh ar mhionsonraí agus ar thiomantas gach duine ar fhoireann an Toghcháin Áitiúil, nithe a bhí le sonrú 
go soiléir ag gach céim le linn phróiseas an toghcháin áitiúil.

Rinneadh na 18 gComhairleoir a thoghadh chuig Comhairle Contae an Longfoirt tar éis Chomhaireamh an Toghcháin 
Áitiúil agus an athchomhairimh.
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CAITEACHAS AR AN TOGHCHÁN ÁITIÚIL 2014
De réir Alt 19 den Acht um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis agus Caiteachas a Nochtadh), 1999 arna leasú, ní mór sonraí 
an chaiteachais toghcháin áitiúil chomhiomláin a thabhóidh gach iarrthóir agus sonraí aon síntiús a fuair na hiarrthóirí a 
áireamh sa Tuarascáil Bhliantúil. Tá an fhaisnéis chuí leagtha amach anseo thíos de réir ord na dToghcheantar.

IARRTHóIR CAITEACHAS COMHIOMLÁN *SíNTIÚIS A FUARTHAS (IARRTHóIRí NÁR ÉIRIGH LEO)

TOGHCHEANTAR ÁITIÚIL BHAILE Uí MHATHÁIN

Cahill Mick €2,845.86 N/B

Casey Mark €870.00 N/B

Farrell Gerard €4,180.00 N/B

Farrell Sean €1,963.33 Nialas

Kelly Edel €655.86 Nialas

Moran Niamh €1,543.00 Nialas

Murray Colm €1,908.33 N/B

O’Toole Pat €3,108.00 N/B

Ross Paul €2,195.96 N/B

Victory Tom €2,316.28 Nialas

TOGHCHEANTAR ÁITIÚIL GHRÁNAIRD

Brady Paraic €3,802.38 N/B

Carrigy Micheál €1,709.38 N/B

Coyle John €2,317.02 Nialas

Duffy John €3,589.00 N/B

Keogh James €4,960.00 Nialas

Kilbride Frank €1,700.00 Nialas

Kilbride-Harkin Maura €1,007.20 Nialas

Lillis Mary €3,412.26 Nialas

McEntire Luie €2,320.00 N/B

Mulleady Martin €2,650.00 N/B

Reilly P.J. €1,700.00 N/B

Reilly Sean €626.16 Nialas

TOGHCHEANTAR ÁITIÚIL AN LONGFOIRT

Browne John €3,701.42 N/B

Butler Seamus €2,741.57 N/B

Clyne Martin €495.00 Nialas

Connell Paul €400.00 Nialas

Connellan Michael €1,288.41 Nialas

Flaherty Tony €1,157.00 Nialas

Loughrey Padraig €800.00 N/B

Ni Mhurchu Yvonne €3,521.44 Nialas

Nolan Peggy €616.60 N/B

Sexton Mae €475.00 N/B

Smyth Barbara €485.66 Nialas

Warnock Gerry €840.00 N/B

* Iarrthóirí ar Éirigh leo – Síntiúis a Fuarthas

Cuirfidh gach ball tofa faoi bhráid an Údaráis Áitiúil tráth nach déanaí ná an 31 Eanáir gach bliain Ráiteas Síntiús ar leithligh 
agus, más infheidhme, ráiteas ó institiúid airgeadais gur osclaíodh cuntas i gcomhair na síntiús polaitiúil.

RÁITIS ó GHNíOMHAIRE NÁISIÚNTA/ó DHUINE SAINITHE/ó THRíÚ PÁIRTí

AN PÁIRTí AN MÉID

Fianna Fáil (Duine Sainithe) Nialas
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ACHT NA DTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003  
I mí Iúil 2008, chomhaontaigh Comhairle Contae 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. 

Go luath sa bhliain 2014, fuair Comhairle Contae an Longfoirt comhfhreagras maidir le hullmhú an dara Scéim Ghaeilge dá 
cuid. I gcomhthéacs na hoibre atá ar bun maidir leis na Toghcháin Áitiúla agus maidir le comhtháthú an dá údarás, rinne an 
Chomhairle teagmháil leis an Roinn Ealaíon, oidhreachta agus Gaeltachta agus d’iarr sí cead an dáta ullmhúcháin a chur 
siar ionas go mbeadh ar a cumas Scéim ní ba chuimsithí agus ní ba spriocdhírithe a ullmhú a d’fhéadfaí a fhorbairt leis an 
gComhairle nuathofa agus laistigh de na struchtúir eagraíochtúla athbhreithnithe tar éis an chomhtháthaithe. Ceadaíodh 
iarratas na Comhairle ar ullmhú na Scéime a chur siar ar feadh tamaill go dtí amach in 2014. 

Tionóladh cruinniú comhairleach gar do dheireadh mhí na Samhna 2014 le hionadaí ó rannóg Acht na dTeangacha 
Oifigiúla den Chomhairle chun measúnú a dhéanamh ar an obair a bhí de dhíth agus ar an bpróiseas a bhíothas le dul 
ina bhun chun an dara dréachtscéim a ullmhú lena glacadh ag an Aire ina dhiaidh sin.

Le linn 2014, thug an tOifigeach Forbartha Gaeilge faoi na gníomhaíochtaí seo a leanas i ndáil leis an nGaeilge:

 » Rinneadh ceiliúradh ar Sheachtain na Gaeilge i Márta 2014 trí mhaidin chaife a chur ar siúl do dhíograiseoirí na Gaeilge 
i Leabharlann Bhrainse an Longfoirt. D’fhreastail a lán daoine ar an imeacht, idir fhostaithe de chuid na Comhairle agus 
bhaill den phobal araon.

 » Mar chuid de Sheachtain na Gaeilge freisin, reáchtáladh roinnt seisiún tráth na gceist trí Ghaeilge i gceithre cinn de na 
leabharlanna brainse. Bíonn an-tóir ag gasúir Bunscoile ar thráthanna na gceist i gcónaí toisc go ndéantar ceiliúradh 
spraíúil ar an eolas atá acu ar an nGaeilge.

 » Le linn Sheachtain na Leabhar do Leanaí i mí Dheireadh Fómhair 2014, chuir beirt údar a bhíonn ag scríobh i nGaeilge, 
Áine Ní Ghlinn agus Ré Ó Laighléis, ceardlanna ar bun sa Leabharlann le daltaí Meánscoile. Bhí suim ar leith ag na 
daltaí a raibh scrúduithe rompu sna ceardlanna toisc go bhfuil ábhar leis an dá údar sin ar shiollabas na scrúduithe. Ina 
theannta sin, rinne Frank Galligan éascú ar roinnt ceardlann scríbhneoireachta dátheangaí le daltaí Meánscoile

 » Rinne an tOifigeach Gaeilge teagmháil le foilsitheoirí leabhar Gaeilge amhail Futa Fata agus An Gúm, agus ordaíodh 
roinnt leabhar Gaeilge nua do gach ceann de na leabharlanna brainse.

I rith shamhraidh na bliana 2014, thug an tOifigeach Gaeilge faoi chúrsa ginearálta seachtaine sa Ghaeilge le hOideas 
Gael i nDún na nGall, le roinnt tacaíocht airgid ó Chomhairle Contae an Longfoirt.

Ar an 16 Deireadh Fómhair 2014, d’fhreastail an tOifigeach Gaeilge ar chomhdháil d’Údaráis Áitiúla agus Oifigigh 
Ghaeilge san Earnáil Phoiblí i mBaile Átha Cliath. Ba é teideal na comhdhála “Seirbhísí Gaeilge: Éifeacht agus Luach 
Airgid”. I measc na n-ábhar a pléadh bhí Acht na dTeangacha Oifigiúla, Scéimeanna Gaeilge agus Oiliúint sa Ghaeilge 
d’fhostaithe. Tá Acht na dTeangacha Oifigiúla agus an coincheap go mbeadh scéim teanga ag gach contae faoi 
athbhreithniú i láthair na huaire. 

Ullmhófar an dara Scéim Ghaeilge in 2015 agus cuirfear chun feidhme í tar éis a glactha ag an Aire.
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SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHT
Tá dúshlán i gceist maidir le sábháilteacht san ionad oibre a bhaint amach i ngnó atá chomh héagsúil le Comhairle 
Contae an Longfoirt.  Ní féidir sláinte agus sábháilteacht a bhainistiú mura mbíonn gach fostaí tiomanta ina leith.  Tá 
Comhairle Contae an Longfoirt tiomanta d’ionad oibre sábháilte, sláintiúil a chur ar fáil trí fheabhas leanúnach, agus 
áiríonn sí an tsláinte agus an tsábháilteacht mar chuid lárnach den ghnó.  

DEIMHNIÚ I LEITH OHSAS 18001:2007
I mí na Samhna 2014, dhámh an tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann deimhniú cláraithe an Chórais 
Bainistíochta Sláinte agus Sábháilteachta Ceirde ar chaighdeán ohSAS 18001:2007 ar Chomhairle Contae an Longfoirt.   
Is caighdeán a aithnítear go hidirnáisiúnta é ohSAS 18001:2007 maidir le Sláinte agus Sábháilteacht Cheirde a 
bhainistiú. Tá sé i gceist leis go mbeidh sé ina chúnamh do Chomhairle Contae an Longfoirt maidir leo seo a leanas:

 » Áit shábháilte oibre a chur ar fáil do gach fostaí
 » Ceanglais dlí a chomhlíonadh agus 
 » Na rioscaí sláinte agus sábháilteachta a bhaineann le gníomhaíochtaí oibre na Comhairle a bhainistiú.

Tá Comhairle Contae an Longfoirt ar an gcéad Chomhairle Contae a bhfuil creidiúnú ar chaighdeán ohSAS 18001:2007 
faighte aici maidir le próisis tras-eagraíochta.  Bhí na rannóga seo a leanas san áireamh i raon feidhme an iniúchta:

 » Cothabháil Foirgneamh
 » Seirbhísí Corparáideacha
 » Tithíocht
 » Acmhainní Daonna
 » Leabharlanna
 » Bóithre
 » Seirbhísí Uisce
 » Eastáit Tithíochta Neamhchríochnaithe

Is mór an t-éacht é sin do Chomhairle Contae an Longfoirt agus léiríonn baint amach an deimhnithe an tiomantas 
atá againn do bhainistiú na sláinte agus na sábháilteachta agus don fheabhas leanúnach ina dtaobh ionas go mbeidh 
Comhairle Contae an Longfoirt ina háit níos sábháilte oibre do gach fostaí.

CIGIREACHTAÍ RIALÁLA
Rinne an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta cigireacht amháin in 2014 chun athbhreithniú a dhéanamh ar bhainistiú 
na n-ardaitheoirí paisinéirí tar éis gur maraíodh leanbh in ardaitheoir paisinéirí i bhfoirgneamh poiblí i nGaillimh.  D’iarr 
Cigire an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta faisnéis ar an Oifigeach Sláinte agus Sábháilteachta maidir le bainistiú na 
n-ardaitheoirí paisinéirí.  Cuireadh an fhaisnéis sin ar fáil go tráthúil.  Níor eisigh an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta 
aon fhógra toirmisc ná aon fhógra feabhsúcháin in 2014.  Léiriú dearfach is ea an méid sin ar an mbealach ina bhfuil an 
tsláinte agus an tsábháilteacht á mbainistiú laistigh den eagraíocht.

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

Tuairiscíodh 25 cinn de thionóisc agus de theagmhais san iomlán in 2014.  

Tharla 9 dteagmhas a bhain le Foréigean agus Ionsaitheacht a bhí dírithe ar fhostaithe agus iad ag déileáil le baill den 
phobal agus a gcuid dualgas á gcur i gcrích acu.  Tá roinnt beart réamhghníomhach glactha chun aghaidh a thabhairt 
ar an gceist sin, amhail réamhchúraimí slándála breise, oiliúint d’fhostaithe agus comharthaí breise. Bíonn Comhairle 
Contae an Longfoirt ag obair i ndlúthpháirt leis na Gardaí chun monatóireacht a dhéanamh ar fhoréigean agus 
ionsaitheacht i gcoinne fostaithe. 
 
RÁITEAS SÁBHÁILTEACHTA/MEASÚNUITHE RIOSCA
Is doiciméad é an Ráiteas Sábháilteachta nach mór a bheith ag gach fostóir agus gach Comhairle Contae de réir dlí, 
agus ní mór a shonrú ann conas a bhainistíonn an Chomhairle Contae sláinte agus sábháilteacht.  I láthair na huaire, is 
ann do 47 bpíosa reachtaíochta a bhfuil feidhm acu maidir le Comhairle Contae an Longfoirt i dtaobh bhainistíocht na 
sláinte agus na sábháilteachta, rud a fhágann go bhféadann an ráiteas sábháilteachta a bheith casta. 

Rinneadh nuashonrú ar Ráiteas Sábháilteachta Chomhairle Contae an Longfoirt in 2014 agus bhronn an Áisíneacht 
Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh an comhartha ‘Béarla Soiléir’ air. Bealach is ea an Béarla Soiléir chun eolas a chur i 
láthair ionas go dtuigfear é ar an gcéad léamh nó ar an gcéad éisteacht.   Is í Comhairle Contae an Longfoirt an chéad 
chomhairle contae sa tír a fuair an comhartha ‘Béarla Soiléir’ i leith an Ráitis Sábháilteachta.

Ní mór Measúnuithe Riosca a ullmhú maidir leis na gníomhaíochtaí oibre agus na foirgnimh go léir atá faoi úinéireacht Chomhairle 
Contae an Longfoirt nó á bhfeidhmiú ag a cuid fostaithe. Tá clár leanúnach i dtaobh measúnuithe riosca a ullmhú, a athbhreithniú, a 
nuashonrú agus a chur in iúl i bhfeidhm lena chur chun feidhme i ngach rannóg de Chomhairle Contae an Longfoirt.
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CIGIREACHTAÍ SÁBHÁILTEACHTA
In 2014, lean Comhairle Contae an Longfoirt ar aghaidh leis an gClár Cigireachtaí Sábháilteachta ina leagtar amach clár 
oibre maidir le cigireachtaí sábháilteachta atá le tabhairt fúthu ag ionaid oibre sheasta agus ag cinn shoghluaiste. Déanann 
gach Stiúrthóireacht na cigireachtaí agus tugtar tuairisc ráithiúil orthu don Fhoireann Bhainistíochta.  Cuireadh 217 gcinn 
de chigireachtaí sábháilteachta i gcrích i rith na bliana 2014. Uirlis úsáideach is ea na cigireachtaí i dtaobh a chinneadh an 
bhfuil na riachtanais Sláinte agus Sábháilteachta á gcomhlíonadh laistigh den eagraíocht. Aon neamh-chomhlíonadh nó aon 
saincheisteanna a aithnítear le linn na gcigireachtaí sábháilteachta, cuireann gach rannóg leis an Liosta Rianaithe Gníomhaíochta 
iad chun a chinntiú go dtabharfar aghaidh ar gach gníomhaíocht agus go ndúnfaidh gach rannóg go sásúil iad.

INIÚCHÓIREACHT SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHTA
In 2014, chuaigh Comhairle Contae an Longfoirt i mbun cláir iniúchóireachta sláinte agus sábháilteachta. Cuireadh 
ceithre lá déag den iniúchóireacht i gcrích in 2014.  Is éard atá i gceist leis an iniúchóireacht ná athbhreithniú 
neamhspleách, córasach agus críochnúil a dhéanamh ar gach gné den chóras bainistíochta sábháilteachta. Mar chuid de 
sin, bhailigh iniúchóir seachtrach faisnéis d’fhonn iontaofacht agus éifeachtacht an chórais bainistíochta sábháilteachta 
a mheas. Próiseas úsáideach is ea é sin agus cabhraíonn sé leis an gComhairle a cuspóirí um chomhlíonadh dlí a bhaint 
amach trí chur chuige córasach, araíonach a ghlacadh chun feabhas a chur ar éifeachtacht na bainistíochta sláinte agus 
sábháilteachta ar bhonn feabhas leanúnach.

OILIÚINT SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHTA
Tá an oiliúint ina príomhghné maidir le cultúr sábháilteachta dearfach a chur chun cinn agus nósanna imeachta 
sábháilteachta maithe a fhorbairt i gcomhthéacs na hoibre.  In 2014, líon fostaithe de chuid Chomhairle Contae an 
Longfoirt 737 n-áit ar 89 gcúrsa oiliúna sa tSláinte agus sa tSábháilteacht.  I measc na gcúrsaí oiliúna a cuireadh ar 
bun bhí Bainistiú Sábháilte sa Tógáil (cúrsa athnuachana de chuid an IoSh), Maoirseacht Shábháilte sa Tógáil (cúrsa 
athnuachana de chuid an IoSh), CPC tiománaí, Sábh Slabhrach (cúrsa athnuachana), Safepass, Láimhseáil Láimhe 
(cúrsa athnuachana), Spás Teoranta, oiliúint um Ráiteas Sábháilteachta, Sláinte & Sábháilteacht ag oibreacha Bóthair, 
Measúnú Riosca, oiliúint ar Nósanna Imeachta oibriúcháin Caighdeánacha agus oiliúint um Shábháilteacht Uisce.

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 bpróiseas sin is féidir saincheisteanna sábháilteachta 
laistigh de gach Stiúrthóireacht a phlé. Is ceanglas dlí é an próiseas sin a bheith i bhfeidhm chun saincheisteanna sláinte 
agus sábháilteachta a phlé agus chun deis a thabhairt d’ionadaithe sábháilteachta saincheisteanna sábháilteachta a ardú 
ar son a gcomhghleacaithe oibre.

Reáchtáladh ceithre Chruinniú den Fhoireann Bhainistíochta Sábháilteachta in 2014 chun aghaidh a thabhairt ar 
shaincheisteanna a ardaíodh ag Cruinnithe an Choiste Chomhairligh um Monatóireacht Sábháilteachta. Baintear 
leas as an gcruinniú sin freisin lena chinntiú go gcomhlíontar an reachtaíocht sláinte agus sábháilteachta agus chun 
athbhreithniú a dhéanamh ar an dul chun cinn maidir leis an gClár oibreacha Bliantúil. Úsáidtear Inlíon na Comhairle 
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 timpistí agus teagmhais agus cúrsaí oibríochtúla agus gnéithe nua náisiúnta i réimse na 
Sláinte agus na Sábháilteachta.

Ullmhaíonn an tOifigeach Sláinte agus Sábháilteacht an Tuarascáil Sábháilteachta 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 cuidíonn sé chun cultúr dearfach sláinte agus sábháilteachta a fhorbairt i measc na bhfostaithe go léir.
 
CONRAITHEOIRÍ
Leanann Comhairle Contae an Longfoirt ar aghaidh leis an measúnú 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 Comhairle Contae an Longfoirt measúnú air sin lena 
chinneadh an bhfuil an conraitheoir inniúil agus an gcomhlíonann sé nó sí na ceanglais Sláinte agus Sábháilteachta.  Tá 
429 measúnú ar chonraitheoirí curtha i gcrích faoi láthair; astu sin, rinneadh athbhreithniú ar 147 díobh agus rinneadh 
athmheasúnú orthu in 2014.

BÁS SAN IONAD OIBRE IN ÉIRINN
Maraíodh 55 dhuine i dtimpistí a bhain leis an obair anuraidh, méadú 17% ar an líon (47) bás a tuairiscíodh in 2013.
Tá Comhairle Contae an Longfoirt fós lántiomanta don tsláinte agus don tsábháilteacht a bhainistiú agus leanfaidh sí ar 
aghaidh leis an gCóras Bainistíochta Sábháilteachta a fhorbairt d’fhonn a chinntiú go mbeidh ionad sábháilte oibre ag na 
fostaithe uile agus ag gach ball den phobal.

AN CLÁR OIBREACHA SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHTA BLIANTÚIL  
Tá clár oibreacha sláinte agus sábháilteachta bliantúil i bhfeidhm don bhliain 2014. I gclár oibreacha bliantúil na bliana 
2014, tá aird ar an tuarascáil bhliantúil seo, tionóiscí agus teagmhais, cigireachtaí an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta, 
torthaí ó chigireachtaí agus iniúchtaí sábháilteachta, cruinnithe sábháilteachta, ceanglais dlí agus doiciméad ar bith a 
eisíodh ar bhonn náisiúnta lena chur chun feidhme.
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OIFIG EALAÍON AN LONGFOIRT
TIONSCADAIL TF
TIONSCADAL CUR SíOS

www.visuallongford.ie Seoladh é sa Canal Studio Backstage ar an 20/02/14; forbairt inneachair 
fós ar bun.

www.longfordmusic.ie  
Nuashonrú agus leathnú déanta ar an suíomh ina ndírítear aird ar an 
gcuid is fearr den cheol traidisiúnta, an ceol comhaimseartha agus an 
ceol clasaiceach sa cheantar.

www.longforddigitalarts.ie  Tá www.midlandcollegeofphotography.ie á chomhshó ina shuíomh 
ealaíon digiteach nua a bhfuil sainchúram leathan air.

www.virtualwriter.ie Nuashonrú agus leathnú déanta ar an suíomh gréasáin litríochta is 
fadbhunaithe in Éirinn.

www.longfordcoco.ie Uasghrádú déanta ar struchtúr agus ar inneachar na leathanach um 
Sheirbhísí Ealaíon

NA HAMHARCEALAÍONA
TIONSCADAL CUR SíOS

An Tionscadal Freagartha 
 

Tionscadal suimiúil faoinar taispeánadh saothar amharcealaíontóirí do 
dheichniúr ealaíontóirí liteartha agus iarradh orthu freagra a thabhairt 
air i bhfilíocht nó i bprós. Bhí an taispeántas Readings ina thoradh air, 
agus seoladh leabhar atá bunaithe ar an tionscadal

Ealaíontóirí atá ag Teacht chun Cinn An chéad taispeántas de chuid triúr ealaíontóirí atá ag teacht chun 
cinn sa Longfort, Niamh Masterson, Ed Walshe agus Orla Kelleher

Tionscadal Ealaíon Scoile 
 

Chruthaigh gasúir scoile ó gach cearn den chontae saothair ar chláir 
a bhí ar taispeáint sa Square on the Square i rith na Féile Cruthú 
agus a cuireadh ar taispeáint go buan ar ballaí charrchlós an Ionaid 
Siopadóireachta

Taispeántais Shealadacha na Féile Cruthú Cruthaíodh trí cinn déag d'ionaid taispeántais i siopaí folmha chun 
saothar ealaíontóirí agus lucht ceardaíochta áitiúla a chur ar taispeáint

Clár Ealaíne Poiblí Sealadaí Tógadh roinnt saothar ealaíne sealadach agus cuireadh iad ar fud an 
bhaile agus i bhfuinneoga siopaí le linn Cruthú 

Clár Ealaíne Poiblí Bóthar Naomh Mícheál, an Longfort, i gcomhpháirtíocht le Clúid

Taispeántas Saoil Sholais Coimisiún i gcomhair chur i gcrích Sheachbhóthar an N5 
Comhthaispeántas Frances & Orla Kelleher ag Dánlann an Atrium

www.visuallongford.ie 
Seoladh suímh gréasáin do na hamharcealaíona sa Canal Studio 
Backstage. Fóram díospóireachta le healaíontóirí áitiúla ar Thodhchaí 
na nAmharcealaíon sa Longfort. # Rannpháirtí.

CEOL & DAMHSA
TIONSCADAL CUR SíOS

Clár Damhsa ar an Seán-nós do Scoileanna Tugadh isteach an chéad chlár Damhsa ar an Seán-Nós do Scoileanna i 
dtrí scoil

Banna Mór Ardscoil Cheoil DIT Ceolchoirm ar éirigh thar barr léi i bpríomh-amharclann Backstage

Clár Comhpháirtíochta 
Ardscoil Cheoil DIT

Díospóireachtaí leanúnacha agus pleanáil i dtreo cláir um fhorbairt 
ceoil don óige a fhorbairt i gcomhpháirtíocht le hArdscoil Ceoil DIT

www.longfordmusic.ie Féach faoi TF

Bunú Chlub Snagcheoil an Longfoirt Club a bhunú chun clár imeachtaí snagcheoil bheo a eagrú sa 
Longfort i rith na bliana
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SCRÍBHNEOIREACHT CHRUTHAITHEACH
TIONSCADAL CUR SíOS

Clár Meantóireachta Filíochta & Próis 
 

Rang amháin Meantóireachta Filíochta ina mbíonn deichniúr páirteach 
arna éascú ag Noel Monahan gach oíche Dé Máirt 7.30 – 9:30 in i 
gColáiste Theampall Mhichíl. Dhá rang Meantóireachta Próis ina 
mbíonn ochtar agus naonúr páirteach arna n-éascú ag Alan McMonagle 
gach Máirt agus Céadaoin sna áit chéanna, ag an am céanna.

Foilseachán an Chláir Meantóireachta Ring Around the Moon

Filíocht Amuigh faoin Spéir .

Lá Filíochta Uile-Éireann Seoladh an Chnuasaigh Scríbhneoireachta Cruthaithí le mic léinn an 
chláir meantóireachta, Canal Studio Backstage

Ríomhfhoilseachán de chuid Ghrúpa 
Scríbhneoirí Ghránaird

Dán is ea Text a scríobh Breda Sullivan i gcruth ciorcail mar fhreagra 
ar shaothar ciorclach amharcealaíne

AN DRÁMAÍOCHT
TIONSCADAL CUR SíOS

Clár Ealaíontóra Cónaithe Backstage Tacaíodh le ceapadh Gerry McIntyre ina ealaíontóir cónaithe le 
hAmharclann Backstage

Tacaíocht Chamchuairte do Livin’ Dread Tacaíodh le ról Amharclann Backstage sa tionscnamh camchuairte 
amharclainne seo

Tacaíocht Forbartha do Orbus Theatre Tacaíodh le bunú an Chompántais Téatair seo le hairgead agus 
comhairle

BURSARIES
TIONSCADAL CUR SíOS

An Chéad Scéim Sparánachtaí 
d’Ealaíontóirí Gairmiúla

Fuair deichniúr ealaíontóirí gairmiúla Sparánachtaí €500.00 an duine 
ó Oifig Ealaíon Chomhairle Contae an Longfoirt

Sparánachtaí Tríú Leibhéal san Ealaín Fuair deichniúr mac léinn ealaíon ar an tríú leibhéal Sparánachtaí ó 
Oifig Ealaíon Chomhairle Contae an Longfoirt

ADMINISTRATIVE TASkS
TIONSCADAL CUR SíOS

Eagrán an Earraigh agus an tSamhraidh de 
Midlands Arts & Culture Magazine

Téacs agus íomhánna curtha isteach i gcomhair eagrán an Earraigh 

Eagrán an Fhómhair de  
Midlands Arts & Culture Magazine

Téacs agus íomhánna curtha isteach i gcomhair eagrán an Fhómhair 

Eimear Walsh 



22

LEABHARLANN CONTAE, CARTLANNA & 
SEIRBHÍS OIDHREACHTA AN LONGFOIRT
Is maith mar a d’éirigh le Leabharlann Contae, Cartlanna & Seirbhís oidhreachta an Longfoirt le tamall de bhlianta 
anuas agus tugadh breis is 180,000 cuairt ar ár gcuid leabharlanna i mbliana. Is é ár bhfís a bheith ina seirbhís phoiblí 
fhreagrúil, chuimsitheach a chabhraíonn le saol na ndaoine agus saol na bpobal i gContae an Longfoirt a shaibhriú agus 
a fheabhsú trí sheirbhís leabharlainne nuálach, nua-aimseartha a chur ar fáil.

ATHCHÓIRIÚ AR LEABHARLANN PHOIBLÍ GHRÁNAIRD
Bliain thar a bheith spreagúil agus stairiúil atá caite againn: i mí na Bealtaine, 
athosclaíodh Teach an Mhargaidh agus halla an Bhaile sa Ghránard, a bhfuil 
athchóiriú álainn déanta air, mar Leabharlann Phobail agus spás cultúir 
úrscothach ar féidir leis an bpobal ar fad leas a bhaint as. Is iad an tAiltire Sean 
harrington agus an tógálaí Frank McKiernan as an Longfort a rinne an obair, 
agus chosain an tionscadal €1.2 milliún san iomlán, ar tháinig €500,000 de ón 
Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil

Ghearr an tAire Phil hogan agus an té a bhí ina Méara deiridh ar Chomhairle 
Baile Ghránaird (de bharr deireadh a bheith curtha leis na Comhairlí Baile), 
an Clr Maura Kilbride an ribín ag an Leabharlann nua ar an 8 Bealtaine 2014. 
Chuir an pobal ar fad fáilte roimh an Leabharlann agus tá go leor daoine, idir 
óg agus shean, tar éis clárú leis an leabharlann den chéad uair. Tá an-éileamh 
ar sheirbhísí digiteacha, go háirithe na seirbhísí leathanbhanda ardluais agus na 
seirbhísí rochtana gan sreang. 

Tá an-tóir ag scoileanna agus grúpaí pobail freisin ar an Seomra Cúirte a bhfuil 
athchóiriú álainn déanta air ar an gcéad urlár, agus bíonn a lán imeachtaí ar siúl 
i rith na seachtaine lena n-áirítear léachtaí, club leabhar agus clár sé seachtaine 
faoi thuiscint na healaíne atá a reáchtáil i gcomhar le Bantracht na Tuaithe, 
Gránard. I measc na bpríomhimeachtaí bhí ócáid na gcarúl Nollag do dhaoine 
scothaosta sa phobal, a reáchtáladh i gcomhar le hIonad Acmhainní Rath Mhuire.

SEIRBHÍSÍ TFC / DIGITEACHA
Rinneadh dul chun cinn maidir le seirbhísí ar líne, lena n-áirítear cur leis an tseirbhís ríomhleabhar dár gcuid agus:

 » Suiteáil na Meaisíní Uatheisiúna i leabharlann Ghránaird agus i leabharlann Bhaile Uí Mhatháin, ónar féidir le custaiméirí a gcuid 
leabhar a sheiceáil isteach agus amach agus a fháil amach cad atá ar iasacht acu gan seasamh i scuaine ag deasc na leabharlainne. 
Ina theannta sin, fágann na meaisíní gur féidir le foireann na leabharlainne níos mó ama a chaitheamh ag freagairt ceisteanna na 
gcustaiméirí agus ag cur chun cinn gnéithe eile den tseirbhís leabharlainne.

 » Seoladh bunachair sonraí de Nuachtáin Éireannacha ar Líne www.irishnewspapersarchive.ie , cartlann an-luachmhar de gach nuachtán 
Éireannach lena n-áirítear an Longford Leader, ar féidir le custaiméirí é a chuardach i ngach ceann dár leabharlanna brainse.

 » Thiomsaigh Leabharlann Contae, Cartlanna & Seirbhís Oidhreachta an Longfoirt bunachar sonraí ar líne nua a bhaineann leis 
an gcéad Chogadh Domhanda, ar seoladh é i rith Sheachtain na hOidhreachta i mí Lúnasa 2014. Tá ainm breis is 450 duine ón 
Longfort a throid sa Chogadh Mór ar an taifead anois.  Is féidir le muintir an Longfoirt rochtain a fháil ar an acmhainn thábhachtach 
nua seo chun staidéar a dhéanamh ar rannpháirtíocht an Longfoirt sa Chéad Chogadh Domhanda ach logáil isteach ar www.
longfordatwar.ie. Iarrtar ar mhuintir an phobail aon fhaisnéis dá bhfuil acu ar phearsanra míleata agus ar phearsanra altranais a chur 
isteach. Chun tuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt ar an suíomh nó seol ríomhphost chuig longfordatwar@longfordcoco.ie.

 » Le linn na bliana chuireamar ciseal breise de bhogearraí scagtha lenar seirbhís idirlín phoiblí le Open DNS, lena soláthraítear seirbhís 
slándála líonra néalbhunaithe a thugann cosaint uathoibrithe dár gcuid ríomhairí leabharlainne a bhfuil rochtain phoiblí orthu.

 » Táimid fós ag baint leasa as uirlisí cumarsáide na meán sóisialta amhail Facebook agus Twitter trí shuíomh gréasáin na leabharlainne 
chun ár seirbhís agus ár gcuid imeachtaí a chur chun cinn do lucht féachana meán sóisialta a bhfuil a líon seasta ag fás.

 » Bhíomar i mbun teagmhála leis an bhFoireann Feidhmiúcháin Náisiúnta LMS nua agus muid ag ullmhú d’fheidhmiú an Chórais 
Náisiúnta LMS, a gcuirfear tús leis in 2015.

CLÁR NA LEABHARLANN BHRAINSE
Tá ár gcuid leabharlann bhrainse fós ina bpointe fócasach i leith shaol an 
phobail sa cheantar áitiúil, agus baineann go leor grúpaí agus daoine aonair 
leas as na háiseanna agus na seirbhísí atá ar fáil.  Bíonn a lán tionscadal 
agus imeachtaí spreagúla, lena n-áirítear taispeántais, léachtaí, ócáidí léimh 
agus seoltaí leabhar, chomh maith le ranganna teanga agus ranganna 
ríomhaireachta, ar siúl sna leabharlanna brainse ar fud an chontae.  Tá an 
dearcadh ann i leith na leabharlainne gur spás don phobal í, agus go bhfuil 
rochtain ag gach saoránach i gContae an Longfoirt uirthi.  Tá sí fós i mbun 
comhpháirtíochtaí tábhachtacha a bhunú le soláthraithe seirbhísí agus 
gníomhaireachtaí reachtúla agus pobail eile sa chontae lena n-áirítear – Nasc 
na mBan, An Longfort (LWL), Líonra Daoine Scothaosta an Longfoirt, Bord oideachais agus oiliúna an Longfoirt agus na 
hIarmhí, Cumann Meabhairshláinte an Longfoirt, FSS, agus a lán grúpaí pobail eile.

Official Reopening of Granrd 

Library 2014

The newly refurbished Granrd 

Library 2014

Summer Reading Buss 2014
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Cuirtear clár imeachtaí leanúnach a thacaíonn le forbairt léitheoirí, leis an litearthacht agus leis an bhfoghlaim ar fáil 
gach bliain do dhaoine fásta agus do leanaí, agus bhí níos mó ná 200 imeacht ar siúl i leabharlanna brainse ar fud an 
chontae in 2014. Dírítear aird ar na himeachtaí sin ar shuíomh gréasáin na Leabharlainne, sna meáin shóisialta, sna 
nuachtáin áitiúla agus ar an raidió áitiúil. Bhí siad seo a leanas i measc na n-imeachtaí is fearr ar éirigh leo:

 » Féile na Bealtaine do dhaoine scothaosta, a bhí ar siúl i mí na Bealtaine: ghlac níos mó ná 500 duine páirt i raon leathan 
imeachtaí a chomhordaigh an leabharlann i gcomhpháirtíocht le Líonra Daoine Scothaosta an Longfoirt, Gardaí an 
Longfoirt agus Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí.   

 » An Summer Reading Buzz – tionscnamh lena spreagtar leanaí chun glacadh go fonnmhar leis an léamh mar chaitheamh 
aimsire agus mar shlí staidéir i rith laethanta saoire an tsamhraidh. D’éirigh go geal leis i mbliana. Ghlac leanaí ó gach 
cearn den chontae páirt sa chlár agus léigh siad breis is 2,000 leabhar.

 » Bhí an Fhéile Bhliantúil Leabhar Leanaí ar siúl ar feadh mhí Dheireadh Fómhair, agus díríodh ar ghrá a chothú don 
léitheoireacht i measc leanaí agus daoine óga trí chuairteanna údair, scéalaíocht agus scríbhneoireacht chruthaitheach. 

 » Ócáid mhór arbh ea Comóradh Céad Bliana an Chéad Chogaidh Dhomhanda i bhféilire na Seirbhísí Leabharlainne, 
Oidhreachta & Cartlann 2014, agus cuireadh taispeántais ar bun i Leabharlanna Bhaile Uí Mhatháin, Bhéal Átha Liag 
agus an Longfoirt, i gcuimhne ar fhir agus mná an Longfoirt a throid sa Chogadh Mór.  Thug na daoine muinteartha 
réimse mór earraí cuimhneacháin ar iasacht i gcomhair na dtaispeántas.

            
Pleananna don Todhchaí: Tá Leabharlann Mheathas Troim aitheanta ag Comhairle Contae an Longfoirt mar an chéad 
tosaíocht le haghaidh forbairt leabharlainne agus tá tús curtha le cainteanna leis an bpobal áitiúil maidir le suíomh 
oiriúnach a aimsiú don leabharlann nua. 

Seirbhísí Comhroinnte: Mar chuid den Chlár um Athchóiriú Rialtais Áitiúil, bheartaigh an Roinn Comhshaoil, Pobail agus 
Rialtais Áitiúil líon na n-údarás leabharlainne a laghdú ó 30 go dtí 23 agus cuid de sheirbhísí leabharlainne na n-údarás 
áitiúil ba lú a chur le chéile, lena n-áirítear an Longfort agus an Iarmhí. Fágann sé sin gur Leabharlannaí Contae amháin a 
bheidh i gceannas ar fhoireann bhainistíochta amháin sa Longfort nó sa Mhuileann gCearr. Níl aon chinneadh déanta fós 
i dtaobh cén contae a bheidh ina údarás ceannais agus beidh gach údarás áitiúil fós freagrach as beartais, tosaíochtaí 
agus buiséid maidir lena sheirbhís leabharlainne. 

Foireann: Leanamar ar aghaidh i mbliana lenár dtacaíocht do dhaoine atá ag lorg socrúcháin oibre mar chuid dá 
staidéir nó dá gcláir oiliúna um fhilleadh ar an obair, agus go háirithe lenár gcomhoibriú le clár oiliúna post Tasc 
Sheirbhísí Naomh Críostóir do dhaoine faoi mhíchumas.  Tá glactha ag an leabharlann le duine amháin ar an Scéim 
JobBridge agus le beirt ar an gclár Gateway. Is mian liom aitheantas a thabhairt do chomhoibriú agus tacaíocht na 
foirne i ngach leabharlann bhrainse i leith na gclár sin agus do chomhoibriú agus solúbthacht leanúnach na foirne 
agus iad á chinntiú gur coinníodh ar oscailt ár leabharlanna brainse ar feadh na bliana, ach amháin ar ócáidí annamha, 
in ainneoin an-easpa foirne.

TUARASCÁIL STAITISTIÚIL SHEIRBHÍS LEABHARLAINNE AN LONGFOIRT 2014

LÍON NA SEISIÚN IDIRLÍN A SOLÁTHRAÍODH IN 2014 (EANÁIR GO NOLLAIG)
BRAINSE RíOMHAIRí IDIRLíN PHOIBLí GAN SREANG 2014 IOMLÁN 2013 IOMLÁN

Baile Uí Mhatháin 5,658 775     6,433 5,505

Droim Lis 631 ---        631 434

Meathas Troim 380 ---        380 261

Gránard*  
(Bealtaine go Samhain) 932 436     1,368 1,276

Béal Átha Liag 2, 396 ---     2,396 2,132

An Longfort 12, 214 4,091   16,305 15,146

Iomlán 22,211 5,302   27,513 24,754

LÍON NA GCUAIRTEANNA AR AN LEABHARLANN (EANÁIR GO NOLLAIG)
CUAIRTEANNA IN 2014 CUAIRTEANNA IN 2013

30,968 20,716

4,257 3,288

5,595 3,003

11,593 9,223

13,733 11,418

133,336 133,326

199,482 181,274
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LÍON IOMLÁN NA MBALL LEABHARLAINNE CLÁRAITHE 2014
BRAINSE DAOINE 

FÁSTA
LEANAí MAC LÉINN 

DARA 
LEIBHÉAL

MAC LÉINN 
TRíÚ 
LEIBHÉAL

EILE IOMLÁN 2014 IOMLÁN 2013

Baile Uí Mhatháin 403 564 128 72 19 1,186 1,366

Droim Lis   44 228 21 14 13 320   292

Meathas Troim   33 213 18 10 4 278   345

Gránard 243 436 121 52 22 874 423

Béal Átha Liag 162 332 116 138 15 763  480

An Longfort 1,568 1,942 700 660 98 4,968 5,334

Iomlán 2,453 3,715 1,104 946 171

8,389 (+1.8% ar fhigiúr 

na bliana 2013)(21.8% 

den daonra) 8,240

LÍON NA MÍREANNA A EISÍODH IN 2014  
BRAINSE FICSEAN DO 

DHAOINE 
FÁSTA

NEAMHFHICSEAN 
DO DHAOINE 

FÁSTA

LEANAí DÉAGA CLOSFHORMÁID 
DVD CEOL

IOMLÁN IOMLÁN 
2013

Baile Uí Mhatháin   6,134   3,003 13,412     693 1,441 24,683 23,205

Droim Lis      827      636   3,794     148    175    5,580 4,947

Meathas Troim      557      445   3,751     134      34    4,921 5,405

Gránard  2, 748   1,201   5,526     286    915  10,676 7,492

Béal Átha Liag  2, 661   1,007   3,549     192    121    7,530 9,100

An Longfort 19,690 17,174 28,866 1,957 5,132 72,819 73,555

Iomlán 32,617 23,466 58,898 3,410 7,818 126,209 123,704

STAITISTICÍ EILE:
STAITISTICí UM SHUíOMH GRÉASÁIN LEABHARLANN AN LONGFOIRT

Líon na n-amharc Leathanaigh   
Líon na seisiún  
Líon na n-úsáideoirí

63,000
 20,725
 13,045

Staitisticí maidir le Ríomhleabhair

Líon na ríomhleabhar inár gcatalóg dhigiteach
Líon na ríomhleabhar a íoslódáladh nó a léadh in 2014.

    934
    324

Staitisticí Féinseirbhíse

Líon na n-idirbheart i Leabharlann Ghránaird:
Líon na n-idirbheart i mBrainse an Longfoirt:

  7,181
  1,821

Seomra Cheanncheathrú na Staire Áitiúla

Líon na n-úsáideoirí nó na gceisteanna      184

Iasachtaí Idirleabharlainne

Leabhair a fuarthas ó Leabharlanna Éireannacha eile trí Borrow Books
Leabhair a tugadh ar iasacht do Leabharlanna Éireannacha eile trí 
Iarratais Inmheánacha ar Leabhair
Líon Iomlán na nIarratas a cuireadh ar fáil do Chustaiméirí Leabharlainne

     171
     198
     437
     806
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TUARASCÁIL UM SHEIRBHÍS CHARTLANNA CHONTAE AN LONGFOIRT  
In 2014 lean an tSeirbhís Cartlann Chontae ag fáil bailiúcháin nua, ag cuidiú leis an bpobal agus le foireann an údaráis 
áitiúil le fiosruithe, agus bhí baint aici le gníomhaíochtaí for-rochtana éagsúla.

CARTLANNA A FUARTHAS
Taisceadh na bailiúcháin agus na míreanna seo a leanas:

 » Miontuairiscí Chomhairle Baile an Longfoirt, 1990-2004
 » Orduithe Bhainisteoir an Chontae do Chomhairle Baile an Longfoirt, 1948-1998
 » Leabhar miontuairiscí Chuallacht Bhantracht na Tuaithe, an Lios Breac, 2002-2010 agus a leabhar tuairiscí 1999-2010
 » Leabhar cuntais Chomhairle Contae an Longfoirt , c. 1968-1980
 » Dhá leabhar airgid síolta, 1959-1976
 » Leabhar miontuairiscí Chuallacht Bhantracht na Tuaithe, Gránard, 1994-2010 agus a leabhar cuairteoirí
 » Leabhar ceadúnais peitril, ceantar Bhaile Uí Mhatháin, 1924
 » ‘Sheridan’s Last Ride’ – bileog mhíniúcháin ag dul leis an gceol
 » Catalóg cheant ó dhíol Theach Whitehall, 1961
 » Cartlanna Bhrainse an Longfoirt, an Léigiún Briotánach, c. 1930í go dtí c. 2000
 » Admhálacha a bhaineann le muintir Walker, Clonkeen, An tSráid
 » Cóip de thuairisc de chuid an R.I.C. ar Thomas Fenlon, Meathas Troim, 1890
 » Dearbhú le P. Higgins go dtacódh sé leis an U.I.L., dá dtoghfaí é chuig R.D.C. Ghránaird, 1901
 » Cóip de ‘Souvenir de Longford’, saothar ceoil le James King, Dún an Longfoirt, c.1840í

PRÓISEÁIL NA GCARTLANN
Chuir an Cartlannaí i gcrích glanadh agus bunliostáil na bPáipéar King-harman a fuarthas in 2012.

COMÓRADH CÉAD BLIANA AN CHÉAD CHOGAIDH DHOMHANDA
Bhí an Cartlannaí ina bhall den mheitheal oibre a d’eagraigh imeachtaí chun comóradh a dhéanamh ar thús an Chéad 
Chogaidh Dhomhanda. Áiríodh leo sin:

 » Taispeántas i Leabharlann an Longfoirt, ar osclaíodh é ar an 25 Lúnasa.
 » Oíche oscailte ar fhéad daoine déantáin teaghlaigh a thabhairt isteach lena linn, an 27 Lúnasa (rinneadh tuairisc ar an 

imeacht ar an gclár ‘Longford Matters’ ar theilifís na hÉireann).
 » Forbairt an tsuímh gréasáin www.longfordatwar.ie, ina bhfuil bunachar sonraí d’ainmneacha fhir agus mná an Longfoirt 

a d’fhóin sa chogadh.

Chabhraigh an Cartlannaí éascú do chuairteanna ar an taispeántas ó ghrúpaí ó Scoil Náisiúnta Naomh Michíl, an 
Longfort, ó Scoil Cholmcille, Achadh na Cloiche, ó Scoil Náisiúnta Chluaintí agus ó Phobalscoil na Maighne.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ FOR-ROCHTANA AGUS OIDEACHAIS
I measc na ngníomhaíochtaí for-rochtana eile a raibh an Cartlannaí páirteach iontu i rith na bliana, bhí siad seo a leanas:

 » Ábhair a chur ar fáil don taispeántas chun ceiliúradh a dhéanamh ar oscailt Leabharlann Phobail Ghránaird ar an 8 
Bealtaine.

 » Cuairt a thug grúpa athachtaithe ón bhFrainc ar Bhéal Átha na Muc ar an 1 Iúil a eagrú.
 » Turas siúil ar bhaile an Longfoirt le daltaí ó Scoil Náisiúnta Naomh Michíl ar an 23 Deireadh Fómhair.
 » Éascú a dhéanamh ar an gcuairt a thug rang idirbhliana ó Phobalscoil na Maighne ar na Cartlanna agus Staidéir Áitiúla, 

Ceanncheathrú na Leabharlainne ar an 6 Samhain.
 » Cainteanna faoi chartlanna do ranganna na chéad bhliana, Pobalscoil na Maighne ar an 26 Samhain.

BAINISTÍOCHT TAIFEAD
Leanadh ar aghaidh leis an obair ar na comhaid sa Rannóg Acmhainní Daonna agus sa Rannóg Pobail agus Fiontraíochta 
den Chomhairle.

LEABHAR FAOI CHOMHAIRLE BAILE AN LONGFOIRT
De bharr gur cuireadh deireadh le Comhairle Baile an Longfoirt ar an 1 Meitheamh, 
coimisiúnaíodh an Cartlannaí chun leabhar dar teideal A History of Longford Town 
Council a scríobh, a seoladh ar an 3 Meitheamh.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ EILE
Bhí an Cartlannaí páirteach san athbhreithniú atá fós ar bun ar The National Retention 
Policy for Local Authority Records le Grúpa Cartlannaithe na nÚdarás Áitiúil. Ghlac sé 
páirt i gCoiste Dhún Uí Chonghaile freisin i mí na Nollag.  
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OIFIG OIDHREACHTA AN LONGFOIRT
Is é cuspóir foriomlán Phlean oidhreachta Chontae an Longfoirt “go mbeidh baint ag an oidhreacht le saol gach duine”.  
Tá an méid sin á bhaint amach mar seo a leanas:

 » 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 na hoidhreachta nádúrtha i gContae an Longfoirt agus in Éirinn ina hiomláine agus an 
tuiscint orthu 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 I DTAOBH OIDHREACHT AN LONGFOIRT IN 2014
Tugadh faoi roinnt tionscadal suntasach i gContae an Longfoirt chun aidhmeanna Oifig Oidhreachta Chontae 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 an stoc sin a chur i mbaol go fadtéarmach. Áiríodh leo sin:

AN COMÓRADH AR RÓL AN LONGFOIRT SA CHOGADH MÓR 1914 – 2014
Clár ceithre bliana is ea an Comóradh ar ról an Longfoirt sa Chogadh Mór 
chun comóradh a dhéanamh ar an gcéad Cogadh Domhanda agus ar an 
tionchar a bhí aige ar Chontae an Longfoirt. Roimh 2014, is beag feasacht a 
bhí ann i measc an phobail faoin 360+ fear agus bean ón Longfort a fuair bás 
de bharr an Chogaidh Mhóir. Sa chéad bhliain seo den chomóradh, d’éirigh 
linn a lán daoine eile a shainaithint, agus cuireadh ar a gcumas do dhaoine 
muinteartha leo a gcuid scéalta a chomhroinnt den chéad uair. 
Forbraíodh sraith imeachtaí agus tionscadal chun cur leis an bhfeasacht, lena 
n-áirítear taispeántas a bhí ar siúl ó Sheachtain na hoidhreachta go dtí mí na 
Samhna 2014, laethanta oscailte d’earraí cuimhneacháin cogaidh (sa phictiúr), 
imeachtaí cuimhneacháin, cur scannán ar an scáileán agus cainteanna le 
staraithe áitiúla ar ghnéithe den Chogadh Mór agus muintir an Longfoirt a bhí 
páirteach ann. Leanfar leis na himeachtaí sin agus cuirfear leo gach bliain go dtí 2018 agus ina dhiaidh sin. 

LONGFORDATWAR.IE 
Cuid lárnach den tionscadal cumarsáide arbh ea bunú an tsuímh gréasáin 
Longford At War chun an pobal a chur ar an eolas faoin ról a bhí ag daoine de 
bhunadh an Longfoirt sa Chogadh Mór. Tá bunachar sonraí sa suíomh gréasáin 
díobh siúd a ghlac páirt agus d’acmhainní taighde, agus cuirfear leis ionas go 
mbeidh coinbhleachtaí eile san áireamh ann. 

Cuireadh an tionscadal seo i gcrích faoi Phlean oidhreachta Chontae 
an Longfoirt agus bhí sé cistithe ag an gComhairle oidhreachta, i 
gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae an Longfoirt agus Coiste Comórtha an 
Chogaidh Mhóir de chuid Chontae an Longfoirt.

TIONSCADAL TAIGHDE CHLÁR NA PÉISTE – CÉIM 1
Tá na hoibreacha talún líneacha fairsinge ar a dtugtar Clár na Péiste ag síneadh trasna dheisceart Uladh agus thuaisceart 
Lár na Tíre. Tá siad i measc na ngnéithe talún is mó mistéir den Eoraip réamhstairiúil, agus is iomaí miotas iontach a 
bhaineann lena mbunús. Baineann níos lú den mhistéir sin le mínithe le déanaí, ina bhfuil teorainneacha nó feidhmeanna 
deasghnáthaíocha luaite leo. 

In 2014, bhí Oifig Oidhreachta Chontae an Longfoirt ag obair i gcomhar le hOifigí Oidhreachta Mhuineacháin, an 
Chabháin agus Ros Comáin chun forbairt a dhéanamh ar an gcéad chéim de thionscadal forbartha agus taighde 
ilchéimeanna. Bhí sé ina chuspóir leis sin athbhreithniú a dhéanamh ar an taighde atá déanta faoin séadchomhartha, 
agus oibriú i dtreo tionscadal idir-réigiúnach ina gcuirfí chun cinn na séadchomharthaí agus ár n-oidhreacht chultúrtha 
chomhroinnte. Leanfar ar aghaidh leis an tionscadal in 2015, le tacaíocht ón gComhairle oidhreachta. Cuireadh 
an tionscadal seo i gcrích faoi Phlean oidhreachta Chontae an Longfoirt agus bhí sé cistithe ag an gComhairle 
oidhreachta, i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae an Longfoirt. 

Image taken during the Great War 

Memorabilia Open Day during 

Heritage Week 2014. 



27

LEABHARLANN LÉIRITHE FLÓRA AGUS FÁNA – CÉIM 1
Is éard atá sa Leabharlann Léirithe Flóra agus Fána bailiúchán dea-thiomsaithe de léirithe ina dtaispeántar 116 speiceas, 
lena n-áirítear: 14 mhamach, 6 fheithide, 46 phlanda agus 50 éan, agus speicis uisce san áireamh. Is í an t-ealaíontóir Mary 
Fleming de chuid Rusty Lemon Designs a chuir an chatalóg ar fáil do Chomhairle Contae an Longfoirt. Beidh an chatalóg 
ar fáil ar bhonn neamhthráchtála d’eagraíochtaí oidhreachta áitiúla agus pobail, do scoileanna agus don údarás áitiúil 
d’fhonn cur leis an bhfeasacht ar ár mbithéagsúlacht. Cuireadh an tionscadal seo i gcrích faoi Phlean oidhreachta Chontae 
an Longfoirt agus bhí sé cistithe ag an gComhairle oidhreachta, i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae an Longfoirt. 

AN TIONSCNAMH ‘LONGFORD REACHING OUT’/ IRELAND XO:
Lean Oifig Oidhreachta Chontae an Longfoirt ar aghaidh leis an bpáirt atá á glacadh aici sa tionscnamh Ireland XO – 
Longford Reaching out in 2014, trí thacaíocht a thabhair don Seó Bóthair Ireland Reaching out a bhí ar siúl sa Longfort 
ar an 28 Bealtaine 2014.

SEACHTAIN NA HOIDHREACHTA 2014
Reáchtáladh clár Sheachtain Náisiúnta na hoidhreachta in 2014 ón 23 go dtí an 31 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 atá ina gcuid réimsí faoi seach a chur chun cinn. Airíodh leis an gclár 
an dara bhabhta den Prof. Barry Raftery Memorial Conference faoi sheandálaíocht agus éiceolaíocht ár dtailte portaigh, 
agus is í an eagraíocht oidhreacht Bhogach Éireann a d’eagraigh an chomhdháil, a bhí ar bun ag Ionad Cuairteoirí 
Bhealach Chorr Liath, ionad de chuid Oifig na nOibreacha Poiblí. 

Reáchtáil an Oifig Oidhreachta, i gcomhpháirtíocht le Leabharlann Chontae an Longfoirt agus na Seirbhísí Cartlann, 
roinnt imeachtaí le linn na seachtaine, a bhí dírithe ar an tionscadal An Longfort agus an Cogadh Mór, lena n-áirítear 
taispeántas, caint faoi áiteanna adhlactha shaighdiúirí an Chogaidh Mhóir a bhí de bhunadh an Longfoirt, agus 
‘Gallipoli’, scannán inarb é Mel Gibson réalta na cléire, a chur ar scáileán. 

AN OIDHREACHT THÓGTHA
In 2014, ghníomhaigh Oifig Oidhreachta an Longfoirt mar riarthóir don Scéim Giarála Post um an Oidhreacht Thógtha 
2014. Treoirscéim nuálach um scéim chaomhantais a bhí ansin, a reáchtáil ag an Roinn Ealaíon, oidhreachta agus 
Gaeltachta, a bhí dírithe ar an bhfostaíocht agus scileanna traidisiúnta tógála a chur chun cinn sa tionscal foirgníochta, 
chomh maith le tacú le húinéirí agus le háititheoirí struchtúr stairiúil agus na struchtúir sin á gcosaint acu ar bhonn 
leanúnach.  I gContae an Longfoirt, cuireadh aon cheann déag de thionscadail shuntasacha caomhnaithe i gcrích faoin 
scéim sin in 2014, lena n-áirítear idir fhoirgnimh phríobháideacha agus fhoirgnimh a bhfuil rochtain ag an bpobal orthu. 
San áireamh sna hoibreacha bhí deisiúcháin riachtanacha ar dhíonta, ballaí agus gnéithe ailtireachta taobh amuigh, agus 
ár n-oidhreacht thógtha á caomhnú do na glúine atá le teacht. De bharr na scéime, tugadh faoi bhreis is 600 daonlá 
oibre, trínar cruthaíodh agus ar daingníodh poist i dtionscal na tógála sa chontae. 

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 cúrsaí oidhreachta a sholáthar d’fhostaithe agus do rannóga na nÚdarás Áitiúil.  
 » Tacaíocht agus comhairle a sholáthar do dhaoine príobháideacha agus do ghrúpaí pobail agus oidhreachta áitiúla 

maidir le cúram agus caomhnú a n-oidhreachta. 
 » Tacaíocht leanúnach a thabhairt don Rannóg Pleanála agus d’úinéirí agus áititheoirí na bhfoirgneamh stairiúil agus na 

struchtúr cosanta, agus iarratais phleanála ábhartha a mheas.
 » Cathaoirleach Gníomhach an Choiste Measúnachta um an gClár Forbartha Tuaithe d’Acmhainní Phobal an Longfoirt Teo. 

Tá Clár na nOifigeach Oidhreachta ina shocrú comhpháirtíochta idir an Chomhairle Oidhreachta agus 
Comhairle Contae an Longfoirt.
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COMHPHÁIRTÍOCHT SPÓIRT AN LONGFOIRT
Bhí gníomhaíochtaí Chomhpháirtíocht Spóirt an Longfoirt don bhliain 2014 faoi threoir ag plean straitéiseach 
Chomhpháirtíocht Spóirt an Longfoirt maidir leis an spórt sa Longfort: More People, More Sport, More Often (2013-17). 
Dírítear ann ar cheithre phríomhréimse: Cur le Rannpháirtíocht, Tacú le Bealaí, Bainistíocht agus Ceannaireacht, agus Cumarsáid.

BORD CHOMHPHÁIRTÍOCHT SPÓIRT AN LONGFOIRT
Bhí Bord Chomhpháirtíocht Spóirt an Longfoirt (2014) comhdhéanta d’ionadaithe ó eagraíochtaí deonacha, eagraíochtaí 
reachtúla agus eagraíochtaí spóirt:

EARNÁIL/EAGRAíOCHT BAILL

Ionadaithe Tofa 
 

An Cllr. John Browne 
An Cllr. Martin Mulleady 
An Cllr. Mark Casey

Comhairle Contae an Longfoirt Frank Sheridan

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte Clodagh Armitage

Acmhainní Phobal an Longfoirt Teo. Sean Hannon

An Bord Oideachais agus Oiliúna Michael O’Rourke

Gardaí Pobail an Longfoirt Michael Belton

Seirbhísí óige Chontae an Longfoirt Mark Noble

Ionad Spóirt agus Fóillíochta an Longfoirt Vacant

St.Christopher’s Services Ltd. Oonagh Flynn

An 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 €144,000 a fháil ó fhoinsí éagsúla don spórt sa Chontae in 2014. 

AN BONNEAGAR SPÓIRT
having secured funding under the SportNation fund in 2013 on 
behalf of the Longford County Council, an outdoor Bocce Court 
and Multi-Use Games Area (MUGA) were opened in the Mall, 
Longford Town.  

BUNCHLÁIR
Chuir Comhpháirtíocht Spóirt an Longfoirt chun feidhme Clár Cineálach Athnuachana Buntúis i mbunscoileanna 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 279 múinteoir agus 4,470 leanbh 
san iomlán. 
Cuireadh cúig cheardlann faoi Chóid Eitice agus Dea-Chleachtas maidir le Spórt Leanaí (Cosaint Leanaí) ar bun i rith 
na bliana. Tar éis na hoiliúna, rinne Comhairle Spóirt na hÉireann deimhniú ar 61 oibrí deonach agus cóitseálaí agus 
rinneadh ionadaíocht ar thrí réimse spóirt déag. Leanfar leis na cúrsaí ar bhonn rialta. 

Tugadh cúnamh do naoi gclub sa chontae faoin Scéim Deontais do Chlubanna Spóirt 2014, 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 i measc an phobail. 
Dáileadh €5000 san iomlán. Is iad seo a leanas na clubanna ar éirigh leo :

An tAire Ring agus an Teachta Dála 

Bannon agus an Chúirt Bocce agus 

an Limistéar Ilúsáide Cluichí  á 

seoladh acu (Nollaig 2014)

 » Cluichí Pobail Chontae an Longfoirt
 » Club Spóirt Naomh Críostóir
 » Drumlish Dragon
 » Cumann Cruicéid an Longfoirt
 » Cumann Cadhcála na hEithne
 » Cumann Lúthchleasa an Longfoirt

 » Léig Bhuachaillí Scoile an Longfoirt agus a Dhúiche
 » Cumann Canúála Mainistir Shruthla
 » Cumann Dornálaíochta Uí Chonghaile
 » Badmantan Sóisearach Mheathas Troim
 » Cumann Iománaíochta CLG, Caonagh
 » Cumann Dornálaíochta Bhéal Átha Liag
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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 200 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’, leis an Lá ‘Téigh ar Scoil ar do Rothar’ agus le ceardlanna 
Cyclesafe freisin.  Reáchtáladh na himeachtaí sin i gcomhar le Comhairle Contae an Longfoirt agus leis an Údarás 
um Shábháilteacht ar Bhóithre. 

Reáchtáladh an tríú himeacht ‘Gradaim Spóirt an Longfoirt’ san Amharclann Backstage i gcomhluadar Eugene McGee, 
fear a bhfuil iomrá mór air, in éineacht lena lán móruaisle agus ball den phobal spóirt. Bhí an-chuid daoine i láthair chun 
tacú lenár dtallann spóirt áitiúil. Is maith mar a chruthaigh an Clr John Duffy mar fhear an tí ar an oíche, agus fógraíodh 
aon cheann déag de bhuaiteoirí i gcatagóirí éagsúla. Chuir urraitheoir áitiúil agus Eugene McGee gach gradam i láthair. 
Bhí Scoil Damhsa Peelo ar an stáitse ag an imeacht.
 

Leanann Comhpháirtíocht Spóirt an Longfoirt ar aghaidh, i gcomhar leis an FSS, 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 a gcumas do 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. 

Fuair Comhpháirtíocht Spóirt an Longfoirt cistiú thar ceann Chomhairle Contae an Longfoirt agus thug sí 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 spéir do dhaoine óga. Rinneadh an méid sin i gcomhar le gníomhaireachtaí 
óige áitiúla. Ghlac breis is 300 leanbh agus duine óg páirt ann. 

I mí Eanáir, chuaigh Comhpháirtíocht Spóirt an Longfoirt i bpáirt le ‘operation Transformation’ de chuid RTÉ chun 
sraith siúlóidí 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 170 duine amach chun taitneamh a bhaint as an tsiúlóid feadh an 
bhealaigh ‘Slí na Sláinte’ ag an gcanáil. 

Turas Rothaíochta an Longfoirt – 

rothaithe na slí 100km i mBaile 

Uí Mhatháin

Gasúr Spóirt na Bliana 

 

 Scoil Damhsa Peelo
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Cuireadh dhá threoirthionscadal scoile ar bun in 2014. Faoin gclár Couch to 3k, ghlac 120 cailín ó Phobalscoil na 
Maighne agus Coláiste Theampall Mhichíl páirt sa chlár cúig seachtaine chun cur leis an leibhéal gníomhaíochta coirp i 
measc déagóirí neamhghníomhacha. San earnáil bhunscoile, seoladh Sportshall Athletics, agus cháiligh dhá fhoireann 
áitiúla don chomórtas náisiúnta in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luáin. Ghlac níos mó ná 1,000 leanbh páirt sna 
himeachtaí sin. 

I bpáirtíocht le Comhpháirtíocht Spóirt na hIarmhí, Age and opportunity Ireland agus FSS, chuir Comhpháirtíocht Spóirt 
an Longfoirt oiliúint ar Cheannairí Gníomhaíochta Coirp nua. Nuair a bhíonn a gcáilíochtaí bainte amach acu, bíonn na 
daoine scothaosta sin ullmhaithe chun deiseanna gníomhaíochta coirp a fhorbairt agus a sholáthar laistigh dá gcuid 
timpeallachtaí féin, Grúpaí Gníomhaíochta Lucht Scoir mar shampla.

Bhí an t-oifigeach as an gClár Forbartha um Chuimsiú Spóirt de chuid Chomhpháirtíocht Spóirt an Longfoirt ag obair 
i ndlúthpháirt le soláthraithe seirbhísí áitiúla chun éascú do roinnt clár, lena n-áirítear Sportshall Athletics, CycleSafe, 
outdoor Pursuits agus Léig Bhoccia an Longfoirt.

Bhí Comhpháirtíocht Spóirt an Longfoirt ag obair i ndlúthpháirt le Turasóireacht an Longfoirt chomh maith, ar roinnt 
tionscnamh lena n-áirítear Féile Siúil an Longfoirt, Míle Ray Flynn agus forbairt an chosáin 16km idir an Longfort agus 
Cluain Dá Ráth. 

CUMARSÁID
Bealaí iontacha teagmhála leis an bpobal is ea leathanach Facebook Chomhpháirtíocht Spóirt an Longfoirt www.
facebook.com/longfordsportspartnership, mar aon lena suíomh gréasáin www.longfordsports.ie agus a cuntas Twitter 
@LSPLongford. Déantar gach imeacht, gníomhaíocht agus aiseolas a nuashonrú go rialta. Tá colún seachtainiúil nuachta 
sa rannóg Spóirt de chuid an Longford Leader ag Comhpháirtíocht Spóirt an Longfoirt chomh maith, mar aon le liostaí 
seachadta do scoileanna, clubanna spóirt, gnólachtaí áitiúla agus gníomhaireachtaí eile. 

Operation Transformation,  ‘Slí na 

Sláinte’ ag an gcanáil. 

 

Seoladh Mhíle Ray Flynn
  

Seoladh an Chosáin idir an Longfort 

agus Cluain Dá Ráth leis an Aire Ring
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ACMHAINNÍ DAONNA
Is é an Rannóg Acmhainní Daonna an limistéar feidhme a sholáthraíonn gach seirbhís acmhainní daonna don 
eagraíocht, lena n-áirítear:

 » Earcú agus Úsáid 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

Bunaítear obair na Rannóige Acmhainní Daonna ar na spriocanna agus na cuspóirí arna n-aithint i bPlean Corparáideach 
na Comhairle.  In 2014 bhí ár gcuid oibre fós faoi thionchar ag cinntí Beartais an Rialtais maidir le Seirbhísí Poiblí.  Bhí 
an Rannóg Acmhainní Daonna freagrach as a chinntiú go ndéanfaí comhordú agus feidhmiú ar théarmaí Chomhaontú 
Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013-2016 (Comhaontú Bhóthar haddington).

Leagtar amach thíos na príomhghníomhaíochtaí ar tugadh fúthu mar chuid de chlár oibre acmhainní daonna na 
Comhairle in 2014:

SCÉIM NUA NA SEIRBHÍSE POIBLÍ UM PÁ BREOITEACHTA
Tugadh isteach Rialacháin chun feidhm a thabhairt do scéim athbhreithnithe um shaoire bhreoiteachta don tSeirbhís 
Phoiblí le héifeacht ó 31 Márta 2014.  Tá feidhm ag an Scéim athbhreithnithe um Shaoire Bhreoiteachta don tSeirbhís 
Phoiblí maidir le gach fostaí agus tugadh isteach teorainneacha leasaithe fúithi le haghaidh saoire bhreoiteachta íoctha 
faoi réir coinníollacha áirithe.
Tá foráil sa Scéim um Shaoire Bhreoiteachta don tSeirbhís Phoiblí freisin do Phá Sealadach um Athshlánú agus don 
Phrótacal Tinnis Chriticiúil, agus bíonn daoine incháilithe ina leith faoi réir critéir shonracha.

BAINISTÍOCHT TINRIMH  
Chuir Comhairle Contae an Longfoirt chun feidhme a Beartas Bainistíochta Tinrimh, a ndearnadh athbhreithniú air in 
2014 ionas go mbeadh forálacha na Scéime um Shaoire Bhreoiteachta don tSeirbhís Phoiblí san áireamh ann.
Tá an Bhainistíocht Tinrimh ina cuid de straitéis na Comhairle chun oibleagáidí conarthacha na Comhairle agus a cuid 
fostaithe a shoiléiriú i ndáil le tinreamh agus chun timpeallacht oibre a chur chun cinn ina spreagfar na bhfostaithe chun 
a bheith i láthair.

Déantar taifeadadh leictreonach ama agus tinrimh do gach fostaí faoi dhíon trí Mhódúl Ama & Tinrimh an chórais 
acmhainní daonna TFC chomhtháthaithe (CoRE), trína ndéantar am agus tinreamh a bhainistiú.  Leis an gcóras sin, 
is féidir leis an Rannóg Acmhainní Daonna sonraí tinrimh cothrom le dáta a chur ar fáil maidir le gach fostaí mar a 
cheanglaítear faoin Acht um Eagrú Ama oibre, 1997.

AN TACHT RIALTAIS ÁITIÚIL 2014
Tá athchóiriú nach beag á dhéanamh ar an Rialtas Áitiúil faoi láthair ag teacht leis na moltaí sa doiciméad ‘Tús Áite do 
Dhaoine’.  Tá raon leathan gníomhartha athchóirithe leagtha síos sa chlár sin.  Soláthraítear san Acht Rialtais Áitiúil 2014 
an bunús reachtúil a bhfuil gá leis chun feidhm a thabhairt do go leor de na Bearta um Athchóiriú lena n-áirítear:

 » Leasuithe móra struchtúracha lena laghdaítear líon na n-údarás áitiúil ó 114 go 31 agus líon na mball údaráis áitiúil ó 
1,627 go 949

 » Ceantair bhardasacha curtha in ionad 80 comhairle baile – lena n-áirítear Comhairle Baile an Longfoirt
 » Feidhmeanna forchoimeádta sannta ar Cheantair Bhardasacha
 » Bunú na hOifige Fiontair Áitiúil.
 » Bunú an Choiste Forbartha Pobail Áitiúil

Nuair a bhí an reachtaíocht rite, bunaíodh trí cinn de Cheantair Bhardasacha sa Longfort (Baile Uí Mhatháin, Gránard 
agus an Longfort).  Tá Stiúrthóir Seirbhísí sannta do gach ceantar bardasach, agus faigheann an té sin tacaíocht ó 
fhoireann ilfheidhmeach lena n-áirítear Oifigeach Sinsearach Feidhmiúcháin, Innealtóir Ceantair, foireann cheantair agus 
an Riarthóir Cruinnithe.

Chuaigh an Rannóg Acmhainní Daonna i mbun comhairliúcháin leis an bhfoireann Forfheidhmithe Bainistíochta 
Athruithe chun tacú leis an gclár athchóirithe do Chontae an Longfoirt agus chun bainistiú a dhéanamh ar an bpróiseas 
chun na fostaithe a aistriú ón mBord Fiontar Contae agus ón gComhairle Baile go dtí Comhairle Contae an Longfoirt.

Rinne an Rannóg Acmhainní Daonna Struchtúr Eagrúcháin a chothabháil ar CoRE (an córas comhtháite acmhainní 
daonna TFC) d’fhonn a chinntiú go raibh taifead leictreonach ann ar chumraíocht leasaithe na Comhairle chun léiriú a 
thabhairt ar bhunú na gceantar bardasach agus ar na fostaithe ar aistríodh iad.
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SEIRBHÍSÍ COMHROINNTE PÁROLLA & AOISLIÚNTAIS
Cuireadh tús le cur chun feidhme an tionscadail um sheirbhísí comhroinnte Párolla & Aoisliúntais d’earnáil na n-údarás áitiúil in 
2013 i gComhairle Contae Laoise, agus ansin cuireadh chun feidhme é de réir a chéile ar fud Earnáil an Rialtais Áitiúil.

Roghnaíodh Comhairle Contae an Longfoirt le bheith san áireamh sa Chéad Bhabhta forfheidhmiúcháin agus thosaigh sí 
ag obair ar chur chun feidhme na seirbhíse comhroinnte in Aibreán 2014. Cuireadh an tseirbhís chun feidhme sa chóras 
beo i mí na Bealtaine 2014.

D’oibrigh an Rannóg Acmhainní Daonna i ndlúthpháirt leis an Rannóg Airgeadais chun a chinntiú nach gcuirfí as 
d’fhostaithe de bharr an aistrithe chuig seirbhís chomhroinnte párolla, agus ba é an príomhathrú a chuaigh i bhfeidhm 
orthu ná gach fiosrúchán a bhaineann le cúrsaí párolla a bheith aistrithe chuig an ionad seirbhíse comhroinnte i Laois.

Is iad an Rannóg Acmhainní Daonna agus an Rannóg Airgeadais is mó a ndeachaigh cur chun feidhme na seirbhíse 
comhroinnte párolla i gcion orthu, toisc go raibh spriocdhátaí athbhreithnithe i gceist maidir leis an bpárolla.  Bhí an 
tseirbhís chomhroinnte párolla curtha chun feidhme i gComhairle Contae an Longfoirt faoi mhí na Bealtaine 2014 agus 
bhí ag éirí go maith léi.

UISCE ÉIREANN
Tá an Rannóg Acmhainní Daonna fós ag cuidiú le cur chun feidhme leanúnach Chlár Uisce Éireann agus le forbairt an 
Phlean Seirbhíse Bhliantúil mar seo a leanas:

 » Freastal ar chruinnithe ceardlainne
 » Soláthar sonraí coibhneasacha don Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus d’Uisce Éireann
 » Idirchaidreamh le hOifig Trasdula na Seirbhíse Uisce
 » Idirchaidreamh leis na fostaithe agus lena gcomhlachtaí ionadaíochta maidir le clár Uisce Éireann agus na Pleananna 

Seirbhíse Bliantúla
 » Scaipeadh deiseanna fostaíochta in Uisce Éireann ar na fostaithe

COSAINT LEANAÍ
Tá beartais agus nósanna imeachta bunaithe ag Comhairle Contae an Longfoirt atá i gcomhréir leis na Treoirlínte 
Náisiúnta um Chosaint Leanaí agus le Tús Áite do Leanaí 2011.

In 2014, thug an Rannóg Acmhainní Daonna faoi sheisiúin faisnéise a sholáthar do gach fostaí chun eolas agus treoir a 
thabhairt dóibh ar a gcuid freagrachtaí faoi Tús Áite do Leanaí 2011.

EARCÚ AGUS ROGHNÚ
Níor earcaíodh mórán daoine chuig Comhairle Contae an Longfoirt in 2014 i gcomhthéacs an mhoratóra ar earcaíocht, 
mar atá le sonrú sna staitisticí thíos.  Is leis na seirbhísí éigeandála den chuid ba mhó a bhain an earcaíocht in 2014.

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 ón moratóir ar líonadh post sa tseirbhís phoiblí.  

STAITISTICÍ EARCAÍOCHTA 2014

Líon na gComórtas 
a Fógraíodh 
 

Líon na 
Laethanta 
Agallóireachta 

Líon na 
nIarratasóirí a 
fuair Cuireadh 
chun Agallaimh

Líon na nIarratasóirí a 
d’Fhreastail ar  
Agallamh 

Líon na 
gCeapachán 
 

10 2 11 11 5

FÓRSA SAOTHAIR A PHLEANÁIL
I gcomhthéacs an Chreata Rialaithe Fostaíochta agus an riachtanais earnála ar Rialtas Áitiúil, lean Comhairle Contae 
an Longfoirt ar aghaidh le cleachtas i ndáil le Fórsa Saothair a Phleanáil.  Agus leas á bhaint aici as an bhfaisnéis atá sa 
phlean imlíneach a cuireadh faoi bhráid na Roinne i mí na Nollag 2013, lean an Rannóg Acmhainní Daonna ar aghaidh ag 
forbairt plean fórsa saothar chun a áirithiú go gcoimeádfaidh Comhairle Contae an Longfoirt struchtúr cuí fórsa saothair 
ag a bhfuil an cumas freagairt do riachtanais athraitheacha na seirbhíse poiblí.
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SCÉIM GNÍOMHACHTAITHE SAOTHAIR NA NÚDARÁS ÁITIÚIL (GATEWAY)
Scéim gníomhachtaithe saothair de chuid na n-údarás áitiúil is ea ‘Gateway’ chun deiseanna oibre agus oiliúna 
gearrthéarmaí a chur ar fáil do dhaoine dífhostaithe atá ar an mBeochlár le breis agus dhá bhliain.

Bainistíonn an Rannóg Acmhainní Daonna an Scéim Gateway thar ceann Chomhairle Contae an Longfoirt.  In 2014, 
chuir an Rannóg Acmhainní Daonna agallamh ar bhreis is 24 iarrthóir a bhí roghnaithe ag an Roinn Coimirce Sóisialaí 
agus cheap sí triúr iarrthóirí ar shocrúcháin i gComhairle Contae an Longfoirt.

Tá Comhairle Contae an Longfoirt fós i mbun oibre chun an rannpháirtíocht sa Scéim Gateway a chur chun cinn agus a 
mhéadú d’fhonn an sprioc a chomhlíonadh maidir le 55 shocrúchán ar fad a bheith déanta.

OILIÚINT AGUS FORBAIRT
I gcomhthéacs na mbuiséad laghdaithe, mar a bhí amhlaidh le blianta beaga anuas, is beag oiliúna a rinneadh in 2014 
seachas cúrsaí Sláinte & Sábháilteachta chun a áirithiú go gcomhlíonfaí oibleagáidí éigeantacha.
Cuireadh 123 chlár oiliúna ar fáil do 861 rannpháirtí thar 155 lá ar fud na ndisciplíní ar fad, lena n-áirítear na cúrsaí atá 
liostaithe thíos: 

 » Safepass
 » Láimhseáil Láimhe
 » Roithleáin Scríobacha 
 » CPC Tiománaí
 » Sábh Slabhrach
 » Measúnú Riosca
 » Sábháilteacht Uisce
 » Bainistiú Sábháilte sa Tógáil (IOSH)
 » Sláinte & Sábháilteacht ag Oibreacha Bóthair
 » Sláintíocht sna Seirbhísí Uisce
 » Spásanna Teoranta
 » Feabhsúcháin AED
 » Cosaint Leanaí
 » Ráiteas Sábháilteachta
 » Conas Déileáil le Foréigean agus Ionsaitheacht

CAIDREAMH TIONSCLAÍOCH
Is ionann an 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 2014 le nithe atá i gComhaontú Bhóthar haddington.

AG DUL CHUN CINN
Tá clár oibre na Rannóige Acmhainní Daonna dírithe go fóill ar thacú le fostaithe agus le cur lena gcumas déanamh de 
réir na mbeart iomadúil faoi Athchóiriú Beartais an Rialtais atá comhaontaithe i leith soláthar raon leathan seirbhísí ar 
fud an Chontae.
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PLEANÁIL AGUS RIALÚ TÓGÁLA
PLEANÁIL
Leagtar amach thíos gníomhaíochtaí suntasacha a rinne an Rannóg Pleanála in 2014. Mar gheall ar reachtaíocht nua, 
treoirlínte nua agus an Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2010 go dtí 2014, go háirithe, tá dúshláin leanúnacha le 
sárú sa tréimhse seo ina bhfuil na hacmhainní teoranta. 

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 2014 ar leibhéal seasta agus iad beagán níos ísle ná figiúirí na bliana 2013. Léirítear leis sin 
na treochtaí geilleagracha náisiúnta agus an cor chun donais san earnáil tógála. Rinneadh 183 iarratas pleanála in 2014, 
agus i gcás 30 acu bhíothas ag lorg sínidh ar an achar ama maidir le cead pleanála. Cuireadh isteach líon laghdaithe 
Fógraí Tosaithe in 2014. 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, agus le forfheidhmiú pleanála. 

Is bunchuid den phróiseas Bainistíochta Forbartha iad na comhairliúcháin réamhphleanála agus baintear leas níos 
mó astu anois ar bhonn leanúnach. Déantar na cruinnithe sin a thionóil chun seirbhís phleanála de chaighdeáin níos 
airde, agus seirbhís níos trédhearcaí, a chur ar fáil don phobal i gcoitinne. In 2014 tionóladh tuairim is 50 cruinniú 
réamhphleanála chun díospóireacht a éascú le hiarrthóirí féideartha faoi 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 
Leanadh ar bhonn seasta in 2014 leis an obair forfheidhmiúcháin atá ina toradh ar fhorbairt nár údaraíodh. 
Fuarthas 40 gearán agus osclaíodh 38 gcomhad forfheidhmiúcháin nua dá mbarr sin. Ní áirítear san fhigiúr sin cásanna 
leanúnacha ó bhlianta roimhe seo, agus tá sé sa bhreis orthu. I rith na bliana, eisíodh 7 Litir Réamh-Rabhaidh, eisíodh 16 
Litir Rabhaidh, eisíodh 8 bhFógra Forfheidhmithe agus cuireadh 6 chás ar aghaidh chun na Cúirte.

Tá laghdú fós á dhéanamh ag an Údarás Áitiúil ar líon na bhfógraí forfheidhmiúcháin arna n-eisiúint agus na n-imeachtaí 
dlíthiúla arna dtionscnamh trí thoradh níos fearr a bhaint amach de bharr na caibidlíochta agus de bharr réitigh ag céim 
na litreacha réamh-rabhaidh. Tá roinnt cásanna an-deacair, lena n-áirítear cásanna oidhreachta, curtha ar aghaidh chun 
na Cúirte, áfach, agus d’éirigh leis an gComhairle i líon réasúnta díobh sin. 
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RANNÍOCAÍOCHTAÍ FORBARTHA
Déantar Ranníocaíochtaí Forbartha a thobhach de réir na scéime a ghlac an Chomhairle faoi Alt 48 den Acht um Pleanáil 
agus Forbairt, 2000. Tá coinníoll i ngach 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 do Chomhairle Contae an Longfoirt 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 tírdhreachaithe, bóithre, carrchlóis, cosáin, 
saoráidí uisce agus saoráidí dramhuisce. 

Rinneadh dul chun cinn suntasach sa réimse sin le hais na mblianta roimhe seo i dtaobh bailiú airgid gan íoc, go háirithe 
i bhfianaise na ndálaí geilleagracha corracha. Tá laghdú déanta ar na Ranníocaíochtaí Forbartha in 2014 chun cuidiú an 
geilleagar áitiúil a spreagadh agus an fhorbairt a chothú.

PLEANÁIL CHUN CINN
Tá an Rannóg Pleanála Chun Cinn freagrach as taighde a dhéanamh maidir le gach Plean Forbartha, gach Plean 
Limistéir 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 Pleanála, tháinig méadú 
suntasach ar ualach oibre na Rannóige Pleanála Chun Cinn in 2014. Ní bhíonn tionchar ag an gcor chun donais sa 
gheilleagar agus ag an moilliú sa tionscal tógála ar sceideal obair na pleanála chun cinn, atá faoi rialú an Achta um 
Pleanáil agus Forbairt, 2000 agus chur chun feidhme leanúnach na reachtaíochta náisiúnta agus reachtaíocht an AE i 
réimse na pleanála agus i réimse an chomhshaoil.  Ina theannta sin, bíonn baint rialta ag an Rannóg Pleanála Chun Cinn 
le tionscadail eile óna dteastaíonn leithdháileadh suntasach ama, amhail orduithe Ceannaigh Éigeantaigh, Staidéir um 
Chonairí Bealaigh agus tionscadail eile ar leibhéal áitiúil agus ar leibhéal náisiúnta.

Tá tabhairt isteach an cheanglais go mbeadh Croístraitéis ina cuid de gach Plean Forbartha Contae ar cheann de na 
gnéithe is suntasaí san Acht i dtaobh tionchair ar an sceideal Pleanála Chun Cinn. 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 tStraitéis Spáis Náisiúnta 
agus Treoirlínte Pleanála Réigiúnaí, agus i gcomhlíonadh leo. Sa Chroístraitéis, déantar forálacha maidir le criosú a ailíniú 
le soláthar bonneagair tacaíochta, i gcomhréir le cúinsí eile, amhail straitéisí tithíochta agus lonnaíochta.

Leanadh ar aghaidh leis an athbhreithniú ar an bPlean Forbartha Contae agus ar an gCroístraitéis ar feadh na bliana 
2014.  Tá Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (SEA), Measúnú Cuí (AA) agus Réamh-mheasúnacht ar Phriacal Tuile 
ag gabháil leis an Athbhreithniú ar an bPlean Forbartha Contae.  

AN PLEAN FORBARTHA CONTAE 
Leagtar amach i nDréachtphlean Forbartha Contae Chomhairle Contae an Longfoirt 2015-2021 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.

Cuireadh tús leis an bpróiseas in 2013 agus eisíodh fógra do na comhlachtaí forordaithe reachtúla, do ghrúpaí pobail 
áitiúla agus grúpaí 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. 

Tar éis breithniú a dhéanamh ar Thuarascáil an Bhainisteora ar na haighneachtaí a fuarthas, rinne na baill thofa athruithe 
ar an Dréachtphlean a cuireadh ar taispeáint ina dhiaidh sin le haghaidh comhairliúchán poiblí ar feadh 2014, agus 
cuireadh tuarascáil deiridh an Phríomhfheidhmeannaigh faoi bhráid na mball i mí na Nollag 2014.  Glacadh an Plean i mí 
Feabhra 2015.

Mar chuid den phróiseas athbhreithnithe ar an bPlean Forbartha Contae, rinneadh athbhreithniú agus nuashonrú ar na 
criosúcháin go léir agus ar a gcuid cuspóirí bainteacha i leith lonnaíochtaí sna Pleananna Limistéir Áitiúil roimhe seo, 
agus tá siad le fáil anois mar chuid de dhoiciméad an Phlean Forbartha Contae.
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STRAITÉIS TITHÍOCHTA
Mar chuid den athbhreithniú ar an bPlean Forbartha Contae, ullmhaíodh Dréacht-Straitéis Tithíochta chun freastal ar 
cheanglais reachtúla atá leagtha amach faoi na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú), agus faoin Acht 
Tithíochta (Foráil Ilghnéitheach), 2009.

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 ndéanfar dóthain talún a chriosú le haghaidh tithíochta thar 
thréimhse an phlean.             

STRAITÉIS MHIONDÍOLA
Mar chuid den athbhreithniú ar an bPlean Forbartha Contae, ullmhaíodh Dréacht-Straitéis Mhiondíola de réir forálacha 
atá leagtha 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 shláintiúil agus bhríomhar mhiondíola 
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.

PLEAN GEILLEAGAIR AGUS POBAIL ÁITIÚIL
Foráiltear san Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 go n-ullmhóidh gach údarás áitiúil Plean Geilleagair agus Pobail 
Áitiúil 6 bliana dá limistéar.  Tá sé ina chuspóir leis an bplean gníomhaíochtaí a shainaithint agus a chur chun feidhme 
chun gnéithe geilleagracha agus pobail an chontae a neartú agus a fhorbairt.  Beidh dhá chuid sa phlean:

 » Gné Gheilleagrach. 
 » Gné Phobail. 

Ullmhófar an dá ghné taobh le chéile agus glacfaidh an t-údarás áitiúil iad mar phlean aontaithe amháin.  Leis an bplean 
comhtháite aonair sin i leith cúrsaí geilleagracha agus cúrsaí pobail, cuirfear an bunús ar fáil maidir le cur chuige níos 
comhtháite, níos sruthlínithe agus níos comhordaithe i dtaobh pleanáil seirbhísí agus soláthar seirbhísí sa limistéar áitiúil.  
Tá an Rannóg Pleanála ag tabhairt cúnaimh don Cheann Fiontraíochta agus don Oifigeach Pobail chun an Plean a ullmhú 
agus a scríobh. Cuireadh tús leis an réamhobair ar an bplean in 2014.

PLEANANNA TURASÓIREACHTA DON LONGFORT
Cuireadh tús leis an obair ar roinnt Pleananna Turasóireachta don Longfort in 2014:

 » Clúdaíonn Plean Dúlra Fhiáin Réigiún na Sionainne Láir an Longfort Theas, Loch Rí agus an Chanáil Ríoga. Tá sraith Lúb 
Rothar forbartha mar chuid den phlean sin. 

 » Beidh Conair an Bhealaigh Ghoirm ag dul feadh na Canála Ríoga, agus tá sí á forbairt mar phríomhraon rothar agus mar 
chosán siúlóide idir Baile Átha Cliath agus Cluain Dá Ráth. 

 » Clúdaíonn an Chonair Litríochta an Longfort Láir agus is i Meathas Troim a bheidh a hionad baile. 
 » Clúdaíonn Conair Reibiliúnach an Longfort Tuaisceart an Chontae ó Ghránard go Béal Átha na Muc, agus Béal Átha na 

Lao agus Baile an Longfoirt san áireamh. 
 » Tá Plean Oidhreachta ullmhaithe i gcomhair Bhaile Uí Mhatháin. 

Táthar ag súil go neartófar an turasóireacht agus an gnó sa chontae de bharr fhorbairt na dtionscnamh Táirgí 
Turasóireachta sin.
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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 
chairéal nó suíomh suntasacha san iomlán a aithint, agus rinne sí imscrúdú, suirbhé agus tuairisciú 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. Coinníodh leis an obair ar 
feadh na bliana 2014 lena chinntiú go gcomhlíonfaí forálacha an Achta.

MYPLAN
Tionscnamh de chuid na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil is ea Myplan.ie thar ceann na n-údarás pleanála go 
léir. Tugadh isteach é chun comhordú a dhéanamh ar an 400+ plean forbartha agus plean ceantair áitiúil ar fud na tíre. 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).

D’fhorbair Comhairle Contae an Longfoirt, i gcomhar leis an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, treoirlínte 
dea-chleachtais atá éasca le húsáid maidir le bainistíocht GIS mar chuid den tionscnamh MyPlan. Úsáidtear an 
lámhleabhar mar dhoiciméad dea-chleachtais chun cur chuige comhsheasmhach a áirithiú agus sonraí GIS cruinne á 
n-ullmhú i measc Údaráis Áitiúla. 

Tar éis do Chomhairle Contae an Longfoirt a straitéis criosaithe ar fad don Chontae a uaslódáil, rinne sí nuashonrú ar 
an bhfaisnéis ar fad agus ar na criosúcháin athbhreithnithe a d’eascair as glacadh na nAthruithe ar Phlean Bhaile an 
Longfoirt agus Chontae an Longfoirt i bhfianaise na Croístraitéise. Uaslódálfar an Plean Forbartha Contae nua ar chóras 
Myplan ar a sheal.

ILGHNÉITHEACH
Éilítear le hoibreacha laethúla na Rannóige Pleanála go ndéantar pleananna, leasuithe agus athruithe a ullmhú, uaireanta 
ar gearrfhógra. Ní mór dóibh siúd cloí go dian leis na forálacha ábhartha reachtaíochta, a bhaintear amach trí shainsraith 
próiseas comhairliúcháin a ndéanann an Rannóg Pleanála Chun Cinn 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, acmhainní atá an-ghann. 

Baineann saincheisteanna ar leith le comhtháthú Chomhairle Baile an Longfoirt i bhfeidhmeanna pleanála atá ann 
cheana laistigh d’Údarás Pleanála na Comhairle Contae, agus chuir sé leis an ualach oibre atá ar an Rannóg Pleanála. 
Baineann suntas ar leith i dtaca leis sin leis an gceanglas Plean Limistéir Áitiúil/Ceantair 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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SEIRBHÍSÍ 
AIRGEADAS & 
FAISNÉISE, 
TITHÍOCHTA & 
TÓGÁLA

An Clr P.J. Reilly 

CBS um Sheirbhísí Tithíochta

An tUasal Barry Lynch, 

Ceann Airgeadais/Stiúrthóir Seirbhísí
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AIRGEADAS
Is iad seo a leanas príomhfheidhmeanna na Rannóige Airgeadais i gComhairle Contae an Longfoirt:

 » Na cuspóirí airgeadais atá san áireamh i bPlean Corparáideach na Comhairle a bhaint amach
 » Cúrsaí airgeadais na Comhairle a bhainistiú
 » 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
 » 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 i leith Chomhairle Contae an Longfoirt agus Chomhairle Baile an 
Longfoirt. Tá córais i bhfeidhm lena áirithiú nach dtabhófar pionóis úis.  
Méid iomlán na bpionós úis:

Comhairle Contae an Longfoirt Nialas

Comhairle Baile an Longfoirt Nialas

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 na reachtaíochta.

INIÚCHÓIREACHT INMHEÁNACH
Is feidhm neamhspleách breithmheasa é an Iniúchóireacht Inmheánach a bhfuil freagracht uirthi 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 rialaithe inmheánacha, agus ar úsáid cheart, éifeachtúil agus 
eacnamaíoch na n-acmhainní.  Leagtar amach i gCairt Iniúchóireachta Inmheánaí ról agus freagrachtaí an Iniúchóra 
Inmheánaigh agus an lucht Bainistíochta.

DEONTAIS ARDOIDEACHAIS
Foráiltear san Acht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011 do bhonn reachtaíochta le haghaidh athchóiriú ar dheontais 
mac léinn.  Faoi phríomhfhoráil an Achta, déantar na ceithre scéim deontais do mhic léinn a chomhdhlúthú i scéim 
aontaithe amháin, údarás aonair um dheontais a bhunú agus bord neamhspleách achomhairc a bhunú.  Cuireadh tús 
le hoibriúcháin an údaráis deontais ar a dtugtar Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn don bhliain acadúil 
2012/13 maidir le hiarratasóirí nua.
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Tá an scéim deontais don bhliain acadúil 2014/2015 rialaithe faoin reachtaíocht seo a leanas:
 » An tAcht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011 
 » Na Rialacháin um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2014 [I.R. 200 de 2014] 
 » An Scéim um Dheontais do Mhic Léinn 2014 [I.R. 201 de 2014]

DEONTAIS ARDOIDEACHAIS – AN BHLIAIN ACADÚIL 2012-2013

Líon iomlán na mac léinn a fuair Deontais Ardoideachais 48

Líon na mac léinn atá ag freastal ar choláistí in Éirinn 47

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

GLANCHAITEACHAS

AN TACHT RIALTAIS ÁITIÚIL, 2001 – CAITEACHAS FAOI ALT 142

Liúntas an Mhéara agus Liúntais Eile €70,025

Caiteachas Siamsaíochta agus Caiteachas Bainteach €22,322

íocaíochtaí Ionadaíochta, Speansais na mBall agus Ionadaíocht ag Comhdhálacha €959,245

Iomlán €1,051,592

AN TAONAD UM GHINIÚINT IONCAIM
Tá an tAonad um Ghiniúint Ioncaim freagrach as na príomhshruthanna ioncaim a bhailiú don Chomhairle. Áirítear leis 
sin rátaí, muirir uisce thráchtála, 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 
seirbhísí na Comhairle.

MUIRIR UISCE THRÁCHTÁLA 
In 2014, lean an tAonad um Ghiniúint Ioncaim ar aghaidh ag cur billí chuig custaiméirí uisce tráchtála agus ag déileáil le 
ceisteanna billeála ar son Uisce Éireann go dtí go mbeidh a córas billeála féin bunaithe ag an eagraíocht sin.  

BAILIÚCHÁN MUIREAR UISCE
BLIAIN IARMHÉID 

TOSAIGH
MUIRIR 

UISCE AR NA 
SONRAISC

FÁLTAIS DíSCRíOBH MAR 
GHEALL AR 

LIGEAN UISCE SRL.

% BAILITHE IARMHÉID 
DEIRIDH

2012 1,217,484 1,671,066 1,685,953 138,993 61.33 1,062,953

2013 1,062,953 1,788,001 1,736,337 99,747 63.1 1,015,276

2014 1,015,276 1,513,405 1,479,212 0 58.47 1,050,686

MUIREAR UM ÁIT CHÓNAITHE PHRÍOBHÁIDEACH NEAMHPHRÍOMHA
Tugadh an muirear seo isteach in 2009 ar mhaoin chónaithe nach bhfuil ina príomháit chónaithe ag an úinéir. Tá an 
muirear bunaithe ar fhéinmheasúnacht a dhéanann úinéir na maoine, agus tá muirir shuntasacha i dtaobh íocaíochtaí 
déanacha agus fíneálacha i gceist maidir le neamh-chomhlíonadh.

I rith 2014, shainaithin an tAonad um Ghiniúint Ioncaim maoine a raibh an muirear dlite ina leith agus nár íocadh é. 
Cuireadh tús le himeachtaí dlíthiúla i ndáil le roinnt de na cásanna sin chun suimeanna a bhí dlite don Chomhairle a 
aisghabháil. I gcásanna eile cruatain airgeadais, chuir an Chomhairle i bhfeidhm pleananna íocaíochta míosúla le húinéirí 
maoine d’fhonn íocaíocht an mhuirir a éascú.

Chuir an rialtas an muirear ar ceal sa bhliain airgeadais dar tosach Eanáir 2014. Leanfaidh an Chomhairle ar aghaidh ag 
dul sa tóir ar úinéirí maoine 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.

Tá an tAonad um Ghiniúint Ioncaim freagrach freisin as deimhnithe um chomhlíonadh a eisiúint mar aon le Deimhnithe 
Urscaoilte faoi reachtaíocht um Áiteanna Cónaithe Príobháideacha Neamhphríomha, agus tháinig méadú ar an obair sin 
in 2014 de réir mar a díoladh líon ní ba mhó ionad maoine sa Chontae.

RÁTAÍ
Lean an tAonad um Ghiniúint Ioncaim ar aghaidh ag déanamh éascú ar shocruithe um thráthchuideanna míosúla 
d’íocóirí rátaí a raibh fadhbanna acu i ndáil le sreabhadh airgid. Bhí bailiú rátaí fós réasúnta seasta i Limistéar an 
Chontae in 2014. I limistéar bhaile an Longfoirt, d’fhág an t-ardráta folúntais agus athraithe tionóntaí go raibh sé níos 
deacra rátaí a bhailiú.
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RATES COLLECTION
BLIAIN IARMHÉID 

TOSAIGH
RÁTAí AR NA 

SONRAISC
FÁLTAIS DíSCRíOBH 

MAIDIR LE 
HÁITRIBH 
FHOLMHA

% BAILITHE IARMHÉID 
DEIRIDH

2012 895,128 4,768,723 3,890,109 910,892 81.85 862,849

2013 862,849 7,332,918 3,858,127 1,727,069 59.64 2,610,571

2014 2,610,571 7,607,785 6,074,093 1,555,135 70.11 2,589,107

*Áirítear le sonraisc 2013 agus 2014 limistéar na Comhairle Baile, mar a bhíodh.
 
CÍOSANNA AGUS IASACHTAÍ
Tá an tAonad um Ghiniúint Ioncaim freagrach as déileáil le cuntais iasachta agus chíosa atá i riaráiste. 
Is ar an Rannóg Tithíochta atá an fhreagracht maidir le cíos a leagan síos agus athruithe a dhéanamh ar chuntais chíosa.

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
CíOSANNA 

AR NA 
SONRAISC

FÁLTAIS DíSCRíOFA % BAILITHE IARMHÉID 
DEIRIDH

2012 522,036 3,614,091 3,618,847 5,954 87.69 508,202

2013 508,202 3,666,994 3,515,613 81 84.2 659,501

2014 659,501 4,388,366 4,386,319 2673 86.9 661,410

*Áirítear le sonraisc 2014 limistéar na Comhairle Baile, mar a bhíodh.

Cuireann Comhairle Contae an Longfoirt Iasachtaí Tithíochta ar fáil i ndáil le maoine a ceannaíodh mar phríomháiteanna 
cónaithe faoi fhorálacha ginearálta um iasachtaí tithíochta a soláthraíodh d’Údaráis Áitiúla faoi Achtanna na dTithe. 
Mar a tugadh ar aird sa tuarascáil bhliantúil anuraidh, tá dúshlán ar leith le sárú ag an gComhairle maidir le bailiú riaráistí 
cíosa anois nuair atá drochbhail ar an ngeilleagar.
Feidhmíonn an Chomhairle Próiseas Réitigh do Riaráistí Morgáiste (Mortgage Arrears Resolution Process nó MARP) 
d’iasachtaithe a bhfuil riaráistí suntasacha dlite uathu. Cuirtear oiliúint ar bhaill foirne maidir le réiteach riaráistí agus 
tugadh aghaidh ar chásanna ina raibh riaráistí móra i gceist trí bhearta gearrthéarmacha agus bearta fadtéarmacha i 
ndáil le réiteach riaráistí. 

BAILIÚ IASACHTAÍ
BLIAIN IARMHÉID 

TOSAIGH
IASACHTAí AR 
NA SONRAISC

FÁLTAIS DíSCRíOFA % BAILITHE IARMHÉID 
DEIRIDH

2012 446,467 1,057,145 917,423 0 61.01 586,349

2013 586,349 1,056,263 904,769 11,302 55.4 727,114

2014 727,114 979,546 964,208 55 56.5 1,706,605

MÓTARCHÁIN
Aistríodh an fhreagracht maidir le ceadúnais tiomána a eisiúint go dtí an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre in 
2013. Is í an tSeirbhís Náisiúnta nua um Cheadúnais Tiomána, atá lonnaithe i lár Bhaile an Longfoirt, atá i mbun na 
gceadúnas a eisiúint sa Longfort anois. Dá réir sin, tháinig deireadh iomlán in 2014 leis an ról fadbhunaithe a bhí ag 
Comhairle Contae an Longfoirt maidir le ceadúnais tiomána a eisiúint do thiománaithe sa Chontae. Níl deimhnithe 
ródacmhainneachta á n-eisiúint ag an gComhairle d’fheithiclí tráchtála a thuilleadh ach an oiread. Is é an tÚdarás um 
Shábháilteacht ar Bhóithre a dhéanann an obair sin anois tar éis tástáil a bheith déanta ar na feithiclí.

Leanadh ar aghaidh leis na hathruithe oibriúcháin in 2014. Bhí an t-athrú i dtreo iarratais mhótarchánacha a athnuachan 
ar líne fós ar bun in 2014, agus tá níos mó agus níos mó leasa á bhaint ag úinéirí mótarfheithiclí sa Chontae as an áis sin.

Tugadh isteach dearbhuithe reachtúla maidir le feithiclí nach bhfuil ar bóthar in 2013 agus bhí líon nach beag díobh sin ann.

STAITISTICÍ MÓTARCHÁNACH 2014
IDIRBHEARTA MóTARCHÁNACH 2014 LíON NA NIDIRBHEART €

Ceadúnais Feithicle (Dioscaí) 26,539 5,681,407

Dearbhuithe nach bhfuil Feithicil ar Bóthar 1434 0

Idirbhearta Ilghnéitheacha (Deimhnithe cláraithe Feithicle, 
Trádphlátaí, srl.)

6673 403,652

Líon Iomlán na nIdirbheart Mótarchánach 33,212 6,085,089
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TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE & CUMARSÁIDE
PRÍOMHFHEIDHMEANNA RANNÓG NA GCÓRAS FAISNÉISE
Soláthraíonn Rannóg na gCóras Faisnéise (CF) de chuid Chomhairle Contae an Longfoirt na Córais TFC seo a leanas 
agus cuireann sí tacaíocht ar fáil ina leith:

 » Ríomhphost, Idirlíon, Inlíon agus Eislíon.
 » Feidhmchláir Ghréasáin
 » Córais Airgeadais Agresso lena dtacaítear le córais faisnéise bainistíochta airgeadais na Comhairle agus le próiseáil idirbheart.
 » Córais faisnéise geografaí lena gcuirtear ar fáil faisnéis riachtanach ar bhóithre, príomhphíopaí uisce srl. sa chontae.
 » Feidhmchláir shaincheaptha inmheánacha maidir le Tithíocht, Pleanáil, Bonneagar, Comhshaol agus feidhmchláir 

thacaíochta éagsúla.
 » Bainistíocht agus riarachán na mbunachar sonraí.
 » Athshlánú agus slándáil na gcóras.

BONNEAGAR LÍONRA
Cuimsíonn líonra TFC Chomhairle Contae an Longfoirt 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 gan Sreang a chothabháil mar aon le Líonra Achair Fhairsing lena nasctar gach oifig as an láthair ar ais 
le hÁras an Chontae trí naisc gan sreang, naisc chábla snáthoptaice agus naisc DSL.

Is ann do sé shuíomh déag san iomlán – ocht gcinn i mbaile an Longfoirt agus ocht suíomh fhorimeallacha. 

In 2014 cuireadh bonneagar feabhsaithe slándála móibílí i bhfeidhm trínar féidir le Rannóg CF na Comhairle gléasanna 
móibíleacha ar fad na Comhairle a choinneáil slán, a bhainistiú agus monatóireacht a dhéanamh orthu ar bhonn lárnach. Uirlis 
lárnach is ea na gléasanna sin, a bhfuil cumas próiseála feabhsaithe acu, maidir le soláthar seirbhíse, agus cuireann siad ar a 
gcumas don fhoireann rochtain a fháil ar shonraí ó láithreachta cianda, lasmuigh de na gnáthuaireanta oibre go minic.

UASGHRÁDÚ NA GCÓRAS
Tá Rannóg CF na Comhairle fós ag baint tairbhe as cur chun feidhme na teicneolaíochta Néalbhunaithe Príobháidí ina 
hIonad Sonraí. Déantar athruithe agus leasuithe ar chórais ghnó ar shlí thapa, éifeachtach toisc go bhfuil roinnt den 
teicneolaíocht is nua-aimseartha in úsáid. 

In 2014 freisin, chuir Rannóg CF na Comhairle tús le hathbhreithniú agus nuashonrú ar gach ríomhaire Deisce go dtí an 
Córas Oibriúcháin is déanaí agus Bogearraí uathoibrithe oifige.

osclaíodh Leabharlann Ghránaird agus athchóiriú nua déanta uirthi in 2014 chomh maith, agus suiteáladh bonneagar TF 
iomlán ina bhfuil ríomhairí, printéirí agus gléasanna líonra don phobal agus don fhoireann araon. Éascaíodh do nasc slán 
i gcomhair na foirne ar ais chuig príomhlíonra na comhairle trí Bhalla Dóiteáin nua a shuiteáil sa leabharlann. 

TACAÍOCHT DO NA CÓRAIS
Cuireadh córas bainistíochta teagmhála nua chun feidhme in 2014 chun réiteach deisce cabhraí feabhsaithe a chur ar 
fáil do Rannóg CF na Comhairle. Is éard a dhéanann an bogearra sin, a cuireadh chun feidhme le cabhair ó Rannóg CF 
Chomhairle Contae Liatroma, ná gach fadhb a bhaineann le TFC a logáil, agus soláthraítear leis bunachar eolais agus 
stór lárnach don fhaisnéis um thacaíocht do na córais.

COMHROINNT NA TAITHÍ TEICNIÚLA – COMHAR FEABHSAITHE 
In 2014, bhí ról lárnach ag Rannóg CF Chomhairle Contae an Longfoirt maidir le comhar agus comhroinnt eolais a 
chothú le Rannóga CF ó údaráis áitiúla chomharsanacha. Tugadh bonn taca dó sin tríd an obair a rinne an Rannóg le 
Coláiste na hollscoile, Baile Átha Cliath agus an MSc dá chuid sa Ríomheolaíocht. Rinneadh bogearraí a forbraíodh 
trí Choláiste na hollscoile, Baile Átha Cliath i gcomhpháirt le Rannóga CF Chomhairle Contae an Chabháin agus 
Chomhairle Contae Liatroma a chur i láthair ina dhiaidh sin mar shampla den nuálaíocht teicneolaíochta i ngníomh ag 
Comhdháil Náisiúnta an Fhorais Riaracháin um Chórais Faisnéise i mí Dheireadh Fómhair 2014.

Kevin Glancy, Ceann na Rannóige CF, Comhairle Contae Liatroma 

agus Daniel Lynch, Rannóg CF Chomhairle Contae an Longfoirt ag an 

Taispeántas Ríomheolaíochta i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, 

áit ar cuireadh obair na gComhairlí ar taispeáint
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CRUINNITHE GAN PHÁIPÉAR
Bhí ról lárnach ag Rannóg CF na Comhairle maidir leis an teicneolaíocht agus an fios gnó a chur ar fáil chun cuidiú leis na 
baill thofa dul i dtreo cruinnithe gan pháipéar. Breactar síos na miontuairiscí ar fad go leictreonach (gan pháipéar) anois, 
rud a laghdaíonn an t-ualach riaracháin agus a chuireann leis an éifeachtúlacht.

In 2014 freisin, cuireadh WIFI ar fáil sna hionaid cruinnithe de chuid na gCeantar Bardasach agus chinntigh an Rannóg 
CF go raibh an trealamh oiriúnach i ngach ionad cruinnithe agus é ullmhaithe chun éascú do chruinnithe gan pháipéar. 

SEIRBHÍS CHOMHROINNTE PÁROLLA
Bhí cur chun feidhme na Seirbhíse Comhroinnte ina ghné nach beag den Phlean um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí agus bhí 
an saineolas agus an cúnamh teicniúil a sholáthair Rannóg CF na Comhairle ina chúnamh maidir leis an Longfort a bheith 
chun tosaigh i measc na gComhairlí maidir le haistriú go dtí MyPay (Seirbhís Phárolla agus Aoisliúntais an Rialtais Áitiúil).

IDIRLÍON AGUS INLÍON
Lean Comhairle Contae an Longfoirt ar aghaidh ag cur inneachair ar líne ar fáil in 2014. Foilsítear na fógraí go léir ar cás 
leis an bpobal iad ar ár gcuid suíomhanna gréasáin, a mbaintear úsáid fhorleathan astu. 

Baineann tábhacht straitéiseach le hInlíon na Comhairle go fóill maidir le faisnéis a chomhroinnt i measc na bhfostaithe 
agus rochtain a sholáthar ar na feidhmchláir is minice a úsáidtear dár gcuid. 

CUAIRTEANNA AR NA SUÍOMHANNA GRÉASÁIN  
SUíOMH GRÉASÁIN LíON NA NAMAS 2013 LíON NA NAMAS 2014

longfordcoco.ie 53931 63145

longford.ie 52295 60037

longfordtowncouncil.ie 7658 3761

longfordlibrary.ie 22707 20725

AN CÓRAS ACMHAINNÍ DAONNA AGUS CÓRAIS FAISNÉISE GHAOLMHARA
In 2014, ceapadh Rannóg CF na Comhairle chun comhairle theicniúil a sholáthar i gcáil Ionadaí um Chórais Faisnéise 
ar an gCoiste Caighdeán Náisiúnta don Chlár Náisiúnta um Acmhainní Daonna, Párolla agus Córais Ghaolmhara. 
Soláthraíonn an grúpa sin an t-ardán i gcomhair cinntí ar shaincheisteanna oibriúcháin agus ar shaincheisteanna beartais 
a mbíonn tionchar acu ar an gcóras náisiúnta.  

LEABHARLANNA BRAINSE
Tá Rannóg CF na Comhairle fós ag soláthar tacaíochta do na Leabharlanna Brainse ar fud Chontae an Longfoirt.

TOGHCHÁIN ÁITIÚLA
Chuir Rannóg CF na Comhairle tacaíocht theicniúil ar fáil do Chomhaireamh na dToghchán Áitiúil in 2014 agus ina 
dhiaidh sin i gcomhpháirtíocht le hobair de chuid Chomhairle Contae Fhine Gall; cuireadh na sonraí comhairimh ar fáil 
don Ghníomhaireachta Bainistíochta Rialtais Áitiúil lena gcur san áireamh ar data.localgov.ie mar Shonraí oscailte.  
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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.  Tugadh 
faoi mheasúnú reachtúil ar riachtanais tithíochta in 2013.  Déanfar an chéad mheasúnú eile ar riachtanais tithíochta in 
2016.  Tá thart ar 1,195 iarratas tithíochta ag Comhairle Contae an Longfoirt i láthair na huaire.

TITHÍOCHT SHÓISIALTA
Caitheadh tuairim is €288,768 faoin gClár Infheistíochta um Thithíocht Shóisialta in 2014. Ceannaíodh cúig theach 
aonair.

AN SCÉIM 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.  In 2014, cuireadh 2 dhíolachán san iomlán i gcrích faoi Scéim na bliana 1995.

Níl fógra déanta go fóill faoi mhionsonraí deiridh na Scéime Incrimintí um Cheannach ag Tionóntaí atá le cur in áit na 
Scéime roimhe seo um Cheannach ag Tionóntaí.

TITHÍOCHT DHEONACH
Leanadh ar aghaidh le hiasachtaí tithíochta a fhaomhadh agus a chur ar aghaidh in 2014.  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 gceadú. Fuarthas cúig iarratas bhailí san iomlán in 2014, agus rinneadh iasacht amháin a cheadú agus 
ceann amháin a chur ar aghaidh.  Ní áirítear leis sin réamhiarratais a diúltaíodh nó a tarraingíodh siar.

TITHÍOCHT DHEONACH
Tá baint ag Comhairle Contae an Longfoirt leis an Earnáil Dheonach Tithíochta le fada an lá, agus rinne an Earnáil 
Dheonach Tithíochta cion nach beag maidir le Tithíocht Shóisialta a sholáthar i gContae an Longfoirt faoin Scéim 
Iasachta Caipitil agus Fhóirdheontais (CLSS) agus faoin Scéim Cúnaimh Chaipitil (CAS).  In 2014, fuarthas cistiú dar luach 
€155,620 ionas go bhféadfadh Comhlachas Tithíochta Naomh Criostóir (an Longfort) Teo. maoin a fháil agus a chur in 
oiriúint i gCúirt an Bhataire sa Longfort.

COTHABHÁIL AGUS ATHCHÓIRIÚ
In 2014, soláthraíodh suim €620,000 sa Bhuiséad le haghaidh Tithíocht Údaráis Áitiúil a chothabháil agus a dheisiú. 
Déantar scrúdú leanúnach sa réimse sin lena áirithiú go gcloítear leis an dea-chleachtas agus go bhfaightear luach ar 
airgead i gcónaí.

BAINISTIÚ EASTÁT
Lean an tOifigeach Idirchaidrimh Tithíochta agus an Bainisteoir Eastát ar aghaidh ag obair le tionóntaí agus le 
Comhlachais Chónaitheoirí le linn 2014. Freastalaíonn gach tionónta nua ar chúrsaí réamhthionóntachta éigeantacha.

Páirc na hAnaíle, An Longfort Páirc Theafa, An Longfort
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GRADAIM NA NEASTÁT IS FEARR
Bhí ‘Gradaim na nEastát is Fearr’ ar siúl arís in 2014.

Seo a leanas na torthaí:
AN BUAITEOIR FORIOMLÁN

Corrán an Rátha Riabhaigh, An Liagán, Co. an Longfoirt

CATAGóIR 1 – EASTÁIT A BHFUIL IONCHUR ACU 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 Corrán Smithfield, An Liagán

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

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

CATAGóIR 3 – EASTÁIT A TóGADH IDIR 1997 & 2004 AGUS NA BLIANTA SIN SAN ÁIREAMH

An chéad Duais Corrán an Rátha Riabhaigh, An Liagán

An dara Duais 
(comhbhuaiteoirí)

An Currach Rua, Béal Átha Liag agus Corrán na hAbhann (River Crescent),  
Béal Átha na Lao

CATAGóIR 4 – EASTÁIT A TóGADH ó 2005 I LEITH

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

An dara Duais Cois Na hAbhann, Béal Átha na Lao 

An tríú Duais Slí Na Móna, Slí Na Móna, Baile Uí Mhatháin

CATAGóIR 5 – EASTÁIT I MBAILE AN LONGFOIRT (GAN SCÉIM FOSTAíOCHTA POBAIL)

An chéad Duais Páirc na hAnaíle

An dara Duais Páirc Theafa

An tríú Duais Ardán Álainn

CATAGóIR 6 – IARRACHT FORBARTHA POBAIL

An Chollchoill, Cnoc na Góla

CATAGóIR 7 – AN GAIRDíN IS FEARR

An chéad Duais Avril Kiernan, 5 Slí Na Móna, Baile Uí Mhatháin

CATAGóIR 8 – AN TEASTÁT BA MHó AR CUIREADH FEABHAS AIR

Parkside Gardens, Baile Uí Mhatháin

CATAGóIR 9 – ARDMHOLADH BAINTE AMACH

Páirc na bhFia, Caonach

An Chollchoill, Cnoc na Góla

Canálach Le Chéile, An Longfort

Cúirt an tSeanmhullaigh, Béal Átha na Muc

SCÉIMEANNA DEONTAIS TITHÍOCHTA
In 2014, fuarthas 186 iarratas san iomlán faoi na trí Scéim Deontais:

 » Scéim Deontais na nÁiseanna Soghluaisteachta
 » An Scéim Deontais um Oiriúnú Tithe
 » An Scéim Deontais um Áiseanna Tithíochta do Dhaoine Scothaosta 

Íocadh iomlán de 140 deontas ar bhfiú €667,245 san iomlán iad.

An Buaiteoir Foriomlán –  

Corrán an Rátha Riabhaigh, 

An Liagán
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CÓIRÍOCHT DO THAISTEALAITHE
Glacadh Clár nua um Chóiríocht do Thaistealaithe in 2014.  Clúdaíonn an clár nua an tréimhse 2014-2018.  Leagtar 
amach ann straitéis 4 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 bhainfear amach i dtaca le spriocanna atá leagtha amach sa phlean.

AN SCÉIM UM CHÓIRÍOCHT AR CÍOS (SCC)
Ag deireadh 2014, bhí 170 tionóntacht i bhfeidhm faoin Scéim um Chóiríocht ar Cíos. Tháinig 31 tionóntacht chun críche le 
linn na bliana – aistríodh na tionóntaí sin chuig Tithíocht Údaráis Áitiúil, aistríodh iad go maoine 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 Scéim ag 
brath ar na hiarrthóirí a bheith ag fáil forlíonadh cíosa le breis agus 18 mí, 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/SCC
Faoi phríomhghnéithe na Scéime, comhaontaíonn an tÚdarás Áitiúil léasanna fadtéarmacha maidir le haonad tithíochta 
aonair nó le hilaonaid tithíochta le forbróirí/úinéirí áitreabh príobháideach ar cíos thar 10 mbliana go 20 bliain, nó 
léasanna gearrthéarmacha de Chineál SCC maidir le háitribh thar théarma 4 bliana.  Bhí 16 léas ghearrthéarmacha de 
Chineál SCC i bhfeidhm ag deireadh 2014.

CAIGHDEÁIN I LEITH CÓIRÍOCHT PHRÍOBHÁIDEACH AR CÍOS
Tá an tÚdarás Áitiúil freagrach as caighdeáin i leith cóiríochta a chur chun feidhme agus a fhorfheidhmiú san earnáil 
chíosa. Cuirtear cistiú ar fáil don Údarás Áitiúil ar bhonn líon na gcigireachtaí a dhéantar. Cuireadh i gcrích céad seachtó 
is trí (173) chigireacht in 2014 agus cuireadh fadhbanna maidir le neamh-chomhlíonadh in iúl do thiarnaí talún.

OIBREACHA FEABHAIS/ATHGHINIÚNA

In 2012, ceadaíodh 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 (33) de na teaghaisí 
sin agus tá na hocht gcinn eile faoi úinéireacht phríobháideach.  Cuireadh tús leis na hoibreacha i Márta 2013 agus bhí 
siad críochnaithe faoi lár na bliana 2014.

AN SCÉIM IARFHEISTITHE FUINNIMH
In 2014, fuair Comhairle Contae an Longfoirt cistiú €370,236 ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, mar chuid 
den chlár thuasluaite.  Rinneadh oibreacha éifeachtúlachta fuinnimh ar 223 mhaoin.

EASTÁIT TITHÍOCHTA NEAMHCHRÍOCHNAITHE
Tugann Comhairle Contae an Longfoirt tosaíocht ard do dhul i ngleic le fadhbanna a bhaineann le forbraíochtaí 
tithíochta neamhchríochnaithe.  Bhunaigh an Chomhairle foireann thiomanta chun déileáil go sonrach le saincheist na 
bhforbraíochtaí 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 d’fhonn 
a theacht ar réitigh i gcomhar le cónaitheoirí, forbróirí, institiúidí airgeadais agus glacadóirí.

Bóthar Thromraí, Gránard
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I rith 2014, lean Foireann na nEastát Neamhchríochnaithe lena clár oibreacha, lenar áiríodh:

 » Líon na bhforbraíochtaí nach bhfuil críochnaithe go fóill a laghdú.
 » Leanúint leis an bpróiseas maidir lena chinntiú gur tugadh aghaidh ar ghnéithe sábháilteachta poiblí d’fhorbraíochtaí 

loicthe faoin Tionscnamh Sábháilteachta Poiblí.  
 » An próiseas a bhaineann le pleananna réitigh suíomhanna a ullmhú, a chur chun feidhme agus maoirseacht a dhéanamh orthu. 
 » Tabhairt faoi ghníomh forfheidhmiúcháin.
 » Urrúis agus bannaí a scor ar airgead d’fhonn cistiú a fháil chun bonneagar poiblí a chur i gcrích.
 » Forbraíochtaí críochnaithe a ghlacadh ar lámh.
 » Réiteach a aimsiú i leith roinnt forbraíochtaí neamhchríochnaithe tríd an gCiste Réitigh Speisialta um Fhorbraíochtaí 

Tithe Neamhchríochnaithe agus glacadh ar lámh na bhforbraíochtaí sin ag an gComhairle ina dhiaidh sin.

Bhí 128 n-eastát neamhchríochnaithe laistigh den chontae ar dtús báire, agus, go dtí seo, tá 39 n-eastát díobh sin glactha ar 
lámh ag Comhairle Contae an Longfoirt agus níl aon ghníomh breise de dhíth i leith cúig eastát eile.  Ba iad seo a leanas na 
heastáit a glacadh ar lámh in 2014:

 » Abhainn Glas, Meathas Troim.
 » An Rath Beag, Mainistir Leathrátha.
 » Goirt na hEorna (Barley Gardens), Mainistir Shruthla.
 » Bó Dearg, Achadh Duígeannáin.
 » Cluain Rí, Baile Uí Mhatháin.
 » Cnoc Na Gaoithe, Béal Átha Liag.
 » Coillte Chluain Bailt (Clonbalt Woods), An Longfort.
 » Cloverwell, Meathas Troim.
 » Coll Choill, An Liagán.
 » Crann Iúr, Baile Éanaigh Bheaga.
 » Crannach, Caonach.

 » An Chraobhach Bheag (Creevaghbeg), Baile Uí 
Mhatháin.

 » Lios Na Croise, Achadh na Cloiche.
 » Lios na Gaoithe, Lios Riain.
 » Moyvale, Baile Uí Mhatháin.
 » Cúirt an Iarnróid, An Lios Breac.
 » Cluainte na Rátha Móire (Rathmore Meadows), 

Achadh na Cloiche.
 » An Seantobar (Shantobar), Béal Átha na Lao.
 » Sliabh Rua, Droim Lis.

AN CISTE RÉITIGH SPEISIALTA UM FHORBRAÍOCHTAÍ TITHE 
NEAMHCHRÍOCHNAITHE
Is foráil speisialta é seo chun cabhrú le dul i ngleic le forbraíochtaí tithíochta neamhchríochnaithe, i bhfoirm Ciste 
Réitigh Speisialta (CRS) spriocdhírithe dar luach €10m.  Fógraíodh an CRS i mí Dheireadh Fómhair mar chuid de 
Bhuiséad na bliana 2014 agus beartaíodh é chun réiteach a spreagadh ar chuid de na forbraíochtaí nach raibh 
críochnaithe go fóill sa Suirbhé Náisiúnta ar Fhorbraíochtaí Tithíochta 2013, agus go háirithe na forbraíochtaí nach 
dócha a mbeadh réiteach orthu ar an ngnáthbhealach trí ghníomh ón bhforbróir/úinéir/cisteoir amháin mar gheall ar 
bhacainní sonracha airgeadais a bheith i gceist.  Níor cuireadh an CRS in ionad an phróisis réitigh a bhí bunaithe den 
chuid ba mhó ar ghníomhaíocht ón bhforbróir/úinéir/cisteoir, agus úsáideadh é mar chomhlánú ar an bpróiseas sin.  
Iarradh ar Údaráis Áitiúla tograí comhtháite maidir le cistiú tacaíochta a chur i dtoll a chéile ionas go bhféadfaí réitigh 
chomhoibritheacha a fháil ar fhorbraíochtaí neamhréitithe lena ndéanfaí giaráil ar infheistíocht bhreise ó infheisteoirí 
nó páirtithe leasmhara agus/nó buntáiste suntasach don phobal.

Rinne Comhairle Contae an Longfoirt iarratas ar chistiú i gcomhair 12 eastát agus deonaíodh cistiú di i gcomhair 
ceithre eastát, mar seo a leanas:

 » Cluainte na Rátha Móire (Rathmore Meadows), Achadh na Cloiche – cistiú ceadaithe, €231,262
 » Slí na Coirre Glaise, An Mhaighean – cistiú ceadaithe, €250,000
 » Dún Darrach & Mainéar Ard na Ceasach, An Longfort – cistiú ceadaithe €245,770
 » Cluain Doire, An Lios Breac – cistiú ceadaithe €117,040

Réitigh an CRS ceithre chinn d’fhorbraíochtaí neamhchríochnaithe i gContae an Longfoirt in 2014.

STAITISTICÍ - AN 1 EANÁIR GO DTÍ AN 31 NOLLAIG 2014
 » Líon na Litreacha Rabhaidh a eisíodh – 2
 » Líon na bhFógraí Forfheidhmiúcháin a eisíodh – 3
 » Líon na gcásanna a atreoraíodh chuig Aturnaetha chun ionchúiseamh a thionscnamh – 3
 » Líon na gcásanna cúirte ar bun amhail an 31/12/2014 – 5
 » Líon na mbannaí a glaodh – 13
 » Líon na mbannaí ar cuireadh síneadh leo – 8
 » Líon na mbannaí a íocadh leis an gComhairle – 7
 » Líon na n-eastát curtha i gcrích ag an gComhairle le linn 2014 ag baint úsáide as bannaí – 5
 » Líon na n-eastát a bhfuil oibreacha ar bun orthu amhail an 31/12/2014 ag baint úsáide as bannaí – 21
 » Pleananna um Réiteach Suímh a bhí comhaontaithe agus oibreacha ar siúl ina leith amhail an 31/12/2014 – 15
 » Líon na n-iarratas ar chistiú faoin Tionscnamh Sábháilteachta Poiblí – 1
 » Líon na n-iarratas a ceadaíodh faoin Tionscnamh Sábháilteachta Poiblí – 1
 » Líon na n-iarratas ar an gCiste Réitigh Speisialta a ceadaíodh – 4
 » Luach iomlán an Chistithe Réitigh Speisialta a ceadaíodh – €844,072
 » Líon na n-eastát a glacadh ar lámh in 2014 – 19
 » Líon na n-iarratas maidir le glacadh ar lámh arna measúnú amhail an 31/12/2014 – 14
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BONNEAGAR, 
SEIRBHÍSÍ 
COMHSHAOIL 
AGUS SEIRBHÍSÍ 
ÉIGEANDÁLA

An Clr Micheal Carrigy 

CBS um Bonneagar agus an Comhshaol

An tUasal Jack Kilgallen, 

Stiúrthóir Seirbhísí
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BONNEAGAR
SÁBHÁILTEACHT AR BHÓITHRE, BÓITHRE & IOMPAR

Cuspóir LárnaCh: “A chinntiú go gcAbhróidh nA beArtAis Agus An 

infheistíocht um iompAr bonneAgAir le forbAirt gheilleAgrAch 

Agus shóisiAltA chontAe An longfoirt, go gcuirfidh siAd feAbhAs 

Ar An bhforbAirt sin, Agus go gcAomhnóidh Agus go bhfeAbhsóidh 

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.

Tá gréasán de Bhóithre Náisiúnta, Bóithre Réigiúnacha agus Bóithre Áitiúla ag Comhairle Contae an Longfoirt. Faightear 
Deontais um Bóithre Náisiúnta ón Údarás um Bóithre Náisiúnta chun obair a dhéanamh ar na Bóithre Náisiúnta i 
gContae an Longfoirt.  Roghnaítear scéimeanna Cosán Náisiúnta ar bhonn suirbhéanna le déanaí ar an staid ina bhfuil 
an gréasán.  Cuireadh i gcrích na scéimeanna seo a leanas um fhorleagan cosán in 2014:

 » Scéim chun dromchla nua a chur ar an N4 idir Tigh na nDéar agus Na Cúilíní, Céim 1, 2014 (3.5km)
 » Láidriú an Chosáin ar an N5 ag an gCartrún Leadhbach 2014 (2.5km)

Tá deontais stáit ar fáil d’údaráis bhóithre chun cur leis an soláthar a dhéantar as a n-acmhainní féin i leith clár bóithre 
maidir leis an líonra bóithre réigiúnacha agus bóithre áitiúla a fheabhsú, a chothabháil agus a bhainistiú.  

Seo a leanas miondealú ar na bóithre atá faoi údarás Chomhairle Contae an Longfoirt faoi láthair:

AICMIÚ
PRíOMHBHóTHAR 

NÁISIÚNTA
RÉIGIÚNACH ÁITIÚIL IOMLÁN

Ceantar Bardasach Bhaile Uí 
Mhatháin (km)

 43.07 70.56 504.49 618.18

Ceantar Bardasach Ghránaird (km) 18.96 68.11  709.11  796.07

Ceantar Bardasach an Longfoirt (km)  36.58  13.88 151.09  201.60

Iomlán i gCiliméadair 98.61 152.55 1364.69 1615.85
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SEO A LEANAS AN T-AIRGEAD A BHÍ AR FÁIL DON CHOMHAIRLE IN 2014:
1. BóITHRE NÁISIÚNTA (DEONTAIS óN ÚDARÁS UM BóITHRE NÁISIÚNTA)

Oibreacha Feabhsúcháin €3,154,617 

Cothabháil na bPríomhbhóithre agus na mBóithre den Dara Ghrád       €504,895

Cosáin HD a athnuachan agus suirbhé a dhéanamh orthu       €72,102 

Droichid        €700,000

Bearta Sábháilteachta       €22,878

Cothabháil sa Gheimhreadh      €119,000 

Iomlán: €4,573,492 

2. BóITHRE NEAMHNÁISIÚNTA (DEONTAIS óN ROINN COMHSHAOIL, POBAIL, AGUS RIALTAIS ÁITIÚIL)

Oibreacha um Fheabhsúcháin Shonracha €140,620 

Oibreacha Feabhsúcháin Athchóirithe €2,526,455 

Oibreacha Cothabhála Athchóirithe €646,729

Deontas Cothabhála Lánroghnach €1,133,250 

Oibreacha Feabhsúcháin Sábháilteachta ar Chostas íseal €139,635 

Droch-Aimsir €150,464

Clár Oiliúna €23,750

Scéim Rannpháirtíochta an Phobail €138,534

Iomlán: €4,899,437   

3. BóITHRE NEAMH-NÁISIÚNTA (RANNíOCAíOCHT óN GCOMHAIRLE) €806,000 

BUISÉAD IOMLÁN: €5,705,437

Le linn 2014, cuireadh feabhas ar 94 km de Bhóithre Áitiúla agus Réigiúnacha agus rinneadh iad a chothabháil faoin 
gClár Athchóirithe. Tá dhá ghné i gceist leis an deontas sin:

 » Tá an ghné Feabhsúcháin Athchóirithe ceaptha chun íoc as athchóiriú dromchla agus atógáil bóithre.  Tá an leithdháileadh 
deontais sin bunaithe ar chlár 4 bliana a cuireadh faoi bhráid na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil in 2012.   

 » Tá sé mar aidhm leis an ngné Cothabhála Athchóirithe sláine struchtúrach an bhóthair a chosaint trí chóiriú dromchla.

Cuireadh oibreacha i gcrích faoin Deontas um Fheabhsúcháin Shonracha ar dhroichid ag na háiteanna seo a leanas:

 » Achadh Mór Íochtarach / An tEanach
 » Achadh Gréach / Doirín an Bhogaigh
 » An Bábhún / Achadh na Madadh
 » Caisleán na mBroc / An Cnoc Bán
 » An tSí Rua / Lios Mhag Uaithnín

Baintear leas as an Deontas Feabhsúcháin Sábháilteachta ar Chostas íseal chun oibreacha a chur ar bun d’fhonn an 
tsábháilteacht a fheabhsú ar chostas íseal ar Bhóithre Réigiúnacha agus ar Bhóithre Áitiúla.  Cuireadh oibreacha i gcrích 
faoin Scéim Shábháilteachta ar Chostas íseal ag na háiteanna seo a leanas:

 » Achadh na Cloiche (LP 1044)
 » Baile Uí Dhufaigh na Maighne (LP 5055)
 » Baile Uí Mhatháin (R392)
 » Cluain Brónaigh (LP 1070)
 » Crois Mhic Thiarnáin (Kiernans Cross) (R194)
 » Cill Ó Sona (LP 1077)
 » Legion Terrace (LP 3010)
 » Pikers Cross (LP 1067)

Le linn 2014, leanadh ar aghaidh le Scéim Rannpháirtíochta an Phobail a bhí curtha 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 Poiblí Réigiúnacha a athchóiriú. Beidh Scéim Nua Rannpháirtíochta an Phobail 
bunaithe ar Ranníocaíocht ón bPobal sa raon 20% go dtí 50%.   Caitheadh €138,534 ar 3 Scéim Rannpháirtíochta an 
Phobail in 2014 ag na háiteanna seo a leanas:-

 » Cluainteach, An Lios Breac, Co. an Longfoirt – Bóthar Náisiúnta an Droma Aird, An Droim Ard, Co. an Longfoirt – CLG 
Chill Eo, Clonee, Cill Eo, Co. an Longfoirt.

Sa Phlean um Sheirbhís Gheimhridh, soláthraítear an creat maidir le déileáil le dálaí aimsire an Gheimhridh ar na 
bóithre agus foráiltear do fhreagairt phleanáilte, chomhordaithe ó Chomhairle Contae an Longfoirt. Is é cuspóir an 
chláir cothabhála geimhridh foráil a dhéanamh, chomh fada agus is féidir go réasúnta, do ghluaiseacht shábháilte na 
n-úsáideoirí bóthair ar na Bóithre Náisiúnta agus ar bhealaí straitéiseacha eile arna sainaithint, le linn na drochaimsire.
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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. 

 » I gcomhar leis na Scoileanna Glasa, tugadh isteach Tionscnamh Rothaíochta níos Sábháilte i roinnt Scoileanna Náisiúnta 
ar fud an chontae i mBealtaine, Meitheamh agus Meán Fómhair 2014. Cuireadh oiliúint sa rothaíocht ar fáil i Scoil 
Náisiúnta Bhéal Átha na Muc, Scoil Náisiúnta an Liagáin, Scoil Náisiúnta Chnoc na Góla, Scoil Náisiúnta Bhéal Átha na 
Lao, Scoil Náisiúnta Chill Ó Sona, Gránard, Scoil Náisiúnta Chill EO, agus Scoil Náisiúnta Naomh Micheál.

 » Comhordú leis an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre – fógraíocht, cur chun cinn, agus feachtais sna meáin.
 » Seoladh an Feachtas ‘Téigh Níos Moille’ ó 7 rn ar an Aoine an 30 Bealtaine go dtí 7 rn ar an Satharn an 31 Meitheamh 

2014.  Ba iad cuspóirí an Fheachtais 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.  

 » ‘An 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 2014 go dtí Nollaig 2014.
 » 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/an Iarmhí ar siúl sa Longfort i mbliana agus ghlac 13 scoil páirt san imeacht.  Tháinig Scoil Náisiúnta Mhuire, 
an Lios Breac sa dara háit sa Chraobh Réigiúnach de Chomórtas na Maor Scoile 2014. 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.
 » I gcomhar leis an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre, thug ‘Check it Fits’ cuairt ar Supervalu ag Ionad 

Siopadóireachta na Collchoille ar an 12 Meitheamh 2014 agus ar Ionad Siopadóireachta Tesco ar an Aoine an 13 
Meitheamh.  Ar an drochuair, in Éirinn, tá feistiú suíochán gluaisteáin linbh fós ina chúis mhór imní agus d’fhéadfadh sé 
nach bhfuil 3 shuíochán gluaisteáin linbh as gach 4 cinn feistithe i gceart.

 » Feachtas le iRadio ‘Feachtas Sábháilteachta Lae Saoire Bainc’.

SEACHTAIN NÁISIÚNTA NA ROTHAR
I gcomhar leis an Oifigeach Feasachta Comhshaoil, seoladh Seachtain Náisiúnta na Rothar a bhí ar siúl ón 14-22 
Meitheamh 2014. 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, an 18 Meitheamh 
agus ghlac 100 dalta san iomlán páirt sa tionscnamh. Mar chuid den lá, fuair na leanaí pacáistí rothaíochta ina raibh 
éadaí frithchaiteacha agus soilse. 

Don chúigiú bliain as a chéile, ghlac baill foirne ó Chomhairle Contae an Longfoirt páirt i Lá ‘Téigh ag an obair ar 
do Rothar’. 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’. 
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SEIRBHÍSÍ UISCE
     
Ina cháil mar an bhfóntas náisiúnta uisce nua, is é Uisce Éireann atá freagrach anois ag bainistiú a dhéanamh ar sholáthar 
seirbhísí uisce do chustaiméirí. Dá bharr sin, tá an ról atá ag Comhairle Contae an Longfoirt tar éis athrú ó bheith ina 
soláthraí díreach seirbhísí uisce/dramhuisce go dtí bheith ina gníomhaire de chuid Uisce Éireann maidir le seirbhísí a 
sholáthar laistigh den Chontae faoi chomhaontú ceadúnais frithpháirteach.

Le linn 2014, bhunaigh Uisce Éireann lárionad glaonna náisiúnta ar féidir le custaiméirí teagmháil dhíreach a dhéanamh 
leis le haon cheisteanna nó aon ghearáin maidir le soláthar uisce nó maidir le dramhuisce, ar nós calcadh píopaí 
séarachais. Ar a sheal, cuireann Uisce Éireann na gearáin ar aghaidh trí bhogearraí fíor-ama go dtí baill foirne seirbhísí 
uisce in Údaráis Áitiúla chun iad a fhiosrú agus a réiteach. 
 
Tá Rannóg na Seirbhísí Uisce de chuid Chomhairle Contae an Longfoirt i mbun oibre faoi théarmaí Chomhaontú 
Seirbhíse le hUisce Éireann ar cuireadh tús leis in Eanáir 2014. Táthar ag súil go mbeidh an Comhaontú Seirbhíse i 
bhfeidhm ar feadh tréimhse 12 bhliain agus go mbeidh Pleananna Seirbhíse Bliantúla á gcomhaontú gach bliain idir 
Uisce Éireann agus Comhairle Contae an Longfoirt.
Sa Chomhaontú Seirbhíse agus sa Phlean Seirbhíse Bliantúil 2014 a bhí ag gabháil leis, leagadh síos na cuspóirí agus na 
gníomhartha a bhí le comhlíonadh ag Comhairle Contae an Longfoirt le linn 2014 faoi na príomhtheidil seo a leanas:

 » Gearáin ó Chustaiméirí
 » Tástáil uisce óil faoi na rialacháin uisce óil 2014
 » Bainistiú Sceite Uisce
 » Monatóireacht ar sceitheadh dramhuisce i gcomhréir le treoirlínte an GCC
 » Sláinte & Sábháilteacht
 » Tuarascálacha míosúla airgeadais agus feidhmíochta reachtúla

     
I gcomhréir le Comhaontú Seirbhíse na bliana 2014, d’oibrigh foireann na Comhairle gléasraí agus líonraí uisce agus 
dramhuisce ar fud an Chontae agus rinne sí iad a chothabháil. Mar atá luaite thuas, gné den Chomhaontú Seirbhíse is ea an 
riachtanas tuairiscithe mhíosúil nach beag ar na sonraí feidhmíochta a bhaineann leis na córais uisce/dramhuisce éagsúla.   
Faigheann an Chomhairle costais oibriúcháin agus costais chothabhála ar ais ó Uisce Éireann ar bhonn míosúil i leith 
gach caiteachais arna tabhú aici agus na seirbhísí á soláthar. B’ionann suim iomlán na sonrasc a billeáladh ar Uisce 
Éireann maidir le soláthar seirbhísí faoi oibreacha caipitiúla agus oibríochtúla in 2014 agus €5,562,607. 

AISTRIÚ SÓCMHAINNÍ
Tá an próiseas maidir le sócmhainní bonneagair a aistriú ar bhonn foirmiúil chuig Uisce Éireann, lena n-áirítear gléasraí 
uisce/dramhuisce sa Chontae, fós ar bun.  

AN CLÁR INFHEISTÍOCHTA CAIPITIL
Is faoi chúram Uisce Éireann atá an Clár Infheistíochta Caipitil i leith Seirbhísí Uisce anois. Beidh ról fós ag foireann na 
Comhairle um Chaipiteal Seirbhísí Uisce, áfach, i bpleanáil an chláir infheistíochta seirbhísí uisce chomh maith le bainistiú 
a dhéanamh ar an dul chun cinn maidir leis na hoibreacha caipitiúla ó lá go lá sa chontae. 

GRÚPSCÉIMEANNA UISCE/SÉARACHAIS
In 2014, chuir an Roinn Comhshaoil, Pobail, agus Rialtais Áitiúil in iúl do Chomhairle Contae an Longfoirt gurb 
ionann an Dáileadh Blocdheontais maidir le Glacadh ar Láimh na nGrúpscéimeanna Uisce, Uasghrádú Líonra, agus 
Grúpscéimeanna Nua Uisce agus Séarachais agus €249,692.

Réiteach fabhtanna agus íoc airgid coinneála a bhain le bailchríoch a chur le glacadh ar lámh na scéimeanna ag na 
háiteanna seo a leanas: – GSU an Bhealaigh, Cluain Colgán, GSU Chluain Raileach, GSU an Leasa Léith, GSU Chill na Sí, 
GSU an Ghabhláin & Chluain Torc, GSU Chill an Churraigh agus GSU Fyhora.

Bhain GSU Chluain Mór/na Cille Móire agus GSU Fostra leas as deontas chun oibreacha uasghrádaithe a dhéanamh ar a scéim.
Cuireadh tús leis na hoibreacha ar Ghrúpscéim Uisce nua ag an mBóthar Mór/Fionnúrach in Ardach, Co. an Longfoirt.
Cuireadh tús freisin le Grúpscéim Shéarachais i sráidbhaile an Liagáin, Co. an Longfoirt.
D’íoc an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil €152,000 san iomlán faoin na ceannteidil thuas in 2014.

Cheadaigh an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil cúnamh Deontais breise €5,100 i leith oibreacha Sonracha 
um Chosaint Foinse, faoinar tugadh cúnamh do Ghrúpscéimeanna Uisce maidir leis an gcéad ghné a chur i gcrích i 
dtaobh plean cosanta foinse a fhorbairt, is é sin, measúnú gairmiúil a dhéanamh ar a bhfoinse uisce, lena n-áirítear 
léiriú ar an dobharcheantar foinseach nó ‘an crios tionchair’, mapáil an dobharcheantair fhoinsigh agus measúnú ar 
leochaileacht an screamhuisce.  Bhain dhá Ghrúpscéim Uisce a bhfuil foinsí príobháideacha acu leas as an Deontas sin, 
GSU Chluain Mór/na Cille Móire agus GSU Fostra.

In 2015, chuir an Chomhairle moltaí faoi bhráid na Roinne Comhshaoil, Pobail, agus Rialtais Áitiúil i gcomhair cistithe 
Blocdheontais dar luach €940,000 san iomlán faoin gClár Uisce Tuaithe maidir le Grúpscéimeanna Séarachais nua, 
chomh maith le Grúpscéimeanna Uisce Nua agus Uasghrádú ar Ghrúpscéimeanna Uisce.
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FÓIRDHEONTAIS DO GHRÚPSCÉIMEANNA UISCE AGUS DEONTAIS 
TOBAIR AONAIR
Phróiseáil Comhairle Contae an Longfoirt ceithre iarratas ar fhóirdheontais i leith costais oibriúcháin a bhain le 
Grúpscéimeanna Uisce.  íocadh amach suim €17,818.54 san iomlán.

Fuarthas dhá iarratas déag ar dheontais do sholáthairtí uisce aonair. Ceadaíodh ocht n-iarratas, tá trí iarratas ar 
feitheamh agus diúltaíodh do cheann amháin.  Rinneadh íocaíochtaí deontais dar luach iomlán €17,800.95 le dáréag a 
chuir iarratas isteach in 2014.

SEIRBHÍSÍ COMHSHAOIL
Clúdaíonn an rannóg 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 agus Rialú Capall
 » Seirbhísí Dóiteáin agus Seirbhísí Éigeandála
 » Cosaint Shibhialta

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, 
cigireachtaí feirme, sceitheadh chuig uiscí a cheadúnú agus clár monatóireachta a chur i bhfeidhm le haghaidh 
aibhneacha, lochanna, dabhcha séarachais agus láithreáin líonta talún atá dúnta.

CÓRAIS BHOIRAINISTÍOCHTA 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 sa 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 na 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 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 sceitheadh ó phlandaí Cóireála Dramhuisce na Comhairle
 » Monatóireacht ar líonadh talún
 » Monatóireacht ar sceitheadh eisiltigh tionsclaíoch
 » Monatóireacht ar Cháilíocht Uisce in aibhneacha agus i lochanna

BAINISTÍOCHT AN BHRUSCAIR
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 Bhruscair na Comhairle a thugann faoin Rialú Bruscair den 
chuid is mó, le cúnamh ó Mhaoir Bhruscair/Thráchta Chomhairle Baile an Longfoirt.

oibríonn an Chomhairle i ndlúthpháirt le Coistí áitiúla na mBailte Slachtmhara agus aithníonn sí an obair iontach atá á 
déanamh acu ar fud an chontae.

Leanann an Chomhairle ar aghaidh ag ionchúiseamh ciontóirí bruscair agus ag lorg aisghabháil iomlán na gcostas nuair 
a théann cásanna chun na cúirte.  
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SCUABADH SRÁIDEANNA
Lean an Chomhairle ar aghaidh lena clár rialta maidir le scuabadh sráideanna agus seirbhísiú boscaí bruscair i mbailte 
agus i sráidbhailte an chontae, i gcomhréir le Plean Bainistíochta Bruscair Chontae an Longfoirt. Caitheadh breis is 
€400,000 ar an tseirbhís sin in 2014.

AN PLEAN BAINISTITHE DRAMHAÍOLA 2015–2021
Foilsíodh Dréacht-Phlean Bainistithe Dramhaíola Réigiúnach um oirthear an Limistéir Láir Tíre 2015 – 2021 amach in 
2014 agus tá an Plean Bainistithe Dramhaíola Réigiúnach deiridh le bheith réitithe faoi dheireadh mhí an Mhárta 2015.  
Tá an Longfort ar cheann den 12 údarás áitiúla atá cleamhnaithe le Réigiún Dramhaíola oirthear an Limistéir Láir Tíre.

SOLÁTHAR SAORÁIDÍ UM BAINISTIÚ DRAMHAÍOLA
Faoi láthair tá 26 bhanc ‘fág anseo’ i gContae an Longfoirt. Glactar le gloine ghlas, gloine dhonn agus gloine 
thrédhearcach, chomh maith le cannaí alúmanaim, ag gach suíomh.  Bailíodh 660 tonna gloine agus 20 tonna cannaí 
alúmanaim san iomlán le haghaidh athphróiseála in 2014.

FORFHEIDHMIÚ UM BAINISTIÚ DRAMHAÍOLA
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 2014, rinneadh imscrúdú ar 1,524 ghearán faoi dhramhaíl agus faoi bhruscar, agus réitíodh 1,482 ghearán 
díobh sin i rith na bliana.

In 2014, díríodh cigireachtaí rialta na Comhairle ar réimsí éagsúla lena n-áirítear – cur chun feidhme na Rialachán PCB 
(défheinil pholaclóirínithe), úsáid neamhúdaraithe dóirí drámh-ola, bailiú neamhúdaraithe feithiclí deiridh ré agus foinsí 
soláthair uisce phoiblí a chosaint.   Rinneadh roinnt ionchúiseamh faoin Acht um Thruailliú ó Bhruscar, 1997 agus faoin 
Acht um Bainistiú Dramhaíola, 1996.  Tá fadhb mhór i gceist fós le dumpáil mhídhleathach dramhaíola tí i gceantair 
thuaithe agus in áitribh fholmha, 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 faoin Acht um 
Bainistiú Dramhaíola 1996 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).  Cuirtear iniúchtaí imshaoil 
i gcrích i gcomhréir le plean iniúchta bhliantúil na nÚdarás Áitiúil agus tá córas tuairiscithe éigeantaigh chuig an GCC 
i bhfeidhm maidir le gach iniúchadh imshaoil agus leis an bplean iniúchta imshaoil.  Tá dualgas nach beag ar Údaráis 
Áitiúla freisin maidir le tuairisciú.  Tiomsaíonn Comhairle Contae an Longfoirt fardal bliantúil de na sonraí dramhaíola ar 
fad maidir lena cuid limistéar feidhme 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 ach iad a iarraidh.  

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, ach glaoch ar 1850 434 450.

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 2014 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.
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ÚSÁID FUINNIMH – 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 um thomhaltas 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 le 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 pobail.   

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
 » An Nollaig Ghlas
 » Cistiú Comhpháirtíochta Comhshaoil Áitiúil
 » Deontais Feasachta Frith-Bhruscair

GLANTACHÁN NÁISIÚNTA EARRAIGH
Bhí Glantachán Náisiúnta Earraigh na bliana 2014 ar siúl le linn mhí Aibreáin. Cuireadh bainteoirí bruscair, lámhainní, bibí 
agus málaí dath-chódaithe ar fáil do sheisiúin ghlantacháin an phobail.  Chláraigh breis is 35 ghrúpa don ghlantachán 
agus ghlac siad 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 2-8 Márta 2014.  Tugadh deis do Scoileanna, Grúpaí Pobail, agus 
eagraíochtaí eile sa chontae crainn óga a fháil. Dáileadh os cionn 350 crann óg ar bhreis is 40 grúpa pobail agus scoil le 
linn na seachtaine sin, agus bhí na crainn sin saor in aisce.

BAILIÚCHÁIN EARRAÍ MÓRA AGUS DRAMHAÍOLA GUAISÍ
Cuireadh dhá bhailiúchán earraí móra ginearálta agus bailiúchán amháin péint dramhaíola ar siúl in 2014.
Bailíodh 4.94 tonna de dhramhaíl ghinearálta agus dhramhaíl inathchúrsáilte agus 1.776 tonna de péint dramhaíola.

SCOILEANNA GLASA
D’éirigh go han-mhaith leis an Longfort arís maidir le cur le gníomhaíocht na Scoileanna Glasa in 2014. Tá 
rannpháirtíocht na scoileanna sa chlár beagnach chomh hard agus is féidir léi a bheith.  In 2014, fuair scoil riachtanas 
speisialta Naomh Criostóir an chéad bhratach ghlas dá cuid agus rinne seacht gcinn déag de scoileanna eile athnuachan 
ar a gcuid bratach.  Fágann sin go bhfuil Bratacha Glasa ag 41 scoil i gContae an Longfoirt san iomlán anois. 

AN 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. Féadfar seanchártaí Nollag a fhágáil ag leabharlanna áitiúla ar fud an chontae chomh maith.

DEONTAIS FEASACHTA FRITHBHRUSCAIR
Leanadh leis an scéim seo in 2014 le deontas €17,000 a fuarthas ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.  
Úsáidtear na Deontais Feasachta Frithbhruscair 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 
ghlantacháin 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 €1,600 níos déanaí sa 
bhliain.  Cuireann an Chomhairle cistí meaitseála ar fáil chun tacú le tionscadail nuálacha, phobalbhunaithe a bhaineann 
leis an gcomhshaol.  

IONAID ADHLACTHA 
Tá idir reiligí faoi úinéireacht na Comhairle agus Reiligí Pobail sa chontae.  Le cúnamh ón gComhairle, gearrann an 
chuideachta Acmhainní Pobail an Longfoirt Teoranta an féar agus déanann sí mion-oibreacha eile i gcuid mhór reiligí.  
Ina theannta sin, tugann an Chomhairle tacaíocht airgid do roinnt grúpaí deonacha a mbíonn oibreacha cothabhála ar 
bun acu in a lán reiligí.
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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, caoirigh agus muca a táirgeadh go háitiúil i seamlais bheaga áitiúla i gContae an Longfoirt in 
2014. 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 2014, 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 
iomchuí dóibh. Tá Oifigeach Tréidliachta an Chontae ina bhall de Ghrúpa Oibre Idir-Rannach chun Treoir a thabhairt do 
thairgeoirí beaga bia agus do rialóirí maidir le solúbthacht chuí atá inghlactha ag iniúchóirí náisiúnta agus idirnáisiúnta. 
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 arís eile in 2014 ar thréchur na seamlas beag i gContae an Longfoirt, agus tháinig méadú go háirithe ar líon 
na n-eallach a maraíodh.

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.   Ag obair di i 
gcomhar le hOifig Fiontair Áitiúil Chomhairle Contae an Longfoirt, thug an Rannóg Tréidliachta cúnamh maidir le 
hoiliúint um Leas Ainmhithe a chur ar dhaoine a bhíonn ag obair san earnáil sin in 2014.

Leanadh leis an bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach agus le hoiliúint i sábháilteacht bia agus sláinte agus leas ainmhithe in 
2014 agus tá Córas Iniúchóireachta Inmheánaí ag an tSeirbhís Tréidliachta. 

Bhí na gníomhaíochtaí a bhaineann le diúscairt Fotháirgí Ainmhithe fós ina réimse tábhachtach oibre in 2014.

Soláthraíonn cruinnithe an Choiste Réigiúnaigh 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 déthaobhacha a reáchtáil go háitiúil agus 
go náisiúnta in 2014.

I ré ina bhfuil athruithe á gcur i bhfeidhm sa tír, déanfaidh Seirbhís Tréidliachta an Údaráis Áitiúil a dícheall an tSeirbhís 
Áitiúil thábhacht dá cuid a choinneáil ar bun, agus táthar ag smaoineamh freisin ar sheirbhís chomhroinnte réigiúnach a 
chur ar bun. 

RIALÚ MADRAÍ
Cuireann Comhairle Contae an Longfoirt Seirbhís lánaimseartha um Rialú Madraí ar fáil i gContae an Longfoirt.  
Fostaíonn an tÚdarás Áitiúil Maor Madraí agus oibríonn sí Dídean do Mhadraí ar Shráid Little Water i mbaile an 
Longfoirt.  Gearrtar Táillí Póna.  Dhéileáil an tSeirbhís le 338 gcás de mhadraí gan iarraidh agus madraí seachráin in 
2014.  Astu siúd, tugadh tithe nua do 55 díobh, thóg a gcuid úinéirí ar ais 39 díobh, aistríodh 203 mhadra chuig grúpaí 
leasa madraí agus cuireadh 48 madra ina gcodladh. Tá sé ina bheartas ag Comhairle Contae an Longfoirt baile nua a 
fháil do mhadra ar bith a mbeadh an socrú sin cuí ina leith.   

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 síos i bPóna 
Madraí an Longfoirt in 2014.  Tharla sé sin mar thoradh ar phlean straitéiseach a chuir an tSeirbhís Rialaithe Madraí i 
bhfeidhm le cabhair ó pháirtithe leasmhara agus ó shaorálaithe eile, dá bhfuilimid buíoch.

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, a bheith ina n-úinéirí freagracha ainmhí.  Feidhmíonn an Chomhairle scéim 
le haghaidh neodrú fóirdheontais do mhadraí, agus tá comhaontas straitéiseach curtha ar bun aici leis an Dogs Trust.  
Leanadh ar aghaidh le cigireachtaí ar Ionaid Pórúcháin Madraí in 2014 faoin Acht um Bunachais Pórúcháin Madraí.

Leagann Comhairle Contae an Longfoirt béim go fóill ar an ngá atá ann go gceannódh úinéirí madra Ceadúnas 
Madraí.  Gearrtar €20 ar Cheadúnas Madraí faoi láthair agus is féidir ceann a cheannach ó Oifig Phoist ar bith.  Gné 
thábhachtach d’úinéireacht fhreagrach madra is ea Ceadúnas Madraí a cheannach.  In 2014, cheannaigh úinéirí madra 
ceadúnas ‘Saolré Madra’ ar chostas aonuaire €140.  Is ó Rannóg Comhshaoil Chomhairle Contae an Longfoirt amháin 
atá iad siúd le fáil.
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RIALÚ CAPALL
Dhéileáil Comhairle Contae an Longfoirt le 95 chás maidir le capaill a tuairiscíodh go raibh siad ar seachrán in 2014.  
Astu sin, gabhadh 56 chapall faoin Acht um Rialú Capall, 1996. Tá fodhlíthe um Rialú Capall i bhfeidhm ag Comhairle 
Contae an Longfoirt.  

Faoi na fodhlíthe sin, rialaítear riachtanais choinneála agus diúscartha de réir comhaontaithe leis an Roinn Talmhaíochta, 
Bia agus Mara, chomh maith le rochtain agus gníomhaíochtaí capall a rialú in áiteanna poiblí.

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 gcomhraiceoir dóiteáin fostaithe sna stáisiúin a fhreagraíonn d’eachtraí dóiteáin 
agus d’eachtraí tarrthála araon.  Bhí na Seirbhísí Dóiteáin gníomhach maidir le sábháilteacht dóiteáin a chur chun cinn 
i rith na bliana.  Rinne na Seirbhísí Dóiteáin measúnú ar Theastais Sábháilteachta Dóiteáin, ar Iarratais Phleanála agus 
ar Tharchuir Iarratais Ceadúnais Cúirte.  Rinneadh Cigireachtaí Sábháilteachta Dóiteáin ar áitribh thráchtála freisin.

Tosaíodh ag tógáil an Stáisiúin Dóiteáin nua i mBéal Átha Liag in Aibreán 2014, agus bhí sé críochnaithe faoi mhí 
na Samhna 2014.  Is é an gnólacht Sammon Builders, Béal an Átha Móir, Co. Liatroma, an príomhchonraitheoir le 
haghaidh an tionscadail.  Ba iad Killian Consulting Engineers, Baile Átha Luain, na príomhchomhairleoirí i gcomhair na 
forbraíochta. Rinne an tAire Alan Kelly oscailt oifigiúil ar an Stáisiún Dóiteáin ar an 21 Eanáir 2015 i gcomhar leis an 
gCathaoirleach Mark Casey.

Chuaigh Eddie Noonan ar scor ó Sheirbhís Dóiteáin Bhaile Uí Mhatháin in Aibreán na bliana 2014 tar éis 27 mbliana 
fónaimh.

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 an leibhéal áitiúil, tá an Chosaint Shibhialta freagrach as saorálaithe a earcú agus a oiliúint agus as ionaid 
oiliúna a chur ar fáil sa phobal.  Tá sí freagrach freisin as seirbhís chúltaca éigeandála bhunriachtanach a sholáthar do na 
seirbhísí bunlíne nuair a iarrtar sin uirthi.

Ba iad seo a leanas na gníomhaíochtaí, cláir, imeachtaí agus forbairtí ba thábhachtaí le linn 2014:

 » Reáchtáladh roinnt cúrsaí Garchabhrach do bhaill reatha le linn na bliana lena n-áirítear Céadfhreagairt Chairdiach, 
Ardchúrsa sa Chéadfhreagairt Chairdiach, Garchabhair Cheirde Ath-deimhnithe agus Céadfhreagairt Éigeandála Ath-
deimhnithe. 

 » Bhain seachtar ball amach athcháiliú go dtí leibhéal Céadfhreagróra Éigeandála.  
 » Cháiligh seisear ball ar an leibhéal Garchabhrach Oibre i mí na Samhna.
 » Chuir 26 bhall i gcrích dian-Chúrsa Cuardaigh chun bheith ina bhFoireann Chuardaigh d’fhonn a bheith ag obair i 

gcomhar leis An Garda Síochána maidir le daoine atá ar iarraidh a chuardach srl.
 » Chuir beirt bhall i gcrích Cúrsa Leasa i gColáiste na Cosanta Sibhialta agus é ar intinn acu foireann Leasa um Dhaoine 

Díláithrithe a bhunú laistigh den Chontae.
 » Chuir ball amháin i gcrích an Cúrsa Náisiúnta Oiliúna ar Mhodhanna Teagaisc.
 » Cuireadh 3 Chleachtadh Raidió agus Cuardaigh ar siúl idir mí Feabhra agus mí an Mhárta.
 » Bhronn an tAire Boinn Fadseirbhíse ar sheachtar ball i gCaisleán Bhaile Átha Cliath i mí na Samhna.
 » 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 ullmhaíodh sceideal oiliúna i 

gcomhair na bliana 2015.
 » Ghlac Cosaint Shibhialta an Longfoirt páirt i mór-Chleachtadh de chuid Iarnróid Éireann ag Stáisiún Iarnróid an 

Longfoirt i mí na Samhna i gcomhar lenár gcomhghleacaithe ón Iarmhí.  Bhí 65 bhall den Chosaint Shibhialta páirteach 
ann, a raibh 35 acu ón Longfort. Bhí FSS, Seirbhís Dóiteáin an Longfoirt, An Garda Síochána agus Iarnród Éireann 
páirteach sa bhréagthimpiste traenach freisin. Bhaineamar an-tairbhe as an gcleachtadh agus is mór mar a chuaigh 
leibhéal scileanna ár mball i gcion ar na seirbhísí bunlíne.   

 » Leanadh ar aghaidh leis an Oiliúint Raidió agus Chuardaigh le baill de Sheirbhís na Maor. 
 » Cuireadh obair i gcrích ar fheithicil a iompú ina Feithicil Chuardaigh agus Tarrthála.
 » Ceannaíodh Otharcharr nua, a chomhlíonann CEN, agus beidh sé réidh i gcomhair dualgais go luath in 2015
 » Ceannaíodh Mionbhus nua agus tá sé ar an mbóthar faoi láthair.
 » Rinneadh ollchóiriú ar fheithicil 4x4 dár gcuid agus tá sí réidh lena húsáid anois
 » Ceannaíodh feithicil 4x4 nua, agus beidh sí réidh lena húsáid in 2015
 » Ceannaíodh campaí nua mar aon le soilsiú éigeandála agus gineadóir iniompartha nua
 » Cuireadh comharthaí nua ar ár gcuid feithiclí i gcomhréir le prótacal na Cosanta Sibhialta 
 » Cuireadh cúnamh Cosanta Sibhialta ar fáil ag níos mó ná 50 imeacht pobail agus spóirt áitiúil
 » Tá plé leanúnach ar bun le roinnt Gníomhaireachtaí/Rannóga maidir le háitreabh nua a fháil, toisc nach bhfuil an áit ina 

bhfuilimid faoi láthair leordhóthanach dár gcuid riachtanas reatha maidir le hoiliúint agus feithiclí.
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AGUISÍN 1:
DEIMHNIÚ NSAI UM CHLÁRÚ AN CHÓRAIS BAINISTITHE 
SLÁINTE & SÁBHÁILTEACHTA CEIRDE I LEITH OHSAS 
18001:2007
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AGUISÍN 2:
BALLRAÍOCHT NA GCOISTÍ BEARTAS STRAITÉISEACH (2014-2019)
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 2014-2019 agus le Ballraíocht na gCoistí trí rún Bhaill Chomhairle Contae an 
Longfoirt ag cruinniú a tionóladh ar an 12 Samhain 2014.

COISTE BEARTAS 
STRAITÉISEACH

BAILL DE CHUID NA 
COMHAIRLE CONTAE

IONADAITHE EARNÁLA IOMLÁN CATHAOIRLEACH

An Coiste Beartas 
Straitéiseach um 
Sheirbhísí Tithíochta

Comhairleoirí:
P.J. Reilly
Gerry Warnock
Martin Mulleady
John Browne
Paul Ross

Tógáil agus Foirgníocht
     Derek Scanlon
Pobal agus Deonach (2)
     Louise Lovett
     Stephanie Igoe
An Chuimsitheacht Shóisialta
     John Mimnagh

9

Cathaoirleach – An 
Chéad Téarma
An Clr P.J. Reilly

Ainmní don Dara 
Téarma 
An Clr Gerry Warnock

An Coiste Beartas 
Straitéiseach um 
Bonneagar agus 
Comhshaol

Comhairleoirí:
Micheál Carrigy
John Duffy
Gerry Farrell
Luie Mc Entire
Mick Cahill

Talmhaíocht agus Feirmeoireacht 
     Andrew McHugh
Pobal agus Deonach  
     Mary Lillis
Ceardchumann    
     Michael Spillane   
Comhshaol / Caomhnú
     Niamh Moran

9

Cathaoirleach – An 
Chéad Téarma
An Clr Micheál Carrigy

Ainmní don Dara 
Téarma
An Clr John Duffy

Coiste Beartas 
Straitéiseach um Pleanáil 
agus Forbairt agus 
Cultúr

Comhairleoirí:
Mae Sexton
Mark Casey
Mick Cahill
Paraic Brady
Gerry Farrell

Talmhaíocht agus Feirmeoireacht
     Pat O’Rourke             
Comhshaol / Caomhnú
     Harry McKenna
Pobal agus Deonach (2)
     Nancy Birmingham
     Noreen McLoughlin

9

Cathaoirleach – An 
Chéad Téarma
An Clr Mae Sexton

Ainmní don Dara 
Téarma
An Clr Mark Casey

An Coiste Beartas 
Straitéiseach um 
Fhorbairt Gheilleagrach 
agus Fiontraíocht

Comhairleoirí:
Seamus Butler
Padraig Loughrey
Pat O’Toole
Colm Murray
Peggy Nolan

Gnó agus Fostóirí
     Fintan McGill
Pobal agus Deonach
     Tess Murphy
Comhshaol / Caomhnú
     Ray Hogan          
Coiste Turasóireachta an Chontae
     Mona Considine

9

Cathaoirleach – An 
Chéad Téarma
An Clr Seamus Butler 

Ainmní don Dara 
Téarma
An Clr Pádraig 
Loughrey

IOMLÁN 20 16 36
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AGUISÍN 3:
TUARASCÁIL AR OBAIR NA GCOISTÍ BEARTAS 
STRAITÉISEACH IN 2014
CBS UM FHORBAIRT GHEILLEAGRACH, FORBAIRT UIRBEACH AGUS TUAITHE AGUS 
BEARTAIS CHULTÚIR
Níor tháinig an Coiste Beartas Straitéiseach seo le chéile roimh na Toghcháin Áitiúla a bhí ar siúl ar an 23 Bealtaine 2014.

CBS UM BEARTAIS TITHÍOCHTA & SHÓISIALTA, PLEANÁIL AGUS RIALÚ TÓGÁLA
Thionóil an Coiste Beartas Straitéiseach cruinniú amháin in 2014 ar an 26 Márta 2014.  Seo a leanas na 
saincheisteanna a pléadh:

 » Nuashonrú pleanála – Plean Forbartha Contae agus Rialacháin Foirgníochta Nua (i bhfeidhm ón 1 Márta 2014).
 » Nuashonrú Tithíochta – Deontais Tithíochta, Iarfheistiú agus an liosta i gcomhair na Tithíochta Sóisialta.  Nuashonrú ar 

an athnuachan atá beartaithe ar Springlawn sa Longfort agus Ardán Mhic Réamainn, Gránard.
 » Cur i Láthair ó Nasc na mBan, an Longfort.

Tar éis na dtoghchán áitiúil i mí na Bealtaine 2014, thug an Chomhairle isteach Scéim nua um Beartais Straitéiseacha 
agus bunaíocht CBS amháin um Sheirbhísí Tithíochta agus an Clr PJ Reilly ina chathaoirleach air. Bhí an chéad chruinniú 
den choiste sin ar siúl ar an 19 Eanáir 2015

CBS UM IOMPAR AGUS FORBAIRT BÓITHRE, COTHABHÁIL AGUS SÁBHÁILTEACHT AR 
BHÓITHRE
Thionóil an Coiste Beartas Straitéiseach seo cruinniú amháin in 2014 ar an 3 Márta 2014.  Ba é an príomhábhar plé agus 
breithnithe ag an gcruinniú sin:

 » Soilsiú Poiblí

AN COISTE BEARTAS STRAITÉISEACH UM SHEIRBHÍSÍ UISCE AGUS BEARTAIS CHOMHSHAOIL
Níor tháinig an Coiste Beartas Straitéiseach seo le chéile roimh na Toghcháin Áitiúla a bhí ar siúl ar an 23 Bealtaine 2014.

CBS UM FHORBAIRT GHEILLEAGRACH AGUS FIONTRAÍOCHT
Tionóladh an chéad chruinniú den Choiste Beartas Straitéiseach um Fhorbairt Gheilleagrach agus Fiontraíocht (2014-
2019) ar an 1 Nollaig.  Seo a leanas na saincheisteanna a pléadh –

 » Cur i Láthair ó Breda O’Toole, GFT Éireann ar an bhForbairt Gheilleagrach
 » An Oifig Fiontair Áitiúil
 » Forbairt na Turasóireachta
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AGUISÍN 4: 
COISTÍ DE CHUID CHOMHAIRLE CONTAE AN LONGFOIRT
COISTE BAILL

Ceapachán ainmní de chuid Chomhairle Contae an 
Longfoirt chun freastal ar chruinniú bliantúil Irish Public 
Bodies Mutual Insurances Ltd

An Comhairleoir Luie McEntire

Comhlachas Rialtas Áitiúil na hÉireann Na Comhairleoirí Mark Casey, Luie McEntire, Peggy Nolan

Bord na hAmharclainne Backstage
Na Comhairleoirí Pádraig Loughrey, Peggy Nolan, Mae Sexton, an tUasal 
Tony Flaherty

Tionól Réigiúnach na Teorann, Lár Tíre agus an Iarthair An Comhairleoir Mick Cahill, P.J. Reilly

Fóram Oidhreachta Chontae an Longfoirt Na Comhairleoirí Páraic Brady, Seamus Butler, Pádraig Loughrey

Fóram Sláinte Réigiúnach Fheidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte, Baile Átha Cliath agus Lár Laighin

Na Comhairleoirí Páraic Brady, Pat O’Toole, P.J. Reilly

Cumann Bhaill na nÚdarás Áitiúil An Comhairleoir P.J. Reilly

Comhchoiste Draenála Loch Uachtair, Loch Gamhna agus 
Abhainn na hÉirne

Na Comhairleoirí Luie McEntire, Martin Mulleady

An Coiste Forbartha Pobail Áitiúil
Na Comhairleoirí Colm Murray, Gerry Warnock, Mark Casey (2 bhliain), 
Seamus Butler (3 bliana)

An Coiste Comhairleach um Chóiríocht Áitiúil do 
Thaistealaithe

Na Comhairleoirí John Browne, Seamus Butler, Pádraig Loughrey, 
Peggy Nolan, Mae Sexton, Gerry Warnock

Acmhainní Phobal an Longfoirt Teo.
Na Comhairleoirí J. Browne, Martin Mulleady, P.J. Reilly, Mae Sexton

Coiste Iniúchóireachta Inmheánaí Chomhairle Contae an 
Longfoirt

An tUasal Gerry Brady agus an tUasal Michael Connellan

An Comhchoiste Póilíneachta Na Comhairleoirí P. Brady, J. Browne, S. Butler, M. Cahill, M. Casey, G. 
Farrell, P. Loughrey, M. Mulleady P. Ross, P. Nolan, P. O’Toole, P.J. Reilly
Cathaoirleach, an Comhairleoir G. Warnock

Longford Enterprise Development Company Ltd Na Comhairleoirí Seamus Butler, Gerry Farrell, Gerry Warnock

Longford Pool Construction Ltd Na Comhairleoirí John Browne, Pádraig Loughrey, Gerry Warnock

Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí Na Comhairleoirí Seamus Butler, Pat O’Toole, Peggy Nolan, Mae Sexton

Cumann Iompair Pobail na Tuaithe, An Longfort agus an 
Iarmhí

An Comhairleoir Micheál Carrigy

Tascfhórsa Drugaí Lár na Tíre An Comhairleoir Pádraig Loughrey

Áisíneacht Fuinnimh Lár na Tíre
An Comhairleoir Mick Cahill

Comhairle Chomhairleach Cheantair Abhantraí 
Idirnáisiúnta an Iarthuaiscirt

Na Comhairleoirí John Duffy, Luie McEntire

An Coiste Monatóireachta Uisce Tuaithe Na Comhairleoirí Seamus Butler, Pat O’Toole, Paul Ross

Comhairle Chomhairleach Cheantair Abhantraí na 
Sionainne

Na Comhairleoirí Mick Cahill, Pat O’Toole

Coiste na Comhpháirtíochta Spóirt Na Comhairleoirí John Browne, Mark Casey, Martin Mulleady

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

Coiste na dTairiscintí An Cathaoirleach, na Comhairleoirí John Browne, Pat O’Toole.
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AGUISÍN 5:
CRUINNITHE DE CHUID CHOMHAIRLE CONTAE AN 
LONGFOIRT
Reáchtáladh cruinnithe na Comhairle Contae go míosúil, cé is moite de mhí Lúnasa. Mar gheall ar na Toghcháin Áitiúla i mí 
na Bealtaine 2014, cuireadh le chéile Cruinnithe Míosúla mhí Aibreáin agus mhí na Bealtaine agus tionóladh an cruinniú ar 
an 1 Bealtaine 2014

Bhí na Toghcháin Áitiúla ar siúl ar an 23 Bealtaine 2014.

Tionóladh an chéad Chruinniú Bliantúil den Chomhairle nua-thofa ar an 6 Meitheamh 2014.   
Toghadh an Comhairleoir Mark Casey ina Chathaoirleach agus an Comhairleoir Seamus Butler ina Leas-Chathaoirleach. 
Toghadh baill na Comhairle chuig na Coistí seo a leanas:

CEAPADH TRIÚR BALL CHUIG COMHLACHAS RIALTAS ÁITIÚIL NA HÉIREANN:
Na Comhairleoirí Peggy Nolan, Luie McEntire agus Mark Casey. 

CEAPADH BALL AMHÁIN CHUIG CUMANN BHAILL NA NÚDARÁS ÁITIÚIL:
An Comhairleoir P.J. Reilly.

CEAPADH BEIRT BHALL CHUIG COMHCHOISTE DRAENÁLA LOCH UACHTAIR, LOCH GAMHNA 
AGUS ABHAINN NA HÉIRNE:
Na Comhairleoirí Luie McEntire agus Martin Mulleady.

CEAPADH TRIÚR BALL CHUIG LONGFORD POOL CONSTRUCTION LTD.
Na Comhairleoirí John Browne, Pádraig Loughrey agus Gerry Warnock.

CEAPADH BEIRT BHALL CHUIG TIONÓL RÉIGIÚNACH NA TEORANN, LÁR TÍRE AGUS AN 
IARTHAIR.
Na Comhairleoirí Mick Cahill agus P.J. Reilly.

CEAPADH TRIÚR BALL CHUIG AN GCOISTE FORBARTHA POBAIL ÁITIÚIL (CFPA)
Na Comhairleoirí Colm Murray, Gerry Warnock , Mark Casey (dhá bhliain) agus an Comhairleoir Seamus Butler (trí bliana).

CEAPADH CATHAOIRLIGH NA GCOISTÍ BEARTAS STRAITÉISEACH SEO A LEANAS:
Ceapadh an Comhairleoir P.J. Reilly agus an Comhairleoir Gerry Warnock ina gCathaoirligh (téarmaí dhá bhliain go leith) ar 
an gCoiste Beartas Straitéiseach um Bheartas Tithíochta agus Sóisialta, Pleanáil agus Rialú Tógála.

Ceapadh an Comhairleoir Micheál Carrigy agus an Comhairleoir John Duffy ina gCathaoirligh (téarmaí dhá bhliain go leith) 
ar an gCoiste Beartas Straitéiseach um Iompar, Forbairt agus Cothabháil Bóithre agus Beartas Sábháilteachta ar Bhóithre.

Ceapadh an Comhairleoir Mae Sexton agus an Comhairleoir Mark Casey ina gCathaoirligh (téarmaí dhá bhliain go leith) ar 
an gCoiste Beartas Straitéiseach um Sheirbhísí Sláintíochta agus Comhshaoil.

Ceapadh an Comhairleoir Seamus Butler agus an Comhairleoir Pádraig Loughrey ina gCathaoirligh (téarmaí dhá bhliain go 
leith) ar an gCoiste Beartas Straitéiseach um Fhorbairt Gheilleagrach, Athnuachan Uirbeach agus Tuaithe, Beartais Cultúir 
agus Áineasa agus Gnóthaí Corparáideacha. (Forbairt Gheilleagrach agus Fiontraíocht)

CEAPADH TRIÚR BALL CHUIG LONGFORD ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY LTD:
Na Comhairleoirí Gerard Farrell, Seamus Butler agus Gerry Warnock.

CEAPADH AINMNÍ DE CHUID CHOMHAIRLE CONTAE AN LONGFOIRT CHUN FREASTAL AR 
CHRUINNIÚ BLIANTÚIL IRISH PUBLIC BODIES MUTUAL INSURANCES LTD:
An Comhairleoir Luie McEntire. 

CEAPADH TRIÚR BALL CHUIG AN GCOISTE MONATÓIREACHTA UISCE TUAITHE:
Na Comhairleoirí Paul Ross, Seamus Butler agus Pat o’Toole.
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CEAPADH CATHAOIRLIGH AGUS SEISEAR BALL CHUIG AN GCOISTE COMHAIRLEACH UM 
CHÓIRÍOCHT ÁITIÚIL DO THAISTEALAITHE:
Na Comhairleoirí John Browne, Peggy Nolan, Mae Sexton, Pádraig Loughrey, Seamus Butler agus Gerry Warnock.  
Ceapadh an Comhairleoir Mae Sexton ina Cathaoirleach ar an gCoiste.

AN COMHCHOISTE PÓILÍNEACHTA.
Na Comhairleoirí P. o’Toole, P.J. Reilly, M. Mulleady, M. Cahill, P. Loughrey, S. Butler, G. Warnock, M. Casey, P. Ross, 
P. Nolan, P. Brady, J. Browne agus G. Farrell.  Ceapadh an Comhairleoir Gerry Warnock ina Chathaoirleach ar an 
gComhchoiste Póilíneachta.

CEAPADH CEATHRAR BALL CHUIG ACMHAINNÍ PHOBAL AN LONGFOIRT TEO:
Na Comhairleoirí Martin Mulleady, P.J. Reilly, Mae Sexton agus John Browne.

CEAPADH CEATHRAR BALL CHUIG BORD OIDEACHAIS AGUS OILIÚNA AN LONGFOIRT AGUS 
NA HIARMHÍ
Na Comhairleoirí Mae Sexton, Pat o’Toole, Seamus Butler agus Peggy Nolan.

CEAPADH BALL AMHÁIN CHUIG CUMANN IOMPAIR POBAIL NA TUAITHE, AN LONGFORT 
AGUS AN IARMHÍ.
An Comhairleoir Michael Carrigy

CEAPADH BEIRT BHALL CHUIG AN GCOISTE INIÚCHÓIREACHTA:
An tUasal Gerry Brady agus an tUasal Michael Connellan.

CEAPADH TRIÚR BALL CHUIG COISTE NA COMHPHÁIRTÍOCHTA SPÓIRT:
Na Comhairleoirí John Browne, Martin Mulleady agus Mark Casey.

CEAPADH BEIRT BHALL CHUIG COMHAIRLE CHOMHAIRLEACH CHEANTAIR ABHANTRAÍ NA 
SIONAINNE.
Na Comhairleoirí Mick Cahill agus Pat o’Toole.

CEAPADH BEIRT BHALL CHUIG COMHAIRLE CHOMHAIRLEACH CHEANTAIR ABHANTRAÍ 
IDIRNÁISIÚNTA AN IARTHUAISCIRT.
Na Comhairleoirí Luie McEntire agus John Duffy.

CEAPADH TRIÚR BALL CHUIG FÓRAM SLÁINTE RÉIGIÚNACH FHEIDHMEANNACHT NA 
SEIRBHÍSE SLÁINTE, BAILE ÁTHA CLIATH AGUS LÁR LAIGHIN.
Na Comhairleoirí Páraic Brady, P.J. Reilly agus Pat o’Toole.

CEAPADH TRIÚR BALL CHUIG FÓRAM OIDHREACHTA CHONTAE AN LONGFOIRT.
Na Comhairleoirí Páraic Brady, Seamus Butler agus Pádraig Loughrey.

CEAPADH BALL AMHÁIN CHUIG ÁISÍNEACHT FUINNIMH LÁR NA TÍRE.
An Comhairleoir Mick Cahill.

CEAPADH CEATHRAR BALL CHUIG BORD BACkSTAGE. 
Na Comhairleoirí Peggy Nolan, Pádraig Loughrey, Mae Sexton agus an tUasal Tony Flaherty.

CEAPADH CATHAOIRLIGH AGUS BEIRT BHALL CHUIG AN GCOISTE TAIRISCINTÍ.
An Cathaoirleach, na Comhairleoirí Pat o’Toole agus John Browne.

CEAPADH BALL AMHÁIN CHUIG TASCFHÓRSA DRUGAÍ LÁR NA TÍRE.
An Comhairleoir Pádraig Loughrey.

CRUINNIÚ MÍOSÚIL – AN 19 MEITHEAMH, 2014
Chuir Karen Clabby Uasal, Cathaoirleach an Choiste Iniúchóireachta, i láthair Tuarascáil Bhliantúil 2013 an Choiste 
Iniúchóireachta.

Rinne Cumann Bodhar na hÉireann Cur i Láthair.

COMHCHRUINNIÚ MÍOSÚIL MHÍ AIBREÁIN AGUS MHÍ NA BEALTAINE – AN 1 BEALTAINE 2014
Rinne Aoisbhá Éireann Cur i Láthair. 
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CRUINNIÚ MÍOSÚIL – AN 8 DEIREADH FÓMHAIR, 2014
Rinne an Chomhghuaillíocht Náisiúnta Frithbhulaíochta Cur i Láthair.

CRUINNIÚ MÍOSÚIL – AN 12 SAMHAIN 2014
Rinne an tUasal Seadna Ryan, Turasóireacht Chontae an Longfoirt, Cur i Láthair. 

CRUINNIÚ MÍOSÚIL – AN 10 NOLLAIG, 2014
Reáchtáladh cruinniú míosúil mhí na Nollag sa Peer Inn, Lios na Cróise, Béal Átha Liag. 

CRUINNITHE SPEISIALTA – AN 22 DEIREADH FÓMHAIR AGUS AN 3 SAMHAIN 2014
Tionóladh Cruinnithe Speisialta i dtaobh chúrsaí airgeadais a bhain le Seirbhísí Naomh Criostóir, an Longfort.

CRUINNIÚ BUISÉID – AN 18 SAMHAIN 2014
Ghlac na baill Buiséad 2015 ag Cruinniú Buiséid a tionóladh ar an 18 Samhain 2014.

FÁILTIÚ AN MHÉARA
Reáchtáladh Fáiltiú ag halla ‘98 i mBéal Átha na Muc ar an Luan an 21 Iúil 2014 in onóir an Chomhaontaithe um 
Nascadh idir Béal Átha na Muc agus Essert de Belfort.

FÁILTIÚ CATHARTHA – CLUB PEILE BHAILE AN LONGFOIRT.
Reáchtáladh Fáiltiú Cathartha ar an Domhnach an 12 Deireadh Fómhair 2014 i gCearnóg an Mhargaidh, an Longfort in 
onóir Chlub Peile Bhaile an Longfoirt a rug leo an corn sa Chéad Roinnt de Shraithchomórtas 2014 SSE Airtricity.

AN COISTE INIÚCHÓIREACHTA

Tháinig an Coiste Iniúchóireachta – a ceapadh tar éis na dToghchán Áitiúil in 2009 – le chéile ar an 6 Márta agus an 
15 Bealtaine 2014. Chuir an Cathaoirleach i láthair Tuarascáil Bhliantúil 2013 an Choiste Iniúchóireachta ag cruinniú na 
Comhairle Contae i mí an Mhárta 2014.  Scrúdaigh an Coiste Iniúchóireachta roinnt saincheisteanna atá faoina chúram 
agus d’eisigh sé moltaí nuair ba chuí.   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 é sin a dhéanamh.

Tar éis na dToghchán Áitiúil i mí na Bealtaine 2014, cheap Comhairle Contae an Longfoirt, le linn an chruinnithe dá cuid 
ar an 16 Iúil 2014, na daoine seo a leanas ina mbaill den Choiste Iniúchóireachta:

 » Aturnae is ea an tUasal Patrick Groarke atá i mbun gnó i mBaile an Longfoirt.
 » Bhí an tUasal Gerry Brady ina bhall tofa de Chomhairle Contae an Longfoirt roimhe seo.
 » Aturnae is ea an tUasal Michael Connellan atá i mbun gnó i mBaile an Longfoirt agus bhí sé ina bhall tofa de 

Chomhairle Contae an Longfoirt roimhe seo.
 » Cuntasóir Cairte is ea Ciara Gillen Uasal le RSM Farrell Grant Sparks, sa Longfort.
 » Tá an tUasal Pat O’Brien ina phríomhchuntasóir le O’Brien & Co., Cuntasóirí Cairte agus Iniúchóirí Cláraithe, atá i mbun 

gnó i mBaile an Longfoirt.

Tionóladh an chéad chruinniú den Choiste Iniúchóireachta nua ar an 25 Meán Fómhair 2014, tráth a ceapadh an tUasal 
Patrick Groarke ina Chathaoirleach ar an gCoiste agus an tUasal Pat o’Brien ina Leas-Chathaoirleach.   Tionóladh 
cruinniú eile ar an 24 Samhain 2014, tráth a ceadaíodh Dréacht-Chairt an Choiste Iniúchóireachta agus a cuireadh faoi 
bhráid Chomhairle Contae an Longfoirt é lena fhaomhadh.  D’fhaomh Comhairle Contae an Longfoirt Cairt an Choiste 
Iniúchóireachta ag an gCruinniú Míosúil a tionóladh ar an 10 Nollaig 2014.

Soláthraíonn an Coiste Iniúchóireachta athbhreithniú de chuid shaineolaí neamhspleách, measúnú agus comhairle maidir 
le bainistíocht airgeadais agus próisis tuairiscithe, córais agus nósanna imeachta rialaithe inmheánaigh, bainistíocht 
riosca agus cúrsaí iniúchóireachta.  Is ról comhairleach den chuid is mó atá ag an gCoiste agus níl aon chumhachtaí 
feidhmiúcháin ag an gCoiste ná aon chumhachtaí reachtúla imscrúdaithe nó fiosrúcháin.     Tá cumhachtaí reachtúla an 
Choiste Iniúchóireachta leagtha síos in Alt 122(2)(a) go dtí (f) d’fheidhmeanna an Achta Rialtais Áitiúil, 2001 agus in I.R. 
244 de 2014 dar teideal na Rialacháin um Rialtas Áitiúil (Coiste Iniúchóireachta), 2014.
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AGUISÍN 6:
COMHDHÁLACHA AR FREASTALAÍODH ORTHU 2014
DÁTA COMHDHÁIL LÁTHAIR COMHAIRLEOIRí A D’FHREASTAIL UIRTHI

03/01/2014-
05/01/2014

Forléargas ar Leideanna Stocaireachta Baile Átha Cliath John Browne, Victor Kiernan, Luie McEntire

07/02/2014-
09/02/2014

Ag Cur i gCoinne an Fhaitís roimh 
Choireanna 

Leitir Ceanainn 
Co. Dhún na nGall

John Browne, Victor Kiernan

10/01/2014-
12/01/2014

Forléargas ar Athchóiriú Polaitíochta Baile Átha Cliath Colm Murray

10/01/2014-
12/01/2014

Idirghabháil v. an Dlíthíocht sa Dlí 
Fostaíochta

Ros ó gCairbre 
Co. Chorcaí

Gerry Brady, Paul Connell

10/01/2014-
12/01/2014

An Rialtas Áitiúil a Mhaoiniú – na 
Saincheisteanna Tábhachtacha 

Leitir Ceanainn 
Co. Dhún na nGall

Mark Casey

10/01/2014-
11/01/2014

Fiontair a Fhorbairt agus Tacú Leo ar bhonn 
áitiúil 

Gaillimh
Luie McEntire, PJ Reilly, Mick Cahill, Micheál 
Carrigy, Frank Kilbride, Barney Steele, Tom 
Victory

17/01/2014-
19/01/2014

Forléargas ar Chomhair Creidmheasa agus na 
Rialacha faoina bhFeidhmíonn siad

Baile Átha Cliath Luie McEntire

17/01/2014-
18/01/2014

Bille Rialtais Áitiúil 2013 
Trá Lí 
Co. Chiarraí

Gerry Brady, PJ Reilly, Mick Cahill, Micheál 
Carrigy, Frank Kilbride, Barney Steele, Tom 
Victory

24/01/2014-
26/01/2014

Uisce Bardasach – na dúshláin atá le sárú ag 
Údaráis Áitiúla 

Leitir Ceanainn 
Co. Dhún na nGall

Larry Bannon

24/01/2014-
25/01/2014

Údaráis Áitiúla agus an Bainistiú Dramhaíola 
Cathair na Mart
Co. Mhaigh Eo

Gerry Brady, PJ Reilly, Mick Cahill, Mark Casey, 
Frank Kilbride, Barney Steele, Tom Victory

24/01/2014-
26/01/2014

Forléargas ar Athchóiriú C.A.P. Baile Átha Cliath John Duffy, John Duffy

31/01/2014-
01/02/2014

Seimineár an Earraigh de chuid Chumann 
Chomhaltaí na nÚdarás Áitiúil 2014 

Muineachán Colm Murray

31/01/2014-
02/02/2014

Dea-Rialachas na nEagraíochtaí Pobail, na 
nEagraíochtaí Deonacha agus na gCumann 
Carthanachta in Éirinn 

Cairlinn 
Co. Lú

Luie McEntire

31/01/2014-
01/02/2014

An Clár Náisiúnta maidir le hAthluacháil 
a Dhéanamh ar Mhaoine Tráchtála agus 
Tionsclaíochta 

Gaillimh Barney Steele

31/01/2014-
01/02/2014

Comhdháil um Meabhairshláinte agus 
Feasacht i leith Féinmharú 

Dún Garbhán 
Co. Phort Láirge 

Mick Cahill, Tom Victory

01/02/2014-
03/02/2014

Cumann an Longfoirt i Londain Londain Colm Murray

07/02/2014-
08/02/2014

Pobail a Choinneáil Slán – Sábháilteacht ó 
Dhóiteán 

Cathair na Mart 
Co. Mhaigh Eo

Peggy Nolan, PJ Reilly, Mark Casey, Frank 
Kilbride, Barney Steele, Luie McEntire

14/02/2014-
15/02/2014

Cumhachtaí na nÚdarás Áitiúil chun 
Iompraíocht Fhrithshóisialta a Mhaolú 

Trá Lí 
Co. Chiarraí

Frank Kilbride, Barney Steele

14/02/2014-
16/02/2014

Reachtaíocht um Bainistiú Dramhaíola – 
Freagrachtaí na nÚdarás Áitiúil 

Cairlinn 
Co. Lú

Larry Bannon

21/02/1014-
22/02/2014

Cosaint Níos Fearr do Thomhaltóirí le 
Rialacháin Foirgníochta Nua

Gaillimh
Peggy Nolan, PJ Reilly, Martin Mulleady, Barney 
Steele, Tom Victory

22/02/2014-
23/02/2014

Comhdháil faoi do Shinsear a Rianú agus do 
Chraobh Ghinealaigh 

Luimneach
Gerry Brady, Victor Kiernan, Paul Connell, Colm 
Murray

28/02/2014-
01/03/2014

Oideachas chun an Geilleagar a Chur chun 
Cinn 

Gaillimh
Mick Cahill, Martin Mulleady, Barney Steele, Tom 
Victory, Peggy Nolan

06/03/2014-
07/03/2014

Comhdháil Bhliantúil Chumann na 
gComhairlí Contae agus Cathrach

Béal Átha Conaill 
Co. an Chabháin

Frank Kilbride

07/03/2014-
08/03/2014

Pobail a Chumasú trí Bheartas Rialtais Áitiúil Gaillimh Peggy Nolan, Martin Mulleady, PJ Reilly

14/03/2014-
15/03/2014

An Clár Forbartha Tuaithe
Cathair na Mart 
Co. Mhaigh Eo

Peggy Nolan, PJ Reilly, Martin Mulleady, Barney 
Steele, 
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21/03/2014-
22/03/2014

Ag Déileáil le Spás Folamh Gaillimh
Peggy Nolan, Martin Mulleady, Barney Steele, 
Frank Kilbride, PJ Reilly

21/03/2014-
23/03/2014

Prionsabail Bainistíochta a Chomhlíonadh 
Ros ó gCairbre 
Co. Chorcaí

Gerry Brady, Victor Kiernan, Paul Connell, 

28/03/2014-
29/03/2014

Athbhreithniú Breithiúnach ar an bPróiseas 
Cinnteoireachta 

Trá Lí 
Co. Chiarraí

Tom Victory, Martin Mulleady, Barney Steele, 
Frank Kilbride, PJ Reilly

03/04/2014-
05/04/2014

Comhdháil Náisiúnta Turasóireachta 
Cheatharlach 

Ceatharlach Larry Bannon

04/04/2014-
05/04/2014

Cosaint Sonraí 
An Muileann 
gCearr 
Co. na hIarmhí

PJ Reilly

11/04/2014-
12/04/2014

Clár Náisiúnta Aitheantóirí na Soláthraithe 
Seirbhísí Sláinte 

Gaillimh
Micheál Carrigy, PJ Reilly, Martin Mulleady, 
Gerry Brady, Barney Steele

12/04/2014 Cumann an Longfoirt i mBaile Átha Cliath Baile Átha Cliath Larry Bannon, Luie McEntire

18/04/2014-
19/04/2014

An Choireacht agus a Tionchar ar Cháilíocht 
na Beatha 

Cill Áirne 
Co. Chiarraí

Gerry Brady, Victor Kiernan, Paul Connell, 

25/04/2014-
27/04/2014

An Comhshaol, an Pobal agus an Ball Tofa 
Leitir Ceanainn 
Co. Dhún na nGall

Gerry Brady, Victor Kiernan, Paul Connell, Larry 
Bannon

25/04/2014-
26/04/2014

Clásail Shóisialta sa Soláthar Poiblí 
Cathair na Mart 
Co. Mhaigh Eo

Martin Mulleady, Barney Steele, Tom Victory

02/05/2014-
03/05/2014

Soláthar Seirbhíse sna hÚdaráis Áitiúla Gaillimh
Peggy Nolan, PJ Reilly, Martin Mulleady, Gerry 
Brady

09/05/2014-
11/05/2014

An Reachtaíocht um Bainistiú Dramhaíola 
Ros ó gCairbre 
Co. Chorcaí

Paul Connell, Tom Victory

16/05/2014-
18/05/2014

Measúnachtaí Straitéiseacha Timpeallachta 
agus an Chinnteoireacht 

Leitir Ceanainn 
Co. Dhún na nGall

Larry Bannon, Victor Kiernan, Paul Connell, 

30/05/2014-
31/05/2014

Seirbhís Ealaíon an Rialtais Áitiúil Dún na nGall
John Browne, John Duffy, Paul Connell, Tom 
Victory

25/06/2014 Oiliúint Ionduchtúcháin do Chomhairleoirí 
Tulach Mhór 
Co. Uíbh Fháilí

PJ Reilly, Mae Sexton, Colm Murray, Pat O’Toole, 
John Browne,

26/06/2014
An Rialtas Áitiúil – I mBun Thodhchaí na 
bPobal a Mhúnlú 

Halla na Cathrach, 
Ard Mhacha

John Browne, Peggy Nolan, Gerard Farrell, Colm 
Murray, Paul Ross

13/07/2014 Lá Náisiúnta an Chomórtha Baile Átha Cliath Mark Casey

20/07/2014-
25/07/2014

Scoil Samhraidh Patrick MacGill 
Na Gleannta
Co. Dhún na nGall

Micheál Carrigy, 

11/09/2014 Seimineár Oiliúna AILG do Chomhairleoirí 
Dún Dealgan 
Co. Lú

Pauric Brady, Colm Murray

17/10/2014-
18/10/2014

Seimineár Oiliúna an Fhómhair de chuid 
LAMA 

Bun Cranncha 
Co. Dhún na nGall

John Browne, John Duffy, Gerard Farrell, Colm 
Murray, Pat O’Toole, Pauric Brady, Mick Cahill

23/10/2014
Seimineár Oiliúna AILG do Chomhairleoirí 
(An Tithíocht) 

Áth Luain 
Co. na hIarmhí

Pauric Brady, Mae Sexton

29/10/2014-
30/10/2014

Comhlachas Rialtas Áitiúil na hÉireann An Cabhán
Mae Sexton, Peggy Nolan, John Duffy, Colm 
Murray, Paul Ross, Pauric Brady, Mick Cahill, 
Mark Casey

29/10/2014 Faisnéis um Uisce Éireann 
Cora Droma Rúisc, 
Co. Liatroma

Mae Sexton, Pauric Brady, John Duffy, Mark 
Casey

14/11/2014
Cruinniú den Údarás um Bóithre Náisiúnta i 
mBaile Átha Cliath

Baile Átha Cliath
Pat O’Toole, John Duffy, Colm Murray, Seamus 
Butler, Mark Casey, Gerry Warnock, Mae Sexton,

18/11/2014
Seimineár Oiliúna AILG do Chomhairleoirí 
(Pleanáil)

Baile Átha Troim 
Co. na Mí

Paul Ross, Mae Sexton, Pauric Brady, 

18/11/2014 Seoladh an Dréacht-Phlean Dramhaíola Gaillimh Mae Sexton,

27/11/2014 An Clár Athghiniúna – Seisiún Faisnéise Luimneach Mark Casey, Gerry Warnock, Paul Ross
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AGUISÍN 7: 
TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AR DHUL CHUN CINN MAIDIR 
LEIS AN BPLEAN CORPARÁIDEACH 2010-2014
BONNEAGAR AGUS SEIRBHÍSÍ COMHSHAOIL

Cuspóir LárnaCh: “A chinntiú go gcAbhróidh nA beArtAis Agus An 

infheistíocht um iompAr bonneAgAir le forbAirt gheilleAgrAch 

Agus shóisiAltA chontAe An longfoirt, go gcuirfidh siAd feAbhAs 

Ar An bhforbAirt sin, Agus go gcAomhnóidh Agus go bhfeAbhsóidh 

siAd tArrAingteAcht An chontAe Agus A thimpeAllAcht chúlrA”.

COTHABHÁIL NA MBÓITHRE NÁISIÚNTA AGUS FEABHAS A CHUR ORTHU
Cuireadh tuilleadh oibreacha feabhsúcháin i gcrích in 2014.
Cuireadh i gcrích na scéimeanna seo a leanas um fhorleagan cosán ag roinnt áiteanna ar an nGréasán Bóithre Náisiúnta 
sa chontae, mar seo a leanas:

 » Scéim chun dromchla nua a chur ar an N4 idir Tigh na nDéar agus Na Cúilíní, Céim 1, 2014 (3.5km)
 » Láidriú an Chosáin ar an N5 ag an gCartrún Leadhbach 2014 (2.5km)

Cuireadh oibreacha deisiúcháin dromchla i gcrích ag roinnt áiteanna ar an nGréasán Bóithre Náisiúnta sa Chontae faoi 
chlár hD28 an Údaráis um Bóithre Náisiúnta.

Tá deireadh curtha ag an Údarás um Bóithre Náisiúnta le scéimeanna Sábháilteachta ar Chostas íseal de réir mar 
a cuireadh tús le cigireachtaí sábháilteachta sa ghnáthchúrsa. Táthar ag súil go gceapfaidh an tÚdarás um Bóithre 
Náisiúnta Scéimeanna Sábháilteachta sna blianta atá le teacht i gcomhair dearaidh agus tógála ag an Údarás Áitiúil.

Cuireadh deisiúcháin ar chosáin i gcrích ag: 

 » N55 sa Ghránard
 » N63 i gCill na Sí

SCÉIMEANNA DEONTAIS UM FHEABHSÚCHÁIN SHONRACHA
Cuireadh oibreacha i gcrích faoin Deontas um Fheabhsúcháin Shonracha ag na háiteanna seo a leanas:

 » Achadh Mór Íochtarach / An tEanach
 » Achadh Gréach / Doirín an Bhogaigh
 » An Bábhún / Achadh na Madadh
 » Caisleán na mBroc / An Cnoc Bán
 » An tSí Rua / Lios Mhag Uaithnín

Chuir an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta cistiú 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 Cóiriú Dromchla do Bhóithre Neamh-Náisiúnta 
agus tá oibreacha fairsinge á gcur i gcrích ar líon suntasach Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla. 

SÁBHÁILTEACHT AR BHÓITHRE AGUS BAINISTÍOCHT TRÁCHTA
Cuireadh scéimeanna ísealchostais um Feabhas Sábháilteachta chun tosaigh agus tá siad ag céimeanna éagsúla maidir 
lena gcur i gcrích ag na háiteanna seo a leanas: 

 » Achadh na Cloiche (LP 1044)
 » Baile Uí Dhufaigh na Maighne (LP 5055)
 » Baile Uí Mhatháin (R392)
 » Cluain Brónaigh (LP 1070)
 » Crois Mhic Thiarnáin (Kiernans Cross) (R194)
 » Cill Ó Sona (LP 1077)
 » Legion Terrace (LP 3010)
 » Pikers Cross (LP 1067)

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 chun feidhme.

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, srl.

 
SOILSIÚ POIBLÍ 
Tá conradh cothabhála fós i bhfeidhm ag Comhairle Contae an Longfoirt don soilsiú poiblí. Faoin gconradh sin, rinneadh 
uasghrádú go dtí soilse LED atá tíosach ar fhuinneamh ar shoilse poiblí i nGránard, i Meathas Troim, i mBaile Uí 
Mhatháin agus i mBaile Nua an Chaisil in 2014.  
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APPENDIX 8
PERFORMANCE INDICATORS – 2014 
BACkGROUND

Following the establishment of the National oversight and Audit Commission (NoAC) in July 2014 under the Local Government Reform 
Act 2014, Service Indicators used by local authorities since 2004 were replaced with Performance Indicators. The replacement performance 
indicators continue to measure a wide range of the functions carried out by local authorities.

The table below details Longford County Councils performance against each indicator.

C:  CORPORATE

C1-A. The whole time equivalent staffing number as at 31 December 2014 (consistent with figures provided to DECLG 
by way of staffing returns for December 2014)

280.65

C2-A. Percentage of working days lost to sickness absence through medically certified leave 4.68

C2-B. Percentage of working days lost to sickness absence through self-certified leave 0.32

A. The cumulative Iomlán page views for the period 01/01/2014 to 31/12/2014 obtained from a page tagging on-site web 
analytics service

405001

A. All revenue expenditure on hardware and software plus depreciation devide by WTE under ‘C1’ above 2684.41

E:  WASTE / ENVIRONMENT

E1: Number of Waste Facilities authorised by the LA

A. The number of waste facility permits and certificates of registration granted by the LA and not yet expired as at 
31/12/2014

12

E2: No./% of Households with access to a 3 bin service 

A. The number of households, based on the 2011 Census, who are in receipt of a 3 bin service at 31/12/2014
Supplied by 

NWCPO

B. The percentage of households within the LA area (also as per the 2011 Census) that the number at ‘A’ above 
represents

E3: No. of Waste complaints lodged with the EPA Office of Environmental Enforcement

A. The number of distinct complaints relating to waste within the LA area that were referred to the OEE in the period 
01/01/2014 to 31/12/2014 because the problem persisted after investigation of the complaint by the LA

0

E4: Percentage of other environmental pollution complaints closed

Percentage of Litter pollution cases closed by 31/12/2014 97.94

Percentage of Air pollution cases closed by 31/12/2014 100

Percentage of Noise pollution cases closed by 31/12/2014 100

Percentage of Water pollution cases closed by 31/12/2014 42.86

E5: Percentage of LA area within the 5 levels of litter pollution

This data will be obtained directly from Tobin Consulting Engineers

The percentage of the area within the LA that when surveyed was unpolluted or litter free

The percentage of the area within the LA that when surveyed was slightly polluted

The percentage of the area within the LA that when surveyed was moderately polluted

The percentage of the area within the LA that when surveyed was significantly polluted

The percentage of the area within the LA that when surveyed was grossly polluted

F: FIRE SERVICE

F1: Cost per Capita of the Fire Service

A. Cost per Capita 57.85

F2: Service Mobilisation

A. Average time taken, in minutes, to mobilise fire brigades in Full-Time Stations in respect of fire
N/B No Full-Time 

Stations in Longford

B. Average time taken, in minutes, to mobilise fire brigades in Part-Time Stations (retained fire service) in respect fire 5.3

C. Average time taken, in minutes, to mobilise fire brigades in Full-Time Stations in respect of all other (non-fire) 
emergency incidents

N/B No Full-Time 

Stations in Longford

D. Average time taken, in minutes, to mobilise fire brigades in Part-Time Stations (retained fire service) in respect of all 
other (non-fire) emergency incidents

5.31

F3: Percentage of attendances at scenes

A. Percentage of cases in respect of fire in which first attendance is at the scene within 10 minutes 46.94

B. Percentage of cases in respect of fire in which first attendance is at the scene after 10 minutes but within 20 minutes 46.94

C. Percentage of cases in respect of fire in which first attendance is at the scene after 20 minutes 6.12

AGUISÍN 8:
TÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA – 2014 
BUNEOLAS

Tar éis bhunú an Choimisiúin Maoirseachta agus Iniúchóireachta Náisiúnta i mí Iúil 2014 faoin Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014, cuireadh 
Táscairí Feidhmíochta in ionad na dTáscairí Seirbhíse a bhíodh in úsáid ag údaráis áitiúla ó 2004 i leith. Faoi na táscairí feidhmíochta ionaid, 
leanfar ar aghaidh ag tomhas raon leathán de na feidhmeanna arna gcomhlíonadh ag údaráis áitiúla.

Léirítear sa tábla thíos feidhmíocht Chomhairle Contae an Longfoirt i gcoinne gach táscaire.
C:  GNóTHAí CORPARÁIDEACHA

C1-A. An líon ball foirne lánaimseartha coibhéiseach amhail an 31 Nollaig 2014 (ag teacht le figiúirí a cuireadh faoi bhráid an 
RCPRÁ mar thuairisceáin foirne do mhí na Nollag 2014)

280.65

C2-A. Céatadán na laethanta oibre a cailleadh de bharr neamhláithreacht bhreoiteachta trí shaoire a bhí deimhnithe ag 
dochtúir 

4.68

C2-B. Céatadán na laethanta oibre a cailleadh de bharr neamhláithreacht bhreoiteachta trí shaoire fhéindeimhnithe 0.32

A. An líon iomlán carnach amharc leathanach don tréimhse ón 01/01/2014 go dtí an 31/12/2014 mar a fuarthas ó sheirbhís 
anailísíochta gréasáin trí chlibeáil leathanach ar an láithreán

405001

A. Gach caiteachas ioncaim ar chrua-earraí agus bogearraí móide dímheas roinnte ar an gcoibhéis lánaimseartha faoi ‘C1’ thuas 2684.41

E:  DRAMHAíL / AN COMHSHAOL

E1: Líon na Saoráidí Dramhaíola atá ceadúnaithe ag an údarás áitiúil

A. Líon na gceadanna saoráidí dramhaíola agus na ndeimhnithe clárúcháin arna ndeonú ag an údarás áitiúil agus nach bhfuil 
imithe in éag go fóill amhail an 31/12/2014

12

E2: Líon/% na dTeaghlach a bhfuil rochtain acu ar sheirbhís 3 araid 

A. Líon na dteaghlach, bunaithe ar Dhaonáireamh 2011, a fhaigheann seirbhís 3 araid amhail an 31/12/2014
Arna sholáthar ag 
an Oifig Náisiúnta 

do Cheadanna 
Bailithe Dramhaíola

B. Céatadán na dteaghlach laistigh de limistéar an údaráis áitiúil (de réir Dhaonáireamh 2011 freisin) a ionadaítear leis an 
uimhir ag ‘A’ thuas

E3: Líon na ngearán Dramhaíola a taisceadh leis an Oifig Forfheidhmithe i leith cúrsaí Comhshaoil de chuid an GCC

A. Líon na ngearán ar leith a bhaineann le dramhaíl laistigh de limistéar an údaráis áitiúil a atreoraíodh go dtí an Oifig 
Forfheidhmithe i leith cúrsaí Comhshaoil sa tréimhse ón 01/01/2014 go dtí an 31/12/2014 toisc gurb ann fós don fhadhb tar éis 
gur imscrúdaigh an t-údarás áitiúil an gearán

0

E4: Céatadán de na gearáin eile um thruailliú comhshaoil a dúnadh

Céatadán na gcásanna truaillithe Bruscair a bhí dúnta faoin 31/12/2014 97.94

Céatadán na gcásanna truaillithe Aeir a bhí dúnta faoin 31/12/2014 100

Céatadán na gcásanna truaillithe ó Thorann a bhí dúnta faoin 31/12/2014 100

Céatadán na gcásanna truaillithe Uisce a bhí dúnta faoin 31/12/2014 42.86

E5: Céatadán de limistéar an údaráis áitiúil laistigh de na 5 leibhéal truaillithe bruscair

Gheofar na sonraí sin ar bhonn díreach ó Tobin Consulting Engineers

An céatadán den achar taobh istigh de limistéar an údaráis áitiúil a bhí neamhthruaillithe nó saor ó bhruscar nuair a rinneadh 
suirbhé air

An céatadán den achar taobh istigh de limistéar an údaráis áitiúil a bhí beagán truaillithe nuair a rinneadh suirbhé air

An céatadán den achar taobh istigh de limistéar an údaráis áitiúil a bhí measartha truaillithe nuair a rinneadh suirbhé air

An céatadán den achar taobh istigh de limistéar an údaráis áitiúil a bhí truaillithe go suntasach nuair a rinneadh suirbhé air

An céatadán den achar taobh istigh de limistéar an údaráis áitiúil a bhí truaillithe go dona nuair a rinneadh suirbhé air

F: AN tSEIRBHíS DóITEÁIN

F1: Costas na Seirbhíse Dóiteáin in aghaidh an Duine

A. Costas in aghaidh an Duine 57.85

F2: Slógadh na Seirbhíse Dóiteáin

A. An meán-am i nóiméid a thóg sé chun briogáid dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin Lánaimseartha le dul i ngleic le dóiteán

N/B, toisc nach 
bhfuil Stáisiún 

Lánaimseartha ar 
bith sa Longfort

B. An meán-am i nóiméid a thóg sé chun briogáid dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin Pháirtaimseartha (seirbhís dóiteáin 
choimeádta) le dul i ngleic le dóiteán

5.3

C. An meán-am i nóiméid a thóg sé chun briogáid dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin Lánaimseartha le dul i ngleic le gach 
teagmhas éigeandála eile (seachas dóiteáin)

N/B, toisc nach 
bhfuil Stáisiún 

Lánaimseartha ar 
bith sa Longfort

D. An meán-am i nóiméid a thóg sé chun briogáid dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin Pháirtaimseartha (seirbhís dóiteáin 
choimeádta) le dul i ngleic le gach teagmhas éigeandála eile (seachas dóiteáin)

5.31
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F3: Céatadáin maidir le freastal ar láithreacha

A. Céatadán na gcásanna dóiteáin inar shroich an chéad bhriogáid an láthair laistigh de 10 nóiméad 46.94

B. Céatadán na gcásanna dóiteáin inar shroich an chéad bhriogáid an láthair i ndiaidh 10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad 46.94

C. Céatadán na gcásanna dóiteán inar shroich an chéad bhriogáid an láthair i ndiaidh 20 nóiméad 6.12

D. Céatadán na dteagmhas éigeandála eile go léir inar shroich an chéad bhriogáid an láthair laistigh de 10 nóiméad 38.27

E. Céatadán na dteagmhas éigeandála eile go léir inar shroich an chéad bhriogáid an láthair i ndiaidh 10 nóiméad ach laistigh 
de 20 nóiméad

51.85

F. Céatadán na dteagmhas éigeandála eile go léir inar shroich an chéad bhriogáid an láthair i ndiaidh 20 nóiméad 9.88

H:  TITHíOCHT

H1 / H2:  Stoc Tithíochta Sóisialta / Tithe Folmha

H1-A. Líon foriomlán na dteaghaisí arna soláthar ag an údarás áitiúil sa tréimhse ón 01/01/2014 go dtí an 31/12/2014, lena 
gcuimsítear:

13

H1-B. Líon na n-áitreabh a chuir an t-údarás áitiúil ar fáil ar bhonn díreach (tógáil nó ceannach) in 2014 5

H1-Ba. An líon a tógadh (ó B thuas) 0

H1-Bb. An líon a ceannaíodh (ó B thuas) 5

H1-C. Líon na n-aonad a cuireadh ar fáil faoin Scéim um Chóiríocht ar Cíos in 2014 7

H1-D. Líon na n-aonad a cuireadh ar fáil faoin Scéim Íocaíochta Cúnaimh Tithíochta in 2014 má bhí an scéim sin i bhfeidhm (nó 
cur in iúl é mura raibh an scéim á feidhmiú fós ag an údarás áitiúil)

0 (Níor cuireadh tús 
leis an scéim sin sa 

Longfort go fóill)

H1-E. Líon na n-aonad a cuireadh ar fáil faoin Tionscnamh um Thithíocht Shóisialta ar Léas (lena n-áirítear aonaid nár díoladh 
faoin Scéim Inacmhainne agus áitribh a fuarthas ón GNBS agus an Scéim Cíosa in ionad Morgáiste) in 2014

1

H1-F. Líon foriomlán na n-áitreabh tithíochta sóisialta sa limistéar údaráis áitiúil amhail an 31/12/2014, lena gcuimsítear: 2075

H1-G. Líon iomlán na n-áitreabh a chuir an t-údarás áitiúil ar fáil ar bhonn díreach (tógáil nó ceannach) 1889

H1-H. Líon na n-aonad a cuireadh ar fáil faoin Scéim um Chóiríocht ar Cíos 170

H1-I. Líon na n-aonad a cuireadh ar fáil faoin Scéim Íocaíochta Cúnaimh Tithíochta má bhí an scéim sin i bhfeidhm (nó cur in 
iúl é mura raibh an scéim á feidhmiú fós ag an údarás áitiúil)

0 (Níor cuireadh tús 
leis an scéim sin sa 

Longfort go fóill)

H1-J. Líon na n-aonad a cuireadh ar fáil faoin Tionscnamh um Thithíocht Shóisialta ar Léas (lena n-áirítear aonaid nár díoladh 
faoin Scéim Inacmhainne agus áitribh a fuarthas ón GNBS agus an Scéim Cíosa in ionad Morgáiste)

16

H2-A. An céatadán de líon iomlán na n-áitreabh ag H1-G thuas a bhí folamh ar an 31/12/2014 5.82

Líon na n-aonad cónaithe laistigh den soláthar foriomlán nach raibh tionóntaí iontu ar an 31/12/2014 110

H3: Meán-Am agus Meán-Chostas maidir le hAthligean ar Cíos

A.  An t-am a tógadh ón dáta ar ar fágadh an teaghais go dtí an dáta in 2014 nuair a bhí tús curtha le tionóntacht nua sa 
teaghais, agus meán-am glactha thar gach aonad a athligeadh ar cíos in 2014

0.23

B.  An costas a bhain leis na haonaid ar cuireadh tionóntaí nua iontu a fháil faoi réir in 2014 le haghaidh athligin ar cíos, agus 
meánchostas glactha thar gach aonad a athligeadh ar cíos in 2014

4734.5

H4: Costas Cothabhála Tithíochta

A. Caiteachas i rith 2014 maidir le deisiú agus cothabháil tithíochta ar cheannaigh nó ar thóg an t-údarás áitiúil í, agus é 
tiomsaithe ar bhonn leanúnach ón 01/01/2014 go dtí an 31/12/2014, roinnte ar an líon aonad a soláthraíodh ar bhonn díreach i 
soláthar an údaráis áitiúil amhail an 31/12/2014 (H1G thuas)

1107439

H5: Cigireachtaí ar an tithíocht ar cíos san earnáil phríobháideach

A. Líon iomlán na dtionóntachtaí cláraithe i limistéar an údaráis áitiúil (faighte díreach ón mBord um Thionóntachtaí Cónaithe 
Príobháideacha)

B. Líon na gcigireachtaí a rinneadh 173

H6: Daoine Fásta atá gan Dídean ar bhonn Fadtéarmach

A. Líon na ndaoine fásta atá gan dídean ar bhonn fadtéarmach mar chéatadán de líon iomlán na ndaoine fásta atá gan dídean 50

J: FORBAIRT GHEILLEAGRACH

J1: Líon na bpost a cruthaíodh

A. Líon na bpost a cruthaíodh le cabhair ón Oifig Fiontair Áitiúil le linn na tréimhse ón 01/01/2014 go dtí an 31/12/2014 30

L:  SEIRBHíSí LEABHARLAINNE AGUS ÁINEASA

L1: Cuairteanna Leabharlainne 

Líon na gcuairteanna ar leabharlanna in aghaidh gach 1,000 duine 4565.38

Líon iomlán na gcuairteanna ar leabharlanna 178050

L2: An costas an bhaineann le Seirbhís Leabharlainne a fheidhmiú

A. An costas an bhaineann le Seirbhís Leabharlainne a fheidhmiú in aghaidh gach 1,000 duine 41100.1

M:  AIRGEADAS

M1: Achoimre 5 bliana ar iarmhéid an Chuntais Ioncaim

A. An t-iarmhéid dochair/sochair amhail an 31/12/2010 sa Chuntas Ioncaim ón Ráiteas Cuntais Ioncaim agus Caiteachais sa 
Ráiteas Airgeadais Bliantúil

-265311

B. An t-iarmhéid dochair/sochair amhail an 31/12/2011 sa Chuntas Ioncaim ón Ráiteas Cuntais Ioncaim agus Caiteachais sa 
Ráiteas Airgeadais Bliantúil

-172844



71

C. An t-iarmhéid dochair/sochair amhail an 31/12/2012 sa Chuntas Ioncaim ón Ráiteas Cuntais Ioncaim agus Caiteachais sa 
Ráiteas Airgeadais Bliantúil

-107413

D. An t-iarmhéid dochair/sochair amhail an 31/12/2013 sa Chuntas Ioncaim ón Ráiteas Cuntais Ioncaim agus Caiteachais sa 
Ráiteas Airgeadais Bliantúil

-109957

E. An t-iarmhéid dochair/sochair amhail an 31/12/2014 sa Chuntas Ioncaim ón Ráiteas Cuntais Ioncaim agus Caiteachais sa 
Ráiteas Airgeadais Bliantúil – (fiú mura bhfuil iniúchadh déanta air)

-34755

M2: Achoimre 5 bliana ar % an leibhéil bailiúcháin i gcás mórfhoinsí ioncaim

2010 Rátaí 79.43

Cíos agus Blianachtaí 87.52

Iasachtaí Tithíochta 84.07

2011 Rátaí 74.99

Cíos agus Blianachtaí 88.23

Iasachtaí Tithíochta 77.16

2012 Rátaí 71.31

Cíos agus Blianachtaí 88.07

Iasachtaí Tithíochta 67.09

2013 Rátaí 69.79

Cíos agus Blianachtaí 86.18

Iasachtaí Tithíochta 60.84

2014 (fiú mura bhfuil iniúchadh déanta air) Rátaí 70.11

Cíos agus Blianachtaí 86.18

Iasachtaí Tithíochta 56.5

P:  PLEANÁIL 

P1: Foirgnimh Nua ar a nDearnadh Cigireacht

A. Foirgnimh ar a ndearnadh cigireacht mar chéatadán de na foirgnimh nua a cuireadh in iúl don údarás áitiúil 28.33

P2: Líon/% de Chinntí Pleanála ar dhearbhaigh an Bord Pleanála iad

A. Líon na gCinntí Pleanála de chuid an údaráis áitiúil a bhí faoi réir achomhairc chuig an mBord Pleanála agus a ndearna an 
Bord cinneadh ina leith ar aon dáta le bliain anuas

7

B. An céatadán de na cinntí ag ‘A’ thuas inar deimhníodh, cibé le hathrú nó gan athrú, an cinneadh a rinne an t-údarás áitiúil 42.86

P3: Céatadán na gcásanna Forfheidhmithe Pleanála atá dúnta i gcáil cinn atá réitithe

A. Líon foriomlán na gcásanna pleanála a scrúdaíodh (gan na gearáin san áireamh) a cuireadh faoi bhráid an údaráis áitiúil nó 
ar thionscain an t-údarás áitiúil iad sa tréimhse ón 01/01/2014 go dtí an 31/12/2014

34

B. An líon iomlán cásanna ar dúnadh iad le linn 2014 5

C. % na gcásanna ag B thuas ar díbheadh iad faoi alt 152(2) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 20

D. % na gcásanna ag ‘B’ thuas a réitíodh chun sástacht an údaráis áitiúil trí idirbheartaíocht 60

E. % na gcásanna ag ‘B’ thuas ar dúnadh iad de bharr imeachtaí forghníomhaithe 20

F. Líon iomlán na gcásanna pleanála a bhí faoi scrúdú amhail an 31/12/2014 52

P4: Costas na Seirbhíse Pleanála in aghaidh an Duine

A. Costas in aghaidh an Duine 37.83

R:  BóITHRE

R1: Rátálacha san Innéacs um Staid Dromchla na gCosán

Dromchla na mBóithre Réigiúnacha

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 1 0

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 2 0

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 3 0

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 4 13

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 5 11

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 6 34

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 7 9

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 8 11

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 9 21

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 10 1

An Céatadán Foriomlán (ar bhonn faid) um staid mar atá taifeadta ar MapRoad 32.5

Dromchla na bPríomhbhóithre Áitiúla

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 1 0

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 2 0

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 3 0

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 4 7

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 5 11
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Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 6 24

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 7 10

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 8 19

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 9 27

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 10 2

An Céatadán Foriomlán (ar bhonn faid) um staid mar atá taifeadta ar MapRoad [GACH BÓTHAR ÁITIÚIL] 11.5

Dromchla na mBóithre Áitiúla den Dara Grád

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 1 0

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 2 0

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 3 0

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 4 4

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 5 11

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 6 22

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 7 5

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 8 7

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 9 51

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 10 0

Dromchla na mBóithre Áitiúla den Tríú Grád

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 1 0

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 2 0

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 3 0

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 4 0

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 5 2

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 6 22

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 7 18

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 8 16

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 9 42

Amhail an 31/12/2014, an céatadán ag rátáil PSCI chatagóir 10 0

R2: Céatadán na n-idirbheart mótarchánach a rinneadh ar líne

Gheofar na sonraí sin ar bhonn díreach ón Aonad Cláraithe Feithiclí

A. Céatadán na n-idirbheart mótarchánach a ndéileáiltear leo ar líne (is é sin, déantar an t-idirbheart a phróiseáil agus eisítear 
an diosca cánach)

38.57

Líon iomlán na n-idirbheart mótarchánach a ndéileáiltear leo thar an gcuntar 28623

Líon iomlán na n-idirbheart mótarchánach a ndéileáiltear leo ar an bpost 2949

Líon iomlán na n-idirbheart mótarchánach a ndéileáiltear leo ar líne 19824

W: Uisce

W1: Uisce gan Tásc mar chéatadán den uisce go léir a chuirtear ar fáil faoi Scéimeanna an údaráis áitiúil

Uisce gan tásc mar chéatadán den toirt uisce iomlán arna sholáthar in 2014 faoi na scéimeanna soláthair uisce a bhfuil an 
t-údarás áitiúil freagrach astu faoi Chomhaontú Leibhéal Seirbhíse

47.46

W2: An céatadán den uisce óil a chomhlíon na ceanglais reachtúla

Gheofar na sonraí sin ar bhonn díreach ón GCC

Scéimeanna poiblí 100

Scéimeanna príobháideacha 93.4

Y:  óIGE / POBAIL

Y1: Rannpháirtíocht i Scéim Chomhairle na nóg

Céatadán na scoileanna áitiúla agus na ngrúpaí óige a bhfuil baint acu leis an scéim áitiúil de chuid Chomhairle na nÓg 100

Y2: Líon na rannpháirtithe Gateway a fostaíodh mar % den sprioc

Líon na rannpháirtithe Gateway a chuir tús le socrúchán oibre le linn 2014 mar chéatadán de na socrúcháin a leithdháileadh 
ar an údarás áitiúil

3.64

Y3: % na n-ainmniúchán i gcomhair ballraíochta sa Choiste Forbartha Pobail Áitiúil trí struchtúir an Líonra 
Rannpháirtíochta Pobail ó na grúpaí SICAP is imeallaithe

Líon iomlán na mball earnála príobháidí den Choiste Forbartha Pobail Áitiúil amhail an 31/12/2014 arna n-ainmniú trí struchtúir an 
Líonra Rannpháirtíochta Pobail atá i gceann de na grúpaí seo a leanas: Taistealaithe, Romaigh, Daoine Dífhostaithe, Daoine faoi 
Mhíchumas, Tuismitheoirí Aonair nó Teaghlaigh i gCeantair faoi Mhíbhuntáiste nó i bPobail faoi Mhíbhuntáiste nó Pobail Nua

1

Y4: Líon daoine a bhfuil post lánaimseartha nó post páirtaimseartha acu nó atá féinfhostaithe laistigh de 6 mhí ón tráth a 
fuarthas tacaíocht fostaíochta faoi Sprioc 3

Líon na ndaoine sa chatagóir ‘Daoine Aonair ar tugadh tacaíocht dóibh agus atá fostaithe nó féinfhostaithe’, a chuaigh i 
mbun na fostaíochta sin laistigh de 6 mhí tar éis tacaíocht a fháil faoi Sprioc 3, san áireamh i dTuarascáil Bhliantúil an Chláir 
Forbartha Pobail Áitiúil don bhliain 2014

75
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AGUISÍN 9:
TÁSCAIRÍ SEIRBHÍSE 2013
CP:  RANNPHÁIRTíOCHT AN PHOBAIL

CP.1  Rannpháirtíocht i scéim áitiúil de chuid Chomhairle Náisiúnta na nóg

Céatadán na scoileanna áitiúla agus na ngrúpaí óige a bhfuil baint acu leis an scéim áitiúil de chuid 
Chomhairle na nÓg

92

CP.2  Grúpaí atá cláraithe leis an bhFóram Pobail agus Deonach

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

C:  SAINCHEISTEANNA CORPARÁIDEACHA

C.1  Laethanta Oibre caillte de bharr Breoiteachta

A. Céatadán na laethanta oibre a cailleadh de bharr asláithreacht bhreoiteachta trí shaoire deimhnithe 4.57

B. Céatadán na laethanta oibre a cailleadh de bharr asláithreacht bhreoiteachta trí shaoire neamhdheimhnithe 0.33

C.2  Oiliúint agus Forbairt Foirne

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

E:  SEIRBHíSí COMHSHAOIL

UISCE

E.1 Uisce gan Tásc 

Uisce gan tásc mar chéatadán den uisce go léir a chuirtear ar fáil faoi na scéimeanna soláthair uisce a bhfuil an 
t-údarás áitiúil freagrach astu

48.93

E.2  Anailís ar Uisce óil 

A. Céatadán na dtorthaí anailíse ar uisce óil a chomhlíon na ceanglais reachtúla maidir le scéimeanna poiblí

B. Céatadán na dtorthaí anailíse ar uisce óil a chomhlíon na ceanglais reachtúla maidir le scéimeanna 
príobháideacha (nuair is cuí)

BAINISTIÚ DRAMHAíOLA

E.3  Scagadh Dramhaíola 

A. Céatadán na dteaghlach a bhfuil seirbhís bailithe dramhaíola ag freastal orthu agus a bhfuil bailiúchán faoi 
leith acu i gcomhair dramhaíl thirim in-athchúrsáilte

Arna sholáthar ag an Oifig Náisiúnta do 

Cheadanna Bailithe Dramhaíola

B. Céatadán na dteaghlach a bhfuil seirbhís bailithe dramhaíola ag freastal orthu agus a bhfuil bailiúchán faoi 
leith acu i gcomhair ábhar orgánach

Oifig Bailiúcháin (An Oifig Náisiúnta do 

Cheadanna Bailithe Dramhaíola)

E4: Dramhaíl Teaghlaigh a Sheoltar lena hAthchúrsáil

A. An céatadán den dramhaíl teaghlaigh a bhailítear ag an gcosán agus a sheoltar lena hathchúrsáil
Arna sholáthar ag an Oifig Náisiúnta do 

Cheadanna Bailithe Dramhaíola

B. An tonnáiste den dramhaíl teaghlaigh a bhailítear ag an gcosán agus a sheoltar lena hathchúrsáil
Arna sholáthar ag an Oifig Náisiúnta do 

Cheadanna Bailithe Dramhaíola

C. An tonnáiste den dramhaíl teaghlaigh ar a ndéantar athchúrsáil, a éiríonn as dramhaíl a bhailítear ó áiseanna 
athchúrsála (ionaid ‘fág anseo’, ionaid fóntas pobail, stáisiúin aistrithe agus áiseanna athchúrsála eile)

1273

E5: Dramhaíl teaghlaigh a sheoltar go Líonadh Talún

A. An céatadán den dramhaíl teaghlaigh a bhailítear a sheoltar go líonadh talún
Arna sholáthar ag an Oifig Náisiúnta do 

Cheadanna Bailithe Dramhaíola

B. An tonnáiste den dramhaíl teaghlaigh a bhailítear a sheoltar go líonadh talún
Arna sholáthar ag an Oifig Náisiúnta do 

Cheadanna Bailithe Dramhaíola

E6: Áiseanna Athchúrsála

Líon iomlán na n-ionad ‘Fág Anseo’ i limistéar an údaráis áitiúil 25

Líon na nIonad Fóntas Pobal i limistéar an údaráis áitiúil 2

Gloine

A. Líon na n-ionad ‘Fág Anseo’ i gcomhair athchúrsála 25

B. Líon na nIonad Conláiste Cathartha i gcomhair athchúrsála 2

C. Líon iomlán na n-áiseanna athchúrsála 27

D. Líon na suíomhanna athchúrsála in aghaidh gach 5,000 duine 3.46

Cannaí

E. Líon na n-ionad ‘Fág Anseo’ i gcomhair athchúrsála 25

F. Líon na nIonad Conláiste Cathartha i gcomhair athchúrsála 2

G. Líon iomlán na n-áiseanna athchúrsála 27

H. Líon na suíomhanna athchúrsála in aghaidh gach 5,000 duine 3.46

Teicstílí

I. Líon na n-ionad ‘Fág Anseo’ i gcomhair athchúrsála 2

J. Líon na nIonad Conláiste Cathartha i gcomhair athchúrsála 2
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K. Líon iomlán na n-áiseanna athchúrsála 4

L. Líon na suíomhanna athchúrsála in aghaidh gach 5,000 duine 0.51

Ceallraí

M. Líon na n-ionad ‘Fág Anseo’ i gcomhair athchúrsála 0

N. Líon na nIonad Conláiste Cathartha i gcomhair athchúrsála 2

O. Líon iomlán na n-áiseanna athchúrsála 2

P. Líon na suíomhanna athchúrsála in aghaidh gach 5,000 duine 26

Olaí

Q. Líon na n-ionad ‘Fág Anseo’ i gcomhair athchúrsála 0

R. Líon na nIonad Conláiste Cathartha i gcomhair athchúrsála 1

S. Líon iomlán na n-áiseanna athchúrsála 1

T. Líon na suíomhanna athchúrsála in aghaidh gach 5,000 duine 0.13

Ábhair eile

U. Líon na n-ionad ‘Fág Anseo’ i gcomhair athchúrsála 0

V. Líon na nIonad Conláiste Cathartha i gcomhair athchúrsála 2

W. Líon iomlán na n-áiseanna athchúrsála 2

X. Líon na suíomhanna athchúrsála in aghaidh gach 5,000 duine 0.26

Bruscar

E7: Bruscar a Chosc agus Forfheidhmiú ina leith

A. Líon na maor bruscair lánaimseartha 3

B. Líon na maor bruscair páirtaimseartha 0

C. Líon na maor bruscair (lánaimseartha agus páirtaimseartha) in aghaidh gach 5,000 duine 0.38

D. Líon na bhfíneálacha ar an láthair a eisíodh 343

E. Líon na bhfíneálacha ar an láthair a íocadh 142

F. Líon na gcásanna ionchúisimh a tionscnaíodh toisc nár íocadh fíneálacha ar an láthair 3

G. Líon na n-ionchúiseamh a baineadh amach i gcásanna a tionscnaíodh toisc nár íocadh fíneálacha ar an láthair 3

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

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

J. Líon iomlán na n-ionchúiseamh a baineadh amach (gach ionchúiseamh faoi na hAchtanna Bruscair 1997 go 
dtí 2003)

7

K. An céatadán de na limistéir faoin údarás áitiúil atá saor ó thruailliú (saor ó bhruscar)

L. An céatadán de na limistéir faoin údarás áitiúil atá beagán truaillithe le bruscar

M. An céatadán de na limistéir faoin údarás áitiúil atá measartha truaillithe le bruscar

N. An céatadán de na limistéir faoin údarás áitiúil atá truaillithe go suntasach le bruscar

O. An céatadán de na limistéir faoin údarás áitiúil atá truaillithe go dona le bruscar

E8: Gearáin agus Forfheidhmiú Comhshaoil

A. Líon iomlán na gcásanna lenar bhain gearáin maidir le truailliú comhshaoil (maidir le dramhaíl, bruscar, 
truailliú uisce, truailliú torainn, truailliú aeir)

1802

B. Líon na ngearán a fiosraíodh 1860

C. Líon na ngearán a réitíodh nach raibh gá le haon ghníomh eile ina leith 1749

D. Líon na nósanna imeachta forfheidhmiúcháin a glacadh 547

E9: Céatadán na Scoileanna a ghlacann páirt i bhfeachtais chomhshaoil

A. Céatadán na mbunscoileanna a ghlacann páirt i bhfeachtais chomhshaoil 100

B. Céatadán na meánscoileanna a ghlacann páirt i bhfeachtais chomhshaoil 100

F: AN tSEIRBHíS DóITEÁIN

F1: Slógadh na Seirbhíse Dóiteáin 2013

A. An meán-am i nóiméid a thóg sé chun briogáid dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin Lánaimseartha le dul i ngleic 
le dóiteán

Níl stáisiún lánaimseartha ar 
bith sa Longfort

B. An meán-am i nóiméid a thóg sé chun briogáid dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin Pháirtaimseartha (seirbhís 
dóiteáin choimeádta) le dul i ngleic le dóiteán

5.53

C. An meán-am i nóiméid a thóg sé chun briogáid dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin Lánaimseartha le dul i ngleic 
le teagmhais éigeandála eile

Níl stáisiún lánaimseartha ar 
bith sa Longfort

D. An meán-am i nóiméid a thóg sé chun briogáid dóiteáin a shlógadh i Stáisiúin Pháirtaimseartha (seirbhís 
dóiteáin choimeádta) le dul i ngleic le gach teagmhas éigeandála eile

5.23

F.2 Céatadáin maidir le freastal ar láithreacha

A. Céatadán na gcásanna dóiteáin inar shroich an chéad bhriogáid an láthair laistigh de 10 nóiméad 40.69

B. Céatadán na gcásanna dóiteáin inar shroich an chéad bhriogáid an láthair i ndiaidh 10 nóiméad ach laistigh 
de 20 nóiméad

47.93

C. Céatadán na gcásanna dóiteán inar shroich an chéad bhriogáid an láthair i ndiaidh 20 nóiméad 11.38
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D. Céatadán na dteagmhas éigeandála eile go léir inar shroich an chéad bhriogáid an láthair laistigh de 10 nóiméad 39.74

E. Céatadán na dteagmhas éigeandála eile go léir inar shroich an chéad bhriogáid an láthair i ndiaidh 10 
nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad

41.03

F. Céatadán na dteagmhas éigeandála eile go léir inar shroich an chéad bhriogáid an láthair i ndiaidh 20 nóiméad 19.23

F.3  Cosc Dóiteáin

A. Líon iomlán na n-iarratas ar dheimhnithe sábháilteachta ó dhóiteán a fuarthas 38

B. Líon iomlán na n-iarratas ar dheimhnithe sábháilteachta ó dhóiteán a próiseáladh (lena n-áirítear iarratais a 
measadh a bheith neamhbhailí)

39

C. Líon iomlán na n-iarratas a measadh a bheith neamhbhailí 2

H:  TITHíOCHT

H1:  Folúntais Tithíochta

A. Líon iomlán na n-áitreabh i soláthar an údaráis áitiúil 1892.75

B. Líon iomlán na n-áitreabh, seachas iad siúd atá faoi réir mórthionscadail athchóirithe 1873.75

C. Céatadán iomlán na n-áitreabh atá folamh (seachas iad siúd atá faoi réir mórthionscadail athchóirithe) 5.18

D. An céatadán d’áitribh fholmha nach bhfuil ar fáil le ligean ar cíos 76.8

E. An céatadán d’áitribh fholmha atá ar fáil le ligean ar cíos 23.2

H2: An meánfhad a tógadh chun Áitribh a bhí ar Fáil a ligean ar Cíos arís

An meánfhad a tógadh (i seachtainí) ón dáta a fágadh an t-áitreabh go dtí an dáta ar a raibh na deisiúcháin 
riachtanacha go léir curtha i gcrích a measadh a bheith riachtanach chun an t-áitreabh a ligean ar cíos arís

12.03

An meánfhad a tógadh (i seachtainí) ón uair a cuireadh na hoibreacha (thuas) i gcrích go dáta an chéad dochar cíosa 9.36

H3: Deisiúcháin Tithíochta

Líon na ndeisiúchán a críochnaíodh mar chéatadán de líon na n-iarratas bailí ar dheisiúcháin a fuarthas 99.51

H4: Cóiríocht do Thaistealaithe

Líon iomlán na dteaghlach taistealaithe a fuair cóiríocht mar chéatadán de na spriocanna a leagadh síos sa 
chlár cóiríochta áitiúil do Thaistealaithe

85.71

H5: Forfheidhmiú na gcaighdeán san earnáil phríobháideach ar cíos

A. Líon Iomlán na dtionóntachtaí cláraithe 1982

B. Líon na n-aonad teaghaise a ndearnadh cigireacht orthu 127

C. Líon na gcigireachtaí a rinneadh 151

D. Líon na n-aonad teaghaise ar a ndearnadh cigireacht mar chéatadán de thionóntachtaí cláraithe (B mar 
chéatadán de A)

6.41

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

A. An meánfhad ama a thógtar (i seachtainí) chun iarratais a phróiseáil faoi Scéim Deontas na nÁiseanna 
Soghluaisteachta, lena n-áirítear aon chigireachtaí riachtanacha, ón dáta a fhaightear iarratas bailí go dtí an 
dáta ar a nglactar cinneadh faoin iarratas

2

B. An meánfhad ama a thógtar (i seachtainí) chun iarratais a phróiseáil faoi Dheontas Oiriúnaithe Tithe do 
dhaoine faoi mhíchumas, lena n-áirítear aon chigireachtaí riachtanacha, ón dáta a fhaightear iarratas bailí go 
dtí an dáta ar a nglactar cinneadh faoin iarratas

4

H7: Cúrsaí Réamhthionóntachta Cleachta is Eolais

A. Líon iomlán na dtionóntaí údaráis áitiúil nua 126

B. Céatadán na dtionóntaí údaráis áitiúil nua ar tairgeadh cúrsaí réamhthionóntachta cleachta is eolais dóibh 86.51

L:  SEIRBHíSí LEABHARLAINNE

L.1 Uaireanta Oscailte Poiblí na Leabharlann

A. Meánlíon na n-uaireanta oscailte in aghaidh na seachtaine i gcás na leabharlann lánaimseartha 32.8

B. Meánlíon na n-uaireanta oscailte in aghaidh na seachtaine i gcás na leabharlann páirtaimseartha (nuair is cuí) 15.86

C. Céatadán na leabharlann lánaimseartha a bhíonn oscailte am lóin 66.67

D. Céatadán na leabharlann lánaimseartha a bhíonn oscailte tráthnóna 100

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

L.2 Cuairteanna Leabharlainne 

Líon na gcuairteanna ar leabharlanna lánaimseartha in aghaidh gach 1,000 duine 4186.28

L.3 Stoc Leabharlainne

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

B. An líon míreanna a eisíodh in aghaidh an duine (ar fud an chontae/na cathrach) ó thaobh leabhar de 3

C. An líon míreanna a eisíodh in aghaidh an duine (ar fud an chontae/na cathrach) ó thaobh míreanna eile de 0.18

L.4 Rochtain Idirlín trí Leabharlanna

Líon na seisiún idirlín a soláthraíodh in aghaidh gach 1,000 duine 634.72

M:  MóTARCHÁIN

M.1  Líon na nIdirbheart Mótarchánach

A. Líon iomlán na n-idirbheart mótarchánach a ndéileáiltear leo thar an gcuntar 30915
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B. Líon iomlán na n-idirbheart mótarchánach a ndéileáiltear leo ar an bpost 3509

C. Líon iomlán na n-idirbheart mótarchánach a ndéileáiltear leo ar bhealaí eile (ar líne nó ar an teileafón, mar shampla) 14876

D. Céatadán na n-idirbheart mótarchánach a ndéileáiltear leo thar an gcuntar 62.71

E. Céatadán na n-idirbheart mótarchánach a ndéileáiltear leo ar an bpost 7.12

F.  Céatadán na n-idirbheart mótarchánach a ndéileáiltear leo ar bhealaí eile (ar líne nó ar an teileafón, mar shampla) 30.17

M.2  An tAchar Ama a Ghlacann sé Iarratais Phoist ar Mhótarcháin a Phróiseáil

A. Líon na n-iarratas poist a ndéileáiltear leo (eisiúint diosca) ar an lá céanna a fuarthas an t-iarratas 1820

B. Líon na n-iarratas poist a ndéileáiltear leo (eisiúint diosca) ar an dara nó an tríú lá tar éis go bhfuarthas an 
t-iarratas

715

C. Líon na n-iarratas poist a ndéileáiltear leo (eisiúint diosca) ar an ceathrú nó an cúigiú lá tar éis go bhfuarthas 
an t-iarratas

161

D. Líon na n-iarratas poist a ndéileáiltear leo (eisiúint diosca) breis is cúig lá tar éis go bhfuarthas an t-iarratas 813

E. Céatadán na n-iarratas poist foriomlán a ndéileáiltear leo (eisiúint diosca) ar an lá céanna a fuarthas an 
t-iarratas

51.86

F. Céatadán na n-iarratas poist foriomlán a ndéileáiltear leo (eisiúint diosca) ar an dara nó an tríú lá tar éis go 
bhfuarthas an t-iarratas

20.38

G. Céatadán na n-iarratas poist foriomlán a ndéileáiltear leo (eisiúint diosca) ar an ceathrú nó an cúigiú lá tar 
éis go bhfuarthas an t-iarratas

4.59

H. Céatadán na n-iarratas poist foriomlán a ndéileáiltear leo (eisiúint diosca) breis is cúig lá tar éis go 
bhfuarthas an t-iarratas

23.17

M3  An tAm a Ghlactar chun Iarratais ar Cheadúnas Tiomána a Phróiseáil 

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

B. Líon na n-iarratas ar Cheadúnas Tiomána a ndéileáiltear leo ar an dara nó an tríú lá tar éis go bhfuarthas an 
t-iarratas

799

C. Líon na n-iarratas ar Cheadúnas Tiomána a ndéileáiltear leo ar an ceathrú nó an cúigiú lá tar éis go 
bhfuarthas an t-iarratas

204

D. Líon na n-iarratas ar Cheadúnas Tiomána a ndéileáiltear leo breis is cúig lá tar éis go bhfuarthas an t-iarratas 2793

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

F.  Céatadán na n-iarratas foriomlán ar Cheadúnas Tiomána a ndéileáiltear leo ar an dara nó an tríú lá tar éis go 
bhfuarthas an t-iarratas

19.07

G. Céatadán na n-iarratas foriomlán ar Cheadúnas Tiomána a ndéileáiltear leo ar an ceathrú nó an cúigiú lá tar 
éis go bhfuarthas an t-iarratas

4.87

H. Céatadán na n-iarratas foriomlán ar Cheadúnas Tiomána a ndéileáiltear leo breis is cúig lá tar éis go 
bhfuarthas an t-iarratas

66.66

M.4  Uaireanta Oscailte Poiblí

Meánlíon na n-uaireanta oscailte in aghaidh na seachtaine 28.63

P:  PLEANÁIL 

P.1  Iarratais Phleanála – Cinnteoireacht

Tithe Aonair

A. Líon iomlán na n-iarratas a ndearnadh cinneadh ina leith 24

B. Líon na gcinntí i gColún A a rinneadh laistigh de 8 seachtaine 13

C. Líon na gcinntí i gColún A ina raibh gá le tuilleadh faisnéise a chur isteach ina leith 11

D. Líon na gcinntí i gColún A inar aontaigh an t-iarratasóir go mbeadh síneadh ama i gceist, faoi alt 34(9) den 
Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000

0

E. An meánfhad ama a glacadh (i laethanta) chun cinneadh a dhéanamh maidir le hiarratas inar lorgaíodh 
tuilleadh faisnéise

77.08

F. Céatadán na n-iarratas a ceadaíodh 61.67

G. Céatadán na n-iarratas a diúltaíodh 8.33

H. Céatadán na gcásanna inar dhearbhaigh an Bord Pleanála an cinneadh, le hathruithe nó gan athruithe 100

I. Céatadán na gcásanna ina ndeachaigh an Bord Pleanála siar ar an gcinneadh 0

Forbairt Tithíochta Nua

A. Líon iomlán na n-iarratas a ndearnadh cinneadh ina leith 2

B. Líon na gcinntí i gColún A a rinneadh laistigh de 8 seachtaine 0

C. Líon na gcinntí i gColún A ina raibh gá le tuilleadh faisnéise a chur isteach ina leith 2

D. Líon na gcinntí i gColún A inar aontaigh an t-iarratasóir go mbeadh síneadh ama i gceist, faoi alt 34(9) den 
Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000

0

E. An meánfhad ama a glacadh (i laethanta) chun cinneadh a dhéanamh maidir le hiarratas inar lorgaíodh 
tuilleadh faisnéise

79
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F. Céatadán na n-iarratas a ceadaíodh 50

G. Céatadán na n-iarratas a diúltaíodh 1

H. Céatadán na gcásanna inar dhearbhaigh an Bord Pleanála an cinneadh, le hathruithe nó gan athruithe 2

I. Céatadán na gcásanna ina ndeachaigh an Bord Pleanála siar ar an gcinneadh 0

Eile: nár theastaigh Measúnacht Tionchair Timpeallachta ina leith

A. Líon iomlán na n-iarratas a ndearnadh cinneadh ina leith 112

B. Líon na gcinntí i gColún A a rinneadh laistigh de 8 seachtaine 83

C. Líon na gcinntí i gColún A ina raibh gá le tuilleadh faisnéise a chur isteach ina leith 29

D. Líon na gcinntí i gColún A inar aontaigh an t-iarratasóir go mbeadh síneadh ama i gceist, faoi alt 34(9) den 
Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000

0

E. An meánfhad ama a glacadh (i laethanta) chun cinneadh a dhéanamh maidir le hiarratas inar lorgaíodh 
tuilleadh faisnéise

76.82

F. Céatadán na n-iarratas a ceadaíodh 97.32

G. Céatadán na n-iarratas a diúltaíodh 2.68

H. Céatadán na gcásanna inar dhearbhaigh an Bord Pleanála an cinneadh, le hathruithe nó gan athruithe 100

I. Céatadán na gcásanna ina ndeachaigh an Bord Pleanála siar ar an gcinneadh 0

Eile: ar theastaigh Measúnacht Tionchair Timpeallachta ina leith

A. Líon iomlán na n-iarratas a ndearnadh cinneadh ina leith 0

B. Líon na gcinntí i gColún A a rinneadh laistigh de 8 seachtaine 0

C. Líon na gcinntí i gColún A ina raibh gá le tuilleadh faisnéise a chur isteach ina leith 0

D. Líon na gcinntí i gColún A inar aontaigh an t-iarratasóir go mbeadh síneadh ama i gceist, faoi alt 34(9) den 
Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000

0

E. An meánfhad ama a glacadh (i laethanta) chun cinneadh a dhéanamh maidir le hiarratas inar lorgaíodh 
tuilleadh faisnéise

0

F. Céatadán na n-iarratas a ceadaíodh 0

G. Céatadán na n-iarratas a diúltaíodh 0

H. Céatadán na gcásanna inar dhearbhaigh an Bord Pleanála an cinneadh, le hathruithe nó gan athruithe N/B

I. Céatadán na gcásanna ina ndeachaigh an Bord Pleanála siar ar an gcinneadh N/B

P.2  Forfheidhmiú Pleanála

A. An líon iomlán cásanna lenar bhain gearáin ar a ndearnadh imscrúdú 104

B. An líon iomlán cásanna lenar bhain gearáin a caitheadh amach 17

C. An líon iomlán cásanna lenar bhain gearáin a réitíodh trí idirbheartaíocht 51

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

E. Líon na nósanna imeachta forfheidhmiúcháin a glacadh trí fhógraí forfheidhmiúcháin 22

F. Líon na nionchúiseamh 9

P.3  Uaireanta Oscailte Poiblí na Rannóige Pleanála

Meánlíon na n-uaireanta oscailte in aghaidh na seachtaine 30.66

P.4  Comhairliúchán Réamhphleanála 

A. Líon na gcruinnithe comhairliúcháin réamhphleanála a tionóladh 38

B. An meánfhad ama (i laethanta) ón iarratas ar chomhairliúchán leis an údarás áitiúil go dtí an cruinniú 
foirmiúil maidir le comhairliúchán réamhphleanála

8.48

P.5  Foirgnimh Nua ar a ndearnadh Cigireacht

Foirgnimh ar a ndearnadh cigireacht mar chéatadán de na foirgnimh nua a cuireadh in iúl don údarás áitiúil 16.67

P.6  Eastáit a Thógáil i gCúram

A. Líon na n-eastát cónaithe dá bhfuil cead pleanála imithe in éag a raibh iarratais fhoirmiúla i scríbhinn lena 
dtógáil i gcúram (ó chónaitheoirí nó ó fhorbróirí) idir lámha ag tús na bliana

26

B. Líon na n-eastát a tógadh i gcúram sa bhliain atá i gceist 7

C. Líon na n-áitreabh maidir le colún B 226

D. Céatadán na n-eastát i gcolún A nach bhfuil críochnaithe chun sástacht an údaráis phleanála de réir an 
cheada pleanála

73.08

E. Líon na n-eastát i gcolún D ar glacadh gníomh forfheidhmiúcháin ina leith sa bhliain atá i gceist agus/nó inar 
glaodh an banna

3

F. Líon na n-eastát i gcolún D ar thug an t-údarás faoi oibreacha ina leith chun an t-eastát a fheabhsú ionas go 
mbeadh sé ar chaighdeán oiriúnach lena thógáil i gcúram

0
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Áin:  SEIRBHíSí ÁINEASA

Áin.1  Clóis Súgartha Leanaí

A. Líon na gclós súgartha leanaí a sholáthraíonn an t-údarás áitiúil go díreach in aghaidh gach 1,000 duine 0.31

B. Líon na gclós súgartha leanaí a éascaíonn an t-údarás áitiúil in aghaidh gach 1,000 duine 0.18

Áin 2  Áiseanna Fóillíochta a éascaíonn Údarás Áitiúil

Líon na gcuairteoirí chuig áiseanna fóillíochta a éascaíonn údarás áitiúil in aghaidh gach 1,000 duine 4343.82

Ionc:  BAILIÚ IONCAIM

Ionc.1  Cíosanna Tí

A. Méid bailithe ag deireadh na bliana mar chéatadán den mhéid dlite ón Chíosanna Tí 87.14

B. Céatadán na riaráistí ar Chíosanna Tí atá suas le 4 seachtaine d’aois 7

C. Céatadán na riaráistí ar Chíosanna Tí atá idir 4 seachtaine agus 6 seachtaine d’aois 5

D. Céatadán na riaráistí ar Chíosanna Tí atá idir 6 seachtaine agus 12 sheachtain d’aois 7

E. Céatadán na riaráistí ar Chíosanna Tí atá breis is 12 sheachtain d’aois 81

Ionc.2  Iasachtaí Tithíochta

A. Méid bailithe ag deireadh na bliana mar chéatadán den mhéid atá dlite ó Iasachtaí Tithíochta 60.84

B. Céatadán na riaráistí ar Iasachtaí Tithíochta atá suas le 1 mhí amháin d’aois 1

C. Céatadán na riaráistí ar Iasachtaí Tithíochta atá idir 1 mhí amháin agus 2 mhí d’aois 1

D. Céatadán na riaráistí ar Iasachtaí Tithíochta atá idir 2 mhí agus 3 mhí d’aois 2

E. Céatadán na riaráistí ar Iasachtaí Tithíochta atá breis is 3 mhí d’aois 96

Ionc.3  Rátaí Tráchtála

Méid bailithe ag deireadh na bliana mar chéatadán den mhéid atá dlite ó rátaí tráchtála 69.79

Ionc.4  Táillí Bruscair

Céatadán na dteaghlach a bhí ag íoc táillí bruscair (lena n-áirítear tarscaoileadh) ag deireadh na bliana

Ionc.5  Táillí Uisce ar Ráta Tráchtála

Méid bailithe ag deireadh na bliana mar chéatadán den mhéid atá dlite ó Tháillí Uisce ar Ráta Tráchtála 63.1

R:  BóITHRE

R1: An Clár Athchóirithe Bóithre

Líon na gciliméadar de bhóithre áitiúla agus réigiúnacha a fheabhsaítear agus a chothabháiltear faoin gClár 
Athchóirithe gach bliain

54.46

Líon na gciliméadar de bhóithre áitiúla agus réigiúnacha a thógtar faoin scéim deontas um fheabhsúcháin 
shonracha gach bliain

1
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AGUISÍN 10: 
TUARASCÁIL AR NA CEANTAIR BHARDASACHA

CEANTAR BARDASACH BHAILE UÍ MHATHÁIN
Bunaíodh Ceantar Bardasach Bhaile Uí Mhatháin tar éis na dToghchán Rialtais Áitiúil 2014. Toghadh seisear ball chuig 
Comhairle Contae an Longfoirt chun ionadaíocht a dhéanamh ar an gCeantar Bardasach. Tar éis a dtofa, tháinig na baill 
sin chun a bheith ina mbaill de Chomhairle Contae an Longfoirt agus de Ceantar Bardasach Bhaile Uí Mhatháin araon.

Tionóladh an chéad chruinniú de Cheantar Bardasach Bhaile Uí Mhatháin in Áras an Chontae ar an 16 Meitheamh 2014. 
Ag an gcruinniú sin, toghadh an Comhairleoir Mick Cahill ina Chathaoirleach agus an Comhairleoir Paul Ross ina Leas-
Chathaoirleach. Líonadh na folúntais sin ar feadh téarma oifige aon bhliana amháin.

Ag an gcruinniú, aontaíodh d’aon ghuth go dtionólfaí na cruinnithe de Cheantar Bardasach Bhaile Uí Mhatháin ag 4.00 
i.n. ar an gceathrú Céadaoin de gach dara mí. 

In 2014, tionóladh cruinnithe ina dhiaidh sin ar an 31 Iúil, an 25 Meán Fómhair, an 9 Deireadh Fómhair agus an 4 Nollaig.

CEANTAR BARDASACH GHRÁNAIRD
Bunaíodh Ceantar Bardasach Ghránaird tar éis na dToghchán Rialtais Áitiúil 2014. Toghadh seisear ball chuig Comhairle 
Contae an Longfoirt chun ionadaíocht a dhéanamh ar an gCeantar Bardasach. Tar éis a dtofa, tháinig na baill sin chun a 
bheith ina mbaill de Chomhairle Contae an Longfoirt agus de Ceantar Bardasach Ghránaird araon.

Tionóladh an chéad chruinniú de Cheantar Bardasach Ghránaird in Áras an Chontae ar an 16 Meitheamh 2014. Ag an 
gcruinniú sin, toghadh an Comhairleoir John Duffy ina Chathaoirleach agus an Comhairleoir Martin Mulleady ina Leas-
Chathaoirleach. Líonadh na folúntais sin ar feadh téarma oifige aon bhliana amháin.

Ag an gcruinniú, aontaíodh d’aon ghuth go dtionólfaí na cruinnithe de Cheantar Bardasach Ghránaird ag 4.00 i.n. ar an 
gceathrú Máirt de gach dara mí. 

In 2014, tionóladh cruinnithe ina dhiaidh sin ar an 29 Iúil, an 23 Meán Fómhair agus an 25 Samhain. 

CEANTAR BARDASACH AN LONGFOIRT
Bunaíodh Ceantar Bardasach an Longfoirt tar éis na dToghchán Rialtais Áitiúil 2014. Toghadh seisear ball chuig 
Comhairle Contae an Longfoirt chun ionadaíocht a dhéanamh ar an gCeantar Bardasach. Tar éis a dtofa, tháinig na baill 
sin chun a bheith ina mbaill de Chomhairle Contae an Longfoirt agus de Ceantar Bardasach an Longfoirt araon.

Tionóladh an chéad chruinniú de Cheantar Bardasach an Longfoirt in Áras an Chontae ar an 16 Meitheamh 2014. Ag an 
gcruinniú sin, toghadh an Comhairleoir Mae Sexton ina Cathaoirleach agus an Comhairleoir Pádraig Loughrey ina Leas-
Chathaoirleach. Líonadh na folúntais sin ar feadh téarma oifige aon bhliana amháin.

Ag an gcruinniú, aontaíodh d’aon ghuth go dtionólfaí na cruinnithe de Cheantar Bardasach an Longfoirt ag 4.00 i.n. ar 
an gceathrú Déardaoin de gach mí. 

In 2014, tionóladh cruinnithe ina dhiaidh sin ar an 2 Iúil, an 24 Iúil, an 24 Meán Fómhair, an 22 Deireadh Fómhair agus an 
26 Samhain.
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