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Réamhrá 
 

 

Is cúis áthais dúinn an Tuarascáil Bhliantúil seo, ina dtugtar seans dúinn breathnú síor ar na gníomhaíochtaí 
agus na héachtaí a rinneadh i gComhairle Contae na Mí le linn 2017, a chur i láthair. 

As buiséad 2017 a ghlacadh, a bhí sa níos mó ná €104m, ba é an príomhchuspóir agus Buiséad na bliana 2016 á 
dhréachtú chun an leibhéal seirbhísí reatha a chothabháil agus chun forálacha méadaithe a thabhairt do roinnt 
limistéar ar nós na Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean agus chothabháil agus fheabhsú na nAonad Tithíochta. Is é 
an dea-scéala don phobal gnó gur fhan na rátaí tráchtála gan athrú don ochtú bliain as a chéile agus go 
ndearnadh foráil chun leanúint ar aghaidh leis an Scéim Tacaíochta do Ghnóthais Bheaga. Mar gheall ar an 
mbuiséad dearfach seo, bhíomar in ann coinneáil orainn ag cur an leibhéal seirbhíse reatha ar fáil, agus ag an 
am céanna acmhainní breise á gcur ar fáil i réimsí criticiúla agus i réimsí atá ag teacht chun tosaigh.  
 

Cé gur tháinig a lán dúshláin chun cinn in 2017, ba bhliain mhaith a bhí inti inar bhaineamar amach torthaí 
deimhneacha de dheasca an chur chuige i bhfabhar an ghnó agus i bhfabhar an chustaiméara atá againn. 
Coinníodh linn béim a dhíriú ar fhorbairt gheilleagrach an chontae a thiomáint trí Straitéis Forbartha 
Geilleagraí 2014-2022, atá ina thríú bliain anois, a chur i bhfeidhm. Tá borradh leanúnach ag teacht faoi líon na 
gcuideachtaí scothdomhanda atá ag roghnú an Mhí mar lonnaíocht, agus táimid ag súil leis go mbeidh a lán 
fógraí iontacha faoi chuideachtaí eile in 2018. Tá an ceantar seo againne ar an gceann is fóirsteanaí don ghnó 
agus ba mhaith linn tairbhe a bhaint as sin sna blianta beaga atá amach romhainn. Is tosaíocht é poist a lonnú 
sa chontae, agus tá an tAonad forbartha gheilleagrach ullamh agus toilteanach chun tacú le haon duine, nó aon 
chuideachta, is cuma cé chomh beag nó chomh mór is atá sé, a bhfuil suim acu gnó a bhunú i Mí. 

Ba é buaicphointe na bliana ná athlonnú ár gceanncheathrú sibhialta dár n-ionad nua in Buvinda House, tar éis 
dúinn breis is 100 bliain a chaitheamh bunaithe sna hoifigí bunúla dár gcuid. Ba mhian linn buíochas ar leith a 
ghabháil le foireann na Comhairle as a dtiomantas agus a ndíograis an t-aistriú a chur i gcrích gan éirí as 
seirbhísí a chur ar fáil do mhuintir na Mí le i rith an aistrithe sin. Braithimid gur mór an phribhléid dúinn áit 
oibre struchtúrtha gur féidir linn a bheith bródúil aisti, agus a fhreastalóidh ar riachtanais mhuintir Chontae na 
Mí de na glúnta atá le teacht. Mar eagraíocht, táimid dea-suite chun seirbhís níos éifeachtúla a chur ar fáil don 
phobal, do ghrúpaí pobail agus do ghnólachtaí sa chontae. 

Tacaíodh sna tionscnaimh Mhórtais Cheantair le gach grúpa pobail a thugann a gcuid ama chun bailte, 
sráidbhailte agus scoileanna a thiontú ina láithreacha mealltacha do mhuintir na Mí.  Gabhaimid buíochas le go 
leor eagras saorálach agus pobail a bhíonn rannpháirteach chun an Mhí a fheabhsú. Gabhaimid buíochas lenár 
gComhairleoirí, Cathaoirligh agus le Comhaltaí na gCoistí Beartais Straitéisigh, leis an bhFoireann 
Bhainistíochta, as ucht a gcomhoibrithe, óir nárbh fhéidir na gnólachtaí go léir a dtugtar achoimre orthu sa 
Tuarascáil Bhliantúil seo a bhaint amach in éagmais a dtacaíochta agus a dtiomantais.   

  

An Clr. Gerry O’ Connor 
Cathaoirleach 

Jackie Maguire 
Príomhfheidhmeannach 
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An Daonlathas Áitiúil 

Comhairleoirí Cheantar Bardasach Chill Dhéagláin 

 

  

Bonner 

  

Joe 

  

Neamh-
Pháirtí 

  

Bóthar Bhaile an Mhuilinn, Domhnach Mór,  
Cill Dhéagláin, Co. na Mí 
Ríomhphost:  
joe.bonner@members.meathcoco.ie 

  

087-
9749563 

 

  

Jamal 

  

Suzanne 

  

Fine Gael 

  

"Rahmait", Baile an Phléimeannaigh, Baile an 
Rátha, Co. na Mí 
Ríomhphost:  
suzanne.jamal@members.meathcoco.ie  

  

087-
7971297 

 

  

O'Driscoll 

  

An Dr. 
Claire 

  

Fianna Fáil 

  

Baile an Cheantaigh, An Uaimh, Co. na Mí 
Ríomhphost:  
claire.odriscoll@members.meathcoco.ie  

  

086-
1545389 

 

  

O'Rourke  

  

Darren 

  

Sinn Féin 

  

Brookhaven, The Riggins, Dún Seachlainn, Co. na 
Mí 
Ríomhphost:  
darren.orourke@members.meathcoco.ie 

  

087-
4119654 

 

  

Smith 

  

Seán 

  

Fianna Fáil 

  

An Baile Trasna, Cill Dhéagláin, Co. na Mí 
Ríomhphost:  
sean.smith@members.meathcoco.ie 

  

085-
8203065 

 

  

Tobin 

  

Alan 

  

Fine Gael 

  

9 Radharc an Iarthair, Cill Dhéagláin, Co. na 
Mí 
Ríomhphost:  
alan.tobin@members.meathcoco.ie 

  

087-
6117669 

 

mailto:joe.bonner@members.meathcoco.ie
mailto:suzanne.jamal@members.meathcoco.ie
mailto:Claire.odriscoll@members.meathcoco.ie
mailto:Darren.orourke@members.meathcoco.ie
mailto:Sean.smith@members.meathcoco.ie
mailto:Alan.tobin@members.meathcoco.ie
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Comhairleoirí Cheantar Bardasach Cheanannais 

 

  

Cassidy 

  

Eugene 

  

Fine Gael 

  

Possextown, An Obair, Co. na Mí 
Ríomhphost: 
eugene.cassidy@members.meathcoco.ie 
  

  

086-
3717686 

 

  

Drew 

  

Sean 

  

Fianna Fáil 

  

8 Corrán Cheanannais, Ceanannas, Co. na Mí 
Ríomhphost:  
sean.drew@members.meathcoco.ie 
 

  

087-
4121803 

 

  

Gallagher 

  

Michael 

  

Sinn Féin 

  

Droim Conrach, An Uaimh, Co. na Mí 
Ríomhphost:  
michael.gallagher@members.meathcoco.ie 
 

  

087-
9478222 

 

  

Gilroy 

  

David 

  

Neamh-
Pháirtí 

  

An tSráid Mhór, Baile Átha Buí, Co. na Mí 
Ríomhphost:  
david.gilroy@members.meathcoco.ie 
 

  

087-
4172136 

 

  

Guirke 

  

Johnny 

  

Sinn Féin 

  

Loughbawn, Droim Eamhna, An Seanchaisleán, Co. 
na Mí 
Ríomhphost:  
johnny.guirke@members.meathcoco.ie 
 

  

087-
1239670 

 

  

Reilly 

  

Bryan 

  

Fianna Fáil 

  

Bóthar Ghort na Carraige, Ceanannas, Co. na Mí 
Ríomhphost:  
bryan.reilly@members.meathcoco.ie 
 

 086-
2599184   
046-
9240122 

 

  

Reilly 

  

Sarah 

  

Fine Gael 

  

36 Plás Bective, Ceanannas, Co. na Mí 
Ríomhphost:  
sarah.reilly@members.meathcoco.ie 

  

086-
4085679 

mailto:eugene.cassidy@members.meathcoco.ie
mailto:eugene.cassidy@members.meathcoco.ie
mailto:Sean.drew@members.meathcoco.ie
mailto:Sean.drew@members.meathcoco.ie
mailto:Michael.gallagher@members.meathcoco.ie
mailto:Michael.gallagher@members.meathcoco.ie
mailto:David.gilroy@members.meathcoco.ie
mailto:David.gilroy@members.meathcoco.ie
mailto:Johnny.guirke@members.meathcoco.ie
mailto:Johnny.guirke@members.meathcoco.ie
mailto:Bryan.reilly@members.meathcoco.ie
mailto:Bryan.reilly@members.meathcoco.ie
mailto:Sarah.reilly@members.meathcoco.ie
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Comhairleoirí Cheantar Bardasach na hInse-Bhaile 
an Bhiataigh 

 

  

Ferguson 

  

Eimear 

  

Sinn Féin 

  

Beabeg, Baile Iúiliáin, Co. na Mí 
Ríomhphost:   
eimear.ferguson@members.meathcoco.ie 

  

089-
4511757 

 

  

Harding 

  

Wayne 

  

Fianna Fáil 

  

Rathmaiden, Baile Shláine, Co. na Mí 
Ríomhphost:  
wayne.harding@members.meathcoco.ie 

  

087-
7446730 

 

  

Kelly 

  

Tom 

  

Neamh-
Pháirtí 

  

Uimaine, Bóthar an Trá, An Inse, Co. na Mí 
Ríomhphost:  
tom.kelly@members.meathcoco.ie 

  

086-
3817700 

 

  

Keogan 

  

Sharon 

  

Neamh-
Pháirtí 

  

An Phríomhshráid, Damhliag, Co. na Mí 
Ríomhphost: 
sharon.Keogan@members.meathcoco.ie 

  

087-
6773800 

 

  

McKee 

  

Stephen 

  

Fianna Fáil 

  

Deenes, Damhliag, Co. na Mí 
Ríomhphost:  
stephen.mckee@members.meathcoco.ie 

  

086-
0432760 

 

  

Meade  

  

Paddy 

  

Fine Gael 

  

Eaglais Rathbran, Baile Lóibín, An Uaimh, Co. na Mí 
Ríomhphost:  
paddy.meade@members.meathcoco.ie 

  

087-
6495907 

 

  

Tolan 

  

Sharon 

  

Fine Gael 

  

132 Coillte Bhaile an Bhiataigh, Baile an Bhiataigh, 
Co. na Mí 
Ríomhphost:  
sharon.tolan@members.meathcoco.ie 

  

086-
3669852 

 

mailto:Eimear.ferguson@members.meathcoco.ie
mailto:Wayne.harding@members.meathcoco.ie
mailto:Tom.kelly@members.meathcoco.ie
mailto:Sharon.Keogan@members.meathcoco.ie
mailto:Stephen.mckee@members.meathcoco.ie
mailto:Paddy.meade@members.meathcoco.ie
mailto:sharon.tolan@members.meathcoco.ie
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Comhairleoirí Cheantar Bardasach na hUaimhe 

 

  

Burke 

  

Sinead 

  

Sinn Féin 

  

Lána Graig, Dún Mó, An Uaimh, Co. na Mí 
Ríomhphost:  
sinead.burke@members.meathcoco.ie 

  

087-3124200 

 

  

Fitzsimons 

  

Padraig 

  

Fianna Fáil 

  

Knowth House, Ráth Arlain, An Uaimh, Co. na Mí 
Ríomhphost: 
padraig.fitzsimons@members.meathcoco.ie 

  

086-8238636 

 

 

 

  

Deane 

  

Francis 

  

Neamh-
Pháirtí 

  

5 Céide na hAbhann Duibhe, An Uaimh, Co. na 
Mí 
Ríomhphost: 
francis.deane@members.meathcoco.ie 

  

086-1234856 

046-9023696 

 

  

Forde 

  

Wayne 

  

Neamh-
Pháirtí 

  

Árasán an Urláir Uachtair, 1 Sráid an Acadaimh, 
An Uaimh, Co. na Mí 
Ríomhphost: 
wayne.forde@members.meathcoco.ie 

  

086-3845807 

 

  

Holloway 

  

Jim 

  

Fine Gael 

  

Bóthar na Bóinne, Baile Fargáin,  
An Uaimh, Co. na Mí 
Ríomhphost: 
jim.holloway@members.meathcoco.ie 

  

086-2355236 

 

  

Reilly 

  

Joe 

  

Sinn Féin 

  

Cnoc Faughan, An Bóthar Mín, An Uaimh, Co. na 
Mí 
Ríomhphost: 
joe.reilly@members.meathcoco.ie 

  

087-2478508 

 

  

Reilly 

  

Tommy 

  

Fianna Fáil 

  

Ard Salach, An Uaimh, Co. na Mí 
Ríomhphost: 
tommy.reilly@members.meathcoco.ie 

  

087-7450149 

 

mailto:sinead.burke@members.meathcoco.ie
mailto:francis.deane@members.meathcoco.ie
mailto:wayne.forde@members.meathcoco.ie
mailto:Jim.holloway@members.meathcoco.ie
mailto:Joe.reilly@members.meathcoco.ie
mailto:Tommy.reilly@members.meathcoco.ie
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Comhairleoirí Cheantar Bardasach Ráth Tó 

 

  

Fitzgerald 

  

Brian 

  

Neamh-
Pháirtí 

  

Warrenstown, Cill Choca, Co. na Mí 
Ríomhphost:  
brian.fitzgerald@members.meathcoco.ie 

  

01-8251847 

087-
2508247 

 

  

Killian 

  

Nick 

  

Neamh-
Pháirtí 

  

Ráth Tó, Co. na Mí 
Ríomhphost:  
nick.killian@members.meathcoco.ie 

  

087-
2596753 

01-8355435 

 

  

Murphy 

  

Maria 

  

Fine Gael 

  

3 An Clós, Halla Lutterell,  
Dún Búinne, Co. na Mí 
Ríomhphost:  
maria.murphy@members.meathcoco.ie 

  

087-
6579895 

 

  

O'Connor 

  

Gerry 

  

Fine Gael 

  

 23 na Mulláin, Dún Seachlainn, Co. na Mí 
Ríomhphost:  
gerry.oconnor@members.meathcoco.ie 

  

087-
2838311 

 

  

O'Kane 

  

Maria 

  

Sinn Féin 

  

Bóthar Skryne, Scalestown, Dún Seachlainn, Co. na 
Mí 
Ríomhphost: 
maria.okane@members.meathcoco.ie 

  

086-
3306311 

 

  

O'Reilly 

  

Damien 

  

Fianna Fáil 

  

2 Corrán Oakridge, Dún Búinne, Co. na Mí 
Ríomhphost:  
damien.oreilly@members.meathcoco.ie  

  

086-
8722645 

 

  

Toole 

  

Gillian 

  

Fine Gael 

  

Coircín, Ráth Tó, Co. na Mí 
Ríomhphost: 
gillian.toole@members.meathcoco.ie 

  

086-
0891221 

 

mailto:brian.fitzgerald@members.meathcoco.ie
mailto:Nick.killian@members.meathcoco.ie
mailto:Maria.murphy@members.meathcoco.ie
mailto:gerry.oconnor@members.meathcoco.ie
mailto:Maria.okane@members.meathcoco.ie
mailto:damien.oreilly@members.meathcoco.ie
mailto:Gillian.toole@members.meathcoco.ie
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Comhairleoirí Cheantar Bardasach Bhaile Átha 
Troim 

 

  

Flynn 

  

Enda 

  

Fine Gael 

  

43 New Inn, An Mhaighean, Co. na Mí 
Ríomhphost:  
enda.flynn@members.meathcoco.ie 

  

086-8153595 

 

  

Fox 

  

Joe 

  

Fine Gael 

  

Clondoogan, Cnoc an Línsigh, Co. na Mí 
Ríomhphost:  
joe.fox@members.meathcoco.ie 

  

087-2631318 

 

  

French 

  

Noel 

  

Fine Gael 

  

10 Bóthar Cheanannais, Baile Átha Troim 
Ríomhphost:  
noel.french@members.meathcoco.ie 

  

086-8053293 

 

  

Golden 

  

Trevor 

  

Neamh-
Pháirtí 

  

Lána an Teampaill, Baile Átha Troim, Co. na 
Mí 
Ríomhphost: 
trevor.golden@members.meathcoco.ie 

  

086-4008007 

 

  

Lynch 

  

Caroline 

  

Sinn Féin 

  

Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Co. na Mí 
Ríomhphost:  
caroline.lynch@members.meathcoco.ie 

  

086-8541199 

 

  

McKenna 

  

Ronan 

  

Fianna Fáil 

  

Leac an Ais, Baile Átha Troim, Co. na Mí 
Ríomhphost:  
ronan.mckenna@members.meathcoco.ie 

  

087-2901450 

 

  

mailto:Enda.flynn@members.meathcoco.ie
mailto:Joe.fox@members.meathcoco.ie
mailto:Noel.french@members.meathcoco.ie
mailto:Trevor.golden@members.meathcoco.ie
mailto:Caroline.lynch@members.meathcoco.ie
mailto:Ronan.mckenna@members.meathcoco.ie
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Seirbhísí Corparáideacha  
Is é an cuspóir straitéiseach atá ag an Roinn Seirbhísí Corparáideacha chun saothrú laistigh de chreatlach na 
bprionsabal daonlathach, rud a éascaíonn do sheachadadh seirbhísí den scoth chun sochair gach duine dár 
bpobal.   

• Éascaíodh do Chomhairleoirí i ndáil lena ról daonlathach ag an gComhairle í féin agus trí mheán struchtúr 
na gCeantar Bardasach. 

• Tugadh faoi athbhreithniú den Phlean Corparáideach 2015-2019. 

• Forbraíodh agus foilsíodh an Plean Bliantúil um Sholáthar Seirbhíse. 

• Gabhadh faisnéis agus bainistíodh rialú cáilíochta, foilsiú agus leithdháileadh Chlár na dToghthóirí. 

• Idirghníomhaíodh leis na meáin náisiúnta, áitiúla agus sóisialta chun faisnéis a sholáthar agus chun saothar 
na Comhairle agus a rannchur le saol an chontae a chur chun cinn. 

• Riaradh forálacha reachtúla na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise, um Chosaint Sonraí, an Ombudsman 
agus na dTeangacha Oifigiúla de réir mar a bhaineann feidhm leo don údarás áitiúil. 

• Forfheidhmíodh forálacha na Creatlaí Eiticiúla um Sheirbhís Rialtais Áitiúil de réir mar a bhaineann feidhm 
léi do Chomhairleoirí agus don fhoireann. 

• Cuireadh chun cinn cultúr na sábháilteachta sa láthair oibre, na sláinte, an leasa, an oideachais agus na 
hoiliúna trí chlár sláinte agus sábháilteachta onnghníomhach atá deartha chun éilimh shonracha na foirne 
a shásamh. 

 

2017 - Imeachtaí Móra na Bliana sa Mhí 

Oifigí Cathrach Nua 
Rinne Cathaoirleach na Comhairle, An Comhairleoir Gerry O’ Connor, ceanncheathrú nua Chomhairle Contae 
na Mí, Buvinda House, a oscailt go hoifigiúil ar an 19 Nollaig.  I measc iadsan a bhí i láthair, bhí comhaltaí an 
Oireachtais de chuid na Mí, Méara na hUaimhe agus na Comhairleoirí ar toghadh iad. 
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Oscailt Oifigiúil Theach Buvinda, Nollaig 2017 

 

Tar éis beannacht éacúiméineach a bheith déanta, chuir Jackie Maguire, an Príomhfheidhmeannach, fáilte 
roimh na haíonna agus na baill foirne chun páirt a ghlacadh sa mhaidin chaife chun airgead a bhailiú le 
haghaidh achainí Nollag an Chumainn áitiúil de chuid San Uinseann de Pól.  

Rinne an oscailt oifigiúil athlonnú na Comhairle a ceiliúradh tar éis dó a bheith lonnaithe ina sa 
seanfhoirgneamh ar feadh breis is 100 bliain ar Shráid an Bhóthair Iarainn, an Uaimh.  
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Ba ar bhonn céimnithe a d’aistrigh an 420 ball foirne go dtí Teach Buvinda le linn 2017.  Cuirtear eispéireas 
feabhsaithe don chustaiméir le dearadh an fhoirgneamh leis an bhforhalla mór ann ina bhfuil na cuntair phoiblí 
go léir ar fáil in aon suíomh amháin, agus ina bhfuil seomra cruinnithe den chineál is nua-aimseartha. Chomh 
maith leis sin, tá an soláthar seirbhíse róil feidhmiúcháin Chomhairle Contae na Mí tar éis a bheith feabhsaithe 
de dheasca an tslí ina bhfuil sé níos éasca do na Rannóga éagsúla dul i dteagmháil le ceann a chéile.  
 

 
An Príomhfheidhmeannach, Jackie Maguire, agus an 
Cathaoirleach, An Clr. Gerry O’Connor 

 
An tOirmhinneach John Clarke, an Ró-Oirmhinneach 
Declan Hurley & an tOirmhinneach Michael Cahill 

 

 

 
An Príomhfheidhmeannach, Jackie Maguire, Méara na hUaimhe, an Clr. Tommy Reilly & an Cathaoirleach an 
Clr. G. O’Connor ag gearradh an ribín. 
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Comóradh Céad Bliain Ledwidge 
Rinneadh comóradh céad bliain bhás an fhile Francis Ledwidge a cheiliúradh le linn 2017 le clár ócáidí a 
d’eagraigh Seirbhísí Cultúrtha Chomhairle Contae na Mí in éineacht le Coiste Iarsmalann Ledwidge. Seoladh an 
clár sa Solstice Arts Centre (Ionad Ealaíon an Ghrianstaid), an Uaimh, Co. na Mí, ar an 23 Márta. Ag seo, cuid de 
na himeachtaí a bhí sa chlár: 

• D’eagraigh Seirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae na Mí scéim deontais comórtha chun a comórtha a 
cheiliúradh agus thug sí tacaíocht le hatheisiúint de Selected Poems of Francis Ledwidge, [cnuasach 
filíochta de chuid Ledwidge] a rinne Dermot Bolger eagarthóireacht air, agus lena gcuimsítear aiste 
réamhléiritheach leis an bhfile Seamus Heaney. Seoladh an cnuasach seo sa Solstice Arts Centre (Ionad 
Ealaíon an Ghrianstaid), an Uaimh, Co. na Mí, ar an 23 Márta mar chuid d’fhorógra an Chláir Comórtha 
Chéad Bhliain. Chomh maith leis sin, chomhoibrigh an tseirbhís leabharlainne le hÉigse Éireann chun 
cnuasach nua tiomnaithe do Francis Ledwidge a choimisiúnú, a foilsíodh chun comóradh chéad bliain bhás 
Ledwidge in Ypres ar an 31 Iúil 1917. 

• D’fhógair Oifig Ealaíon Chomhairle Contae na Mí go mbunófar deontas Sparánachta Francis Ledwidge do 
Scríbhneoirí Atá ag Teacht chun Cinn, a bheadh oscailte do scríbhneoirí nua atá ag teacht chun cinn ó gach 
cearn den tír. 

• Rinneadh scrúdú ar shaol agus ar fhilíocht an fhile as Baile Shláine ag seimineár i gCaisleán Bhaile Shláine 
ar an 14ú Deireadh Fómhair - faoin ainm Francis Ledwidge: Poetry and the First World War 1917-2017. 
Seolfar an leabhar A Bittern Cry, tiomantas do Francis Ledwidge, ina cháilíocht mar fhear agus mar fhile, a 
rinne Tom French eagarthóireacht air, agus a scríobh an tOllamh Gerald Dawe réamhrá leis.  

• D’eagraigh an tIonad Ealaíon Solstice sraith imeachtaí chun comóradh céad bliain a cheiliúradh agus 
taispeántais, drámaíocht, agus sraith de cheardlanna do leanaí mar chuid de.  

Dé Sathairn 24 Bealtaine 2017 bhí searmanas stáit oifigiúil ag  Músaem Francis Ledwidge i mBaile Shláine. Bhí 
daoine de chuid mhuintir Ledwidge ann agus léadh amach sleachta as litreacha agus dánta de chuid Ledwidge, 
casadh ceol agus bhí searmanas fleascleagain ann chomh maith. Leag Helen McEntee TD, an tAire Stáit do 
Ghnóthaí Eorpacha, Gerry O’Connor, Cathaoirleach Chomhairle Contae na Mí, Phillipe Roland, Ambasadóir na 
Beilge, agus an Coirnéil Max Walker, a bhí ann in ionaid Ambasadóir na Breataine, Robin Barnett. Ba é 
buaicphointe an tsearmanais ná nochtadh cuimhneacháin do Ledwidge déanta as cloch ó Ypres, macasamhail 
dhíreach den cheann a sheasann ar an láthair ina bhfuair sé bás sa Bheilg.  

http://www.francisledwidge.com/
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_location=Ieper
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Comhdháil Ógfheirmeoirí Macra na Feirme (An Slógadh) 
Tháinig Macra na Feirme agus Comhairle Contae na Mí le chéile chun Comhdháil Óg-fheirmeoirí Macra na 
Feirme (An Slógadh), a tharlaíonn gach bliain, a thionóil den chéad uair riamh i gContae na Mí. Tháinig breis is 
3,000 ógfheirmeoirí ar cuairt ar an Mí chun tairbhe a bhaint as taitneamhachtaí Ghleann na Bóinne i rith 
Dheireadh Seachtaine Saoire Bainc Dheireadh Fómhair.  

 
 
Ina cháilíocht mar an urraitheoir príomhúil ar an ócáid, ba mhór do Chomhairle Contae na Mí dul i gcomhar le 
Macra na Mí chun an imeacht is mó de chuid Macra sa bhliain féilire a chur ar siúl. I rith fheachtas na 
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Comhairle ‘Make it Meath’, bhain an chomhairle tairbhe as an ócáid chun sárthaispeántas a dhéanamh inar 
taispeánadh gach rud atá ar fáil in earnáil na talmhaíochta sa chontae agus chun fiontair dírithe ar an 
talmhaíocht an Mhí a roghnú mar a lonnaíocht. 

 

Gradaim Chathrach 
Eagraíodh fáiltithe cathartha sa bhliain 2017 chun aitheantas a thabhairt do ghnólachtaí suntasacha daoine i 
gContae na Mí mar seo a leanas: 

An Uaimh  
Cuimhneachán Forógra Christopher Brady - Fáiltiú Cathartha (grianghraf thíos) 
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Searmanas Bronnta Spóirt CB na hUaimhe (grianghraf thíos) 

 
 
 
Fáiltiú Sparánachta/Cleamhnais Ezio Lupo (grianghraf thíos) 
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Seoladh Nollag Oifigiúil (grianghraf thíos) 

 

Cill Dhéagláin 
Fáiltiú Cathartha Thomáis Ághais (grianghraf thíos) 
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Fáiltiú Cathartha Cairdis/Cleamhnais Concubion 

 
 
Fáiltiú Cathartha Chumann Miseanach Naomh Columbanus 
Fáiltiú Scoil Preston 

Ceanannas 
Fáiltiú Cathartha - Binse Cuimhneacháin Tommy Grimes (grianghraf thíos) 

 
 
Ócáid Ainmnithe Dhroichead Uí Uigín & Fáiltiú Cathartha 

Ráth Tó 
Oíche Ghradaim Buíochais – Fáiltiú Cathartha (grianghraf thíos) 
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Baile Átha Troim 
Oíche Ghradaim Buíochais – Fáiltiú Cathartha 
Fáiltiú Cathartha SN Chill Bhríde 
Fáiltiú Cathartha Ceilteach Bhaile Átha Troim 

An Inse / Baile an Bhiataigh 
Fáiltiú Cathartha - Oíche Ghradaim Ratha Naomh Colm – Fáiltiú Cathartha (grianghraf thíos) 

 

An Chumarsáid agus na Meáin  
Feidhmíonn an Roinn Seirbhísí Corparáideacha ról príomha chun a chinntiú go mbíonn faisnéis chruinn, 
thráthúil agus ábhartha ar fáil don phobal, comhaltaí tofa agus foireann na comhairle. Baintear leas as réimse 
bealaí cumarsáide chun a chinntiú go mbíonn an fhaisnéis inrochtana agus ar fáil go forleathan.  

Soláthraítear deiseanna don Chomhairle leis na meáin sóisialta chun faisnéis a chur i gcumarsáid i bhformáid 
níos neamhthraidisiúnta. Lean an Chomhairle ar aghaidh sa bhliain 2017 le forbairt a cumarsáide meán 
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sóisialta chun ligean do chumarsáid na faisnéise, na bhfoláireamh ón gComhairle, preaseisiúintí, imeachtaí ag 
teacht aníos nó fógraí poiblí don lucht éisteachta/féachana ab fhorleithne agus ab fhéidir. B’ionann líon na 
leantóirí sna meáin sóisialta ag Comhairle Contae na Mí faoi dheireadh na bliana 2017: Facebook: 6,133; 
LinkedIn: 1,663 Twitter: 6,861. Is ionann an méid sin agus méadú faoi 4,049 leantóir sna meáin sóisialta ón 
mbliain 2016. 

Reáchtáladh Twitter - #OurCouncilDay an 10 Aibreán 2017:  Ba í an aidhm leis chun rannpháirtíocht leis an 
bpobal a mhéadú, chun feasacht a spreagadh i leith na seirbhísí a sholáthraímid, agus chun gné dhaonna na 
seirbhísí úd a léiriú ar bhealach éadrom agus faisnéiseach.  D’éirigh thar cionn leis – fuair ár dtuíteanna 25,200 
amharc an lá úd. (is ionann na hamhairc agus líon na n-uaireanta a chonaic na húsáideoirí na tuíteanna ar 
Twitter).  

Seirbhís do Chustaiméirí 
Is trína Plean um Sheirbhísí do Chustaiméirí atá Comhairle Contae na Mí tiomanta chun an cúram is fearr agus 
is féidir a sholáthar dár gcustaiméirí. Thar aon ní eile, bíonn daoine ag dúil le cúirtéis, íogaireacht agus freagra 
uathúil dá n-éilimh agus leis an moill is lú nuair a dhéantar teagmháil lena gComhairle Contae - agus na nithe 
sin tuillte acu. Creidimidne gur gné riachtanach den tseirbhís den scoth do chustaiméirí í an rogha. Is sa 
chomhthéacs sin a éascóidh Comhairle Contae na Mí, a oiread agus is féidir, do na bealaí is fearr le daoine 
chun seirbhísí a fháil. B’fhéidir nach mbeimid in ann gach duine a shásamh, ach caithimid le daoine go 
hurramach agus go gairmiúil, agus muid sásta go ndearnamar ár ndícheall.  

Is í an Fhoireann um Sheirbhís do Chustaiméirí a sholáthraíonn cúnamh agus eolas i leith fiosruithe ag an gcéad 
phointe teagmhála ag custaiméirí, agus cúrsaí níos mionsonraithe á bplé leis na ranna seirbhíse. Tá an múnla 
bunaithe ar an dea-chumarsáid, dea-nósanna imeachta um sheirbhís do chustaiméirí agus córas TF seirbhíse 
do chustaiméirí nua.    

Saoráil Faisnéise 
Coinníonn Comhairle Contae na Mí uirthi ag áirithiú go mbíonn rochtain ag duine ar bith le leas iomchuí chun 
faisnéis a fháil ar an bhfaisnéis sin trí mheán an tAcht um Shaoráil Faisnéise (SF) 2014. 

Is iad na taifid a chuirtear ar fáil faoin Acht um Shaoráil Faisnéise na taifid úd nach mbíonn ar fáil cheana féin 
faoin reachtaíocht mhalartach, agus bíonn feidhm leo i leith gach taifead údaráis áitiúil a cruthaíodh tar éis 21 
Deireadh Fómhair 1998. 

Ní foláir do chomhlachtaí Saorála Faisnéise (SF) de réir an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 ar nós Chomhairle 
Contae na Mí chun taifead nochta a fhoilsiú, ina bhfaightear mionsonraí na gcineálacha iarratas a fuarthas 
faoin SF agus na gcinntí ar ghlac an comhlacht leo mar fhreagra ar na hiarratais úd. Is ar láithreán gréasáin na 
Comhairle ag www.meath.ie a liostaítear na nochta.   

http://www.meath.ie/
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Is iad seo a leanas na staitisticí ón mbliain 2017 a bhaineann le hiarratais ar Shaoráil Faisnéise: 

Líon Iarrtas a Fuarthas 176 
Tugtha anonn ón mbliain 2016 16 
Iomlán 192 
Líon na n-iarratas a glacadh leo 
Líon na n-iarratas a glacadh go páirteach leo 

90 
38 

Líon na n-iarratas diúltaithe 46 
Iarratais aistrithe 00 
Iarratais aistarraingthe 
Iarratais ar pléadh leo lasmuigh den SF 

08 
05 

Cásanna beo ag deireadh na bliana 2017 05 
Líon na nAthbhreithnithe Inmheánacha 05 
Líon na nAchomharc chun an Choimisinéara Faisnéise 01 
 

 

Clár na dToghthóirí 

Clár na dToghthóirí, 2017/2018 
Foilsíodh Clár na dToghthóirí i mí Feabhra na bliana 2017, agus léiríodh daonra vótála mar seo a leanas ann: 

 Tugtar miondealú sa mhéid seo a leanas ar na Toghthóirí Áitiúla de réir Toghcheantair Áitiúil: 

 

Toghthóirí Dála 136,091 

Toghthóirí Uactharánacha 134,683 

Toghthóirí Eorpacha 137,821 

Toghthóirí Áitiúla 139,885 

Vótálaithe Poist       726 

 

Tugtar miondealú sa mhéid seo a leanas ar na Toghthóirí Áitiúla de réir Toghcheantair Áitiúil: 

Cill Dhéagláin: 20,069 

Ceanannas: 25,384 

An Inse-Baile an Bhiataigh: 23,301 

An Uaimh: 21,929 

Ráth Tó: 24,627 

Baile Átha Troim: 24,575 
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Sábháilteacht, Sláinte agus Bainistiú Riosca  
Leanadh ar aghaidh sa bhliain 2017 ag forfheidhmiú, ag athbhreithniú agus ag leasú an Chórais Bhainistíochta 
Sábháilteachta (SMS) de réir mar ba ghá. Táthar tar éis an SMS Corparáideach iomlán a rolladh amach ar gach 
fostaí, agus táthar ag dul ar aghaidh lena fhorfheidhmiú ar fud gach ceann de na Ranna.  

Tugadh cúnamh, ar bhunús leanúnach, do Ranna i leith leasú, agus i leith fhorbairt i roinnt cásanna na 
measúnachtaí riosca.  

Ba í an Roinn Sábháilteachta a thionscain forfheidhmiú an Chláir um Bainistiú Gníomhaíochta (Sugar CRM) ar 
fud an Eagrais.  

Rinneadh imscrúduithe sábháilteachta i rith na bliana 2017, agus bíonn gach Roinn rannpháirteach sa chlár.  

Comhpháirtíocht sa Láthair Oibre 
Bhí an Chomhpháirtíocht sa Láthair Oibre fós mar uirlis don Lucht Bainistíochta agus do na Ceardchumainn 
chun saothrú le chéile maidir le saincheisteanna eagrúcháin agus le bainistiú na n-athruithe. In 2017, tháinig an 
Grúpa chun Plé le hAthruithe Móra le chéile uair amháin, agus bhuail an Coiste áitiúil um Chomhpháirtíocht sa 
Láthair Oibre le chéile cúig huaire. Ba í an aidhm fhoriomlán chun torthaí dearfacha a chruthú do gach duine 
lena mbaineann: don lucht bainistíochta, do na ceardchumainn, do na fostaithe agus don phobal. 

 

Córais Faisnéise 
Choinnigh an roinn Córas Faisnéise uirthi i rith na bliana 2017 ag seachadadh tionscadal um fheabhsú 
an ghnó ar fud an eagrais go léir, agus a haird ar chobhsaíocht oibriúcháin agus ar shlándáil faisnéise 
á cothabháil aici.  

 

• Oibríochtaí TF– D’éirigh linn an fhoireann agus na seirbhísí go léir a aistriú go dtí an 
Cheanncheathrú nua, sprioc mhór don bhliain. Pleanáil de agus géarthástáil ar naisc líonra, 
WiFi, saoráidí Closamhairc le haghaidh seomraí cruinnithe, etc. agus dearbhaíodh leis an 
obair sin gur tharla an t-aistriú gan stró agus gan fadhb go dtí lonnaíocht nua a spreagann an 
obair bhuíne agus an fhiontraíocht. I measc na dtionscnamh príomhúil a tharla i mbliana, 
rinneadh an timpeallacht iomlán friothálaí agus stórais, lena n-áirítear cúltacaí agus 
athshlánaithe éigeandála, a athnuachan. I measc na dtionscnamh slándála éagsúla a 
rinneadh, cuireadh oiliúint feasachta ar fáil den fhoireann go léir.  

• Gnó Réiteach – Rinneadh an suíomh gréasáin www.meath.ie a athdhearadh ó bhonn, agus 
tá sé sin beagnach críochnaithe. Mar chuid de seo, beidh saoráidí nua curtha ar fáil chomh 
maith le comhéadan úsáideora feabhsaithe, agus déanfar leis forbraíochtaí nua a chur ar fáil 
de réir mar a dhírímid ar chainéal digiteach do chustaiméirí. Tá uasghrádú ollmhór don 
chóras SugarCRM forbartha agus tá traenáil i mbun faoi láthair. Beidh app d’fhóin phóca ar 
fáil mar chuid de seo chun réiteach glaonna tapúla ar an suíomh. Tá saoráid do 
chomhairliúchán ar líne forfheidhmithe le bheith ullmhuithe le húsáid sa chéad chéim eile 
den Phlean Forbartha Contae. 

http://www.meath.ie/
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• Bainistíocht Eolais – Rinneadh treoirthionscadail chun cur leis an gcumas atá againn maidir 
leis an anailís, chun cinnteoireacht tráthúil ar fud na Comhairle a éascú. Tá tús curtha le 
hullmhúchán a dhéanamh ar an timpeallacht TF maidir leis na hathruithe a bheidh ag teacht 
isteach de dheasca An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS). Ina theannta sin, 
cuireadh réiteach mapála nua i bhfeidhm chun cur leis an leagan nua den suíomh gréasáin 
www.meath.ie.  
 

Acmhainní Daonna 
Ba mar chuid den phleanáil leanúnach d’fhórsa saothair sa bhliain 2017 a rinne an Roinn Acmhainní 
Daonna athbhreithniú leanúnach ar leibhéil agus riachtanais foirne. Tar éis roinnt mhaith blianta 
d’athruithe san earnáil rialtais áitiúil tá an Rannóg Acmhainní Daonna tar éis obair leis an 
mbainisteoireacht shinsearach agus leis na réimsí seirbhísí éagsúla san eagraíocht chun aithint na 
riachtanais atá ann faoi láthair agus atá ag teacht chun cinn ionas a bheith réidh pleanáil agus 
freagairt do na riachtanais i dtéarmaí soláthair foirne de.  

 

Tugadh faoi mhachnamh le forfheidhmiú phróiseas na pleanála leanúnaí d’fhórsa saothair i rith 2017 
i leith na nithe seo a leanas: 

• Méadú leanúnach i ngníomhaireacht, ar bhonn áitiúil agus ar fud earnáil na rialtas áitiúil, maidir 
le hearcaíocht agus roghnúchán. 

• Lean leis an méadú ar na deiseanna atá ar fud na hearnála poiblí go hiondúil agus iarmhartach ar 
shoghluaisteacht fostaíochta agus oilteachta; 

• Pleanáil chun liúntais a líonadh agus béim nua ar dhaoine a bhfuil an t-eolas agus na scileanna 
oiriúnacha acu a mhealladh agus iad a n-earcú.  

• Saothrú leanúnach chun bheith mar thogha fostóra, rud a chuirfeadh go mór leis an iarracht an 
fhoireann a choimeád 

• Béim athnuaite ar na deiseanna foghlamtha agus forbartha don fhoireann agus béim ar leith ann 
ar ionduchtúchán struchtúrtha do bhaill foirne nua chomh maith le timpeallacht oibre cothrom 
agus sláintiúil a chothú. 

• Leanadh ar aghaidh le próisis um bainistíocht athruithe lena n-áirítear an t-aistriú foirne chuig na 
hoifigí nua cathracha. 

• Feidhmiú i gcomhar a chéile le bainisteoirí líne agus maoirseoirí maidir le conas bainistíocht a 
dhéanamh go héifeachtúil. 

 

In 2017, d’éascaigh an tAonad Earcaíochta & Roghnaíochta 40 comórtas earcaíochta, méadú, arís i 
mbliana, ar na blianta a tháinig roimpi.  

Forfheidhmíodh an leagan nua de Core (Leagan 19) go huile.  

Lean an tAonad Oiliúna ar aghaidh ag déanamh athbhreithniúchán ar riachtanais foghlamtha agus 
forbartha ar fud na heagraíochta, lena n-áirítear an oiliúint shainordaitheach chomh maith le 
tionscaimh nua maidir le leas agus sláinte na foirne.  

Chuir an tAonad Aoisliúntais aistriú na feidhme aoisliúntais chuig MyPay chun críche.  

http://www.meath.ie/
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D’fheidhmigh an Rannóg Acmhainní Daonna go dlúth i gcomhar leis an bhfoireann agus leis na 
ceardchumainn, go háirithe maidir leis an aistriú chuig na hoifigí cathartha nua chun cuidiú le 
ceachtar ghrúpa nó le heaglaí atá ag daoine aonair.  
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An tAirgeadas 
Le linn 2017, dhírigh an Rannóg Airgeadais a aird ar rialaithe caiteachais éifeachtacha agus ar bheartaithe 
bailithe fiach feabhsaithe, agus iad ar an gcuspóir bunúsach taobh thiar de na spriocanna sin ná chun deimhniú 
go bhfeidhmíonn an Chomhairle gan a buiséad a leithroinneadh di a shárú. 

Leanadh na hiarrachtaí chun luach ar airgead agus soláthar seirbhísí éifeachtúil a chur ar fáil agus chun ioncam 
reatha a uasmhéadú leo a bheith ina bpíomhchúraim don Rannóg Airgeadais. 

Soláthar 
Leanann an Rannóg Soláthair leis ag tacaíocht na rannóga eile tríd athbhreithniúchán agus tuairisciú leanúnach 
a dhéanamh ar cheisteanna a bhaineann le polasaí agus le nósanna imeachta, teorannacha faomhadh, le cur 
bhfeidhm creatlacha náisiúnta, le riar ar chártaí ceannacháin íosluacha agus le tionscnaíochtaí tairisceana. 

Ó cuireadh an córas airgeadais nua MS4 i bhfeidhm, tá an soláthar tar éis a bheith tagtha mar chuid dhílis den 
timthriall ó cheannachán go híocaíocht lena bhfuil an bhainistíocht curtha ar a cumas chun díriú ar 
fheabhsaithe don phróiseas tairisceana agus soláthair ar fud na heagraíochta. 

Rátaí Tráchtála 
Tá an Chomhairle ag leanúint ar aghaidh obair go dlúth i gcomhar le híocóirí rátaí chun íocaíochtaí a éascú agus 
chun rátaí bailiúcháin a uasmhéadú. Cuideoidh an Scéim Tacaíochtaí Gnó timpeall ar 2,100 gnólachtaí. Tá an 
oiread bailiúchán atá ann in 2017 ar an gcúrsa ceart leis an méid a bhailiú in 2016 a shárú. 

Cíosanna 
Eisítear ráitis ráithiúla do gach uile thionónta. Cuireann sé na tionóntaí ar a gcumas monatóireacht ar a n-
íocaíochtaí agus iad a dhaingniú. Chomh maith leis sin, táthar tar éis prótacail géaraithe a neartú an 
idirghabháil i gcásanna deacra a éascú. Déantar cuairteanna baile i gcúinsí áirithe. Féadfar go mbeidh méadú 
ag teacht ar an méid bailithe ar an méid bailithe in 2016. Ag an bpointe seo déantar measúnú ar cíosanna trí 
iHouse (Córas Tithíochta) a chuideoidh le measúnaithe níos éifeachtúla agus saoráid tuairiscithe feabhsaithe. 

Iasachtaí 
Tá an Próiseas um Réiteach Riaráiste Morgáiste curtha i bhfeidhm agus tá dul chun cinn déanta ar chonarthaí 
bailí. Ba cheart suntas a dhéanamh de gur próiseas am-íditheach atá i gceist sa Phróiseas seo. Tá an líon 
iasachtaí atá faofa ar aon dul leis an líon dóibh in 2016. Den chéad dul síos, measann an Ghníomhaireacht 
Tithíochta a luach sula ndéanann an Coiste Creidmheasa an breith air.  

ÁCPN (Áit Chónaithe Phríobháideach 
Neamhphríomha) 
Tasc nach beag é is ea an seirbhís lena dtugtar deimhnithe comhlíonta agus díolúine toisc go bhfuil siad á n-
iarraidh le haghaidh gach uile díolachán réadmhaoine cónaithe, is cuma más rud é go raibh an réadmhaoin i 
gceist faoi dhliteanas nó nach raibh. Táthar de shíor ag socrú pleananna um íocaíocht agus ag déanamh 
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monatóireacht orthu. Chomh maith leis sin, ba cheart suntas a dhéanamh de go bhfuil laghdú ag teacht ar an 
líon réadmhaoine atá faoi dhliteanas agus laghdófar an ioncam ón ÁCPN de réir a chéile. 

 

An Phleanáil agus Bainistiú Forbartha 

Pleanáil chun Cinn 
Ghlac an Chomhairle iomlán le hAthrú 1 de Phlean Forbartha Cheannanais agus le hAthrú 2 de Phlean 
Forbartha na hUaimhe ag Cruinniú Speisialta ar an 23 Bealtaine 2017. Déanann an dá leagan éagsúla sin a 
aontaítear Pleananna Forbartha le heochair-phrionsabail na Straitéise Forbartha Geilleagraí do Chontae na Mí, 
2014-2022. 

Cuireadh Athrú 4 de Phlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019 ar taispeántas poiblí i nDeireadh Fómhair, 
2017 ar feadh tréimhse cheithre seachtaine. Leis an Athrú seo, déantar foráil do chuimsiúchán na gcuspóirí 
maidir leis an athbheochan agus athnuachan talaimh, agus don bhainistíocht talún ghníomhach ar láithreáin 
folmha laistigh den Straitéis Lonnaíochta/Croí den Phlean Forbartha Contae.  

Lean an t-athbhreithniú atáthar á dhéanamh ar Phlean Forbartha Contae na Mí ar aghaidh in 2017 agus thug 
na Comhairleoirí treoir ar ullmhúchán an Dhréachtphlean, tar éis don príomhfheidhmeannach a Thuarascáil a 
thabhairt maidir leis na haighneachtaí a rinneadh ar an bPáipéar um Shaincheisteanna Straitéiseacha  
Taispeánfar an Dréachtphlean go poiblí i Ráithe 1 2018. 

Ranníocaíochtaí Forbartha 
Lean na fáltais ó ranníocaíochtaí forbartha ar aghaidh ag dul i méid, agus tá táirgeacht réamh-mheasta de €6.5 
milliún dóibh don bhliain 2017. Is féidir gur cúis leis an méadú i bhfáltais iad an méadú i ngníomhaíocht 
forbartha agus an rannpháirtíocht ghníomhach idir féichiúnaigh agus an Foireann Comhlíonta Airgeadais 
araon.  

Gníomhaíochtaí Comhlíonta  
Tá an méadú tar éis teacht ar líon na ngearán maidir le comhlíonadh pleanála, agus eisíodh 233 litir foláirimh in 
éineacht le 150 Fógra Forfheidhmiúcháin agus 16 cás a tarchuireadh iad mar chaingin dlí ar réimse 
saincheisteanna neamh-chomhlíonta agus forbartha neamhúdaraithe. Áirítear leis na figiúirí úd an beart a 
glacadh don neamh-chomhlíonadh le forálacha airgeadais na gceadanna pleanála ar marthain. Coinníonn an 
Chomhairle uirthi ag déanamh a feidhme maidir le tógáil gcúram na n-eastát. Tá an Roinn Pleanála in 
idirchaidreamh faoi láthair le Roinn Seirbhísí Uisce na Comhairle agus le hUisce Éireann i ndáil le cur ar aghaidh 
thógáil i gcúram 79 forbairt chónaitheacha. 

Bainistiú Forbartha 
Is seasmhach go fóill é líon na n-iarratas a fuarthas go nuige seo, ag léiriú méadú cinnte le hais na mblianta 
roimhe sin. Is lán iad na clinicí Réamh-Phleanála anois, agus coinníonn an Rannóg Pleanála air ag tabhairt 
feabhsú faoi deara i raon feidhme agus castacht na dtograí forbartha faoina bhráid.  

D’ullmhaigh Comhairle Contae na Mí tuairisc faoin Acht um Bonneagar Straitéiseach i ndáil le hiarratas ó Irish 
Cement. 
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D’fhreastail an Rannóg Pleanála ar Éisteacht ó Bhéal a cuireadh ar siúl i ndáil le iarratas a rinne Tara Mines.  

Chomh maith leis sin chuidigh an Rannóg Pleanála ina chéad cruinniú (réamh-pleanála) d’Alt 247 maidir le 
Forbairt Tithíochta Straitéiseach, ar tugadh isteach é in Iúil 2017 faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt 
(Tithíocht) agus um Thionóntachtaí Cónaithe, 2016. 

Rialú Foirgníochta 
Is é an tOifigeach Rialaithe Foirgníochta a chomhlíonann feidhm Rialaithe Foirgníochta na Comhairle, a bhíonn 
i gceannas freisin ar an bhFoireann Forfheidhmithe Pleanála. Feidhmíonn an fheidhm Rialaithe Foirgníochta ról 
criticiúil freisin ar Fhoireann Comhlíonta Airgeadais na Comhairle.  

 

An Fhorbairt Eacnamaíoch agus an 
Fiontar  
Táthar tar éis an tríú bliain d’fhorfheidhmiú ár Straitéise Forbartha Geilleagraí 2014-2022 a bhaint amach, agus 
tá torthaí fíordhearfacha agus scéalta rathúla tar éis bheith trasna an chontae. Ceaptar an Mhí anois gan aon 
amhras mar phríomhláthair ghnó ar an ardán náisiúnta agus idirnáisiúnta.   

Poist 
I measc na fógartha poist agus infheistíochta a rinneadh le linn na bliana, áirítear: 

• Dheimhnigh Facebook go gcuirfidh siad tús le Céim 2 dá dtionscadal ionad sonraí ag Cluain Aodha agus go 
dtógfar 28,000 sa bhreis ann, méadú a fágfaidh go mbeidh 86,000 méadar cearnach san fhorbairt ina 
iomláine. Cruthaíodh breis is 1,500 post tógála le Céim 1 den fhorbraíocht. 

• Tá Shire Pharmaceuticals tar éis cead pleanála a fháil chun a fhoirgneamh a athdhear agus cuireadh tús 
leis an tógáil i gceist sa tionscadal sin. Meastar go gcruthófar 400 post le linn don chéim tógála. 

• Tá breis is 100 post curtha le MTM Engineering, atá lonnaithe ag Gráinseach na Gaoithe, in 2017. 

• Chuir eComm Merchant Solutions and Pre-paid Financial Services breis is 60 fostaithe nua lena foireann 
san oifig acu san Uaimh i mbliana. 

• Le déanaí, d’fhógair Gyproc (lonnaithe i dtuaisceart na Mí – in aice le Dún an Rí) go mbeidh siad ag aistriú 
go córas 4 seal agus dá réir sin cuirfear 14 post leis an líon foirne, a fágfaidh go mbeidh breis is 150 duine 
ina fhórsa oibre. 

• Tá Drioglann Bhaile Átha Sleáine tar éis oscailte agus tá 25 post lánaimseartha cruthaithe dá bharr. 

Cuireadh leis na fógartha dearfacha seo le méadaithe a tháinig sa líon post i cuideachtaí atá níos lú sa Chontae. 
Mar shampla, chuir Gripfix (Dún Seachlainn) 8 fostaí nua lena fhoireann i mbliana agus anois tá an cuideachta 
sláinte ainmhí Fenu Health (Cnoc an Línsigh) ag fostú 8 ball foirne agus ag easpórtáil chuig 12 tír.  
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Tacaíochtaí don Ghnó  
• Tá Seachtain Fiontair na Mí chun tosaigh go háitiúil agus go náisiúnta le réimse tionscnamh chun 

spreagadh, oiliúint, meantóireacht agus tacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí nua agus reatha sa Mhí.  

• Rinneadh straitéis chuimsitheach, Straitéis Bhia Ghleann na Bóinne, a choimisiúnú agus a fhorbairt in 
éineacht le Comhairle Contae Lú. 

• Earcaíodh Oifigeach Forbartha Bia tiomnaithe chun forfheidhmiú na straitéise a thiomáint.  

• Is í Oifig Fiontair Áitiúil (OFA) na Mí an ‘siopa céadfhreastail’ do gach tacaíocht Rialtais dóibh siúd sa Mhí a 
dteastaíonn uathu a ngnó a thosú nó a fhormhéadú agus poist a chruthú sa chontae, agus sholáthair sí 
cistiú timpeall €500,000 chun tacú le gnólachtaí sa bhliain 2017.   

• Bhronn OFA na Mí gradaim do na Fiontraithe Óga agus na Fiontair Dhaltaí is Fearr in Éirinn, agus 
soláthraíodh réimse clár oiliúna, meantóireachta agus seimineár faisnéise gnó do FBMí i gcaitheamh na 
bliana 2017. 

• Tá LEO tar éis aontachtaí comhoibrithe foirmeálta in éineacht le LEADER, Solas, Údarás na Gaeltachta, 
INTREO agus Skillnets. 

Margaíocht 
• Táthar tar éis tús a chur leis an bhfeachtas ‘Make it Meath’ le láithreán gréasáin nua 

(www.makeitmeath.ie).  Tá an láithreán gréasáin deartha chun cuideachtaí Éireannacha agus Idirnáisiúnta 
mhealladh chun bheith lonnaithe sa Mhí.  Is gníomhach iad cuntais Make it Meath sna meáin sóisialta, 
agus meallann siad lucht léitheoireachta áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta. 

 

An Turasóireacht 
• Tá dul chun cinn maith déanta ar fhorfheidhmiú Straitéis Turasóireachta Ghleann na Bóinne 2016-2020.  

Mar chuid den straitéis moladh go gcuirfear bradaíl Oirthir Ársa na hÉireann isteach ar ábhair clóite agus 
dhigiteacha de Gleann na Bóinne, agus cuireadh i bhfeidhm an moladh sin in 2017 in éineacht leis an cur 
chun cinn de Ghleann na Bóinne mar chroílár Oirthir Ársa Éireann.   

• Rinne Turasóireacht Ghleann na Bóinne feachtas margaíochta digití le linne 2017 dírithe ar na margaí 
príomha den RA, de na SA, den Fhrainc agus den Ghearmáin chun cuairteoirí a mhealladh trí tairbhe a 
bhaint as fógraíocht Google. Cruthaíodh codanna nua ar discoverboynevalley.ie leithéidí blagáil nua agus 
cuid nua le scéalta faoi Oirthear Ársa Éireann; ina theannta sin, seoladh amach ríomhirisí chuig daoine go 
bhféadfar iad a bheith ina gcuairteoirí ann ar fud na bliana. 

http://www.makeitmeath.ie/
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• Ba bhuaicphointe de 2017 é an cuairt ó lucht na meán cumarsáide a d’eagraigh Turasóireacht Ghleann na 
Bóinne inar tugadh cuireadh chuig Rough Guide, Lonely Planey, The Guardian agus Scotland on Sunday 
chomh maith leis an iris Cara Magazine teacht go dtí Gleann na Bóinne thar thréimhse trí lá.  D’fhoilsigh 
siad ailt agus físeáin faoi Ghleann na Bóinne, periscope beo ón Lonely Planet agus ailt in Cara Magazine, sa 
Rough Guide agus in Scotland on Sunday ina measc. 

• Cuireadh deiseanna chun líonraithe ar fáil do lucht na turasóireachta le dhá chuairt chun aithne a chur ar a 
chéile a eagraíodh lenar tugadh iad ar cuairt chun tharraingtí ar fud Ghleann na Bóinne a fheiceáil.  

• Cuireadh oiliúint ar fhorbairt taithí an turasóra ar fáil don earnáil turasóireachta i nGleann na Bóinne, lenar 
cuireadh roinnt pacáistí turasóireachta nua agus eispéiris nua ar fáil, agus eachtraí bainteach leis an bia 
agus le gníomhartha ina measc siúd.   

• D’fhreastail Turasóireacht Ghleann na Bóinne ar 16 taispeántas margaíochta, a rinne an earnáil 
turasóireachta tacú leo in 2017.  

• Bhí trácht ar an naoú uair don Fhéile Samhna Taibhsí na Mí ar an raidió, teilifís agus nuachtáin náisiúnta.  

• D’oibrigh Turasóireacht Ghleann na Bóinne in éineacht le Sraith Bia Ghleann na Bóinne chun a fhorbairt a 
thacú. 

• Socraíodh maoiniú ó Fáilte Éireann chun taispeántas buan a chur ar fáil ag Ionad Oidhreachta Cheanannais 
chun pointe treorach a chruthú le haghaidh turasóirí sa cheantar seo ina mbeidh Teach Cúirte 
Cheanannais ag athoscailt in 2018. 
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An Oidhreacht  

Plean Oidhreachta Chontae na Mí 2015-2020  

Tionscadail 2017 
Tugadh na tionscadail seo a leanas chun críche sa bhliain 2017 mar chuid den Phlean Oidhreachta Contae le 
tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta: 

Ba sa bhliain 2017 a seachadadh an dara bliain de chlár oibre Phlean Oidhreachta Chontae na Mí 2015-2020 
agus Phlean Gníomhaíochta ar son na Bithéagsúlachta i gContae na Mí 2015-2020, lenar áiríodh 
eochairthionscadail agus eochairthionscnaimh: 

Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann - Socraíodh agus seachadadh treoirthionscadal do Cheanannas - Kick Start 
Initiative - lena n-áirítear oibreacha caomhnuithe sráid-dreacha ar 25 fhoirgneamh lonnaithe sa cheantar 
stairiúil, traenáil le haghaidh úinéirí foirgneamh stairiúil, traenáil do mhiondíoltóirí, ceardlann deireadh 
seachtaine ar conas ár gcuid bhfadhbanna a réiteach eadrainn féin agus meantóireacht ón oifigeach tionscadail 
de Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann.  

Pleananna Gníomhaíochta Pobail um Bithéagsúlacht – Fuarthas comhairle éiceolaíocha chun cur le 
forfheidhmiú seacht bPlean Gníomhaíochta Pobail um Bithéagsúlacht - Ceanannas, Maigh Dearmhaí, Ráth Tó, 
Steach Maoilín, Baile Iúiliáin, Ráth Chairn agus Baile Shláine; agus cuireadh ar aghaidh bunú grúpaí 
forfheidhmithe áitiúla.  

 

Cumann Allamuigh Stair an Dúlra i nGleann na Bóinne – reáchtáladh ceithre imeacht in 2017, inar taiscéaladh 
Éin in Inbhear na Bóinne, lá gníomhaíochta dúlra do leanaí ar Chnoc na Teamhrach, an éiceolaíocht i bhforaois 
an Mhullaigh Mhín agus féachaint timpeall ar an éiceolaíocht atá ar fáil ar chosán tarraingthe ar fad na Bóinne. 
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Tionscadal Oidhreachta agus Seandálaíochta Pobail Fhearann na mBráithre Dubha – saothraíodh i gcomhar 
le chun clár oibre bliantúil a sheachadadh.  I measc na buaicphointí bhí 30 eachtraí pobail, a lán eachtraí iar-
tochailte, caomhnú aimsithe de ghloine daite a fuair Ollscoil Cardiff iad (timpeall 2,500 mír), bhí an tionscadal 
sa Chomórtas Chraobh na hÉireann Mórtais Ceantair, Tochailt Phobail a bhí ar siúl ar an láithreán i mí Lúnasa, 
d’fhorbair an grúpa GIY gairdín agus d’institiúidí daraleibhéal agus tríúleibhéal.  

• Scéim Deontais Oidhreachta Pobail 2017 – chuir Comhairle Contae na Mí tacaíocht d’os cionn 30 
tionscadal oidhreachta pobail. 

• An tSeachtain Oidhreachta 2017 – bileog chontae deartha agus 5,000 acu leithdháilte.  Eagraíodh breis is 
80 imeacht ar fud an chontae (Lúnasa 2017). 

• Rinneadh téacs a choimisiúnú le haghaidh na bunscoile - Wild Teaching (Paul O’Donnell)  

• Tionscadail Printworks Cheannanais - Céim I  

• Clár Comórtha Céad Bliain Ledwidge seachadta, lena n-áirítear seimineár ollmhór ag Caisleán Bhaile 
Shláine.  

• Culture Team - Mar comhalta de chuid Culture Team, chuir an Chomhairle leis an Plean um Chultúr agus 
Chruthaíocht na Mí 2017 

• Grúpa stiúrtha um Plean Caomhnuithe Chnoc na Teamhrach - Cuireadh le hullmhúchán an Phlean 
Caomhnuithe do na tailte talún atá faoi sheilbh an Stáit ar Cnoc na Teamhrach  

• Meitheal Phortach an Ghreallaigh - Tugadh tacaíocht do Mheitheal Phortach an Ghreallaigh, chun é a 
caomhnú agus bainistíocht a dhéanamh air.  

• Turas Columbanus - Pleanáil agus tacaíocht d’fhorbairt Thuras Columbanus trí Chairde Cholumbanus 
(Poblacht na hÉireann) 

• Comhairle leanúnach faoin oidhreacht i leith atreoraithe pleanála, do ghrúpaí poiblí agus pobail lena n-
áirítear roinnt iarratas faoi Chuid VIII agus SID. 

 

Tithíocht 

Caipiteal Tithíochta 
• Socraíodh maoiniú faoin gCoiste Gníomhachthuithe um Thithíocht Údaráis Áitiúil (CGTÚÁ) le haghaidh 

láithreáin san Uaimh (Baile Fargáin) agus Ráth Tó, do luach iomlán de €8.18m. Chríochnaíodh 
Comhaontuithe forbartha idir Comhairle Contae na Mí agus na réalóirí maidir leis na láithreáin CGTÚÁ, 
agus tá comhaontuithe deontais in ionad anois idir Comhairle Contae na Mí agus an Roinn Tithíochta, 
Pleanála agus Rialtais Áitiúil.  

• Leanadh ar aghaidh ag cur chun feidhme an Chláir Éifeachtúlachta Fuinnimh (Céim 1) i rith na bliana 2017, 
leis na hoibreacha tugtha chun críche ar 185 aonad tithíochta. Díríodh na hoibreacha ar an insliú ballaí 
agus áiléir. Tá oibreacha Chéim 1 le bheith críochnaithe ar stór iomlán Chomhairle Contae na Mí in 2018.  
Chomh maith leis an gclár thuas, críochnaíodh insliú seachtrach agus oibreacha aisfheistithe de réir na 
Scéime um Fhuinnimh Feabhsaithe (SEAI) ar 13 aonad san Uaimh. 

• Tugadh faoi athchóirithe réamhligean ar 116 corrfholúntas sa bhliain 2017. 
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• Tugadh oibreacha ar 40 aonad chun críche de réir Scéim Oibreacha Oiriúnaithe na nÚdarás Áitiúil. 

• Cuireadh tionscadal tógála dreach Bhaile an Bhiataigh le linn 2017, agus cuireadh tionóntaí in 16 dá n-
aonad in Iúil. Cuireadh tús le tógáil de 32 aonad i mBaile Átha Buí agus de 19 Aonad i mBaile an Línsigh in 
2017, agus ceapadh conraitheoir maidir leis an suíomh in Ráth Tó (17 aonad). 

• Chomh maith leis na tionscadail atá faofa go dtí seo, fuair tionscadail dhíreacha tógála Faomhadh Chéim 1 
ón Roinn Tithíochta, Pleanála & Rialtais Áitiúil le linn 2017, is ionann sin agus 103 aonad, agus roghnaíodh 
trí cinn de na suímh sin don seachadadh tógála ardluais. 

• fáilIs faoin gClár Fála 2017 atá 54 aonad ag an gcéim díola shocraithe/dhúnta, suite ar fud an Chontae agus 
fuair an Ghníomhaireacht Tithíochta 17 aonad sa bhreis ar sin. 

• Seachadadh trí aonad in 2017 trí Chuid V. 

• Fuarthas faomhadh buiséadach de €3,458,329 maidir leis an aighneacht i dtaca le hathchóirithe Chúirt 
Alverno. Tá seisiúin comhairliúcháin ag leanúint ar aghaidh le hoifigigh de chuid na Roinne maidir leis an 
sprioceasnamh idir an méid maoinithe ar lorgaíodh agus an méid ar faomhadh é. 

Leithdháiltí Tithíochta 
• Sásóidh Comhairle Contae na Mí éilimh chóiríocht do 1.180 teaghlach sa bhliain 2017, trí mheán 

tacaíochtaí tithíochta éagsúla, lena n-áirítear an Íocaíocht Cúnaimh Thithíochta, an Scéim Cóiríochta Cíosa, 
Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta, chomh maith le trí mheán na gcorrfholúntas. 

• Táthar tar éis ceadú do 100 aonad faoin gClár Caiteachais Reatha na Tithíochta Sóisialta a ghnóthú ón 
saothar comhoibríoch le ríomhchláraigh Ceadaithe Tithíochta sa bhliain 2017, agus 66 aonad breise ag 
teacht i mbun oibre sa bhliain 2017 leis an earnáil tithíochta dheonach. 

• Taifeadadh go raibh easnamh tithíochta de 2,467 le haghaidh Co. na Mí san Achoimre d’Easnamh 
Tithíochta 2017 amhail ar an 28 Meitheamh 2017 (olleasnamh tithíochta, faighteoirí den Íocaíocht 
Cúnaimh Tithíochta san áirithe - 3,447).  

Deontais Tithíochta 
Tugadh cead do 283 iarratas deontais tithíochta faoi na scéimeanna seo a leanas: Deontas Oiriúnaithe 
Tithíochta do Dhaoine le Míchumas, Cúnamh Tithíochta do Dhaoine Scothaosta agus Deontais um Áiseanna 
Soghluaisteachta. Is ionann luach na nDeontas faofa in 2017 agus €1,938,611. 

Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean 
Theastaigh socrúchán cóiríochta éigeandála ó chéad teaghlach is seacht déag in 2017. D’éalaigh 147 ón 
chóiríocht éigeandála le linn 2017.  Cuireadh tús le roinnt Comhaontuithe Seirbhíse idir Comhairle Contae na 
Mí agus Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta maidir le bunú samhlacha cóiríochta éigeandála sa Chontae.  

Cóiríocht don Lucht Siúil 
• Táthar tar éis na spriocanna cóiríochta don bhliain 2017 faoin gClár Cóiríochta don Lucht Siúil 2014 - 2018 

a ghnóthú. 

• Tá an obair ag leanúint ar aghaidh chun an t-athchóiriú molta de láithreán stad Pháirc San Proinsias, a 
bhfuil faomhadh Roinne de €2,856,336 faighte aige, a thabhairt ar aghaidh. 
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Idirchaidreamh le Tionóntaí 
Chríochnaigh 174 tionónta an oiliúint réamhthionóntachta i rith na bliana 2017, ag fáil éagsúlacht faisnéise 
maidir lena dtionóntacht le Comhairle Contae na Mí. 

 

An Rannóg Phobail 

Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) 
Is é feidhm an LCDC ná chun Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail 2016-2021 a chur chun feidhme, chun 
forfheidhmiú na gclár áitiúil agus pobail agus chomhordú, a bhainistiú agus a mhaoirsiú thar ceann na ranna 
rialtais m.sh. cláir SICAP agus LEADER. 

An Plean Áitiúil Eacnamaíochta & Pobail (PÁEP) 2016-2021 
Seoladh an PÁEP don Mhí i mí Eanáir 2017. D’ullmhaigh an BFÁC an Plean Pobail um an nGeilleagar Áitiúil 
Reachtúil 6 blaina i bpáirtíocht leis an gComhairle. Tá an Plean seo ar an bpríomh straitéis chun forbairt 
treoraithe sa Mhí agus an treorú d’acmhainní faoin mbainisteoireacht den BFÁC. Caithfidh gach uile iarratas 
maoinithe ar thionscadail molta a bheith ar aon dul le cuspóirí an phlean.  Déanfar athbhreithniú ar an bplean 
in 2018. 

An Clár um Ghníomhachtú an Chuimsithe Shóisialta sa Phobal (SICAP) 
2015-2017 
Seo í an tríú bliain den chlár 3 bliana seo a fhaigheann cistiú ón Roinn Forbartha Tuatha agus Pobail.  Is í an 
aidhm atá le SICAP ná chun an bochtanas a laghdú, an cuimsiú agus an comhionannas sóisialta a chur chun 
cinn trí mheán na rannpháirtíochta agus an chomhoibrithe áitiúil. Dámhadh an tairiscint chun an clár 3 bliana a 
sheachadadh ar Chomhpháirtíocht na Mí agus buiséad €371,072 leithdháilte di don bhliain 2017. Cuirfear tús 
le clár nua 5-bliana i mí Eanáir 2018 agus beidh buiséad de €393,336 aige, agus bronnadh an conradh don 
chéad sheachadadh eile ar Comhpháirtíocht na Mí.  

An Clár Leader 2014-2020 
Is iad an BFÁC/LAG/agus an tÚdarás Áitiúil a bhíonn freagrach as monatóireacht/maoirsiú ar sheachadadh an 
clár LEADER. Is ionann leithdháileadh na Mí faoin gclár agus €6,903,123.57.  D’aontaigh an LCDC ar chomhchur 
chuige i leith LEADER leis an LCDC, agus an LAG agus Comhpháirtíocht na Mí mar an comhpháirtí 
forfheidhmithe (IP).  Le linn 2017, d’fhaomh an LAG maoiniú i dtreo 5 imeachtaí féilte, is iad sin an fhéile 
scannánaíochta Guth Gafa, an fhéile Hinterland, an Taispeántas Ríoga na Mí, an fhéile Comóradh Chéad Bliain 
Francis Ledwidge, 2017, Craobhchomórtas Sheoltóireacht Ghainimh na hEorpa, 2017.  Chomh maith leis sin tá 
maoiniú tar éis a bheith faofa do 2 fhorbairt saoráide phobail in nDamhliag agus i nDún Uabhair. 

Líonra Rannpháirtíochta Pobail (PPN) 
Tá ballraíocht de 515 ghrúpa ag an PPN i láthair na huaire.  Tionóladh lánchruinniú chontae i mí Bealtaine agus 
i mí na Samhna agus bhí slua maith ann ó na grúpaí go léir.  
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Tá suíomh gréasáin an Líonra Rannpháirtíochta Pobail (PPN), www.meathppn.ie  agus an leathanach 
Facebook dá gcuid á uasdátú go rialta agus oibrí tacaíochta PPN saintiomanta a oibríonn i gcomhar 
leis an rúnaíocht chun a gcuid pleananna a chur ar aghaidh. 

Tionscnamh na Mí a Thacaíonn le Daoine 
Breacaosta 

 

Cuireadh an dara straitéis Aoisbháúil 2017-2020 chun seoladh in 2017. Tugtar tiomantais chun fuascailte sa 
straitéis chun eochairlimistéir bhonneagair, iompair, seirbhísí, agus faisnéise ar fud an chontae a fheabhsú.  
Chuir Fo-choiste Aoisbháúil Bhaile Átha Troim imeacht faisnéise i mBaile Átha Troim i mí na Nollag 2017 ar ar 
freastail breis is 120 daoine scothaosta. Bhí roinnt seastán faisnéise agus aoichainteoirí ann ar an lá. Faoi 
láthair na huaire tá Comhairle Contae na Mí ag óstáil an Clár Náisiúnta um Aoisbhá Éireann ar bhonn 
eatramhach go dtí go bhfuil seirbhís comhroinnte náisiúnta bunaithe.  

 

Comhairle na nÓg 
Bhí Cruinniú Ginearálta Bliantúil ag Comhairle na nÓg sa Mhí an 7 Deireadh Fómhair 2016, agus os 
cionn 110 ógánach ag freastal air.  Is é an topaic atá á phlé acu do 2017/2018 ná an Sláinte agus an 
Folláine agus bhí 5 cheardlann inar cuimsíodh an topaic seo sa Chruinniú Cinn Bliana.  Chuir an grúpa 
faoi bhun tionscnaíochtaí eile faoin topaic seo i rith na bliana. 

Comhchoiste Póilíneachta (JPC) 
Tháinig an coiste le chéile uair sa ráithe agus thionóil siad a gcruinniú poiblí in Óstán, Trim Castle Hotel, i mí 
Dheireadh Fómhair 2017, ar a raibh slua maith ann ar an oíche. 

http://www.meathppn.ie/
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Tháinig 3 fho-ghrúpa, Sábháilteacht an Phobail agus Cosc na Coireachta, an tOrd Poiblí agus Iompar 
Frithshóisialta, an tSábháilteacht ar Bóithre agus Iompar Feabhsaithe ag Tiománaithe, le chéile ar bhonn rialta, 
freisin. 

Saoráidí Pobail 
• Comhaontaigh Comhairleoirí de Cheantar Bardasach Chill Dhéagláin ar Chuid 8 don pháirc líneach i gCill 

Dhéagláin ag an gcruinniú dá gcuid i mí an Mhárta. Tá obair ag leanúint ar aghaidh ar an ndear 
mionsonraithe agus cuirfear tús leis an bpróiseas soláthair don tionscadal ag deireadh an chéim seo.   

• Leithdháil an Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige €15k de mhaoiniú chun an páirc súgartha i mBaile Lóibín a 
fhorbairt. Tá conraitheoir ceaptha agus cuireadh tús leis an obair sa tionscadal.  De réir na Scéime 
Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte tá €32,000 tar éis a bheith faofa i dtreo oibreacha atá bainteach leis 
an bpáirc spraoi. 

Tionscnaimh Phobail - Mórtas Ceantair  
Leanadh ar aghaidh leis an Mórtas Ceantair le comórtais ag leibhéal na gCeantar Bardasach agus le 
buaiteoirí ó gach Ceantar Bardasach ag dul ar aghaidh chun dul san iomaíocht ag leibhéal Contae.  
Bhí dhá chatagóir nua ann - Grúpa Nua Is Fearr agus Oibrí Deonach na Bliana a tugadh isteach i 
mbliana.  Ghlac 203 grúpa agus gnólacht pháirt sa chomórtas agus 70 scoil, leis.  Cuireadh ceithre 
ghrúpa isteach san iomaíocht do na Duaiseanna Náisiúnta a bhí ar siúl ar an 2 Nollaig - tháinig na 
Bailte Slachtmhara Bhaile Shláine isteach sa chéad áit agus tháinig Bailte Slachtmhara Bhaile Átha 
Troim isteach sa dara áit ina gcatagóir. Ainmníodh Laochra Áitiúla Cheanannais agus Grúpa 
Oidhreachta agus Seandálaíochta Pobail Fhearann na mBráithre Dubha chomh maith. 

Scéimeanna Deontais 2017 
Próiseáladh na scéimeanna deontais seo a leanas in 2017: 

• Scéim na nDeontas Pobail 2017 - Faomhadh 375 iarratas san iomlán faoi na catagóirí éagsúla. 

• Scéim Deonuithe Bhaile Chearráin - 28 iarratas faofa 

• Scéim Deontais Knockharley - Faomhadh 11 iarratas 

Scéim Shaoráidí Pobal 

Tá an Bord Forbartha Áitiúla Contae (BFÁC) ag riar an scéim faoi sainchúram na nÚdarás Áitiúil agus cuireadh 
leithroinnt de €64,500 ar fáil don Mhí. Faomhadh 63 ghrúpa don scéim agus tugadh 63 ghrúpa chun críche faoi 
dheireadh bliana. 
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Unity Centre, Baile na Gaoithe, An Uaimh 

 

Soláthraíonn an Unity Centre spás do ghníomhaíochtaí pobail chomh maith le gníomhaíochtaí oiliúna agus 
fóillíochta.  Reáchtálann daoine ó phobal Bhaile na Gaoithe Grúpa Tuismitheoirí agus Páistí Beaga agus 
Cumann Óige ar bhonn seachtainiúil, agus baineann an FSS, Rehab care, Prosper Meath, Seirbhís Chríochnaithe 
Scolaíocht na hUaimhe, Tacaíocht Teaghlaigh Springboard agus Orchard Children's Services leas as go rialta. 

Ciste Éire Folláin (“Healthy Ireland”) 
Tá an Bord Forbartha Áitiúla Contae (BFÁC) ag riar an ciste faoi sainchúram na nÚdarás Áitiúil.  Tá cionroinnt 
de €100,000 ar fáil don BFÁC chun tacú le forfheidhmiú Tionscadal agus clár de chuid Éire Folláin (“Healthy 
Ireland”).  Faomhadh 3 thogra - Slí na Sláinte Chill Dhéagláin, Páirc Spraoi Bhaile Lóibín agus Siúlóid an 
Fhómhair i gCeanannas.  

Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte 
Tacaíonn an scéim seo le hathbheochan bailte agus sráidbhailte. Rinne an roinn 15 thionscadal a raibh luach de 
€905,000 i gceist leo san iomlán, a aighniú agus a faomhadh.  Tá obair ar na tionscadail ag dul ar aghaidh. 
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Scéim Bonneagair Caithimh Aimsire Amuigh Faoin Spéir 
Chuir an Chomhairle 11 iarratas isteach. Tá an Roinn tar éis sé tionscadal a aighníodh de réir Beart 1 a 
faomhadh; sráid  Coill Bhaile na Rátha, Baile an Cheantaigh; Clarins Bridge, Ceanannas; Múrtha Cosanta, an 
Uaimh; Siúlóid Lúibe Phortach An Ghreallaigh; Siúlóid an Fhómhair, Ceanannas agus an Siúlóid cois Abhann, 
Ráth Tó.  Críochnaíodh na hoibreacha seo faoi dheireadh na bliana.  

Tionscnamh Clár 
Clár um infheistíocht sonraithe le haghaidh limistéar Clár sainaithnithe atá i gceist anseo.  Fuarthas deontais de 
€104k san iomlán ón roinn le haghaidh 4 tionscadal: tógáil cosáin in Kilskyre, uasghrádú cosáin i gCoill Fhallúin 
agus suiteáil de chomharthaí rabhaidh luais ag na scoileanna i mBaile an Locha agus in Ughtyneill a tugadh 
chun críche iad faoi dheireadh 2017. 

LAPIF – (Limistéar a Athbheochan trí Phleanáil, Infheistíocht agus 
Fhorbairt) [RAPID sa Bhéarla] 
Moladh sa chlár go maoineofar tionscadail a théann i ngleic leis an míbhuntáiste agus déantar iarracht leis 
pobail i gceantair uirbeacha a fheabhsú. Déanann an BFÁC riaradh ar an gciste faoi sainchúram an Údaráis 
Áitiúil. Fuarthas 3 iarratas agus d’fhaomh an BFÁC cionroinnt de €64,500 don Choiste Feabhsúcháin um 
Shráidbhaile na hInse. 

Leis an tionscadal seo, breacadh amach oibreacha chun breis feabhsúcháin a chur leis suíomh an tSean-
Leabharlainne san Inse atá lonnaithe ag an mbealach isteach ar roinnt eastát tithíochta údaráis áitiúil, Bailtíní 
Mhuire & Cúirt Alverno san Inse ina measc, agus, chomh maith leis sin, chun an suíomh a fhorbairt mar 
ghairdín pobail.  Críochnaíodh na hoibreacha seo faoi dheireadh 2017. 

Ciste Pobail Eirgrid  
Maoiniú aonuaire de €30k don choirnéil iardheisceartach de CB Bhaile Átha Troim faoi thionscadal Eirgrid atá i 
gceist leis seo. Sainaithníodh tionscadail phobail sa cheantar agus bronnadh maoiniúchán orthu chun cur leo.  I 
measc na tionscadail seo tá Naíonra Pobail Chaisleán Shiurdáin, Club na Naíonán CLG Bhuaile na Bréachmhaí 
agus Club Óige Sóisir Shiurdúin. 

Banda Leathan 
Ceapadh Oifigeach Banda Leathan lánaimseartha i mí an Mheithimh 2017 chun forfheidhmiú an Phlean 
Náisiúnta Banda Leathan, chomh maith le tionscnaimh eile i gContae na Mí, a éascú.  Mar chuid de seo, 
forbrófar straitéis dhigiteach do Chontae na Mí, agus tá obair fós ar siúl maidir leis seo. 

Seirbhísí Leabharlainne 
• Seachadadh clár Chomóradh Céad Bliain Francis Ledwidge i gcomhpháirt le geallsealbhóirí náisiúnta, 

áitiúla agus pobail 

• Plean Gníomhachtúcháin 2017 don tionscnamh leagáide de 2016 Éire Ildánach seachadta. 

• Críochnaíodh aistriú na seirbhísí fáltais chuig an gcóras soláthar leabharlainne náisiúnta nua. 
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• Athchumraíodh cleachtais oibre chun dul in oiriúint leis an tseirbhís leithdháilte leabharlainne náisiúnta 
nua  Newspread. Tharla an seoladh náisiúnta san Uaimh, mí Bealtaine. 

 

• Cuireadh tús le seirbhís féinfhreastail RFID i mbrainse Bhaile Átha Troim mar chuid den ullmhúchán le 
haghaidh an tionscnamh My Open Library agus socraíodh maoiniú de timpeall ar €200,000 le haghaidh 
forleathnú agus forfheidhmiú níos fairsinge den RFID ar fud an líonra bhrainse. 

• Athchumraíodh an tseirbhís i mBaile Átha Troim agus cuireadh an aistriú chuig cóiríocht nua don fhoireann 
i gcríoch. 

• Leathnaíodh an tSeirbhís Eolais Gnó Work Matters nuair a cuireadh i mbun é i leabharlann Cheanannais.  

• Socraíodh cistiú de €8,100 le haghaidh fhorfheidhmiú an thionscnaimh leabharlainne de chuid Éire Folláin 
(“Healthy Ireland”). 

 

• Uasghrádaíodh na brainsí i gCill Dhéagláin agus sa tSeancháisleán mar chuid de na hoibreacha Fuinnimh 
atá ar siúl ar fud na tíre. 

• Uasghráduithe Leathanbhandach i nDamhliag, san Obair, sa tSeanchaisleán agus i mBaile Shláine. 

• Forbraíodh leabharlann shóisearach i Lárionad Cóiríochta Mhaigh Muirí. 

• Bhí Paul Gamble ag Féile Bhliantúil na Leabhar do Leanaí mar phríomhaoi inti i mí Dheireadh Fómhair.  
Eagraíodh breis is céad imeacht le beagnach 6,000 leanbh ó os cionn leathchéad scoil éagsúil ag freastal ar 
imeachtaí, sa chaoi go raibh sé mar an t-imeacht ceannródaíoch do leanaí sa Mhí. 

• D’fhreastail os cionn 4,000 leanbh ar an gClár Samhraidh d’imeachtaí arna n-eagrú ag an tseirbhís 
leabharlainne i rith mhíonna Iúil agus Lúnasa. 

• Ghlac 2,000 leanbh rannpháirt sa Dúshlán Léitheoireachta Samhraidh bhliantúil. 
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Oifig na nEalaíon 

FÉACH 
 Cur chun feidhme an chláir mheantóireachta agus oiliúna FÉACH d'ealaíontóirí gairmiúla i gcomhar ár 
gcomhpháirtithe náisiúnta lena n-áirítear Visual Artists Ireland, Kids Classics agus an Chomhairle Ealaíon. I 
measc na gclár, bhí: 

‘Let Our Voices Be Heard’ Oiliúint um Scannán Faisnéise in Creative Spark, Dún Dealgan, tionscnamh 
ar chuir Northeast Filmmakers Network agus Little Road Productions ar siúl é.   

Music in a Healthcare setting clár traenála do cheoltóirí atá ag súil lena gcuid scileanna ceoil a 
fhorbairt, agus post a fháil san earnáil sin. Curtha ar fáil le éascaitheoirí oilte de chuid Musique el 
Sante Grainne Hope agus Liam Merriman. I measc na páirtnéirí cúram sláinte leis an tionscnamh, tá 
Ospidéal na hUaimhe agus Teach Altranais Naomh Iósaf, Baile Átha Troim. 

Féile Bhealtaine 2017 
Cuimhneacháin Cheolmhara léirithe curtha ar siúl i dtithe altranais agus in ionaid chúraim ar fud an 
chontae. 

Téigh i gcomhairle leis an gCumadóir curtha le chéile le Kids Classics, is éard atá ann ná léiriú 
idirghníomhach curtha i láthair i sé ionad ar fud an chontae. 

All Together Now! Collectivism, Civic Engagement and Protest!! Clár ceardlann dhá sheachtain déag sna 
hamharc-ealaíona a cuireadh ar siúl i dtrí ionad timpeall an chontae - i gCeanannas, san Uaimh agus i gCill 
Dhéagláin - chun féachaint ar théama na gníomhaíochais agus an ghearáin san Ealaín. Éascaithe ag an t-
ealaíontóir Jillian Gott agus an críochnú le taispeántas de shaothar i nDánlann Toradh mar chuid de Chlár na 
Bealtaine. 

Dánlann Toradh  
Cuireadh sé taispeántas na hamharc-ealaíona ar siúl i nDánlann Toradh, Ionad Cultúrtha Chill Dhéagláin ina 
raibh aithisc, ceardlanna agus imeachtaí scoileanna le healaíontóirí a reáchtáladh sa Dánlann. 
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An Toradh ar camchuairt – san Fhéile Hinterland Cheanannais Éire san Ealaín Chomhaimseartha 1916 – 2016, 
á coimeád ag Larry Lambe agus inar taispeánadh saothair de chuid Robert Ballagh, Sean Hillen, Alice Maher, 
David Linburn, Dermot Bolger, Rita Duffy & Padric Lynch; taispeántas páirtíochta in éineacht le Gailearaí 
Ealaíne Crawford, Corcaigh, agus Músaem Cathrach na Gaillimhe. 

 Saothair Choimisiúnaithe 
 ‘From the Legion the Lost Ones’ & ‘Ettie’ – cónaitheacht drámaíochta agus ceoil lena bhfuil coimisiún leis ag 
an drámadóir a bhfuil duaiseanna buaite aice Deirdre Kinahan agus ag an gceoltóir atá lonnaithe i Nua-Eabhrac 
agus a bhfuil duaiseanna buaite aige Micheal Brunnock. Tacaithe le hIonad Ealaíona na hÉireann i Nua-Eabhrac 
agus leis an gComhairle Ealaíon, is éard atá i gceist leis seo ná saothar comhoibrithe le beirt ealaíontóirí a 
bhfuil cáil orthu as Contae na Mí chun saothair nua a cruthú. Sa chéad taibhiú den saothar do lucht féachana 
na Mí bhí na ceoltóirí Mick McAuley, Rob Graham & Samurai Leech agus Padraic McIntyre ag déanamh an 
tráchtaireacht leis.  

Illuminate Herstory 
 Teilgean d’íomhánna de thriúr bean as an Mí a ghlac páirt shuntasach in Éirí Amach na Cásca ar ballaí Theach 
Cúirte Cheanannais, Eanáir 2017 mar chuid den Chlár Náisiúnta Herstory. 
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Féile sholais dhomhanda bhliantúil is ea Illuminate Herstory, chun mná 
agus an comhionannas a cheiliúradh, lena lastar suas caisleán, músaeim, 
amharclanna, leabharlanna, oifigí agus tithe teaghlaigh le solas chun mná 
agus cailíní a cheiliúradh. 

Alice Stopford Green (1847 – 1929) 

Ceanannas, Co. na Mí 

Staraí agus Náisiúnaí Éireannach 

Faigh amach níos mó ag www.herstory.ie 

 

Leanaí & an tAos Óg 
SongSchool: Ceardlann cumadóireachta amhrán curtha i láthair le SongSchool/CreateSchool i dTeach Cúirte 
Cheanannais ag briseadh meán-téarma Feabhra 2017. D’fhéach fiche duine óga ar cheard na hamhránaíochta, 
cumadóireachta, tionlacain agus an taifeadta agus ag deireadh an cleachta sin rinneadar léiriú ar an oíche 
dheireanach do thuismitheoirí/caomhnóirí agus do chairde a tugadh cuireadh dóibh teacht. 

Ceolfhoireann na nÓg Bhaile Iúilian – Gesamtkunstwerk:tugadh tacaíocht do na rannóga sinsearacha de 
Cheolfhoireann na nÓg Bhaile Iúilian agus a n-iarracht saothar nua a chruthú lena baintear tairbhe as 
rannpháirtíocht an aois óig i bhfoirm ar leith de léiriú drámaíochta ina gcuirtear ceoltóirí ceolfhoirne i lár an 
phróisis cruthaitheachta agus léirithe, agus dá spreagadh chun gníomhú ar stáitsiú ar bhealaí as an nua. 
Déanann an fhoireann an ceol a chumadh agus an t-eispéireas cruthaitheacha a fhorleathnú tríd iad a 
spreagadh chun gnéithe úrnua léirithe a chur leis a gníomhaíocht ar stáitse dála amhránaíochta, damhsa, 
aisteoireachta, gluaiseachta etc. Chun na críocha sin, d’oibrigh siad i gcomhar leis an treoraí Fergus Sheil, le 
John McIlduff (stiúrthóir), Sarah Jane Sheils (dearthóir), Clodagh Deegan (dearthóir feistis) agus Jessica 
Kennedy (cóiréagrafaí).  

Songs of Our Children: Tionscadal Cumadóireachta Amhrán Traidisiúnta do Leanaí faoi stiúir an bhéaloidiseora 
Micheal Fortune i trí scoil sa Mhí i gcomhar le hamhránaithe áitiúla agus ceoltóirí áitiúla. 

Ceardlann Priontála: Ceardlann litirphreasa faoin Mhúsaem Náisiúnta Cló don aos óg curtha ar fáil mar chuid 
d’Fhéile TypeTrail Cheanannais. 

Féile Oíche Shamhna do leanaí “Púcas & Potions” 

Sraith de cheardlanna déanta lóchrannaí curtha le chéile agus curtha ar fáil ag SN O’Growney, Baile Átha Buí. 

Ceardlanna oscailte Púcas & Potions do leanaí & don aos óg curtha le chéile agus curtha ar fáil ag Féile Oíche 
Shamhna HQ Bhaile Átha Buí, 31 Deireadh Fómhair. 
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Féilte 

Féile TypeTrail Cheanannais - ag féachaint ar an gCló 
mar fhoirm ealaíne: Beidh breis is 32 suiteáil de 
clóghrafaíocht ag láithreáin éagsúla i gCeanannas mar 
chuid den Fhéile Bhliantúil TypeTrail chun tacaíocht a 
thabhairt don obair a dheánann an Comharghnó 
Ealaíontóirí Kells Sawmills. Bhí clár ceardlainne 
tiomnaithe ann chun na suiteálacha a dhearadh agus 
a cruthú sna scoileanna áitiúla, sna grúpaí pobail, idir 
ealaíontóirí aonair agus ag mic léinn tríú leibhéal ó 
Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan agus ó 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain. 

 

 

 

An Féile Hinterland: Chun tacaíocht a thabhairt don athbhrandáil agus don fhorbairt chláir. Rinneadh cláreagrú 
ar na himeachtaí Cuairte Liteartha - bhí clár páirtíochta le Litquake Literary Festival San Francisco mar chuid 
d’Fhéile Hinterland. I measc na n-imeachtaí bhí léacht ó Ettie le Deirdre Kinahan agus From the Legions of the 
Lost Ones le Padraic McIntyre. 

Clár Ceiliúrtha Chomóradh Céad Bliain Francis 
Ledwidge 
Chomhoibríomar le Seirbhísí Cultúrtha MCC chun ceannaireacht a ghlacadh ar Chomóradh Céid Bliain Francis 
Ledwidge i bpáirtíocht le Coiste Mhúsaem Francis Ledwidge agus le hAonad na Deich mBliana de Chomórtha sa 
Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta. Mar chuid den chlár bhí 
foilseacháin, seimineáir, ceol agus drámaíocht chomh maith le clár fairsingíoch de rannpháirtíocht phobail ina 
raibh ocht déag grúpa dheonacha agus phobail chun Ledwidge a cheiliúradh ina mbealach féin. 
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Duais scríbhneoireachta chruthaitheachta Francis Ledwidge  - Bheartaíomar an duais nua seo, 
chuireamar i ngníomh í rinneamar bhainistiú uirthi chomh maith. 

Home - Rinneadh dealbh comórtha de Ledwidge, a rinne Liam Ó Broin, a choimisiúnú agus a 
bhainistiú. Rinneadh sraith leaca cré-umhaí a choimisiúnú ar ar scríobhadh línte ó fhilíocht Ledwidge 
chun ‘conair’ timpeall’ sráidbhaile Bhaile Shláine a dhéanamh - ealaíontóir Liam Ó Broin. 

'Where Angels Listen' - Rinne cuid de na healaíontóirí is mó cáil de chuid na hÉireann sa lá atá inniu ann 
freagra cruthaitheach agus ceanúil a thabhairt do shaol agus do shaothair an fhile as Baile Átha Shláine Francis 
Ledwidge.  Chuir an drámadóir Deirdre Kinahan le chéile é agus thug sí cuireadh chuig Steve Wickham 
(Waterboys), Sinead Gleeson (RTÉ, The Book Show), SaraMai & Oisin Leech i measc ealaíontóirí eile teacht 
chun saothair nua atá spreagtha ag filíocht Ledwidge ar stáitse.  

Scéimeanna Gradam Deontas & Sparánachtaí 
Ealaíon 
Rinneadh riaradh agus measúnú ar 94 iarratas faoi sé Gradam, Deontas & Sparánachtaí Ealaíon agus rinneadh 
iad sin go léir a phróiseáil. 

Éire Ildánach 
Oibríodh i gcomhar a chéile leis an bhFoireann um Sheirbhísí Cultúrtha chun Plean Gníomhachtú Éire 
Ildánach a fhorbairt do 2017 agus chun é a chur i bhfeidhm: cruinniú comhairliúcháin phoiblí a éascú, 
Solstice Aibreán 2017; cionroinnt maoinithe, dul i gcaidreamh le tionscadail ar éirigh leo; ionchur do 
Phlean Cultúrtha agus Cruthaitheachta na Mí. 
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Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre 
Déanann Comhairle Contae na Mí bainistiú agus cothabháil ar ghréasán bóithre de bhreis is 3,500 
km. Déantar é sin le comhar agus cúnamh ón NTA, TII, agus DTTAS trí 4 phríomhghné, is iad sin: 

• Cothabháil na mBóithre, lena n-áirítear an ghnáth-chothabháil, cothabháil an gheimhridh, cóiriú dromchla 
agus soilsiú poiblí. 

• Feabhsuithe ar bhóithre, lena n-áirítear feabhsú roghnach, feabhsú athchóirithe, scéimeanna 
feabhsúcháin sonracha agus scéimeanna feabhsúcháin eile 

• Trácht ar bhóithre, lena n-áirítear bainistiú agus sábháilteacht tráchta 

• Tionscnaimh um iompar inbhuanaithe 

 

I measc na Feabhsuithe Bóithre a rinneadh in 2017, cuireadh clár oibreacha bóthair de timpeall ar €26m i 
gcrích agus críochnaíodh 16 Scéim um Rannpháirtíocht Phobail. Leis an scéim seo tugtar sárthaispeántas ar 
conas is féidir comhobair leis an gComhairle agus na pobail ag saothrú i gcomhar a chéile feabhsaithe 
suntasacha a dhéanamh ar bhóithre a chur i gcrích, nach bhfaigheadh maoiniú cothabhála/feabhsaithe atá de 
dhíth murach an comhobair sin. Rinneadh iarratais a phróiseáladh chomh maith le haghaidh rannpháirteachais 
sa Scéim CIS do 2018 agus 2019 agus rinneadh teagmháil leis na pobail éagsúla ar éirigh leo. 

Cuireadh ar aghaidh na Scéimeanna seo a leanas sa bhliain 2017 um Príomhbhóithre Náisiúnta agus Bóithre 
den Dara Grád: 

• N2 Seachbhóthar Bhaile Shláine - Tá Staidéir ar Shrianta agus ar Roghnúchán Bealaigh ar siúl 

• Céim 2 an N51 ag Dún Mó – Próiseas Chuid 8, ordú ceannaigh éigeantaigh ullmhaithe 

• N52 Gráinseach i leith Clontail Rothaíocht bhóthair déan uisce faoi thalamh  - sainchomhairleoirí ceaptha 

• N2 Balrath go Cushinstown, N2 Scéimeanna Cosáin Coolalis agus Clontail 

• N51 Scéim forleagtha pábhála (Pábháil forphíosa déan uisce faoi thalamh cuir i gcrích (NIIR -Round O go 
Bóthar na Mainistreach). 

Scéimeanna neamhnáisiúnacha breise a rinne iad a chur ar aghaidh in 2017: 

• R150 Bóthar Dromlaigh idir an Inse agus Baile an Bhiataigh - ceapadh sainchomhairleoirí chun ordú 
ceannaigh éigeantaigh a ullmhú.  

• LDR4 Fearann na Mainistreach, An Uaimh - Sainchomhairleoirí ceaptha chun iarratas a ullmhú le haghaidh 
faomhadh reachtúil  

• LDR6 An Uaimh R153 go Balymacon - Comhaontas LIHAF leis an réalóir sínithe, Innealtóirí Comhairleacha 
ceaptha 

• Bóthar Faoisimh Lasmuigh Ráth Tó - síníodh an comhaontú LIHAF leis an réalóir. Idirbheartaíocht 
tairisceana ar siúl le sainchomhairleoir.  
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Athchóiriú Bóithre 
• Bóithre Réigiúnacha  - 11.3 km agus Bóithre Áitiúla 64.5 km. (lena n-áirítear 8.0 km do CIS)  

• Scéimeanna Feabhsaithe Áitiúla - 9km 

Cóiriú Dromchla: 
• Réigiúnach – 22.6 km. (lena n-áirítear fad na mbóithre a rinneadh iad a athchóiriú) 

• Áitiúil –74.4 km (lena n-áirítear faid athchóirithe bóithre) (agus lena n-áirítear 7.7 k  le haghaidh CIS). 

Oibreacha Deisiúcháin Droichead 
Rinneadh obair dheisiúcháin ar na droichid seo a leanas: Droichead Bhaile an Bheigigh, Baile an Bheigigh; 
Droichead Lios na gCeann, Ceanannas, Droichead Bhaile an Chabhsaigh, Stigh Colláin; Droichead Bellinter, An 
Uaimh; Droichead Doghtog, Doghtog; Droichead Bhaile Sheáin, Ráth Cuair; Droichead Clondoogan, Cnoc an 
Línsigh. 

Scéimeanna Feabhsúcháin Sábháilteachta ar 
Chostas Íseal 
Curtha Scéimeanna Feabhsúcháin Sábháilteachta ar Chostas Íseal i bhfeidhm ag an R108 Crois Clinstown, ag 
Crois Fennor R195/L6814-16 Gamhal Sheanchaisleáin, L5619 Crois Lógán an Hallaí, R161 Crois Chonaill, ag 
Baile Roibín agus ag an R147/149 Gamhal, Cluain Aodha. 

Scéimeanna um Iompar Inbhuanaithe 
Cuireadh ar aghaidh an saothar i leith na scéimeanna seo a leanas sa bhliain 2017:  

• Cuireadh tús leis an bpróiseas chun ullmhúchán a dhéanamh do Chuid 8 den Chonair Cois Bóinne. 

• Leanadh ar aghaidh le dearadh Ghlasbhealach na Bóinne – Céim 2 (ar siúl).  

• Críochnaíodh Cuid 8 le haghaidh An Uaimh 2030 chun feabhas a chur leis an gcóras iompair poiblí agus le 
bainistíocht tráchta a bhaineann leis do lár na hUaimhe. 

• Leanadh ar aghaidh le Dearadh an Líonra Rothair don Uaimh. 

• Leanadh ar aghaidh le Dearadh an Líonra Rothair do Ráth Tó lena n-áirítear tógáil na háiseanna 
rothaíochta agus coisithe ar Bhóthar Chnoc Bhruach na Cluana. 

• Críochnaíodh Cuid 8 do Dhroichead Starrmhaide ar Bhóthar Bhaile an Cheantaigh. 

• Críochnú an Trasriain Thúcánaigh do Choisithe i nDún Búinne. 

• Críochnaíodh an staidéar ar iompar maidir leis an M3 ar Dhún Búinne agus an timpeallacht air. 

• Páirceáil & Taisteal na hInse. 
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Rinne an tAonad Iompair Inbhuanaithe scéimeanna eile a dhearadh/thógáil le haghaidh Bardas Ceantair 
Iompair. 

• Staidéir Sábháilteachta ar bhóithre ar an R157, an bóthar idir Dún Búinne agus Maigh Nuad. 

• Oibreacha Feabhsaithe Thimpeallán an Chuarbhóthair 

• Tógáil an Ghlasbhealaigh 19 km ar fad idir Baile Átha Cliath agus Gaillimh ar feadh na Canálach Ríoga.  

• Nasc Cosáin Baile Mhic Gormáin – Steach Maoilín tógtha. 

 

Athbhreithniú ar Theorainneacha Luais 
Den chuid is mó, tá an t-athbhreithniú ar theorannacha luais sa tír críochnaithe. Glacadh leis an bhfodlí 
d’eastáit tithíochta agus tiocfaidh sé in éifeacht i mí na Samhna 2017. Bhí an Dréachtfhodlí Contae um 
Luasteorainn Speisialta do luasteorannacha ar fud na tíre ar taispeáint go poiblí suas go dtí an 30 Lúnasa. 
Léiríodh leis sin an t-athbhreithniú atáthar á dhéanamh ar luasteorannacha ar an gcóras bóithre fud na tíre in 
2016/2017. Tá an fodlí réidh le bheith glactha leis ar feitheamh deimhnithe de na moltaí do na Bóithre 
Naisiúnta ón TII.  

Seirbhísí Eile 
• Gnáth-chothabháil, Seirbhís Chothabhála Geimhridh agus Cothabháil Gléasra & Innealra 

• Seirbhísí Soilsithe Phoiblí agus Scéimeanna um Éifeachtúlacht Fuinnimh 

• Rialú Forbartha / Comhairle Pleanála Iompair 

• Scéimeanna Feabhsúcháin Sábháilteachta ar Bhóithre, cur chun tosaigh agus oideachas 

• Fiosruithe maidir le ceadúnais oscailte bóithre, iarratais d’ualach neamhghnách agus Seirbhísí i bhFeidhm. 
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Seirbhísí Comhshaoil, Dóiteáin & 
Éigeandála 
Baineann tábhacht shuntasach le cosaint an chomhshaoil agus le feabhsú chomhshaol nádúrtha agus tógtha an 
chontae d’áitritheoirí agus do chuairteoirí ar Chontae na Mí.  Is ríbhunúsach iad an t-aer agus an t-uisce glan, 
tuath shaor ó bhruscar, tránna gan mhilleadh agus córais bhainistíocht dramhaíola inbhuanaithe do 
chomhshaol inbhuanaithe ardcháilíocht agus d’fheabhsú cháilíocht na beatha dár saoránaigh.  

Tosaíochtaí Forfheidhmithe i leith Cúrsaí 
Comhshaoil  
Lean an Chomhairle léi ag cuir forálacha de chuid na reachtaíochta um chomhshaol, de réir mar a gceanglaítear 
le hachtanna, i bhfeidhm go gníomhach. I measc na dtionscnamh comhlíonta tá cigireachtaí agus/nó iniúchtaí 
chun deimhniú go gcomhlíontar leis an reachtaíocht chomhshaoil ar fad lena n-áirítear an t-aer, fuaim, 
níotráití, uisce agus reachtaíocht maidir le dramhaíl. Ba iad na tosaíochtaí príomhúla i leith 2017 ná:  

• Dumpáil mhídhleathach lena n-áirítear dramhaíl tógála agus scartála 

• Comhlíonadh na bainistíochta fhuíoll teaghlaigh lena n-áirítear na haraidí donna. 

• Feithiclí a bhfuil a ré caite lena n-áirítear carranna tréigthe.  

• Boinn 

• Cigireachtaí feirme agus trasthuairisciú leis an Roinn Talmhaíochta Bia & Mara. 

• Cigireacht um Dhramhuisce in aon dul leis an Plean Cigireachta Náisiúnta.  

• Ceadúnú de díluchtuithe Alt 4 

• Rialacháin um Breosla Soladach - forfheidhmiú gual toiteach  

Gníomhaíochtaí Oideachais agus Feasachta 
Comhshaoil  
Chuaigh an Chomhairle i mbun réimse leathan gníomhaíochtaí agus tacaíochtaí oideachais agus feasachta 
comhshaoil sa bhliain 2017, lenar áiríodh: 

• Tionscnaimh um na Scoileanna Glasa lena n-áirítear ceardlanna ar bhruscar agus ar dramhaíl, ar 
fhuinneamh, uisce, bithéagsúlacht agus an saoránacht domhanda.  

• Iar-bhunscoileanna – The Really Rubbish Film Company, ECO UNESCO Young Environmentalist, Leave No 
Trace – Clean-Up Navan Campaign 

• Grúpaí Pobail - Anti Litter League, Clean-Up Navan, Climate Change Community Action event, 2 Minute 
Beach Clean Up, Up-cycle Furniture Workshops for Reuse Month 

• An ‘Stop Food Waste Campaign’ Feachtas, lena n-áirítear fógraíocht i bpictiúrlanna, lasmuigh, ar bhusanna 
agus in ionaid shiopadóireachta, léirsithe, ábhair fógraíochta agus suíomh gréasáin. 
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• Tionscnaimh Fhríth-Dhramhaíola ag Droichead na Bóinne - an Uaimh, Abhainn Ghabhra - Cill Dhéagláin, 
Portach an Ghreallaigh - Ceanannas agus Portach An Bhóthair Mhín. 

• Feachtas Feasachta um Shalú ag Madraí in éineacht le Comhairle Contae Lú. 

• Bailiú dramhaíl ghuaiseach tithíochta agus bailiúchán lae le haghaidh seanbhréagán. 

 

  

 

Polasaí um Charranna Tréigthe  
Cuireadh isteach polasaí um feithiclí tréigthe in 2017 tar éis méadú a tháinig go an-tapa ar an líon feithiclí ar 
fuarthas tuairisc dóibh a bheith tréigthe. 

Táthar ag éirí go maith leis an bpolasaí nua sa tslí is go bhfuiltear ag tógáil roinnt mhaith feithiclí. Mar sin féin, 
ar uaireanta nuair nár éirigh leis an úinéir cláraithe freagair a thabhairt tar éis roinnt mhaith fógraí a d’fhág go 
mbaineadh na feithiclí i gceist, gur scriosadh iad agus na deimhnithe a cuireadh isteach leis. Tá an Chomhairle 
ag iarraidh aon chostais a bhaineann leis an sealbhóir cláraithe deireanach a fhorchúitiú. 
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An tAthrú Aeráide  
Fostaíodh sainchomhairleoirí chun Straitéis um Ghníomhú ar son na hAeráide agus chun deimhniú go mbeidh 
an t-ábhar seo comhtháite go daingean sa phróiseas athbhreithniúcháin a dhéanfar ar Phlean Forbartha 
Contae na Mí 2019-2025. Bailíodh faisnéis maidir le taifid astuithe bonnlíne agus measúnaithe um riosca 
aeráide a chuirfear leis an bPlean um Ghníomhaireachtaí ar son na hAeráide agus um Fhuinneamh 
Inbhuanaithe’, rud gur gá de réir Conradh na Méaraí, an ghluaiseacht Eorpach lena ndéanann údaráis áitiúla 
agus réigiúnacha a thiomnú go gcuirfear leis an iarracht spriocanna an AE chun gás ceaptha teasa a bhaint 
amach agus chun dul i ngleic le tionchar an athraithe aeráide.  

Bainistiú Pleanála Abhantraí  
Déantar foráil leis an Chreat-treoir Uisce don creatlach dhlíthiúil atá de dhíth chun an t-uisce glan a chosaint 
agus chun é a athchóiriú, agus chun an úsáid bhuan fhadtréimhseach a dheimhniú, agus éiríonn linn é seo a 
dhéanamh trí Phleananna um Bainistiú Abhantraí a chur i bhfeidhm. Foilsíodh Dréachtphlean Bainistíochta 
Abhantraí lena gclúdaíodh an tréimhse 2018-2021 i mí an Mhárta 2017 agus cuireadh chuig comhairliúchán 
pobail go dtí deireadh Lúnasa 2017. 

Sa dréachtphlean cuirtear ar fáil meastóireacht de na brúnna atá ar an timpeallacht uisce in Éirinn, agus den 
chlár molta de bhearta le bheith curtha i bhfeidhm sa tréimhse suas go dtí 2021. Mar chuid de na seisiúin 
fhorleithne chomhairliúcháin maidir leis an dréachtphlean, tionóladh sraith de 6 chruinniú poiblí i gCeanannas, 
san Uaimh, i mBaile Átha Troim, i nDún Sheachlainn, i gCill Dhéagláin agus i mBaile an Bhiataigh inar tugadh 
deis do pháirtithe leasmhara aon ábhar is cúram dóibh a bhreacadh amach maidir le comhlachtaí áitiúla uisce. 
Tar éis sraith de cheardlanna measúnuithe dobharcheantair, rinneadh ocht gcomhlacht uisce i gContae na Mí a 
shainaithint do ghníomhaíocht tosaíochta le linn shaolré an phlean le bheith glactha go luath in 2018.  

Soláthar Sleamhnán - An Bhóinn agus An Abhainn 
Dhubh 
Cheap an Chomhairle, i gcomhar le gníomhaireachtaí reachtúla eile le freagrachtaí as an mBóinn agus as an 
Abhainn Dubh, comhairligh chomhshaoil is speisialtóirí chun measúnú a dhéanamh ar shuímh na sleamhnán 
sealadach do bháid atá i bhfeidhm ar feadh Abhainn na Bóinne agus chun na suímh is iomchuí a mholadh do 
shleamhnáin bhreise do bháid ar an mBóinn agus ar an Abhainn Dhubh, atá ainmnithe araon mar Limistéir faoi 
Chaomhnú Speisialta (SAC). 

De bharr na sainainmniúchán siúd, rinneadh scagthástáil le haghaidh meastóireacht iomchuí agus dá réir sin 
ullmhaíodh Ráiteas Tionchair Natura iomlán a aighníodh é don Bhord Pleanála le bheith faofa.  

Plean Bainistíochta Trá 
Cuireadh Dréachtphlean Bainistíocht Tránna maidir le cuid den chósta ó bhéal abhainn an Nanny go dtí an 
balla mara ag Baile Uí Mhornáin ar taispeántas poiblí go dtí Iúil 2016 spreagadh a lán daoine aighneachtaí a 
chur isteach dá bharr lenar cuimsíodh raon fairsing ceisteanna.  

Tá an t-imeallbhord ainmnithe faoin SAC, faoin NHA agus faoin SPA agus, de réir an Treora um Ghnáthóga de 
chuid an AE, rinneadh scagthástáil um meastóireacht iomchuí agus táthar ag ullmhú Ráiteas Tionchair Natura 
faoi láthair de réir na tástála sin a mbeifear ag tabhairt faoi bhráid an phobail le haghaidh comhairliúcháin 
phobail.  
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I mí an Mhárta 2017, bunaíodh Coiste um Bainistíocht Tránna gurb é atá ann ná ionadaithe thar ceann grúpaí 
pobail agus deonacha éagsúla chomh maith le Comhairleoirí tofa ó MD Bhaile an Bhiataigh/ na hInse. Cuirfidh 
an coiste fóram in áit le haghaidh cumarsáide agus comhairle maidir le feabhsaithe maidir leis an trá. 

 

 

Boinn - Na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola 
(Boinn agus Boinn Dramhaíola) 2017 
I mí Mheán Fómhair 2017, tugadh Rialacháin na isteach i bhfeidhm sa dlí agus rinneadh foráil leis sin do na 
táirgeoirí agus miondíoltóirí bonn rotha a bheith ina mball de REPAK de comhlacht formheasta do bhoinn agus 
do tháirgí chun clárú le Clárúchán do Tháirgeoirí Teoranta, Comhlacht Clárúcháin Formheasta.  

 

Athruithe don socrú um bailiúchán fuíll teaghlaigh 
I mí an Mheithimh 2017, dheimhnigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil 
go raibh an Rialtas tar éis creatlach níos solúbtha um tháillí bailithe dramhaíola a fhaomhadh, lena n-áirítear 
foráil lena gcuirfear deireadh le ‘ráta comhréidh ina iomláine’ ar an dramhaíl tí de réir mar a dhéanann 
custaiméirí a gconarthaí a athnuachan nó conradh nua a thosú, agus déanfar struchtúr praghsála dreasaithe a 
chur isteach ina ionaid le haghaidh bailithe fuíll tí.   

Cuirfidh na forálacha nua ar ár gcumas raon roghanna gearrtha táillí, a dhála dá bhfuil an chuid is mó de 
thomhaltóirí feasach orthu, agus a spreagfaidh na sealbhóirí tí a ndramhaíl a mhaolú agus a roinnt agus ag an 
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am céanna an tairiscint phraghais seirbhíse a roghnú a oireann is fearr dóibh agus a cheadaíonn dóibh a 
gcostas a bhainistiú. 

Faoin tsocraíocht nua, tabharfar solúbthacht do na bailitheoirí dramhaíola leanúint ar aghaidh ag cur réimse de 
roghanna praghsála dreasaithe ar fáil, nó chun tús a chur leis sin, dá gcustaiméirí. I measc na roghanna seo tá 
gnéithe nó meascáin de buanmhuirir, agus íoc-ar-bhaint, de réir meáchan kg, bannaí meáchain, agus táillí 
liúntais meáchain.   

 B’éigean do na bailitheoirí dramhaíl go léir araidí “donna” bia/dramhaíl orgánaigh a chur amach de réir a 
chéile go dtí na dúichí uile ar fud na tíre ina bhfuil daonra de bhreis is 500 duine iontu.  

An tSeirbhís Dóiteáin 
Clúdaítear raon fairsing feidhmeanna le Seirbhís Dóiteáin & Tarrthála na Mí, ó fhreagairtí oibríochtúla go cosc 
dóiteáin, lena n-áirítear: 

• Seirbhísí comhraic dóiteáin agus tarrthála 

• Sábháilteacht dóiteáin phobail 

• Cosc dóiteáin teicniúil  

• Pleanáil Mhóréigeandála agus réamhtheagmhais 

Tá Seirbhís Dóiteáin & Tarrthála na Mí réidh chun freagairt do raon eachtraí agus éigeandálaí de réir mar a 
iarrann Ionad Rialaithe Réigiúnach an Oirthir tríd an gcóras 999/112. Chun deimhniú go dtabharfar freagairt 
éifeachtach agus éifeachtúlach leanúnach, déantar an fhoireann a thraenáil go leanúnach chun a cumas a 
choimeád maidir leis an raon fairsing de scileanna atá de dhíth. Tá an trealamh agus an flít speisialaithe 
riachtanach chun an tseirbhís a sholáthar agus tá an soláthar leanúnach agus an chothabháil ina gnéithe 
tábhachtacha den leithroinnt buiséad bliantúil.  
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Sláinte agus Sábháilteacht 
Tá Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála na Mí tar éis obair a dhéanamh chun Córas Bainistíochta Sláinte agus 
Sábháilteachta a chur ar fáil agus a chothabháil agus faoi láthair na huaire tá creidiúnú OHSAS 18001 aici,  
caighdeán idirnáisiúnta lena gcuirtear creatlach ar fáil chun na rioscaí a bhaineann leis an sláinte agus 
sábháilteacht san áit oibre a sainaithint, a rialú agus a laghdú. Leanfaidh an tseirbhís dóiteáin ar aghaidh ag 
monatóireacht feabhsaithe agus dá bhforfheidhmithe ceangaltais sláinte agus sábháilteachta reachtúla agus 
leanfar leis an oiliúint foirne de réir an Phlean Oiliúna atá beartaithe chun deimhniú ardchaighdeán de 
sholáthar seirbhíse. 

Trealamh  
Úsáideann Seirbhís Dóiteáin & Tarrthála na Mí raon leathan de threalamh speisialta chun a seirbhís oibríochtúil 
tarrthála a chur ar fáil agus rinneadh infheistíocht shuntasach le linn 2017 i dtreallamh lena n-áirítear trealamh 
chun gearradh agus chun tarraingt daoine as le húsáid ar eachtraí a tharlaíonn ar bhóithre.  

Cosc Dóiteáin agus Sábháilteacht Dóiteáin sa Phobal 
Bíonn Oifigigh Choisc Dóiteáin ag plé le réimse fairsing d’iarratais ar dheimhnithe um shábháilteacht ó 
dhóiteán le haghaidh forbraíochtaí nua agus reatha araon agus déanann siad raon fairsing de chigireachtaí 
chun déileáil leis an tsábháilteacht ar dhóiteán sa soláthar foirgneamh atá ann cheana chomh maith le 
forbraíocht molta trí naisc dhaingne leis an Rannóg Rialaithe Pleanála agus Tógála  Is ról lárnach don tseirbhís 
dóiteáin é an pobal a mhúineadh maidir leis sábháilteacht ar dhóiteán agus cuireadh tús le feachtais sonraithe 
le linn 2017 ag uaireanta éagsúla i rith na bliana, go háirithe le linn Sheachtain na Sábháilteachta ar Dhóiteán 
agus Oíche Shamhna. Déanfaidh Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála na Mí gach uile iarracht chun cur leis an 
leibhéal gníomhaíochta maidir le sábháilteacht phobail ar dhóiteán, ag cur aird ar leith ar an tsábháilteacht ar 
dhóiteán sa bhaile.  
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Cosaint Shibhialta 
Tá dhá chéad bhall deonacha gníomhacha ann faoi láthair sa Chosaint Shibhialta ar fud Chontae na Mí.  I 
dteannta leis na gnáthghníomhaíochtaí oiliúna sna naoi lárionad oiliúna, ba bhliain ghnóthach í 2017 agus breis 
is chéad is ochtó lá dualgais ar eachtraí timpeall an chontae, ina dtugadh cúnamh do na seirbhísí éigeandála 
agus do phobail áitiúla.     

Tá pleanáil Chuid 8 socruithe don saoráid oibríochtúla nua traenála don eagraíocht ar eastát tionsclaíochta an 
Mhullaigh Bhuí. Tá dearadh tógála mionsonraithe idir láimh faoi láthair agus tá tús curtha leis an obair ar an 
láithreán chun é a ullmhú don conraitheoir a bheith ceaptha, rud atá ag súil go dtarlófar é go luath sa bhliain 
seo chugainn.   

 

Seirbhísí Uisce 
Ba é 2017 an ceathrú bliain den Chomhaontú Seirbhíse idir Comhairle Contae na Mí agus Uisce Éireann lena 
ndeimhnítear soláthar leanúnach oibriú agus chothabháil an Uisce agus Dramhuisce laethúil agus seirbhísí 
seachadta caipitil. 

Is faoin gComhaontú Seirbhíse sin a choinníonn Comhairle Contae na Mí uirthi ag oibriú agus ag cothabháil 
gach saoráid agus líonra Seirbhísí Uisce laistigh de Chontae na Mí, agus chun bainistiú tionscadail a dhéanamh 
ar chláir chaipitil thar ceann Uisce Éireann. Is san fheidhm sin a choinníonn an Chomhairle uirthi ag feidhmiú 
eochair-róil um sholáthar seirbhísí Uisce agus Dramhuisce. Rinneadh foráil i mBuiséad na Comhairle don 
bhliain 2017 do chostais phárolla agus arna dtabhú go díreach ag foireann na Seirbhísí Uisce, agus do chion 
ionadaíoch den Mhuirear Bainistíochta Lárnach, a bhfuarthas ar ais ar bhunús míosúil ó Uisce Éireann i rith na 
bliana. Tá Uisce Éireann tar éis buiséadú go díreach do sholáthar earraí agus seirbhísí a bhaineann le soláthar 
Seirbhísí Uisce. 

Ní bhíonn aon fhreagracht ag Uisce Éireann as uisce ó stoirmeacha, tuilte ó stoirmeacha, grúpscéimeanna, 
deontais do thoibreacha nó deontais athsholáthair do phíobánra luaidhe, agus is amhlaidh dá réir a bheidh 
freagracht dhíreach ag an gComhairle as na cúrsaí úd.  

Le linn 2017, tugadh roinnt Tionscadail Chaipitil um Sheirbhísí Uisce ar aghaidh ar bhonn suntasach agus 
déanfaidh sé seo, chomh maith leis an tiomantas leanúnach atá déanta ag an gComhairle i dtreo an caomhnú 
uisce agus leis an ndlúth-idirbheartaíocht le Uisce Éireann chun infheistíocht chaipitiúil in infreastruchtúr 
criticiúil Sheirbhísí Uisce a dhaingniú, an fhorbairt beartaithe chomh maith leis an bhforas sa Mhí as seo amach 
a éascú.  
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Plean Corparáideach 2015-2019 – 
Cuspóirí Straitéiseacha & Straitéisí Tacúla: 

 

Cuspóir Straitéiseach Seirbhísí den Scoth a Sheachadadh 

Straitéisí Tacúla Díreoidh Comhairle Contae na Mí ar chur chun cinn agus buanú leas 
sóisialta agus comhshaoil mhuintir na Mí. 

An leibhéal sástachta a thugann saoránaigh lenár seirbhísí a mhéadú 

Cuspóir Straitéiseach Bheith ag stiúradh na Forbartha Eacnamaíche 

Straitéisí Tacúla Beidh Comhairle Contae na Mí mar an phríomhghníomhaireacht i 
bhforbairt an gheilleagair sa chontae agus sa réigiún máguaird. 

Díriú ar chruthú agus ar choinneáil na bpost do mhuintir na Mí, agus 
saothrófar leis an tsúil chun rathúnas an réigiúin a mhéadú 

Cuspóir Straitéiseach Comhpháirtíochtaí Láidre le Tionchar a Thógáil 

Straitéisí Tacúla Tógfaidh gach leibhéal ceannaireachta ar fud Chomhairle Contae na Mí 
comhpháirtíochtaí láidre le tionchar mór lena n-eochairgheallsealbhóirí. 

Cáil na Comhairle i ngach croí-limistéar den saothar a fheabhsú. 

Cuspóir Straitéiseach Rannpháirtíocht leis an bPobal i gCoitinne 

Straitéisí Tacúla Feidhmeoidh pobail, daoine aonair agus foireann na Comhairle mar 
fhoireann ag cur chun cinn tionscnamh lena seachadfar an méid lena 
mbaineann tábhacht dár saoránaigh. 

Beidh foireann ar fáil chun éisteacht agus cumarsáid a dhéanamh le 
saoránaigh na Mí go foirmiúil agus go neamhfhoirmiúil ar bhunús 
leanúnach. 

Cuspóir Straitéiseach Cultúr an Fheabhais a Chothú i measc na Foirne 

Straitéisí Tacúla Beifear ag amharc ar Chomhairle Contae na Mí mar thogha fostóra sa 
réigiún, ina mbíonn mórtas ag an bhfoireann chun saothrú ina comhshaol 
forásach. 
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Feicfidh idir chustaiméirí agus chomhghleacaithe idirighníomhuithe 
gairmiúla agus urramacha i struchtúr eagrúcháin chomhtháite ina dtugtar 
spreagadh don chothroime. 

Cuspóir Straitéiseach Cumas Córais agus Próisis a Fhorbairt 

Straitéisí Thacúil Ligfear le próiseas gnó inmheánach agus le córais TFC Chomhairle Contae 
na Mí do rochtain thapa agus fhurasta ar fhaisnéis, chun tacú leis an 
bhfoireann agus le geallsealbhóirí seachtracha chun cinntí eolacha a 
dhéanamh. 
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Tuairisc um Dhul chun Cinn an Phlean Chorparáidigh 2017 
Limistéar Seirbhíse – An Fhorbairt Eacnamaíoch agus An Fiontar       Eochair-Ghnóthachtálacha – 2017 

Cuspóir 
Straitéiseach 

Straitéisí Thacúil Beart Straitéiseach Gnóthachtálacha Príomha 2017 

 

 

 

 

 

 

Bheith ag 
stiúradh na 
Forbartha 
Eacnamaíche 

 

 

 

 

 

Beidh Comhairle Contae 
na Mí mar an 
príomhghníomhaireacht 
i bhforbairt an 
gheilleagair sa chontae 
agus sa réigiún 
máguaird. 

 

 

 

Oibriú mar phríomhghníomhaireacht don 
fhorbairt eacnamaíoch & chun bheith 
aitheanta mar an chéad phointe teagmhála 
d’fhorbairt eacnamaíoch sa Mhí. 

• Cuireadh trí ócáid de chuid Fheabhas Miondíola Éireann ar siúl agus thugamar 
cúnamh do mhiondíoltóirí na Mí páirt a ghlacadh sa ghradam Áit Chairdiúil de chuid 
FMÉ agus leis an gcomórtas do na 100 doirse is fearr. 

• Cuireadh taispeántas ar siúl ag comhdháil bhliantúil an REI. 
• Chuireamar seastán ar taispeáint ag comhdháil ionaid sonraí CABRE, agus cuireadh 

urlabhraí ar fáil chun caint a thabhairt ag an imeacht chomh maith. 
• Chuir Comhairle Contae na Mí fáilte roimh ceithre chuideachta suntasacha 

infheistíochta dírí eachtraí le linn na bliana agus labhair an Bainisteoir Réigiúnach 
den Údarás Forbartha Tionscadal leis an CBS Eacnamaíocha. 

• Labhairt ceann ionadaíocht an Choimisiúin AE in Éirinn leis an CBS Eacnamaíochta. 
• Cuireadh an Plean Margaíochta chun críche. Leathadh amach ilbhlianta ar siúl. 

 

Bheith infheicthe don phobal gnó mar áis 
dhearfach, ghairmiúil agus chuiditheach, ag 
saothrú acmhainní chun gnó a mhealladh, a 
choinneáil & chun tacú leo. 

• Cur chun cinn & margaíocht leanúnach na Mí mar shuíomh don fhorbairt 
eacnamaíoch trí éascú, rannpháirtíocht & freastal ar éagsúlacht imeachtaí & 
tionscnamh i dteannta le feidhmiú mar óstach do thoscaireachtaí náisiúnta & 
idirnáisiúnta. 

• Soláthraíodh cistiú €500,000 chun tacú le gnólachtaí sa bhliain 2016. 
• Bronnadh gradaim ar na Fiontraithe Óga & Fiontair is Fearr ag Mic Léinn. 
• Soláthraíodh meantóireacht & réimse clár oiliúna & faisnéise gnó do FBMí. 
• Choinnigh an Uaimh a stádas de Bhratach Chorcra. 
• Ba é an Uaimh an chéad bhuaiteoir de Ghradam don Cheantar is Cairdiúla in Éirinn 

sa bhliain 2017. 
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Cuspóir 
Straitéiseach 

Straitéisí Thacúil Beart Straitéiseach Gnóthachtálacha Príomha 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bheith ag 
stiúradh na 
Forbartha 
Eacnamaíche 

 

 

 

 

 

 

 

Beidh Comhairle Contae 
na Mí mar an 
príomhghníomhaireacht 
i bhforbairt an 
gheilleagair sa chontae 
agus sa réigiún 
máguaird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Mhí & Gleann na Bóinne a fhorbairt mar 
sprioc ‘éigeantach’ sa turasóireacht 
náisiúnta agus idirnáisiúnta. 

• Seoladh Straitéis Bhia Ghleann na Bóinne. 
• Ceapadh Oifigeach Forbartha Bia in éineacht le Comhairle Contae Lú. 
• Chomhoibríomar le fiontraithe áitiúla chun clár duaiseanna do scoileanna a rolladh 

amach. 
• Tá dul chun cinn déanta ar fhorfheidhmiú Straitéis Turasóireachta Ghleann na 

Bóinne 2016-2020. 
• Bhí ionadaíocht ag Gleann na Bóinne ar 16 thaispeántas promóisin le linn 2017. 
• Socraíodh maoiniú ó Fáilte Éireann le tacaíocht shuntasach ó Chomhairle Contae na 

Mí chun Teach Cúirte Bhaile Átha Troim mar oifig turasóireachta agus mar spáis do 
thaispeántais agus mar Mhol Turasóireachta, Ealaíon agus Cultúrtha don todhchaí. 
Cuireadh an tionscadal i gcrích le linn an dara leath de 2017. 

• Tá go leor margaíocht dhigiteach déanta i margaí príomha na RA, na SA, na 
Gearmáine, na Fraince agus, in éineacht le ríomhirisí tomhaltóra rialta rinne sé sin 
Gleann na Bóinne a chur chun cinn mar cheann sprice turasóireachta príomha.  (Tá 
méadú de 50% tagtha ar líon úsáideoirí an suíomh gréasáin) 

• Méadú faoi 15% i líon na leantóirí sna meáin sóisialta. 
• Cuireadh an iliomad imeachtaí ar siúl agus ina measc siúd bhí ócáidí líonraithe, 

ceardlanna forbartha eispéiris chun táirge turasóireachta a fhorbairt agus turais 
don earnáil turasóireachta chun fáil amach faoin táirge áitiúil. 

• Tháinig cuairt ó lucht na meán cumarsáide agus mealladh Rough Guide, Lonely 
Planet, The Guardian agus Scotland on Sunday chomh maith leis an iris Cara 
Magazine teacht go dtí Gleann na Bóinne agus ailt a scríobh. 

Díriú ar chruthú agus ar 
choinneáil na bpost do 
mhuintir na Mí, agus 
saothrófar leis an tsúil 
chun rathúnas an 
réigiúin a mhéadú. 

 

Comhpháirtíochtaí láidre le tionchar a 
thógáil le gníomhaireachtaí eile go náisiúnta 
& go háitiúil chun an Mhí a chur chun cinn 
mar rogha ionaid infheistíochta. 

• Bhain Foireann Eacnamaíochta na Mí páirt ghníomhach i dtionscaíochtaí 
réigiúnacha agus náisiúnacha - go háirithe maidir leis an bPlean Gníomhaíochta 
Réigiúndach i leith Post agus an Fhóraim Scileanna Réigiúnaigh. 

• Tháinig méadú suntasach ar líon na bhfostaithe sna cuideachtaí a thug Oifig 
Fiontair Áitiúil na Mí tacaíocht dóibh le linn 2017 - agus fágann sé sin go bhfuil an 
Mhí ar cheann de na cúig contae is fearr sa tír maidir le feidhmíocht. 
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Cuspóir 
Straitéiseach 

Straitéisí Thacúil Beart Straitéiseach Gnóthachtálacha Príomha 2017 

 

 

 

 

 

Bheith ag 
stiúradh na 
Forbartha 
Eacnamaíche 

 

 

 

 

Díriú ar chruthú agus ar 
choinneáil na bpost do 
mhuintir na Mí, agus 
saothrófar leis an tsúil 
chun rathúnas an 
réigiúin a mhéadú. 

 

 

 

 

 

Comhpháirtíochtaí láidre le tionchar a 
thógáil le gníomhaireachtaí eile go náisiúnta 
& go háitiúil chun an Mhí a chur chun cinn 
mar rogha ionaid infheistíochta. 

• Rinneadh 13 Iarratas ar Maoiniú Tionscnaíochtaí an AE a athbhreithniú, a mheas nó 
a chuir isteach chuig an gCoimisiún Eorpach in 2017 trí chláir éagsúla, lena n-
áirítear Erasmus+, URBACT III, InterReg Iarthuaisceart na hEorpa, Éire an Bhreatain 
Bheag, Life, Limistéar an Atlantaigh, Gradaim Eorpacha don tSeirbhís Phoiblí, Scéim 
WiFi4EU, An Tionscadal Eorpach - Síneach Light Bridge agus ar bhonn náisiúnta tríd 
an gCiste Forbartha Fiontair 2017-2020 den Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 
agus an Glaoch Náisiúnta um Thaighde Fiontraíochta maidir le Gnóthais Bheaga de 
chuid Fiontraíocht Éireann. 

• Rinneadh roinnt socruithe comhoibríoch a bhunú is a fhorbairt trí roinnt tionscadal 
comhpháirtíochta den AE, forbairt straitéiseach le hOifig Réigiún na hÉireann (an 
Bhruiséil), Tionóil Réigiúnacha agus Pointí Teagmhála Náisiúnta a fhorbairt. 

• Imeacht EEN réigiúnach curtha ar siúl, athbhriethniú déanta ar phróifíl na 
gcuideachtaí, athbhreithniúchán déanta ar an EoI. 

• Bhí 15 imeachtaí Eorpacha ann rinneamar iad a chur ar fáil, a d’fhreastalaíomar 
orthu, nó lena rabhamar comhcheangailte leo, ina measc an 52ú uair don 
Craobhchomórtas Sheoltóireacht Ghainimh na hEorpa, 2017 a bheith ann, 
Toscaireacht Bhia Iodálaigh, Cruinniú Bhord an EBT, Comhdháil de Horizons no 
Boundaries a thionóladh san Iodáil agus an Aifreann Nollag i gCill Mheasáin ar fud 
na hEorpa (go háirithe trí chraoltóirí sa Fhrainc, san Eilvéis, sa Ghearmáin agus san 
Ísiltír).  

• D’fhreastalaíomar ar cheardlanna maoinithe AE agus seoltaí éagsúla, agus URBACT 
III, Éire an Bhreatain Bheag, ESPON Éire agus Institiúid BREXIT, Ollscoil Chathair 
Bhaile Átha Cliath. 

• Seoladh Líonra LEAN in éineacht le hOifig Fiontair Áitiúil na Mí, Lú, an Chabháin 
agus Mhuineacháin. Staidéar indéantachta maidir le Fiontraíocht Réigiúnach ar siúl 
in éineacht le hOifig Fiontair Áitiúil na Mí, Lú, an Chabháin agus Mhuineacháin. 
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Eochair-Ghnóthachtálacha 201Limistéar Seirbhíse – An Phleanáil & An Oidhreacht     Eochair-Ghnóthachtálacha – 2017 

 

Cuspóir 
Straitéiseach 

Straitéisí Thacúil Beart Straitéiseach Gnóthachtálacha Príomha 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Seirbhísí den 
Scoth a 
Sheachadadh 

 

 

 

 

 

Díreoidh Comhairle 
Contae na Mí ar chur 
chun cinn agus 
buanú leas sóisialta 
agus comhshaoil 
mhuintir na Mí. 

 

 

 

 

 

 

 

Seirbhís pleanála den 
scoth a sholáthar. 

Pleanáil chun Cinn: 

• Cuireadh athruithe i bhfeidhm ar phleananna don Uaimh agus do Cheanannas. 
• Cuireadh Céim 1 den Phlean Forbartha Contae - Páipéar um Ábhair Straitéiseach agus comhairliúchán pobail. 
• Cruinnithe iarnóna tionóladh maidir le SIP; idirbheartaíocht phobail trí rannpháirtíocht ag PPN agus fógraí ar an 

suíomh gréasáin. 
• Ghlac CCM le hAthrú Uimh. 4. 
• Pleananna na Ríochta Poiblí curtha ar taispeáint go poiblí. 
• Thugamar comhairle don Roinn Oideachais & Scileanna maidir le sainaithint láithreáin oiriúnacha. 
• Aighneacht mionsonraithe déanta maidir leis an Creatlach um Pleanáil Náisiúnta & rannpháirtíocht i 

dtionscadail náisiúnta agus réigiúnacha. 

Bainistíocht Forbartha: 

• Bhí cruinnithe réamh-pleanála, foirmeálta agus neamhfhoirmeálta, leis na réalóirí chun dheimhniú go ndéanfar 
an t-iarratas is fearr gur féidir a dhéanamh chun tithíocht a sholáthar. 

Tionscadail Straitéiseacha: 

• D’fhreastalaíomar ar dhá éisteacht ó bhéal maidir le hiarratas a rinne Boliden agus Platin. 
• Rinneadh Gnás Oibríochta Caighdeánach chun comhlíonadh a le riachtanais Cuid 8 a dheimhniú. 

Ranníocaíochtaí Forbartha: 

• Ráiteas cuntas eisithe dhá uair sa bhliain agus leanadh an idirbheartaíocht le custaiméirí ar aghaidh. 
• Figiúirí bailithe 87% os cionn na sprice; 

An Fhiontraíocht: 

• Rinneadh taighde don bhunachar sonraí chun an meadaracht chun an pleanáil eacnamaíoch a thomhas agus 
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Straitéiseach 
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chun anailís a dhéanamh air. 
• Tugadh iarratais ar an bhforbairt gheilleagrach chun tosaigh. 
 

 

Seirbhísí den 
Scoth a 
Sheachadadh 

 

Díreoidh Comhairle 
Contae na Mí ar chur 
chun cinn agus 
buanú leas sóisialta 
agus comhshaoil 
mhuintir na Mí. 

 

Bainisteofar agus 
tabharfar cosaint dár n-
oidhreacht & cuirfear 
chun cinn an tuiscint & 
an taitneamh den mhéid 
céanna. 

• Plean Bainistíochta um an Láithreán Oidhreachta Domhanda ag Brú na Bóinne críochnaithe agus déanfar 
athbhreithniú air mar chuid den Phlean Forbartha Contae 2019-2025. 

• Socraíodh treoir-thionscnaimh náisiúnta do Cheanannas - Kick Start Initiative mar chuid den Líonra de Bhailte 
Múrtha na hÉireann  

• Seachtain Oidhreacht na Mí 2017 - bileog curtha le chéile agus 5000 dóibh dáilte chun breis is 80 imeacht arna 
reáchtáil sa Mhí a chur chun cinn.  

• Scéim Deontais Oidhreachta Pobail 2017 – tacaíocht d’os cionn 30 tionscadal oidhreachta pobail. 
• Rinneadh téacs a choimisiúnú le haghaidh na bunscoile - Wild Teaching  
• Tionscadail Printworks Cheannanais - Céim I  
• Clár Comórtha Céad Bliain Ledwidge seachadta, lena n-áirítear seimineár ollmhór ag Caisleán Bhaile Shláine.  
• Cuireadh le Plean um Chultúr agus Chruthaíocht na Mí 2017 
• Cuireadh leis an bPlean Caomhnú do na tailte talún atá faoi sheilbh an Stáit ar Cnoc na Teamhrach  
• Tugadh tacaíocht do Mheitheal Phortach an Ghreallaigh - Caomhnú agus bainistíocht Phortach an Ghreallaigh  
• Cuireadh le forfheidhmiú na bPleananna um Bithéagsúlacht Phobail  
• Pleanáil agus tacaíocht d’fhorbairt Thuras Columbanus trí Chairde Columbanus (Poblacht na hÉireann) 
• Tionscadal Oidhreachta agus Seandálaíochta Pobail Fhearann na mBráithre Dubha – 30 imeacht pobail curtha ar 

fáil, agus caomhnú iar-tochailte d’aimsithe déanta as gloine dhaite, tochailt phobail agus ina measc na n-
imeachtaí sin, agus ghlacamar páirt i Comórtas Mhórtas Cheantair 

 

 

Seirbhísí den 
Scoth a 
Sholáthar 

 

 

An leibhéal 
sástachta a thugann 
saoránaigh lenár 
seirbhísí a mhéadú. 

Plé le gach iarratas 
pleanála & iarratas ar 
thoiliú rialála foirgníochta 
ónár gcustaiméirí ar 
bhealach gairmiúil, 
comhsheasmhach, 
cothrom & trédhearcach. 

 

• Tógáil i gCúram: 
• Úsáideadh na hacmhainní mar is gá chun éifeachtúlacht na hoibre ghlacadh-ar-lámh a uasmhéadú. 
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Pléadh go pras, go 
comhsheasmhach & go 
cothrom le 
saincheisteanna 
forghníomhaithe & le 
gearáin. 

• Forfheidhmiú: 
o Coinníodh ar an dul chun cinn atá déanta ar chigireachtaí forfheidhmithe agus ar chomhlíonadh iar-

phleanála. 
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Limistéar Seirbhíse –Pobal, Ealaíona & Seirbhís Leabharlainne        Eochair-Ghnóthachtálacha – 2017 

 

Cuspóir 
Straitéiseach 

Straitéisí Thacúil Beart Straitéiseach Gnóthachtálacha Príomha 2017 

 

 

 

 

 

Rannpháirtíocht 
leis an bPobal i 
gCoitinne 

 

 

 

Feidhmeoidh pobail, 
daoine aonair agus 
foireann na 
Comhairle mar 
fhoireann ag cur 
chun cinn 
tionscnamh lena 
seachadfar an méid 
lena mbaineann 
tábhacht dár 
saoránaigh. 

Bheith aitheanta mar an 
phríomhghníomhaireacht 
don Fhorbairt Pobail sa 
Mhí. 

 

An fholláine a chur chun 
cinn do na glúnta reatha 
agus amach anseo. 

 

Beidh foireann ar fáil 
chun éisteacht agus 
cumarsáid a dhéanamh le 
saoránaigh na Mí go 
foirmiúil agus go 
neamhfhoirmiúil ar 
bhunús leanúnach. 

• BFÁC: 
o Tionóladh cruinnithe míosúla leis an córam atá gá leis ag freastal ar gach uile chruinniú. 
o Ghlac an BFÁC le Plean Gníomhaíochta 2017 agus seachadadh gníomhaíochtaí 2017. 
o Spriocanna SICAP do 2017 bainte amach. 
o Bhí 3 chruinniú IEC ar siúl agus faomhadh 7 tionscadal chun cistiúchán a fháil an LAG (LEADER). 

• PPN: 
o Tharla 2 seisiún iomlánacha i mbliana, i mí Bealtaine agus i mí Samhna. 
o Tionóladh cruinnithe na Rúnaíochta gach re mhí. 
o Baineadh an creatlach oibre amach 
o Úsáideadh suíomh gréasáin PPN chun seisiúin chomhairliúcháin uile údaráis áitiúil a fhoilsiú. 
o Scaipeadh nuachtlitir sheachtainiúil chuig na grúpaí PPN uile. 

• Aoisbháúil 
o Tionóladh cruinnithe ráithiúla. 
o Tugadh aitheantas ar Bhaile Shláine mar Bhaile Aoisbháúil. 
o Cuireadh Ócáid Líonra Cumarsáide ar siúl i mBaile Átha Troim i mí na Samhna 2017. 

• Comhairle na nÓg: 
o Tionóladh cruinnithe rialta. 
o Tionóladh CCB i mí Dheireadh Fómhair agus toghadh baill nua. 
o Aithníodh tionscadail nua a bhfuiltear á bpróiseáil. 
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Cuspóir 
Straitéiseach 

Straitéisí Thacúil Beart Straitéiseach Gnóthachtálacha Príomha 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rannpháirtíocht 
leis an bPobal i 
gCoitinne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feidhmeoidh 
pobail, daoine 
aonair agus 
foireann na 
Comhairle mar 
fhoireann ag cur 
chun cinn 
tionscnamh lena 
seachadfar an méid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bheith aitheanta mar an 
phríomhghníomhaireacht 
don Fhorbairt Pobail sa 
Mhí. 

 

An fholláine a chur chun 
cinn do na glúnta reatha 
agus amach anseo. 

 

Beidh foireann ar fáil 
chun éisteacht agus 

• Deontais Phobail: 
 

Catagóir Iarratais Faofa Luach 

Scothaosta atá Gníomhach 12 €         6,400.00  

Deontas Reilige 35 €       24,650.00  

Leanaí & an tAos Óg 21 €         8,400.00  

Comhpháirteachas Pobal 35 €       11,638.00  

An Comhionannas & an 
tIonchuimsiú Sóisialta 19 €         8,650.00  

Féilte & Imeachtaí 50 €       28,839.17  

Cumainn Áitritheoirí 153 €       30,200.00  

Áineas & Spórt 17 €         9,800.00  

An Sráid-dhreach 6 €         3,000.00  

Na Bailte Slachtmhara 25 €       10,036.00  
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Cuspóir 
Straitéiseach 

Straitéisí Thacúil Beart Straitéiseach Gnóthachtálacha Príomha 2017 

lena mbaineann 
tábhacht dár 
saoránaigh. 

cumarsáid a dhéanamh le 
saoránaigh na Mí go 
foirmiúil agus go 
neamhfhoirmiúil ar 
bhunús leanúnach. 

 
o Scéim Deontais Bhaile Chearráin – Cistiú de €550,000 tiomanta do 28 Tionscadal Phobail faoi Scéim 

Deontais Bhaile Chearráin in 2017; 
o Scéim Deontais Knockharley – Cistiú de €136,000 tiomanta do 11 Tionscadal Phobail faoi Scéim 2017  

Faomhadh dhá iarratas faoi Scéim Knockharley um Dheontais Bheaga agus €4,000.00 a leithdháileadh 
idir an dá iarratas.  Leithdháileadh €981,045 ar na hoibreacha a bhaineann le forbairt páirc 10 acra sa 
sráidbhaile i mBaile an Cheantaigh a cuireadh tús leis i Samhain 2017, agus páirceanna imeartha, 
carrchlós agus seirbhísí bainteacha cuimsithe san fhorbairt. 

• Tionscnaimh Chomhshaoil 
o An 15ú bliain de ghradaim Mhórtas Ceantair agus an tríú bliain ina bhfuil formáid nua i gceist le agus 

duaiseanna á tabhairt ar bhonn CB agus ar bhonn Contae. 
o Tharla 7 n-oíche ghradaim idir Déardaoin 28 Meán Fómhair agus Déardaoin 9 Samhain, timpeall ar 900 

freastalaí sa láthair iontu.  85 ghrúpa a bhuaigh ar a laghad duais amháin. 
o Ghlac 70 scoil páirt i Scéim Garraíodóireachta na Scoileanna de chuid Mhórtas Ceantair in 2017. 
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Cuspóir 
Straitéiseach 

Straitéisí Thacúil Beart Straitéiseach Gnóthachtálacha Príomha 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Rannpháirtíocht 
leis an bPobal i 
gCoitinne 

 

 

 

Feidhmeoidh pobail, 
daoine aonair agus 
foireann na 
Comhairle mar 
fhoireann ag cur 
chun cinn 
tionscnamh lena 
seachadfar an méid 
lena mbaineann 
tábhacht dár 
saoránaigh. 

 

Bheith aitheanta mar an 
phríomhghníomhaireacht 
don Fhorbairt Pobail sa 
Mhí. 

 

An fholláine a chur chun 
cinn do na glúnta reatha 
agus amach anseo. 

 

Beidh foireann ar fáil 
chun éisteacht agus 
cumarsáid a dhéanamh le 
saoránaigh na Mí go 
foirmiúil agus go 
neamhfhoirmiúil ar 
bhunús leanúnach. 

o Roghnaíodh 4 ghrúpa chun ionadaíocht a thabhairt don Mhí i gcomórtas Chomhoibriú Éireann de chuid 
Mhórtas Ceantair in 2017.  Fuair Bailte Slachtmhara Bhaile Shláine an bua sa príomhchomórtas sa 
chatagóir de Dhaonra idir 1000 - 2000 agus ainmníodh Bailte Slachtmhara Bhaile Átha Troim sa dara áit sa 
phíomhchomórtas do bhailte ina bhfuil daonra thar 5000 iontu.  Is iad an dá ghrúpa eile a thugann 
ionadaíocht don Mhí ná Tionscadal SMART Fhearann na mBráithre Dubha, Baile Átha Troim, sa chatagóir 
tionscnamh pobalbhunaithe don óige agus TypeTrail Cheanannais / Laochra Áitiúla Cheanannais sa 
chatagóir Tionscnaíocht in Áit Chruthaitheach. 
 

• Comhchoiste Póilíneachta: 
o Tionóladh cruinnithe ráitheachán. 
o Reáchtáladh cruinniú poiblí i mí Dheireadh Fómhair. 
o bunaíodh 3 fhochoiste nua agus tionóladh cruinnithe ráithiúla. 
 

• Saoráidí Pobail: 
o Unity Centre, Baile na Gaoithe, An Uaimh – Méadú sa líon áirithintí agus san ioncam. 
o Comhairliúchán i leith Athbhreithniú Polasaí déanta. 
o Athbhreithniúcán agus dréacht de na léasanna/ceadúnais nua críochnaithe le haghaidh 2017. 
o Soláthar do pháirc spraoi Bhaile Lóibín críochnaithe. 
o Comhairliúchán maidir le Saoráid Phobail Seisiún Bhaile Sheáin críochnaithe. 
o Tugadh Próiseas Cuid VIII de Pháirc Líneach Chill Dhéagláin chun críche agus tugadh dearadh 

mionsonraithe ar aghaidh. 
 

• Scéim Athnuachain Bhaile & Sráidbhaile  
o Fuarthas 39 iarratas.  Faomhadh 15 cinn chun cistiúchán de €905,546.00 a fháil. 

 
• Tionscnamh Clár: 

o Fuarthas cistiú de €104,000.00 le haghaidh tionscadal. 
 

• Scéim Deontas Saoráidí Pobail 
o Fuarthas 71 iarratas.  Roinneadh ciste €64.5k idir 71 iarratas incháilithe. 
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Rannpháirtíocht 
leis an bPobal i 
gCoitinne 

Feidhmeoidh pobail, 
daoine aonair agus 
foireann na Comhairle 
mar fhoireann ag cur 
chun cinn tionscnamh 
lena seachadfar an 
méid lena mbaineann 
tábhacht dár 
saoránaigh. 

An fholláine a chur chun 
cinn do na glúnta reatha 
agus amach anseo. 

• Clár RAPID: 
o Fuarthas 3 iarratas.  Le hiarratas amháin, faomhadh leithdháileachán de €64.5k de chistiú. 

• Deontais um Chitheamh Aimsire Amuigh Faoin Spéir 
o Fuarthas 11 iarratas.  Maoiníodh 6 tionscadal faoi Bheart 1 de €52k agus maoiníodh 1 tionscadal 

amháin faoi Bheart 2 arbh é an méid ná €35,520.00 
o An Clár Caipiteal Spóirt 

o Leithroinneadh €6k le haghaidh trealaimh spóirt do Pháirc na hAbhann Duibhe 
o  Scéim Cistiústithe Deontais Caipitil don Shúgradh & Áineas den Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige: 

o Cionroinnt de €30k do pháirc spraoi Bhaile Lóibín. 
o  Éire Folláin (“Healthy Ireland”): 

o €100k do 3 thionscadal, Páirc Spraoi Bhaile Lóibín, Siúlóid an Fhómhair i gCeannanas agus Slí na 
Sláinte Chill Dhéagláin 

 

Seirbhísí den 
Scoth a 
Sholáthar 

Díreoidh Comhairle 
Contae na Mí ar chur 
chun cinn leas sóisialta 
agus comhshaoil 
mhuintir na Mí. 

An leibhéal sástachta a 
thugann saoránaigh 
lenár seirbhísí a 
mhéadú. 

Bheith ma  
eochairsholáthróir do 
shaoráidí foghlama 
fadsaoil ag seachadadh 
seirbhísí litearthachta, 
sóisialta agus cultúrtha 
don phobal trí mheán na 
Seirbhíse Leabharlainne. 

• Plean Forbartha 5 Bliana: 
o Iarchurtha go mbeadh sé in aon dul leis an bplean náisiúnta, nach bhfuil foilsithe go deo. 

• Tionscadail Chaipitil – Foirgnimh Nua: 
o Baile an Bhiataigh - tionscadal faoi stiúir réaltóra - níl aon iarratas pleanála curtha isteach go deo. 

• Uasghráduithe: 
o Uasghráduithe fuinnimh - Dún Seachlainn agus an Seanchaisleán. 
o An Obair – uasghrádú soilsithe agus téimh 

• Leabharlanna Brainse: 
o Cuireadh bac ar dul sheirbhís Leabharlainne Oscailte ar bhonn náisiúnta. 
o Oibreacha i mBaile Átha Troim críochnaithe. 
o Tús curtha le clibeáil um RFID ar fud an chontae. 
o Rinneadh 5 chraobh a uasghrádú go eFibre. 
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Bheith mar  
eochairsholáthróir do 
shaoráidí foghlama 
fadsaoil ag seachadadh 
seirbhísí litearthachta, 
sóisialta agus cultúrtha 
don phobal trí mheán na 
Seirbhíse Leabharlainne. 

• Staidéir Áitiúla: 
o Cuireadh amach foilseacháin faoi Ledwidge. 
o Imeachtaí de chuid Deich mBliana Comórthaí Céad Bliain cláraithe. 

• Seirbhís na mBunscoileanna. 
o Rinneadh athbhreithniúchán ar an tseirbhís. 
o Rinneadh Foilseacháin 
o Síneadh an clár for-rochtana. 

• Cláir: 
o Timpeall ar 5,000 mír ó shainbhailiúcháin. 
o Reáchtáladh breis is 100 imeacht, agus bhí beagnach 6,000 leanbh ó níos mó ná 50 scoil ag freastal 

orthu, le linn Fhéile Leabhar na Leanaí i mí Dheireadh Fómhair; 
o D’fhreastail 709 leanbh ar an gClár Samhraidh de 308 imeachtaí le linn mhí Iúil agus mhí Lúnasa; 
o Ghlac 1,200 leanbh rannpháirt sa Dúshlán Léitheoireachta Samhraidh bhliantúil. 

• Tionscadal Cultúrtha: 
o Clár Comórtha Céad Bliain Ledwidge seachadta. 
o Plean Éire Ildánach 2016 seachadta. 

• Clár Samhraidh 
o Eagraíodh 308 imeacht, d’fhreastail 5,709 leanbh ar Fhéile Leabhar na Leanaí; d’fhreastail os cionn 

5,000 leanbh ar imeachtaí; thug 20 údar cuairt ar an gcontae; & ghlac 50 scoil rannpháirt orthu. 
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Seirbhís Ealaíon den 
scoth a sholáthar & 
rochtain mhéadaithe, 
feasacht i leith & 
rannpháirtíocht sna 
hEalaíona a chur chun 
cinn agus a fhorbairt ar 
fud gach earnáil den 
phobal. 

 

FÉACH 

 Cur chun feidhme an chláir mheantóireachta agus oiliúna FÉACH d'ealaíontóirí gairmiúla i gcomhar ár 
gcomhpháirtithe náisiúnta lena n-áirítear Visual Artists Ireland, Kids Classics agus an Chomhairle 
Ealaíon. I measc na gclár, bhí: 

‘Let Our Voices Be Heard’ Oiliúint um Scannán Faisnéise in Creative Spark, Dún Dealgan, tionscnamh 
ar chuir Northeast Filmmakers Network agus Little Road Productions ar siúl é.   

Music in a Healthcare setting clár traenála do cheoltóirí atá ag súil lena gcuid scileanna ceoil a 
fhorbairt, agus post a fháil san earnáil sin. Curtha ar fáil le éascaitheoirí oilte de chuid Musique el 
Sante Grainne Hope agus Liam Merriman. I measc na páirtnéirí cúram sláinte leis an tionscnamh, tá 
Ospidéal na hUaimhe agus Teach Altranais Naomh Iósaf, Baile Átha Troim. 

Dánlann Toradh  

Cuireadh sé taispeántas na hamharc-ealaíona ar siúl i nDánlann Toradh, Ionad Cultúrtha Chill 
Dhéagláin ina raibh aithisc, ceardlanna agus imeachtaí scoileanna le healaíontóirí a reáchtáladh sa 
Dánlann. 

An Toradh ar camchuairt – san Fhéile Hinterland Cheanannais Éire san Ealaín Chomhaimseartha 
1916 – 2016, á coimeád ag Larry Lambe agus inar taispeánadh saothair de chuid Robert Ballagh, Sean 
Hillen, Alice Maher, David Linburn, Dermot Bolger, Rita Duffy & Padric Lynch; taispeántas páirtíochta 
in éineacht le Gailearaí Ealaíne Crawford, Corcaigh, agus Músaem Cathrach na Gaillimhe. 

 Saothair Choimisiúnaithe: 

 ‘From the Legion the Lost Ones’ & ‘Ettie’ – cónaitheacht drámaíochta agus ceoil lena bhfuil coimisiún 
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leis ag an drámadóir a bhfuil duaiseanna buaite aice Deirdre Kinahan agus ag an gceoltóir atá 
lonnaithe i Nua-Eabhrac agus a bhfuil duaiseanna buaite aige Micheal Brunnock. Tacaithe le hIonad 
Ealaíona na hÉireann i Nua-Eabhrac agus leis an gComhairle Ealaíon. Sa chéad taibhiú den saothar do 
lucht féachana na Mí bhí na ceoltóirí Mick McAuley, Rob Graham & Samurai Leech agus Padraic 
McIntyre ag déanamh an tráchtaireacht leis.  

Illuminate Herstory 

Teilgean d’íomhánna de thriúr bean as an Mí a ghlac páirt shuntasach in Éirí Amach na Cásca ar ballaí 
Theach Cúirte Cheanannais, Eanáir 2017 mar chuid den Chlár Náisiúnta Herstory. 
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cinn agus a fhorbairt ar 
fud gach earnáil den 
phobal. 

Leanaí & an tAos Óg: 

SongSchool: Ceardlann cumadóireachta amhrán curtha i láthair le SongSchool/CreateSchool i dTeach 
Cúirte Cheanannais ag briseadh meán-téarma Feabhra 2017. D’fhéach fiche duine óga ar cheard na 
hamhránaíochta, cumadóireachta, tionlacain agus an taifeadta agus ag deireadh an cleachta sin rinneadar 
léiriú ar an oíche dheireanach do thuismitheoirí/caomhnóirí agus do chairde a tugadh cuireadh dóibh 
teacht. 

Ceolfhoireann na nÓg Bhaile Iúilian – Gesamtkunstwerk:tugadh tacaíocht do na rannóga sinsearacha de 
Cheolfhoireann na nÓg Bhaile Iúilian agus a n-iarracht saothar nua a chruthú lena baintear tairbhe as 
rannpháirtíocht an aois óig i bhfoirm ar leith de léiriú drámaíochta ina gcuirtear ceoltóirí ceolfhoirne i lár 
an phróisis cruthaitheachta agus léirithe, agus dá spreagadh chun gníomhú ar stáitsiú ar bhealaí as an nua. 
Déanann an fhoireann an ceol a chumadh agus an t-eispéireas cruthaitheacha a fhorleathnú tríd iad a 
spreagadh chun gnéithe úrnua léirithe a chur leis a gníomhaíocht ar stáitse dála amhránaíochta, damhsa, 
aisteoireachta, gluaiseachta etc. Chun na críocha sin, d’oibrigh siad i gcomhar leis an treoraí Fergus Sheil, 
le John McIlduff (stiúrthóir), Sarah Jane Sheils (dearthóir), Clodagh Deegan (dearthóir feistis) agus Jessica 
Kennedy (cóiréagrafaí).  

Songs of Our Children: Tionscadal Cumadóireachta Amhrán Traidisiúnta do Leanaí i gcomhar le trí údarás 
áitiúil, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann agus faoi stiúir an bhéaloidiseora Micheal Fortune - curtha ar siúl 
i scoileanna sa Mhí ag cumadóirí amhrán agus ag ceoltóirí. 

Ceardlann Priontála: Ceardlann litirphreasa faoin Mhúsaem Náisiúnta Cló don aos óg curtha ar fáil mar 
chuid d’Fhéile TypeTrail Cheanannais. 

 

 

 



  

Comhairle Contae na Míl | Tuarascáil Bhliantúil 2017       74    

Cuspóir 
Straitéiseach 

Straitéisí Thacúil Beart Straitéiseach Gnóthachtálacha Príomha 2017 

Féilte 

Féile Bhealtaine 2017 

Cuimhneacháin Cheolmhara léirithe curtha ar siúl i dtithe altranais agus in ionaid chúraim ar fud an 
chontae. 

Téigh i gcomhairle leis an gCumadóir curtha le chéile le Kids Classics, is éard atá ann ná léiriú 
idirghníomhach curtha i láthair i sé ionad ar fud an chontae. 

All Together Now! Collectivism, Civic Engagement and Protest!! Clár ceardlann dhá sheachtain déag sna 
hamharc-ealaíona a cuireadh ar siúl i dtrí ionad timpeall an chontae - i gCeanannas, san Uaimh agus i gCill 
Dhéagláin - chun féachaint ar théama na gníomhaíochais agus an ghearáin san Ealaín. Éascaithe ag an t-
ealaíontóir Jillian Gott agus an críochnú le taispeántas de shaothar i nDánlann Toradh mar chuid de Chlár 
na Bealtaine. 

Féile Oíche Shamhna do leanaí “Púcas & Potions” Sraith de cheardlanna déanta lóchranna curtha le chéile 
agus curtha ar fáil ag SN O’Growney, Baile Átha Buí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceardlanna oscailte Púcas & Potions do leanaí & don aos óg curtha le chéile agus curtha ar fáil ag Féile 
Oíche Shamhna HQ Bhaile Átha Buí, 31 Deireadh Fómhair. 

 

Féile TypeTrail Cheanannais - ag féachaint ar an gCló mar fhoirm ealaíne: Beidh breis is 32 suiteáil de 
clóghrafaíocht ag láithreáin éagsúla i gCeanannas mar chuid den Fhéile Bhliantúil TypeTrail chun 
tacaíocht a thabhairt don obair a dheánann an Comharghnó Ealaíontóirí Kells Sawmills. Bhí clár 
ceardlainne tiomnaithe ann chun na suiteálacha a dhearadh agus a cruthú sna scoileanna áitiúla, sna 
grúpaí pobail, idir ealaíontóirí aonair agus ag mic léinn tríú leibhéal ó Institiúid Teicneolaíochta Dhún 
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Dealgan agus ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain. 

 

Féile Idirnáisiúnta Scannán Faisnéise Gufa Gafa: Tacaíocht chomhairligh agus airgeadais leanúnach 
d’fhéilte agus don fhorbairt féilte. 

An Féile Hinterland: Chun tacaíocht a thabhairt don athbhrandáil agus don fhorbairt chláir. Rinneadh 
cláreagrú ar na himeachtaí Cuairte Liteartha - bhí clár páirtíochta le Litquake Literary Festival San 
Francisco mar chuid d’Fhéile Hinterland. I measc na n-imeachtaí bhí léacht ó Ettie le Deirdre Kinahan 
agus From the Legions of the Lost Ones le Padraic McIntyre. 

Clár Ceiliúrtha Chomóradh Céad Bliain Francis Ledwidge 

Chomhoibríomar le Seirbhísí Cultúrtha MCC chun ceannaireacht a ghlacadh ar Chomóradh Céid Bliain 
Francis Ledwidge i bpáirtíocht le Coiste Mhúsaem Francis Ledwidge agus le hAonad na Deich mBliana 
de Chomórtha sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta. Mar 
chuid den chlár bhí foilseacháin, seimineáir, ceol agus drámaíocht chomh maith le clár fairsingíoch de 
rannpháirtíocht phobail ina raibh ocht déag grúpa dheonacha agus phobail chun Ledwidge a 
cheiliúradh ina mbealach féin. 

Duais scríbhneoireachta chruthaitheachta Francis Ledwidge  - Bheartaíomar an duais nua seo, 
chuireamar i ngníomh í rinneamar bhainistiú uirthi chomh maith. 

Home - Rinneadh dealbh comórtha de Ledwidge, a rinne Liam Ó Broin, a choimisiúnú agus a 
bhainistiú. 

 Conair Filíochta Ledwidge – an chéad chéim de sraith de leaca cré-umhaí a a dhéanfar iad a choimisiúnú 
agus a suiteáil i mBaile Átha Shláine. An tEalaíontóir Liam Ó Broin. 
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'Where Angels Listen' - Rinne cuid de na healaíontóirí is mó cáil de chuid na hÉireann sa lá atá inniu 
ann freagra a thabhairt do shaol agus do shaothair an fhile as Baile Átha Shláine Francis Ledwidge.  
Chuir an drámadóir Deirdre Kinahan le chéile é agus mar chuid de bhí saothair ó Steve Wickham 
(Waterboys), Sinead Gleeson (RTÉ, The Book Show), SaraMai & Oisin Leech ag cur saothair nua 
spreagadh le filíocht Ledwidge ar stáitse. 

   

Scéimeanna Gradam, Deontas & Sparánachtaí Ealaíon: 

       Rinneadh riaradh agus measúnú ar 94 iarratas faoi sé Gradam, Deontas & Sparánachtaí Ealaíon agus 
rinneadh iad sin go léir a phróiseáil.              

Scéimeanna: Scéim Deontais Ealaíon Bhliantúil, Scéim Ealaíon Pobail, Scéim Forbartha Ealaíon Gairmiúil, 
Scéim Deontais d’Fhéilte, Scéim Cheannaigh Uirlisí Ceoil sna Scoileanna, Duais-Sparánacht Réigiúnach 
Ionad Tyrone Guthrie. Tugadh tacaíocht do Dhuais Chuimhneacháin Cláirsigh Tony Finnegan  

 

Bonneagar: 

 Rinneadh pleananna a fhorbairt agus maoiniúchán a shocrú le haghaidh Oibreacha Clódóra Cheanannais 
sna Muilinn Sábhadóireachta i gCeanannas i gcomhpháirtíocht leis na Stiúdeo Sábhdóireachta Ceanannas 
agus Rannáin an Phobail agus na hOidhreachta de chuid Chomhairle Contae na Mí 

Forbraíodh pleananna agus sainaithníodh pairtnéirí féideartha le haghaidh Mol Cruthaitheachta ag an 
Teach Cúirte Cheanannais.  



  

Comhairle Contae na Míl | Tuarascáil Bhliantúil 2017       77    

Cuspóir 
Straitéiseach 

Straitéisí Thacúil Beart Straitéiseach Gnóthachtálacha Príomha 2017 

 

Éire Ildánach: 

Oibríodh i gcomhar a chéile leis an bhFoireann um Sheirbhísí Cultúrtha chun Plean Gníomhachtú Éire 
Ildánach a fhorbairt do 2017 agus chun é a chur i bhfeidhm: cruinniú comhairliúcháin phoiblí a éascú, 
Solstice Aibreán 2017; cionroinnt maoinithe, dul i gcaidreamh le tionscadail ar éirigh leo; ionchur do 
Phlean Cultúrtha agus Cruthaitheachta na Mí. 

 

 

 

Limistéar Seirbhíse – An Tithíocht            Eochair-Ghnóthachtálacha – 2017 
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• Clár Infheistíochta Tithíochta Shóisialta 
o 54 ionad réadmhaoine a raibh an díolachán dúnta/aontaithe faoi Chlár Éadála 2017; bhí 28 de na 

haonaid seo folamh ar fadthéarma & tá siad á maoiniú tríd an Scéim Ceannaigh chun Deisiú. 
o Céim 1 Baile an Bhiataigh críochnaithe (16 aonad) & fuarthas tionóntaí Iúil 2017. 
o Cuireadh tús leis an tógáil ar láithreáin na dtionscadal ag Baile Átha Buí (32 aonad) & Cnoc an 

Línsigh (19 aonad) le linn 2017, agus tugadh Cuid 8 ar aghaidh ar láithreáin na dtionscadal tógála dírí 
i Ráth Tó (17 aonad), i mBaile an Phrútaigh (4 aonad) & i gCeanannas (40 aonad). 

o Socraíodh maoiniú le haghaidh 7 tionscadal breise, 103 aonad san iomlán, lena n-áirítear 3 
tionscadal seachadta ar ard-luas. 

o Críochnaíodh oibreacha uasghrádaithe fuinnimh Céim 1 ar 185 aonad le linn 2017, agus eisíodh 118 
aonad breise do chonraitheoirí le bheith tógtha. 

o Tá timpeall 120 aonad fós sa stoc a bhfuil gá oibreacha uasghráduithe fuinnimh Chéim I orthu. 
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Uasmhéadófar gach deis 
atá ann chun cóiríocht & 
tacaíocht tithíochta a 
sholáthar dóibh siúd atá i 
ngátar. 

o Tá 14 aonad i bPáirc Mhic Bhloscaire, an Uaimh, a ndearnadh insliú seachtrach & oibreacha 
aithfheistithe orthu le maoin a socraíodh é tríd an Scéim um Thithe le Fuinneamh Feabhsaithe de 
chuid SEAI. 

o Scéim Oibreacha Cóirithe na hÚdaráis Áitiúil - Tugadh 40 tionscadal chun críche agus luach de 
€468,879. 

o Scéimeanna ollmhóra athchóirithe, lena n-áirítear Cúirt Alverno & Páirt Naomh Prionsias - rinneadh 
plean um chostas den chéim deartha a uasdátú agus cuireadh tarraingtí isteach chuid an Roinn 
(€5,502,809 ag iarraidh faomhadh chun tairiscint a lorg). Fuarthas buiséad faofa de €3,458,329. 
Táthar i mbun anailís a dhéanamh chun fáil amach an méid oibreacha gur féidir a chríochnú leis an 
buiséad atá faofa.  Tá torthaí na seisiún comhairliúcháin le lonnaithe de chuid Pháirc Naomh 
Prionsias tar éis a bheith curtha ar aghaidh chuig an Foireann Deartha, agus tá deartha molta á n-
ullmhú faoi láthair de réir na torthaí siúd. 

o Tugadh 116 aonad folmha ar ais chun úsáid táirgiúil in 2017. 
• Bunachar Talún: 

o Athbhreithniú cuimsitheach críochnaithe agus Plean Forbartha Straitéisí & Bainistíochta do Thuilte 
Chomhairle Contae na Mí tiomsaithe, ar a dtaispeántar ceithre láithreán bhreise faoi sheilbh 
Chomhairle Contae na Mí ar ab fhéidir togra tógála dírí a dhéanamh ann sa ghearrthéarma. 

• Deontais Oiriúnaithe: 
o Faomhadh 283 de dheontais san iomlán in 2017, méid gurb ionann agus €1,938,611. 
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Beartas tithíochta  

• Cuid V:  
o Tá comhairle tar éis a bheith ag leanúint ar aghaidh i rith 2017 le réalóirí maidir leis a gcuid 

ndualgais de réir Chuid V. seachadadh 23 aonad in 2017 trí Chuid V. De réir na gceadanna pleanála 
ar dheonaíodh iad ó Mheán Fómhair 2015 i leith (tús feidhme an Achta um Athbheochan Uirbeach 
agus Tithe, 2015), b’ionann iomlán an oibleagáid Chuid V Comhréire ag deireadh 2017 agus 297 
aonad, go neasach. 

• Cóiríocht don Lucht Siúil: 
o Baineadh amach na spriocanna atá leagtha amach i gClár Cóiríochta don Lucht Siúil 2014-2018 go 

dtí seo. 
o Tá torthaí na seisiún comhairliúcháin le lonnaithe de chuid Pháirc Naomh Prionsias tar éis a bheith 

curtha ar aghaidh chuig an Foireann Deartha, agus tá deartha molta á n-ullmhú faoi láthair de réir 
na torthaí siúd. 

o Tá an sábháilteacht ar dhóiteán fós ina mír ar chlár gnéithe cruinnithe don Choiste Comhairleach 
Áitiúil um Chóiríocht don Lucht Siúil. 

• Seirbhísí Lonnaíochta do Dhaoine gan Dídean: 
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Cuspóir 
Straitéiseach 

Straitéisí Thacúil Beart Straitéiseach Gnóthachtálacha Príomha 2017 

Scoth a Sholáthar Contae na Mí ar 
chur chun cinn leas 
sóisialta agus 
comhshaoil mhuintir 
na Mí. 

cothromaithe a chur 
chun  cinn go gníomhach 
leis an  gcuimsiú sóisialta 
mar  eochair-
chomhpháirt den  
straitéis seo. 

o Leanadh Saothar coisctheach na Seirbhíse Easpa Dídine ar aghaidh i rith 2017. Theastaigh socrú 
cóiríochta éigeandála ó 217 teaghlach i mbliana. D’fhág 147 líon tí an chóiríocht éigeandála sa 
tréimhse céanna. 

o Saothar idirghníomhaireachta ar siúl chun freagairt d’éilimh na gcliant gan dídean. Tugadh Plean 
Gníomhaíochta Réigiúin an Lár-Oirthir 2018-2020 chun críche agus glacadh leis i mí Nollag 2017. 

o Cuireadh tús le feidhmíocht an aonaid cóiríochta éigeandála roinnte agus tacaíochta in 2017, i 
gcomhar le Clann Shíomóin. 

Seirbhísí den 
Scoth a Sholáthar 

An leibhéal 
sástachta a thugann 
saoránaigh lenár 
seirbhísí a mhéadú. 

Freagairt do chothabháil 
ár  soláthair thithíochta 
ach na  spriocanna ama 
sainithe a  shásamh inár 
gComhaontú  Seirbhíse. 

• Cothabháil an tSoláthair Thithíochta: 
o Próiseas tairisceana críochnaithe agus conraitheoirí ceaptha. Clár cothabhála freagrach ar siúl ó 

cheann ceann 2017; Fuarthas 4,667 iarraidh athchóirithe i mbliana, is ionann sin agus 1,966 aonad 
tithíochta. 

o Tugadh clár cothabhála coisctheach chun críche. 
o Tugadh 116 aonad folmha ar ais chun úsáid táirgiúil. 
o Cuireadh comhaontú Seirbhíse maidir le tithe sóisialta i mbun oibríochta.  Fuarthas 4,667 iarraidh 

athchóirithe i mbliana, is ionann sin agus 1,966 aonad tithíochta. 
o Uaslódáladh sonraí áirithe (e.g. Rátáil Fuinnimh an Fhoirgnimh)  Tá níos mó forbartha de dhíth in 

2018 sa réimse seo. 
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Cuspóir 
Straitéiseach 

Straitéisí Thacúil Beart Straitéiseach Gnóthachtálacha Príomha 2017 

 

 

 

 

Seirbhísí den 
Scoth a 
Sholáthar 

 

 

 

 

An leibhéal 
sástachta a thugann 
saoránaigh lenár 
seirbhísí a mhéadú. 

 

 

 

Próiseas rí-éifeachtúil,  
rédhearcach & cothrom a 
oibriú do leithdháileadh 
na tithíochta & na 
dtacaíochtaí tithíochta. 

• Soláthar Tacaíochta um Thithíocht Shóisialta 
o 174 folúntas ócáideacha leithdháilte le linn 2017. 
o Cruthaíodh 18 tionóntacht RAS nua. 
o Cruthaíodh 909 tionóntacht HAP le linn 2017.  Lean an clár céimnithe d’fhaighteoirí forlíonta cíosa 

chuig HAP ar aghaidh. 
o Idirchaidreamh leanúnach le Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta, le 79 aonad nua curtha i mbun 

oibríochta, agus 184 aonad breise ag céim cheadaithe. 
o 6 iarratas ceadaithe Morgáiste go Cíos, agus 11 iarratas breise faofa. 
o Tionóladh cruinnithe den Ghrúpa Stiúrtha. Críochaíodh mionanailís ar an Liosta Feithimh um 

Thithíochta Sóisialta maidir le hiarratasóirí atá faoi mhíchumas, agus rinneadh anailís bhreise ar na 
hiarratasóirí siúd a thagann laistigh den ‘zón tairisceana’ 12 míosa chun cur leis an bpleanáil chun cinn 
maidir lena gcuid riachtanas cóiríochta. 

• Bainistíocht Eastáit: 
o Fuarthas 253 gearán iompraíochta frithshóisialta, agus 119 cás dóibh sin dá raibh iniúchadh de dhíth, 

agus dúnadh 94 cás dóibh siúd in 2017. 
o Cuireadh oiliúint réamh-thionóntachta i bhfeidhm le gach uile thionóntachta nua. 

• Comhlíonadh leis an gCaighdeán Cíosaithe Príobháideach: 
o Rinneadh cigireacht ar 301 teaghaisí príobháideacha ar cíos in 2017. 
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Limistéar Seirbhíse – An tIompar            Eochair-Ghnóthachtálacha – 2017 

Cuspóir 
Straitéiseach 

Straitéisí Thacúil Beart Straitéiseach Gnóthachtálacha Príomha 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Seirbhísí den 
Scoth a Sholáthar 

 

 

 

 

 

Díreoidh Comhairle 
Contae na Mí ar 
chur chun cinn leas 
sóisialta agus 
comhshaoil mhuintir 
na Mí. 

 

An leibhéal 
sástachta a thugann 
saoránaigh lenár 
seirbhísí a mhéadú. 

 

 

 

 

 

 

Seachadadh cláir 
oibreacha  do bhóithre 
réigiúnach &  áitiúla ar 
costéifeachtach é  agus 
óna dtiocfaidh líonra  
bóithre feabhsaithe. 

• Cothabháil agus Feabhsú na mBóithre: 
o Forbraíodh an Clár um Oibreacha Bóthair 2017 tar éis comhairle leis na hIonadaithe tofa agus glacadh 

leis sna cruinnithe CB. Ina dhiaidh sin cuireadh i gcrích é ar bhealach gairmiúil agus éifeachtúil, lena 
tugadh luach ar airgead. 

o Tar éis 53 iarratas a fháil le haghaidh CIS, tugadh oibreacha chun críche ar 15 bóthar sa chontae. 
o Forbraíodh bunachar sonraí chun an t-eolas a chur ar fáil maidir leis bainistíocht agus cothabháil an 

chórais bóithre. 
o Chríochnaigh an Rannóg Iompair roinnt Scéim Mhóra, Bheaga, Cosáin, agus Slándála ar an líonra de 

na Bóithre Náisiúnta de réir mar a glacadh leis i gclár Bhonneagair Iompair Éireann. 
o Chríochnaigh an Rannóg Iompair roinnt Staidéar ar Bhainistíocht Tráchta in 2017. 
o Tá cruinnithe míosúla ag an Rannóg Iompair leis na Gníomhaireachtaí Náisiúnta chun na feabhsaithe a 

fhéadfar a dhéanamh ar bhonneagar Co. na Mí. Ina teannta sin, tá roinnt nasc á bhforbairt le rannóga 
inmheánacha. 

o Chuir an Rannóg Iompair Straitéis Náisiúnta i bhfeidhm maidir le hInfreastruchtúr Uirbeach ar feadh 
an phróisis deartha agus an phróisis forbartha pleanála.  

• Soláthar Cláir: 
o In 2017, soláthraíodh an Clár Cothabhála Geimhridh, an Fhreagra Imoibríoch & Práinneach agus 

Seirbhísí Soilsithe Phoiblí de réir mar a bhí gá leo. 
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Cuspóir 
Straitéiseach 

Straitéisí Thacúil Beart Straitéiseach Gnóthachtálacha Príomha 2017 

 

 

 

 

 

Seirbhísí den 
Scoth a 
Sholáthar 

 

Díreoidh Comhairle 
Contae na Mí ar chur 
chun cinn leas 
sóisialta agus 
comhshaoil mhuintir 
na Mí. 

 

An leibhéal 
sástachta a thugann 
saoránaigh lenár 
seirbhísí a mhéadú. 

 

 

 

 

Bheith i gceannas ar gach  
gné den bheartas 
iompair,  go háirithe i 
ndáil leis an  iompar 
inbhuanaithe. 

• An tIompar Inbhuanaithe: 
o Soláthraíodh roinnt mhaith scéimeanna iompair inbhuanaithe a raibh luach de €1.946m iontu san 

iomlán. 
• An Fuinneamh: 

o Rannpháirtíocht leanúnach le SEAI; 
o Leanadh ar aghaidh ag cur chun cinn Tionscnamh an Taistil níos Cliste; 
o Seoladh tionscnaimh ar fud an eagrais i leith Feasachta Fuinnimh & Comhshaoil. 

• Bainistiú Flít: 
o Rinneadh an flít a uasghrádú in 2017 agus roinnt mhaith de na trucailí oscailte a nuachóiriú. 

• An Pháirceáil: 
o Rinneadh tástáil ar mhéadair chliste i 3 bhaile bheaga. 
o Polasaí achomhairc nua tabhartha isteach. 

• Saincheisteanna Oidhreachta: 
o Cuireadh ar aghaidh idirbheartaíochtaí le húinéirí talún maidir le ceannacháin/hoibreacha cóiríochta. 
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Limistéar Seirbhíse –An Comhshaol, Seirbhísí Uisce, Seirbhísí Dóiteáin & Éigeandála     Eochair-Ghnóthachtálacha – 2017 

 

Cuspóir 
Straitéiseach 

Straitéisí 
Thacúil 

Beart Straitéiseach Gnóthachtálacha Príomha 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comhpháirtíochtaí 
Láidre le Tionchar 
a Thógáil 

 

 

 

 

 

 

 

Tógfaidh gach 
leibhéal 
ceannaireachta ar 
fud Chomhairle 
Contae na Mí 
comhpháirtíochtaí 
láidre le tionchar 
mór le príomh-
gheallsealbhóirí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tionchar a fheidhmiú ar 
bheartais agus saothar 
laistigh de réigiúin 
athchumraithe i dtaca le  
seachadadh na gCreat 
Treoracha Uisce agus 
Dramhuisce. 

• Líontaí Talún Mídhleathacha & Stairiúla: 
o Cistiú Teoranta ó fhoinsí DCCAE de na láithreáin Líonta Talún - ní tugadh aon de na láithreáin sa Mhí 

chun tosaigh mar níor mheasadh iad a bheith ina tosaíochtaí.  
o Dul chun cinn suntasach déanta ar leigheasachán an lonnaíocht i dTimoole. 

• Forfheidhmiú Dramhaíola: 
o Cigireachtaí agus forfheidhmiú Bainistíochta Dramhaíola déanta ar bhonn leanúnach agus cuireadh 

tús le himeachtaí dlíthiúla i roinnt cásanna. 
• Plean Bainistíochta Dramhaíola an Oirthir/Lár Tíre 

o Chuaigh an Chomhairle i gníomh leis na ngníomh agus leis na tionscaimh ar eagraigh Oifig Réigiúnach 
um an bPlean Bainistithe Dramhaíola agus an Príomhúdarás Réigiúnach Forfheidhmiúcháin 
Dramhaíola (PRFD) iad. 

• Feachtais Bhruscair/Dumpála: 
o Tionscnaíodh gníomhartha ag éirí as an bPlean Bainistíochta Bruscair 2015-2017, agus tháinig 

laghduithe astu i méid an bhruscair infheicthe. 
• Feachtais Feasacht um Rialú Madraí: 

o Feachtais cumarsáide agus feachtais eile curtha i mbun chun úinéireacht madraí stuama a cuireadh i 
gcrích le gníomhartha forfheidhmithe eile. 

• Cáilíocht an Uisce – Pleanáil um Bainistiú Abhantraí & suirbhéanna ar Chórais Chóireála Dramhuisce Tí: 
o Chuathas i gcomhar le gníomhaíochtaí eile chun comhlachtaí uisce tosaíochta a sainaithint a mbeidh 

gá ann gníomh a dhéanamh maidir leo agus gur gá dóibh a bheith liostaithe ar an Dréachtphlean 
Bainistíochta Abhantraí.  

o D’oibrigh in aon gcomhar le hOifigeach Uisce Pobail ó LAWCO i rannpháirtíocht sa phobal don 
DRBMP. 

o Thiomnaíodh chun monatóireacht agus suirbhéireacht a dhéanamh ar bhonn leanúnach. 
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Cuspóir 
Straitéiseach 

Straitéisí Thacúil Beart Straitéiseach Gnóthachtálacha Príomha 2017 

 

Comhpháirtíochtaí 
Láidre le Tionchar 
a Thógáil 

Tógfaidh gach 
leibhéal 
ceannaireachta ar 
fud Chomhairle 
Contae na Mí 
comhpháirtíochtaí 
láidre le tionchar 
mór le príomh-
gheallsealbhóirí. 

Tionchar a fheidhmiú ar 
bheartais agus saothar 
laistigh de réigiúin 
athchumraithe i dtaca le  
seachadadh na gCreat 
Treoracha Uisce agus 
Dramhuisce. 

• Tuilte: 
o Tugadh scéimeanna faoisimh tuilte ar aghaidh i mBaile an Bhiataigh agus i gCill Dhéagláin agus i 

láithreáin eile lena bhfuil a Oifig na nOibreacha Poiblí ag plé. 
• Líonadh Talún Basketstown: 

o Monatóireacht leanúnach den Chóras Trialach Giolcarnaigh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rannpháirtíocht 
leis an bPobal i 
gCoitinne 

 

Feidhmeoidh pobail, 
daoine aonair agus 
foireann na 
Comhairle mar 
fhoireann ag cur 
chun cinn 
tionscnamh lena 
seachadfar an méid 
lena mbaineann 
tábhacht dár 
saoránaigh. 

 

 

Rannpháirtíocht 
ghníomhach na bpobal 
agus na saoránach a fháil 
do chur chun cinn agus 
cothabháil comhshaoil 
ghlais agus 
inbhuanaithe. 

• Fodhlíthe maidir leis an gCáipéis Bheartais um Reiligí: 
o Rinneadh sainaithint ar láithreán adhlactha nua gur féidir úsáid in ionad an seancheann i gceantar 

Dhún Búinne ach amháin gur gá tástáil a dhéanamh air ar dtús. 
o Rinneadh scrúdú ar roinnt láithreán i mórcheantar Steach Maoilín ach níor mheasadh go raibh aon 

dóibh oiriúnach - táthar ag déanamh measúnú ar níos mó láithreán. 
• Plean Bainistíochta Trá: 

o Dréachtphlean um Bainistíocht Trá curtha ar taispeáint go poiblí agus aird tugtha do na 
haighneachtaí a fuarthas maidir leis. Cuireadh coiste bainistíochta trá ar bun. 

• Láithreáin Thréigthe: 
o Cumarsáid leanúnach le húinéirí réadmhaoine sa tsúil chun is go n-éireodh na réadmhaoine 

neamhdhearóil. 
• RMCEI – Truailliú an Aeir, Tuaslagóirí, Athmhaisitheoirí Feithiclí, Gual Toiteach: 

o Rinneadh sceidil chigireachta & forfheidhmithe i gcomhréir le tuairiscí RMCEI a taisceadh leis an 
EPA & measúnú feidhmíochta mar ‘Os Cionn na Sprice’. 

• Sleamhnáin ar an mBóinn & an Abhainn Dubh: 
o Ullmhaíodh Ráiteas Tionchair Natura le bheith aighnithe chuig an mBord Pleanála toisc go bhfuil 

oibreacha á dhéanamh ar láithreáin de chuid Natura (SAC & SPA). 
• Straitéis um Ghníomhú ar son na hAeráide - tugadh an obair atá á déanamh ar ullmhúchán straitéise ar 

aghaidh, straitéis gurb é an sprioc aici ná gníomhaíochtaí praiticiúla a breacadh amach a dtabharfar le 
Contae na Mí dul i dtaithí le hathruithe aeráide, go háirithe ar fud na n-earnálacha príomha ar a gcuireann 
Comhairle Contae na Mí smacht nó tionchar oibríochtúil i bhfeidhm. 
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Cuspóir 
Straitéiseach 

Straitéisí Thacúil Beart Straitéiseach Gnóthachtálacha Príomha 2017 

 

 

 

 

Rannpháirtíocht 
leis an bPobal i 
gCoitinne 

 

 

Feidhmeoidh pobail, 
daoine aonair agus 
foireann na 
Comhairle mar 
fhoireann ag cur 
chun cinn 
tionscnamh lena 
seachadfar an méid 
lena mbaineann 
tábhacht dár 
saoránaigh. 

 

 

 

Rannpháirtíocht 
ghníomhach na bpobal 
agus na saoránach a fháil 
do chur chun cinn agus 
cothabháil comhshaoil 
ghlais agus inbhuanaithe. 

• Gníomhaíochtaí Oideachais agus Feasachta Comhshaoil: 
o Rinne grúpaí Pobail agus Timpeallachta riaradh ar Scéimeanna Deontais agus cuireadh na scéimeanna 

sin chun cinn go fairsing trí fógraí i nuachtáin áitiúla, sna meáin shóisialta etc. Rinneadh critéir 
bainteach le gach aon scéim a chuir i bhfeidhm agus leithdháileadh cistiú dóibh. 

o Cuireadh an gnó glas chun cinn agus cuireadh tionscnaíochtaí áitiúla ar siúl chun léiriú an tairbhe gur 
féidir a bhaint amach as troscán agus ábhair eile a ath-úsáid agus a athchúrsáil. 

o Tháinig borradh faoin méid rannpháirteachais lena ghlacamar i bhfeachtais Glanadh Suas san Uaimh 
agus i gCill Dhéagláin. Ainmníodh an Uaimh do Dhuais Chambers Ireland. 

• Cuireadh tionscnaíochtaí ar siúl le geallsealbhóirí éagsúla, lena n-áirítear gnólachtaí áitiúla, grúpaí pobail etc., 
leithéídí Anti Litter League, Spring Clean, na Bailte Slachtmhara / Mórtas Ceantair, Dog Days agus 2 minute-
beachclean. 

• Scoileanna na Mí ag glacadh níos mó rannpháirtíochta i bhFeachtas na mBratach Glas. 
• D’éirigh linn an feachtas Keep Cups a seoladh agus a coinneáil ar siúl. 
• An Cur Amú Bia – Imeachtaí Catherine Fulvio/Nollag. 

 

 

  



  

Comhairle Contae na Míl | Tuarascáil Bhliantúil 2017       86    

 

Cuspóir 
Straitéiseach 

Straitéisí Thacúil Beart Straitéiseach Gnóthachtálacha Príomha 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seirbhísí den 
Scoth a 
Sholáthar 

 

 

 

 

 

 

 

Díreoidh Comhairle 
Contae na Mí ar chur 
chun cinn leas 
sóisialta agus 
comhshaoil mhuintir 
na Mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seirbhís Oibríochtaí agus 
Choischte Dóiteáin atá 
éifeachtúil agus den 
scoth a chur ar fáíl. 

• Freastalaíodh ar 1301 eachtraí in 2017 lena n-áirítear tinte, imbhuailte trácht ar bhóithre, tuilte, tarrthálacha 
agus eachtraí eile (lena n-áirítear eachtraí a tharla le linn Stoirm Ophelia i mí Dheireadh Fómhair) 

• An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistiú Dóiteáin & Éigeandála – ‘Pobal a Choinneáil Slán – Creat don 
tSábháilteacht Dóiteáin in Éirinn’ – forfheidhmiú leanúnach ar aon dul leis an dul chun cinn náisiúnach; 

• Sábháilteacht Dóiteáin Phobail: soláthar leanúnach de Chlár na mBunscoileanna do gach uile bhunscoil & an 
Clár Ceaduithe Sábháilteachta Dóiteáin d’áiteanna cónaitheacha sonraithe. 

• Tá clár pleanála réamh-eachtra ar siúl agus táthar ag cur cártaí riosca nua le chéile le haghaidh foirgneamh ar 
fud an Chontae; 

• Cosc Dóiteáin: Cigireacht agus gníomhaíochtaí a rinneadh ina sála ar sin d’áitreabh ceadúnaithe/áiteanna ina 
dtagann an pobal le chéile, measúnacht agus moltaí ar iarratas ar dheimhnithe um shábháilteacht ó dhóiteán, 
fiosraithe maidir leis na gearáin uile a fuarthas maidir le soláthar foirgneamh/bainistiú sábháilteachta ar 
áitreabh. 

• Sláinte agus Sábháilteacht: Creidiúnúchán OHSAS 18001 gnóthaithe agus coinnithe, tar éis iniúchadh 
inmheánach a bheith déanta air.  
táthar ag tabhairt an córas cothabhála agus bainisteoireachta flít MCFRS ar aghaidh, chomh maith leis na 
gníomhaíochtaí ceartaitheacha agus tá an Plean Traenála 2017 curtha i gcrích go hiomlán. 

• Creatlach do sholáthar Seirbhísí Fhoireann Deartha Ildisciplíneach faoi cheannaireacht 
Ailtireachta/Innealtóireachta Comhairligh bunaithe chun cuidiú le seachadadh oibreacha ceadaithe faoi chistiú 
caipitil ar stáisiúin dóiteáin. 

• Bainistíocht Móréigeandála (BM) & Imeachtaí Drochaimsire Tromchúiseacha: Rinneadh comhoibriú agus tugadh 
ag cleachtaí BM réigiúnacha agus baineadh tairbhe as an gcreat BM chun déileáil le heachtraí drochaimsire 
tromchúiseacha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• An Chosaint Shibhialta: 
o Cothabháladh neart na cosanta sibhialta ag 200 saorálaí gníomhach; 
o Soláthraíodh clár oiliúna & cáilíochta ildisciplíneach do shaorálaithe in 8 n-ionad oiliúna; 
o Caighdeáin um Shláinte & Sábháilteacht curtha i bhfeidhm; 
o Beartas um Chosaint Leanaí curtha chun feidhme; 
o Rinneadh monatóireacht agus cothabháil ar gach aonad oiliúna, an dá ionad oiliúna san Uaimh tar éis a 

bheith cónasctha; 
o Freagraíodh do gach glao ar chúnamh ó na Príomh-Sheirbhísí Éigeandála & tugadh tacaíoch pobail ag 

imeachtaí – 182 imeacht-lá; 



  

Comhairle Contae na Míl | Tuarascáil Bhliantúil 2017       87    

Cuspóir 
Straitéiseach 
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Seirbhísí den 
Scoth a 
Sholáthar 

 

Díreoidh Comhairle 
Contae na Mí ar chur 
chun cinn leas 
sóisialta agus 
comhshaoil mhuintir 
na Mí. 

 

Seirbhísí Cosanta 
Sibhialta & Pleanála 
Éigeandála a chur ar fáil 
atá éifeachtúil agus 
éifeachtach. 

o Slánaíodh cistiú do sholáthar áitribh oiliúna agus stórála – is ag céim dheartha atá an fhoirgníocht; 
o Rinneadh meastóireacht ar an bhflít iompair & uasghrádaíodh 3 fheithicil. 

 

Seirbhísí den 
Scoth a 
Sholáthar 

Díreoidh Comhairle 
Contae na Mí ar chur 
chun cinn leas 
sóisialta agus 
comhshaoil mhuintir 
na Mí. 

Seirbhísí Cosanta 
Sibhialta & Pleanála 
Éigeandála a chur ar fáil 
atá éifeachtúil agus 
éifeachtach. 

• Pleanáil éigeandála: 
o Nuashonraíodh an Plean do Mhór-Éigeandálaí; 
o Dlúthbhaint le cleachtaí oiliúna réigiúnacha; 
o Plean seachtrach tugtha chun críche do shaoráid fuíll ag Tara Mines; 
o Soláthraíodh oiliúint d’fhoireann i róil Oifigeach Bainistíochta Faisnéise & Comhordú ar an láthair; 
o Nuashonraíodh an Plean um Thruailliú Ola. 
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Comhpháirtíochtaí 
Láidre le Tionchar 
a Thógáil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feabhas ón mbonn 
a chur ar an gcáil 
atá ar an 
gComhairle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bheith mar an t-údarás is  
inniúla & is éifeachtúla i  
struchtúr réigiúnach 
Uisce  Éireann i dtéarmaí 
seachadta  arna 
sainaithint sna 
pleananna  seirbhíse 
ilbhliantúla &  bliantúla. 

• Seachadadh Seirbhíse d’Uisce Éireann: 
o Sheachadadh Comhairle Contae na Mí Seirbhísí Uisce, laistigh den bhuiséad, ar aon dul le Plean 

Seirbhíse Bliantúla UÉ 2017.                                         
o D’éirigh le Comhairle Contae na Mí é a chur ina luí ar UÉ an Mhí a roghnú mar ionad le haghaidh 

Oifig Réigiúnach Caipitil.    Cuireadh tús leis an bpleanáil don bhunú.    
• Comhaontú Seirbhíse CCM/UÉ (SLA): 

o D’éirigh linn Meán-Scór Feidhmíochta Ráithiúil de bhreis is 90% do 2017 de réir na hUirlis 
Tuairiscithe ASP.  

• Plean Seirbhíse Bliantúil CCM/UÉ (ASP) 2017– Seirbhís do Chustaiméirí: 
o Comhairle Contae na Mí freagrúil d’fhadhbanna / d’fhiosruithe / do ghearáin ar bhonn leanúnach.   
o  Baineadh tairbhe as IW Maximo go huile is go hiomlán.  
o D’éirigh linn Meán-Scór Feidhmíochta Ráithiúil de bhreis is 98% do 2017 de réir na hUirlis 

Tuairiscithe ASP. 
• Plean Seirbhíse Bliantúil CCM/UÉ (ASP) 2017 – Monatóireacht ar Cháilíocht agus ar Sholáthar Uisce Óil: 

o Comhlíonadh Caighdeáin Uisce Óil maidir le 2017                            
• Comhlíonadh 100% ar riachtanais mhicribhitheolaíocha bainte amach                                   
• Comhlíonadh 98.53% le paraimhéadair cheimiceacha bainte amach                               
• Táscaire 99.14% comhlíonadh bainte amach 

• Plean Seirbhíse Bliantúil CCM/UÉ (ASP) 2017 – Caomhnú agus Bainistíocht Uisce: 
o Meán-Scór UFW Ráithiúil de 15,593m3/lá bainte amach do 2017, is é sin a rá sárú den Sprioc a bhí 

ann de 15,852m3/lá. 
• Plean Seirbhíse Bliantúil CCM/UÉ (ASP) 2017 – soláthar agus monatóireacht ar cháilíocht seirbhísí Fuíolluisce. 

o Meánscór míosúil de 94.73% bainte amach i leith 2017. 
• Plean Seirbhíse Bliantúil CCM/UÉ (ASP) 2017– Infheistíocht Chaipitiúil: 

o Baineadh amach 100% mar scór i leith 2017. 
• Plean Seirbhíse Bliantúil CCM/UÉ (ASP) 2017– Comhlíonadh Oibríochtúla: 

o Baineadh amach 100% mar scór i leith 2017. 
• Plean Seirbhíse Bliantúil CCM/UÉ (ASP) 2017– Bainistíocht DBO 

o Baineadh amach 100% mar scór i leith 2017. 

 

• Plean Seirbhíse Bliantúil CCM/UÉ (ASP) 2017– Airgeadais: 
o Meánscór ráithiúil de 72% bainte amach i leith 2017. 
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• Plean Seirbhíse Bliantúil CCM/UÉ (ASP) 2017– Sláinte agus Sábháilteacht: 
o Meánscór ráithiúil de 99% bainte amach i leith 2017. 

• Plean Seirbhíse Bliantúil CCM/UÉ (ASP) 2017– Plean Bunathruithe: 
o Baineadh amach 100% mar scór i leith 2017. 

• Plean Seirbhíse Bliantúil CCM/UÉ (ASP) 2017– Cur i gCríoch an Leabhar Sonraí: 
o Baineadh amach meán-scór ráithiúil de 86.7% in 2017. 

• Plean Seirbhíse Bliantúil CCM/UÉ (ASP) 2017– Tuairisciú: 
o Baineadh amach 100% mar scór i leith 2017. 

Plean Seirbhíse Bliantúil CCM/UÉ (ASP) 2017– Méadrú Tráchtála: 

o Léadh na méadair gnó go léir dhá uair sa bhliain agus cuireadh na sonraí isteach chuig UÉ trí 
Temetra. 

o Réitíodh na hiarratais leanúnacha go léir lena n-áirítear iarratais maidir le hathnascadh. 

 

 

 

 

Comhpháirtíochtaí 
Láidre le Tionchar 
a Thógáil 

 

 

 

 

Feabhas ón mbonn 
a chur ar an gcáil 
atá ar an 
gComhairle. 

Bheith mar an t-údarás is  
inniúla & is éifeachtúla i 
struchtúr réigiúnach 
Uisce  Éireann i dtéarmaí 
seachadta  arna 
sainaithint sna 
pleananna  seirbhíse 
ilbhliantúla & bliantúla. 

• An Phleanáil agus Ceangail Nua: 
o Rinneadh 207 Tuarascáil Phleanála a thiomnú do UÉ agus ullmhaíodh 181 tuarascáil pleanála SW do 

Roinn Pleanála Comhairle Contae na Mí. 
o Rinneadh 64 PCE a phróiseáil chomh maith le 308 iarratas ar Nasc nua. 

• An Clár Uisce Tuaithe: 
o Baineadh tairbhe as an gcionroinnt uile ón Roinn agus caitheadh é go léir ar oibreacha 

uasghráduithe suntasacha ar Chnoc na Mí agus ar GWS Chill Táile.  
o Rinneadh roinnt fiosruithe GWS/GSS nua a phróiseáil. 

• Deontais do Thoibreacha: 
o Fuarthas 131 Iarratas ar Dheontai a Fuarthas do Thoibreacha. Rinneadh iad go léir a phróiseáil agus 

cigireacht orthu, leis. 
• Tógáil i gCúram: 

o Rinneadh 40 iarratas Tógála i gCúram a phróiseáladh. 
• Soláthair Rialáilte Phríobháideacha Uisce: 

o Baineadh Comhlíonadh Caighdeáin Uisce Óil de 96% maidir le 2017. 
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Limistéar Seirbhíse – An tAirgeadas            Eochair-Ghnóthachtálacha – 2017 

Cuspóir 
Straitéiseach 

Straitéisí Thacúil Beart Straitéiseach Gnóthachtálacha Príomha 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Seirbhísí den 
Scoth a Sholáthar 

 

 

 

 

 

 

 

An leibhéal 
sástachta a thugann 
saoránaigh lenár 
seirbhísí a mhéadú. 

 

 

 

 

 

Saothrú ar bhealaí chun 
seirbhísí níos fearr agus 
níos éifeachtúla a bhaint 
amach do chustaiméirí, 
don fhoireann agus do 
gheallsealbhóirí. 

• Bailiú Ioncaim: 
o Coinníodh leis/mhéadaíodh an oiread a bailíodh. 
o Chuathas i mbun bainistiú riaráistí éifeachtach; 

• Iasachtaí Tithíochta: 
o Tá maoiniú ar fáil do gach iarratas ar ceadaigh é. 
o Rinneadh cinntí an Choiste Creidmheasa laistigh de 1 seachtain amháin ó fháil an mholta AHP. 
o Tháinig méadú ar leibhéil na rátaí bailiúcháin faoi 1% ó leibhéil na bliana 2015. 

• An Bhilleáil: 
o Eisíodh gach bille de réir sprice. 
o Tháinig méadú ar líon na gcustaiméirí i roinnt ceantar. 

• Bainistiú na nIasachtaí Iníoctha: 
o Íocadh gach iasacht de réir sprice & cloíodh le nósanna imeachta d’iarratais/íostarraingthe. 

• Ceannach-go-hÍocaíocht/Próiseáil Sonrasc 
o Meaitseáladh agus próiseáladh gach sonrasc le soláthróirí CCM ar bhealach éifeachtúil, tráthúil & 

comhlíontach; 
o Tuairisceáin ráithiúla um íos pras. 

• Cuntais Iníoctha: 
o Riarachán & tuairisciú um íocaíochtaí cuntas soláthróirí, córas ar líne na gConarthaí Ábhartha, Cártaí 

Ceannaigh de Luach Íseal, Cártaí Breosla & córas taistil. 
o Forbraíodh maitrís tuairiscithe in MS4 

• Cisteán/Baincéireacht: 
o Admháladh & meaitseáladh gach idirbheart cuntais bhainc, & chuathas i mbun imréiteach bainc 

mhíosúil. 
o Uasmhéid idirbheartaíochta peiriadacha neamhchomhoiriúnaithe. 

• Comhlíonadh Cánach: 
o Tuairisceáin ar líne & comhlíonadh bainte amach. 
o Iarmhéideanna nialasacha sa chuntas. 
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Seirbhísí den 
Scoth a 
Sholáthar 

 

 

 

 

 

 

 

 

An leibhéal 
sástachta a thugann 
saoránaigh lenár 
seirbhísí a mhéadú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saothrú ar bhealaí chun 
seirbhísí níos fearr agus 
níos éifeachtúla a bhaint 
amach do chustaiméirí, 
don fhoireann agus do 
gheallsealbhóirí. 

• Buiséadú & Tuairisciú: 
o Tuairiscí buiséid mhionsonraithe de réir poist & gné chuntais lena n-áirítear comparáidí le táirgeachtaí & 

buiséid na bliana d’imigh. 
o Tuairiscithe de réir seirbhís in aghaidh buiséid, sceidil AFS agus sceidil tosaigh cláir comhardaithe. 
o Tuarascálacha Iniúchóra Dearfacha. 
o Déanann an AE/CAE agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta monatóireacht ar thuairiscithe, 

lena n-áirítear staitistic GGB. 
o Ullmhaíodh Buiséid Reachtúla Bliantúla. 
o Ullmhaíodh Ráitis Airgeadais Bhliantúla. 
o Tuairisceáin airgeadais reachtúla ráithiúla comhlíonta faoin spriocdháta. 

• Riarachán: 
o Athbhreithniú leanúnach ar chiorcláin agus rialacháin nua. 
o Idirichaidreamh leis an Iniúchóir Rialtais Áitiúil maidir le hiarratais/moltaí. 
o Riarachán an pholasaí & éileamh árachais – feabhsuithe suntasacha leis an achar chun comhaid éilimh a 

fhiosrú, a shocrú agus a dhúnadh laghdaithe faoi 50%. 
o Riarachán an chomhaontaithe le hUisce Éireann. 

• Bainistiú Sócmhainní Seasta: 
o Ullmhú leanúnach Chlár na Sócmhainní Seasta le tagairt GIS. 

• Mótarcháin: 
o Cuireadh traenáil foirne i gcrích & baineadh amach na spriocanna feidhmíochta. 
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Cuspóir 
Straitéiseach 
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Seirbhísí den 
Scoth a 
Sholáthar 

 

 

An leibhéal 
sástachta a thugann 
saoránaigh lenár 
seirbhísí a mhéadú. 

Pleananna & buiséid  
airgeadais na todhchaí a  
fhorbairt ar scéim cistithe  
thrédhearcach le critéir 
réamhchinntithe lena n-
áirítear sreabhnacha 
cistithe  nua a 
thaiscéaladh, ioncam  a 
uasmhéadú & luach ar 
airgead a ghnóthú.  
Saothrú chun nochtadh 
airgeadais a laghdú go 
mór. 

• Iniúchadh Inmheánach: 
o Rinne an Bainisteoireacht agus an Coiste Iniúchóireachta Plean Iniúchta Bliantúil a ullmhú, a 

athbhreithniú agus a cheadú. 
o Críochnaíodh roinnt iniúchta rialaithe agus comhlíonta le linn na bliana. 
o Rinneadh roinnt iniúchta PSC le linn na bliana. 
o Cuireadh an tuarascáil PSC ar ais chuig an NOAC roimh an spriocdháta. 
o Tháinig an Coiste Iniúchóireachta le chéile chun cruinnithe 4 huaire. 
o Cúnamh & eolas tugtha ag an gCoiste Iniúchta & leis an Iniúchóir Rialtais Áitiúil. 
 

 

Seirbhísí den 
Scoth a 
Sholáthar 

 

An leibhéal 
sástachta a thugann 
saoránaigh lenár 
seirbhísí a mhéadú. 

A chinntiú go leabaítear an  
soláthar taobh istigh de  
bhéascna an eagrais & go 
soláthraítear próiseas 
soláthair intuartha a  
oibrítear go gairmiúil, 
chun  riosca a mhaolú, 
lena  gcinntítear 
comhlíonadh & lena 
seachadtar luach airgid. 

• Cur chun cinn ‘Bhéascna’ an tsoláthair. 
o Pleananna codanna seachadta & athbhreithniúcháin chodanna curtha i gcrích. 
o Cuireadh bonnlíne i mbun maidir le gach uile rannóg chun monatóireacht comhlíonta a dhéanamh. 

• Plean Corparáideach Soláthair: 
o Comhlíonadh leis an plean forfheidhmithe - baineadh na méadraigh agus na caighdeáin go léir amach. 

• VFM/Éifeachtúlachtaí: 
o Coigiltis & bearta éifeachtúlachta bainte amach. 
o Tairsí eolais forbartha le haghaidh inlín. 
o Tuairisciú Soláthair Míosúil don Bhainiseoireacht agus do na Ceannasaí Rannóige. 
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Limistéar Seirbhíse – Teicneolaíocht na Faisnéise          Eochair-Ghnóthachtálacha – 2017 

 

Cuspóir 
Straitéiseach 

Straitéisí Thacúil Beart Straitéiseach Gnóthachtálacha Príomha 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An fhaisnéis a leabú mar 
chroí-shócmhainn den 
eagras lena gcuirtear 
luacháil & cothabháil dá  
réir, agus is so-rochtana 
chun tacú leis an 
gcinnteoireacht ag gach 
leibhéal. 

• Bainistiú Oibriúcháin – Comhshaol Oibriúcháin: 
o Próisis & Timpeallachtaí Slándála - Oiliúint Fheasachta don fhoireann críochnaithe, anailís 

riosca críochnaithe agus clár oibre sainmhínithe. 
o Forbraíodh fréamhshamhail chun cúram a dhéanamh den fhreastal. 

• Bainistiú Oibriúcháin – Ceanncheathrú Chorparáideach: 
o D’éirigh leis an t-aistriú go dtí Teach Buvinda. 

• Bainistiú Oibriúcháin – Deiseanna oibre soghluaiste: 
o Ba chúis le roinnt tionchar iarmhartach iad na moilleanna leis an aistriú chuig iompróir nua. 
o Ardán MDM nua mar chuid den aistriú; 
o Ardáin roghnaithe do réitigh le hoibrithe allamuigh. 
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Cumas Córais 
agus Próisis a  
Fhorbairt 

Ligfear le próiseas 
gnó inmheánach 
agus le  córais TFC 
Chomhairle  Contae 
na Mí do  rochtain 
thapa agus fhurasta 
ar fhaisnéis, chun 
tacú leis an 
bhfoireann agus le 
geallsealbhóirí 
seachtracha chun 
cinntí eolacha a 
dhéanamh. 

 

Tacaíocht do 
chroíphróisis ghnó le 
córais bhogearraí 
comhtháite dá dtugtar 
tosaíocht ar bhunús 
seachadadh ár gcuspóirí 
straitéiseacha. 

 

• Réitigh Ghnó – Seirbhís do Chustaiméirí: 
o Córas Ionad Teagmhála Custaiméara chun bainistíocht ar sheirbhísí teileafóin curtha i 

bhfeidhm. 
o Uasghrádú SugarCRM críochnaithe. 
o Clár aththraenála Sugar críochnaithe.  

 
• Réitithe Gnó – Seirbhísí ar Líne: 

o Clár polasaí nua Drupal cumraithe agus deartha. 
o Dul chun cinn maidir leis an athbhreithniú ar ábhar agus ar oiriúnú suímh i rith na bliana don 

láithreán nua; 
o Clár polasaí comhairliúcháin phobail ar líne nua (https://consult.meath.ie/) forfheidhmithe. 

Úsáideadh an clár le 3 comhairliúchán pobail. 
o Bunachar sonraí Iarratas Pleanála Náisiúnta (PETal) forfheidhmithe ar mhaithe le Comhairle 

Contae na Mí. Sonraí Mapa Iarratas Pleanála mapa ar fáil ar chlár de chuid na Roinne 
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil myplan.ie.  

o Pleanáil don scanadh micrifís, tionscadal críochnaithe.  

 

 

 

Cumas Córais 
agus Próisis a  
Fhorbairt 

 

Ligfear le próiseas 
gnó inmheánach 
agus le  córais TFC 
Chomhairle  Contae 
na Mí do  rochtain 
thapa agus fhurasta 
ar fhaisnéis, chun 
tacú leis an 
bhfoireann agus le 
geallsealbhóirí 

Tacaíocht do 
chroíphróisis ghnó le 
córais bhogearraí 
comhtháite dá dtugtar 
tosaíocht ar bhunús 
seachadadh ár gcuspóirí 
straitéiseacha. 

 

• Réitigh Ghnó – Bogearraí Gnó: 
o Resource Central, Córas Áirithint Seomra Cruinnithe, curtha i bhfeidhm.  
o Ceadúnú AutoCAD agus caighdeánaithe.  
o Agresso MS4 críochnaithe; 
o Córas Bainistíochta Leabharlainne críochnaithe; 
o Fréamhshamhail de chuid Tableau Analytics forbartha le haghaidh na sonraí acmhainní 

daonna ar Core.  

 

Eolas & seirbhísí a áirithiú 
• Bainistiú cáipéise leictreonaí & bealaí oibre comhbhainteacha nua: 

o Curtha ar feitheamh go dtí go bhfuil athbhreithniúchán RGCS críochnaithe. 
 

https://consult.meath.ie/
https://housinggovie.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9cf2a09799d74d8e9316a3d3a4d3a8de
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seachtracha chun 
cinntí eolacha a 
dhéanamh. 

ar so-rochtana iad do 
chustaiméirí trí mheán na 
mbealaí is iomchuí. 
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Limistéar Seirbhíse           Acmhainní Daonna Eochair-Ghnóthachtálacha – 2017 

 

Cuspóir 
Straitéiseach 

Straitéisí Thacúil Beart 
Straitéiseach 

Gnóthachtálacha Príomha 2017 

 

 

 

 

Cultúr an 
Fheabhais a 
Chothú i 
measc na 
Foirne 

 

 

 

Beifear ag amharc 
ar Chomhairle 
Contae na Mí mar 
thogha fostóra sa 
réigiún, ina 
mbíonn mórtas ag 
an bhfoireann 
chun saothrú ina 
comhshaol 
forásach. 

 

 

 

 

 

 

Saothrú chun bheith 
mar thogha fostóra. 

• Earcaíocht, srl.: 
o Leanadh ar aghaidh leis an earcaíocht ar aon dul leis an bpróiseas pleanála don fhórsa oibre i rith 2017 ar mhaithe le liúntais a bhí 

ann mar gheall ar róil nua a cruthaíodh ar fud na heagraíochta a líonadh. 
o Táthar ag leanúint ar aghaidh le athbhreithniú a dhéanamh ar phróisis earcaíochta i gcomhthéacs an timpeallacht nua atá ann ar 

bhonn náisiúnach. 
o Nósanna imeachta curtha i láthair le haghaidh earcaíochta, traenála agus ionduchtú foirne. 
• Ceannaireacht & Obair bhuíne: 
o Scéimeanna Tacaíochta Foirne – Seirbhís Tacaíochta Fostaithe & Seirbhís Leasa Foirne – leantar leis iad a chur ar fáil do gach ball 

foirne.  Béim feabhsaithe ar thionscnaimh um Leas na Foirne trí 2017. 
• MyPay: 
o Feidhm párolla Seirbhísí Comhroinnte leabaithe go hiomlán agus ard tugtha d’éifeachachtaí breise maidir le próisis agus nósanna 

imeachta. 
• Próisis Acmhainní Daonna: 
o Atheagrú iomlán de na comhad crua Acmhainní Daonna críochnaithe. 
o Taifeadadh na sonraí go léir ar Core chun ráitis sochar uathoibríoch a chur ar fáil. 
o Tá obair ag leanúint ar aghaidh chun an modúl oiliúna ar Core a comhlíonadh - obair bhreise de dhíth chun dheimhniú go bhfuil na 

taifid traenála go léir suas le dáta agus go hiomlán cruinn. 
o Taifeadadh neamhláithreacht saoire bhreoiteachta ar Core. 
o Leanadh ar aghaidh leis an obair chun deimhniú go bhfuiltear ag comhlíonadh leis an mBeartas agus leis an nGnás Bainistíochta 

Freastail 
o Cuireadh na gnéithe uile de Core Leagan 19 i bhfeidhm go hiomlán.  Cuidigh Oifigeach Acmhainní Daonna le grúpa de chuid 

Gníomhaireachta Bainistíochta Rialtais Áitiúil chun athbhreithniú a dhéanamh ar na tomhais a úsáidtear chun an neamhláithreacht 
a thomhas.  Comhaontaíodh ar meadarachtaí ar leith a dhéanfar iad a rolladh amach don earnáil chomh luath is a mbeidh 
modheolaíocht iomchuí chun é a taifeadadh deimhnithe. 

• Aoisliúntas: 
o Tá an tionscadal um ullmhacht sonraí aoisliúntais críochnaithe agus anois déantar an feidhm aoisliúntais le haghaidh Chomhairle 

Contae na Mí ar MyPay. 
o Uaslódáladh na taifid sheirbhíse do na hiarfhostaithe go léir ar an gcóras Core agus rinneadh comhaontas maidir leo go léir leis na 

baill foirne oiriúnacha. 
o Rinneadh gach uile taifead a uasdátú, cuireadh na hathruithe i bhfeidhm, áiríodh na ráitis sochar agus rinneadh na teidlíochtaí a 

phróiseáil in aon dul le ciorcláin reatha agus nua araon. 
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Cuspóir 
Straitéiseach 

Straitéisí Thacúil Beart Straitéiseach Gnóthachtálacha Príomha 2017 

 

 

Cultúr an 
Fheabhais a 
Chothú i 
measc na 
Foirne 

Beifear ag amharc ar 
Chomhairle Contae 
na Mí mar thogha 
fostóra sa réigiún, 
ina mbíonn mórtas 
ag an bhfoireann 
chun saothrú ina 
comhshaol forásach. 

 

Leanúint ar aghaidh ag 
forbairt riachtanas 
acmhainní daonna 
bunaithe ar shamhail 
chuimsitheach den 
Phleanáil don Lucht 
Saothair. 

• Pleanáil Fhórsa Oibre: 
o Aistriú foirne leanúnach nuair is féidearthach é sin. 
o Tugtar tosaíocht do bhaill foirne a rinne iarratas chun aistriú agus do bhaill foirne ar sannadh do 

ról/feidhm ar leith ar feadh tréimhse fhada ama. 
o Plean fórsa saothair - idirchaidreamh leanúnach leis an bPríomhfheidhmeannach & an bhFoireann 

Bainistíochta chomh maith le Ceannaithe Rannóige i dtaca le riachtanais acmhainní na foirne.  
o Obair onnghníomhach i ndáil le liúntais a líonadh nuair is féidir. 

• Bainistiú Athruithe: 
o An Aistriú go Buvinda House – d’éirigh linn an aistriú a chríochú go hiomlán. 
o Obair leanúnach le Rannóg na Seirbhísí Uisce ar cheisteanna Acmhainní Daonna de réir mar a thagann 

siad chun cinn lena n-áirítear an cheist atá gaolta le soghluaisteacht foirne agus lena bhfuil i ndán don 
Rannóg. 

o Chuaigh i gcaidreamh leis an bPríomhfheidhmeannach, an bhFoireann Bainistíochta agus le Ceannaithe 
Rannóige maidir le ceisteanna na roinne atá ag teacht chun cinn agus le hathruithe eagraíochtúla chun 
pleanáil go honnghníomhach dó. 

• Polasaí Acmhainní Daonna: 
o Bearta maidir le conarthaí náisiúnta curtha i bhfeidhm. 
o Athbhreithniú tosaigh ar pholasaithe agus ar ghnásanna ar mhaithe le polasaithe a shainaithint chun 

athbhreithnithe luath - ghlac an gCoiste Comhpháirtíochta agus an Ardbainisteoireacht páirt. 
 

 

Cultúr an 
Fheabhais a 
Chothú i 
measc na 
Foirne 

Feicfidh idir 
chustaiméirí agus 
chomhghleacaithe 
idirighníomhuithe 
gairmiúla agus 
urramacha i struchtúr 
eagrúcháin 
chomhtháite ina 
dtugtar spreagadh don 
chothroime. 

Tuigeann na baill foirne go 
léir an chaoi ina 
rannchuireann a gcuid ról le 
feabhsú cháilíocht na 
beatha do gheallsealbhóirí 
reatha & na todhchaí. 

• PMDS: 
o Coinníodh le PMDS arís i mbliana thar an eagraíocht agus éiríodh linn PDPanna, athbhreithniúcháin 

idirthréimhseacha agus meastóireacht dheireadh bliana a dhéanamh trí cruinnithe idir bainisteoirí líne 
agus na baill foirne agus tríd na gníomhaíochtaí eile atá leagtha amach mar chuid den phróiseas. 

• Seirbhís do Chustaiméirí: 
o Tá an Samhail Seirbhíse do Chustaiméirí á chur i bhfeidhm go leanúnach lena n-áirítear feidhmiú 

céimneach de Sugar CRM agus traenáil maidir leis chomh maith, chomh maith leis an líon de réimsí 
seirbhísí a clúdaítear leis an bhfeidhm Seirbhíse do Chustaiméirí a mhéadú. 
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Cuspóir 
Straitéiseach 

Straitéisí Thacúil Beart Straitéiseach Gnóthachtálacha Príomha 2017 

 

 

Cultúr an 
Fheabhais a 
Chothú i 
measc na 
Foirne 

 

Beifear ag amharc ar 
Chomhairle Contae 
na Mí mar thogha 
fostóra sa réigiún, 
ina mbíonn mórtas 
ag an bhfoireann 
chun saothrú ina 
comhshaol forásach. 

 

 

 

Tacaíocht a thabhairt don 
fhoireann leis an eolas, 
an oiliúint agus an 
teicneolaíocht a 
theastaíonn uathu chun a 
gcuid ról a fheidhmiú. 

• Traenáil & An Fhorbairt Ghairmiúil: 
o Cuireadh traenáil Sláinte & Sábháilteachta i gcrích i gcomhar le bainisteoirí de chuid an rannóg S&S 

agus na mbainisteoirí líne. 
o I measc na gníomhaíochtaí eile gaolta leis an CPD a rinneadh a rolladh amach iad bhí seisiúin 

foghlamtha am lóin, seisiúin cóitseáil agus faisnéise chomh maith leis an ullmhúchán céadchéime 
don phróiseas chun creidiúnú a fháil den athuair. 

o Idirghabháil rialta leis an Rannóg Iompair maidir le forfheidhmiú an iniúchta scileanna - obair 
bhreise de dhíth in 2018. 

o Athbhreithniú tosaigh den phróiseas ionduchtúcháin foirne lena n-áirítear uasdátuithe. 
o Tugadh tacaíocht do chúrsaí ar leith sna cásanna go raibh sé sin indéanta ar aon dul leis na 

riachtanais an ionaid seirbhísí agus an buiséid a bhí ar fáil. 
o Rinneadh athbhreithniú ar ESS agus aighníodh moladh maidir leis an oibriúchán de as seo amach le 

bheith curtha i bhfeidhm in 2018. 
o Leagadh amach seisiúin oibre buínne i roinnt ionad seirbhísí. 

• An Chumarsáid: 
o Obair ag leanúint ar aghaidh de réir a chéile ar conas teachtaireacht polasaithe & gnásanna 

Acmhainní Daonna a chur i bhfeidhm ar an bhfoireann go léir. 
o Oiliúint ionduchtúcháin. 
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Limistéar Seirbhíse – Seirbhísí Corparáideacha          Eochair-Ghnóthachtálacha – 2017 

 

Cuspóir 
Straitéiseach 

Straitéisí Thacúil Beart Straitéiseach Gnóthachtálacha Príomha 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seirbhísí den 
Scoth a 
Sholáthar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An leibhéal 
sástachta a 
thugann 
saoránaigh lenár 
seirbhísí a 
mhéadú. 

 

 

 

 

 

 

 

Leanúint ar aghaidh mar 
eagras trédhearcach a 
bhfuil dea-chlú air, ag 
oibriú chun na 
gcaighdeán is airde a 
bhaint amach, go háirithe 
i limistéir an 
ghairmiúlachais, an 
iompair, na cóireála & na 
cothroime. 

• Athrú Eagrúcháin: 
o Aistriú na heagraíochta ar éirigh leis go dtí Teach Buvinda. 

• An Daonlathas Áitiúil: 
o Reáchtáladh 18 cruinniú Comhairle iomlána agus 85 cruinniú Ceantair Bhardasaigh (CB), le gach 

cáipéisíocht arna heisiúint laistigh den tráthchlár reachtúil & rinneadh iniúchadh ar gach beart ag éirí 
astu; 

o Reáchtáladh 11 cruinniú CPG, 11 cruinniú Prótacail, 19 cruinniú SPC & 4 chruinniú JPC; 
o Tuairiscíodh Dearbhú Bliantúil na Leasanna; 
o Riaradh na forálacha reachtúla den tSaoráil Faisnéise, Cosaint Sonraí, Ombudsman & Acht na 

dTeangacha Oifigiúla de réir mar a fheidhmíonn siad don Údarás Áitiúil; 
o Foilsíodh an Beochlár Toghthóirí do 2016/2017 i mí Feabhra. 

• Imeachtaí Corparáideacha & Ócáidí Cathartha: 
o D’fheidhmigh mar óstach do roinnt páirtithe cuartaíochta; 
o Eagraíodh roinnt Fáiltithe Cathartha 

• An Phleanáil Chorparáideach & Tomhas na Feidhmíochta: 
o Glacadh le Plean Seachadta Seirbhíse 2017 i gcruinniú na Comhairle mhí an Mhárta; 
o Léiríodh Tuarascáil um Dhul chun Cinn 2016 i leith an Phlean Seachadta Seirbhíse & an Phlean 

Chorparáidigh ag cruinniú Comhairle mhí Iúil; 
o Ullmhaíodh agus foilsíodh an Tuarascáil Bhliantúil 2016; 
o Cuireadh Tuarascáil Mhíosúil an Phríomhfheidhmeannaigh faoi bhráid na Comhairle Iomláine. 
o Tuairiscíodh táscairí feidhmíochta náisiúnta 2016 faoin spriocdháta. 

• Bainistíocht ar Rioscaí: 
o Bainistiú riosca dlíthiúla déanta ag an bhFoireann um Chásanna Móra Dlíthíochta. 
o Cuimsíodh sa sainaithint riosca plean bliantúil soláthair sheirbhíse. 
o Forbraíodh pleananna chun athbhreithniú a dhéanamh ar an bPolasaí Bainistíochta Riosca agus ar 

phróisis. 
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Cuspóir 
Straitéiseach 

Straitéisí 
Thacúil 

Beart Straitéiseach Gnóthachtálacha Príomha 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seirbhísí den 
Scoth a Sholáthar 

 

 

 

 

 

 

 

An leibhéal 
sástachta a 
thugann 
saoránaigh lenár 
seirbhísí a 
mhéadú. 

Leanúint ar aghaidh mar 
eagras trédhearcach a 
bhfuil dea-chlú air, ag 
oibriú chun na 
gcaighdeán is airde a 
bhaint amach, go 
háirithe i limistéir an 
ghairmiúlachais, an 
iompair, na cóireála & na 
cothroime. 

• An Coiste Iniúchóireachta: 
o Reáchtáladh cruinnithe ráithiúla an Choiste Iniúchta & tugadh tuairiscí comhbhainteacha chun na 

Comhairle iomláine. 
• Scéim Leithdháileadh Ceantar Bardasach 

o Fuarthas 645 iarratas, agus 584 dóibh a bhí bailí le bheith próiseáilte. 
o Soláthraíodh tuairiscí don Choiste Iniúchta & don Chomhairle iomlán lena n-áirítear Tuarascáil na 

bliana 2016. 
 

Féachaint chun ionchais 
ár gcustaiméirí, 
comhpháirtithe & 
soláthróirí a thuiscint 
agus a sheachadadh.  A 
chinntiú go mbíonn 
feasacht ard ag 
saoránaigh agus 
custaiméirí  faoinár 
seirbhísí. 

• An Chumarsáid: 
o Fuarthas aiseolas deimhneach ón bpobal, ó Chomhairleoirí agus ó gheallsealbhóirí inmheánacha. 
o a teagmhálaí a uasdátú de réir mar is gá agus cumarsáid faisnéise leanúnach. 
o Úsáid leanúnach de na cainéil chumarsáide go léir agus beim ar leith ar aistriú faisnéise réad-ama trí na meáin 

shóisialta agus sheirbhís gearrtheachtaireachtaí - 6,133 leantóirí Facebook agus 6,861 leantóirí Twitter. 
o Athbhreithniú ar an suíomh gréasáin ar siúl faoi láthair - úsáid gnáth-Bhéarla agus íomhánna chun feidhm an 

teachtaireachta a fheabhsú. 
o Tharla breis is 100 comhairliúchán agus seisiún comhairliúcháin trí chruinnithe, fógraí, suirbhéanna, teagmháil 

dhíreach, na meáin shóisialta, traenáil, aighneachtaí, freastail ar imeachtaí pobail agus ciorclaíocht ábhair 
fógraíochta. 

o Ullmhuíodh Prótacail um Fhoireann Dheonacha chun baill den fhoireann a spreagadh le bheith ina ambasadóirí 
eagraíochtúla. 

• Seirbhís do Chustaiméirí: 
o Sugar - Líon iomlán glaonna 22, 386; Réitithe: 21,677; Dúnadh le tiomantas faighte: 404; ar siúl faoi láthair: 305. 
o Faisnéisiú rialta tugtha don fhoireann go léir Seirbhíse do Chustaiméirí 
o Cuireadh traenáil athnuachana ar fáil ar an gcóras Sugar agus ar conas cumarsáid a dhéanamh leis an 

gcustaiméir. 
o Líon na ngearán foirmiúla 11. 
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Cuspóir 
Straitéiseach 

Straitéisí 
Thacúil 

Beart Straitéiseach Gnóthachtálacha Príomha 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Seirbhísí den 
Scoth a Sholáthar 

 

 

 

 

 

 

An leibhéal 
sástachta a 
thugann 
saoránaigh lenár 
seirbhísí a 
mhéadú. 

 

Úsáid ár sócmhainní a 
bharrfheabhsú ar 
mhaithe le leas an 
eagrais & an phobail. 

• Bainistiú Sócmhainní: 
o Rinneadh 7 sócmhainn a sainaithint agus a dhiúscair don Fhorbairt Phobail & Eacnamaíóchta. 
o Bhí breis is 20 seisiún comhairliúcháin chomhairliúcháin maidir le fiosruithe talún. 
o Comhoibriú leis na rannóga Tithíochta, Pobail agus Iompair. 
o Forbraíodh córas comhdúcháin leictreonach le haghaidh na comhad talún de chuid na Rannán 

Sócmhainn. 
• Foirgnimh Chorparáideacha: 

o Chuathas i mbun suirbhé ar fhoirgnimh chorparáideacha: chun an tslándáil, córais bhraite, coiscthe & 
cothabhála dóiteáin a áireamh leis; 

o Rinneadh imscrúduithe foirgníochta ó cheann ceann na bliana; 
o Aithníodh roinnt tionscadal tógála i dtaca le foirgnimh chorparáideacha; 
o Ionad Oidhreachta Cheanannais ar fáil mar spás taispeántais. 
o  

Béascna sábháilteachta 
agus sláinte a 
chomhdhlúthú mar  
chroíluach den eagras trí 
fhorfheidhmiú ár gCórais 
Bhainistíochta 
Sábháilteachta. 

• Ag teacht sna sála ar bronnadh teastasuithe OHSAS 18001 ar an Rannán Iompair, d’éirigh leis an tSeirbhís 
Dóiteáin teastasú a fháil in 2017.    

• Tá an cultúr slándála san eagraíocht tugtha ar aghaidh de réir a chéile agus déantar cigireachtaí sábháilteachta 
ceirde agus sláinte ar fud na feidhmeanna agus na leibhéal uile san Eagraíocht chun cuidiú leis an forbairt seo.  

• Leantar leis measúnachtaí conraitheoirí a bheith tugtha chun críche nuair a thugtar oibreacha idir láimh ar son 
na Comhairle de réir na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Tógáil) 2013.   

• Bhí clár oibreacha bliantúil sábháilteachta cheirde agus sláinte curtha i gcrích don bhliain 2017. Sa clár 
oibreacha bliantúil 2017 tugtar aird ar an tuarascáil bhliantúil, ar thimpistí agus ar eachtraí, ar chigireachtaí an 
Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta , torthaí ó chigireachtaí agus iniúchtaí slándála, ar chruinnithe slándála, ar 
cheanglais dlíthiúla agus ar aon doiciméid ar eisíodh iad ar bhonn náisiúnacha le bheith forfheidhmithe, agus 
cuireadh é seo go léir i gcrích.  

• Comhordú leanúnach an Chórais Bhainistíochta um Shábháilteacht Chorparáideach:  
o Tuairisciú Ráithiúil críochnaithe agus curtha faoi bhráid an Choiste Ardbhainistíochta; 
o Tugadh sceidil iniúchta chun críocha agus cuireadh tús leis an iniúchóireacht. 
o Eagraíodh cruinnithe ráithiúla agus cruinnithe leath-bhliantiúla den SMC agus rinneadh iad a uasdátú 

maidir le heolas faoin bhfeidhmíocht. 
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Meadarachtaí: 

 

Uimh. Rannóg An Fhorbairt Eacnamaíoch agus an Fiontar 

Meadaracht 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Líon na gcliant ar bualadh leo in Oifig Fiontar Áitiúil na Comhairle 372 444  489   

2 Líon na gcúrsaí oiliúna 24 38  16   

3 Líon na rannpháirtithe ar chúrsaí 460 427  144   

4 Líon na Sannachán Meantóireachta 28  77 160   

5 Líon na gclinicí meantóireachta 12 152  12   

6 Luach Iomlán na nDeontas Fiontair Íoctha €285,322 €293,998  €438,299   

7 Luach Iomlán na nDeontas Íoctha €166,085 €177,278  €294,849   

8 Líon iomlán na bPost a bhaineann leis an gCistiú 64.5 81.5  56.5   
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Uimh. Rannóg An Phleanáil & An Oidhreacht 

Meadaracht 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Cinntí a sheachadadh sa tráthchlár reachtúil 100% 100% 100%   

2 Líon na bPleananna Forbartha & na bPleananna Limistéir Áitiúil i bhfeidhm agus 
athbhreithnithe ar bhealach tráthúil 

0 0 1   

3 Líon agus % na gcinntí ar sheas An Bord Pleanála leo 30 (73%) 39 (76%) 43/84%   

4 Líon na n-aighneachtaí le Pleananna Forbartha 0 0 9   

5 Líon na ngearán forfheidhmithe a tionscnaíodh 310 427 394   

6 Líon na n-ionchúiseamh a tionscnaíodh 17 13 20   

7 Líon na gcaingne ón bPlean Oidhreachta agus ón bPlean Bithéagsúlachta arna 
bhforfheidhmiú ag Fóramh Oidhreachta na Mí i gcomhpháirt le Comhairle Contae na Mí 

15 18 20   

8 Gnóthú na gcuspóirí oidhreachta i bPlean Forbartha Chontae na Mí 25 27 27   

TRÁCHT: 

Is éard atá i bhFóram Chontae na Mí ná páirtíocht idir ionadaithe thar ceann na rialtais áitiúil, rannóga rialtais agus gníomhaireachtaí stáit, grúpaí áitiúla oidhreachta agus pobail, gnólachtaí áitiúla, forbairt áitiúil, an earnáil talmh  
institiúidí oideachais agus gairmeacha oidhreachta. Cuireadh an dara bliain de chlár oibre Phlean Oidhreachta Chontae na Mí 2015-2020 agus Phlean Gníomhaíochta ar son na Bithéagsúlachta i gContae na Mí 2015-2020 i bhfeidhm.  
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Uimh. Rannóg An Pobal, Na hEalaíona & An tSeirbhís Leabharlainne 

Meadaracht 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Líon na ngrúpaí pobail cláraithe & rannpháirteacha sa Líonra Rannpháirtíochta Poiblí 371 441 530   

2 Leibhéal bliantúil an chistithe pobail sa Mhí €207,050 192.815 €190,860   

3 Líon na bpobal ag glacadh páirte i dtionscnaimh le cúnamh ón gComhairle 642 682 721   

4 Suirbhé ar líne do Phlean Forbartha Ealaíon Contae a cheapadh agus a chomhlíonadh Críochnaithe     

5 Ullmhú Gníomhartha don Phlean Forbartha Leabharlainne 1 1 1   

6 Líon iomlán na gcuairteanna Leabharlainne 793,582 782,306 633,250   

7 Líon iomlán na míreanna as ar eisíodh iad 556,439 526,218 384,002   

TRÁCHT: Uimh. 6 - Ag cláreagrú imeachtaí móra in ionadaí gur le tríú páirtithe iad. Uimh. 7 – Polasaí Náisiúnta chun deireadh a chur leis an cleachtadh athnuachan a 
áireamh mar eisiúint. 
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Uimh. Rannóg Tithíocht 

Meadaracht 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Líon iomlán na dtionóntaí ar tugadh cóiríocht dóibh (corrfholúntais / RAS/HAP/AHBí 181 786 1191   

2 Líon na dtithe folmha a tugadh ar ais sa soláthar 118 97 109   

3 Aga slánúcháin chun infhaighteachta (meánachar athligin réamhchíosaithe) 16 
seachtain 

20.9 
seachtain 

24.5 
seachtain 

  

4 Cur chun cinn an chuimsithe shóisialta laistigh den bheartas/straitéis Tithíochta 
foriomlán 

√ √ √   

5 Agaí freagartha um chothabháil √ √ √   

6 Líon na ngearán ó iarratasóirí faighte & seasta 0 0 0   

TRÁCHT: 

Pointe Uimh. 1 

 Corrfholúntais – 174, RAS – 18, HAP – 909, AHBí – 90 

Pointe Uimh. 2 

 % líon iomlán na n-aonad folamh laistigh den soláthar tithíochta ag deireadh na bliana – 1.79% 
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Pointe Uimh. 4 

 Clár Cóiríochta don Lucht Siúil 2014-2018 – Spriocanna gnóthaithe. Ceadú tugtha do chistiú i leith scéim athchóirithe Láithreán Stad Pháirc Naomh Proinsias 
 Straitéis Tithíochta do Dhaoine le Míchumas – tugadh chun críche ag an nGrúpa Stiúrtha um Thithíocht do Dhaoine le Míchumas sa bhliain 2016. Táthar tar éis éilimh 

thithíochta na ndaoine faoi mhíchumas a áireamh leis na gnéithe deartha den tionscadal tógála dírí ceadaithe, clár éadála agus comhphléanna Chuid V le forbróirí agus le 
Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta seachadadh aonaid. 

 Oiriúnuithe tithíochta a theastaíonn do spriocghrúpaí faoi leith (daoine scothaosta/daoine le míchumas) arna n-éascú trí fhoireann Deontas Oiriúnaithe 

Pointe Uimh. 5 

 Beartas um Chothabháil Tithíochta (lena gcuimsítear agaí freagartha) i bhfeidhm. 

 

 

Uimh. Rannóg Iompar 

Meadaracht 2015 2016 2017 2018 2019 

1 % na mBóithre Réigiúnacha i gCatagóir 1-4 den Suirbhé um Bail na Pábhála Bóithre 1% 1% 2%   

2 % na mBóithre Áitiúla i gCatagóir 1-4 den Suirbhé um Bail na Pábhála Bóithre 13% 10% 11%   

3 Ciliméadair de Bhóithre Réigiúnacha arna neartú i rith na bliana ag úsáid deontas RI 18.53 km 8.42 km 11.3 km   

4 Ciliméadair de Bhóithre Réigiúnacha arna n-athshéalú i rith na bliana ag úsáid deontas RI. 13.68 km 17.7 km 19.6 km   

5 Faid na rianta rothar a soláthraíodh 1300m 0 19 
ciliméadar* 

  



  

Comhairle Contae na Míl | Tuarascáil Bhliantúil 2017       107    

Uimh. Rannóg Iompar 

Meadaracht 2015 2016 2017 2018 2019 

6 Líon na dTionscadal i mbun Pleanála/Tógála:      

 
• Bóithre Náisiúnta – Oibreacha Móra 

3 2 2** 

 

  

 
• Bóithre Náisiúnta – Oibreacha Pábhála agus Oibreacha Beaga 

3 3 10***   

 
• Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla – Athchóiriú Droichead 

11 8 7   

 
• Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla – Feabhsú Sábháilteachta Ísealchostais 

6 7 7 

 

  

 
• Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla – Scéimeanna Páirtíochta Pobail 

16 11 17   

 
• Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla – Scéimeanna Nua 

2 1 5 

 

 

  

 
• Scéimeanna cistithe faoi NTA Iompar Inbhuanaithe 

14 17 15   
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Uimh. Rannóg Iompar 

Meadaracht 2015 2016 2017 2018 2019 

 

 
• Scéimeanna Féinchistithe ag Comhairle Contae na Mí 

9 9 23   

TRÁCHT:  * - tiomnaíodh 19km de mar chuid de Shlí Rothar na Canálacha Ríoga. 

** Chomh maith leis an dá scéim luaite thuas faoi “Bóithre Náisiúnta – Oibreacha Móra”, tá dhá scéim ann a bhfuil fadhbanna leo a bhaineann lena stair agus atá fós á 
réiteach 

** Chomh maith leis na 10 scéim luaite thuas faoi “Bóithre Náisiúnta – Oibreacha Pábhála agus Oibreacha Beaga”, tá 4 scéim ann a bhfuil fadhbanna leo a bhaineann 
lena stair agus atá fós á réiteach 

 

 

Uimh. Rannóg Seirbhísí Comhshaoil, Uisce & Éigeandála 

Meadaracht 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Scórchárta ualaithe le hUisce Éireann 92% 90% 92%   

2 Cumas gnó méadaithe bunaithe ar fheidhmíocht N/B N/B N/B   
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Uimh. Rannóg Seirbhísí Comhshaoil, Uisce & Éigeandála 

Meadaracht 2015 2016 2017 2018 2019 

3 Líon na ngrúpaí pobail dlúthbhainteacha le Tionscnaimh Frithbhruscair & Glantacháin 598 258 558   

4 Líon na gcuairteanna ar ionaid athchúrsála na Mí 14,047 17,246 45,733   

5 Líon na gcodán do bhóithre le hurraíocht ón bpobal nó ón ngnó ** 29 35 30   

6 Líon na dteagmhas dramhaíola mídhleathaí/truaillithe uisce 1,252 2,254 2,975   

7 Comhlíonadh le spriocanna don chontae maidir leis an bPlean Bainistíochta Dramhaíola 
do Réigiún an Oirthir agus Lár na Tíre & Plean Bainistíochta Abhantraí 

TÁ TÁ TÁ   

8 Líon na gcigireachtaí i gcoinne líon na dteagmhas 1,218 1,856 2,542   

9 Tagarmharcáil os coinne údarás eile N/B N/B N/B   

10 Cuspóirí na cáipéise Pobail a Choinneáil Slán a ghnóthú Curtha i 
gcrích 

Cuir i 
gcrích – 
próiseas 
ar siúl go 

leanúnach 

Cuir i gcrích 
– próiseas 
ar siúl go 

leanúnach 

  

TRÁCHT: * Meadaracht athraithe ó ‘Líon na ngrúpaí pobail páirteach i gcomórtais na mBailte Slachtmhara & Mórtas Ceantair’, dá n-áirítear an figiúr dó faoi Mhéadrach 
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Uimh. Rannóg Seirbhísí Comhshaoil, Uisce & Éigeandála 

Meadaracht 2015 2016 2017 2018 2019 

Pobail Uimh. 3. 

** Meadaracht Uimh. 5 - Líon na gcodanna do bhóithre urraithe ag pobal nó gnó – le bheith baint óir nach ann don Tionscnamh um Bóithre Isteach a thuilleadh. 

 

Uimh. Rannóg An tAirgeadas 

Meadaracht 2015 2016 2017 2018 2019 

1 % Bailiúcháin Rátaí  85% 89% 92%   

2 % Bailiúcháin Chíosanna & Blianachtaí 86% 87% 89%   

3 % Bailiú na nIasachtaí Tithíochta 66% 67% 67%   

4 Caiteachas Ioncaim € milliún 96.5 101.9 104.2   

5 Caiteachas Ioncaim in aghaidh an duine € (daonra na Mí) €524 522 534   

6 Cóimheas Reatha (Sócmhainní Reatha : Dliteanais Reatha) 2.31 2.78 2.80   

7 Iarmhéid Chuntais Ioncaim € milliún (+Barrachas / -Easnamh) -2.89 -2.49 -1.29   
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Uimh. Rannóg Teicneolaíocht Faisnéise 

Meadaracht 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Costais chlóbhuailte – monacrómacha v daite (Céatadán) 38% 40% 44%   

2 Céatadán na dteagmhas fuascailte laistigh den SLA comhaontaithe 82% 73% 72%   

3 Infhaighteacht aga fónaimh na seirbhíse TFC d’úsáideoirí 99.99% 99.98% 99.85%   

4 Innéacs Sástachta i measc Lucht Bainistíochta Sinsearach N/B N/B N/B   

5 Innéacs Sástachta i measc Úsáideoirí Deiridh N/B N/B N/B   

 

 

Uimh. Rannóg Acmhainní Daonna 

Meadaracht 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Athbhreithniú bliantúil ar an bPlean don Lucht Saothair Críochnaithe agus faoi 
réir athbhreithnithe 

 Críochnaithe agus faoi 
réir athbhreithnithe 
leanúnaigh 

Faoi réir 
athbhreithnithe 
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Uimh. Rannóg Acmhainní Daonna 

Meadaracht 2015 2016 2017 2018 2019 

leanúnaigh leanúnaigh lena 
dtugtar aird ar 
timpeallacht 
oibre atá ag 
athrú de réir a 
chéile. 

2 Líon na bPDPí ullmhithe & faoi réir athbhreithniú lárbhliana &  
meastóireachta cinn bhliana 

79% Athbhreithniú 
Lárbhliana agus 90% 
Meastóireachtaí Cinn 
Bhliana 

 67% Athbhreithniú 
Lárbhliana agus 68% 
Meastóireachtaí Cinn 
Bhliana 

Á Athbhreithniú 
faoi láthair 

  

3 Measúnacht ar mheánrátálacha PDP i dtéarmaí inniúlachta 
foirne 

Measúnacht ar 
ghrádaithe críochnaithe 

 68% 
Á Athbhreithniú 
faoi láthair 

  

4 Aoisphróifíl foirne chomhlánaithe & nuashonraithe go rialta Aoisphróifíl an chohóirt 
foirne fhoriomláin ar fud 
an eagrais críochnaithe.  
Aoisphróifíl i ndáil le  
feidhmeanna/poist  
sonracha srl. le  
hathbhreithniú 

 Aoisphróifíl an chohóirt 
foirne fhoriomláin ar fud 
an eagrais críochnaithe.   

Aoisphróifíl an 
chohóirt foirne 
fhoriomláin ar 
fud an eagrais 
críochnaithe. 

  

5 Anailís & measúnú ar iniúchadh oilteachtaí Ar siúl 
Seachadadh bearnaí 
oiliúna ar siúl. Seachadadh 

bearnaí oiliúna 
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Uimh. Rannóg Acmhainní Daonna 

Meadaracht 2015 2016 2017 2018 2019 

ar siúl. 

6 Anailís um athbhreithniú ar éilimh oiliúna & tomhas leibhéil 
inniúlachta na foirne 

Tá an anailís um 
athbhreithniú ar éilimh  
oiliúna críochnaithe agus  
faoi réir athbhreithnithe  
leanúnaigh. 

 Tá an anailís um 
athbhreithniú ar éilimh  
oiliúna críochnaithe agus  
faoi réir athbhreithnithe  
leanúnaigh. 

Tá an anailís um 
athbhreithniú ar 
éilimh  oiliúna 
críochnaithe 
agus  faoi réir 
athbhreithnithe  
leanúnaigh. 

  

7 Líon na n-iarratas do gach folúntas sna poist/gráid go léir 2,125 iarratas do gach 
post/grád fógartha sa 
bhliain 2015 

 2,486 (1,460 Comórtas 
do OC réigiúnach) 1,200 iarratas 

do gach 
post/grád 
fógartha sa 
bhliain 2017 

  

8 Líon na foirne ag fáil rochtana ar dheiseanna ardaithe céime idir 
laistigh den Chomhairle & sa tseirbhís phoiblí i gcoitinne 

Tá an mheicníocht chun 
an  t-eolas seo a thiomsú 
faoi  athbhreithniú 

Athbhreithniú ar an eolas 
á dhéanamh Tá an 

mheicníocht 
chun an  t-eolas 
seo a thiomsú 
faoi  
athbhreithniú. 

  

 



  

Comhairle Contae na Míl | Tuarascáil Bhliantúil 2017       114    

 

Uimh. Rannóg Seirbhísí Corparáideacha 

Meadaracht 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Líon na suirbhéanna custaiméara déanta lena n-áirítear anailís ar na torthaí 1 Athbhreithniú 
Teorann 

Dhroichead Átha 

 0 0   

2 Líon na ngearán foirmiúil a fuarthas agus na bhfreagraí a eisíodh. 4 24  13   

3 Líon na n-iarratas & saoráidí íocaíochta ar fáil go leictreonach 1 16 17   

4 Líon na líonraí gníomhacha ag leibhéil sainithe den eagras, m.sh. foireann 
bhainistíochta, grúpa  bainistíochta sinsearach & meánbhainistíocht 

4 (Foireann 
bainistíochta, 

Grúpa 
bainistíochta 

sinsearach CPD, 
Comhpháirtíocht) 

 4 4   

5 Líon na ngearán a fuarthas, na n-imscrúduithe reachtúla a tionscnaíodh & na 
dtuairisceán foirmiúil a rinneadh 

9 10  7   

6 Preaseisiúint do chlúdach na meán 21  23 20   

7 Líon leantóirí sna meáin sóisialta 7,391 10,608  14,657   
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Uimh. Rannóg Seirbhísí Corparáideacha 

Meadaracht 2015 2016 2017 2018 2019 

8a Sláinte agus Sábháilteacht - Líon na dtionóiscí 20 7 5   

8b Sláinte agus Sábháilteacht - Líon na dteagmhas 14 72 76   

8c Sláinte agus Sábháilteacht - Líon na dtimpistí/dteagmhas 28 26 20   
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Aguisín 1 - Comhaltaí na gCoistí um 
Beartais Straitéiseacha (CBS) 

CBS Seirbhísí Comhshaoil 

An Clr. Tommy Reilly 
Cathaoirleach  

Ard Salach, An Uaimh, Co. na Mí Cathaoirleach, CB na 
hUaimhe 

An Clr. Joe Bonner Bóthar Bhaile an Mhuilinn, Domhnach 
Mór, Cill Dhéagláin, Co. na Mí 

Cathaoirleach, CB Chill 
Dhéagláin 

An Clr. Francis Deane 5 Céide na hAbhann Duibhe, An 
Uaimh, Co. na Mí 

Cathaoirleach, CB na 
hUaimhe 

An Clr. Eimear Ferguson Beabeg, Baile Iúiliáin, Co. na Mí Cathaoirleach, CB na 
hInse/Bhaile an Bhiataigh 

An Clr. Wayne Forde Árasán an Urláir Uachtair, 1 Sráid an 
Acadaimh, An Uaimh, Co. na Mí 

Cathaoirleach, CB na 
hUaimhe 

An Clr. Michael 
Gallagher 

Droim Conrach, An Uaimh, Co. na Mí Cathaoirleach, CB 
Cheanannais 

An Clr. Wayne Harding Rathmaiden, Baile Shláine, Co. na Mí Cathaoirleach, CB na 
hInse/Bhaile an Bhiataigh 

An Clr. Suzanne Jamal "Rahmait", Baile an Phléimeannaigh, 
Baile an Rátha, Co. na Mí 

Cathaoirleach, CB Chill 
Dhéagláin 

An Clr. Claire O’Driscoll Baile an Cheantaigh, An Uaimh, Co. 
na Mí 

Cathaoirleach, CB Chill 
Dhéagláin 

An Clr. Sharon Tolan 132 Coillte Bhaile an Bhiataigh, Baile 
an Bhiataigh, Co. na Mí 

Cathaoirleach, CB na 
hInse/Bhaile an Bhiataigh 

Karen Mahon  Comhshaoil - Colún 

Suzanne Brady/Thomas 
Rogers 

 Pobal/Deonach – Colún 

Peter Farrelly/Seamus 
McGee 

 An Talmhaíocht/An 
Fheirmeoireacht – Colún 

Bill Sweeney  An Gnó/An Tráchtáil – 
Colún 

Val Reilly  Ceardchumainn – Colún 
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CBS Iompair 

An Clr. Eugene Cassidy, 
Cathaoirleach (Eanáir– 
Deireadh Fómhair) 

Possextown, An Obair, Co. na Mí Cathaoirleach, CB 
Cheanannais 

An Clr. Paddy Meade, 
Cathaoirleach (Deireadh 
Fómhair– Nollaig) 

Eaglais Rathbran, Baile Lóibín, An 
Uaimh, Co. na Mí 

Cathaoirleach, CB na 
hInse/Bhaile an Bhiataigh 

An Clr. Sean Drew 8 Corrán Cheanannais, Ceanannas, 
Co. na Mí 

Cathaoirleach, CB 
Cheanannais 

An Clr. Enda Flynn 43 New Inn, An Mhaighean, Co. na Mí Cathaoirleach, CB Bhaile 
Átha Troim 

An Clr. David Gilroy An tSráid Mhór, Baile Átha Buí, Co. na 
Mí 

Cathaoirleach, CB 
Cheanannais 

An Clr. Johnny Guirke Loughbawn, Droim Eamhna, An 
Seanchaisleán, Co. na Mí 

Cathaoirleach, CB 
Cheanannais 

An Clr. Jim Holloway Bóthar na Bóinne, Baile Fargáin, An 
Uaimh, Co. na Mí 

Cathaoirleach, CB na 
hUaimhe 

An Clr. Gerry O’Connor 23 na Mulláin, Dún Seachlainn, Co. na 
Mí 

Cathaoirleach, CB Ráth Tó 

An Clr. Bryan Reilly Bóthar Ghort na Carraige, Ceanannas, 
Co. na Mí 

Cathaoirleach, CB 
Cheanannais 

An Clr. Seán Smith  An Baile Trasna, Cill Dhéagláin, Co. na 
Mí 

Cathaoirleach, CB Chill 
Dhéagláin 

Ben Bailey  Pobal/Deonach – Colún 

Suzanne Brady (Eanáir – 
Iúil) 

 An Comhshaol/An Tráchtáil 
– Colún 

Geoffrey Clarke (Iúil - 
Nollaig) 

 An Comhshaol/An Tráchtáil 
– Colún 

Peter Farrelly  An Talmhaíocht/An 
Fheirmeoireacht – Colún 

Sean Boyle  An Gnó/An Tráchtáil – Colún 

John Fitzgerald  An Fhorbairt/An 
Fhoirgníocht - Colún 
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CBS Forbartha Eacnamaíche agus an Fiontair 

An Clr. Joe Fox, 
Cathaoirleach (Eanáir – 
Deireadh Fómhair) 

Clondoogan, Cnoc an Línsigh, Co. na 
Mí 

Cathaoirleach, CB Bhaile Átha 
Troim 

An Clr. Alan Tobin, 
Cathaoirleach (Deireadh 
Fómhair – Nollaig) 

9 Radharc an Iarthair, Cill Dhéagláin, 
Co. na Mí 

Cathaoirleach, CB Chill Dhéagláin 

An Clr. Brian Fitzgerald Warrenstown, Cill Choca, Co. na Mí Cathaoirleach, CB Ráth Tó 

An Clr. Noel French 10 Bóthar Cheanannais, Baile Átha 
Troim 

Cathaoirleach, CB Bhaile Átha 
Troim 

An Clr. Trevor Golden Lána an Teampaill, Baile Átha Troim, 
Co. na Mí 

Cathaoirleach, CB Bhaile Átha 
Troim 

An Clr. Tom Kelly “Uimaine”, Bóthar an Trá, An Inse, Co. 
na Mí 

Cathaoirleach, CB na hInse/Bhaile 
an Bhiataigh 

An Clr. Ronan McKenna  Leac an Ais, Baile Átha Troim, Co. na 
Mí 

Cathaoirleach, CB Bhaile Átha 
Troim 

An Clr. Darren O’Rourke 88 Cluain Rí, Cill Dhéagláin, Co. na Mí Cathaoirleach, CB Chill Dhéagláin 

An Clr. Damien O’Reilly  2 Corrán Oakridge, Dún Búinne, Co. na 
Mí 

Cathaoirleach, CB Ráth Tó 

An Clr. Joe Reilly Cnoc Faughan, An Bóthar Mín, An 
Uaimh, Co. na Mí 

Cathaoirleach, CB na hUaimhe 

Kieran Cummins  Pobal/Deonach – Colún 

Alan Watson  An Talmhaíocht/An 
Fheirmeoireacht – Colún 

Seamus Miggin  An Talmhaíocht/An 
Fheirmeoireacht – Colún 

John V. Farrelly  An Gnó/An Tráchtáil – Colún 

Frank Harrington  An Gnó/An Tráchtáil – Colún 

Alan Byrne  An Fhorbairt/An Fhoirgníocht - 
Colún 
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CBS Tithíochta, Forbartha Pobail & Cultúrtha 

An Clr. Sarah Reilly, 
Cathaoirleach 

36 Plás Bective, Ceanannas, Co. na Mí Cathaoirleach, CB 
Cheanannais 

An Clr. Sinéad Burke Lána Graig, Dún Mó, An Uaimh, Co. na 
Mí 

Cathaoirleach, CB na 
hUaimhe 

An Clr. Sharon Keogan An Phríomhshráid, Damhliag, Co. na 
Mí 

Cathaoirleach, CB na 
hInse/Bhaile an Bhiataigh 

An Clr. Caroline Lynch Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Co. na Mí Cathaoirleach, CB Bhaile 
Átha Troim 

An Clr. Stephen McKee 8 Na Sceacha, Downstown Manor, 
Damhliag, Co. na Mí 

Cathaoirleach, CB na 
hInse/Bhaile an Bhiataigh 

An Clr. Maria Murphy 3 An Clós, Halla Lutterell, Dún Búinne, 
Co. na Mí 

Cathaoirleach, CB Ráth Tó 

An Clr. Maria O’Kane Bóthar Skryne, Scalestown, Dún 
Seachlainn, Co. na Mí 

Cathaoirleach, CB Ráth Tó 

An Clr. Nick Killian 3 Garrán na Feá, Cluain Ailbhe, Co. na 
Mí 

Cathaoirleach, CB Ráth Tó 

An Clr. Gillian Toole Coircín, Ráth Tó, Co. na Mí Cathaoirleach, CB Ráth Tó 

An Clr. Padraig 
Fitzsimons  

Knowth House, Ráth Arlain, An 
Uaimh, Co. na Mí 

Cathaoirleach, CB na 
hUaimhe 

Niamh Bn Uí Loinsigh  Pobal/Deonach – Colún 

Liam Carey  Pobal/Deonach – Colún 

Robert Bradley  Ceardchumainn – Colún 

Cathy Whelan   Cuimsiú Sóisialta - Colún 

Vicky Harris   Cuimsiú Sóisialta - Colún  



  

Comhairle Contae na Míl | Tuarascáil Bhliantúil 2017       120    

Aguisín 2 – Gníomhaíochtaí na CBS 

Gníomhaíochtaí na gCoistí um Beartais 
Straitéiseacha 2017  
 

Coiste um Beartais Straitéisigh Líon na gCruinnithe: 

Pleanáil, an Fhorbairt Eacnamaíoch agus 
Tacaíocht don Fhiontar 

6 

An Comhshaol 4 

Iompar 4 

Tithíocht, Pobal agus an Fhorbairt Chultúrtha 5 
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Aguisín 3 – Coistí na Comhairle 
 

Coiste Ainm Páirtí 

An Coiste Comhairleach Áitiúil um 
Chóiríocht don Lucht Siúil 

An Clr. Darren O’Rourke Sinn Féin 

 An Clr. Maria Murphy Fine Gael 

 An Clr. Sharon Keogan Neamh-Pháirtí 

 An Clr. Joe Reilly Sinn Féin 

 An Clr. Caroline Lynch Sinn Féin 

 An Clr. David Gilroy  Neamh-Pháirtí 

Coiste Stiúrtha Chomhairle na nÓg sa 
Mhí 

An Clr. Maria Murphy Fine Gael 

 An Clr. Enda Flynn Fine Gael 

Comhairle Chomhairleach Réigiúnach 
Theagasc 

An Clr. Paddy Meade Fine Gael 

An Fóram Sláinte Réigiúnach An Clr. Darren O’Rourke Sinn Féin 

 An Clr. Wayne Forde Neamh-Pháirtí 

 An Clr. Gillian Toole Fine Gael 

 An Clr. Paddy Meade Fine Gael 

 An Clr. Claire O’Driscoll Fianna Fáil 

Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) An Clr. Sinéad Burke Sinn Féin 

 An Clr. Sharon Keogan Neamh-Pháirtí 

 An Clr. Sharon Tolan Fine Gael 

An Coiste Iniúchóireachta An Clr. Sean Drew Fianna Fáil 

 An Clr. Gerry O’Connor Fine Gael 

(LMETB) Bord Oideachais agus Oiliúna 
Lú agus na Mí 

An Clr. Caroline Lynch (Eanáir 
- Lúnasa) 

Sinn Féin 

 An Clr. Eimear Ferguson 
(Deireadh Fómhair - Nollaig) 

 

 An Clr. Sarah Reilly Fine Gael 

 An Clr. Sharon Tolan Fine Gael 
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Coiste Ainm Páirtí 

 An Clr. Nick Killian Neamh-Pháirtí 

 An Clr. Trevor Golden Neamh-Pháirtí 

 An Clr. Damien O’Reilly Fianna Fáil 

 An Clr. Wayne Harding Fianna Fáil 

Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann An Clr. Alan Tobin Fine Gael 

 An Clr. Nick Killian Neamh-Pháirtí 

 An Clr. Sharon Tolan Fine Gael 

 An Clr. Joe Reilly Sinn Féin 

 An Clr. Eugene Cassidy Fine Gael 

 An Clr. Noel French Fine Gael 

Cumann Chomhaltaí na nÚdarás Áitiúil  An Clr. Suzanne Jamal Fine Gael 

Comhar-Árachais Comhairlí Éireann 
Teo. 

An Clr. Gerry O’Connor Fine Gael 

Meath Enterprise Centre Company Ltd An Clr. Francis Deane Neamh-Pháirtí 

 An Clr. Joe Reilly Sinn Féin 

 An Clr. Tommy Reilly Fianna Fáil 

 An Clr. Sinead Burke Sinn Féin 

 An Clr Padraig Fitzsimons  Fianna Fáil 

Réigiún Oirthir na Teorann (Stiúrthóirí) An Clr. Eugene Cassidy Fine Gael 

 An Clr. Damien O’Reilly Fianna Fáil 

 An Clr. Sharon Keogan Neamh-Pháirtí 

Fóram Réigiún Oirthir na Teorann An Clr. Gillian Toole Fine Gael 

 An Clr. Trevor Golden Neamh-Pháirtí 

 An Clr. Eimear Ferguson Sinn Féin 

Meath Local Sports Partnerhsip Ltd An Clr. Enda Flynn Fine Gael 

An Coiste Comhairleach um Míchumas An Clr. Maria Murphy Fine Gael 

 

 An Clr. Michael Gallagher Sinn Féin 

 An Clr. Alan Tobin Fine Gael 

 An Clr. Stephen McKee Fianna Fáil 
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Coiste Ainm Páirtí 

Tionól Réigiúnach an Deiscirt agus an 
Oirthir 

An Clr. Maria Murphy  Fine Gael 

 An Clr. Brian Fitzgerald Neamh-Pháirtí 

 An Clr. Tommy Reilly Fianna Fáil 

Bord de Meath Arts Centre Ltd An Clr. Suzanne Jamal Fine Gael 

 An Clr. Joe Reilly Sinn Féin 

 An Clr. Wayne Forde Neamh-Pháirtí 

Meath Tourism Ltd An Clr. Ronan McKenna Fianna Fáil 

 An Clr. Johnny Guirke Sinn Féin 

 An Clr. Noel French Fine Gael 

 An Clr. Sharon Tolan Fine Gael 

 An Clr. David Gilroy Neamh-Pháirtí 

 An Clr. Alan Tobin (Feabhra - 
Nollaig) 

Fine Gael 

Athboy Social Needs & Recreational 
Company Ltd 

An Clr. David Gilroy Neamh-Pháirtí 

 An Clr. Johnny Guirke Sinn Féin 

Kells Community Enterprise Company  
Ltd 

An Clr. Bryan Reilly Fianna Fáil 

 An Clr. Sean Drew Fianna Fáil 

 An Clr. Sarah Reilly Fine Gael 

 An Clr. Michael Gallagher Sinn Féin 

Fóram Oidhreachta na Mí An Clr. Seán Smith Fianna Fáil 

 An Clr. Gillian Toole Fine Gael 

 An Clr. Paddy Meade Fine Gael 

 An Clr. Wayne Forde Neamh-Pháirtí 

 An Clr. David Gilroy Neamh-Pháirtí 

 An Clr. Trevor Golden Neamh-Pháirtí 

Trim Sports & Leisure Centre Company 
Ltd (Stiúrthóirí) 

An Clr. Ronan McKenna Fianna Fáil 

 An Clr. Caroline Lynch Sinn Féin 

Navan Sports & Leisure Company An Clr. Wayne Forde Neamh-Pháirtí 
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Coiste Ainm Páirtí 

 An Clr. Francis Deane Neamh-Pháirtí 

 An Clr. Joe Reilly Sinn Féin 

Coiste Idirchaidrimh Phobal Indaver An Clr. Sharon Tolan Fine Gael 

 An Clr. Stephen McKee Fianna Fáil 

Tascfhórsa Réigiún an Oirthuaiscirt um 
Dhrugaí 

An Clr. Gillian Toole Fine Gael 

 An Clr. Maria Murphy Sinn Féin 

Coiste Comhairliúcháin Bhrú na Bóinne An Clr. Wayne Harding Fianna Fáil 

 An Clr. Paddy Meade Fine Gael 

Comhaontas Aoisbhá na Mí An Clr. Sarah Reilly Fine Gael 

Ionad Cuairteoirí Bhaile Átha Troim An Clr. Trevor Golden Neamh-Pháirtí 

 An Clr. Caroline Lynch Sinn Féin 

Coiste Idirchaidrimh Phobal 
Knockharley 

An Clr. Suzanne Jamal Fine Gael 

 An Clr. Claire O’Driscoll Fianna Fáil 

 An Clr. Darren O’Rourke Sinn Féin 

Comhchoiste Póilíneachta. An Clr. Gillian Toole Fine Gael 

 An Clr. Maria Murphy Fine Gael 

 An Clr. Sharon Tolan Fine Gael 

 An Clr. Claire O’Driscoll Fianna Fáil 

 An Clr. Wayne Harding Fianna Fáil 

 An Clr. Eimear Fergsuon Sinn Féin 

 An Clr. Caroline Lynch Eanáir-
Lúnasa) 

Sinn Féin 

 An Clr. Sinéad Burke 
(Deireadh Fómhair-Nollaig) 

Sinn Féin 

 An Clr. Alan Tobin Fine Gael 

 An Clr. Padraig Fitzsimons  Fianna Fáil 

 An Clr. David Gilroy Neamh-Pháirtí 

 An Clr. Francis Deane Neamh-Pháirtí 

 An Clr. Trevor Golden Neamh-Pháirtí 
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Coiste Ainm Páirtí 

 An Clr. Joe Reilly Sinn Féin 

 An Clr. Joe Fox (Eanáir-Meán 
Fómhair) 

Fine Gael 

 An Clr. Enda Flynn (Deireadh 
Fómhair-Nollaig) 

Fine Gael 

Ionadaithe Pobail Jim Matthews  

 Carol O’Flaherty  

 Bernard McGuinness  

 Conor O’Leary  

 Angela Murphy  

 Jessica Bennett/Eboni Burke 
(comhroinnte) (Eanáir-
Bealtaine) 

Ruth Caffrey/Sophie 
Skattergood (Bealtaine-
Nollaig) 

 

 Tom Fitzpatrick  

 Tracy McElhinney  

 Ronnie Owens  

Foireann CCM Jackie Maguire  

 Barry Lynch  

 Fiona Fallon  

Gardaí An tArd-Cheannfort Fergus 
Healy 

 

 An Ceannfort Michael Devine  

Comhaltaí an Oireachtais Peadar Tóibín  

 Damien English  

 Regina Doherty  

 Thomas Byrne  

 Helen McEntee  

 Shane Cassells  

 Ray Butler  

An Coiste Prótacal An Clr. Francis Deane Neamh-Pháirtí 
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Coiste Ainm Páirtí 

 An Clr. Brian Fitzgerald Neamh-Pháirtí 

 Cllr Joe Fox Fine Gael 

 An Clr. Ronan McKenna 
(Eanáir-Meitheamh) 

Fianna Fáil 

 An Clr. Padraig Fitzsimons 
(Iúil-Nollaig) 

Fianna Fáil 

 An Clr. Gerry O’Connor Fine Gael 

 An Clr. Maria Murphy Sinn Féin 

 An Clr. Sarah Reilly Fine Gael 

 An Clr. Maria Murphy 
(Eanáir-Meitheamh) 

Fine Gael 

 An Clr. Eugene Cassidy 
(Eanáir-Meitheamh) 

Fine Gael 

CPG An Clr. Maria Murphy 
(Eanáir-Meitheamh) 

Fine Gael 

 An Clr. Gerry O’Connor 
(Meitheamh-Nollaig) 

Fine Gael 

 An Clr. Eugene Cassidy 
(Eanáir-Deireadh Fómhair) 

Fine Gael 

 Cllr Joe Fox  Fine Gael 

 An Clr. Paddy Meade 
(Deireadh Fómhair-Nollaig) 

Fine Gael 

 An Clr. Alan Tobin (Deireadh 
Fómhair-Nollaig) 

Fine Gael 

 An Clr. Tommy Reilly  Fianna Fáil 

 An Clr. Sarah Reilly Fine Gael 

 An Clr. Eimear Ferguson 
(Eanáir-Deireadh Fómhair) 

Sinn Féin 

 An Clr. Darren O’Rourke 
(Eanáir-Deireadh Fómhair) 

Sinn Féin 

Cathaoirligh na gCeantar Bardasach 
(athraíonn siad gach bliain) 

An Clr. Seán Smith Cill Dhéagláin 

 An Clr. David Gilroy Ceanannas 

 An Clr. Paddy Meade An Inse/ 

Baile an 
Bhiataigh 
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Coiste Ainm Páirtí 

 An Clr. Tommy Reilly An Uaimh 

 An Clr. Damien O’Reilly Ráth Tó 

 An Clr. Noel French Baile Átha Troim 
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Aguisín 4 – Íocaíochtaí le Comhaltaí 
Chomhairle  Contae na Mí 
 

Caiteachais Bhliantúla na gComhairleoirí (Taisteal agus  
Cothabháil) 

€ 227,806.94  

 

Liúntais an Chathaoirligh agus an Leas-Chathaoirligh €78,000.00 

Liúntais íoctha le Cathaoirligh na gCoistí Beartais Straitéisigh €24,000.00 

Íocaíochtaí Ionadaíocha na gComhaltaí  
(faoi réir cánach) 

€665,010.80  

 

Speansas ilghnéitheach  €10,544.23  
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Aguisín 5 – Comhdhálacha thar Lear 
Liosta Comhdhálacha Faofa thar Lear agus comhaltaí a d’fhreastail orthu sa bhliain 2017 

Teideal  Dátaí Comhaltaí a bhí i láthair  

Lá Fhéile Pádraig – Nua-
Eabhrac  

 

Márta 2017 An Clr. David Gilroy  

An Clr. Maria Murphy 

An Clr. Claire O’Driscoll 

An Clr. Sharon Tolan 

Lá Fhéile Pádraig – Londain Márta 2017 An Clr. Francis Deane 

An Clr. Padraig Fitzsimons 

An Clr. Suzanne Jamal 

An Cleamhnas idir Cill 
Dhéagláin agus Corcubion na 
Spáinne  

Iúil 2017 An Clr. Suzanne Jamal 

An Clr. Seán Smith 

An Clr. Alan Tobin 

Ypres, An Bheilg - Comóradh 
Chéad Bliain Francis 
Ledwidge 

Iúil/Lúnasa 2017 An Clr. Gerry O’Connor 

An Clr. Wayne Harding 

An Clr. Tom Kelly 

Réigiún Oirthir na Teorann - 
an Bhruiséil, an Bheilg  

Deireadh Fómhair 2017 An Clr. Sharon Keogan 

Mérida, an Spáinn - 
Comhlachas Réigiúin 
Teorannacha na hEorpa 

Deireadh Fómhair 2017 An Clr. Damien O’Reilly 

Duais Bhrataigh Chorcra 
bronnta ar an Uaimh – 
Norwich, Sasana 

Deireadh Fómhair 2017 An Clr. Jim Holloway 

Damhsa is Dinnéar Bliantúil 
Comhlachas na Mí – Londain 

Deireadh Fómhair 2017 An Clr. Joe Fox 

An Clr. David Gilroy 
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Aguisín 6 – Comhdhálacha sa Tír 
Teideal  Dátaí Comhaltaí a bhí i 

láthair  
Costas 
Taistil & 
Cothaithe 

Costas na 
Comhdhála 

Costas 
Iomlán 

Údaráis Áitiúla agus an 
Bhainistíocht Dramhaíola 

13/01/2017– 14/01/2017 An Clr. Eimear 
Ferguson 

An Clr. Joe Fox 

€375.03 

€320.10 

 

€100.00 

€100.00 

€475.03 

€420.10 

Ag Tacú leis an 
tSabháilteacht Phobail 

20/01/2017– 21/01/2017 An Clr. Caroline 
Lynch 

An Clr. Stephen 
McKee 

An Clr. Sharon Tolan 

€318.92 

€261.20 

€402.80 

€100.00 

€100.00 

€100.00 

€418.92 

€361.20 

€502.80 

An Íocaíocht Cúnamh 
Tithíochta (ÍCT) 

27/01/2017 – 29/01/2017 An Clr. Wayne 
Harding 

An Clr. Damien 
O’Reilly 

€448.64 

€441.34 

€145.00 

€145.00 

€593.64 

€586.34 

28ú Scoil Gheimhridh 
Cholm Cille 

24/02/2017 – 25/02/2017 An Clr. Jim Holloway €328.53 €150.00 €478.53 

      

I dtreo Chreatlach 
Pleanála Náisiúnta le 
haghaidh Éire in 2040 

09/03/2017 An Clr. Tom Kelly 

 

€70.40 €295.00 

 

€365.40 

 

Seimineár 
Turasóireachta 

29/03/2017 An Clr. Maria 
Murphy 

€125.86 

 

€130.00 

 

€255.86 

 

Comhdháil Bhliantúil 
2017 de The Wheel 

28/06/2017 An Clr. Nick Killian €52.74 

 

€150.00 

 

€202.74 

 

An Rialachas 
Corparáideach agus an 
Comhairleoir 

30/06/2017 – 02/07/2017 An Clr. Sharon 
Keogan 

An Clr. Stephen 
McKee 

 

€417.92 

€182.64 

 

€145.00 

€145.00 

 

€562.92 

€327.64 

 

Scoil Samhraidh Pharnell, 
2017 

14/08/2017 – 17/08/2017 An Clr. Tommy Reilly €542.09 €210.00 €752.09 

Comhdháil Náisiúnta 
Turasóireachta 

06/09/2017 An Clr. David Gilroy €240.07 €90.00 €330.07 

Comhdháil Tithíochta 
2017 

22/11/2017 An Clr. Nick Killian €54.54 €258.30 €312.84 
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Teideal  Dátaí Comhaltaí a bhí i 
láthair  

Costas 
Taistil & 
Cothaithe 

Costas na 
Comhdhála 

Costas 
Iomlán 

Údaráis Áitiúla agus an 
Bhainistíocht Dramhaíola 

13/01/2017– 14/01/2017 An Clr. Eimear 
Ferguson 

An Clr. Joe Fox 

€375.03 

€320.10 

 

€100.00 

€100.00 

€475.03 

€420.10 

Seirbhísí um an 
Dócmhainneacht in 
Éirinn 

08/12/2017 – 10/12/2017 An Clr. Trevor 
Golden 

€447.84 €145.00 €592.84 

Údaráis Áitiúla agus 
Comhthionóil 
Réigiúnacha ag Bainistiú 
an Rialú Feidhmeannais 

15/12/2017 – 16/12/2017 An Clr. Tom Kelly €534.60 €100.00 €634.60 

Oiliúint  

Teideal  Dátaí Comhaltaí a bhí i 
láthair  

Costas 
Taistil & 
Cothaithe 

Costas 
Traenála 

Costas 
Iomlán 

Oiliúint “in seirbhís” de 
chuid Aontas Rialtas 
Áitiúil na hÉireann - 
Modúl 1 2017 - Creatlach 
Pleanála Náisiúnta na 
hÉireann 2040 

07/02/2017 

11/02/2017 

 

 

 

 

 

16/02/2017 

 

An Clr.  Nick Killian 

An Clr. Wayne 
Harding 

An Clr. Sharon 
Keogan 

An Clr. Stephen 
McKee 

An Clr. Damien 
O’Reilly 

An Clr. Tommy Reilly 

An Clr. Alan Tobin 

An Clr. Jim Holloway 

An Clr. Maria 
Murphy 

€125.34 

€356.72 

€361.28 

€265.01 

€271.02 

€361.28 

€326.00 

€139.51 

€125.98 

€50.00 

€50.00 

€50.00 

€50.00 

€50.00 

€50.00 

€50.00 

€50.00 

€50.00 

€175.34 

€406.72 

€411.28 

€315.01 

€321.02 

€411.28 

€376.00 

€189.51 

€175.98 

Comhdháil Oiliúna 2017 
d’Aontas Rialtas Áitiúil 
na hÉireann  

06/04/2017 – 07/04/2017 An Clr. Eimear 
Ferguson 

An Clr. Joe Fox 

An Clr. Wayne 
Harding 

An Clr. Jim Holloway 

€350.05 

€423.76 

€462.17 

€423.19 

€352.63 

€125.00 

€125.00 

€125.00 

€125.00 

€125.00 

€475.05 

€548.76 

€587.17 

€548.19 

€477.63 
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Teideal  Dátaí Comhaltaí a bhí i 
láthair  

Costas 
Taistil & 
Cothaithe 

Costas 
Traenála 

Costas 
Iomlán 

An Clr. Suzanne 
Jamal 

An Clr. Sharon 
Keogan 

An Clr. Nick Killian 

An Clr. Caroline 
Lynch 

An Clr. Gerry 
O’Connor 

An Clr. Damien 
O’Reilly 

An Clr. Joe Reilly 

An Clr. Tommy Reilly 

An Clr. Alan Tobin 

An Clr. Sharon Tolan 

€461.71 

€434.83 

€309.18 

€425.87 

€418.09 

€286.77 

€416.92 

€211.73 

€351.39 

 

€125.00 

€125.00 

€125.00 

€125.00 

€125.00 

€125.00 

€125.00 

€125.00 

€125.00 

€586.71 

€559.83 

€434.18 

€550.87 

€543.09 

€411.77 

€541.92 

€336.73 

€476.39 

Irish Planning Institute - 
Comhdháil Pleanála 
Bhliantúil 2017 - Ag 
Athshamhlú an Córas 
Pleanála Make It Work 

06/04/2017 – 07/04/2017 An Clr. Tom Kelly €583.34 

 

 

€299.00 

 

€882.34 

 

Seimineár Oiliúna an 
Earraigh LAMA 

28/04/2017 – 29/04/2017 An Clr. Joe Fox 

An Clr. Michael 
Gallagher 

An Clr. Wayne 
Harding 

An Clr. Nick Killian 

An Clr. Caroline 
Lynch 

An Clr. Damien 
O’Reilly 

An Clr. Sarah Reilly 

€29.88 

€31.35 

 

€8.39 

€14.33 

€40.76 

€120.69 

€3.58 

 

€160.00 

€160.00 

 

€160.00 

€160.00 

€160.00 

€160.00 

€160.00 

 

€189.88 

€191.35 

 

€168.39 

€174.33 

€200.76 

€280.69 

€163.58 

Réigiún Oirthir na 
Teorann - Brexit agus 
Conair Theorann 
Éireann/ Thuaiscirt 
Éireann 

04/05/2017 An Clr. Sharon 
Keogan 

An Clr. Damien 
O’Reilly 

An Clr. Tommy Reilly 

€245.58 

€348.14 

€229.46 

€0.00 

€0.00 

€0.00 

€245.58 

€348.14 

€229.46 
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Teideal  Dátaí Comhaltaí a bhí i 
láthair  

Costas 
Taistil & 
Cothaithe 

Costas 
Traenála 

Costas 
Iomlán 

Oiliúint “in seirbhís” de 
chuid Aontas Rialtas 
Áitiúil na hÉireann - 
Modúl 2 2017 - Treorú 
do Chomhaltaí Tofa ar 
Thionscnaimh Forbartha 
Pobail - Uirbeacha agus 
Tuaithe 

09/05/2017 

 

13/05/2017 

An Clr. Sharon 
Keogan 

An Clr. Tommy Reilly 

An Clr. Joe Bonner 

An Clr. Joe Fox 

An Clr. Trevor Golden 

An Clr. Jim Holloway 

An Clr. Suzanne 
Jamal 

An Clr. Sharon Tolan 

 

€197.13 

€224.98 

€349.04 

€316.80 

€450.53 

€319.04 

€345.14 

€366.65 

€50.00 

€50.00 

€50.00 

€50.00 

€50.00 

€50.00 

€50.00 

€50.00 

€247.13 

€274.98 

€399.04 

€366.80 

€500.53 

€369.04 

€395.14 

€416.65 

Aontas Réigiúin na 
hÉireann Imeacht 
Traenála: Brexit, an 
Pleanáil Réigiúnach agus 
Gnóthaí an AE 

26/05/2017 An Clr. Sharon 
Keogan 

€137.82 €100.00 €237.82 

Oiliúint “in seirbhís” de 
chuid Aontas Rialtas 
Áitiúil na hÉireann - 
Modúl 3 2017 - Ag Grádú 
Bearta Athchóirithe Dlí, 
Luachála agus 
Athluachála 

08/06/2017 

10/06/2017 

 

 

 

23/06/2017 

An Clr. Nick Killian 

An Clr. Padraig 
Fitzsimons 

An Clr. Michael 
Gallagher 

An Clr. Damien 
O’Reilly 

An Clr. Sarah Reilly 

An Clr. Tommy Reilly 

An Clr. Alan Tobin 

€46.13 

 

€41.45 

 

€26.87 

€133.24 

€37.95 

€77.16 

€53.50 

€50.00 

 

€50.00 

 

€50.00 

€50.00 

€50.00 

€50.00 

€50.00 

€96.13 

 

€91.45 

 

€76.87 

€183.24 

€87.95 

€127.16 

€103.30 

Oiliúint “in seirbhís” de 
chuid Aontas Rialtas 
Áitiúil na hÉireann - 
Modúl 4 2016 - Folláine 
Comhairleoirí 

14/09/2017 

23/09/2017 

 

 

 

 

 

An Clr. Maria 
Murphy 

An Clr. Joe Fox 

An Clr. Wayne 
Harding 

An Clr. Jim Holloway 

An Clr. Tom Kelly 

An Clr. Sharon 
Keogan 

€35.67 

€471.10 

€549.26 

€97.46 

€423.82 

€598.35 

€498.95 

€50.00 

€50.00 

 €50.00 

€50.00 

€50.00 

€50.00 

€50.00 

€85.67 

€521.10 

€599.26 

€147.46 

€474.60 

€648.35 

€548.95 
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Teideal  Dátaí Comhaltaí a bhí i 
láthair  

Costas 
Taistil & 
Cothaithe 

Costas 
Traenála 

Costas 
Iomlán 

An Clr. Damien 
O’Reilly 

An Clr. Tommy Reilly 

€611.52 €50.00 

 

€661.52 

Seimineár Oiliúna an 
Fhómhair de Chumann 
Chomhaltaí na nÚdarás 
Áitiúil - An Bhainistíocht 
ar Uisce - Fuinneamh 
Feabhsaithe 

29/09/2017 – 30/09/2017 An Clr. Eimear 
Ferguson 

An Clr. Joe Fox 

An Clr. Wayne 
Harding 

An Clr. Suzanne 
Jamal 

An Clr. Tom Kelly 

An Clr. Sharon 
Keogan 

An Clr. Damien 
O’Reilly 

An Clr. Tommy Reilly 

 

€412.44 

€412.08 

€593.03 

€393.78 

€581.52 

€434.43 

€363.68 

€568.16 

 

€160.00 

€160.00 

€160.00 

€160.00 

€160.00 

€160.00 

€160.00 

€160.00 

 

€572.44 

€572.08 

€753.03 

€553.78 

€741.52 

€594.43 

€523.68 

€728.16 

 

Seimineár Fómhair AILG 
2017 

12/10/2017 – 13/10/2017 An Clr. Joe Fox 

An Clr. Wayne 
Harding 

An Clr. Jim Holloway 

An Clr. Suzanne 
Jamal 

An Clr. Sharon 
Keogan 

An Clr. Nick Killian 

An Clr. Maria 
Murphy 

An Clr. Joe Reilly 

An Clr. Sharon Tolan 

 

€412.08 

€400.83 

€515.54 

€271.22 

€415.22 

€402.58 

€248.12 

€240.19 

€457.63 

 

€125.00 

€125.00 

€125.00 

€125.00 

€125.00 

€125.00 

€125.00 

€125.00 

€125.00 

 

€537.08 

€525.83 

€640.54 

€396.22 

€540.22 

€527.58 

€492.78 

€365.19 

€582.63 

 

Oiliúint “in seirbhís” de 
chuid Aontas Rialtas 
Áitiúil na hÉireann - 
Modúl 5 2017 - Straitéis 
Náisiúnta na 

19/10/2017 

 

 

An Clr. Wayne 
Harding 

An Clr. Sharon 
Keogan 

€168.73 

€168.73 

€134.71 

€50.00 

€50.00 

€50.00 

€218.73 

€218.73 

€184.71 
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Teideal  Dátaí Comhaltaí a bhí i 
láthair  

Costas 
Taistil & 
Cothaithe 

Costas 
Traenála 

Costas 
Iomlán 

Leabharlann Poiblí 2018-
2022  

21/10/2017 

26/10/2017 

An Clr. Damien 
O’Reilly 

An Clr. Tommy Reilly 

An Clr. Enda Flynn 

An Clr. Tom Kelly 

 

€156.59 

€220.05 

€233.88 

 

€50.00 

€50.00 

€50.00 

 

€206.59 

€270.05 

€283.88 

 

Oiliúint “in seirbhís” de 
chuid Aontas Rialtas 
Áitiúil na hÉireann - 
Modúl 6 2017 - Tarluithe 
urnua na nÚdarás Áitiúla 
sa Drochaimsir 

18/11/2017 

 

 

 

An Clr. Nick Killian 

An Clr. Tommy Reilly 

An Clr. Sharon Tolan 

 

€25.98 

€72.22 

€96.45 

 

€50.00 

€50.00 

€50.00 

 

€75.98 

€122.22 

€146.45 
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Aguisín 7 – Cruinnithe na Comhairle – 2017 
 

Cruinnithe Míosúla 11 

Cruinnithe Speisialta 4 

Bliantúla 1 

Réamh-bhuiséid agus Buiséid 2 

Prótacail 11 

CPG 11 

CBS - Comhshaoil 4 

CBS - Iompair 4 

CBS - Tithíochta, Forbartha Pobail & Cultúrtha 5 

CBS - Pleanála, Forbartha Eacnamaíche & Fiontair 6 

 

Ceantar Bardasach - 

Cill Dhéagláin 

Ceanannas 

An Inse / Baile an Bhiataigh 

An Uaimh  

Ráth Tó 

Baile Átha Troim 

 

 

 

13 

13 

13 

18 

14 

13 
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Aguisín 8 – Ráiteas Airgeadais Bhliantúil 

Tuarascáil Airgeadais Bhliantúil 2017 Chomhairle 
Contae na Mí 

Caiteachas Ioncam (€m) Caipiteal (€m) 

Tithíocht & Tógáil 19.239 23.220 

Iompar ar Bóithre & Sábháilteacht 30.047 5.293 

Uisce agus Séarachas 6.897 1.073 

Dreasachtaí & Rialuithe Forbartha 9.105 (0.976) 

Cosaint na Timpeallachta 17.954 0.675 

Áineas agus Conláiste 6.975 0.420 

Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte agus Leas 1.039 0.040 

Ilghnéitheach 10.610 8.391 

Iomlán  101.866 38.136 

Ioncam (féach ar na foinsí cistithe thíos) 64.401 34.042 

Glanaistrithe  7.205 

Glanchostas Ioncaim le cistiú ón gContae (37.465)  

Rátaí 33.271  

Cáin Mhaoine Áitiúil 12.391 

 

 

Aistriú ó Chúlchistí (9.626)  

Barrachas/(Easnamh) don Bhliain 0.397 3.111 

Iarmhéid Tosaigh (01/01/16) (2.892) 44.435 

Iarmhéid Deiridh (2.495) 47.546 
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Aguisín 9 - Ciste Lánroghnach Chomhaltaí 
na  gCeantar Bardasach 2017 
Sa chuid seo den tuarascáil, tugtar forléargas den chaiteachas i leith Leithdháileadh foriomlán na gCeantar 
Bardasach le haghaidh 2017. 

(a) Líon iomlán na n-iarratas a fuarthas 645 

(b) Líon na n-iarratas tarraingthe siar 15 

(c) Líon na bhfoirmeacha iarchurtha aighnithe 50 

(d) Líon na n-iarratas bailí chun próiseála a fuarthas (a – (b & c)) 580 

(e) Ciste bliantúil Iomlán €480,000.00 

(f) Suim iomlán iarchurtha ó 2016 €144,888.05 

(g) Ciste iomlán ar fáil in 2017 €624,888.05 

(h) Méid iomlán iarchurtha go dtí 2018 €67,135.73 (lena n-
áirítear 

€3,650 a dtugadh ar ais 
don CB ag deireadh 

bliana) 

(i) Méid iomlán caite - 2017 €557,752.32 

 
Leithdháiltí Inmheánacha1 

 

 
Líon iomlán na n-iarratas inmheánach críochnaithe                                                     71 

 
Caiteachas inmheánach iomlán                                                                                       €122,681.62 

 

 
 

 
% den chaiteachas Iomlán                                                                                                         22% 

 

Tionscadal/Rannóg Líon na 
leithdháiltí 

Méid iomlán 
leithdháilte 
€ 

% den 
chaiteachas 

iomlán 
 Iompar - Córas Faisnéise Lastais (CIS) 27 20,469.00 3.5% 
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1 Is éard atá i gceist le cionranna inmheánacha ná cionranna a dhéantar ar rannóga sa Chomhairle le haghaidh 
oibreacha comhaontaithe le bheith déanta ag an rannóg i gceist; is éard atá i gceist le cionranna seachtracha 
ná cionranna a dhéantar do ghrúpa seachtrach, mar shampla grúpa pobail. 
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Leithdháilte do Cheantair Bhardasacha 2017  

Tithíocht - Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean 2 16,750.00 3% 

Iompar - Cosáin 
Athdheisiú/Deisithe 

2 16,500.00 3% 

Iompar - Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla 
(LIS) 

21 14,160.00 2.5% 

Pobal – Áiteanna Súgartha 1 12,000.00 2% 

Iompar - Trasnuithe do Choisithe 1 10,082.00 2% 

Iompar - Tionscadail Feabhsúcháin 1 6,930.00 1% 

Iompar - Comharthaí Luais 1 6,000.00 1% 

Iompar - Sábháilteacht ar Bhóithre 1 5,000.00 1% 

Seirbhísí Corparáideacha - Margadh Nollag 4 4,700.00 1% 

Comhphobal – Trealamh Aclaíochta 1 4,346.92 1% 

Iompar - Tírdhreachtú 1 1,393.70 0.2% 

Iompar – Binse Cuimhneacháin 2 1,000.00 0.2% 

Seirbhís Leabharlainne - Clár um Litearthacht 1 1,000.00 0.2% 

Iompar - Comharthaíocht 2 850.00 0.2% 

Iompar – Bearradh Fáil 1 500.00 0.03% 

Iompar - Comharthaíocht 1 500.00 0.03% 

Iompar – Cothabháil Crann 1 500.00 0.03% 

 
Leithdháiltí Seachtracha 

 
 

Líon iomlán na n-iarratas seachtrach críochnaithe                                                     509 
 

Caiteachas seachtrach iomlán                                                                                       €435,070.70 
 

 
 

% den Chaiteachas Iomlán                                                                                                         78% 
 

y Líon na leithdháiltí Méid iomlán 
leithdháilte 
€ 

% den 
chaiteachas 

iomlán 
 Eagraíochtaí/áiseanna spóirt 129 113,081.40 20% 

Forbairt/ 
 eagraíochtaí pobail 

74 72,547.00 13% 

Seirbhísí Tacaíochta 67 55,675.00 10% 
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Cumainn Áitritheoirí 76 46,508.00 8% 

Eagraíochtaí/áiseanna don Aos óg 29 31,675.00 5.5% 

Bailte Slachtmhara/Mórtas 
Ceantair 

32 30,814.60 5.5% 
 

  

Scoileanna 25 24,775.00 4.5% 

Oidhreacht/Turasóireacht/an 
Timpeallacht 

32 21,700.00 4% 

Drámaíocht/Cultúr/Na hEalaíona 24 20,093.70 3.5% 

Féilte/Imeachtaí 20 17,200.00 3% 

Comhlachas Gnó 1 1,000.00 1% 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arna tháirgeadh ag 
Comhairle Contae na Mí 

Buvinda House 
Bóthar Bhaile Átha Cliath 

An Uaimh  
Contae na Mí 

C15 Y291 
 

Teil: (046) 9097000 
Facs: (046) 9097001 

 
www.meath.ie  

customerservice@meathcoco.ie  
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