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Ullmhaíodh an Tuarascáil Bliantúil seo i gcomhréir le Cuid 221 Achta an Rialtais Áitiúil 
agus ghlac baill Chomhairle Contae na Mí leis ar an 14 Meitheamh 2021. 



Réamhrá 
Tá áthas orainn Tuarascáil Bliantúil 2020 Chomhairle Contae na Mí a chur ar fáil, a thugann achoimre ar 
éachtaí agus gníomhaíochtaí an Chomhairle le linn na bliana. Bhí an bliain sin faoi thionchar paindéime 
COVID, a d’imir tionchar suntasach ar thimpeallacht oibriúcháin an Chomhairle agus oibriúcháin an 
Chomhairle agus na seirbhísí a sheachadaíonn sé. 

Cé gur bhliain uathúil a bhí ann, lean an Comhairle ag seachadadh seirbhísí riachtanacha agus bunlíne 
áitiúla agus ag comhlíonadh a oibleagáidí reachtúla go léir, fiú le linn na dteorainneacha sláinte poiblí is 
déine. De réir na paindéime, bhí ar an gComhairle athrú agus dul in oiriúint le conas a oibríonn sé agus a 
sheachadaíonn sé seirbhísí ach bhí sé gasta onnghníomhach freisin i gcomhordú iarrachtaí áitiúla chun 
déileáil le torthaí na géarchéime anseo sa Mhí. 

Go háirithe, is fiú a lua, ag freagairt leis an ngéarchéim, gur choinnigh an Comhairle leanúnachas gnó 
agus thug sé gach seirbhísí riachtanacha, i bhfírinne an chuid is mó dár seirbhísí, ar feadh na bliana. Ba 
iontach tábhachtach sláinte agus folláine comhairleoirí agus foirne a chosaint agus theastaigh uaidh go 
mbeidh bealaí nua ag an gComhairle chun oibriú, ó bhaile, ar líne, de réir uainchláir agus go raibh 
cruinnithe an Chomhairle curtha in oiriúint chun tarlú go sábháilte agus go pearsanta, de réir is a 
cheadaigh bearta sláinte poiblí é sin. 

Tugadh tasc don Chomhairle le freagrachtaí nua, lena n-áirítear bunaíocht Fhóram Pobail agus Líne Ghlao 
Pobail chun comhordaíocht a thabhairt ar an iarracht chun tacú leis na daoine is leochaileacha le linn na 
dianghlasála. Ar bhealach cosúil, bhíomar chun tosaigh go leor i dtéarmaí oibriúcháin do go leor 
tarscaoileadh ar rátaí agus tacaíochtaí gnó don phobal gnó áitiúil. Rinneadh é sin ar bhealach níos 
éifeachtaí agus freagrúil, agus bhí sé lárnach i gcomhair maireachtála go leor gnóthaí áitiúla. 

Ar deireadh, chuir COVID leis na dúshláin atá ann ach lean an Comhairle ag freagairt ar bhealach 
éifeachtach don staid tithíochta náisiúnta trí sheachadadh aonaid tithíochta breise agus cloí le 
riachtanais tithíochta na ndaoine trí go leor sruthanna seachadta. Cé go raibh go leor dul chun cinn 
déanta in 2020 chun athbhreithniú a thabhairt ar Phlean Forbartha an Chontae, a bhfuil súil againn 
glacadh leis in 2021 chun creat a sholáthar d’infheistíochtaí ar an gcontae sa todhchaí. 

Táimid an-bhródúil ar conas a d’fhreagair baill tofa agus foirne an Chomhairle leis na dúshláin curtha 
rompu ag COVID agus tugaimid buíochas dóibh as a gcuid tacaíochta agus tiomantais chun seachadta na 
seirbhísí do mhuintir Chontae na Mí. 

Cllr. David Gilroy 
Cathaoirleach 

Jackie Maguire 
Príomhfheidh
meannach 
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2020 - Buaicphointí 
Freagra don Éigeandáil Covid 
Spreag bagairt víris Covid-19 sraith bearta sláinte poiblí gan choinne, agus dá bharr bhí ar Chomhairle 
Contae na Mí freagairt láithreach ar thimpeallacht a athraíonn go gasta agus sraith bearta a chur i 
bhfeidhm mar fhreagra ar chinntí an Rialtais. 

Áirítear leis sin bunaíocht Fhóram Pobail agus Líne Tacaíochta Pobail i mí an Mhárta, cur i bhfeidhm na 
tionscnaíochta #InthisTogether i mí an Mheithimh agus go leor feachtais eile le fanacht folláin le linn 
tréimhsí na dianghlasála. Theastaigh ón ngéarchéim Covid freisin go gcuirfeadh an Comhairle 
socrúcháin oibre agus modhanna nua i bhfeidhm le cinntiú gur féidir leis leanúint ag seachadadh 
seirbhísí phoiblí ar bhealach sábháilte. 

Leanann Cruinnithe an Chomhairle 
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Chun cloí go hiomlán leis na bearta poiblí uile, cuireadh socrúcháin nua i bhfeidhm le cinntiú gur lean 
gnó reachtúil an Chomhairle agus go raibh tionchar ar obair pholaitiúil na mball tofa coinneáilte ar 
íosmhéid. 

 
Ar dtús, eagraíodh faisnéisiú trí Zoom do na Dúichí Bardais agus ó chruinnithe Mheithimh an 
Chomhairle iomláine, lena n-áirítear AGM, a tharla ar an Solstice Theatre i bhformáid scartha go 
fisiceach. Níos déanaí in 2020, nuair a tháinig an reachtaíocht nua i bhfeidhm, eagraíodh cruinnithe an 
Chomhairle i bhformáid hibrideach (le freastal pearsanta agus cianda araon). 

 
Cruinniú Pleanála Speisialta - Athbhreithniú ar Phlean Forbartha an 
Chontae 
I mí Dheireadh Fómhair, lean an Comhairle le athbhreithniú ar phróiseas Phleain Forbartha an 
Chontae le machnamh ar thuarascáil Phríomhfheidhmeannaigh ar an 2,452 aighneacht faighte le linn 
an phróisis comhairleoireachta poiblí, a dhún i Márta. 

 

 
Chuir na baill tofa síos timpeall 299 Réamhordú, a bhí sa bhreithniúchán i sraith 16 cruinniú eagraithe 
i mí na Samhna agus na Nollag. Lean na cruinnithe in 2021. 

 
 

Tionscnaíocht Leasa an Phobail 
Bunaíodh Tionscnaíocht Leasa an Phobail, gan thionscnaíocht um Bhród Suímh, chun obair a 
aithint a bhí déanta ag grúpaí an phobail mar fhreagra leis an ngéarchéim Covid chun tacú lena 
bpobail agus cuidiú le grúpaí leochaileacha. Áirítear le samplaí na hoibre déanta cothabháil ar 
limistéir plandaithe le linn na athchóirithe, ag coinneáil i dteagmháil le daoine níos sine, ag socrú 
seachadta/bailiúcháin grósaeireachta do na pobail áitiúla agus sráidbhailte sin. 
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Seirbhísí Chorparáideach 
Oibríonn an Roinn Seirbhísí Corparáideacha laistigh chreat prionsabail daonlathacha, a sholáthraíonn 
seirbhísí do na Baill Tofa, bainistíocht ar chruinnithe agus ullmhúchán ar Chlár na dToghthóirí. 
Éascaíonn sé freisin seachadadh seirbhísí don phobal, trínár bhfoireann seirbhíse do chustaiméirí, 
bainistíocht ar áiseanna corparáideacha, nósanna imeachta sábháilteachta agus sláinte agus tacaíonn 
sé le cleachtais rialachais corparáidigh éifeachtacha. Bainistíonn sé freisin cumarsáidí agus caidrimh 
poiblí, ócáidí corparáideacha, nascadh agus caidrimh le go leor comhlachtaí ábhartha. 

 

1.1 Riarachán ar an gCruinniú 
Fuair eagraíocht Chruinnithe an Chomhairle in 2020 suaitheadh ón bpaindéim Covid-19 agus ó 
theorainneacha sláinte poiblí. Cuireadh go leor socrúcháin ailtéarnacha i bhfeidhm le cinntiú gur lean 
gnó an Chomhairle agus go raibh na baill tofa in ann casadh le chéile agus cinntí a dhéanamh.  I ndiaidh 
an chéad dianghlasála i mí an Mhárta, eagraíodh gach cruinnithe an Dúiche Bardais tríd an ardán ar 
líne Zoom. Ní raibh aon chinneadh reachtúil déanta ar na cruinnithe tosaigh sin, ach bhí na baill 
coinnithe ar an eolas maidir leis na ceisteanna is ábharthaí agus eagraíodh plé orthu. 

 
Ní raibh an Comhairle in ann casadh le chéile ar feadh na míonna ó Aibreán go dtí Bealtaine, ach bhí 
cruinnithe rialta an Ghrúpa Polasaithe Corparáidigh agus aoireacht an pháirtí. D’atosaigh cruinnithe 
Fisiceacha an Chomhairle i mí an Mheithimh agus eagraíodh iad sin ar an Solstice Theatre, le cinntiú 
gur féidir cloí le scaradh fisiceach agus go raibh bearta sláinte agus sábháilteachta eile i bhfeidhm 
chun folláine gach rannpháirtithe a chosaint. Lean cruinnithe an Chomhairle ag tarlú ar an Solstice 
don chuid eile de 2020. 

 
Le linn 2020, eagraíodh dhá Chruinniú Speisialta i mí Feabhra agus Meithimh, chun ceathrar 
Comhairleoir nua a chomhthoghadh i ndiaidh Toghcháin don Dáil agus Seanad, mar a leanas: 
• D’athchuir Comhairleoir Michael Gallagher, Sinn Féin, Johnny Guirke ar an 24 Feabhra, 2020. 
• D’athchuir Comhairleoir Aisling O’Neill, Sinn Féin, Darren O’Rourke ar an 24 Feabhra 2020. 
• D’athchuir Comhairleoir Geraldine Keogan, Gan Pháirtí, Sharon Keogan ar an 8 Meitheamh 2020. 
• D’athchuir Comhairleoir Elaine McGinty, Lucht Oibrí, Annie Hoey ar an 8 Meitheamh 2020. 

 
Eagraíodh Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar an 8 Meitheamh 2020 le Comhairleoir David Gilroy 
tofa mar Chathaoirleach agus Comhairleoir Aisling Dempsey tofa mar Leas-Chathaoirleach. 

 
Eagraíodh Cruinniú Buiséid Bliantúil ar an 30 Samhain 2020 agus glacadh le buiséad an 
Chomhairle i gcomhair 2021. 

 
Theastaigh sraith Cruinnithe Speisialta an Chomhairle ón bpróiseas athbhreithnithe ar Phlean 
Forbartha an Chontae, ag tosú i mí Dheireadh Fómhair agus ag rith trí 2021. Fuair na cruinnithe sin 
tionchar ón dara agus tríú sruth den phaindéim agus bhí orainn go leor bearta nua a chur i bhfeidhm 
chun gur féidir le gnó an Chomhairle leanúint. 

 
Cuireadh tús le reachtaíocht nua ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair, agus bhí baill tofa in ann casadh 
le chéile agus cinntí reachtúla a ghlacadh ar líne, a raibh athbhreithniú ar Orduithe Seasta an 
Chomhairle agus socrúcháin cruinnithe nua ag teastáil chun a éascú do bhaill tofa ach freisin do bhaill 
an phreasa agus an phobail. 
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Cruinnithe an Chomhairle 2020 Líon na gcruinnithe 
Gnáth-chruinnithe (míosúla)  9 
Cruinnithe Bliantúla agus Buiséid 3 
Cruinnithe Speisialta 2 
Cruinnithe Speisialta Pleanáilte 16 
Iomlán 30 

 

Riarachán Cruinnithe - Cruinnithe MD: 
 

Dúiche Bardais 2020 Líon na gcruinnithe Líon na bhfaisnéisithe 
Cill Dhéagláin 11 2 
Ceanannas 11 2 
An Inse-Baile an Bhiataigh 11 2 
An Uaimh 10 2 
Ráth Tó 11 2 
Baile Átha Troim 11 2 
IOMLÁN 65 12 

 
 

1.2 Scéim Leithdháilte MD 
In 2020, bhí ar iomlán 561 iarratas próiseáilte le €558,476 ar iomlán. Léirigh sé sin leithdháilte €73,791 
i dtreo 28 tionscadal inmheánach agus €484,685 chun leasa 376 grúpa ar feadh an chontae. Bhí 
€26,774 eile iarchurtha i dtreo tionscadail in 2021 agus €14,750 fillte chuig na dúichí bardais ábhartha 
i gcomhair leithdháilte. (Aguisín ceangailte) 

 
 

1.3 Clár na dtoghthóirí 
Tugann an Roinn Seirbhísí Corparáideacha bainistíocht ar ghlacadh leanúnach faisnéise, rialú 
cáilíochta, foilseachán agus dáileachán ar Chlár na dToghthóirí. Foilsíodh Clár na dToghthóirí i Feabhra 
2020. Tugann a leanas mionsonraí ar na catagóirí go léir le Toghthóirí sa Chontae: 

 
Toghthóirí na Dála 143,403 
Toghthóirí Uachtaránachta 141,906 
Toghthóirí Eorpacha 145,142 
Toghthóirí Áitiúla 147,798 
Vótálaithe trí Phost 826 

 
Eagraíodh an tOlltoghchán ar an 8 Feabhra, 2020. Seo a leanas sonraí ar na Toghthóirí Áitiúla i 
ngach Toghcheantar Áitiúil 

 
Cill Dhéagláin 21,123 
Ceanannas 26,191 
An Inse-Baile an Bhiataigh 25,501 
An Uaimh 23,175 
Ráth Tó 26,120 
Baile Átha Troim 25,688 
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1.4 Eitic 
Tá ról an Chláraitheora Eitice leagtha amach i gCuid 15 d’Acht an Rialtais Áitiúil 2001 agus óstálann 
na Seirbhísí Chorparáideacha é. Le linn 2020, líon na: 
• Sáruithe féideartha ar Chuid 15 fógraithe = 2 
• Gearáin seolta chuig an bPríomhfheidhmeannach agus/nó Cathaoirleach = 2 
• Imscrúduithe déanta = 2 
• Cásanna i gcomhair gnímh smachtaithe/seolta ar aghaidh go dtí comhlachtaí seachtracha oiriúnacha 

= 0 
 

Is riachtanach do gach ball tofa agus ball foirne ag céimeanna áirithe Dearbhú Bliantúil a dhéanamh 
ar leasanna an Chláraitheora Eitice, a choinníonn taifead ar na leasanna sin. 

 
 

1.5 Saoirse Faisnéise 
Tá Comhairle Contae na Mí mar chomhlacht poiblí faoi réir forálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise, 
2014, a cheadaíonn rochtain ar thaifid áirithe ag an údarás áitiúil faoi réir díolúiní áirithe. 

 
Ciallaíonn taifid curtha ar fáil faoi réir Achta um Shaoráil Faisnéise na taifid sin nach bhfuil ar fáil go 
fóill faoi réir na reachtaíochta ailtéarnaí agus baineann sé le gach taifid an údaráis áitiúil cruthaithe i 
ndiaidh an 21 Deireadh Fómhair 1998. 

 
In 2020, fuair Comhairle Contae na Mí 165 iarratas um Shaoráil Faisnéise, 120 astu ina dtaifid neamh-
phearsanta agus 45 acu i gcomhair taifid pearsanta. Seo a leanas staidrimh 2020 a bhaineann le 
iarratais um Shaoráil Faisnéise: 

 
 
 

Aighneachtaí Faighte 165 
Curtha ar aghaidh ó 2019 12 
Iomlán 177 
Líon na n-iarratas Bronnta 56 
Líon na n-iarratas Bronnta go Páirteach 34 
Líon na n-iarratas diúltaithe 39 
Iarratais Aistrithe 0 
Iarratais Aistarraingte 12 
Iarratais láimhseáilte lasmuigh FOI 27 
Cásanna Beo ag deireadh 2019 9 
Líon na nAthbhreithnithe Inmheánacha 3 
Líon na nAchomharc ar Choimisinéir Faisnéise 1 
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Is riachtanach de réir an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014 (FOI) do chomhlachtaí amhail Comhairle 
Contae na Mí loga nochtaithe a fhoilsiú, ina bhfuil mionsonraí maidir leis na cineálacha iarratais 
faighte faoin FOI agus na cinntí déanta ag an gcomhlacht i bhfreagra ar na iarratais sin. Tá liosta de 
na nochtuithe ar shuíomh gréasáin an Chomhairle www.meath.ie 

 

Scéim Foilseacháin faoi réir Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014 
De réir coda 8 an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014, is riachtanach do chomhlachtaí FOI an méid is 
mó faisnéise indéanta a ullmhú agus a fhoilsiú ar bhealach oscailte inrochtana ar bhonn rialta 
lasmuigh FOI, maidir le prionsabail oscailteachta, follasachta agus cuntasachta de réir leagtha amach 
i gCodanna 8(5) agus 11(3) an Achta. 

 
Rinneadh athbhreithniú agus nuashonrú ar Scéim Foilseacháin Chomhairle Contae na Mí i mí na Samhna 
2020. 

 
1.6 Rochtain ar Fhaisnéis ar an Timpeallacht (AIE) 
Seo a leanas staidrimh 2020 a bhaineann le iarratais um Rochtain ar Fhaisnéis ar an Timpeallacht: 
 

 
Iarratais Faighte  19 
Curtha ar aghaidh ó 2019 3 
Iomlán 22 
Líon na n-iarratas Bronnta 7 
Líon na n-iarratas Leath-Bhronnta 4 
Líon na n-iarratas Diúltaithe 6 
Iarratais Aistrithe 0 
Iarratais Aistarraingte agus láimhseáilte faoi 
FOI 

1 

Measta Diúltaithe 1 
Cásanna Beo ag deireadh 2020 3 
Líon na nAthbhreithnithe Inmheánacha 6 
Líon na nAchomharc don Choimisinéir 
Faisnéise 

0 

 
 
 

1.7 Cosaint Sonraí 
In 2020, lean Aonad an Chomhairle um Chosaint Sonraí (DPU) ag déanamh oibre suntasaí ar feadh na 
heagraíochta chun comhréireacht a chinntiú le Achtanna GDPR agus um Chosaint Sonraí. 

 
Áirítear leis sin bearta glactha mar fhreagra le Covid-19 ag baint le próiseáil sonraí pearsanta, lena n-
áirítear sonraí sláinte, a d’eascraigh i go leor Taifid ar Fhógraí Próiseála/Príobháideachta nua agus 
nuashonraithe críochnaithe in 2020. 

 
Ghlac Oifigeach an Chomhairle um Chosaint Sonraí (DPO) páirt ghníomhach freisin chun tacú leis na 
Ranna le Measúnuithe ar Thionchar Príobháideachta Sonraí agus ag dul i ngleic le aon rioscaí 
aitheanta sna measúnuithe sin. 

 
In 2020, dhéileáil an tAonad leis na eachtraí/iarratais a leanas: 
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Bliain 2020 
Iarratais Rochtana ar Shuibiacht Shonraí 28 
Fógraí ar Shárú Sonraí (DBN) tuairiscithe don 
DPU 

23 

Fógraí ar Shárú Sonraí (DBN) tuairiscithe 
chuig oifig an Choimisinéara um Chosaint 
Sonraí 

3 

 
 

Bhí an Comhairle, i dteannta le gach údarás áitiúil ar fud an chontae, faoi réir Iniúchta ag an 
gCoimisiún um Chosaint Sonraí (DPC) in 2018/19 maidir le úsáid CCTV chun cuspóirí Forfheidhmithe 
Dlí agus slándála/sábháilteachta in áiteanna phoiblí. Bhí an suíomh áirithe seo curtha in áit tosaíochta 
ag an gCoimisiún um Chosaint Sonraí go náisiúnta in 2020 agus i ndiaidh iniúchta ar 6 údarás áitiúil 
d'eascraigh sé i gcomhairle an DPC gur chóir leasuithe a dhéanamh ar Achtanna um Thruailliú Bruscair 
agus Bainistíocht ar Dhramhaíl chun CCTV a úsáid chun coireanna a chosc, a bhrath agus a 
fhorfheidhmiú faoin dá réim sin. 

 
Chuidigh na torthaí sin le faisnéis d’ullmhúchán Bille Gheilleagair Ciorclaigh, á dhréachtú faoi láthair. 
Chomh maith leis, tá Bille an Rialtais Áitiúil (Úsáid CCTV in Ionchúiseamh Coireanna) 2021 faoi 
bhreithniúchán faoi láthair san Oireachtas. 

 
Rinne 80 ball foirne r-Oiliúint ar Fheasacht Ginearálta um Chosaint Sonraí in 2020, agus ba bhaill foirne 
nua an chuid is mó dóih a tháinig sa Chomhairle in 2019/2020. Lean an DPU le feachtas cumarsáide 
inmheánach agus idirbheartaíocht le Oifigigh Idirbheartaíochta um Chosaint Sonraí (DPLOs) ar feadh 
na heagraíochta chun feasacht na foirne a fheabhsú ar oibleagáidí agus freagrachtaí an Chomhairle 
ar conas a dhéanaimid sonraí pearsanta a bhailiú, a úsáid agus a chosaint, agus conas is gá dúinn 
cuntasacht a léiriú do gach gníomhaíochtaí um phróiseáil sonraí. 

 
 

1.8 Seirbhís do Chustaiméirí 
Tá Comhairle Contae na Mí tiomanta chun an tseirbhís is fearr indéanta a sheachadadh dár 
gcustaiméirí de réir luaite inár bPlean Gníomhaíochta Seirbhíse do Chustaiméirí. Táimid díograiseach 
ar son sármhaitheasa inár samhail seirbhíse do chustaiméirí agus déanfaimid ár ndícheall chun 
seirbhísí ardchaighdeáin a sheachadadh le caighdeáin éifeachtachta agus slánchúise. 

 
Ar feadh 2020 lean Foireann Seirbhíse do Chustaiméirí ag tabhairt tacaíochta dár mbaill tofa, 
custaiméirí agus foireann. Mar an chéad phointe teagmhála leis an eagraíocht, logáil an Fhoireann 
17,305 iarratas inár gCóras Bainistíochta ar Chaidrimh Custaiméirí. Fuarthas os cionn 4,200 iarratas 
ónár mBaill Tofa le 4,000 réitithe. 

 
Leis sin, thug an Fhoireann Seirbhíse do Chustaiméirí bainistíocht ar Líne Cabhrach Covid agus réitigh 
sé os cionn 1,200 glao óna raibh sé socraithe ag deireadh mhí an Mhárta 2020. D’oibrigh an líne seo 
7 lá in aghaidh na seachtaine ó 8rn go dtí 8in le cúnamh don phobal. 

 
Láimhsigh ionad teagmhála an Chomhairle ar iomlán 130,845 in 2020. Léiríonn sé sin ardú 15% ó 
2019. Déileáileadh le 70,000 de na glaonna seo go díreach ag Foireann Sheirbhíse do Chustaiméirí, 
bhí 57,266 eile láimhsithe ag ranna seirbhíse eile, agus 3,579 tréigthe. 

 
I ngeall ar theorainneacha Covid 19, bhí ár gcúntair poiblí dúnta ar feadh an chuid is mó de 2020. 
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1.9 An Ghaeilge a Chur chun Cinn 

Scéim Teanga 
Tá Comhairle Contae na Mí tiomanta chun seirbhísí a fheabhsú trí Ghaeilge agus leanúint leis ag cloí leis 
na oibleagáidí ábhartha faoi réir Achta na dTeangacha Oifigiúla 2003 le cur i bhfeidhm 
Scéim Teanga. 

 
Thosaigh an Comhairle ullmhúchán ar a 2ú Scéim teanga in 2020 ag cur fáilte roimh aighneachtaí ón 
bpobal ginearálta ar aon athruithe nó feabhsuithe ar a scéim reatha. Fuarthas ar iomlán 5 aighneacht 
agus tá dréacht ar 2ú Scéim an Chomhairle ag feitheamh ar fhaomhadh ón Roinn Turasóireachta, 
Cultúir, Ealaíne, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. 

 
Oifigeach Gaeilge 
I mí Bhealtaine 2020, cheap an Comhairle Oifigeach Gaeilge chun na seirbhísí ar fáil ón gComhairle a 
fheabhsú agus cuidiú leo trí mheán na Gaeilge. 

 
Oifig an Choimisinéara Teanga 
Lean an Comhairle ag comhoibriú le Oifig an Choimisinéara Teanga, ag déileáil le ceisteanna ardaithe 
ag baill an phobail, maidir le seirbhísí Ghaeilge agus an reachtaíocht. 

 
 
 

1.10 Rialachas agus Bainistíocht ar Rioscaí 
Tugann an Roinn Seirbhísí Corparáideacha comhordú ar pholasaithe rialachais corparáidigh agus 
nósanna imeachta an Chomhairle. In 2020, chas an Coiste Rioscaí trí uair, chun smaoineamh ar chur i 
bhfeidhm Pholasaí Bainistíochta ar Rioscaí an Chomhairle agus, go sonrach, moltaí an Choiste Iniúchta 
i dtéarmaí an dréachta ar Thaifead ar Rioscaí Corparáideacha, le leasuithe déanta mar is cuí. 

 
 
 

1.11 Iniúchadh Inmheánach 
Is príomh-ról an Iniúchta Inmheánaigh comhairle a thabhairt ar bhainistíocht ar chórais rialaithe 
inmheánaigh an Chomhairle agus moltaí a sholáthar i gcomhair feabhsaithe nuair is gá. Tugann sé 
cúnamh freisin do Choiste Iniúchta an Chomhairle chun a fheidhmeanna a dhéanamh agus cúnamh 
is faisnéis a sholáthar d’Iniúchóir an Rialtais Áitiúil de réir gá. 

 
Le linn paindéime Covid-19 coinníodh leanúnachas do sheirbhísí an Chomhairle, agus lean Aonad 
Iniúchta Inmheánaigh ag athbhreithniú agus ag measúnú éifeachtachta na bainistíochta ar rioscaí, 
próisis smachta agus rialachais i gcomhréir leis an gClár Oibre Iniúchta Inmheánaigh. Bhí gach 
aidhmeanna an Chláir Oibre 2020 comhlíonta. 

 
D’ullmhaigh Iniúchadh Inmheánach freisin Plean Iniúchta 2021-2024, faofa ag an gCoiste Iniúchta i mí 
na Nollag 2020. Is plean meán go fadtéarmach é seo, a dhíríonn ar chlúdach iniúchta ar shuíomhanna 
aitheanta sa phróiseas measúnaithe ar rioscaí, thar tréimhse áirithe. Tá téarma an Phleain seo 
ailínithe le mandáid an Choiste Iniúchta reatha agus Téarma an Chomhairle chun an timpeallacht 
athraitheach a léiriú níos fearr, ina oibríonn an rialtas áitiúil. 
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1.12 An Coiste Iniúchta 

Imríonn an Coiste Iniúchta ról neamhspleách i gcomhairleoireacht don Chomhairle maidir le 
próisis tuairiscithe airgeadais, rialaithe inmheánaigh, bainistíochta ar rioscaí agus ábhair iniúchta 
mar chuid d’athbhreithniú córasach ar an timpeallacht rialaithe agus socrucháin rialachais an 
údaráis áitiúil. 

 
Tá an Coiste Iniúchta comhdhéanta le 5 bhall, 3 sheachtrach agus 2 chomhairleoir ag suí. 
An ballraíocht reatha ná: 
Mr. Tom McGuinness 
(Cathaoir) Ms. Geraldine 
Tallon 
Ms. Kate Williams 
Cllr. Sean Drew 
Cllr. Gerry O’Connor 

 
Le linn 2020 lean an Coiste Iniúchta ag déanamh dul chun cinn le linn a chuid freagrachta a 
urscaoileadh chun ráthaíocht neamhspleách a sholáthar ar thimpeallacht rialaithe agus creat 
rialachais an Chomhairle. 

 
Rinneadh athbhreithniú freisin ar oiriúnacht agus cur i bhfeidhm na socrúchán bainistíochta ar 
rioscaí, le athbhreithniú ar na dúshláin a bhí ag an eagraíocht le linn na Paindéime Covid-19. 

 
I gcomhréir leis an reachtaíocht reachtúil agus rialacháin, bhí Tuarascáil Bliantúil Chathaoirligh an 
Choiste Iniúchta 2019 agus Tuarascáil an Choiste Iniúchta ar AFS Iniúchta 2018 curtha ar fáil agus 
faofa ag an gComhairle ag a chruinniú míosúil i Meitheamh 2020. Tá an Coiste Iniúchta sásta go 
ndearnadh a oibleagáidí reachtúla agus rialála agus gur chloíodh le aidhmeanna a Chláir Oibre do 
2020. 

 
 

1.13 Cumarsáidí 
Imríonn an Roinn Seirbhísí Corparáideacha ról tábhachtach i gcinntiú go gcuirtear faisnéis chruinn, 
tráthúil agus ábhartha ar fáil don phobal, Comhairleoirí agus foireann an Chomhairle. Úsáidtear 
réimse cainéil cumarsáide le cinntiú go bhfuil an fhaisnéis chruinn, nuashonraithe, inrochtana agus ar 
fáil go forleathan. 

 
Chun an timpeallacht athraitheach a léiriú, a bhfuil an Comhairle ag oibriú laistigh de, mar aon le 
tábhacht na gcumarsáidí, oibríonn Cumarsáidí agus Ócáidí an Chomhairle ar chlár straitéiseach i 
gcomhair cumarsáidí agus idirghníomhaíochta le geallshealbhóirí. Fuair an obair tionchar ón 
bpaindéim in 2020 agus bhí ar ghníomhaíochtaí cumarsáide an Chomhairle dul i gceannas chun 
freagairt ar dhúshláin nua an dianghlasála agus an tionchar ar sheirbhísí an Chomhairle. D’iarr sé sin 
úsáid na meán traidisiúnta agus sóisialta, chun idirghníomhú le spriocphobail sonracha. 

 
I ndeireadh 2020, thaifead an Comhairle na uimhreacha a leanas maidir le leantóirí meán 
sóisialta: Facebook – 18,947, LinkedIn – 2,981, Twitter – 9,799, Instagram – 1,971. 

 
Nuachtlitir ar Ábhair Seachtracha na Mí 
D’fhoilsigh an Fhoireann Chumarsáidí, ag obair le comhoibrithe eile, leabhrán daite A4 16 leathanach 
chun inneachar idirghníomhach a sholáthar i gcomhréir leis an tionscnaíocht #InThisTogether. Ba 
chuspóir 
leis an leabhrán faisnéis a sholáthar i bhformáid níos traidisiúnta. Rinneadh an leabhrán a 
dháileadh, ag An bPost, chuig gach teaghlach sa chontae. Bhí dáileachán freisin do chóipeanna 
chuig Leabharlanna na Mí agus gach teach altranais. 
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Foilsíodh dara eagrán de ‘Meath Matters’ i mí Mheán Fómhair a raibh difriúil toisc go raibh sé ina r-
fhoilseachán, ar fáil ar shuíomh gréasáin an Chomhairle, foilsithe sna meáin sóisialta agus ciorclaithe 
chuig síntiúsóirí. Bhí priontáil an-teoranta rite (1000 cóip) dáilte chuig na leabharlanna agus tithe 
altranais na Mí. 

 
Béim ar Inneachar Físeán – Cumarsáidí Inmheánacha 
I mí Aibreáin thaifead an fhoireann Chumarsáidí agus 
tháirgidh sí an chéad fhíseán ar shraith 14 físeán 
teachtaireachta ón bPríomhfheidhmeannach chuig foireann 
trí Aip Naisc MCC. Líon na físeáin an bearna cumarsáide ar 
feadh míonna luatha na paindéime, le baill foirne ag teorannú 
a gcuid gluaiseachtaí nó ag obair ón bhaile. Ar feadh deich 
seachtaine i míonna luatha na paindéime (Aibreán, Bealtaine 
agus Meitheamh) bhí teachtaireacht físeáin táirgthe agus 
uaslódáilte chuig an aip gach Aoine. 

 
Béim ar Inneachar Físe - Cumarsáid Sheachtrach - Sraith 
Covid 
I mí Bealtaine, sheol an Comhairle Sraith Físeáin Covid-19, arbh aidhm leis a roinnt le leantóirí sna 
meáin sóisialta conas a bhí an Comhairle ag obair tríd an ngéarchéim chun seirbhísí phoiblí a 
sheachadadh i gcontae na Mí. 

 
Dhírigh an chéad fhíseán sa sraith ar Easpa Dídine agus ar obair na Roinne Tithíochta. Áirítear freisin 
leis an sraith físeáin maidir le Pleanáil, Seirbhísí Éigeandála, Oifigí Fiontair Áitiúil, Pobal, Comhshaol 
agus obair Éire Aoisbháúil. 

 
Béim ar Inneachar Físeán – Cathaoirleach 
Le linn 2020, bhí ar iomlán 12 físeán leis an gCathaoirleach, 3 le Cllr. Wayne Harding agus 9 le Cllr. 
David Gilroy. Rith na físeáin sin ar Facebook agus ár gcainéil YouTube araon agus chuidigh sé chun 
teachtaireachtaí tábhachtacha a fháil don phobal le linn tréimhsí na dteorainneacha sláinte poiblí. 

 
Shroich gach 12 físeán ar iomlán 69,879 ar Facebook le ráta idirghníomhaíochta 9.3%, agus fuair siad 
622 amharc ar YouTube. 

 

1.14 Ócáidí Sibhialta agus Corparáideacha 
Fuair clár pleanáilte ócáidí ceiliúrtha an Chomhairle tionchar suntasach ón bpaindéim in 2020. 
D’ainneoin sin, tharla ócáidí áirithe lena n-áirítear Fáiltiú Cathartha in ómós ar an Dara Chéad ó 
Bhunaíodh Chill Dhéagláin, 200 bliain don lá i ndiaidh do Frederich Bourne léasa a shíneadh ar an 
talamh ag Cill Dhéagláin agus a thóg sé baile beag ann. Eagraíodh an ócáid in Oifigí Sibhialta Chill 
Dhéagláin ar an 4ú Márta. 
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D’óstáil Comhairle Contae na Mí Fáiltiú Cathrach chun an Dara Chéad Chill 
Dhéagláin a cheiliúradh 

 
Oscailt Oifigiúil Cheannchearhtún Cosaint Sibhialta 
Osclaíodh ceanncheathrú nua Chosaint Sibhialta na Mí go hoifigiúil ag an Aire Helen McEntee TD, an 
tAire Cirt, Comhionannais, ar an Aoine, 25 Mheán Fómhair. Is é an tionscadal seo an fhorbairt 
fhoirgnimh Chosaint Sibhialta is mó sa tír agus in éineacht leis an limistéar oiliúna allamuigh ar an 
suíomh, tabharfaidh sé lóistín do 185 oibrí deonach don oiliúint agus d’fheithiclí agus trealamh araon. 
Osclófar an áis nua freisin deis i gcomhair oiliúna choitinn le aonaid Chosaint Sibhialta mórthimpeall 
i gcontaetha eile. Léiríonn ceanncheathrú nua infheistíocht os cionn €2.6 milliún, go háirithe ó 
acmhainní an Chomhairle féin le ranníocaíocht 
Ó Chosaint Sibhialta Náisiúnta. 

 
Oscailt Oifigiúil Cheanncheathrún Chosaint Sibhialta na Mí ar an 25 Mheán Fómhair 2020 

 
Fuair Comhairle Contae na Mí deonachán PPE ó Chomhchathair na Síne 
I mí an Mhárta, gheall Mr Chen Yan, Méara Guiyang, coinsíniú PPE chuig an gComhairle chun tacú 
lena iarrachtaí chun an streachailt in aghaidh scaipthe an víris a chomhordú go háitiúil. Chomhdhéan 
an deonachán maisc aghaidhe, lámhainní agus spéaclaí cosanta. 

 
I gcomhordú ar Fhóram Freagartha Pobail agus ag oibriú Líne Cabhraigh Pobail sa chontae, leithdháil 
an Comhairle méid áirithe PPE chuig Cosaint Sibhialta na Mí, Tearmann do Mhná na Mí agus an HSE 
go háitiúil i gcomhair go leor dá seirbhísí bunlíne sa chontae. 
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Comhairle Contae na Mí ag deonadh cuid dá PPE chuig Tearmann do Mhná na Mí 

 
Soilsiú Foirgnimh Poiblí 
Chomhaontaigh baill an Dúiche Bardais i mí Dheireadh Fómhair 2020 chun infheistíocht a dhéanamh 
i Leithdháileadh Ealaíne agus Féilte i dtrealamh a fhanfaidh ar fáil do na Dúichí Bardais ar feadh na 
blianta le teacht. Cheannaigh gach MD teilgeoirí chun solas agus íomhánna a theilgean ar fhoirgnimh 
agus pláis suntasacha laistigh gach limistéar MD. 

Teilgean ar Dhúiche Bardais Bhaile Shláine - Mullach Bhaile Shláine 
 

Ba iad sin foirgnimh roghnaithe i mí na Samhna 2020 chun teilgean le soilse Nollag agus is féidir na 
foirgnimh sin a shoilsiú an bhliain ar fad do go leor ócáidí amhail Lá Fhéile Pádraig, Oíche Shamhna 
agus féilte eile agus chun tacú le catharnachtaí agus cúiseanna náisiúnta agus áitiúla. 
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Tionscadal Bean sa Pholaitíocht 
Sheachadadh na Seirbhísí Corparáideacha freisin tionscadal Bean sa Pholaitíocht i mí an Mhárta. Bhí 
aidhmeanna ag an tionscadal, a bhí maoinithe go páirteach ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil: infheictheacht na mban áitiúla tofa a mhéadú; béim a chur ar na baic chun dul sa 
pholaitíocht; idirghníomhú le mná óga agus cailíní chun páirt a ghlacadh sa pholaitíocht agus sochaí 
sibhialta go ginearálta; agus dearcadh an phobail ar mhná sa pholaitíocht a athrú. 

 

Ócáid Cheanannais (ar chlé) in Eureka School agus Ócáid na hUaimhe sa Solstice 
Theatre 

 
Fuair an tionscadal go leor tacaíochta agus cuireadh leis comhairleoirí baininscneacha i gComhairle 
Contae na Mí agus d’idirbheartaigh sé go díreach le scoileanna áitiúla ar dhá ócáid cheannais i 
gCeanannas agus san Uaimh. Glacadh go maith leis an tionscadal agus bhí sé luaite i go leor 
foilseacháin agus sa ghearrliosta i gcomhair Duais Sármhaithis an Rialtais Áitiúil. 

 
 

1.14 Sábháilteacht agus Sláinte san Obair 
Lean Comhairle Contae na Mí ag cur feabhais ar ár gCóras Bainistíochta ar Shábháilteacht chun 
sábháilteacht, sláinte agus folláine ár bhfostaithe, conraitheoirí agus baill an phobail a chinntiú. 
Baineadh amach rath ár gCórais Bainistíochta ar Shábháilteacht trí thiomantas leanúnach ár 
bhfostaithe agus páirtithe leasmhara seachtracha. 

 
Córas Bainistíochta ar Shábháilteacht 
Rinneadh athbhreithniú ar cháipéisíocht dhlíthiúil agus oibriúcháin riachtanach do shábháilteacht agus 
sláinte (OSH) agus de réir cuí bhí sí nuashonraithe chun comhréireacht a chinntiú. Tá clár leanúnach 
measúnaithe ar rioscaí um chomhlíonadh, athbhreithniú, nuashonrú agus cumarsáid ar mheasúnuithe 
ar rioscaí ar fáil agus curtha i bhfeidhm laistigh gach Rannáin. 

 
Bhí riachtanais agus socrúcháin COVID-19 leabaithe laistigh ár gCórais Bainistíochta ar Shábháilteacht 
le riosca do gach gníomhaíochtaí measúnaithe agus beart rialaithe curtha i bhfeidhm. 

 
Iniúchtaí Rialála 
Chríochnaigh an tÚdarás Sábháilteachta (H.S.A) 14 No. Iniúchadh Rialála: 

 
14 No. Iniúchadh 5 No. Oibriúchán Inmheánach (MCC) 

9 No. Oibriúchán Seachtracha (Conraitheoirí) 
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Achoimre ar Eachtra OSH 
Is eilimint thábhachtach lenár gCóras Bainistíochta Sábháilteachta é an tuairisciú ar eachtraí agus 
úsáidtear é mar uirlis chun réimsí feabhsaithe leanúnaigh a aithint. Bhí ar iomlán 58 iarratas 
próiseáilte le linn 2020: 

 
Líon na dTimpistí 26 No.  

Líon na nEachtraí 31 No. Tuairiscíodh an líon is airde eachtraí bainteach le 
gluaiseachtaí feithicle; idirghníomhuithe tiomána, trealamh 
agus 
Innealra agus sleamhnú, truip is titim. 

Líon na Neartimpistí 1 No. 

 
Oiliúint agus Feasacht OSH 
Príomh-eilimint is ea oiliúint chun cultúr dearfach sábháilteachta a chur chun cinn is cleachtais 
sábháilteachta a leabú. 

 
Áirítear leis na cúrsaí oiliúna Safe Pass, IOSH Bainistíocht Shábháilteacht i dTógáil, Soilsiú agus 
Cosaint CSCS, freagraí garchabhrach agus láimhseáil láimhe. 

 
Eagraíodh faisnéisithe sábháilteachta inmheánaí ar bhainistíocht thógála, gníomhaíochtaí maor scoile, 
oibriúcháin um leathadh geimhridh, maoir trá agus gníomhaíochtaí gharda tarrthála. Tugadh faisnéisithe 
COVID-19 le gach fostaithe agus páirtithe leasmhara eile m.s. Conraitheoirí cothabhála tithíochta agus 
TVI. 

 
Cumarsáid, Comhairleoireacht agus Rannpháirtíocht 
Téann an Comhairle i gcumarsáid agus i gcomhairle le fostaithe ag úsáid na modhanna a leanas: 
 Aip MCC; 
 Ullmhúchán Measúnaithe ar Rioscaí agus Nósanna Imeachta Sábháilteachta; 
 Tuarascálacha sábháilteachta ráithiúla; 
 Ionadaithe sábháilteachta; 
 Grúpaí Monatóireachta Sábháilteachta; 
 Cruinnithe an Choiste Bainistíochta ar Shábháilteacht; 
 Coiste Comhairleach COVID-19; agus 
 Cruinnithe na Foirne Bainistíochta. 

 
Eagraíodh Cruinnithe Ghrúpa Monatóireachta ar Shábháilteacht le gach Rannán gach sé mhí, cheadaigh 
sé sin ceisteanna sábháilteachta sonracha a phlé agus dul i ngleic leo. 

 
Eagraíodh Cruinnithe an Choiste Bainistíochta ar Shábháilteacht ceithre uair le linn na bliana chun dul i 
ngleic le ceisteanna ar bhonn Corparáideach agus aon cheisteanna shábháilteachta sonracha ardaithe ag 
Cruinnithe an Ghrúpa Monatóireachta ar Shábháilteacht a d’fhéadfadh siad tionchar a imirt ar bhonn 
Corparáideach. Úsáidtear na cruinnithe sin freisin chun measúnú a thabhairt ar chomhréireacht le 
sábháilteacht agus reachtaíocht agus athbhreithniú ar dhul chun cinn an chláir feabhsaithe leanúnaigh 
bliantúil. 

 
Bunaíodh an Coiste Comhairleach COVID-19 chun socrúcháin COVID-19 a fhorbairt, a athbhreithniú agus 
a chomhairliú agus chun dul chun cinn a dhéanamh ar cheisteanna nó buairtí na bhfostaithe. Áirítear le 
ballraíocht ionadaithe ó Aontais, Seirbhísí Corparáideacha, HR agus an Rannán Sábháilteachta agus 
casann sé le chéile gach 6 seachtainí. 
Eisíodh go leor léachtaí tacar uirlise agus fógraí sábháilteachta mar ábhartha ar feadh Rannáin, áirítear 
leo sin oibriú le seirbhísí faoin talamh, tiomáint i gcoinníollacha drochaimsire, éadaí ard-infheictheachta, 
nuashonruithe COVID-19. 

 
Úsáidtear an t-inlíon mar uirlis chumarsáide d’inneachar suas chun dáta ar an gCóras Bainistíochta 
Sábháilteachta. 
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Monatóireacht OSH 
Tugann OSH iniúchtaí agus measúnaithe ar oibriúcháin díreacha agus seachtracha (conraitheoir) lena n-
áirítear cur i bhfeidhm socrúcháin COVID-19 déanta go tréimhsiúil ar feadh gach rannán an Chomhairle. 
Tugann na athbhreithnithe sin cúnamh freisin chun ár n-aidhmeanna OSH a bhaint amach le cur chuige 
córasach, disciplíneach chun feabhas a chur ar éifeachtacht na bainistíochta sábháilteachta trí 
fheabhsúchán leanúnach. 

 
Choinnigh Seirbhísí Dóiteáin agus Tarrthála Chontae na Mí deimhniúchán le ISO 45001:2018 córais 
bainistíochta ar shláinte agus sábháilteacht san obair. 

 
 

1.15 Éifeachtacht Fhuinnimh 
Tá oibleagáid ag an gComhairle cloí le Targaidí Éifeachtacha na Seirbhíse Poiblí Náisiúnta. Ciallaíonn 
sin gur chóir ídiú fuinnimh a laghdú 33% roimh 2020. Baineadh amach feabhsúchán 24.9% in 
éifeachtacht fhuinnimh roimh Nollaig 2019. Tá monatóireacht agus tuairisciú do 2020 ar siúil agus 
dlite le bheith críochnaithe roimh dheireadh Mheithimh 2021. Faoi láthair tá an Comhairle ag leagan 
amach pleain gníomhaíochta chun targaid 2030 laghdú 50% in ídiú fuinnimh a sheachadadh.  Tá an 
targaid sin dúshlánach agus in éineacht leis an Straitéis um Ghníomhú ar son na hAeráide, is gá 
comhaontú ar bhearta chun na targaidí a bhaint amach. Tá Ráiteas Fuinnimh 2019 Chomhairlí Contae 
na Mí ar fáil in Aguisín 10. 
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Tithíocht 
2.1 Clár Caipitil 

Sheachadadh Comhairle Contae na Mí 407 aonad sóisialta nua ar feadh go leor meicníochtaí 
seachadta in 2020, de réir mionsonraithe thíos, ag sárú targaidí Ag Atógáil na hÉireann 
socraithe don Chontae. 

 
COMHAIRLE CONTAE NA MÍ 2020 

Meicníocht Sheachadta Líon na 
nAonad 

€ 

Tógáil Díreach MCC 68 15,531,302 
Ceannacháin Lándéanta MCC 30 7,371,500 
Ceannacháin Caighdeánacha MCC 18 3,884,000 
MCC CPO 3 0 
MCC Cuid V 48 11,580,365 
AHB CAS 0 0 
AHB Lándéanta 129 33,910,365 
AHB Cuid V 34 8,455,270 
Ceannacháin AHB (Gníomhaireacht 
Tithíochta) 

2 310,000 

Morgáiste go Cíos AHB 27 2,768,074 
Léas Fadtéarmach AHB 48 0 

 
IOMLÁN NA nAONAD SEACHADTA IN 
2020 

 
407 

 
83,108,896 

 

Targaid Tógála+Ceann+Léas 2018-
2021 

1,190  

Seachad Tógála+Ceann+Léas 2018-
2021 
2020 

1,576 

% Seachadta thar Thargaide 32% 
 
 
 

Tógáil Díreach - Baile an Bhiataigh Cuid V Bungalónna, Droichead Átha 
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Aonaid lándéanta, An Uaimh Tógáil Díreach - Droichead Chearbhalláin 

 
Fuarthas faomhadh maoinithe ón Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil maidir le go leor 
aighneachtaí tionscadail déanta le linn na bliana, lena n-áirítear tógáil díreach, Cuid V, ceannacháin 
lándéanta agus tionscadail atógála. Tá maoiniú iomlán faomhadh in 2020 maidir le tionscadal caipitil 
ar €35,351,874 (142 aonad), ag léiriú seachadta píblíne. 

 
Mar thoradh le obair chomhoibríoch le Comhlachtaí Tithíochta Faofa, rinneadh seachadadh 
suntasach le linn 2020 (163 aonad), le 352 aonad eile a fuair faomhadh, agus seachadadh sínte dóibh 
go 2021. 

 
Bearta Inacmhainneachta 
Bhí dul chun cinn ar na bearta inacmhainneachta a leanas ag Comhairle Contae na Mí le linn 2020: 

 
 Diúscairt 7 Aonad Laghdaithe Chostas LIHAF, Broadmeadow Vale, Ráth Tó, i gcomhréir leis 

an scéim riaracháin áitiúil 
 Fógraíodh naoi suíomh príobháideach ar chostas íseal (Lagore, Dún Seachlainn), le dáta dúnta ar 

an 21 Nollag 2020. Ar iomlán fuarthas 67 aighneacht, a bhfuiltear ag tabhairt measúnaithe orthu 
faoi láthair. Téann na suíomhanna ó €20,000 go dtí €22,666 ag léiriú lascaine idir €55,000 
- €62,000 in aghaidh an tsuímh, i gcomparáid le luacháil an mhargaidh. 

 
 

Scéimeanna Deontais Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine Níos Sine agus Daoine le Míchumas 
Bhí deontais ar luach €2,359,608 bronnta chuig 345 teach faoi réir go leor scéimeanna Deontais in 
2020. 

 
 

Scéim Oibreacha Oiriúnaithe an Údaráis Áitiúil 
I gcomhair 2020, chríochnaíodh 37 tionscadal do stoc reatha an Chomhairle le caiteachas iomlán 
€290,329. 

 
 

Aonaid Folamha an Údaráis Áitiúil nach bhfuil ar fáil faoi láthair don Leithdháileadh 
Theastaigh oibreacha ar 86 aonad ar iomlán roimh ath-thionóntacht in 2020. 

 
Maidir le aonaid folamha, bhí iomlán €1,570,771 daingnithe i maoiniú in 2020 ón Roinn Tithíochta, 
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (roimh na ndeisiúcháin is déanaí - €1,336,000 agus oibreacha 
éifeachtachta fuinnimh - 
€234,771) 

 
Cothabháil Freagartha 

Ar iomlán bhí 5,690 cás cothabhála freagartha logáilte in 2020 agus déileáladh leo tar éis ag 
Oibriúcháin Tithíochta. 
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Plean Gníomhaíochta do Thithe Folamha 
 

Bhí obair ar siúil maidir lenár bPlean Gníomhaíochta do Thithe Folamha; lena n-áirítear athbhreithniú 
leanúnach ar aonaid folamha faoi úinéireacht phríobháideach a d’fhéadfadh siad a bheith suimiúil 
do Chomhairle Contae na Mí, ina acmhainn mar Údarás Tithíochta. Cruthaíodh Taifead do Thithe 
Folamha chun tithe a thaifeadadh aitheanta tríd an Oifigeach do Thithe Folamha, lonnaithe laistigh 
limistéir éilimh do thithíocht shóisialta (149 aonad). Bhí na príomh-chúiseanna ar an bhfolúntas 
taifeadta mar Thréigthe/Do-Áitrithe (40%), Airgeadais/Faighteoir (24%) agus Le Díol Faoi Láthair 
(11%). Le linn 2020, baineadh 64 aonad ón Taifead, leis na príomh-chúiseanna a leanas notáilte don 
bhaint: i) áitrithe i ndiaidh iniúchta tar éis (40%), ii) díolta (23%) agus iii) ceannaithe AHB (21%). 

 
Le linn 2020, cheannaigh Rannán Comhshaoil Chomhairle Contae na Mí trí aonad tréigthe a bhí 
aistrithe chuig Tithíocht chun oibreacha athchóirithe a chríochnú agus iad a chur in úsáid táirgiúil, 
agus thosaigh an Rannán Tithíochta an próiseas ceannacháin éigeantaigh ar aonad amháin. 
Ceannaíodh dhá aonad eile faoin Scéim Ceannaigh agus Athchóirigh in 2020. 

 
Tá dul chun cinn á dhéanamh ar cheithre shuíomh tréigthe (An Uaimh/Béal Átha Troim/Ceanannas) 
faoi láthair faoi choimirce Phleain Gníomhaíochta do Thithe Folamha agus tá siad ag go leor 
staideanna den cheannachán agus de phróiseas faofa na Roinne. Chomh maith leis, tá go leor dul 
chun cinn déanta cheana ar dhearadh chun athnuachana Shráid na Carraige, Ceanannas, agus 
corpróidh sé cláir rannainne deartha aoisbháúil uilíoch agus pobail. 

 
Seirbhís Easpa Dídine 

 
Theastaigh socrúchán lóistín éigeandála do 165 teaghlach ar iomlán in 2020, le méadú suntasach i 
léiriú teaghlaigh duine fásta singil. 

 
Ar iomlán 554 teaghlach léirithe mar gan dídean le Comhairle Contae na Mí in 2020 (362 aonair/beirt 
agus 192 teaghlach). Ó thaobh cúiseanna do na léirithe bhí 105 NTQ, 301 cúinsí teaghlaigh (199 
briseadh teaghlaigh, 41 foréigean sa bhaile, 39 andúil, 22 meabhairshláinte), 17 ag imeacht ón 
príosún/ospidéal, 108 tolgshurfáil/níl airgead don cíos, 13 codladh amuigh agus 10 eile (ag teacht ar 
ais ó thír eile/contae eile, dóiteán). 

 
D’imigh ar iomlán 202 teaghlach ó lóistín éigeandála in 2020, le 42% na dteaghlach ag teacht amach 
i dtreo tionóntachtaí ar cíos príobháideach/Údaráis Áitiúil/Comhlacht Tithíochta Faofa. 

 
Rinneadh dul chun cinn le linn 2020 le feidhmiú céimneach ar Thithíocht ar dTús sa Chontae (seacht 
dtionóntacht), agus thacaigh an tSeirbhís aimsithe áite le tacaíocht ó 179 tionóntacht le linn na bliana. 

 
Bhí Plean Leithlisithe réadtiomnaithe agus curtha i bhfeidhm tar éis, mar fhreagra le Covid-19, agus 
ainmniúchán daoine gan dídean agus baill na Lucht Siúil mar dhaoine leochaileacha. Cuireadh méid 
áirithe aonaid ar leataobh, agus le troscán, chun cuspóirí leithlisithe, de réir agus nuair a bhíonn gá. 
Chomh maith leis, tugadh ceithre aonad do Thearmann do Mhná na Mí chun gur féidir lena gcuid 
seirbhísí d’íospartaigh foréigin sa bhaile fanacht gan tionchar, lasmuigh dá lonnaíocht thearmainn 
pobail. 
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Iniúchtaí Cíosa Príobháidigh 

 
Le linn 2020, rinneadh 1,249 iniúchadh ar mhaoin lóistín cíosa príobháideacha. 

 
Bhí ardú suntasach taifeadta in 2020 maidir leis an méid dara iniúchtaí agus iniúchtaí athleantacha 
críochnaithe i gcomparáid le blianta roimhe, ag feabhsú mar sin ár réime chun caighdeáin i lóistín ar 
cíos príobháideach sa Chontae. 

 
Scéim Ceannacháin Tionónta 

 
Bhí cúig aonad ceannaithe ag tionóntaí Chomhairle Contae na Mí faoi Scéim Ceannacháin 
Tionónta in 2020, ar lascaine carnach €340,597. 

 
Lóistín do Thaisteálaithe 
Chaith Comhairle Contae na Mí €1,135,839.00 go díreach ar lóistín sonrach do Thaisteálaithe in 2020. 
Bhí an caiteachas seo thar go leor tionscnaíochtaí, lena n-áirítear ceannacháin, athchóirithe ar bhá 
suímh stad, oiriúnaithe míchumais agus bearta chun róphlódú a réitiú laistigh suímh stad Naomh 
Pádraig. 

 
Baineadh amach targaidí na Bliana 1 faoin gClár Lóistín do Thaisteálaithe 2019-2024, le 15 
leithdháileadh d’iarratasóirí tithíochta sóisialaí ón lucht Siúil (Targaid: 10). 

 
Réitíodh ceist ró-phlódaithe mar thoradh le campáil neamhúdaraithe laistigh Pháirc Naomh Pádraig 
go rathúil le linn 2020. 

 
Cuireadh straitéis i bhfeidhm, go háirithe dírithe ar iarratais aistrithe a éascú do thionóntaí reatha i 
mbánna, ag cur bánna ar fáil i gcomhair leithdháilte. Ar iomlán, bhí 21 teaghlach faoi réir bogtha in 
Q4 2020. Chomh maith leis, suiteáladh bearta slándála ar an suíomh chun cónaitheoirí Pháirc Naomh 
Pádraig a chosaint ó aon champaí neamhúdaraithe eile agus rioscaí gaolmhara don sláinte agus 
sábháilteacht. Ba é €332,608 an costas carntha gaolta leis an réiteach luaite. 

 
Bhí faomhadh na Roinne faighte ar an 22 Nollaig 2020 chun dul ar aghaidh le Cuid 8 den phróiseas 
pleanála maidir le tairiscint athchóirithe do Pháirc Naomh Pádraig (€3,771,374). 

 
Tacaíochtaí do Thithíocht Shóisialta 

 
Bhí riachtanais tithíochta comhlíonta do 1,280 teaghlach ar iomlán ag Comhairle Contae na Mí in 
2020, de réir mionsonraithe sa tábla thíos: 

 
Leithdháilte/Tacaíochtaí 

Tithíochta 
Líon 

Leithdháilte Díreacha MCC 300 
Comhlachtaí Tithíochta Faofa 254 

RAS 1 
HAP 725 

IOMLÁN 1,280 
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Fuarthas timpeall 1,188 aighneacht nua do Thacaíocht Tithíochta Sóisialaí in 2020. 
 

Bhí 163 diúltú d’ofrálacha lóistín déanta ag an Roinn Tithíochta d’iarratasóirí le linn 2020, ag léiriú 
ráta diúltaithe 23% ar iomlán na n-ofrálacha lóistín déanta. Ba iad na príomhchúiseanna taifeadta ag 
iarratasóirí i gcomhair diúltaithe ná i) glactha leis nár chloíodh lena riachtanais lóistín, ii) níltear 
toilteanach a thuilleadh glacadh le teach i Limistéar Rogha roghnaithe roimhe, 
Iii) ba mhian leo fanacht in áitreabh HAP reatha. 

 
Idirbheartaíocht le Tionónta 

 
Chríochnaigh os cionn 216 tionónta oiliúint réamh-thionóntachta le linn 2020, ag fáil faisnéise éagsúil 
maidir lena dtionóntacht le Comhairle Contae na Mí. 

 
Rinneadh imscrúdú ar 376 cás iompair frith-shóisialta ar iomlán ag foireann Idirbheartaíochta la Tionónta in 
2020. 

 
Bhí tionscnaíocht phíolóta for-rochtana tionscanta ag díriú ar thionóntaí os cionn 70 bliain d’aois ag 
an bhfoireann Idirbheartaíochta le Tionónta in 2020, i dteannta le Éire Aoisbháúil. Bhí teagmháil le 
os cionn 322 tionónta chun ról comhordaithe tacaíochta a sholáthar, lena n-áirítear cuaille eolais a 
thabhairt do sheirbhísí áitiúla, ag spreagadh rannpháirtíochta nuair is cuí agus ag déanamh aon 
tagartha riachtanacha. Tabharfaidh an foghlaim ón tionscnaíocht seo faisnéis do pholasaí sa todhchaí 
i dtéarmaí Comhairle Contae na Mí ag nascadh lenár dtionóntaí is sine. 
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Bainistíocht ar Phleanáil agus Forbairt 
3.1 Príomh-Éachtaí 2020: 

Pleanáil chun Tosaigh 
 

Tháinig Dréacht ar Phlean Forbartha Chontae na Mí as an taispeáint phoiblí ar an 6 Márta 2020 le 
2452 aighneacht bhailí ar iomlán faighte. I ndiaidh tús na mBeart Éigeandála san Acht Leasa Poiblí 
(Covid 19), cuireadh stad ar na amlínte pleanála reachtúla ar tréimhse 8 seachtainí agus chuir sé sin 
stad ar an amlíne maidir leis an bPlean. I ngeall ar an stad curtha ar na amlínte, thosaigh Cruinnithe 
Speisialta, moltaí an Phríomhfheidhmeannaigh ar na aighneachtaí, ar an 16ú Samhna. Eagraíodh na 
cruinnithe sin ar bhonn hibdireach, ar líne agus ar an suíomh araon, chun scaradh sóisialta a cheadú 
i gcomhréir le treoirlínte an rialtais. Bhí an Cruinniú Speisialta curtha siar ar an 18ú Nollag i ngeall ar 
shos na Nollag agus sceidealaithe le atosú ar an 11 Eanáir 2021. 

 
Oidhreacht agus Caomhnú 

 
Rinneadh dul chun cinn ar go leor tionscadail faoi chláir oibre Oidhreachta agus Caomhnaithe, áirítear 
leo sin; 

 
• Gréasán Bhaile Múrtha na hÉireann - Baile Átha Troim: Ocht bhfíseán déanta chun 10 mbliana 

tochailt sheandálaíoch a thaifead agus a thaispeáint ag Fearann na mBráithre Dubha; seolta le 
linn Seachtaine Oidhreachta 2020. 

 

Treoir Oidhreachta Seandálaíocht Éireann Uimh. 90 le Fearann na mBráithre Dubha, Baile Átha Troim 
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Tionscadal Oidhreachta Phobail agus Seandálaíochta (BCHAP) (Maoiniú Tionscadail Athnuachana 
Bhaile agus Sráidbhaile): 

 
• Ailtire tírdhreacha ceaptha chun plean tírdhreachaithe a ullmhú d’Fhearann na mBráithre Dubha. 
• Cábán breise ar an suíomh daingnithe 
• Cúig phainéal nua deartha agus suiteáilte. 
• Tacaíocht d’fhoilseachán Treoir Seandálaíocht Éireann Uimh. 90 Fearann na mBráithre 

Dubha, Baile Átha Troim, Co. Mí Treoir don tochailt ag fearann meánaoiseach 
Doiminiceach. 

• Taifead agus caomhnú mionsonraithe ar bhallaí nochta. 
 

Maoiniú do Phlean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Náisiúnta: 
 

• Dhá Cheardlann Eolaíochta Shaoránaithe agus Pailneoirí - 
o Ceardlann Pailneoire Uile-Éireann le Foireann an Údaráis Áitiúil. 
o Seacht gceardlann ar líne chun tacú le cur i bhfeidhm na bPleananna 

Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Pobail in Ráth Tó, Baile Shláine, Ceanannas, 
Steach Maoilín, Ráth Cairn, Baile Iúiliáin agus Maigh Dearmhaí. 

• I gcomhpháirtíocht le grúpaí Cairde Éanlaith Éireann agus Bailte Slachtmhara - Tionscadal bhosca 
Neide Gasta. 

• Trí fhíseán gearr bithéagsúlachta coimisiúnaithe agus críochnaithe. 
• Feachtas Cumarsáidí Raidió Phlean Pailneoirí Uile-Éireann - LMFM. 

Cúram agus Caomhnú do Reiligí Stairiúla: Tacaíocht do chur i bhfeidhm Scéime Deontais Ghrúpa 
Adhlactha Chomhairle Contae na Mí. 

 
Seachtain Oidhreachta 2020: Bhog an ócáid go spás ar líne, spreagadh agus tacaíocht do ghrúpaí 
áitiúla chun tionscadail a ullmhú - 30 tionscadal léirithe ó Chontae na Mí. 

 
Obair Phriontála Cheanannais: Oibriú le caomhnóir páipéir chun Cartlann Póstaeir Oibre Priontála 
Cheanannais a chaomhnú. 

 
Ciste Phlean Oidhreachta an Chontae 2020: Seandálaí oidhreachta Thionscal ceaptha chun suirbhé 
allamuigh a chríochnú ar Oidhreacht Thionsclaíoch na Mí (Cuid I), le tacaíocht ó fhoilseachán 
Imleabhair Chnóbha ar Ealaíon Mheigiliteach agus íomhánna grianghraif ardchaighdeáin agus físeáin 
dordáin ó Ken Williams (Grianghrafadóir). 

 
Scéim Tacaíochta do Dheontais Pobail 2020: 16 tionscadal oidhreachta áitiúil a fuair tacaíocht. 

 
Tionscadal Comhfhorbartha Áite Cruthaithí Cheanannais: Tionscadal comhoibríoch ilghnéitheach 
idir Chomhairle Contae na Mí agus geallshealbhóirí tionscadail (ealaíontóirí, féilte, oibrithe deonacha 
pobail, úinéirí maoine agus gnóthaí áitiúla) a dhíríonn ar athchóiriú agus athúsáid oiriúnaitheach ar 
cheithre príomh-fhoirgneamh oidhreachta i bhfabraic sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíoch 
Cheanannais; 

• Foireann deartha ceaptha d’Oibreacha Phriontála Cheanannais agus dhá cheardlann eagraithe 
• Plean gnó críochnaithe do Thionscadal Cruthaíoch Cheanannais 
• Mol Cultúrtha Theach Cúirte Cheanannais 

 
Foireann Chultúrtha Chomhairle Contae na Mí: Ball na foirne chun tacú le cur i bhfeidhm Straitéise 
Chultúrtha agus Chruthaíochta do Chontae na Mí 2018-2022. 

 
Ciste Treoirmhairc Pobail 2020: Scéim nua seolta ag Seirbhís Treoirmharcanna Náisiúnta, trí 
thionscadal maoinithe - Balla Reilige na Rátha Móire agus Tuarascálacha Caomhnaithe d’Eaglais an 
Tuiléin agus Beaubec, Béibeac Mór. 
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Oibreacha caomhnaithe ar an mballa teorann ag Reilig na Rátha 

Móire, Baile Átha Buí críochnaithe mar chuid de Chiste 
Treoirmhairc Pobail 2020 

 
LGMA agus an Comhairle Oidhreachta: Ball ghrúpa béime i gcomhair Athbhreithnithe ar Chlár 
Oifigigh Oidhreachta an Údaráis Áitiúil. 

 
Ballraíocht na Mí: Ball le Coiste Measúnaithe Áitiúil chun tionscadail a mheasúnú. 

 
Ranníocaíochtaí Forbartha 
Bhí lahgdú in admhálacha ó ranníocaíochtaí forbartha i gcomparáid leis na blianta roimhe, le 
táirgeacht mheasta (réamh-iniúchadh) sa réigiún ar €9.4 milliún (admhálacha Uisce Éireann san 
áireamh) do 2020. Leanann an Fhoireann Comhréireachta Airgeadais ag idirghníomhú go gníomhach 
chun comhréireacht a chinntiú le coinníollacha na pleanála. 

 
Gníomhaíochtaí Chomhréireachta 
Tá méadú fós ag teacht ar ghearáin maidir le comhréireacht phleanála le 316 cás nua tagartha do nó 
tosaithe ag an Roinn Phleanála in 2020, ardú timpeall 12% ar 2019. Ní áirítear leis na figiúirí sin gníomh 
glactha i gcomhair neamh-chomhréireacht leis na forálacha airgeadais ó cheada pleanála ar marthain. 

 
Leanann an Comhairle ag déanamh a chuid feidhme maidir le glacadh i gceannas na n-eastát. In 2020 
bhí 13 eastát ar iomlán glactha i gceannas agus rinneadh staidéir turgnamhacha ar go leor eastáit eile. 

 
3.2 Bainistíocht Fhorbartha 

 
Leanann líon na n-aighneachtaí faighte ag ardú ar na blianta roimhe, le 2114 aighneacht ar iomlán 
faighte in 2020, ardú timpeall 15% ar 2019. Tá síntiús iomlán anois ag clinicí réamh-phleanála le 
comhairleoireacht ghutháin agus ar líne ar fáil. Leanann an Roinn Pleanála ag tabhairt feabhsaithe 
faoi deara ar scóip agus castacht na dtairiscintí forbartha faoi athbhreithniú. 
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Chuidigh an Roinn Pleanála freisin i go leor tionscadail eile mar a leanas; 
• Forbairtí Tithíochta Straitéiseach, 
• Forbairt Infreastruchtúir 

Straitéiseach 2 Éisteachtaí ó 
bhéal 

• 8 aighneacht Chuid VIII 
 

Rialachán Cairéil 
Leanann an tÚdarás Pleanála ag tabhairt monatóireachta agus measúnaithe ar oibriúcháin cairéil i gcontae 
na Mí. 

 
Rialú Tógála 
Feidhmítear Rialú Tógála an Chomhairle ag Oifigeach Rialaithe Tógála atá i gceannas freisin ar 
Fhoireann Forfheidhmithe Pleanála. Imríonn feidhm Rialaithe Tógála ról tábhachtach i bhfaisnéisiú 
d’Fhoireann Chomhréireachta Airgeadais. 
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Sábháilteacht agus Iompar Bóithre 
4.1 Forléargas 
Tugann Comhairle Contae na Mí bainistíocht agus cothabháil ar os cionn 3,500 km gréasáin bóithre. 
Baintear é sin amach le comhoibríocht agus cúnamh ó NTA, TII agus DTTAS trí 4 phríomheilimint, is 
iad sin: 
• Cothabháil bóthair, lena n-áirítear cothabháil tréimhsiúil agus geimhridh, cóiriú dromchlaí agus soilsiú 

poiblí 
• Feabhsúcháin bóthair, lena n-áirítear feabhsú lánroghnach, feabhsúcháin athchóirithe, 

scéimeanna feabhsaithe sonracha, oibreacha ar dhroichid, feabhsúcháin ar chosáin agus 
scéimeanna feabhsaithe eile 

• Trácht ar bhóthar, lena n-áirítear bainistíocht ar thrácht agus sábháilteacht 
• Tionscnaíochtaí iompair inbhuanaithe 

 

Bainistíocht ar Thrácht i gCill Bhearaigh - Céim 1 

 
4.2 Éachtaí 
Áirítear le éachtaí Feabhsúcháin Bóthair seachadadh timpeall €42.4m i gclár oibreacha bóthair agus 
críochnú 16 Scéim Rannpháirtíochta an Phobail (go háirithe maoiniú ó DTT&S) agus 5 Scéim 
feabhsaithe Áitiúil (maoiniú deontais ó DR&CD). Léiríonn na scéimeanna sin conas is féidir le 
comhpháirtíocht idir an Comhairle agus na bpobal feabhas suntasach a sheachadadh, nach mbeadh 
maoiniú cothabhála/feabhsúcháin faighte ann ar bhealach eile. 

 
4.3 Achoimre ar Dhul Chun Cinn Scéimeanna 

 
Dul chun cinn ar Scéimeanna Príomha agus Tánaisteach Náisiúnta 
• N2 Seachród Bhaile Shláine - Comhairleoirí ag dul ar aghaidh go dearadh Chuid 3. 

Cruinnithe tosaigh úinéir talún tosaithe 
• N51 Dún Mór Chuid 2 -Fógra Iontrála tugtha do gach úinéir talún. Céim 2 agus 3 

Seandálaíocht ar siúil. Príomh-chonradh tógála ag dul go Tairiscint ag tús 2021 
• N52 Grange go dtí Clontail - Cuid 8 cinneadh le déanamh Q1 2021. Cuid 3 dearadh ar siúil, 

agus cruinnithe tosaigh eagraithe le úinéirí talún. 
• Timpeallán Ráth go dtí Kilmoon - Measúnuithe/Suirbhéanna ag dul ar aghaidh chun cuidiú 

Rogha Tosaíochta Éiritheach a aithint. 3Ú Chomhairleoireacht phoiblí sa sceideal do Q1 2021. 
• Scéimeanna Chosán Bóthair Náisiúnta - 3.8 km athdhromchla tógtha ag 20 suíomh agus 

1.3km athbheochana uige críochnaithe ag 6 shuíomh le linn 2020. 

Tuarascáil Bliantúil Chomhairle Contae na Mí 2020

26



 
Gréasán bóthair Neamh-Náisiúnta coinneáilte in 2020 
Athshlánú Bóthair 
• Bóithre Réigiúnacha - 19.41 km agus Bóithre Áitiúla - 61.24 km (lena n-áirítear 8.9 km do CIS) 
• 3.25 km bóithre críochnaithe faoin Scéim Feabhsaithe Áitiúil 
Cóiriú Dromchla 
• Réigiúnach - 21.66 km (lena n-áirítear athshlánú bóthair) 
• Áitiúil -97.6 km (lena n-áirítear athshlánú bóthair agus scéimeanna CIS) 

 
Bhí eilimint bhreise maoinithe, faoi dheontas na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, 
leithdháilte go Comhairle Contae na Mí in 2020 ar €750,000 i gcomhair oibreacha ar Bhóithre 
Náisiúnta reatha agus 2.7 km athdhromchla críochnaithe in 2020, faoin gceannteideal sin. 

 

N51 Athdhromchla - Cruicearath go dtí Carraig an Dísirt 
 

Scéimeanna Neamh-Náisiúnta Breise le dul chun cinn 
• R150 Bóthar na hInse go Spine - Tógáil tosaithe i Lúnasa 2020 agus táthar ag súil go 

dtógfaidh sé timpeall 12 mí. 
 

R150 Bóthar Spine - Íomhá Aerga Tógála 
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• LDR4 Fearann na Mainistreach An Uaimh - aighneachtaí foirmiúla do EIS agus CPO seolta leis an 
mBord Pleanála i mí Iúil 2020. Éisteacht ó bhéal don CPO eagraithe Nollaig 2020 le cinneadh le 
déanamh don dá aighneacht in Qtr 2 2021. 

• LIHAF - LDR6 An Uaimh R153 go dtí Baile Fargáin agus Ballymacon - Oibreacha tógála 
críochnaithe go substainteach roimh dheireadh 2020.  

 

Scéim LIHAF - LDR6, Baile Fargáin 

 
• LIHAF - Bóthar faoisimh seachtrach Ráth Tó Chéim 1 - Oibreacha tógála críochnaithe go 

substainteach roimh dheireadh 2020 

 
Scéim LIHAF Ráth Tó 

 
• LDR1b - Comhairliú le innealtóirí ceaptha i mí Lúnasa 2020, athbhreithniú ar Chuid 8 pleanáil 

agus dearadh réamhchéime agus cáipéisíocht CPO a ullmhú. 
• R162 Cill Bhearaigh - Cuid 1 - Oibreacha tógála críochnaithe go substainteach roimh dheireadh 2020. 
• R155 Na Curracha - tháinig moill leis na oibreacha ag feitheamh ar oibreacha ag Uisce Éireann. 

Rampaí sealadacha á suiteáil ag feitheamh ar chríochnú na n-oibreacha buana. 
• Scéim Bhóthair Bhaile an Mhuilinn - bhí go leor dul chun cinn ar an Tógáil roimh dheireadh 2020 
• R154 Acomhal Batterjohn - Oibreacha críochnaithe in 2020. 
• Bóthar rochtana Thalaimh Tosaigh Cheanannais - aighneacht MCC seolta chuig An mBord 

Pleanála agus faofa tar éis i mí an Mheithimh 2020 
• Dul chun cinn ar dhearadh i gcomhair feabhsuithe acomhail agus moillithe tráchta i mBaile Iúiliáin. 
• Bóthar Nasctha Bhaile an Bhreáigh - Comhairleoirí ceaptha chun dearadh 

réamhchéime agus cáipéisíocht Chuid 8 a ullmhú. 
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Dul chun cinn déanta ar Oibreacha Cheartaitheacha an Droichid in 2020 
Rinneadh oibreacha cheartaitheacha ar Annes Bridge, Stoneyford Bridge, Annesbrooke Bridge, 
Skearke Bridge, Clonard Bridge, Kearntown Bridge, Cornmill Bridge and Maudlin Bridge. 
Rinneadh dul chun cinn freisin ar dhearadh deisiúcháin i gCill Mhaighneann agus ballaí 
coinneála is claífoirt Dhomhnaigh Mhóir, agus rinneadh deisiúcháin freisin ar Bhaile an Dainigh. 

 
Dul chun cinn déanta ar Oibreacha Shábháilteachta in 2020 
Bhí Oibreacha Fheabhsúcháin Sábháilteachta maoinithe ag na suíomhanna a leanas: R164 Baile 
Cheanannais, L2813 Baile Corr, R163 Droim Bearach, L5615 Minnistown Rd, L1625 Crosbhóithre 
Sallygardens, L1600 Acomhal Beauparc, R161 Bóthar an Agaird Nua, L1005 Cros Bhaile an Oibricigh 
agus R163 Scottstown, Gormanlough. Scéimeanna Shábháilteachta á ndearadh do N52 ag Cros 
Johnsbrook agus Cros Bhaile an Rátha. 

 
Pacáiste Spreagtha do Phoist 
Chomh maith leis an €42.4m luaite thuas, ar an dara leath de 2020, d’éirigh le Comhairle Contae na 
Mí maoiniú a dhaingniú faoi dhá phacáiste spreagtha do phoist curtha i bhfeidhm ag an Rialtas. 

 
Táthar ag tabhairt bainistíochta ar an gcéad cheann trí Údarás Iompair Náisiúnta chun tacú le freagra 
na n-údarás áitiúla ar dhúshláin Covid-19 agus cuidiú lena gcuid oibre chun infreastruchtúr shiúil agus 
rothaíochta níos fearr a thabhairt do na pobail agus gnóthaí áitiúla. Is mar a leanas cur síos gearr ar 
an 38 scéim rathúil a fuair leithdháileadh €3.105m: 

 
Ui

mh. 

Uimhir an 
Bhóthair 
/Ainm na 
Sráide 

Suíomh na Scéime Mholta Costas Cineál Oibreacha 

1 R-159-89 An Mhaighean €120,000 Oibreacha ar Chosáin 
2 Bóthar Ráth Arlain An Uaimh €44,000 Trasrian do Choisithe 
3 R195 agus an 

Chearnóg 
An Seanchaisleán €30,000 Trasrian do Choisithe 

4 R151 Mornington in aice le ‘Harry’s Shop’ €60,000 Oibreacha ar Chosáin agus Trasrian 
do Choisithe 

5 Bóthar Lackanash Baile Átha Troim €40,000 Trasrian do Choisithe 
6 Bóthar na hEaglaise 

(R150) 
Domhnach Cearna €30,000 Trasrian do Choisithe 

7 R147 Príomhshráid Clonee €30,000 Lánaí Rothaíochta 
 

8 
 
R154 

Bailte Fearainn Batterjohn, 
DerryPatrick Grange, Cill Táile agus 
BatterJohn 

 
€1,220,000 

 
Oibreacha Bóithre 

9 Bóthar Jim Brunnock Baile Cheanannais €50,000 Oibreacha ar Chosáin 
10 Cúirt Chill an Chairn, 

An Uaimh 
Cúirt Chill an Chairn, An Uaimh €90,000 Oibreacha ar Chosáin 

11 R-158-0 Sráidbhaile Bhaile an Bhiataigh €40,000 Oibreacha ar Chosáin 
 

12 
Ar an N2 in aice le 
Timpeallán Ráth M2 

Imeall na dtithe nasctha N2 amach ó Chill 
Dhéagláin 

 
€40,000 

 
Oibreacha ar Chosáin / Trasrianta 
do Choisithe 

13 R-125-2 Príomhshráid, Ráth Tó, Arkle House go 
SuperValu 

€80,000 Oibreacha ar Chosáin 

14 Faiche Ghort na 
Cloiche 

Baile Cheanannais €50,000 Siúlán 

15 Déan Uí Chuagáin, 
An Uaimh 

Déan Uí Chuagáin, An Uaimh €65,000 Oibreacha ar Chosáin 

16 R125 Príomhshráid Ráth Tó €250,000 Lánaí Rothaíochta / Siúlán 
17 R132-322 R132 Painstown-Colp Cross €40,000 Oibreacha ar Chosáin/Lánaí 

Rothaíochta 
18 Bóthar rochtana 

Bhealach an 
Chaisleáin 

Bealach an Chaisleáin, Cill Dhéagláin €5,000 Oibreacha ar chosáin 

19 Bóthar rochtana 
Bhealach an 
Chaisleáin 

Garden City, Cill Dhéagláin €7,500 Oibreacha ar chosáin 

20 Sráid an Chaisleáin Sráid an Chaisleáin, Cill Dhéagláin €7,500 Oibreacha ar Chosáin/Lánaí 
Rothaíochta 

21 R-158-0 Bóthar Chnoc an Línsigh, Baile Átha Troim €30,000 Oibreacha ar Chosáin/Lánaí 
Rothaíochta 

22 Church View Baile Átha Buí €30,000 Trasrian do Choisithe 
23 L-34142-0 Bóthar Dan Shaw, An Uaimh €45,000 Trasrian do Choisithe 
24 L16167-0 Sea fields (Corvallis) An Inse €82,000 Oibreacha ar Chosáin / Lánaí 
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Rothaíochta 
25 Bóthar rochtana 

Bhealach an 
Chaisleáin 

Garden City, Cill Dhéagláin €10,000 Trasrian do Choisithe 

26 L1006 Skryne Road, Ráth Tó (Bóthar na Reilige) €180,000 Oibreacha Bóithre 
27 R-161-0 Sráid an Gheata An Uaimh, Baile Átha 

Troim, 
€25,000 Oibreacha ar Chosáin / Lánaí 

Rothaíochta 
28 Bóthar rochtana ar 

an eastát 
Eastát St Oliver Plunket, Baile an 
Cheantaigh 

€15,000 Oibreacha ar Chosáin 

29 Sráidbhaile an 
Bhóthair Bhuí 

Go leor suíomhanna sa sráidbhaile €50,000 Oibreacha ar Chosáin / Lánaí 
Rothaíochta 

30 R150 Baile an 
Bhiataigh 

Cearnóg Bhaile an Bhiataigh agus An Inse €85,000 Trasrian do Choisithe 

31 Rochtain ar eastát 
Pháirc na bhFianna 

Eastát Pháirc na bhFianna, Cill Dhéagláin €35,000 Trasrian do Choisithe 

32 Sráidbhaile 
Summerhill 

Go leor suíomhanna sa sráidbhaile €30,000 Oibreacha ar Chosáin / Lánaí 
Rothaíochta 

33 Rochtain ar eastát 
Pháirc na bhFianna 

Eastát Pháirc na bhFianna, Cill Dhéagláin €25,000 Trasrian do Choisithe 

34 R156 Sráidbhaile Summerhill €25,000 Oibreacha ar Chosáin / Lánaí 
Rothaíochta 

35 L1617 Steach Maoilín go dtí Gormanstown €40,000 Oibreacha ar Bhóithre / oibreacha 
ar chosáin 

36 R135 Lána rothaíochta reatha ar R135 Tuaiscirt 
Chill Déagláin 

€15,000 Lána Rothaíochta 

37 Lána Ribbontail Maigh Dearmhaí €20,000 Oibreacha Bóithre 
38 Eastát Chill 

Dhéagláin agus 
Cill Dhéagláin €64,000 Oibreacha ar Chosáin 
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An dara cheann, bainistithe trí DTT&S, ná bearta chun dul i ngleic le tionchar an athraithe aeráide ar an 
ngréasán. Bhí leithdháileadh €517,000 daingnithe i gcomhair 5 thionscadal faofa: 

Uim
h. 

Uimhi
r an 
Bhótha
ir 

Suíomh na scéime 
mholta 

Costa
s in 
2020 

Cineál 
Oibreacha 

1 L1002-
37 

Bóthar Bhaile na 
hAbhann 

€100,00
0 

Oibreacha Cheartaitheacha - ar feadh imill bóthair i ndiaidh eachtraí 
báistí troma 

 
2 

 
R151 

 
R151 Baile Uí Mhornáin 

 
€142,00

0 

 
Leibhéal an bhóthair a athrú chun tuile a mhaolú agus minicíocht 
dúnta an bhóthair a laghdú 

 
7 

 
R-160-1 

 
Cuarbhóthar Bhaile Átha 
Troim 

 
€150,00

0 

Oibreacha cheartaitheacha le déanamh chun damáiste a mhaolú - 
Stoirm Emma agus eachtraí 
drochaimsire ina dhiaidh 

 
9 

 
R125 

 
Dún Seachlainn 

 
€110,00

0 

Oibreacha cheartaitheacha áit ina raibh damáiste ar an mbóthar ag 
eachtraí drochaimsire le déanaí 

 
14 

 
R125 

 
Grianóg, Domhnach Mór 

 
€15,000 

Abhainn An Mhóinéir Leathain (tuilemhánna) ag déanamh claífoirt ar 
bhóthar R125 
éagobhsaí ag spreagadh sciorrtha de réir a chéile thar chuid 100m ar 
fhad 

 
Scéimeanna Iompair Inbhuanaithe le dul chun cinn in 2020: 
• Rian Thaobh na Bóinne - aighneacht phleanála seolta chuig An mBord Pleanála i mí Iúil 2020, ag 

feitheamh ar chinneadh faoi láthair. 
• Rian Glas na Bóinne - An Seandroichead go dtí an Uaimh - Comhairleoirí ceaptha i mí an Mhárta 

2020 chun bundearadh agus aighneacht a ullmhú le haghaidh faomhaidh reachtúil. Táthar ag súil 
faoi láthair go seolfar aighneacht phleanála chuig an mBord Pleanála ag deireadh 2021. 

• Rian Glas Ghleann na Bóinne go dtí Lakelands - Siúlóidí lúbtha críochnaithe timpeall na hOibre agus 
Baile an Chaisleáin le maoiniú ORIS. €500K maoinithe ORIS daingnithe don chuid ón Uaimh go dtí 
Baile Uilcín, le tógáil in 2021. 

• An Uaimh 2030 - conradh tógála Chuid 1 críochnaithe do Shráid an Iarnróid. Tógáil Chéim 2 (Sráid 
an Droichid agus timpeallán Bhóthar na Mainistreach) ar siúil ar an suíomh - measta le críochnú Q2 
2021. Oibreacha dhearaidh do Chéim 3 lena n-áirítear oibreacha ar Shráid Ludlow, Cn. An 
Mhargaidh, Sráid Uí Chinnéide agus Plás Uí Chinnéide ar siúil 
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Oibreacha Críochnaithe ar Shráid an Iarnróid 

 

 
Oibreacha chríochnaithe ar Shráid an Droichid 

Sráid Ludlow Molta Bóthar Uí Chinnéide Molta 
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• Suiteáil scáthláin bus - tionscadal ar fud an Chontae ar siúil - Suirbhéanna geoifisiceach agus 

topagrafach á bpróiseáil. 
• Páirceáil Rothaíochta - áiteanna suímh aitheanta agus cáipéiseanna tairisceana ullmhaithe. 
• Áis Páirceála agus Síob na hInse - Conraitheoir ceptha i gcomhair oibreacha athchóirithe atá 

críochnaithe go substainteach anois 
• Scéim Rothaíochta agus Coisithe Áth Luimnigh go Baile Átha Troim - suirbhé topagrafach 

críochnaithe, dearadh draenála ar siúil. Beidh tairiscint ar an scéim i gcomhair tógála in 2021. 
• Cosán do Choisithe agus Rothaithe - Seachróid N52, Ceanannas - Oibreacha críochnaithe go 

substainteach agus bealach oscailte don phobal. 
• Staideanna Bus na hUaimhe - Tairiscint d’oibreacha tógála gaolta le seirbhís bhus baile nua ar 

bhealach N1 agus N2 déanta in Q4 2020. 
 

Stad Bus Nua - An Uaimh 
 

• Cuid 8 d’áiseanna rothaíochta agus siúil i Ráth Tó críochnaithe in Q4 2020. 
• Cuid 8 tosaithe don áis Páirceála agus Síob ar N51 san Uaimh 

 
Obair ar siúil ar sheachadadh seirbhísí bhreise: 
• Gnáth-chothabháil, Seirbhís Chothabhála Geimhridh agus Cothabháil ar Ghléasra agus Innealra 
• Bunaíocht chonartha láraithe chun comharthaí/soilse tráchta a choinneáil 
• Clár Caipitil le Oibreacha Feabhsaithe Cosán 

 

Cosán Sheachród Cheanannais Oibreacha ar Chosáin Mhaidh Dearmhaí 
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• Seirbhísí Soilsithe Poiblí, cothabháil agus clár caipitil ar uasghráduithe ar Shoilsiú Poiblí agus 

Scéimeanna Éifeachtachta Fuinnimh timpeall an chontae 
• Rialú ar Fhorbairt / Comhairle Pleanála Iompair 
• Scéimeanna Feabhsaithe ar Shábháilteacht an Bhóthair, Cur chun Cinn agus Oideachais 
• Ceadúnais Oscailte an Bhóthair, Aighneachtaí Lód Mínormálta, Bóithre agus Seirbhísí i gceistiú Muirir 
• Athbhreithniú ar Cheadúnais Bus agus suíomhanna Staid Bus 
• Maoiniú breise soláthraithe ag DTTAS €680,867 i gcomhair Scéimeanna Draenála ar fud an chontae 
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Comhshaol 
5.1 Forléargas 

Tá cosaint an chomhshaoil agus feabhsú na timpeallachta nádúrtha agus thógtha an chontae 
tábhachtach go leor do chónaitheoirí agus cuairteoirí Chontae na Mí. Tá córais aeir agus uisce glan, 
tuath gan bhruscar, tránna gan mhilleadh agus córais inbhuanaithe um bhainistíocht ar dhramhaíl 
riachtanach i gcomhair comhshaoil inbhuanaithe agus ardchaighdeáin agus chun feabhas a chur ar 
chaighdeán saoil ár saoránaithe. 

 
Tá an Comhairle freagrach as os cionn 500 feidhm chomhshaoil reachtúil laistigh reachtaíochta agus a 
sholáthraíonn i gcomhair córais rialála agus monatóireachta cuí um chosaint an chomhshaoil agus 
smachta ar thruailliú. 

 

5.2 Athrú Aeráide 

Ag deireadh 2019 bunaíodh Acadamh Aeráide na Mí, chun ócáidí oiliúna ardchaighdeáin a 
sheachadadh do go leor geallshealbhóirí lena n-áirítear saoránaithe, pobail, scoileanna agus gnóthaí, 
chun faisnéis agus muinín a sholáthar do na grúpaí sin chun tús a chur le díospóireacht aeráide laistigh 
a gcuid pobail agus gréasáin, chun ceannaireacht aeráide a thógáil ag leibhéal gnáthbhaill. Faraor, 
d’imir Covid 19 droch-thionchar ar an tionscnaíocht seo agus cé gur féidir oiliúint a reachtáil ar líne, ní 
bheadh sé in ann an luach céanna a sheachadadh gan oiliúint aghaidh ar aghaidh ina féidir le daoine 
naisc a chothú agus a gcuid gréasáin tacaíochta a fhás. Táthar ag súil go mbeidh ócáidí pleanáilte 
seachadta nuair a éascaíonn na teorainneacha. 

I mí Mheán Fómhair 2020 d’fhás réim na Foirne Aeráide chun Aidhmeanna Forbartha Inbhuanaithe a 
chur leis, ceann de na chéad údaráis áitiúla a ghlac an bealach seo. Gníomhaíocht ar son na hAeráide 
ná ceann den 17 aidhm agus is feithicil iontach iad na SDG lena féidir seachadadh ar ghníomhaíocht ar 
son na haeráide, tá na aidhmeanna idirnasctha go leor agus cuireann siad ionchuimsiú agus ceartas 
chun cinn. Ar dtús, bhí baint ag an obair le feasacht agus nascadh na n-aidhmeanna agus 
gníomhaíochtaí chun úsáid aidhmeanna a chur chun cinn ar feadh na heagraíochta. 

D’imir Covid go leor tionchair ar ár ngníomhaíochtaí ach tháinig deiseanna leis. Cheadaigh sé dúinn ár 
ngréasán a fhairsingiú in Éirinn agus san AE araon trí go leor ócáidí Aeráide agus SDG a d’fhreastail 
muid orthu ar feadh an AE, agus ní bheadh sé sin indéanta roimh covid. Ceadaíonn an gréasán sin dúinn 
ár gcuid oibre a léiriú agus foghlaim is oibriú le gairmithe eile aeráide. 

 
Áirítear le gníomhaíochtaí 2020: 
• Oiliúint Cheannasaíochta um Ghníomhú ar son na hAeráide Saoránaithe - d’fhreastail os cionn 

60 rannpháirtí an oiliúint lae iomlán seo i mí Eanáir, bhí aiseolas an-dearfach agus déanfaidh sé 
teimpléad i gcomhair ócáidí sa todhchaí 

• Ócáid Turasóireachta Inbhuanaithe Ar Líne 
• Bhí Mullach Aeráide do Bhaill Tofa, Mullach Scoile agus Féile Scannáin Aeráide go léir curtha siar 

i ngeall ar Covid 
• Líon níos mó Pobail Forbartha Inbhuanaithe (SEC) - Máistirphlean Fuinnimh Batterstown 

críochnaithe agus chuir SEC Bhaile Átha Troim isteach i gcomhair maoinithe chun amhlaidh a 
dhéanamh. Tharla go leor ceardlanna timpeall SEC ina raibh an Fhoireann Aeráide 
rannpháirteach. 

• An chéad tuarascáil ar Straitéis Gníomhaíochta ar son na hAeráide táirgthe, faisnéis sainscagtha trí oifig 
CARO. 

• Treoirlínte Chur i bhFeidhm Phleain Gníomhaíochta ar son na hAeráide táirgthe, bhí sin ina 
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chomhoibríocht le comhairlí Contae an Lú, Chill Dara, Chill Mantáin agus Chorcaigh. 
• Cuntas Twitter @MeathClimate socraithe in Aibreán 
• Tógáil comhpháirtíochta - ar feadh Mí agus tar éis, ag aithint eagraíochtaí ar féidir linn oibriú leo 

ar thionscadail aeráide. 

• Comhoibríocht le ICRAG, Aoisbháúil agus an Grianstad ar thionscadal #PurlsofWisdom, ag úsáid 
ceirde olainn i gcumarsáidí maidir le athrú aeráide, tionscadal a d’eascraigh i dtaispeántas sa 
Ghrianstad. Táthar ag fairsingiú an tionscadail seo faoi láthair. 

• Tionscadal curtha crainn ar thalaimh faoi úinéireacht an chomhairle ar siúil. 
• Comhpháirtíocht le Devenish, Macra na Feirme agus Comhair Creidmheasa ar fheirmeoireacht 

inbhuanaithe agus gréasánú. Á fhorbairt sin i gcomhair for-rochtana níos leithne. 
• Chríochnaigh 3 bhall foirne agus comhairleoir amháin an cúrsa Mpower AE 6 sheachtainí a 

chuireann aistriú fuinnimh inathnuaite chun cinn 
• D’éirigh 4 bhall foirne agus comhairleoir amháin ina gCeannairí Réaltachta Aeráide faoi réir Chóir 

Aeráide AL Gore 
• Bhí Comhairle Contae na Mí ar an t-aon Ambasadóir do Chomhaontú Aeráide AE na hÉireann, 

tionscnaíocht faoi réir an gComhaontaithe Ghlais AE, a nascann muid le Ambasadóirí an 
Chomhaontaithe Aeráide ar fud an AE agus le deiseanna comhoibríochta agus roinnte eolais. 

• Acadamh Aeráide na Mí liostaithe le fada i gcomhair Fóraim an Domhain um Chomhdháil 
Comhshaoil Daonlathach - curtha siar 

• Páirt glactha i gceardlann Eorpach Athsheachadáin Aistrithe Fuinnimh DRIFT TOMORROW. 
• Leanúint ag éascú Fóraim Gníomhaíochta ar son na hAeráide faoi Cheannas an Chomhairleora. 
• Cúnamh d’Ollscoil Lárnach na hEorpa i dtriail ar shuirbhé i gcomhair Dearbhuithe Éigeandála Aeráide. 
• Cur i láthair ar scéal Aeráide na Mí ag comhdháil ESTG. 

 

5.3 Oideachas agus Feasacht an Chomhshaoil 

Gach bliain idirghníomhaíonn an Comhairle le réimse leathan oideachais comhsshaoil agus 
gníomhaíochtaí feasachta agus tacaíochtaí lena n-áirítear: 

• Tionscnaíochtaí Scoileanna Glasa lena n-áirítear Seiminéir Scoileanna Glasa ar Bhruscar agus 
Dramhaíl, Uisce, Fuinneamh, Bithéagsúlacht, Saorántacht Domhanda. 

• Deontais do Gharraithe Scoile trí Mhaoiniú CEAF, ar meán tacaítear 10 gharraí scoile go 
bliantúil in éineacht le timpeall 30 tionscadal bunaithe ar phobal, seiminéir, ceardlanna. 

• Meánscoileanna – The Really Rubbish Film Company, ECO UNESCO Young Environmentalists, 
ReLove Fashion. 

ReLove Fashion Final le mic léinn ó Chlochar na Trócaire, An Uaimh 
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• Maoiniú faighte ó Ghréasán an Údaráis Áitiúil (LAPN) um Chosc agus tionscadal le tosú i 
Nollaig 2020 i gcomhair péinte inathúsáidte leis an Ionad Athaimsithe. 

• Tionscadail bainteach leis an bPobal - Tionscnaíochtaí Frith-Bhruscair, Feachtas Réigiúnach um 
Dhramhaíl Bia a Stopadh, Ócáidí Glanta an Earraigh. 

• Tacaíocht um Bhainistíocht ar Bhruscar ó Chomhairle Contae na Mí do ghrúpaí an phobail agus 
eile i dtéarmaí trealaimh agus bailiúcháin ábhair. 

• Tionscadal Díleáiteora um Dhramhaíl Bia ag Ionad Athchúrsála na hUaimhe. 
• Feachtas Cuimsitheach Frith-Bhruscair, In Aghaidh Truaillithe Madra agus Frith-Dhumpáil 

Fógraíochta - Pictiúrlann, Raidió, Cláir Fógraí, Meáin Sóisialta. 
• Foráil comharthaíochta ar feadh an chontae - Bruscar, dumpáil, bruscar an chairr, truailliú madra. 
• Laethanta bailiúcháin tiomnaithe do shean-bhréagáin, toilg, agus bailiúchán leanúnach Péint. 

 
Rothair don Afraic - Tionscadal athúsáide le Rotaire Ireland ag soláthair rothair d’iompar meánscoile sa 
Ghaimbia, trí Ionad Athchúrsála na hUaimhe agus Príosún Loughan House. Bailítear rothair ag Ionad 
Athchúrsála na hUaimhe i gcomhair iompair leanúnaigh go dtí Príosún Oscailte Loughan House i Co. 
Chabháin. Ansin déantar na rothair a uaschúrsáil ag na príosúnaigh sa Siopa Rothair i gcomhair iompair 
leanúnaigh go dtí an Ghaimbia, áit ina soláthraíonn siad iompar riachtanach agus a athraíonn saolta do 
dhéagóirí. 

 
 

Tionscnaíocht Rothair don Afraic 

 
Scoil Saor Bhuidéil Plaistigh - tá Beaufort College ina chéad scoil a ghlac páirt i Scéim Dáileora Uisce sa 
Mhí, a sholáthraíonn buidéil inathúsáidte agus dáileoirí uisce nua do mhic léinn, le tacaíocht ó 
Chomhairle Contae na Mí. Tá go leor scoileanna eile ag smaoineamh ar dhul sa scéim in 2021. Tá cosc ar 
bhuidéil aonúsáide i bhfeidhm i scoileanna rannpháirteacha. 
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5.4 Tosaíochtaí Forfheidhmithe Dramhaíl Náisiúnta 

In 2020, seoladh Plean Gníomhaíochta i gcoinne Dramhaíl do Gheilleaga Ciorclach ‘Polasaí Dramhaíl 
Náisiúnta na hÉireann 2020-2025’ chun targaid nua a thabhairt isteach chun dul i ngleic le dramhaíl 
agus bogadh i dtreo geilleagair chiorclaigh. Áirítear leis an bplean ár ndramhaíl bia a leathadh roimh 
2030, scéim taisce agus fáltais do bhuidéil plaisteacha agus cannaí, toirmisc ar phlaistigh aonúsáide 
áirithe ó Iúil 2021, agus tobhach ar chupáin indiúscartha. Áirítear le bearta eile critéir glasa agus 
prionsabail an gheilleagair chiorclaigh a chur le gach soláthar poiblí, tobhach athshlánaithe dramhaíl 
chun athchúrsáil a spreagadh, agus cinntiú go bhfuil gach pacáistiú inathúsáidte nó inathchúrsáilte 
roimh 2030. 

 
Is aidhm uileghabhálach sa phlean gníomhaíochta ná tacú le socrúcháin institiúideach soiléir 
stuama don earnáil dramhaíl, lena n-áirítear trí ról neartaithe d’údaráis áitiúla. 

I gcomhréir le tosaíochtaí forfheidhmithe dramhaíl náisiúnta aitheanta ag Grúpa Stiúrtha 
Forfheidhmithe Dramhaíl Náisiúnta, seo a leanas tosaíochtaí forfheidhmithe d’Údaráis Ceannais 
Réigiúnacha agus na Údaráis Áitiúla comhdhéanaimh do 2020. Is dócha go bhfanfaidh siad sin mar an 
gcéanna do 2021. 

5.4.1 Dul i nGleic le Gníomhaíocht Dhramhaíl Mídhleathach Suntasach 
5.4.2 Gníomhaíocht Tógála agus Scriosta 
5.4.3 Treoir Deiridh an tSaoil d’Fheithiclí (ELV) 
5.4.4 Aitheantas Suímh ELV neamhúdaraithe - 
5.4.5 Bailiúchán Dramhaíl - Tithíocht agus Tráchtála 
5.4.6 Suíomhanna Il-Ghníomhaireachta Leasa 
5.4.7 Man in the Van - Dul i nGleic le dumpáil mídhleathach agus gluaiseachtaí dramhaíl 

neamhúdaraithe 
 

Rinneadh comhordú ar oibreacha ag na údaráis áitiúla maidir leis na tosaíochtaí sin ag Údaráis 
Ceannais Réigiúnaigh um Fhorfheidhmiú Dramhaíl (WERLAs) a bheidh ina bhForfheidhmiú faoi 
cheannas Intleachta 

 
In 2017 d’fhoilsigh an EPA Clár Monatóireachta ar Cháilíocht an Aeir Náisiúnta 2017 - 2022 agus ag 
soláthair i gcomhair gréasáin monatóireachta náisiúnta fairsingthe go mór le faisnéis fíor-ama ar 
cháilíocht an aeir don phobal. Soláthraíonn an clár i gcomhair 38 stáisiún monatóireachta nua i ngach 
ceantar uirbeach, agus beidh lonnaíocht dóibh bunaithe ar chritéir mhéid an daonra, leochaileachta ar 
cheisteanna cáilíochta aeir agus dáileacháin spásúil. Tabharfaidh an gréasán suíomhanna 
monatóireacht ar réimse paraiméadair cáilíochta an aeir lena n-áirítear cáithníní, miotail troma, gáis 
neamhorgánacha agus orgánacha. Cuireadh stáisiún monatóireachta nua don Uaimh anois in aice 
láimhe leis an Stáisiún Dóiteáin i bhfeidhm agus soláthraíonn sé faisnéis fíor-ama maidir le cáilíocht an 
aeir don limistéar sin. Moltar stáisiúin monatóireachta nua freisin do Dhroichead Átha agus Baile 
Brigín. 

 

5.5 Plean Bainistíochta d’Abhantrach 2018-2021 
 

Seoladh Plean Bainistíochta d’Abhantrach 2018-2021 ar an 17 Aibreáin, 2018 agus luann sé bearta 
chun feabhas a chur ar an gcaighdeán uisce i screamhuisce, aibhneacha, lochanna, inbhir agus uiscí 
chósta na hÉireann sna ceithre bhliana le teacht. An Plean ná riachtanais a chomhlíonadh faoin Treoir 
Chreat Uisce (WFD) chun cáilíocht uisce a chosaint agus a fheabhsú i dtimpeall 726 de choirp uisce na 
hÉireann sna ceithre bhliana le teacht. Comhdhéanann an 726 corp uisce lena n-áirítear naoi gcinn i 
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gContae na Mí ar iomlán 190 Limistéir chun Gníomhaíochta a raibh curtha in áit tosaíochta ar fud an 
náisiúin i gcomhair airde ar leith ar feadh 2018-2021 agus ina mbeidh cur chuige ildisciplíneach agus 
tras-ghníomhaíochta in úsáid. 

 
Tá an próiseas chun limistéir tosaíochta a roghnú i gcomhair an chéad Phlean Bainistíochta 
d’Abhantrach 2021-2027 ar siúil agus i ndiaidh comhairleoireacht le LAWPRO agus an EPA, táimid 
ag súil go rachfaidh an dréacht ar Phlean ar aghaidh go comhairleoireacht phoiblí ag tús 2021. 

 

5.6 Suíomhanna Tréigthe 

Faoi láthair tá 20 áitreabh ar Thaifead Suíomhanna Tréigthe Chontae na Mí, cúig chinn déag astu 
curtha leis le 12 mí anuas. Tá liosta nuashonraithe leis na tosaíochtaí sin ar fáil ar shuíomh gréasáin an 
Chomhairle. In 2020, baineadh dhá áitreabh ón DSR tar éis do na úinéirí oibreacha fheabhsúcháin a 
dhéanamh. Thar an tréimhse sin, rinneadh ceannachán éigeantach do 11 áitreabh agus bhí ceann 
amháin ceannaithe go toiliúil. Tá 95 áitreabh eile ann a bhfuil acmhainneacht acu le bheith curtha ar 
an taifead. Tá Rannán Suímh Tréigthe ag idirghníomhú go gníomhach le úinéirí maoine, aturnaetha, 
institiúidí airgeadais agus gearánaigh chun iarracht a dhéanamh ceisteanna thréigthe a réteach roimh 
an gceannachán. Ar an gcuid is mó cás tá ceisteanna ag baint le úinéireacht / teideal, cothromas 
diúltach nó fiach. Beidh gach ceann de na áitribh ceannaithe go dtí seo forbartha nó feabhsaithe ag 
Rannán Tithíochta Chomhairle Contae na Mí i gcomhair tithíochta sóisialaí. Cuireann rannán 
suíomhanna tréigthe béim ar leith i limistéir ina bhfuil maoiniú ar fáil don ghiniúint uirbeach. 
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Seirbhísí Dóiteáin agus Éigeandála 
6.1 Forléargas 
Clúdaíonn Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála na Mí réimse leathan feidhmeanna a théann ó 
fhreagra oibriúcháin go dtí cosc ar dhóiteán, lena n-áirítear: 

 
• Comhrac dóiteáin agus seirbhísí tarrthála 
• Sábháilteacht dóiteáin pobail 
• Cosc teicniúil ar dhóiteáin 
• Mór-phleanáil éigeandála agus pleanáil réamh-eachtra 

 
D’fhreagair Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála na Mí ar réimse leathan eachtraí agus éigeandálaí in 2020 
agus chuaigh sé in oiriúint do bhealaí nua le oibriú chun foráil iomlán seirbhíse a chinntiú don phobal 
le linn na paindéime COVID-19. 

 
Sláinte agus Sábháilteacht 
Forbraíonn Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála na Mí Córas Bainistíochta ar Shábháilteacht chun 
sábháilteacht, sláinte agus folláine na foirne agus úsáideoirí seirbhíse a chinntiú. Lean an Córas 
Bainistíochta ar Shláinte agus Sábháilteacht ag cloí le riachtanais an Chaighdeáin Idirnáisiúnta ISO 
45001 leis an teastas athnuaite do 2020. Bhí athrú sa bhéim de réir riachtanais COVID-19 chun dul i 
ngleic leis na rioscaí nua a tháinig agus athbhreithniú leanúnach ar chleachtais agus nósanna imeachta 
oibre chun ardchaighdeáin sláinte agus sábháilteachta a choinneáil sa seirbhís. 

 
Trealamh agus Oiliúint 
Fostaíonn an tSeirbhís Dóiteáin agus Tarrthála réimse leathan trealaimh speisialaithe i seachadadh a 
seirbhíse tarrthála oibriúcháin agus rinneadh a thuilleadh infheistíochta le linn 2020 i soláthar 
trealaimh agus seirbhísiú agus cothabháil orthu. 
Cuireadh Plean Oiliúna do 2020 in oiriúint le cinntiú go bhfuil gach riachtanas oiliúna riachtanach 
comhlíonta maidir le athruithe a theastaíonn ó COVID-19 agus riachtanais oiliúna nua a d’eascraigh 
mar thoradh leis an timpeallacht oibre nua. 

 
Cothabháil Flít agus Stáisiúin 
Coinníonn Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála na Mí os cionn 30 áiseanna dóiteáin i seacht stáisiún ar 
feadh an Chontae agus tá cineálacha éagsúla feithiclí in oibriúchán. Tháinig áis chomhraic dóiteáin 
Aicme B Scania nua i seirbhís ag Stáisiún Dóiteáin na hUaimhe in 2020. Soláthraíodh an fheithicil seo 
faoi chlár ‘Caipitil na Seirbhíse Dóiteáin 2016 - 2020’ an rialtais agus tá sé go hiomlán i seirbhís mar 
áis chomhraic dóiteáin líne thosaigh. 

 

Stáisiún Dóiteáin Dhún Seachlainn i ndiaidh uasghrádaithe 
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Trucaile Dóiteáin Nua do Stáisiún Dóiteáin na hUaimhe 

 
Chomh maith leis an Scania F28 Bronto Skylift, ceannaíodh Combined Aerial Rescue Platform (CARP) 
freisin do Stáisiún Dóiteáin na hUaimhe i Márta 2020 - bhí sé sin chun Ardán Hiodrálach Snorkel Simon 
a athrú a raibh i seirbhí san Uaimh ó na 90idí. 

 
Soláthraíonn an dá áis uasghrádú cabhrach lenár bhflít Seirbhíse Dóiteáin agus cuirfidh sé le 
oibriúcháin na seirbhíse éigeandála do na blianta atá le teacht. Tá Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála 
Chontae na Mí tiomanta chun an tseirbhís is fearr indéanta a sholáthar do shaoránaigh agus pobail 
timpeall Co. Mí. 

 
Fuarthas maoiniú caipitil i gcomhair uasghrádaithe stáisiúin dóiteáin na hOibre agus an 
tSeanchaisleáin araon, le dearadh iomlán do Stáisiún Dóiteáin na hOibre críochnaithe in 2020. 

 
Cosc ar Dhóiteán agus Sábháilteacht Dóiteáin an Phobail 
Déileáileann Oifigigh um Choscadh Dóiteáin réimse leathan feidhmeanna an Teastais Sábháilteachta 
Dóiteáin i gcomhair forbartha nua agus reatha agus déantar réimse iniúchtaí ag oifigigh dóiteáin chun 
déileáil le sábháilteacht dóiteáin an stoic foirgnimh reatha agus forbairtí molta ar feadh Chontae na 
Mí. 

 
Is príomh-ról é oideachas a thabhairt don phobal maidir le sábháilteacht dóiteáin don seirbhís 
dóiteáin agus déantar feachtais dírithe le linn na bliana ag amanna tábhachtacha amhail Seachtain 
Sábháilteachta Dóiteáin agus Oíche Shamhna. Bhí an chuid is mó gníomhaíochta sábháilteachta 
dóiteáin ar líne/tríd na meán sóisialta in 2020 i ngeall ar na teorainneacha ó COVID-19. 

 

6.2 Cosaint Shibhialta 

Faoi láthair tá céad is a hocht ball deonach i gCosaint Shibhialta ar feadh an chontae. Chuir COVID-19 
suaitheadh ar oiliúint ó lár na Márta nuair a chuireadh sos le gach gníomhaíochtaí oiliúna i gcomhréir 
le treoielínte sláinte poiblí. I gcodarsnacht, bhí an eagraíocht tumtha go mór i dtacaíocht an phobail 
ag tabhairt iompair d’othair chuig an Ionad Sláinte agus coinní ospidéil, ag seachadadh trealaimh 
liachta riachtanaigh do thithe na n-othar, ag iompar othair i gcomhair tástálacha COVID-19, ag cuidiú 
le Clinicí deonacháin Fola agus ag seachadadh cisí bia i dteannta le mol bia Comhpháirtíochta na Mí. 
Ar iomlán rinneadh 570 tascála déanta chomh maith le 34 ócáid phobail go háirithe sular tháinig COVID 
le linn 2020. Ba é freagra na paindéime an imlonnaíocht sheasmhach is faide saorálaithe Cosanta 
Sibhialta i stair 70 bliain na heagraíochta. Bhí saorálaithe bainteach freisin i go leor oibriúcháin 
cuardaigh le linn na bliana. 
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Iompar a sholáthar d’othair chuig coinní Ospidéil 

 
I mí Aibreáin cheadaigh Brainse Chosaint Sibhialta maoiniú i gcomhair ceapacháin Oifigigh Cosanta 
Sibhialta Cúnta, a bhí uasghrádaithe go post buan i mí Lúnasa. Bhí ceannasaí deonach Shane Quinn 
ceaptha go rathúil don phost. D’eisigh Brainse Chosaint Sibhialta jeep crew-cab 4 x 4 nua agus vean 
tacaíochta oibriúcháin don eagraíocht chun feithicil ag dul in aois a athchur. Rinneadh uasghrádú agus 
athchur freisin ar go leor earraí trealaimh oiliúna. 

 
 

Jeep Crew Cab 4x4 Vean Tacaíochta Oibriúcháin Nua 
 
 

Ar an 35 Mheán Fómhair rinne an tAire Cirt Ms. Helen McEntee T.D. in éineacht le Cathaoirleach Cllr. 
David Gilroy, Mayor of Navan Cllr. Francis Deane, Príomhfheidhmeannach Ms. Jackie Maguire, 
Stiúrthóir Seirbhíse Des Foley agus David Buckley, Príomhoifigeach ó Oifig Chosaint Sibhialta 
Náisiúnta oscailt foirgnimh cheanncheathrún nua do sheirbhís Chosaint Sibhialta an chomhairle agus 
tugadh “Moat View House” air. Bhí na áitribh beannaithe ag Rev. Declan Hurley Adm. Na hUaimhe 
agus Rev. Cannon John Clarke, An Uaimh. 
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Ceanncheathrú Chosaint Sibhialta - Oscailt Oifigiúil 

 
Is é an foirgneamh ar Eastát Tionsclaíoch Mullaghboy é an chéad fhoirgneamh rátaithe A3 fuinnimh 
sa Chomhairle agus déanfaidh sé freastal ar eagraíocht Chosaint Sibhialta go maith sa todhchaí. 
Comhdhéanann an foirgneamh 10,000 sq.ft. Oifige, seomraí oiliúna agus áiseanna stórála do 
threalamh agus iompar. Áis bhreise an tsuímh ná an urlár oiliúna seachtraigh a thugann áiseanna i 
gcomhair oiliúna tiomána drochaimsire nó amach ón bhóthar chomh maith le spás teoranta, cuardach 
agus tarrtháil agus pumpáil tuile. 
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Comhluadar 
7.1 Forléargas 

 
Tá ról neartaithe ag na údaráis áitiúla i bhforbairt áitiúil agus pobail le béim ar fholláin agus caighdeán 
saoil na saoránach agus na bpobal a chur chun cinn. 

 
Fóram Freagartha Pobail ar Covid 19 
I bhfreagra don Rialtas agus paindéim Covid 19, socraíodh Fóram Freagartha Pobail a 
chomhdhéanann gníomhaireachtaí riachtanacha, comhlachtaí an stáit agus eagraíochtaí neamh-
rialtais. Chas an fóram le chéile go rialta agus bhí Príomhfheidhmeannach an Chomhairle mar 
chathaoirleach leis. Chomh maith leis, socraíodh freisin uimhir ghutháin saor agus seoladh r-phoist 
atá ar fáil 7 lá in aghaidh na seachtaine chun cuidiú le ceisteanna an phobail agus iad a chomhordú 
maidir le Covid. 

 

Soláthair Paca Comhpháirtithe 

 
Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) 
Is feidhm le LCDC Plean Pobail Eacnamaíoch Áitiúil 2016-2021 a chur i bhfeidhm, comhordú, 
bainistíocht agus maoirseacht a thabhairt ar chur i bhfeidhm cláir áitiúla agus pobail thar ceann ranna 
an rialtais, e.g. SICAP, LEADER, clár Éire na Sláinte agus Clár Feabhsaithe Pobail. 
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Plean Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil (LECP) 2016 -2021 
D’ullmhaigh an LCDC Plean Pobail Eacnamaíoch Áitiúil Reachtúil i dteannta leis an gComhairle. 
Oibríonn an plean seo mar phríomh-straitéis a threoraíonn forbairt na Mí agus díriú ar acmhainní faoi 
bhainistíocht dhíreach an LCDC. Ní mór d’aon aighneachtaí maoinithe eile i gcomhair tionscadail 
molta a bheith i gcomhréir freisin le aidhmeanna an phleain. Déantar nuashonruithe ráithiúla a lorg ó 
ghníomhaireachtaí gaolmhara agus a thabhairt don LCDC. 

 
 

Clár Gníomhachtaithe Pobail Ionchuimsithe Sóisialta (SICAP) 2018- 2022 
Is aidhm le Clár SICAP, maoinithe ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail bochtanas a laghdú, 
ionchuimsiú sóisialta agus comhionannas a chur chun cinn trí rannpháirtíocht agus comhoibríocht 
áitiúil. Seo an tríú bhliain leis an gclár 5 bhliana le buiséad na bliana seo ag €405,136. Leanann 
Comhpháirtíocht na Mí a fuair conradh ag seachadadh an chláir thar ceann an chomhairle. 

 
Clár LEADER 2014-2020 
Tá an LCDC agus an tÚdarás Áitiúil freagrach as monatóireacht ar sheachadadh an chláir LEADER 2014-
2020. Is é leithdháileadh na Mí (lena n-áirítear riarachán agus beochan faoin gclár ná €6.9 milliún. 
Áirítear leis an leithdháileadh acmhainn faofa deontais €5.18 milliún. D’aontaigh an LCDC le cur chuige 
comhchoiteann do LEADER les an LCDC mar Ghrúpa Gníomhaíochta Áitiúil (LAG) agus 
Comhpháirtíocht na Mí mar Chomhpháirtí Chur i bhFeidhm (IP). Is Comhpháirtí Airgeadais (FP) é 
Comhairle Contae na Mí. Faoi láthair tá 100% den bhuiséad iomlán in úsáid. Bhí méadú mór i líon na 
n-éileamh le linn 2020 i ngeall ar chríochnú tionscadail. Íocadh os cionn €1.3M amach go dtí seo a 
léiríonn 26%. Ní mór gach éileamh tionscadail i gcomhair íocaíochta a sheoladh roimh an 30 
Meitheamh 2024. Bhí an clár reatha sínte go dtí Márta 2021 mar thoradh le Covid 19. Mar thoradh le 
moill ag leibhéal AE i gcomhaontú buiséid an AE do 2021-2027, beidh bearna idir an clár LEADER 
reatha agus an chéad cheann eile nach dtosóidh go dtí mí Eanáir 2023. Tá an tAire ag tabhairt isteach 
clár LEADER Trasdulta ó Aibreán 2021 chun droichead a dhéanamh ar an mbearna. Is é an 
leithdháileadh buiséid do chontae na Mí i dtreo tionscadail ná €470,668, le síneadh spriocdháta an 
chláir reatha do thiomantais tionscadail i gcomhair 31 Márta 2021. 

 
 
7.2 Gréasán Rannpháirtíochta Poiblí (PPN) 

Faoi láthair tá os cionn 1000 grúpa cláraithe leis an PPN. Fuair na grúpaí sin nuashonruithe rialta ar 
mhaoiniú, comhairleoireachtaí agus ócáidí trí r-bhunráin, facebook agus an suíomh gréasáin. Ag tús 
2020 d'eagraigh an PPN ceardlanna ar an 6 Dúiche Bardais chun aiseolas a lorg agus faisnéis a chur le 
chéile a bheidh ag fothú isteach sa Chlár Fhís Folláine Pobail faoi réir bhranda gréasáin “Ár dTír, Ár 
nGuth”. 

 
Mar chuid d’Fhóram Freagartha Pobail i gcomhair Covid d’éascaigh an PPN slógadh pobail le léarscáil 
freagartha tacaíochtaí ar fáil timpeall an chontae. Tugadh nuashonrú go leanúnach ar an léarscáil sin 
chun líon na n-oibrithe deonacha agus seirbhísí a léiriú, fós ar fáil ar feadh na paindéime. Óstáladh go 
leor ceardlanna fíorúla lena n-áirítear Aidhmeanna Forbartha Inbhuanaithe agus ceardlann Airgeadais. 
Bhí freastal maith ar an dá cheann ag go leor grúpaí pobail agus deonacha PPN. 

 
Seoladh treoirlínte lámhleabhair PPN náisiúnta go fíorúil ag an Roinn ar an 19 Samhna, a leagann 
amach ról an PPN agus a ionadaithe. 
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7.3 Tionscnaíocht Aoisbháúil na Mí 
 

Faoin straitéis Aoisbháúil reatha 2017-2020 tá an Comhairle ag obair i gcomhpháirtíocht le 
gníomhaireachtaí ábhartha eile ar go leor tionscnaíochtaí mar a leanas: 

• Chomhordaigh Aoisbháúil dáileachán os cionn 1200 paca folláine do na daoine is 
leochaileacha agus iargúlta le linn na paindéime i gcomhoibríocht le fóram freagartha bhaill 
an phobail. 

 

Paca folláine do Dhaoine Níos Sine 

 
• Shocraigh an t-údarás áitiúil trí Aoisbháúil Coiste na nDaoine Níos Sine (OPC) a bhí ag obair 

ar fheidhmiú céimneach do thionscnaíochtaí amhail nuachtlitreacha a chur le chéile is a 
chiorclú gach dara mhí tríd an PPN. 

• Dháil baill OPC trína bpobail pacaí do dhaoine áitiúla agus dá gcomharsana a bhí ag cocúnú. 
• Bronnadh táibléid ACORN Aoisbháúla deartha go sonrach do dhaoine níos sine do 

chónaitheoirí Tithe Altranais chun gur féidir leo fanacht i dteagmháil lena dteaghlaigh. 
 

Bronnadh Táibléid Acorn Aoisbháúil do Theach Altranais i mBaile Átha Buí 
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• Sheol an clár Aoisbháúil i gcomhoibríocht leis an rannán Gníomhaíochta ar son na hAeráide 

tionscnaíocht chniotála “Purls of Wisdom” ag úsáid dathanna na haeráide athraithí i 
gcomhair ceirde snáitheanna. Cuireadh na blaincéid cniotáilte sin ar taispeáint in ionad 
Ealaíne an Ghrianstaid agus le bronnadh do ghrúpaí Alzheimer agus Dementia níos déanaí. 

• D’fhreastal an OPC freisin ar cheardlann fíorúil maidir le Athrú Aeráide inar oibrigh baill go 
deonach chun oiliúint a fháil ar Athrú Aeráide agus an teachtaireacht a scaipeadh lena 
ngrúpaí agus pobal. 

• Le linn seachtaine um Dhul in Aois go Dearfach, chomhoibrigh an OPC agus d’eagraigh sé 
ócáidí fíorúla amhail ceol/amhránaíocht trí Leabharlann Bhaile Átha Troim, cur i láthair 
Bithéagsúlachta trí rannán Oidhreachta i dteannta le Tai Chi agus ranganna Machnaimh ag 
ball OPC. 

• Seoladh tuarascáil ag an gCathaoirleach agus ag an Aire McEntee ar iniúchadh 
inrochtaineachta Aoisbháúil déanta i mBaile Átha Buí lena n-áirítear iniúchadh dementia, 
agus bhí sé sa ghearrliosta i nduaiseanna Comhlachais na hÉireann. 

• Bronnadh ar iomlán €608,250 faoin gciste RRD i gcomhair dearaidh réime phoiblí Bhaile 
Átha Buí lena n-áireofar moltaí ón tionscadal Dementia Aoisbháúil Átha Buí sin. 

• Bhuaigh mic léinn Idirbhliana Eureka Duaiseanna Óige Náisiúnta na nGardaí as a dtionscadal 
idirghlúine “Never Home Alone” a ardaíonn feasacht maidir le tionchar an uaignis i measc 
na ndaoine níos sine. 

• Faoi réir feachtais Keep Well, chomhordaigh Aoisbháúil i gcomhoibríocht le gardaí an 
phobail seachadadh ciseacha agus dinnéir Nollag do na daoine níos sine is leochaileacha 
iargúlta. 

 
7.4 Comhairle na nÓg 
Is ról comhordaithe do Chomhairle na nÓg na Mí é Comhairle na nÓg do Chontae na Mí, Ógras na 
hÉireann Mí. Tá comhaontú seirbhíse acu chun an clár a chomhordú go deireadh 2020. Lean an 
coiste Comhairle ag teacht le chéile go fíorúil le linn na paindéime agus d’oibrigh siad ar a n-ábhar 
do 2018/2020 a bhain le sláinte ghnéis, íomhá coirp agus féiniúlacht. D’éirigh leis an gComhairle 
maoiniú a dhaingniú ar €2,717.97 i gcomhair ríomhaire glúine, printéir agus trealamh físe faoi 
dheontas DCYA ICT. Eagraíodh a gcuid AGM go fíorúil ar an 23 Dheireadh Fómhair 2020 ina raibh 90 
daoine agus baill tofa áirithe rannpháirteach. Rinneadh an sárthaispeántas Comhairle ar líne ar an 
Satharn 5ú Nollag 2020, inar léirigh gach 31 Comhairlí an obair chríochnaithe acu le bliain anuas. 

 

7.5 Coistí Eile 

Comhchoiste Polasaithe (JPC) 
Chas an JPC agus fo-ghrúpaí eile cúpla uair go fíorúil agus aghaidh ar aghaidh ag cloí le treoirlínte 
Covid. Glacadh le tuarascáil bliantúil 2019 i mí Feabhra ag an gcoiste. Bhí polasaí CCTV pobail glactha 
freisin ag an ngrúpa inár léiríodh faoin bpolasaí go mbeadh coiste stiúrtha bunaithe chun 
maoirseacht a thabhairt ar chórais CCTV i Co. na Mí. I ngeall ar theorainneacha Covid 19, cuireadh 
an cruinniú poiblí ar ceal. 
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Ionad an Aontachta, Baile na Gaoithe, An Uaimh 
Soláthraíonn Ionad an Aonachta spás do ghníomhaíochtaí pobail chomh maith le oiliúint agus 
gníomhaíochtaí sosa. I ngeall ar an bpaindéim Covid-19 agus teorainneacha a tháinig as, dhún an t-
ionad cúpla uair ar feadh na bliana. I gcomhréir le treoraíocht sláinte poiblí, d’oibrigh an t-ionad ar 
acmhainn laghdaithe chun leanúint leis ag óstáil go leor eagraíochtaí agus tairiscintí lena n-áirítear; 
an naíonra, HSE, Prosper Meath, Praxis, Seirbhís na hUaimhe um Chríochnú Scolaíochta, Tacaíocht 
chun Teaghlach a Thosú, Comhairle na nÓg, 

Grúpaí óige, grúpaí tacaíochta d’andúil agus Comhpháirtíocht na Mí. 
 

Comhpháirtíocht Spóirt Áitiúil na Mí 
Leanann an Comhairle ag méadú, gach bliain, a chuid tacaíochta don Chomhpháirtíocht Spóirt áitiúil, 
a oibríonn i dteannta leis na príomh-chomhlachtaí spóirt. San am céanna, tacaíonn an Comhairle le 
idirghníomhaíocht oifigigh forbartha don trí phríomh-chomhlacht spóirt sa tír. 

 
Tionscnaíocht Leasa an Phobail 
Níor lean an tionscnaíocht Bhród Áite ar aghaidh in 2020 i ngeall ar theorainneacha Covid 19 i 
bhfeidhm. Rinneadh feidhmiú céimneach ar thionscnaíocht Leasa an Phobail in ionad sin le linn na 
bliana. An cuspóir ná an obair iontach atá déanta ag na grúpaí go léir a aithint mar fhreagra díreach 
ar thacú lena bpobail le linn na géarchéime Covid-19 amhail cothabháil ar scála beag ar limistéir 
plandaithe in eastáit le linn na dteorainneacha, fanacht i dteagmháil le daoine níos sine, 
seachadadh/bailiúchán a shocrú do ghrósaeireacht do dhaoine i d’eastát/sráidbhaile/ceantar. 
Eagraíodh ócáid duaiseanna fíorúil i mí na Nollag ina raibh os cionn 40 duais bronnta. 

 

Tionscnaíocht Leasa an Phobail 

 
Cuireadh tionscadal Prosper Meath Trim agus Athbheochan Dhamhliag ar Dhuaiseanna 
Comhoibríochta Náisiúnta na hÉireann. Rinneadh moltóireacht leis na grúpaí trí agallaimh fíorúla le 
ócáid duaiseanna fíorúil eagraithe i mí na Samhna. 
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7.6 Scéimeanna Deontais 

Rinneadh próiseáil ar na scéimeanna deontais a leanas in 2020: 

• Scéim deontais an Rialtais Covid 19 céim 1 - €88,912 leithdháilte go contae na Mí. 32 
aighneacht a fuair maoiniú ar iomlán €37,000 faoin scéim leis an méid fágtha leithdháilte i 
dtreo tionscnaíochtaí Covid. Seoladh céim 2 den scéim ag deireadh na bliana le maoiniú 
€52,730. 

• Scéim Deontais Pobail 2020 - Ar iomlán 479 tionscnaíocht faofa faoi go leor catagóirí le 
maoiniú iomlán €165,500 leithdháilte. 

• Scéim Deontais Bhaile Chearráin - 33 aighneacht faofa le ciste iomlán 
€252,000.00 leithdháilte. 

• Scéim Deontais Knockharley - Lean oibreacha ag tionscadal Sráidbhaile Bhaile an 
Cheantaigh le rian siúil ag oscailt ag deireadh 2020 don phobal. 

• Féilte Réigiúnacha agus Féilte Rannpháirtíochta, Scéim Deontais Bhig 2020 - Ciste 
€11,000 leithdháilte d’iarratasóirí incháilithe. 

 
Tionscadal na Scéime Chonláiste Pobail 
Bhí Scéim Chonláiste Pobail ar fáil do thionscadail nua nó athchóiriú ar áiseanna/conláistí reatha. 
Bhí leithdháileadh €100,000 in aghaidh Dúiche Bardais, le aighneacht deontais ar íosmhéid €10,000 
agus uasmhéid €100,000. Ní raibh maoiniú meaitseála ag teastáil do thionscadail, ach ní raibh an 
scéim bheartaithe le scéimeanna deontais breise nó eile a mhaoiniú. Riachtanas a bhí ann gur chóir 
do gach grúpa rannpháirtach a bheith cláraithe leis an PPN. Bhí 19 tionscadal molta i gcomhair faofa 
maoinithe do 2020. 

 
Clár Feabhsaithe Pobail 
Faigheann an scéim riarachán ag an LCDC faoi réim an Údaráis Áitiúil le leithdháileadh €62,883 faoin 
scéim normálta le solúbthacht chun an ciste sin a úsáid ar chaiteachas caipitil a bhaineann le COVID-
19, nuair is tosaíocht é sin. Bhí 47 deontas faofa faoin scéim. 
Fógraíodh ciste eile faoin scéim sin a sholáthraíonn deontais caipitil i dtreo oibreacha feabhsúcháin 
ar ionaid pobail agus foirgnimh pobail le leithdháileadh 
€157,594 do chontae na Mí. Thug an LCDC faomhadh do 15 tionscadal faoin gciste. 

 

Rian Glas na hOibre - tháinig an maoiniú don tionscadal sin ó go leor scéimeanna maoinithe lena n-
áirítear scéimeanna Baile agus Sráidbhaile, Feabhsaithe Pobail agus 
scéimeanna ORIS. 

Tuarascáil Bliantúil Chomhairle Contae na Mí 2020

49



 

Scéim Maoinithe Éire na Sláinte 2019-2021 
Faigheann an ciste sin riarachán ón LCDC faoi réim an Údaráis Áitiúil. Ritheann an ciste thar dhá 
bhliana ón 1 Iúil, 2019 go dtí 30 Meitheamh 2021 le 5 ghníomh faofa. Bhí maoiniú breise bronnta 
don Roinn Sláinte i gcomhair téama Meabhairshláinte ina raibh 3 thionscadal faoin téama sin faofa. 
Tá dul chun cinn ag teacht ar thionscadail, cé go bhfuil modhanna nua seachadta in úsáid i ngeall ar 
theorainneacha Covid 19. 

 
Éire na Sláinte - Feachtas Coinnigh Slán 
Seoladh an feachtas sin ag an Roinn Sláinte agus táthar á chomhordú ag leibhéal áitiúil ag Comhairle 
Contae na Mí. Is téamaí leis an bhFeachtas Coinnigh Slán: 

• Do Chontae 
• Ag Casadh As/Cruthaíocht 
• Fanacht nasctha 

Tugadh leithdháileadh ar mhaoiniú ag an Roinn Sláinte ar €107,560 trí Éire na Sláinte chun cuidiú le 
maoiniú do thionscnaíochtaí áitiúla áirithe. 

 
Thosaigh comhordaitheoir coiteann Éire na Sláinte nua do Mhí/Lú ag obair ag deireadh mhí na 
Samhna agus tá sé ag obair ar thionscnaíochtaí faoin bhfeachtas Coinnigh Slán agus clár Éire na 
Sláinte. 

 
Scéim Infreastruchtúir Sosa Allamuigh 
Soláthraíonn Scéim Infreastruchtúir Sosa Allamuigh (ORIS) maoiniú faoi 3 bheartas difriúil. Bhí trí 
aighneacht rathúil faoin mBeartas 1, is iad sin: Siúil Lúb Phortach an Ghreallaigh, bealaí rothaíochta 
an tSeanchaisleáin agus páirc Chonláiste Ghlasbhealach na hOibre, maoiniú iomlán faofa €49,565. 
Is gá fós na tairiscintí seolta faoi Bheartas 2 agus 3 a fhógairt. 

 
Scéim Athchóirithe Baile agus Sráidbhaile 
Chuir an roinn 3 bheartas maoinithe luasghéaraithe ar fáil fain scéim i ngeall ar Covid 19. 

Díríonn na bearta sin ar chúnamh a thabhairt do phobail le oibreacha chaipitil beaga chun leanúint 
lena gcuid gníomhaíochtaí i ngeall ar theorainneacha Covid. 

 
• Beartas Luasghéaraithe 1, na tionscadail a leanas: Tugadh faomhadh do mhaoiniú 

iomlán €89,849.38 i gcomhair Chorr Mhín, Cnoc na Mí agus Maigh nEalta. 
• I ngeall ar Bheartais Luasghéaraithe 2, fuair Buaile na Bréachmhaí/Caisleán 

Shiurdáin, Ard Breacáin, Baile Ghib agus Droim Conrach faofamh maoinithe ar iomlán 
€105,714. 

• Faoi Bheartas Luasghéaraithe 3, tugadh faomhadh do 6 aighneacht le maoiniú iomlán 
€210,000 do thionscadail i mBaile Shláine/Ceanannas, Dún Uabhair/Damhliag, 31 baile 
agus sráidbhaile App, An Uaimh agus Baile an Bhiataigh. 

 
Faoi Scéim caighdeánach do Bhailte agus Sráidbhailte, d’éirigh leis an gceithre aighneacht a leanas, 
An Obair a fuair deontas €200k, An Baile Trasna le deontas €100k, Steach Maoilín a fuair deontas 
€100k, Ceanannas a fuair deontas €100k. 
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CLÁR 2020 
Bhí dhá aighneacht faofa ag an Roinn, is iad sin €50k do Chumann Pobail Bhealach na Críche 
agus €30k do Chlub Iománaíochta agus NS Kilskyre. 

 
7.7 Leathanbhanda 
Lean obair ar aghaidh ar chur i bhfeidhm Phleain Leathanbhanda Náisiúnta agus tionscnaíochtaí 
gaolmhara i gContae na Mí. Fuair an Comhairle tacaíocht chun seachadta naoi bPointe Naisc 
Leathanbhanda sa Chontae agus lorg sé faomhadh i gcomhair cúig shuíomh eile. Bhí sé chinn de na 
suíomhanna faofa Coimpléasc Spóirt na Coirre Míne, CLG Chnoc na Mí, Teach Raithneach, CLG Bhaile 
an Chaisleáin, Ionad Sármhaithis CLG na Mí agus CLG Mhuileann an Chláir, CLG an tSiáin agus CLG 
Dhroim Rí gníomhachtaithe in 2020 ag soláthair WIFI saor in aisce allamuigh. 

 
Chas Coiste Chur i bhFeidhm Straitéise Digití na Mí le chéile agus leanann siad ag cur an phleain i 
bhfeidhm. Bhuaigh SORD Data Systems an tairiscint chun Tionscadal WIFI4EU a sheachadadh i 
gcontae na Mí. Suiteáladh naisc nua agus trealamh don tionscnaíocht WIFI4EU i gCeanannas agus tá 
sé beo anois. I ngeall ar COVID 19 bhronn an Coimisiún Eorpach síneadh 8 mí ar an spriocdháta 
chun seachadta an chláir le athbhreithniú ar na pleananna chun seachadta in áiteanna eile sa Mhí le 
tarlú fós. 

 

7.8 Oifigeach Rochtana 

Oibríonn an tOifigeach Rochtana le ranna agus gníomhaireachtaí an Chomhairle chun dul i ngleic le 
aon cheisteanna inrochtaineachta agus feasacht is tábhacht inrochtanineachta a chur chun cinn. 
Áirítear leis an bpríomh-ócáid seoladh físeáin “Make Way Day” ar an 25 Mheán Fómhair mar 
Fheachtas Feasachta Poiblí Náisiúnta chun béim a chur ar na ceisteanna a bhíonn roimh dhaoine le 
míchumais ag dul timpeall a bpobail. An teachtaireacht do 2020 ná “cuireann sin bac ar mo 
bhealach!”. 

 

7.9 Comhstraitéis d’Imircigh 2019-2022 

Chríochnaigh Comhairlí Contae na Mí agus an Lú Comhstraitéis Chomhtháite d’Imircigh. Déanfaidh 
tionscadail i gcomhair maoinithe ag an dá chomhpháirtí i gceannas ar chomhairlí nasc isteach i 
ngníomhartha aitheanta sa straitéis. Bhí an comhstraitéis seolta ag an Aire Helen McEntee ar an 2 
Dheireadh Fómhair 2020 i gCeanannas ina raibh an dá Chontae ag freastal. Bhí an cruinniu 
tionscnaimh le Comhfhóram Comhtháite d’Imircigh na Mí agus an Lú go fíorúil ar an 20 Samhain 
chun an comhstraitéis a phlé agus comhaontú ar ghníomhartha le forbairt in 2021. Bhí maoiniú 
daingnithe ón Roinn Cirt chun feidhmiú céimneach a dhéanamh ar go leor gníomhartha ar feadh 3 
bhliana tar éis. 

 

Seolann an tAire McEntee Comhstraitéis d’Imircigh 
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7.10 Dualgas an Earnála Phoiblí 

Forchuireann Cuid 42 Achta Choimisiúin Cearta Daonna agus Comhionannais 2014 oibleagáid 
reachtúil ar chomhlachtaí poiblí chun a leanas a chur san áireamh: 

• Idirdhealú a chosc 
• Comhionannas deise agus caithimh a chur chun cinn don fhoireann agus do 

dhaoine a sholáthraíonn siad seirbhísí dóibh 
• Cearta daonna na foirne agus úsáideoirí seirbhíse a chosaint. 

 
De réir an Achta 2014, is riachtanach do chomhlachtaí poiblí measúnú a thabhairt ar cheisteanna 
cearta daonna agus comhionannais ábhartha d’fheidhmeanna na heagraíochta, déileáil leis na 
ceisteanna ag leagan amach cén phleananna agus polasaithe atá i bhfeidhm cheana nó molta le cur 
i bhfeidhm agus tuairisciú ar fhorbairtí agus éachtaí ina thuarascáil bliantúil. 

 
Thosaigh an próiseas chur i bhfeidhm le grúpa oibre socraithe ag tús na bliana chun measúnú a 
dhéanamh ar cheisteanna cearta daonna agus comhionannais. Lean an grúpa oibre lena obair i 
gceardlanna fíorúla ar feadh na bliana. Chríochnaíodh plean oibre roimh dheireadh na bliana le 
feidhmiú céimneach don eagraíocht tar éis. 
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Éire Aoisbháúil 
8.1 Éire Aoisbháúil - Seirbhís Roinnte an Rialtais Áitiúil 

 
Cuireadh béim le tábhacht an Chláir Aoisbháúil le linn 2020 i ngeall ar an bpaindéim agus freagraí 
áirithe a theastaigh chun tacú le daoine níos sine ag an am sin. Ar feadh gach réimsí an údaráis áitiúil, 
bhí Cláir Aoisbháúla bainteach leis an bhfreagra pobail ar an bpaindéim, ag soláthar tacaíochtaí do 
dhaoine níos sine amhail boscaí cúraim, pacaí faisnéise agus tacaíochtaí IT amhail teicneolaíocht agus 
oiliúint chun cuidiú le daoine níos sine rochtain a fháil ar chruinnithe agus seirbhísí ar líne. Thacaigh 
siad le Línte Cabhrach Pobail agus naisc siad daoine níos sine i raon seirbhísí eile ar fáil trí údaráis 
áitiúla, amhail Comhpháirtíocht Spóirt, leabharlanna, ealaíona agus cláreagrú oidhreachta. Cuireann 
maoiniú Coinnigh Slán fógartha ag an rialtas mar chuid dá phlean Maireachtála le Covis i nDeireadh 
Fómhair 2020 béim láidir ar thionscnaíochtaí Aoisbháúla, lena n-áirítear cairdeas agus tacaíochtaí 
faisnéise. 

Éire Aoisbháúil agus baill na gComhairlí do Dhaoine Níos Sine a thacaigh le 
feachtas náisiúnta Coinnigh Ort le linn 2020 

 
Chuir Éire Aoisbháúil nuachtlitir laethúil Covid-19 ar bun chun tacú le daoine níos sine sa phobal le 
faisnéis nuashonraithe dearfach. Shroich an nuachtlitir sin na mílte daoine le linn na paindéime agus 
bhí sé coinneáilte mar fhoilseachán leictreonach seachtainiúil ar féidir leis a bheith priontáilte agus 
dáilte go háitiúil freisin. Ghéaraigh an tseirbhís roinnte ceisteanna polasaithe ó dhaoine níos sine 
freisin d'eagraíochtaí náisiúnta i gcomhair réitithe. 

 
Chuir Éire Aoisbháúil tuarascáil náisiúnta le chéile ar fhreagraí Aoisbháúla ar Covid-19 ag taifead oibre 
ar feadh earnála an údaráis áitiúil agus geallshealbhóirí eile. Thacaigh an tseirbhís roinnte freisin le 
freagra láidir ó Éirin go suirbhé idirnáisiúnta ar Covid-19 riartha ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte. 

 
Le teorainneacha ar chruinnithe aghaidh ar aghaidh i bhfeidhm le linn na bliana, bhí béim mhór ar 
chlár oibre AFI chun cumarsáid a dhéanamh le daoine níos sine. Tugadh oiliúint do bhaill Chomhairlí 
Daoine Níos Sine i gCumarsáid Aoisbháúil, agus labhair go leor baill le daoine níos sine ina bpobail trí 
chláir raidió, agallaimh agus glaonna gutháin pearsanta. 

 
Forbraíodh suíomhanna gréasáin Aoisbháúla do gach cláir áitiúla in 2020, nasctha le ardán náisiúnta 
www.agefriendlyireland.ieagus tugadh oiliúint d’fhoireann an chláir chun inneachar a bhainistiú. 
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Foirniú agus Struchtúir 
Bhí struchtúr foirnithe seirbhíse roinnte fairsingthe le linn 2020 le foireann riaracháin breise agus ról 
Sláinte agus Folláine nua. I ndiaidh measúnaithe ar an gcéim píolóta, bhí maoiniú faighte ón Roinn 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta chun sé ról Bhainisteora Réigiúnaigh Aoisbháúil a chur ar 
bhonn lán-aimseartha.  Le chéile, comhdhéanann an tseirbhís roinnte seisear bhall foirne riachtanach 
in oifig na seirbhíse roinnte, seisear Bhainisteoir Cláir Réigiúnaigh. 

 
Tacaíonn beirt Phríomh-chomhairleoir Tithíochta agus sa Réim Phoiblí agus Gnó Aoisbháúil leis an 
seirbhís roinnte ar bhonn conartha. 

 
Tacaíonn an tseirbhís roinnte le gréasáin náisiúnta lena n-áirítear Gréasán Náisiúnta Chomhairlí do 
Dhaoine Níos Sine, Gréasán Náisiúnta Bainisteoirí Cláir, Gréasán Náisiúnta Cathaoirligh Comhaontais, 
Gréasán Náisiúnta Comhairleoirí Tithíochta Aoisbháúil agus Fóram AFI NGO. 
Tá 31 Bainisteoir Cláir Aoisbháúil timpeall 31 údarás áitiúil, agus 31 Saineolaí Teicniúil i dTithíocht 
Aoisbháúil sannta chun tacú le Cláreagrú Aoisbháúil. 

 
 

 
Gnóthaí Éire Aoisbháúil 
Tháinig luas le Tionscnaíocht Ghnó Aoisbháúil le linn na bliana, le tiomantais ó shlabhraí náisiúnta 
chun a bheith ina ngnóthaí aoisbháúla, amhail Vodafone, Cara Pharmacy, The Delata Hotel Group, 
agus FBD Insurance. Rinneadh athchóiriú ar oiliúint Ghnó Aoisbháúil, agus ullmhaíodh na bunchlocha 
do gach feidhmiú céimneach an chláir. Soláthraíonn an clár seo oiliúint do ghnóthaí agus tacaíonn sé 
leo cloí níos fearr le riachtanais na gcustaiméirí níos sine. 

 
Tithíocht Aoisbháúil agus an Réim Phoiblí 
Déantar oiliúint Tithíochta agus Réime Poiblí a sheachadadh d’údaráis áitiúla gach dara bhliain, agus 
níos déanaí le geallshealbhóirí eile lena n-áirítear soláthraithe tithíochta deonacha agus comhlachtaí 
an earnála phríobháidigh. Go traidisiúnta, déantar oiliúint a sheachadadh go pearsanta, ach le linn 
2020 cuireadh athrú i bhfeidhm sa phróiseas bainistíochta chun oiliúint a chur ar fáil in ardáin ar líne. 
Rinneadh taifid gairmiúla ar ionchuir ón bPríomh-chomhairleoir Tithíochta, An Garda Síochána agus 
ón Ionad Sármhaithis i nDearadh Uilíoch le bheith comhtháite go seachadadh pearsanta sa todhchaí. 
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D’oibrigh AFI leis an Údarás Iompair Náisiúnta, Údarás Míchumais Náisiúnta agus An Taisce 
/Scoileanna Glasa chun uirlis insiúltachta dhearaidh Uilíoch a dhorbairt, le faisnéis ó uirlis insiúltachta 
aoisbháúil a bhí ann cheana. Bhí an uirlis nua píolóta i gCill Rois, Contae an Chláir, agus úsáidfear í in 
iniúchtaí insiúltachta sa todhchaí. 

 
Comhairleoirí Tithíochta Aoisbháúla 
Ceann de phríomh-éachtaí le linn na bliana ná seoladh Chomhairleoirí Tithíochta Aoisbháúla ag an 
Aire Peter Burke i mí na Nollag. Sanntar na baill foirne teicniúla sin chuig ról comhairleora Tithíochta 
Aoisbháúla chun tacú le údaráis áitiúla cloí le riachtanais tithíochta ár ndaonra ag dul in aois. 
Soláthraíonn siad tacaíocht inmheánach d’údaráis áitiúla ag ullmhú tithíochta do dhaoine níos sine 
maidir le dearadh, suíomh, agus méid cheart agus tacaíonn is thugann siad comhairle do chustaiméirí 
níos sine agus forbróidí príobháideacha maidir le Tithíocht Aoisbháúil. Forbraíodh an tionscnaíocht 
seo mar fhreagra le gníomh i Roghanna Tithíochta an pholasaithe náisiúnta dár nDaonra ag dul in 
Aois. 

 

Príomhfheidhmeannach Jackie Maguire, An tAire Peter Burke TD agus 
Príomhoifigeach na Seirbhíse Roinnte Aoisbháúla Catherine McGuigan ag 

seoladh 
Comhairleoirí Teicniúla Tithíochta Aoisbháúil in 2020 

 
Bhí dul chun cinn ar ghníomhartha eile faoin bpolasaí coiteann le linn na bliana, lena n-áirítear 
críochnú taighde ar thuairimí agus taithí daoine níos sine ar mhéid ceart, forbairt Uirlise Rátaithe do 
Bhailte Aoisbháúla, uirlis roghnaithe suímh d’fhorbairtí Tithíochta Aoisbháúla agus forbairt Treoirlínte 
Aoisbháúla d’Ionaid Chúram Príomhúil. 

 
Ambasadóirí Leabharlainne Digitigh Aoisbháúil 
Forbraíodh tionscadal nua le linn na bliana a bhaineann le daoine níos sine ag cuidiú lena gcairde agus 
muintir seirbhísí leabharlainne ar líne a úsáid, ábhartha go háirithe i ngeall ar theorainneacha Covid. 
Rinneadh tacaíocht duine le duine go cianda ag saorálaithe níos sine a fuair oiliúint ó Éire Aoisbháúil 
agus Leabharlanna na hÉireann chun cuidiú le daoine aip Borrowbox a úsáid. 

 
Ról Sláinte agus Folláine 
Bhí Bainisteoir Chláir Aoisbháúil áitiúil ar iasacht sa seirbhís roinnte in 2020 le maoiniú ón HSE chun 
ról sláinte agus folláine a dhéanamh. Aithníodh riachtanas don HSE chun a fhreagracht sláinte agus 
folláine a chomhordú i dtaca le daoine níos sine le linn COVID-19. Bainfidh an obair seo le 
tionscnaíochtaí a athbhreithniú, tógáil ar chláir reatha bunaithe ar fhianaise agus comhairliú ar cé acu 
ar chóir tacú leo agus a shíneadh, go háitiúil agus náisiúnta. 
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Taighde agus Measúnú 
Thug ceardlann speisialta le OÉ Má Nuad agus foireann Aoisbháúil i mí na Samhna 2020 bunchloch 
do chaidreamh reatha agus d’fhorbair sé tairiscint chun Bainisteoir Taighde a fhostú le chéile. Cuirfear 
tús leis an ról nua seo in 2021 agus tacóidh sé le taighde ar cheisteanna Aoisbháúla timpeall na 
hollscoile chomh maith le feabhas a chur ar ról monatóireachta agus measúnaithe na seirbhíse 
roinnte. 

 
Tacaíochtaí Eile 
Soláthraíonn an tseirbhís roinnte treoraíocht theicniúil agus acmhainní eile do gach 31 Clár Aoisbháúil 
áitiúil, a oibríonn chun Pobail Aoisbháúla a fhorbairt ag leibhéal áitiúil. Áirítear le gnáth-
thionscnaíochtaí Iniúchtaí ar Insiúltacht Aoisbháúil, Páirceáil Aoisbháúil, Tithíocht Aoisbháúil, 
sábháilteachta agus slándála agus comhairleoireacht leanúnach le daoine níos sine ag leibhéal áitiúil. 
Léirigh sonraí ag deireadh 2020 go ndearna 74% de Chomhairlí daoine níos sine oiliúint ar scileanna 
ríomhaireachta in 2020, agus rinne 46% oiliúint chumarsáide. Tá 29 Baile Aoisbháúil sa tír, le 31 eile 
sa phróiseas nó beartaithe. Rinneadh trí iniúchadh insiúltachta is caoga, agus forbraíodh 189 Spás 
Páirceála Aoisbháúla do Chairr. 

 
Bhuaigh Éire Aoisbháúil Duais Tionchair Náisiúnta i mí Feabhra 2020 ag Duaiseanna Pobail agus an 
Chomhairle Uile-Éireann LAMA IPB a tharla in Ionad Comhdhála Pháirc an Chrócaigh. Bhí AFI 
gearrliostaithe do Dhuaiseanna Nuálaíochta i bPolaitíocht AE in 2020 i gcomhair Comhairleoirí 
Tithíochta Aoisbháúil. 

 

Bhuaigh Seirbhís Roinnte an Rialtais Áitiúil Éire Aoisbháúil (Comhairle Contae na Mí) 
Duais Tionchair Náisiúnta ag Dámhachtainí Pobail agus an Chomhairle Uile-Éireann / 

IPB Insurance agus Comhaontais Bhaill an Údaráis Áitiúil in 2020.  
 

Oibríonn Éire Aoisbháúil go dlúth le comhpháirtithe amhail Dementia HSE: Feachtas Understand 
Together, Ag Cosaint na hÉireann agus Fóram Sábháilteachta Tuaithe Náisiúnta. Mar bhall 
cleamhnaithe le gréasán Aoisbháúil domhanda na hEagraíochta, leanann Éire Aoisbháúil ag obair le 
comhpháirtíocht idirnáisiúnta chun eolas a roinnt agus foghlaim ó dea-chleachtas. 
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Seirbhísí Leabharlainne 
9.1 Éachtaí in 2020 

D’oscail leabharlann na hOibre arís i ndiaidh a bheith athshocraithe agus sínte ag an mBainistíocht 
Áiseanna ag ceadú rochtana do sheirbhísí nua, seomra cruinnithe agus áiseanna leasa. Bhí costas iomlán 
€360,000 ag an tionscadal, leis an Roinn DRCD ag cuidiú le 50% den mhaoiniú. Bhí ranníocaíocht an DRCD 
maidir le oibreacha ‘My Open Library’ agus tabhairt isteach ‘Magic Table'. 

 
 

Leabharlann athchóirithe san Obair 
 

Suiteáil críochnaithe do theicneolaíocht ‘My Open Library’ i gCeanannas, san Obair agus Baile Shláine. 
Fuarthas maoiniú ón Roinn DRCD i gcomhair suiteála seirbhíse nua ag an trí bhrainse go léir. 

 
Tugadh uasghrádú do leabharlann an tSeanchaisleáin le maoiniú faighte ó scéim Oibre Chaipitil ar Scála 
Beag sa Roinn DRCD agus ranníocaíocht ó Chomhar Creidmheasa an tSeanchaisleáin. Rinneadh 
uasghrádú ar fhabraic an fhoirgnimh leis an gcóras téamhaithe athchurtha, insliú nua agus deisiúcháin le 
fuinneoga críochnaithe freisin. Rinneadh maisiú arís ar an mbrainse le seirbhísí nua tugtha isteach agus 
áiseanna chruinnithe poiblí uasghrádaithe curtha le áiseanna na cistine curtha leis. 

 

Leabharlann an tSeanchaisleáin 
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• Maoiniú faighte ó scéim Deontais Caipitil ar Scála Beag chun an córas téamhaithe 
agus aeraithe a uasghrádú i leabharlann i gCill Dhéagláin. 

• Áiseanna ailtéarnach bunaithe i gcomhair leabharlainne Bhaile Átha Troim chun fad na 
n-oibreacha a chlúdú ar an Leabharlann agus Ionad Cultúrtha nua. 

• Cuidiú do dhearadh leabharlainne Chill Dhéagláin agus áis phobail nua. 
• Plean bliantúil 2020 seachadta do Éire Cruthaíoch i gcomhpháirtíocht le geallshealbhóirí 

náisiúnta, áitiúla agus an phobail. 
• Cruinniú na nÓg réadtiomnaithe agus seachadta ar an 13 Meitheamh i gcomhpháirtíocht 

le geallshealbhóirí náisiúnta, áitiúla agus an phobail. Bhí an clár seo seachadta go hiomlán 
ar líne trí chainéal YouTube tiomnaithe Chruinniú na nÓg na Mí i gcomhpháirtíocht leis an 
oifig ealaíne. D’éirigh go hiontach leis an gclár le 1541 amharc air go hiomlán agus 75.3 
uair an chloig amhairc. 

• Deich mBliain Chomóradh an Chéid - ‘Baile Átha Troim, Meán Fómhair 1920’ foilsithe chun 
céad bliain na n-eachtraí suaite a tharla i mBaile Átha Troim a chomóradh. 

• Tacaithe le Cúlchríoch chun féile staire Hindsight a sheachadadh. Bhí an féile seachadta go 
hiomlán ar líne i mí an Mhárta 2020. 

• Feidhmiú céimneach críochnaithe ar Bhoird Draíochta/Tovertafel d’aon leabharlann déag 
as an dá cheann déag ar iomlán sa chontae, le suiteáil i leabharlann Dhamhliag sa sceideal 
mar chuid d’oibreacha níos leithne ag tús 2021. 

• Maoiniú faighte chun réimse áiseanna Céadfach nua a sheachadadh. Bhí Moil Céadfacha 
suiteáilte i leabharlann Chill Dhéagláin agus an tSeanchaisleáin. Cuirfear ballaí céadfach ar 
fáil ag go leor leabharlanna brainse. Gheobhaidh gach leabharlann áiseanna inbhogtha 
Céadfacha agus réimse bréagáin céadfacha freisin. 

• Bhí tionscadal Ginealais do Thaisteálaithe maoinithe faoi réir Ciste Chuntais Díomhaoin in 
2019 sa ghearrliosta i gcomhair Duais Chumann na hÉireann. 

• Fuarthas maoiniú faoi Chiste Chuntais Díomhaoin 2020 chun rochtain ar líne a sholáthar 
ar thacaíochtaí leabharlainne i gcomhair míle úsáideoir. Bainfidh úsáideoirí na 
leabharlainne leas as rochtain ar an mbogearraí TTRS - Tadhall, Cló, Léamh, Litrigh. 

• Réimse ócáidí seachadta faoi thionscnaíocht Éire na Sláinte @do leabharlann. 
• Thacaigh le seachadadh chláir Chill Dhéagláin 2020 lena n-áirítear foilseachán imleabhair 

comórtha ‘Cill Dhéagláin: Tírdhreach, Saolta agus Béaloideas’ 
• Chuaigh Féile Leabhair do Pháistí bliantúil ar líne go hiomlán i mí Dheireadh Fómhair don 

chéad uair riamh. Bhí cúig is tríocha físeán ó léamh údáir sa chlár ag ceadú do na mílte 
leanaí rochtain a fháil ar ócáidí trína scoileanna áitiúla. 

• Ghlac 737 páiste páirt i nDúshlán Léimh Samhraidh bliantúil d’aineoinn rochtana teoranta 
do bhrainsí le seirbhísí iasachta ag oibriú ar bhonn ‘Teagmhála agus Bailiúcháin’ amháin. 

• ‘Clár Samhraidh’ bliantúil - 48 físeán ó 11 áis sheachtrach a fuair 692 amharc. 
• Duais ‘Ceart Léimh’ faighte ón LGMA. 
• Maoiniú faighte ó scéim deontais Ghníomh Pobail Facebook chun ócáidí STEAM a 

sheachadadh do dhaoine fásta agus teaghlaigh. 
• Scéim iasachta tugtha isteach do ‘Thacair Sábhála Fuinnimh sa Bhaile’ i gcomhpháirtíocht 

leis an bhfoireann gníomhaíochta ar son na haeráide. 
 

Covid 19 - Freagra 
• Ofráil ar líne, r-Leabhair, r-Irisleabhair agus r-Fhoghlaim curtha chun cinn 
• Inneachar ar líne nua cruthaithe trí scéalaíocht ar líne srl 
• Eagraíocht tugtha ar líne go rathúil - Cruinniú na nÓg, Réalta Samhraidh, Féile Leabhair na bPáistí 
• 8,500 amharc ar fhíseáin YouTube ó thurgnaimh STEAM go dtí ceardlanna údáir agus óráidí 

tuismitheoireachta. 
• Thug an fhoireann úsáid nua don phrintéir dhigiteach 3D chun sciatha aghaidhe a dhéanamh mar 

chuid de thionscnaíocht náisiúnta. 
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Mark McLoughlin, leabharlannaí leis na 

maisc a rinne sé ó phrintéir 3D na 
leabharlainne 

 
• Seirbhíse do dhaoine gafa sa teach píolóta i gCeanannas agus Baile Átha Troim. 
• Seirbhísí ar líne curtha chun cinn le 20% dár n-iasachtaí Mheán Fómhair sa chuntas de réir r-eisiúna. 
• Maoiniú €809,000 faighte ó Facebook chun scéim ‘Ríomhaire Glúine don Iasacht’ 

nuálaíoch a sheachadadh do mhic léinn dara leibhéil. Tá 900+ ríomhaire glúine ar iasacht 
go dtí seo agus tá an tógáil aníos ó scoileanna an-ard. Táthar ag forbairt snáithe pobail 
don scéim faoi láthair. 

• Bhí An Uaimh mar an chéad bhrainse sa tír i gcomhair athoscailte don bhrabhsáil. 
Baineadh é sin amach le tacaíocht ó Bhainistíocht Áiseanna, Acmhainní Daonna agus 
Sláinte is Sábháilteacht. 

• D’oscail 100% dár mbrainsí arís go lán-aimseartha i gcomparáid le 71% go náisiúnta agus 
d’ofráil gach brainsí idirlín agus seirbhísí fótachóipeála. D’fhan brainsí go lán-aimseartha 
le linn teorainneacha Leibhéil 3 le seirbhísí seachadta trí shamhail ‘Teagmhála agus 
Bailiúcháin’. 

• Maoiniú bronnta ó Éire Cruthaíoch faoi thionscnaíocht um Dhul in Aois go Dearfach i 
gcomhair foilseacháin ‘Cocooner: A Lockdown Diary’ ag Paddy Smith ó Bhaile Átha Troim. 

 

Foilseachán Cocooner 
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• Maoiniú tugtha dó ag Éire na Sláinte chun APP leabharlainne nua a chur ar fáil a 
cheadóidh d’úsáideoirí idirghníomhú leis an seirbhís agus an méid teagmhála a laghdú 
leis an trealamh leabharlainne. 
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Oifig Ealaíne 
10.1 Forléargas 

 
Seo a leanas ráiteas misin Ealaíne Chomhairle Contae na Mí de réir Pleain Forbartha Ealaíne an 
Chontae 2019 - 2024: 
Oibriú go dlúth le ealaíontóirí, daoine aonair agus pobail chun rochtain, feasacht agus rannpháirtíocht 
a mhéadú sna ealaíona thar gach ábhar agus earnálacha na sochaí. Gníomhú mar éascaitheoir 
d’eagraíochtaí ealaíne agus ról ceannasach a imirt i bhforbairt dea-chleachtais don chontae. 
Deiseanna a thabhairt thar ábhair difriúla beartaithe chun tacú le polasaí an Údaráis Áitiúil a 
bhaineann le tacaíocht a thabhairt do dhícheall ealaíonta, deiseanna fostaíochta a sholáthar 
d’ealaíontóirí agus inbhuanaitheacht is marthanacht fadtéarmach a thabhairt do na ealaíona sa 
chontae. 

 
Chun príomh-aidhmeanna agus cuspóirí a chur i bhfeidhm de réir Pleain Forbartha Ealaíne an 
Chontae, in 2020 bhí ar an Oifig Ealaíne glacadh agus freagairt do chúinsí a tharla de bharr Covid 19. 
Chuige sin, ghlac sé cur chuige onnghníomhach chun an clár Ealaíne 2020 a athdhearadh agus 
d’idirghníomhaigh sé le comhpháirtithe cruthaíocha, ealaíontóirí, grúpaí, eagraíochtaí agus an pobal 
cruthaíoch is leithne. D’idirghníomhaigh sé freisin leis an Roinn Chultúir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta, An Comhairle Ealaíne agus Éire Cruthaíoch i bhforbairt Freagra Covid 19. 

 
10.2 Buaicphointí an Chláir Ealaíne 2020 

 

Lisa Lambe, In The Middle of The Fields, oíche cheiliúrtha ar shaothar Mary Levin coimeádta ag Deirdre 
Kinahan - Eanáir 2020 
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• Ócáidí shéasúir Mary Lavin Seachadadh ‘In The Middle of the Fields’, saothar nua ceoil agus 
litríochta Mary Lavin agus clár taispeántais d’Eanáir 2020 le taibhithe díolta amach i 
gCeanannas agus Baile Átha Cliath. Áirítear leis na ealaíontóirí Deirdre Kinahan, drámadóir a 
bhuaigh duaiseanna, údár mórdíolta Sinéad Moriarty, ceoltóirí Steve Wickham, Lisa Lambe, 
Michael Brunnock agus SaramaiLeech. 

 

Deirdre Kinahan, drámadóir a bhuaigh duaiseanna agus Ealaíontóir Comhlach Oifige 
Ealaíne na Mí. In The Middle of The Fields, oíche cheiliúrtha ar shaothar Mary 
Levin. 

 
 

Clár Oifige Ealaíne ag athshamhlú Ealaíne mar fhreagra le Covid 19: Clár ar líne Oifige Ealaíne nua 
beartaithe. Ócáidí san áireamh: 

 
Máirt Drámaíochta Ealaíontóir Deirdre Kinahan, drámadóir a bhuaigh duaiseanna agus comhlach 
MCC coimisiúnaithe chun sraith léimh a thaifead óna saothar féin. 

 
Ceol Comfort Sraith cheoil nua ina bhfuil ceoltóirí a fhaigheann nó a fuair tacaíocht ón Oifig Ealaíne 
trínár gcláir go léir. Le oibreacha ó Perlee le amhrán óna gcéadligean seolta le déanaí Slow Creatures 
EP agus físeán déanta ag scannánóirí Cheanannais Mark Smyth agus Jass Foley in agus timpeall 
Cheanannais. The Landing ag Michael Brunnock, ceoltóir, físeán taifeadta ag Mark Smyth in agus 
timpeall thuaiscirt na Mí. Áirítear le saothair coimisiúinaithe agus ceoltóirí eile Caitlín Nic Gabhann 
Concertina, Bernadette Nic Gabhann Fiddle agus Brenda Castles Concertina (buaiteoir Duais 
Cónaitheachta Idirnáisiúnta Pháras Centre Cultural Irlandais/Oifig Ealaíne MCC 20/21) Antóin 
MacGabhann agus Michael Fortune/Aileen Lambert thionscadal amhrán Songs for Our Children. 

 
Bhog taispeántais ealaíne físiúla Toradh Thursday Dánlann Toradh Chill Dhéagláin agus Toradh2 
Cheanannais ar líne le ocht dtaispeántas éascaithe. 
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Taispeántas ar líne Riain Cheanannais i nDánlann Toradh 

 
Comhoibríocht ghearrscannáin Co Club le saothair fhile Sean Ruane, Kyle Riley ceoltóir, Gillian Tuite 
amhránaí/scríbhneoir amhráin agus próifíl ealaíontóra Ann Meldon Hugh, dealbhóir. 
Bhí na tionscnaíochtaí thuas beartaithe le bealach ailtéarnach a sholáthar chun tacú leis na 
ealaíontóirí agus daoine cruthaíocha sin a chonaic a gcuid oibre, taibhithe agus idirghníomhaíocht ar 
ceal nó curtha siar don todhchaí intuartha, ag soláthar rochtana níos mó don phobal is leithne ar 
eispéiris cruthaíocha agus cultúrtha. Fuair gach ealaíontóir faoi réir na dtionscnaíochtaí thuas táille 
dá gcuid oibre nó cearta craolta. Figiúirí amhairc don tionscnaíocht seo an-láidir (70,000 amharc t.d.) 
le freagra an-dearfach an phobail. Chuidigh an Oifig Ealaíne freisin leis na tionscnaíochtaí Freagartha 
ar Covid náisiúnta In This Together, Minding your Mood, Coinnigh Slán; Éire na Sláinte agus 
Éireannach @ Nollaig. 

 
 

Éireannach @ Nollaig 
Mar chuid den feachtas náisiúnta Éireannach...léirigh an Oifig Ealaíne 2 thionscadal scannáin nua ‘Hoor’ 
Agus ‘The Christmas Parcel’ i Nollaig 2020. 

 

Léaráid The Widow Walsh ag Ann Kiernan © 
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‘Hoor’ ag Jim McElroy, léaráidí ag Ann Kieran. 
Bhí Hoor coimisiúnaithe le íomhá agus téacs a chuireann filíocht in éineacht le ealaíon fhísiúil, ag 
cur oibre bheirt ealaíontóir Éireannach a bhuaigh duais i dteannta a chéile: Francis Ledwidge file a 
fuair duaiseanna Jim McElroy agus Ann Kiernan, maisitheoir a rugadh sa Mhí is a chónaíonn in 
Berlin; Moira Gemmill buaiteoir mhaisitheoir na Bliana. 

 
The Christmas Parcel – ag Noreen Walsh 
Bailiúchán gearrscannáin a d’oiriúnaigh an leabhar maisithe: The Christmas Parcel, scríofa is 
maisithe ag ealaíontóir na Mí Noreen Walshe. Le cuimhneacháin péinteáilte i bhfocail agus 
íomhánna, léiríonn an tsraith iontach domhain chailín beag le linn na Nollag i Luimneach sna 
1950idí. 

 

 
 

Cruinniú le Ealaíontóirí na Mí 
Tionscnaíocht MAMU curtha ar fáil ar Oifig Ealaíne d’ealaíontóirí neamhspleácha sa Mhí chun casadh 
le ealaíontóirí eile, déantóirí dráma, rinceoirí, scríbhneoirí, léiritheoirí, saoroibrithe srl i gcomhthéacs 
neamhfhoirmiúil le cupán tae/caife. Bhí an chéad chruinniú i dTeach Cúirte Mhol Cultúrtha, 
Ceanannas i mí Feabhra le cruinnithe eile sa sceideal gach sé sheachtain. D’fhreastal 30 ealaíontóir 
gairmiúil ar an gcéad chruinniú. Ós rud é gur gá cruinnithe go pearsanta a chur ar ceal i ngeall ar 
Covid, comhaontaíodh clár meantóireachta le éascaitheoir MAMU Aisling O’Brien agus feidhmiú 
céimneach air thar samhraidh/fómhair le idirghníomhaíocht láidir an rannpháirtithe. Bhí nuachtlitir 
MAMU nua curtha ar fáil ag coinneáil rannpháirtithe nuashonraithe maidir le forbairtí agus 
tionscnaíochtaí. 
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Ócáid ghréasánaithe d'ealaíontóirí gairmiúla Meath Arts Meet Up 
 

Sightless Cinema - White Cane Audio Theatre 
Le linn dianghlasála thacaigh an Oifig Ealaíne le Amharclann Fuaime White Cane i seachadadh sraithe 
phíolóta dráma raidió 6 sheachtaine ‘Phictiúrlann gan Radharc’ a réadtiomnaigh ceardlanna dráma 
do raidió ar líne le daoine dall agus le laigeacht radhairc i gcomhoibríocht leis an gComhairle Náisiúnta 
do na daoine Dall ó oifig na hUaimhe in Éirinn. 

 
Oiliúint FÉACH 
Rinneadh athdhearadh ar Chlár Nótaí Oiliúna FÉACH - Ceol i gComhthéacs Chúram Sláinte, seachadta 
ag Clasaicí do Pháistí trínár gcomhpháirtithe chúram sláinte Beaufort Nursing Home, An Uaimh agus 
St Joseph's Nursing Home Bhaile Átha Troim, chun leagan ar líne a léiriú. Clár meantóireachta ar líne 
agus CPD comhaontaithe le Clasaicí do Pháistí chun gur féidir le printísigh oiliúint a chríochnú. 

 
Amharclann Óige Act Out 
Plean gníomhaíochta mionsonraithe beartaithe ag AOYT chun seachadadh ailtéarnach a cheadú dá 
gcláir. Bhí an plean seo deartha i gcomhairleoireacht le Amharclann Óige na hÉireann. Brainse AOYT 
na hUaimhe - sóisearach agus sinsearach faoi bhláth. Bhí brainse nua seolta i nDún Sheachlainn i mí 
Feabhra (de réir Tosaíochta Straitéisí Phleain Ealaíne an Chontae 3, Gníomh 7) agus tá sóisearach 
agus sinsearach araon go hiomlán lán. 

 
Tacaíocht Féilte 
D’oibrigh muid lenár gcomhpháirtithe cruthaíocha Féile Cúlchríche, Féile Scannáin Faisnéise 
Idirnáisiúnta Guth Gafa agus Rian Cló ag tacú le seachadadh an chláir ailtéarnaigh i ngeall ar Covid 
19. Áirítear leis sin Cúlchríoch ar líne, cruthaíocht Riain Cló agus suiteáil oibre agus forbartha shuíomh 
gréasáin Riain Cló nua. 

 
Music Generation na Mí 
Idirbheartaíocht ar siúil leis agus tacaíocht ó Music Generation na Mí. 

 
Cruinniú na nÓg 2020 
Seachadta i gcomhpháirtíocht le Seirbhísí Leabharlainne an Chontae, bhogamar go rathúil an clár ar 
líne 2020 le os cionn 40 ócáid ag tarlú do pháistí agus daoine óga 2 - 18 d’aois. Chuimsigh an clár 
réimse leathan gníomhaíochtaí agus ábhair - Ealaíona, Oidhreacht agus STEM - agus rialaigh sé 
cothromaíocht idir ócáidí éighníomhach agus idirghníomhach. Bhí ócáidí áirithe ar an lá amháin, bhí 
ceardlann/eilimint idirghníomhaíochta ag cinn eile ag rith thar Chruinniú sé sheachtainí in am. Fuair 
cainéal YouTube na Mí Cruinniú na nÓg tiomnaithe bunaithe 1541 amharc le am amhairc iomlán 
73.5 uair an chloig idir Meitheamh 12 - 14. 
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Comhfhorbairt Áite Cruthaithí Cheanannais 

A oibríonn de réir maoinithe faoin gclár RRDF a lean i gcomhréir le treoirlínte sláinte poiblí agus 
teorainneacha. Dul chun cinn ar athchóiriú ar phreasa priontála in 2020.  

 

Éire Cruthaitheach 
Cur i bhfeidhm leanunach Straitéise Cúig Bhliana na Mí Éire Cruthaithí i gcomhoibríocht le Foireann 
Sheirbhísí Cultúrtha. 

 
Ceannachán Bhailiúchán Ealaíne Chomhairle Contae na Mí PRHA Thomas Ryan, sraith saothair 
ealaíne Chill Dhéagláin. 

 
 

10.3 Deontais Ealaíne, Duaiseanna agus Scéimeanna Sparánachta 
 

 
• Duais Filíochta MCC Francis Ledwidge 2020 Seolta ar an 30 Aibreáin – Lá Náisiúnta Filíochta. 

Cuireann Duais Filíochta Francis Lewidge Chomhairle Contae na Mí chun cinn ceapadóireachta 
saothair nua, críochnú tionscadail reatha agus athnuachan smaointeoireachta cruthaithí trí 
fhoráil cónaitheachta cruthaithí agus duais airgeadais. Buaiteoir na duaise sin in 2020 ná file 
Bhéal Feirste Jim McElroy. 

• Oifig Ealaíne na Mí/Duais Meantóireachta Focail na hÉireann Duais Meantóireachta Fhocail 
na hÉireann a thacaíonn le scríbhneoirí foilsithe nua, éiritheacha nó le déanaí i gcontae na Mí. 

• Deontais Ealaíne, Duaiseanna agus Scéimeanna Sparántachta Aighneachtaí faoi Dheontais 
Ealaíne Pobail; Dámhachtainní Ealaíne Pobail; Ciste Forbartha d’Ealaíontóirí Gairmiúla; Duais 
Sparántachta Réigiúnaigh Ionaid Guthrie Thír Eoghain, Scéim Deontais Féile agus Scéim 
Ceannacháin Uirlisí Cheoil do Scoileanna (SMIPS) measúnaithe agus próiseáilte le tacaíocht 
mhaoinithe breise ó Éire Cruthaíoch. Tugadh 55 duais ag tacú le saothar agus cleachta 60+ 
ealaíontóir gairmiúil sa chontae. 16 Bronnadh déanta faoin SMIPS ag ceadú do scoileanna dul 
in oiriúint go cruthaíoch le cláir ceoil reatha agus struchtúir nua a bhunú chun 
idirghníomhaíocht cheoil a éascú go sábháilte laistigh timpeallachta na scoile. 
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LEO agus Forbairt Eacnamaíoch 
11.1 LEO 

Leanann an Oifig Fiontair Áitiúil (LEO) mar Áit Aonstaid do ghnóthaí i gContae na Mí agus cuireadh é 
chun cinn go forleathan ag an Rialtas ar TV agus raidió. Bhí suaitheadh mór ar an ngeilleagar in 2020 
i ngeall ar Covid 19 agus tá LEO go mór chun cinn ar an bhfreagra don phobal gnóthaí beaga le linn na 
géarchéime seo. I gcúinsí éisceachtúla tá an LEO ag seachadadh sraith tacaíochtaí a bheidh an-
tábhachtach le cinntiú go maireann go leor gnóthaí beaga. 

 
Chun freagairt don ghéarchéim, tugadh feidhmiú céimneach do go leor scéimeanna tacaíochta do 
ghnóthaí nua ar feadh tréimhse an-ghearr. Chinntigh foireann an LEO - leis na acmhainní breise a 
bhfuil fáilte mór rompu sannta go sealadach ag Údarás Áitiúil na Mí - na tacaíochtaí sin a chur ar fáil 
ar bhealach tráthúil do phobal gnó i gContae na Mí. 

 
Léiríonn an chomparáid cheannlíne idir 2019 agus 2020 fás mór i ndeontas agus seachadadh 
tacaíochta oiliúna. I ngach ceann de dheontais 2019 bhí ar iomlán €575 bronnta ag an LEO, agus i 
mbliain ‘Covid’ 2020 bronnadh os cionn 1000 deontas ar iomlán €2M do chomhlachtaí na Mí. Le 
comparáid oiliúna, bhain níos mó comhlachtaí leas as oiliúint shaineolaithe le linn tréimhse Covid ná 
le linn 2019 iomlán. Bhog foireann LEO le linn an tréimhse seo gach oiliúint go dtí suíomh ar líne - don 
chéad uair ag LEO na Mí. 

 

Áirítear le cuid de mhionsonraí na tacaíochta gnó seachadta le linn an tréimhse seo: 
 Indéantacht, prímeáil agus Deontais Fairsingthe. Leantar á bpróiseáil ar bhealach normálta. 

Bronnadh timpeall €500k faoi réir na scéimeanna sin. Thug LEO ardú suntasach faoi deara in 
aisfhriotal do dheontais nuathionscanta. 

 Dearbháin Leanúnachais Gnó. Cuireadh na dearbháin sin ar fáil chun cuidiú le comhlachtaí 
rochtain a fháil ar thacaíocht shaineolach ar athstruchtúrthú agus ath-phleanáil dá gcuid 
gnóthaí. Tá luach €3500 ar gach ceann. Phróiseáil an LEO 576 aighneacht le 481 bronnta ar 
luach €1.14m. 

 TOV (dearbháin trádála ar líne). Tá siad sin ar fáil do chomhlachtaí ar mian leo trádáil ar líne. 
Íocann sé forbairt shuíomhanna gréasáin agus áiseanna r-thráchtála.  Phróiseáil an LEO 664 
aighneacht ar luach os cionn €1m. 

 
 

o  
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An Cathaoirleach David Gilroy, An tAire Damien English, Príomhfheidhmeannach Jackie 

Maguire agus foireann ón Oifig Fiontair Áitiúil agus Fiontraíocht Éireann i dteannta le Taispeántais 
Idirghníomhacha an chomhlachta áitiúil ag seoladh feachtais ‘Look for Local’ náisiúnta chun béim a 
chur ar ghnóthaí áitiúla le linn 

siopadóireachta ar líne. 
 

• Oiliúint: Bhog an LEO gach oiliúint agus meantóireacht ar líne nó fíorúil. Bhain os cionn 2,500 
comhlacht leas as na seirbhísí sin, i dteannta le sruth leanúnach seisiúin comhairle aghaidh 
ar aghaidh gnó. 

• Forbraíodh cúrsaí oiliúna nua agus bhí siad seolta sna réimsí a leanas: 
o Bainistíocht trí Éigeandáil COVID 
o Gnó trí Zoom 
o BREXIT - Deiseanna Onnmhairíochta 
o Athléimneacht agus Dearfacht 
o Faisnéisiú a ullmhú d’fhorbróirí gréasáin 
o Béim shonrach ar an earnáil gnó 
o Leabharchoimeád agus Sage 
o Scoil Bia 

 
• Leanann an LEO ag gníomhú mar chuaille eolais agus acmhainn straitéiseach do 

chomhlachtaí ar mian leo leas a bhaint as go leor tacaíochtaí eile a fhaigheann riarachán ó 
eagraíochtaí eile - Deontais Atosaíochta, scéimeanna iasachta COVID srl. 

 

11.2 Forbairt Eacnamaíoch 

Leanann an fhoireann Forbartha Eacnamaíoch ag tacú leis an bpobal gnó is leithne i Co. na Mí. 
Tionscadal suaitheanta do 2020 ná “Scéim Aghaidh Siopa’ seolta i mí Dheireadh Fómhair 2020 mar 
chúnamh díreach do mhiondíoltóirí agus gnóthaí a fuair tionchar ó dhúnadh de bharr Covid 19, chun 
cúnamh airgeadais a sholáthar le linn aon fheabhsúcháin a dhéanamh ar thaobh aghaidhe na n-
áitreabh. Táthar ag soláthar an mhaoinithe seo ó Fhorbairt Eacnamaíoch, ciste ‘Make it Meath”, in 
aitheantas ar an scéal go n-imríonn aghaidh foirgnimh tionchar mór i lár ár mbailte. Cabhraíonn siad 
chun an chéad imprisean ar shiopaí agus lár baile ina bhfuil siad a chothú ar dhaoine, ionas gur féidir 
leo tionchar a imirt ar íomhá bhaile. 

 
Is i ngeall ar aghaidh shiopaí a thagann cuma rathúil ar aon bhaile, cuireann sé lena íomhá agus 
cuidíonn sé le braistint fhéiniúlachta agus bród laistigh lár baile. 

 
Mheall an Scéim 50 aighneacht go dtí seo le aiseolas an-dearfach agus moltaí faighte ó iarratasóirí a 
bhí ag streachailt murach é le linn an tréimhse deacair seo do ghnóthaí neamhspleácha. 
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11.3 Turasóireacht 

Boyne Valley Flavours 
Cuireadh tús le Boyne Valley Flavours nuair a tháinig grúpa díograiseach táirgeoirí bia agus fáilteachais 
le chéile chun tacú leis an ofráil bia áitiúil agus é a chur chun cinn timpeall an réigiúin. Ó shin, d’fhás 
an ghluaiseacht go suntasach agus in 2013 rugadh Sraith Boyne Valley Food, féilire uathúil ócáidí le 
ceiliúradh ar ár dtalamh, oidhreacht, daoine agus gan dabht ár dtorthaí, a chuidigh chun an réigiún a 
bhunú mar phlátaire ceannasach ar stáitse bia náisiúnta. Chun an t-éacht nua sin a bhaint amach i 
nGleann na Boinne, bhí an gréasán ag obair le chéile chun eispéiris bia fíreánta a sheachadadh do 
chách, ag baint leasa as an gcomhoibríocht idir an tírdhreach agus na blasanna táirgthe sa réigiún. 

 
Cuimsíonn Boyne Valley Flavours anois i bhfad níos mó ná Sraith Bia Boyne Valley. In 2016 bhí Straitéis 
Bia Ghleann na Boinne réadtiomnaithe, comhoibríocht idir Chomhairlí Contae na Mí agus an Lú araon, 
chun cuidiú tacaíocht a thabhairt do gach tionscnaíochtaí reatha agus gnéithe nuálaíocha nua a chur 
leis, iad struchtúrtha, mar chuid de threochlár agus cuideoidh siad le gach geallshealbhóirí ar bhealach 
dírithe. Nuair a bhíonn an straitéis faoi réir cheannlítir Ghleann na Boinne, bhí sé scríofa ag glacadh 
gach cuid den dá chontae san áireamh, ar an mbunús nach n-aithníonn an turasóir nó tomhaltóir 
teorainneacha geografa i gcónaí. I ndiaidh ratha seolta na straitéise agus suim i mbia ag fás sa réigiún, 
bhí branda nua réadtiomnaithe, “Discover Boyne Valley Flavours” ionad gur féidir le gach 
geallshealbhóirí oibriú le chéile faoi aon bhranda amháin. Socraíodh Gréasán Bia, déanta le táirgeoirí 
paiseanta bia agus di, soláthraithe seirbhíse bia agus eispéiris bia / gníomhaíochtaí turasóireachta a 
oibríonn le chéile chun réigiún Ghleann na Boinne a thógáil is a chur chun cinn mar “Cheann Scríbe 
Bia”. Leanann an tionscnaíocht seo ag fás is ag fás. 

 
Is Gréasán Bia é Discover Boyne Valley Flavours le baill ar fud chontae an Lú agus na Mí atá paiseanta 
faoi ár scéal bhunáitíochta bia áitiúil a insint. Tá an bróisiúr nua seo lán le faisnéis maidir lenár mbaill 
iontacha ó Tháirgeoirí áitiúla, Eispéiris Beadaí, Bialanna/Caféanna a thacaíonn le táirgeoirí áitiúla agus 
Soláthraithe Lóistín a chuidíonn leat d’Eachtraíocht Ghastranamaíochta a phleanáil i nGleann na 
Boinne. 
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Straitéis Turasóireachta Ghleann na Boinne 2016-2020 
Tá Straitéis Turasóireachta 5 bhliana Ghleann na Boinne ina bliain deiridh. Leis an bplean beagnach 
críochnaithe, d’imir paindéim Covid 19 tionchar a bhí go mór i bhfeidhm ar an tionscal 
turasóireachta. I ngeall air sin, cuireadh plean margaíochta sealadach i bhfeidhm chun díriú ar 
bhearta gearrtéarmacha chun tacú leis an tionscal turasóireachta trí ghníomhaíocht mhargaíochta, 
ag cloí freisin le comhairle is déanaí an rialtais maidir le teorainneacha. 
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Margaíocht agus Cur chun Cinn 
Sa chéad chuid de 2020, chuir Turasóireacht Ghleann na Boinne contae na Mí chun cinn ag 
Taispeántais Domhanda CMT Stuttgart, Béal Feirste agus Bhaile Átha Cliath. I ngeall ar an bhfreastal 
ag ceardlanna Oibreora Turais nua, bhí deis ann don Oifigeach Turasóireachta casadh le ceannaithe 
taistil. In ainneoin sin, áfach, ó mhí na Márta ar aghaidh, tháinig stad le gach taisteal idirnáisiúnta i 
ngeall ar an bpaindéim agus chuir Turasóireacht Ghleann na Boinne tús lena bpleananna chun tacú 
le gnóthaí áitiúla maireachtáil trí mhargaíocht cheann scríbe dírithe ar mhargadh náisiúnta agus 
Thuaisceart Éireann. Le linn an tSamhraidh, bhain feachtas ‘The Escape to the Byne Valley’ i dteannta 
le Boyne Valley Flavours le comórtais a chuir cúrsaí taistil chun cinn chun taisteal a spreagadh chuig 
Gleann na Boinne, agus fógraí raidió ar 2FM ag cur le teachtaireacht an feachtais. Tugadh cuireadh 
do thionchaire meán sóisialta Janet Newenham le 100k leantóirí cuairt a thabhairt agus físeán is ailt 
blag a dhéanamh i nGleann na Boinne. Fuair bróisiúir baile nua tacaíocht do Bhaile Átha Troim agus 
Ceanannas. 

 
Thacaigh Comhairle Contae na Mí le taifead Ireland in Music a thaifid cuid de cheoltóirí is fearr na tíre 
ag seinm ar shuíomhanna is áille na hÉireann. Áirítear leis scannánaíocht ar Bhrú na Boinne agus 
Scamhadh i gCaisleán Bhaile Átha Troim agus bhí sé le feiceáil ar RTÉ i mí na Nollag. Craolfar é ar 30 
cainéal S.A.M agus 10 cainéal Eorpach an bhliain seo chugainn, le béim ar Chontae na Mí do lucht 
féachana idirnáisiúnta. 

 
Tascfhórsa Athchóirithe Turasóireachta Ghleann na Boinne 
Is geallshealbhóir é Comhairle Contae na Mí ar an Tascfhórsa faoi cheannar Fáilte Ireland a tháinig le 
chéile go fíorúil ar bhonn míosúil ar feadh na Paindéime. I gceannas ar foghrúpa Margaíochta, rinne 
Oifigeach Turasóireachta Ghleann na Boinne dréacht ar phlean margaíochta le Fáilte Ireland agus a 
bhfoireann meantóireachta chun cuidiú le athchóiriú sa cheann scríbe. An toradh a bhí ann ná 
Feachtas Ghleann na Boinne a rith ar feadh 7 seachtainí agus a shroich 350,000 duine trí chúrsaí taistil 
agus fógraíocht sna meáin sóisialta. 

 
Tacaíochtaí Ghnó 
Fuair gnóthaí turasóireachta tacaíocht ar feadh na dianghlasála le r-phoist chumarsáide fíorúil agus 
cruinnithe comhoibríochta. D’aithin Turasóireacht Ghleann na Boinne gá i gcomhair táirge 
siamsaíochta don oíche agus ceardlanna Eacnamaíochta Oíche reachtáilte i mí Eanáir ar feadh Bhaile 
Átha Troim agus Droichead Átha. Déanfar athamharc air sin nuair is féidir le gnóthaí tús a chur le 
athshlánú. Eagraíodh ócáid ghréasánaithe i mí an Mhárta ag mealladh os cionn 40 gnó chun 
idirghníomhú i gceardlann. 

 

Seisiún Gréasánaithe Thionscal Turasóireachta Ghleann na Boinne An Cathaoirleach David Gilroy 
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Glasbhealach na Canálach Ríoga 
 

Tá Comhairle Contae na Mí tiomanta le oibriú le Uiscebhealaí Éireann agus an trí Údarás Áitiúil ar 
feadh Glasbhealaigh na Canálach Ríoga nua chun ofráil Glasbhealaigh den chéad scoth a chruthú agus 
feasacht a ardú trí fheachtas seolta agus margaíochta. Comharthaíocht agus infreastruchtúr cúnta ar 
feadh Glasbhealaigh na Canálach Ríoga críochnaithe le linn 2020 ag an Iompar agus chríochnaigh an 
rannán turasóireachta cláir léarscáile agus scéalchláir ar feadh chuid Chontae na Mí. Beidh 
comharthaíocht nua agus láithreacha picnicí suiteáilte chun an glasbhealach easbhóthair is faide a 
chríochnú in Éirinn le 130km ag dul tríd an mBóthar Buí, Maigh Dearmhaí agus Cnoc an Dúin. Beidh 
an seoladh i Márta 2021. 

 

Glasbhealach na Canálach Ríoga - Uiscerian na Boinne Glasbhealach na Canálach Ríoga - Cnoc an Dúin 
 
 

Féile Púca Oíche Shamhna 
Eagraíodh ócáid fhíorúil agus bhí scannán nua seolta ar an 31 Dheireadh Fómhair. Rinneadh brú PR 
ar feadh 13 margadh sa Ghearmáin, Frainc, Iodáil, Beilg, Ísiltír, tíortha Nordacha, Ostair, Eilvéis, SAM, 
Ceanada agus Breatain Mhór trí ócáid fhíorúil tháirgeoirí bia Ghleann na Boinne. 
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Seirbhísí Uisce 
12.1 Forléargas 

In 2020, chríochnaigh Comhairle Contae na Mí an 7ú bliain le Comhaontú Seirbhíse 12 bliana (SLA) le 
Uisce Éireann, a lean an Comhairle ag soláthar uisce ardchaighdeáin iontaofa agus seirbhísí bailiúcháin 
is cóireála dramhuisce faoi don chuid is mó cónaitheoirí, gnóthaí agus institiúidí ar fud an chontae. 

 
Faoin gComhaontú Seirbhíse, lean Comhairle Contae na Mí ag oibriú agus ag coinneáil gach áiseanna 
agus gréasáin sheirbhíse uisce i gContae na Mí agus i mbun bainistíochta ar chláir caipitil thar ceann 
Uisce Éireann. Chuige sin, ar feadh 2020 lean an Comhairle ag imirt ról lárnach i bhforáil Seirbhísí Uisce 
agus Fuíolluisce riachanacha do chónaitheoirí agus gnóthaí reatha, ag pleanáil is ag seachadadh freisin 
ar uasghrádú caipitil mór, chun forbairt eacnamaíoch agus cónaithe pleanáilte agus fás chontae na Mí 
a éascú. 

 
Soláthar agus Caomhnú Uisce Óil: In 2020, bhí os cionn 45 lítear uisce óil táirgthe ag an gComhairle 
go laethúil ag 64 gléasra cóireála ar fud an chontae agus dáilte do chustaiméirí trí ghréasán os cionn 
2,000 km príomhlíonraí uisce. Bhí gach uisce táirgthe ar Chaighdeáin Rialaithe Uisce Óil an AE le 
comhréireacht bhliantúil os cionn 99% go leanúnach. Rinne córais nua-aoiseacha den teicneolaíocht 
is déanaí meicniúil, leictreach agus ríomhaire ar fud an Chontae monatóireacht agus tomhais ar 
chaighdeán agus cáinníocht uisce 24/7, le sonraí tarchurtha gan sreang siar go dtí an Comhairle ar 
bhonn leanúnach. Rinneadh tástáil láimhe freisin ar an gcáilíocht uisce sna gréasáin ag an gComhairle 
go laethúil, chun cáilíocht chomhréireach a chinntiú. 

 
Is tábhachtach é an Caomhnú Uisce i gcomhair úsáide inbhuanaithe uisce óil agus d’iontaofacht agus 
leibhéal seirbhíse soláthraithe d’úsáideoirí. Ar feadh 2020, lean an Comhairle ag soláthar agus ag 
deisiú sceite ar an ngréasán, le os cionn 750 sceitheadh deisithe agus go leor Km príomhlíonra uisce 
trioblóideach athchurtha ag laghdú minicíochta pléisc agus suaitheadh gaolmhar ar an soláthar. 

 
Fuíolluisce: Bailíodh fuíolluisce ó chónaitheoirí agus gnóthaí ar fud Chontae na Mí trí ghréasán os 

cionn 1,000 km agus próiseáilte ag os cionn 40 gléasra cóireála oibrithe agus coinneáilte ag an 
gComhairle ar fud an Chontae. Bhí uisce cóireáilte scaoilte ar ais go dtí an timpeallacht i gcomhréir le 
caighdeáin riachtanais EPA. In 2020, bhí gach gléasraí cóireála fuíolluisce i gContae na Mí i gcomhréir 
go leanúnach le caighdeáin na Treorach Cóireála Fuíolluisce Uirbigh. 

 
Forbairt Chaipitil: Le linn 2020, rinne an Comhairle bainistíocht tionscadail agus seachadadh do go 
leor tionscadal caipitil Sheirbhísí Uisce móra, lena n-áirítear: 

 
• Athchur príomhlíonra uisce Trunc na hUaimhe. 
• Athchur príomhlíonra Trunc Chill Dhéagláin Céim 1 agus 2. 
• Athshlánú príomhlíonra uisce ag go leor áiteanna ar fud an chontae. 
• Gléasraí Cóireála Fuíolluisce Bhaile Átha Troim agus Cheanannais - uasghráduithe aeraithe. 
• Uasghráduithe Díghalraithe ag go leor Gléasraí Cóireála Uisce ar fud an chontae. 
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Cuideoidh sé sin, in éineacht le tiomantas leanúnach an Chomhairle do chaomhnú uisce agus 
idirghníomhaíocht dhlúth leanúnach le Uisce Éireann chun infheistíocht chaipitil breise a fháil 
d’infreastruchtúr Sheirbhísí Uisce riachtanacha, chun forbairt agus fás pleanáilte Chontae na Mí a 
éascú sa todhchaí. 

 
Chomhairle Contae na Mí mar WSA: Níl freagracht ag Uisce Éireann as uisce stoirme, tuile stoirme, 
scéimeanna grúpa, Soláthair Uisce Rialaithe Príobháideacha, deontais tobair nó deontais athchurtha 
píobaí, agus dá bharr, leanann an Comhairle ag glacadh freagrachta díreach as na ábhair sin. Is é 
Comhairle Contae na Mí fós an tÚdarás Seirbhísí Uisce i gcomhair Soláthair Uisce Rialaithe 
Príobháideacha (ie Scéimeanna Uisce Ghrúpa príobháidigh a fhreastalaíonn ar an bpobal lena dtobair 
féin, srl) agus tugtar tomhais ar fheidhmíocht bhliantúil ag NOAC (Coiste Maoirseachta agus Iniúchta 
Náisiúnta). Tá beagnach 200 Soláthar Uisce Rialaithe Príobháideach i gcontae na Mí faoi 
mhonatóireacht na Roinne Seirbhísí Uisce. In 2020 bhí comhréireacht ghinearálta do na soláthair sin 
i gContae na Mí 98%. 

 
Airgeadais: Rinne Buiséad 2020 an Chomhairle foráil i gcomhair párolla foirne Seirbhísí Uisce, costais 
gearrtha go díreach agus cuid léiritheach Mhuirear na Bainistíochta Láir, forchúitithe ar bhonn míosúil 
ó Uisce Éireann le linn na bliana. 

 
Rinne Uisce Éireann buiséad go díreach i gcomhair forála táirgí agus seirbhísí (lena n-áirítear 
Fuinneamh) gaolta le foráil Seirbhísí Uisce. Tá Uisce Éireann rialaithe ag an CRU (Coimisiún um 
Rialachán Fóntais) le cinntiú go bhfuiltear ag cloí le Targaidí seirbhísí do chustaiméirí, Buiséid agus 
Éifeachtachta. 

 
Rinne an Comhairle dul chun cinn ar phleanáil agus tógáil go leor tionscadail móra eile in 2020, lena 
n-áirítear: 

• Uasghrádú ar Ghléasra Cóireála Uisce Liscarton. 
• Scéim Soláthair Uisce na hUaimhe agus Láir na Mí / Oirthir na Mí. 
• Fairsingiú ar athchur taiscumar Windmill Hill agus príomhlíonra trunc go dtí Ráth Tó.  
• Athchur príomhlíonra Trunc Chill Dhéagláin – Céim 3 agus 4. 
• Uasghrádú ar Ghléasra Cóireála Uisce Bhaile Átha Troim. 
• Soláthair Uisce Dhroim Conrach - forbairt ar fhoinse nua. 
• Scéim Séarachais Steach Maoilín. 
• Fairsingiú ar Ghléasra Cóireála Fuíolluisce An Bhóthair Bhuí. 
• Fairsingiú ar Ghléasra Cóireála Fuíolluisce na hUaimhe. 

 

 
Oibreacha uasghrádaithe ag Gléasra Cóireála Uisce Liscarton, An Uaimh. 
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Maoiniú 
13.1 Forléargas 

 
Sa chéad ráithe de 2020 d’ullmhaigh is chríochnaigh an rannán Airgeadais Ráiteas Airgeadais Bliantúil 
2019, d’eisigh siad éilimh do rátaí 2020 agus lean siad le obair laethúil inár gcuntais iníoctha, soláthar, 
cíosa, iasachtaí agus rannáin NPPR. 

 
I mí an Mhárta d’athraigh tionchar COVID-19 béim na foirne airgeadais agus muid ag freagairt do go 
leor scéimeanna agus spreagthaí an rialtais dírithe ar thacú leis an bpobal gnó, daoine aonair agus an 
pobal is leithne le linn na paindéime domhanda. Áirítear leis na tacaíochtaí sin an tarscaoileadh ar 
tháillí tráchtála sé mhí agus trí mhí, go leor scéimeanna Deontais um Atosú Gnó, briseadh in 
aisíocaíocht mhorgáiste, coigeartuithe cíosa. 

 
Chomh maith leis na bearta thuas a phróiseáil agus a chur i bhfeidhm, lean an Roinn Airgeadais ag 
díriú a cuid iarrachtaí ar rialuithe caiteachais éifeachtacha ar aidhm ginearálta leo a chinntiú go n-
oibríonn an Comhairle laistigh a Bhuiséid leithdháilte. 

 
Rátaí Tráchtála 

• Léirigh an paindéim domhanda agus na bearta sláinte poiblí gaolmhara dúshláin 
airgeadais tobann agus diana don phobal gnó agus iad ag déileáil leis an tionchar sa 
gheilleagar agus teorainneacha ar a gcuid gníomhaíochtaí gnó. 

• Cuireadh fáilte mór roimh an tarscaoileadh ar rátaí tráchtála fógartha ag an Rialtas i mí 
Iúil agus an tarscaoileadh 3-mhí breise soláthraithe i mbuiséad Dheireadh Fómhair ag 
gnóthaí agus an Comhairle araon. Tríd an scéim tarscaoilte ar rátaí thacaigh Comhairle 
Contae na Mí le 3,628 gnó agus thug sé tarscaoileadh ar rátaí ar luach €17.6m. 

 
Deontas Atosaithe Gnó 
Fuair gnóthaí i gcontae na Mí tacaíocht freisin trí go leor Scéimeanna Deontais Atosaithe Gnó. 
Go dtí seo phróiseáil Contae na Mí agus íoc sé €17.9mm faoi scéimeanna Deontais Atosaithe. 

 
Cíosa 
Déantar ráitis a eisiúint do gach tionónta gach dara bhliain. Ceadaíonn sin do thionóntaí 
monatóireacht agus deimhniúchán a dhéanamh ar a n-íocaíochtaí. Go dtí seo chuaigh timpeall 235 
tionónta i dteagmháil leis an rannán cíosa maidir le athrú ina gcúinsí i ngeall ar COVID-19. Leanann 
tionóntaí ag seoladh a gcuid foirmeacha athbhreithnithe cíosa agus tá measúnuithe ar siúil do 
thionóntaí le cúinsí athraitheacha. 

 
Iasachtaí 
D’imir an phaindéim domhanda tionchar mór ar ár rannán iasachtaí leis an méid iasachtaí nua eisithe 
laghdaithe go suntasach i gcomparáid leis an mbliain roimhe. Tá an fhoireann Iasachtaí 
onnghníomhach go leor ag idirghníomhú le custaiméirí agus déileáil le ceisteanna agus coigeartuithe 
ar aisíocaíochtaí cuntais iasachta agus sealbhóirí morgáiste ag baint leasa as bhriseadh aisíocaíochta 
3 mhí, 6 mhí agus 9 mí. 

 
NPPR 
D’ainneoin Covid-19 d’fhan an margadh tithíochta buacach go leor le linn 2020 le Comhairle Contae 
na Mí ag fáil 1,550 iarratas comhréireachta agus teastas díolmhaithe. 
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Cuntais Iníoctha 
• Phróiseáil agus d’íoc na cuntais iníoctha €199m sa 12 mhí dár gcríoch 6 Samhna 2020. 
• In 2019 glacadh Polasaí Ceannachááin le Íocadh nua agus cuireadh é ar fáil chun feabhas 

níos mó a chur ar an bpróiseas íocaíochta soláthraithe. 
• D'eascraigh monatóireacht agus tuairisciú rialta i dteannta le feabhsúcháin leanúnacha ar an 

bpróiseas gnó in éifeachtachtaí mhéadaithe agus íocaíocht thráthúil le 99% na sonrasc íoctha 
laistigh 15 lá 

 
Soláthar 
• Leanann an Roinn Soláthair ag tacú, ag cur chun cinn agus ag treorú comhlachta Corparáidigh i 

ngach gné a bhaineann le Soláthar. 
• Tugann soláthar bainistíocht ghníomhach ar go leor conarthaí láir agus tacaíocht riaracháin 

do chórais amhail SupplyGov agus r-Thairiscintí 
• Is cuid lárnach den sraith ceannacháin le íocadh é an soláthar, le feidhm forléargais 

bainistíochta do gach ceannacháin a bhaineann le soláthar. 
• Cuireadh córas chárta theach solais i bhfeidhm ag Soláthar chun bainistíocht a thabhairt 

ar Chártaí LVP don eagraíocht a cheadaíonn comhtháthú beo le Agresso MS4. 
 

Príomh-aidhm 
Leanfaidh ceisteanna shuntasacha ag baint le costais méadaithe COVID agus caillteanas ioncaim ó 
rátaí agus táirgí is seirbhísí ag imirt tionchair ar ár gcuntas ioncaim le linn 2021. Leanfaidh rialú buiséid 
mar phríomh-aidhm don chuid Airgeadais agus Comhairle Contae na Mí ag déanamh a dhíchill chun 
bonnráta inbhuanaithe a choinneáil, ag soláthar freisin an leibhéil reatha seirbhísí riachtanacha go dtí 
2021 agus tar éis. 
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Acmhainní Daonna 
14.1 Éachtaí in 2020 

 
Chuir an roinn HR tús leis an mbliain le clár oibre mionsonraithe chun cur i bhfeidhm go leor 
tionscnaíochtaí luaite i Straitéis Daoine HR do Chomhairle Contae na Mí lena n-áirítear: forbairt 
leanúnach ar phleanáil fórsa oibre, riachtanais éiritheacha a aithint agus béim leanúnach ar 
earcaíocht, roghnú agus coinneáil foirne le béim speisialta ar Chomhairle Contae na Mí a dhíol mar 
fhostóir; béim athnuaite ar fhoghlaim agus forbairt foirne agus cur chun cinn cultúir Forbartha 
Gairmiúla Leanúnaigh; béim leanúnach ar leas agus idirghníomhaíocht foirne, agus tacaíocht 
leanúnach do bhainisteoirí líne. 

 
D’ainneoin sin, chuir tionchar COVID-19 gníomhaíochtaí phleanáilte ar feitheamh toisc go raibh 
freagra tráthúil leanúnach ag teastáil, ag an roinn HR, chun tacú leis an eagraíocht chun bearta a chur 
i bhfeidhm a chinntíonn seachadadh leanúnach seirbhísí riachtanacha i ndiaidh teorainneacha an 
rialtais ó Mhárta 2020. Chuaigh an roinn HR in oiriúint go gasta mar fhreagra do na riachtanais 
láithreacha curtha ar an eagraíocht agus ar ár bhfoireann go háirithe. Áirítear leis seo freagairt do 
cheisteanna HR suntasacha ag eascrú ó gach cuid de na teorainneacha a bhaint agus athrú leanúnach 
ar an timpeallacht oibriúcháin atá ann faoi láthair de réir is a chuirtear teorainneacha i bhfeidhm arís. 

 
Freagra ar an bPaindéim Covid 19 
Áirítear le béim HR le linn freagra ar Covid-19 na samplaí a leanas: 

• Modhanna forbartha agus bainistíochta ar chumarsáid lena n-áirítear (a) nuashonrú ar an 
gcóras fógra téacs, (b) feidhmiú céimneach ar Aip MCC Connect, (c) comhfhreagras le 
foireann maidir le filleadh ar an láthair oibre, agus (d) bainistíocht ar an líne gutháin chun 
tacú le foireann le linn tréimhse na dteorainneacha. 

• Comhairle agus treoraíocht a sholáthar don fhoireann maidir leis an gcomhairle sláinte poiblí 
ar Covid-19 agus an tionchar ar an láthair oibre agus ar bhaill foirne aonair. 

• Tacú le foireann sa chatagóir ardriosca agus idirghníomhú le bainisteoirí líne. 
• Comhoibríocht leis an roinn IT chun tacú le feidhmiú céimneach ar rochtain cianda don fhoireann. 
• Athbhreithniú ar uainchlár Ama agus Freastail do gach ball foirne i ngeall ar thionchar na 

dteorainneacha. 
• Leanúnachas gnó a chinntiú maidir leis an bhfeidhm Párolla. 
• Leanúint leis an bpróiseas earcaíochta le cinntiú go raibh gach conradh comhlíonta, 

comórtais d’fhoireann riachtanach críochnaithe agus gach scor agus éirí as próiseáilte. 
• Idirghníomhaíocht leanúnach le caidrimh an tionscail. 
• Béim athbhreithnithe ar thacaíochtaí agus leas foirne. 

 
Mar chuid den fhreagra Covid 19 agus an gá i gcomhair pleanáil leanúnach ar fhórsa saothair, lean an 
roinn HR ag athbhreithniú leibhéil foirne agus riachtanais le linn 2020. Lean HR a chuid oibre le 
bainistíocht shinsearach agus go leor réimsí seirbhíse na heagraíochta chun riachtanais reatha agus 
éiritheacha araon a aithint chun a bheith in ann pleanáil agus freagairt don rud céanna i dtéarmaí 
soláthair foirne. 

 
Thug cur i bhfeidhm an phróisis pleanála fhórsa saothair leanúnach ar feadh 2020 breithniúchán dá 
leanas: 
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• Méadú leanúnach i ngníomhaíocht go háitiúil agus ar feadh earnála an rialtais i dtéarmaí 
earcaíochta agus rogha agus coinneála foirne i ngeall ar an nádúr a athraíonn go leanúnach, 
éagsúlú, agus riachtanais náisiúnta na hearnála. 

• Méadú leanúnach i ndeiseanna ar feadh na hearnála poiblí i bhfostaíocht ghinearálta agus 
iarmhartach agus soghluaisteacht na scileanna. 

• Pleanáil chun folúntais a líonadh agus béim athnuaite a chur ar dhaoine a mhealladh agus a 
earcú leis an eolas agus scileanna cuí - áirítear leis sin margaíocht ar cad is féidir leis an 
gComhairle, agus an earnáil go ginearálta, a chur ar fáil d’iarratasóirí/iarrthóirí ar phost níos 
éifeachtaí agus breithniúchán ar ionchais athraitheacha na bhfostaithe agus conas a 
úsáidtear na meáin. 

• Obair leanúnach chun a bheith mar fhostóir rogha agus aistriú i dtreo modhanna earcaíochta 
nua ó thionchar Covid-19. 

• Béim athnuaite ar dheiseanna foghlama agus forbartha don fhoireann le béim ar ionduchtú 
struchtúrtha don fhoireann nua, timpeallacht oibre chóir fholláin a  chothú, agus 
smaoineamh ar dheiseanna forbartha eile. 

 
Lean an Roinn HR ag obair an-dlúth le foireann agus aontais ar réimse ceisteanna nach mbaineann le 
tionchar Covid-19 ar an láthair oibre. 

 
14.3 Earcaíocht agus Rogha 

In 2020 d’éascaigh an Fhoireann Earcaíochta agus Rogha 15 comórtas earcaíochta, le 302 aighneacht 
próiseáilte agus 93 iarrthóir faoi agallamh ar iomlán. D’imir tionchar tosaigh Covid 19 tionchar ar an 
gclár earcaíochta i ngeall ar theorainneacha náisiúnta. De réir is a chuaigh an bhliain ar aghaidh, 
d’aistrigh an Fhoireann Earcaíochta agus Rogha ó agallaimh traidisiúnta aghaidh ar aghaidh go dtí 
agallamh cianda ar líne. Theastaigh athrú suntasach ón tionchar sin sa phróiseas earcaíochta chun 
tacú agus glacadh leis an nós imeachta agallaimh ar líne nua. 

 
14.4 Foghlaim agus Forbairt 

 
Le blianta beaga anuas, tá HR ag forbairt cur chuige na heagraíochta d’oiliúint foirne. Beartaítear anois 
tógáil ar an bpróiseas i gcomhthéacs ár dtosaíochtaí corparáideacha de réir luaite i bPlean 
Corparáideach 2019 - 2024. 

 
An chéad athrú infheicthe in 2020 ná athainmniú chuid ‘Oiliúna’ leis an gCuid ‘Foghlama agus 
Forbartha’ chun an cur chuige nua a léiriú. Déantar Foghlaim is Forbairt a sheachadadh faoi láthair ar 
feadh na heagraíochta trí mheán oiliúna, meantóireachta, cóitseála, comhoibríochta, cláir, roinnt 
eolais srl foirmiúil agus neamhfhoirmiúil. Is réimsí iad seo a d’fhorbair thar tréimhse ár n-aistir CPD 
mar fhostóir creidiúnaithe. 

 
Is príomh-bhéim leis amach anseo cuidiú a thuilleadh le gach ball foirne ina fhorbairt ghairmiúil thar 
gach grád agus deiseanna níos mó a sholáthar i gcomhair forbartha gairmiúla agus leasa pearsanta, 
ag soláthar freisin tacaíochtaí foghlama don fhoireann. 

 
Rinneadh an Clár Foghlama agus Forbartha nua in 2020 a sheachadadh trí 5 cheannlítir: Tacaíochtaí 
Foghlama, Leas Pearsanta, forbairt ghairmiúil, Tacaíochtaí Roinnte Eolais Inmheánaigh agus Oiliúint 
Éigeantach. 

 
Lean an Rannán Foghlama agus Forbartha ag athbhreithniú riachtanais ar fud na heagraíochta in 
ainneoin teorainneacha na paindéime. Áirítear leis sin oiliúint éigeantach chomh maith le 
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tionscnaíochtaí nua i dtéarmaí leasa agus sláinte na foirne. 
 

 
 

14.5 Teicneolaíochtaí Forbartha 
 

Aip Meath Connect 
Rinneadh seoladh agus feidhmiú céimneach ar an Aip Naisc MCC don fhoireann allamuigh ag tús 2020 
roimh Covid. Bhí sé tugtha chun tosaigh ansin don fhoireann laistigh le líon iomlán reatha na mball 
foirne ag úsáid na haipe ar 685 faoi láthair. Is ardán sármhaith í an Aip do HR agus cumarsáidí 
chorparáideacha. Bhí sé mar uirlis luachmhar le linn 2020 le nuashonruithe rialta ón 
bPríomhfheidhmeannach le agus fáilte mór roimhe le linn go leor staid na dteorainneacha. 

 

Seoladh Aipe Naisc MCC a tharla roimh COVID ag tús 2020 

 
Tacar Uirlisí Anailísíochta HR 
Ba é Comhairle Contae na Mí an suíomh píolóta, thar ceann earnála an rialtais áitiúil, i gcomhair 
bunaíochta agus forbartha Tacair Uirlisí Anailísíochta HR don earnáil. Tacaíonn forbairt na huirlise 
anailísíochta seo agus tugann sí faisnéis do HR agus bainistíocht shinsearach maidir le bainistíocht 
straitéiseach ar dhaoine agus ceisteanna forbartha. 

 
Eagraghraim CORE agus na Roinne 
Forbraíodh ardán tuairiscithe d’eagraghraim eagraíochta ag HR in 2020. Bhí buntáiste láithreach aige 
sin chun tacú leis an roinn HR agus bainistíocht shinsearach in earnáil Pleanála Fhórsa Saothair agus 
leithdháil is dáileachán acmhainne. 
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Córais Faisnéise 
15.1 Limistéar Seirbhíse: Teicneolaíocht Fhaisnéise 
Gníomhartha Straitéiseacha 

 
• Faisnéis a leabú mar phríomh-shócmhainn na heagraíochta atá luachmhar agus coinneáilte dá réir, 

agus inrochtana go héasca chun tacú le cinnteoireacht ag gach leibhéal. 
• Tacú le príomh-ghnóthaí le próisis ina bhfuil córais bogearraí comhtháite a chuirtear in áit 

tosaíochta ar bhonn ár n-aidhmeanna straitéiseacha a sheachadadh. 
• Cinntiú go bhfuil rochtain go réidh ar sheirbhísí agus faisnéis do chustaiméirí tríd na cainéil is 

cuí. Úsáid GIS agus feidhmiú céimneach ar sheirbhísí cumasaithe ag léarscáil ar líne. 
• Leas a bhaint as teicneolaíocht shoghluaiste agus ár n-infreastruchtúr is ailtireacht chórais a 

fhorbairt a thuilleadh ionas gur féidir le foireann agus custaiméirí ár gcórais faisnéise a úsáid 
go haonair agus le chéile ar bhealach éifeachtach, slán agus uileláithreach. 

 
Le linn 2020, bhí ar an Roinn Chórais Faisnéise go leor dá hiarrachtaí a atreorú chun a cheadú agus tacú 
leis an eagraíocht iomlán ar dhéileáil le torthaí na paindéime Covid-19, chomh maith le tionscnaíochtaí 
agus polasaithe maidir leis, agus seasmhacht is slándáil faisnéise á gcoinneáil. In 2020, dhéileáladh le 
8,000 iarratas Deisce cabhrach, méadú 35% ar 2019, lena n-áirítar iarratais níos casta i ngeall ar obair 
chianda. Tháinig méadú freisin in úsáid feidhmchláir, le 25,400 cás ar CRM, méadú 40% ar 2019. 
Baineadh é sin amach fiú le laghdú 15% ar fhoireann IT. 

 
15.2 Bearta Covid 

• Cuireadh béim mhór ar a cheadú d’fhostaithe oibriú go cianda le linn dóibh meas a léiriú do 
chaighdeáin slándála. Imlonnaíodh trí chéad inneall cliaint nua, 3 uair níos mó ná i mblianta roimhe 
agus glacadh polasaí “ríomhaire glúine de réir réamhshocraithe”, atá cabhrach freisin san athrú 
aeráide i dtéarmaí ídithe leictreachais. 

• Rinne foireann Oibriúcháin IT 3 bhealach difriúla a imlonnú agus a choinneáil chun nascadh go 
cianda le gréasán MCC, comhdhlúthaithe ó Mheitheamh 2020 isteach in 2. 

• Bhí innill cliaint, gléasanna gréasáin agus gutháin imlonnaithe laistigh agus ar feadh foirgnimh MCC 
i ndiaidh gluaiseachtaí deisce agus bunaíocht uainchláir chun scaradh sóisialta a chinntiú in oifigí. 

• Cuireadh athruithe i bhfeidhm inár gcórais gutháin agus CRM, mar aon le feidhmchlár inmheánach 
ArcGIS Léarscáile Gréasáin Ar Líne chun tacú le Creat Freagartha Pobail Covid Náisiúnta. 

• Roghnaíodh Zoom agus cuireadh i bhfeidhm é mar ár n-áis comhdhála físe agus cruinnithe fíorúla, 
i gcomhair úsáide éasca, feidhmiúlachta, inscálaitheacht agus luach ar airgead agus úsáideadh é 
go forleathan le linn 2020, ag cur dea-chleachtais i bhfeidhm go leanúnach (i bhfeasacht an 
úáideora, cumraíocht agus bainistíocht ar phaiste) chun fadhbanna slándála a chosc. Úsáideadh 
MS Teams freisin. 

• Lean an córas faisnéise slándála agus bainistíochta ar ócáidí (SIEM), suiteáilte in 2019, ag 
monatóireacht 24/7 ar an ngréasán i gcomhair eachtraí amhrasta agus chun leochaileachtaí a 
thuairisciú, chun dul i ngleic leo ansin. 

• Athchuir 27 freastalaí Windows leis na leagaineacha Windows is déanaí. 
• 100 córas oibriúcháin innill cliaint uasghrádaithe. 
• Tógáil ar thimpeallacht MS SQL le leagaineacha nua MS SQL agus Freastalaí Windows. Aistriú 43 

bunachair sonraí MS SQL le timpeallacht nua agus comhdhlúthú ar aistarraingt 47 bunachar sonraí 
leagáide. 

• Lean iarrachtaí aistrithe ón fhoraois bhunachar gníomhach LGMA, ach i ngeall ar obair chianda a 
chur in áit tosaíochta, táthar ag súil anois go mbeidh an t-aistriú críochnaithe ag tús Q2 2021. 
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15.3 Príomh-Ghnó 
• Tugadh léarscáiliú agus aighneacht ar líne leanúnach don Roinn Phleanála ar phróiseas 

Athbhreithnithe Phleain Forbartha an Chontae, lena n-áirítear Léarscáileanna Lonnaíochta Zónála 
i gcomhair Úsáide Talaimh agus Aidhmeanna Shonracha. Lean consult.meath.ie ag ceadú go leor 
aighneachtaí ón bpobal. 

• Bhí ár gCóras Deontais Tithíochta ath-fhorbartha, iHouse uasghrádaithe agus DEASP, API curtha i 
bhfeidhm. 

• Chríochnaíodh go rathúil tionscadal chun píolóta a thabhairt ar fheidhmiú céimneach Aipe Sláinte 
agus Sábháilteachta, ag ceadú don fhoireann Iompair rochtain a fháil agus cáipéisíocht a chríochnú 
go sábháilte, ar ghléasanna táibléid. 

• Rinneadh dul chun cinn substainteach in ullmhúchán sonraí geografach chun ardán Chórais 
Faisnéise Geografacha corparáideacha (GIS) nua a chur i bhfeidhm soláthraithe in 2019.  

• Bhí aighneacht Deontais Atosaithe agus Deontais Atosaithe “Plus” deartha agus foilsithe, na córais 
cúil curtha i bhfeidhm agus uasghrádaithe chun aighneachtaí a phróiseáil, comhtháthú le córas 
bainistíochta airgeadais Agresso. 

• Cuireadh áis bhainistíochta ar chomhthoil Fianán i bhfeidh ar an suíomh gréasáin seolta in 
2019www.meath.ie, agus suíomhanna gréasáin MCC eile, chun comhréireacht a chinntiú leis na 
treoirlínte eisithe ag an gCoimisiún um Chosaint Sonraí. 

• Cuireadh seirbhís fhógra https://alerts.meath.ie ar fáil ar ár suíomh gréasáin. 
• Cuireadh áis SurveyMonkey corparáideach i bhfeidhm agus bhí sé in úsáid do chustaiméirí agus 

suirbhéanna inmheánacha ag ranna difriúla. 
• Imlonnaíodh crua-earraí agus bogearraí nua do stáisiúin dóiteáin chun freastal ar 

rannpháirtíocht nua le Córais Bainistíochta ar Rialú Foirgnimh. Cuireadh laisc freisin chun naisc 
gan sreang sa todhchaí a cheadú. 

• Cuireadh infreastruchtúr agus córas i bhfeidhm ag foirgneamh nua Chosaint Shibhialta 
in Mullaghboy, An Uaimh. 

• Ceadaíodh rochtain cianda ar CCTV don Uaimh i gcomhair bainistíochta ar thrácht. 
• Tugadh uasghrádú don chóras SCADA (freastalaí nua, leagan bogearraí nua) do Sheirbhísí Uisce. 
• Cruthaíodh bunachar sonraí láir fiontair nua (is úsáideoirí iad táblaí tosaigh, suíomhanna 

geografacha, ranna, tionscadail agus gníomhartha) agus bogearraí oiriúnaithe do riarachán air 
forbartha. 

• Sonraíodh go leor caighdeáin i gcomhair forbartha bogearraí inmheánaigh (teimpléid do tháblaí 
bhunachar sonraí, coinbhinsiún ainmniúcháin athraithigh agus réimse, teimpléad tosaigh) 

• Bhí liosta creataí soláthraithe inmhianta don todhchaí réadtiomnaithe agus comhaontaithe laistigh 
Bainistíochta IT agus cuirfear tús lena soláthar in 2021. 

• Chríochnaíodh an feachtas soláthair roimhe i gcomhair CRM Fiontair i dteannta le dhá LA eile gan 
bhronnadh, agus bhí cáipéisíocht ullmhaithe i gcomhair feachtais 2021 sonraithe do MCC. 

• Lean clár tras-oiliúna ag tús 2020 sa Roinn IT i gcomhair íoslaghdaithe stórais eolais. 
• Rinneadh go leor cás gnó chun comhlánú foirne a mhéadú i réimsí sonracha, bhí siad sin glactha 

agus curtha leis an mbuiséad i gcomhair 2021. 
• Comhaontaíodh clár athchurtha níos minice ar innill cliaint agus chun buiséad a mhéadú freisin. 
• Rannpháirtíocht le cur i bhfeidhm straitéise digití na Mí (m.s. Cathaoir i ngrúpa oibre, soláthar 

Wi-Fi poiblí saor in aisce, tacaíocht eolais). 
• Rannpháirtíocht le go leor bord dea-chleachtais agus tionscadail ag leibhéal an earnála, lena n-

áirítear Córas Bainistíochta Rialaithe le Oifig Rialaithe Tógála Náisiúnta. 
• Soláthar os cionn 900 ríomhaire glúine d’urraíocht Facebook ar iasachtaí ríomhaire glúine do 

scoileanna trí sheirbhísí leabharlainne MCC. 
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D’úsáid an Roinn IT córais faisnéise geografaigh chun eilimintí tábhachtacha a léiriú le Plean 

Forbartha Contae (CDP) lena n-áirítear zónáil ar úsáid talaimh. 
 
 

 

 
Cheadaigh an roinn IT seirbhísí ar líne nua amhail síntiús d’fhógraí, comhairleoireacht phoiblí 

do phlean Forbartha an Chontae, agus deontais atosaíochta. 
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 CILL DHÉAGLÁIN  
 

Conor Tormey 
Fianna Fáil 

Suzanne Jamal 
Fine Gael 

Alan Tobin 
Fine Gael 

Joe Bonner 
gan pháirtí 

Amanda Smith 
gan pháirtí 

Aisling O'Neill 
Sinn Féin 

 

 CEANANNAS  
 

David Gilroy Paul McCabe Mike Bray Eugene Cassidy Sean Drew Michael Gallagher Sarah Reilly 
Gan Pháirtí Fianna Fáil Fianna Fáil Fine Gael Fianna Fáil Sinn Féin Fine Gael 

 
 AN INSE - BAILE AN BHIATAIGH  

 

 

Tom Behan Elaine McGinty Wayne Harding Geraldine Keogan Stephen McKee Paddy Meade Sharon Tolan 
Fianna Fáil Lucht Oibrí Fianna Fáil Gan Pháirtí Fianna Fáil Fine Gael Fine Gael 

 
 AN UAIMH  

 

 

Francis Deane Edward Fennessy Yemi Adenuga Padraig Fitzsimons Alan Lawes Tommy Reilly Emer Tóibín 
Gan Pháirtí Sinn Féin Fine Gael Fianna Fáil Gan Pháirtí Fianna Fáil Aontú 

 
 RÁTH TÓ  

 

 

Damien O'Reilly Gerry O'Connor Brian Fitzgerald Nick Killian Maria Murphy Gillian Toole Deirdre Geraghty Smith 
Fianna Fáil Fine Gael Gan Pháirtí Gan Pháirtí Fine Gael Gan Pháirtí Fianna Fáil 

 BAILE ÁTHA TROIM  
 

      
Ronan Moore Aisling Dempsey Joe Fox Noel French Trevor Golden Niamh Souhan 80 
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Aguisín 2- Baill an Choiste Polasaithe 
Straitéisigh (SPC) 

SPC Gníomhaíochta ar son na hAeráide, Comhshaoil agus Seirbhísí Éigeandála 
 
 

Cllr. Eugene Cassidy Cathaoir 
 

Cllr. David Gilroy 
 

Cllr. Tom Behan 
 

Cllr. Suzanne Jamal 
 

Cllr. Joe Bonner 
 

Cllr Geraldine Keogan 
 

Cllr. Mike Bray 
 

Cllr. Ronan Moore 
 

Cllr. Francis Deane 
 

Cllr. Gillian Toole 
 

Karen Mahon 
 

Comhshaoil - Colún 
 

Thomas Rogers 
 

Pobal/Deonach – Colún 
 

John Curran 
 

Talmhaíocht/Feirmeoireacht – 
Colún 

 
Riona Gilroy 

 
Gnó/Tráchtála – Colún 

 
Noel Maguire 

 
Ceardchumann - Colún 

 
 

SPC Iompair 
 

 
Cllr. Trevor Golden (Cathaoir) 

 
Cllr. Paul McCabe 

 
Cllr. Noel French 

 
Cllr. Paddy Meade 

 
Cllr. Deirdre Geraghty-Smith 

 
Cllr. Gerry O’Connor 

 
Cllr. Michael Gallagher 

 
Cllr. Amanda Smith 

 
Cllr. Wayne Harding 

 
Cllr. Sharon Tolan 

 
Alan Watson 

 
Pobal/Deonach- Colún 

 
Geoffrey Clarke 

 
Comhshaoil/Caomhnú - Colún 

 
John Curran 

 
Talmhaíocht/Feirmeoireacht – 
Colún 

 
Damien Hughes 

 
Gnó/Tráchtála – Colún 

 
Alan Brunton (a 
d’éirigh as Meán 
Fómhair 2020) 

 
Forbairt/Tógáil - Colún 
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Pleanáil, Forbairt Eacnamaíoch, Fiontair agus SPC Gnóthaí Eorpach 
 
 
 

 
Cllr. Padraig Fitzsimons, 
(Cathaoir) 

 
Cllr. Stephen McKee 

 
Cllr. Aisling Dempsey 

 
Cllr Aisling O’Neill 

 
Cllr. Brian Fitzgerald 

 
Cllr. Sarah Reilly 

 
Cllr. Joe Fox 

 
Cllr. Tommy Reilly 

 
Cllr Elaine McGinty 

 
Cllr. Alan Tobin 

 
John Curran 

 
Talmhaíocht/Feirmeoireacht- Colún 

 
Kieran Cummins 

 
Comhshaoil/Caomhnú - Colún 

 
Gary Plunkett 

 
Forbairt/Tógáil– Colún 

 
Sean Boyle 

 
Gnó/Tráchtála- Colún 

 
Michael Wall 

 
Gnó/Tráchtála- Colún 

 
 
 
 

Tithíocht, SPC Forbartha Pobail agus Cultúrtha 
 

 
Cllr. Damien O’Reilly, 
(Cathaoir) 

 
Cllr. Alan Lawes 

 
Cllr. Yemi Adenuga 

 
Cllr. Maria Murphy 

 
Cllr. Sean Drew 

 
Cllr. Niamh Souhan 

 
Cllr. Edward Fennessy 

 
Cllr. Emer Tóibín 

 
Cllr. Nick Killian 

 
Cllr. Conor Tormey 

 
Niamh Bn Ui Loinsigh 

 
Pobal/Deonach – Colún 

 
Gerard Weldon 

 
Pobal/Deonach- Colún 

 
John Regan 

 
Ceardchumann - Colún 

 
Sinead Smith 

 
Social Inclusion - Pillar 

 
Michele McCullough 

 
Social Inclusion – Pillar 

Tuarascáil Bliantúil Chomhairle Contae na Mí 2020

86



 

Aguisín 3 – Gníomhaíochtaí SPC 
Gníomhaíochtaí Choistí Polasaithe Straitéisigh 2020 

 
 
 

 
Coiste Polasaithe Straitéisigh 

 
Líon na gCruinnithe 

 
Pleanáil, Forbairt Eacnamaíoch, Fiontair agus 
Gnóthaí Eorpach 

 
1 

 
Gníomhaíochta ar son na hAeráide, 
Comhshaoil agus Seirbhísí Éigeandála 

 
3 

 
Iompar 

 
3 

 
Tithíocht, Forbartha Pobail agus 
Cultúrtha 

 
5 
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Aguisín 4 – Tiomantais Eile an Chomhairle 
 

 
Coiste 

 
Ainm 

 
Páirtí 

 
Coiste Comhairleach Lóistín do 
Thaisteálaithe Áitiúil 

 
Cllr Yemi Adenuga 

 
Fine Gael 

  
Cllr Nick Killian 

 
Gan Pháirtí 

  
Cllr Elaine McGinty 

 
Lucht Oibrí 

  
Cllr Aisling O’Neill 

 
Sinn Féin 

  
Cllr Noel French 

 
Fine Gael 

  
Cllr. David Gilroy 

 
Gan Pháirtí 

 
Coiste Stiúrtha Chomhairle na 
nÓg sa Mhí 

 
Cllr Mike Bray 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr Ronan Moore 

 
Na Daonlathaigh 
Sóisialta 

 
Comhairle Comhairleach Réigiúnach 
Teagasc 

 
Cllr Francis Deane 

 
Gan Pháirtí 

 
Fóram Sláinte Réigiúnach 

 
Tom Behan 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr Aisling O’Neill 

 
Sinn Féin 

  
Cllr Niamh Souhan 

 
Fine Gael 

  
Cllr Emer Tóibín 

 
Aontú 

  
Cllr Gillian Toole 

 
Gan Pháirtí 

 
(LCDC) Coiste Forbartha Pobail Áitiúil 

 
Cllr Yemi Adenuga 

 
Fine Gael 

  
Cllr Mike Bray 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr Elaine McGinty 

 
Lucht Oibrí 

 
An Coiste Iniúchta 

 
Cllr Sean Drew 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr. Gerry O’Connor 

 
Fine Gael 

 
(LMETB) Bord Oiliúna 
Oideachais na Mí agus an Lú 

 
Cllr Deirdre Geraghty-Smith 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr Wayne Harding 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr Nick Killian 

 
Gan Pháirtí 

  
Cllr Maria Murphy 

 
Fine Gael 

  
Cllr Damien O’Reilly 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr Emer Tóibín 

 
Aontú 

  
Cllr Sharon Tolan 

 
Fine Gael 
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Coiste 

 
Ainm 

 
Páirtí 

 
Cumann Rialtais Áitiúil na hÉireann 

 
Cllr Joe Fox 

 
Fine Gael 

  
Cllr Nick Killian 

 
Gan Pháirtí 

  
Cllr Damien O’Reilly 

 
Fine Gael 

 
LAMA 

 
Cllr Amanda Smith 

 
Gan Pháirtí 

 
Irish Public Bodies Mutual Insurances 
Ltd 

 
Cllr Tommy Reilly 

 
Fianna Fáil 

 
Navan Enterprise Centre Company Ltd 

 
Cllr Yemi Adenuga 

 
Fine Gael 

  
Cllr Francis Deane 

 
Gan Pháirtí 

  
Cllr Edward Fennessy 

 
Sinn Féin 

  
Cllr Padraig Fitzsimons 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr Emer Tóibín 

 
Aontú 

 
Réigiún na Teorann Thoir (Stiúrthóirí) 

 
Cllr Sean Drew 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr Trevor Golden 

 
Gan Pháirtí 

  
Cllr Gerry O’Connor 

 
Fine Gael 

 
Fóram Réigiúin Teorann an Oirthir 

 
Tom Behan 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr Paul McCabe 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr Paddy Meade 

 
Fine Gael 

 
Meath Local Sports Partnership Ltd 

 
Cllr Padraig Fitzsimons 

 
Fianna Fáil 

 
Cumann Réigiúnach an Oirthir 
agus Láir na Tíre 

 
Cllr Paddy Meade 

 
Fine Gael 

  
Cllr Brian Fitzgerald 

 
Gan Pháirtí 

  
Cllr Damien O’Reilly 

 
Fianna Fáil 

 
Board of Meath Arts Centre Ltd 

 
Cllr Yemi Adenuga 

 
Fine Gael 

  
Cllr Francis Deane 

 
Gan Pháirtí 

  
Cllr Padraig Fitzsimons 

 
Fianna Fáil 

 
Boyne Valley Tourism Ltd 

 
Tom Behan 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr Aisling Dempsey 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr Edward Fennessy 

 
Sinn Féin 

  
Cllr David Gilroy 

 
Gan Pháirtí 

  
Cllr Sarah Reilly 

 
Fine Gael 

Tuarascáil Bliantúil Chomhairle Contae na Mí 2020

89



 

 
Coiste 

 
Ainm 

 
Páirtí 

 
Athboy Social Needs & Recreational 
Company Ltd 

 
Cllr Mike Bray 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr David Gilroy 

 
Gan Pháirtí 

 
Kells Community Enterprise Company 
Ltd 

 
Cllr Mike Bray 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr Sean Drew 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr Paul McCabe 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr Sarah Reilly 

 
Fine Gael 

 
Fóram Oidhreachta na Mí 

 
Cllr Edward Fennessy 

 
Fine Gael 

  
Cllr Noel French 

 
Fine Gael 

  
Cllr Elaine McGinty 

 
Lucht Oibrí 

  
Cllr Suzanne Jamal 

 
Fine Gael 

  
Cllr Paul McCabe 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr Maria Murphy 

 
Fine Gael 

 
Trim Sports & Leisure Centre Company 
Ltd (Stiúrthóirí) 

 
Cllr Aisling Dempsey 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr Joe Fox 

 
Fine Gael 

 
Comhlacht Spóirt agus Sosa na hUaimhe 

 
Cllr Edward Fennessy 

 
Sinn Féin 

  
Cllr Alan Lawes 

 
Gan Pháirtí 

  
Cllr Emer Tóibín 

 
Aontú 

 
Coiste Idirbheartaíochta Pobail Indaver 

 
Cllr Geraldine Keogan 

 
Gan Pháirtí 

  
Cllr Stephen McKee 

 
Fianna Fáil 

 
Tasc Drugaí Réigiúnach an Oirthuaiscirt 

 
Cllr Paul McCabe 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr Niamh Souhan 

 
Fine Gael 

 
Comhaontas Aoisbháúil na Mí 

 
Cllr Gillian Toole 

 
Fine Gael 

 
Coiste Idirbheartaíochta Pobail 
Knockharley 

 
Cllr Joe Bonner 

 
Gan Pháirtí 

  
Cllr Suzanne Jamal 

 
Fine Gael 

  
Cllr Aisling O’Neill 

 
Sinn Féin 

 
Comhchoistí Polasaithe 

 
Cllr Yemi Adenuga 

 
Fine Gael 

  
Tom Behan 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr Francis Deane 

 
Gan Pháirtí 
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Coiste 

 
Ainm 

 
Páirtí 

  
Cllr Edward Fennessy 

 
Sinn Féin 

  
Cllr Padraig Fitzsimons 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr Noel French 

 
Fine Gael 

  
Cllr Deirdre Geraghty-Smith 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr David Gilroy 

 
Gan Pháirtí 

  
Cllr Trevor Golden 

 
Gan Pháirtí 

  
Cllr Alan Lawes 

 
Gan Pháirtí 

  
Cllr Paul McCabe 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr Maria Murphy 

 
Fine Gael 

  
Cllr Aisling O’Neill 

 
Sinn Féin 

  
Cllr Alan Tobin 

 
Fine Gael 

  
Cllr Gillian Toole 

 
Gan Pháirtí 

 
Ionadaithe Pobail 

 
John Tobin 

 

  
Tinu Achioya 

 

  
Bernard Kenny 

 

  
Conor O’Leary 

 

  
Ronnie Owens 

 

  
Sarah Maher 

 

  
Bill Commerford 

 

 
Foireann MCC 

 
Jackie Maguire 

 

  
Barry Lynch 

 

  
Fiona Fallon 

 

 
Gardaí 

 
Ard-Cheannfort Fergus 
Healy 

 

  
Ceannfort Sean Farrell 

 

 
Baill an Oireachtais 

 
Thomas Byrne 

 

  
Damien English 

 

  
Johnny Guirke 

 

  
Helen McEntee 

 

  
Darren O’Rourke 
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Coiste 

 
Ainm 

 
Páirtí 

  
Peadar Tóibín 

 

 
Coiste Prótacail 

 
Cllr Aisling Dempsey 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr Francis Deane 

 
Gan Pháirtí 

  
Cllr Edward Fennessy 

 
Sinn Féin 

  
Cllr David Gilroy 

 
Gan Pháirtí 

  
Cllr Trevor Golden 

 
Gan Pháirtí 

  
Cllr Paul McCabe 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr Gerry O’Connor 

 
Fine Gael 

  
Cllr Sarah Reilly 

 
Fine Gael 

  
Cllr Tommy Reilly 

 
Fianna Fáil 

 
CPG 

 
Cllr Alan Tobin 

 
Fine Gael 

  
Cllr Eugene Cassidy 

 
Fine Gael 

  
Cllr David Gilroy 

 
Gan Pháirtí 

  
Cllr Wayne Harding 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr Padraig Fitzsimons 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr Damien O’Reilly 

 
Fianna Fáil 

  
Cllr Trevor Golden 

 
Gan Pháirtí 

 
Cathaoireacha an Dúiche Bardais 
(athraithe gach bliain) 

 
Cllr Conor Tormey 

 
Cill Dhéagláin 

  
Cllr Paul McCabe 

 
Ceanannas 

  
Tom Behan 

An Inse / Baile an 
Bhiataigh 

  
Cllr Francis Deane 

 
An Uaimh 

  
Cllr Damien O’Reilly 

 
Ráth Tó 

  
Cllr Ronan Moore 

 
Baile Átha Troim 
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Aguisín 5 – Íocaíochtaí le Baill Chomhairle 
Contae na Mí 

 
 

 
 

Caiteachais Bliantúla na gComhairleoirí (Taisteal, 
maireachtáil, eilimint dearbháin/gan dearbhán) 

 
€248,914.01 

 
Liúntais an Chathaoirligh agus Leas-Chathaoirligh (faoi réir 
cánach) 

 
€77,058.79 

 
Liúntais Cathaoirligh na gCoistí Polasaithe Straitéisigh 

 
€24,000.00 

 
Íocaíochtaí Léiritheacha na mBall 
(faoi réir cánach) 

 
€690,213.12 

 
Liúntas Bhaill an Dúiche Bardais (faoi réir cánach) 

 
€39,560.10 

 
Caiteachais ilghnéitheacha 

 
€8,937.42 
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Aguisín 6 – Comhdhálacha Thar Lear 
Liosta na gComhdhálacha Thar Lear Faofa agus baill a d’fhreastail in 2020 - Faic 
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Aguisín 7– Comhdhálacha/Oiliúint sa Bhaile 
Oiliúint 

 
 

Teideal 
 

Dátaí 
 

Baill a d’fhreastail 
 

Costas 
Taistil 
Agus 
Mair
each
tála 

 
Costas 
Oiliúna 

 
Cost
as 
Ioml
án 

Oiliúint AILG Mhodúl 2 
2020 - Próiseas Déanta 
Pleain Forbartha 

13/02/2020 
 
 
 
 
 
 
 

15/02/2020 

Cllr. Mike Bray 

Cllr. Francis Deane 

Cllr. Maria Murphy 

Cllr. Alan Tobin 

Cllr. Joe Bonner 

Cllr. Joe Fox 

Cllr. Wayne Harding 

Cllr. Sharon Keogan 

Cllr. Nick Killian 

Cllr. Stephen McKee 

Cllr. Paddy Meade 

Cllr. Damien O’Reilly 

Cllr. Tommy Reilly 

Cllr. Amanda Smith 

Cllr. Emer Tóibín 

Cllr. Sharon Tolan 

€40.31 
 

€79.34 
 

€71.35 
 

€0.00 
 

€0.00 
 

€280.29 
 

€0.00 
 

€310.75 
 

€322.58 
 

€199.82 
 

€341.39 
 

€285.67 
 

€0.00 
 

€326.16 
 

€303.58 
 

€210.57 

€55.00 
 

€55.00 
 

€55.00 
 

€55.00 
 

€55.00 
 

€55.00 
 

€55.00 
 

€55.00 
 

€55.00 
 

€55.00 
 

€55.00 
 

€55.00 
 

€55.00 
 

€55.00 
 

€55.00 
 

€55.00 

€95.31 
 

€134.34 
 

€126.35 
 

€55.00 
 

€55.00 
 

€335.29 
 

€55.00 
 

€365.75 
 

€377.58 
 

€254.82 
 

€396.39 
 

€340.67 
 

€55.00 
 

€381.16 
 

€358.58 
 

€265.57 
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Comhdháil Oiliúna 
Bliantúil AILG 2020 

 
04/03/2020 – 05/03/2020 

 
Cllr. Francis Deane 

Cllr. Joe Fox 

Cllr. David Gilroy 

Cllr. Trevor Golden 

Cllr. Wayne Harding 

Cllr. Annie Hoey 

Cllr. Suzanne Jamal 

Cllr. Sharon Keogan 

 
€212.21 

 
€93.22 

 
€0.00 

 
€0.00 

 
€0.00 

 
€0.00 

 
€0.00 

 
€335.68 

 
€140.00 

 
€140.00 

 
€140.00 

 
€140.00 

 
€140.00 

 
€140.00 

 
€140.00 

 
€140.00 

 
€352.21 

 
€233.22 

 
€140.00 

 
€140.00 

 
€140.00 

 
€140.00 

 
€140.00 

 
€475.68 
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Teideal 

 
Dátaí 

 
Baill a d’fhreastail 

 
Costas 
Taistil 
Agus 
Mair
each
tála 

 
Costas 
Oiliúna 

 
Cost
as 
Ioml
án 

  Cllr. Nick Killian €346.88 €140.00 €486.88 

Cllr. Paddy Meade €326.27 €140.00 €466.27 

Cllr. Damien O’Reilly €341.05 €140.00 €481.05 

Cllr. Tommy Reilly €0.00 €140.00 €140.00 

Cllr. Amanda Smith €336.57 €140.00 €476.57 

Cllr. Emer Tóibín €334.78 €140.00 €474.78 

Cllr. Sharon Tolan €0.00 €140.00 €140.00 

Cllr. Conor Tormey €360.31 €140.00 €500.31 

 
Oiliúint AILG Mhodúl 3 
2020 - Tuarascáil 

 
25/07/2020 

 
Cllr. Joe Fox 

 
€278.05 

 
€55.00 

 
€333.05 

– faisnéisiú i gcomhair 
Baill Tofa 

 Cllr. David Gilroy €0.00 €55.00 €55.00 

  Cllr. Geraldine Keogan €297.76 €55.00 €352.76 

  
Cllr. Amanda Smith €297.31 €55.00 €352.31 

  
Cllr. Alan Tobin €0.00 €55.00 €55.00 

 
30/07/2020 Cllr. Sharon Tolan €78.00 €55.00 €133.00 

 
08/08/2020 Cllr. Damien O’Reilly €323.47 €55.00 €378.47 

  
Cllr. Tommy Reilly €243.30 €55.00 €298.30 

 
08/11/2020 Cllr. Wayne Harding €248.04 €55.00 €303.04 

  
Cllr. Nick Killian €147.83 €55.00 €202.83 

  
Cllr. Stephen McKee €123.60 €55.00 €178.60 

  
Cllr. Maria Murphy €91.08 €55.00 €146.08 
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Aguisín 8 – Cruinnithe an Chomhairle – 2020 
 
 
 

 
Cruinnithe Míosúla 

 
9 

 
Cruinnithe Speisialta 

 
2 

 
Cruinnithe Speisialta Pleanáilte 

 
15 

 
Bliantúil 

 
1 

 
Réamh-bhuiséad agus Buiséad 

 
2 

 
Prótacal 

 
7 

 
CPG 

 
12 

 
SPC - Gníomhaíochta ar son na hAeráide, Comhshaoil agus Seirbhísí 
Éigeandála 

 
3 

 
SPC - Iompair 

 
3 

 
SPC - Tithíochta, Forbartha Pobail agus Cultúrtha 

 
5 

 
SPC– Pleanála, Forbairt Eacnamaíoch, Fiontair agus Gnóthaí Eorpach 

 
1 

Dúiche Bardais– Cill 

Dhéagláin 
 

Ceanannas An 

Inse/Baile an 

Bhiataigh An 

Uaimh 

Ráth Tó 

Baile 

Átha 

Troim 

 
 
 

 
11 

 
11 

 
11 

 
10 

 
11 

 
11 
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Aguisín 9 – Ráiteas Airgeadais Bliantúil 
Tuarascáil Airgeadais Bliantúil Chomhairle Contae na Mí 2020* 

 
 

Caiteachas 
 

Ioncam (€m) 
 

Caipiteal 
(€m) 

 
Tithíocht agus Tógáil 

 
30.575 

 
72.063 

 
Iompar agus Sábháilteacht Bhóthair 

 
44.051 

 
28.535 

 
Uisce agus Séarachas 

 
11.381 

 
0.754 

 
Dreasachtaí agus Rialaithe Forbartha 

 
31.291 

 
(0.335) 

 
Cosaint Chomhshaoil 

 
12.905 

 
5.337 

 
Sos agus Conláiste 

 
7.893 

 
3.479 

 
Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte agus Leas 

 
0.839 

 
0.318 

 
Ilghnéitheach 

 
29.147 

 
3.590 

 
Iomlán 

 
168.082 

 
113.741 

 
Ioncam (féach foinsí maoinithe thíos) 

 
126.139 

 
111.034 

 
Glanaistrithe 

  
13.576 

 
Glanchostas Ioncaim le maoiniú ó Rátaí agus LPT 

 
(41.942) 

 

 
Rátáí 

 
43.939 

 

 
Cáin ar Mhaoin Áitiúil 

 
14.054 

 

 
Aistrithe ó /(go dtí) Cúlchistí 

 
(15.864) 

 

 
Farasbarr/(Easnamh) don bhliain 

 
0.187 

 
10.870 

 
Iarmhéid Tosaigh (01/01/19) 

 
(0.952) 

 
64.194 

 
Iarmhéid Deiridh 

 
(0.498) 

 
75.063 

 
 

* Bunaithe ar dhréacht AFS 
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Aguisín 10- Leithdháileadh an Dúiche Bardais 2020 
Soláthraíonn an chuid seo den tuarascáil forléargas ar chaiteachas ginearálta do Scéim Leithdháilte Dúiche Bardais i gcomhair 
2020. 

 
Forléargas 

   
(a) Líon iomlán na n-aighneachtaí faighte 577 

(b) Líon na n-aighneachtaí aistarraingte 5 

(c) Líon na n-aighneachtaí iarchurtha go dtí 2021 11 

(d) Líon na n-aighneachtaí bailí chun próiseála faighte (a – b & c) 561 

(e) Ciste iomlán na bliana €600,000.00 

(f) Ciste iomlán ar fáil in 2020 €600,000.00 

(g) Méid iomlán iarchurtha go dtí 2021 €26,774 

(h) Méid ar ais chuig MD ag deireadh na bliana €14,750 

(i) Méid iomlán leithdháilte - 2020 €558,476 

 

2019 % IOMLÁN CAITE 2020 % IOMLÁN CAITE 
Inmheánach Seachtrach Inmheánach Seachtrach 

14.50% 
 

13% 

 
85.50% 

 

87% 

 

Tuarascáil Bliantúil Chomhairle Contae na Mí 2020

100



Leithdháilte Inmheánacha 
 

Líon iomlán na leithdháilte inmheánacha críochnaithe 43 

Leithdháil inmheánach iomlán €73,791 

% Leithdháilte Iomlán (i) 13% 

 
Roinn/Tionscadal Líon na 

leithdháilte 
Méid iomlán 

leithdháilte 
€ 

% 
leithdháilte 
Iomlán (i) 

Seirbhísí Chorparáideacha - 2 5,400 1% 
• Brat Corcra 1 400 - 
• Nascadh 1 5,000 - 

Tithíocht - 2 30,000 5% 
• Seirbhís Easpa Dídine 2 30,000 - 

Iompar - 39 38,391 7% 
• Binsí 2 3,500 - 
• CIS 25 23,003 - 
• Oibreacha Draenála 1 926 - 
• Claí 1 1,500 - 
• Cosán 1 2,000 - 
• Bearradh fálaithe 1 500 - 
• Feabhsúcháin sábháilteachta 

acomhail 
1 1,000 - 

• LIS 6 4,962 - 
• Deisiúcháin Slí na Sláinte 1 1,000 - 
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Leithdháilte Seachtracha 
 

Líon iomlán na leithdháilte seachtracha críochnaithe 518 

Leithdháil seachtrach iomlán €484,685 

% Leithdháilte Iomlán (i) 87% 
 

Catagóir Líon na 
leithdháilte 

Méid iomlán 
leithdháilte 
€ 

% 
leithdháilte 
Iomlán (i) 

Eagraíochtaí/áiseanna spóirt 152 155,438 28% 

Forbairt pobail/eagraíochtaí 67 85,110 15% 

Seirbhísí Tacaíochta 84 83,972 15% 

Cumann na gCónaitheoirí 93 45,890 8% 

Bailte Slachtmhara/Bród Áite 39 45,450 8% 

Scoileanna 26 21,575 4% 

Oidhreacht/Turasóireacht/Comhsha
ol 

24 21,400 4% 

Eagraíochtaí óige/áiseanna 16 11,700 2% 

Féilte/Imeachtaí 12 9,350 2% 

Dráma/Cultúr/Ealaíona 5 4,800 1% 

 
 

Líon na dtionscadal/Seirbhísí agus grúpaí a fuair maoiniú: 
 
 

Dúiche Bardais Inmheánach 
Líon na 

dTionscadal/Seirbhísí 

Seachtrach 
Líon na 
nGrúpaí 

Cill Dhéagláin 3 58 
Ceanannas 9 93 
An Inse-Baile an Bhiataigh 2 63 
An Uaimh 5 70 
Ráth Tó 3 52 
Baile Átha Troim 6 51 
Iomlán 28 387 
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Aguisín 11 – Ráiteas Éifeachtachta Fuinnimh 2019 
I gcomhair míniúcháin ar fhigiúirí agus sonraí, féach na fonótaí thíos. 
Sábhálacha fuinnimh ón bhonnlíne 

 
8.5% níos lú ná 2018 4.3% níos lú ná 2018 3.2% níos lú ná 2018 

 
Astuithe CO2 bainteach le fuinnimh 

 
Feidhmíocht Fhuinnimh go dtí seo 

 
8% níos fearr ná 2018 24.9% níos fearr ná bonnlíne I 

gcomhair míniúchán ar na figiúirí agus sonraí, féach fonotaí thíos. 

 
 

Chuir Comhairle Contae na Mí feabhas ar a fheidhmíocht 
fhuinnimh in 2019 le feabhas ar chleachtais bainistíochta ar 
fhuinneamh. 
A Thuilleadh Tráchtanna ar fheidhmíocht fhuinnimh 
Ní raibh oifigeach fuinnimh lán-aimseartha ag Comhairle Contae na Mí ar feadh tréimhse 6 mhí in 2019, toisc nach 
raibh aon tionscadail éifeachtachta fuinnimh déanta le linn an tréimhse tuairiscithe.  Cé gur fhaca an Comhairle 

Tuarascáil Bliantúil Chomhairle Contae na Mí 2020

103



laghdú beag in ídiú fuinnimh, bhí sé sin bainteach go háirithe le Linn Snámha Cheanannais a bheith gan 
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(athchur soilse SONs/SOX le soilsiú LED) déanta ar an ngréasán Soilsithe Phoiblí mar chuid de chonradh leanúnach 
cothabhála an Chomhairle agus bainistíocht fheabhsaithe ar fhuinneamh ar feadh fóntais ó chuireadh foireann 
fóntais i bhfeidhm chun bainistíocht a dhéanamh ar ár portfolio foirgnimh a d’eascraigh in ídiú laghdaithe 
fuinnimh. 

 
Tionscadail Curtha i bhFeidhm in 2019 

 

Ráiteas Fuinnimh Bliantúil 
Sa ráiteas fuinnimh bliantúil seo, feicfear gach eolas sonraithe ag SWAI le cur i ráiteas bliantúil ar éifeachtacht fhuinnimh de réir rialaithe faoi Rialacháin 
S.I. Uimh 426 ó 2014. Tá torthaí feidhmíochta agus sonraí eile táirgthe sa ráiteas seo bunaithe ar na sonraí tuairiscithe ag Comhairle Contae na Mí i 
gcomhair 2019 trí mhonatóireacht earnála poiblí SEAI agus córas tuairiscithe (M&R). 

 
TPER agus TFC 
Léirítear beagnach gach luach fuinnimh ar taispeáint thuas mar riachtanas fuinnimh príomhúla, nó fuinnimh príomhúla iomláine (TPER). Is é seo an 
tomhais ar gach fuinneamh ídithe ag an eagraíocht agus cuireann sé san áireamh fuinneamh atá ídithe agus/nó caillte sa phróiseas trasfhoirmithe 
agus dáileacháin. 

 
Sábhálacha fuinnimh ón mbonnlíne (Meathlú in éifeachtacht fhuinnimh ón mbonnlíne) 
Is é an céatadán sábhálacha (nó meathlaithe) ar taispeáint san fheabhsú céatadáin (meathlú) é feidhmíocht fhuinnimh Chomhairle Contae na Mí óna 
thréimhse bonnlíne. Déantar rianú ar fheidhmíocht fhuinnimh idir an bonnlíne agus 2020 ag úsáid Táscaire Feidhmíochta Fuinnimh (EnPI) 
Ídiú Iarbhír 
Ciallaíonn Ídiú Iarbhís an fuinneamh iomlán ídithe ag Comhairle Contae na Mí in 2019, sonraithe mar ídiú fuinnimh príomhúla, áirítear leis 
leictreachas, teirmeach (teas) agus ídiú iompair. 

 
Ídiú Seachanta 
Ciallaíonn ídiú seachanta an méid fuinnimh breise a bheadh ídithe ag Comhairle Contae na Mí in 2019 mura mbeadh gnóthú fuinnimh 
tuairiscithe bainte amach óna bhonnlíne. 

 
Bearna go Targaid 
Is meastachán é an bearna go targaid, bunaithe ar dháta 2019, ar shábhálacha fuinnimh breise a theastaíonn roimh 2020 chun targaid éifeachtachta 
fhuinnimh a bhaint amach. Corpraíonn an ríomhaireacht ar an luach seo go leor toimhdí simplithe, lena n-áirítear go bhfanfaidh gníomhaíocht 
eagraíochtúil leanúnach idir 2019 agus 2020. 

 
Táscaire Feidhmíochta Fhuinnimh 
Is bealach é an Táscaire Feidhmíochta Fhuinnimh (EnPI) chun tomhais a ghlacadh ar fheidhmíocht fhuinnimh eagraíochta. Gach bliain, déantar ídiú 
fuinnimh na heagraíochta a roinnt ag tomhais a ghníomhaíochta chun EnPI a ríomhadh (méadracht ghníomhaíochta). Léiríonn laghdú in EnPI feabhsú 
in éifeachtacht fhuinnimh toisc go bhfuil níos lú fuinnimh in úsáid in aghaidh an aonaid gníomhaíochta. Léiríonn EnPI méadaithe meathlú in 
éifeachtacht. Taispeánann graf EnPI feidhmíocht fhuinnimh iarbhír agus targaid i gcomhair Comhairle Contae na Mí óna bhonnlíne agus amach go 
2020. 

 
Sábhálacha fuinnimh an tionscadail 
Is sábhálacha absalóideacha in aghaidh na bliana iad na sábhálacha fuinnimh ar taispeáint do thréimhsí sonracha de réir tuairiscithe ag 
Comhairle Contae na Mí, i.e. is laghduithe iad sin in ídiú a bhaineann le gach tionscadal. Ní chuimsíonn siad aon athruithe i leibhéal 
gníomhaíochta laistigh na heagraíochta. 
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I gcomhair míniúcháin ar fhigiúirí agus sonraí, féach na fonótaí thíos. 

Ídiú Fuinnimh 2019  Ídiú 
Fuinnimh go dtí seo 

 
Nóta: baineann aon titim de réir dealraimh in ídiú idir 2013 agus 2014, don chuid is mó, le aistriú sócmhainní seirbhísí uisce go dtí Uisce Éireann. 
Ídiú Fuinnimh 2019 (TPER) 

 
Príomh-fhuinneamh 
Léirítear gach luach Fuinnimh ar taispeáint mar riachtanas fuinnimh príomhúla, nó fuinnimh príomhúla iomláine (TPER). Is tomhais é seo ar gach 
fuinneamh ídithe ag an eagraíocht agus cuireann sé san áireamh fuinneamh atá ídithe agus/nó caillte sa phróiseas trasfhoirmithe, tarchurtha agus 
dáileacháin. 
I gcomhair míniúcháin ar fhigiúirí agus sonraí, féach na fonótaí thíos. 
2019 Ídiú Fhuinnimh Inathnuaite 

 
Fuinneamh inathnuaite go dtí seo 
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Note: Baineann an titim de 
réir dealraimh 

in ídiú idir 2013 agus 2014, don chuid is mó, le aistriú sócmhainní seirbhísí uisce go dtí Uisce Éireann. 
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Príomh-fhuinneamh 
Léirítear gach luach Fuinnimh ar taispeáint mar riachtanas fuinnimh príomhúla, nó fuinnimh príomhúla iomláine (TPER). Is tomhais é seo ar gach 
fuinneamh ídithe ag an eagraíocht agus cuireann sé san áireamh fuinneamh atá ídithe agus/nó caillte sa phróiseas trasfhoirmithe, tarchurtha agus 
dáileacháin. 
Leictreachas 
Ní dhéantar breacadh síos ar an leictreachas ón ngreille idir fhoinsí inathnuaite agus iontaise, in ionad sin, aicmítear an t-ídiú fuinnimh sin go léir mar 
leictreachas greille. Leictreachas tuairiscithe ag an eagraíocht mar ghinte laistigh áiseanna na heagraíochta ó fhoinsí inathnuaite (m.s. PV gréine) san 
áireamh i bhfigiúirí inathnuaite. 

 
Bithbhreosla 
Tá céatadán aon digite bithbhreosla ag an gcuid is mó breoslaí iompair bóthair curtha sa mhargadh. Déantar an céatadán a ríomhadh go bliantúil mar 
threocht suas thar ama. Áirítear leis na figiúirí ídithe fuinnimh ar taispeáint thuas méid ídithe bithbhreosla i gcomhair Comhairle Contae na Mí ríofa ag 
úsáid figiúir ranníocaíochta bithbhreosla náisiúnta do 2019. 
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I gcomhair míniúcháin ar fhigiúirí agus sonraí, féach ar na fonótaí thíos. 
 

Astuithe CO2 2019 
Astuithe CO2 ón mbonnlíne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astuithe CO2 – 
2019 

 
Astuithe CO2 bainteach le fuinneamh 
Baineann na luachanna astaithe CO2 ar taispeáint le ídiú fuinnimh tuairiscithe ag Comhairle Contae na Mí. 

 

Astuithe CO2 bainteach le leictreachas 
Rinneadh astuithe CO2 a bhaineann le leictreachas allmhairithe ón ngreille ag Comhairle Contae na Mí a ríomhadh le fachtóir astuithe meánach do 
ghiniúint leictreachais in Éirinn i gcomhair na bliana ábharthaí. D’fhéadfadh an leictreachas ídithe ag Comhairle Contae na Mí in aon bhliain teacht ó 
fhoinse a bhí níos déine nó níos measartha ó thaobh carbóin ná an meán náisiúnta. 

 
I gcomhair míniúcháin ar fhigiúirí agus sonraí, féach na fonótaí thíos. 
Sábhálacha fuinnimh bliantúla ó thionscadail tuairiscithe 
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Baineann an barra daite thuas le ceann de na stríoca daite sa tábla thíos. Taispeánann na barraí gorm/corcra na sábhálacha bainte amach cheana i 
ngach bliain ó thionscadail curtha i bhfeidhm an bhliain sin. Taispeánann na barraí gorm/corcra geal na sábhálacha á mbaineadh amach i ngach bliain ó 
thionscadail curtha i bhfeidhm an bhliain sin. Léiríonn an dúghlasn sábhálacha a bhfuiltear ag súil leo gach bliain sa todhchaí ó thionscadail beartaithe le 
cur i bhfeidhm an bhliain sin. Léiríonn an glas geal sábhálacha a bhfuiltear ag súil leo gach bliain sa ó thionscadail beartaithe le cur i bhfeidhm roimh an 
mbliain sin. 

 

Tionscadail Curtha i bhFeidhm in 2019 

 
TPER agus TFC 
Léirítear an chuid is mó luach fuinnimh ar taispeáint thuas mar riachtanas fuinnimh príomhúla, nó fuinnimh príomhúla iomláine (TPER). Is tomhais é 
seo ar gach fuinneamh ídithe ag an eagraíocht agus cuireann sé san áireamh fuinneamh atá ídithe agus/nó caillte i bpróisis trasfhoirmithe, tarchurtha 
agus dáileacháin. Léirítear na luachanna sábhála ar taispeáint do thionscadail fuinnimh ainmnithe go sonrach mar ídiú deiridh iomlán (TFC), nach 
nglacann san áireamh fuinneamh ídithe agus/nó caillte sa phróiseas trasfhoirmithe, tarchurtha agus dáileacháin. 

 
Sábhálacha fuinnimh 
Is sábhálacha absalóideacha in aghaidh na bliana iad na sábhálacha fuinnimh ar taispeáint de réir tuairiscithe ag Comhairle Contae na Mí, i.e. is 
laghduithe iad sin in ídiú a bhaineann le gach tionscadal. Ní chuimsíonn siad aon athruithe i leibhéal gníomhaíochta laistigh na heagraíochta. 
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Sábhálacha Chomhairle Contae na Mí i gcomparáid le gach comhlachtaí poiblí 
 
 

 
Is é Comhairle Contae na Mí an 202ú comhlacht poiblí is fearr feidhmíochta as 305. Tabhair faoi deara gur baineadh amach 46 comhlacht poiblí 
ón gcomparáid toisc gur sheol siad sonraí neamhleor chun toradh sábhálacha a ríomhadh nó gur chóir feabhas nó deimhniúchán a chur ar 
ghnéithe dá gcuid sonraí. 

 

Sábhálacha Chomhairle Contae na Mí i gcomparáid le cinn eile in Údarás Áitiúil 
 

Is é Comhairle Contae na Mí an 23ú comhlacht poiblí is fearr feidhmíochta as 30. Tabhair faoi deara gur baineadh amach 2 comhlacht poiblí ón 
gcomparáid toisc gur sheol siad sonraí neamhleor chun toradh sábhálacha a ríomhadh  
nó gur chóir feabhas nó deimhniúchán a chur ar ghnéithe dá gcuid sonraí. 
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Sábhálacha comhlachtaí poiblí an Údaráis Áitiúil 
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